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DRUHÝ PLES OBCE NEMCE
Krásne vyzdobená sála, nádherné šaty, obleky a krásne dámy.
Na plese, ktorý sa konal 1. februára 2020 o 19.00 hod sa stretli
ľudia, ktorí sa radi zabávajú a tancujú. Tento večer je pre nás
výnimočný a iný, práve v tom, že bežné oblečenie vymeníme
za krásne šaty a obleky. A verte mi zohnať šaty, ktoré sa vám
páčia nie je ľahké.

Okolo 18.tej hodiny prišla hudobná skupina Galaxy BB Music,
ktorá nás zabávala po celý večer až do samého rána. Na úvod som
ako starostka obce a môj zástupca Peter Caban privítali našich
hostí a popriali im príjemnú zábavu. Hneď na to nasledovala
výborná večera, ktorú nám pripravil náš najlepší kuchár Jarko
Piliar aj so svojimi pomocníčkami. Po večeri sme prvým tancom
samozrejme valčíkom ja s Peťom otvorili tanečnú zábavu.
Na stoloch čakali hostí slané pochúťky, víno, minerálka . Káva sa
po večeri podávala s koláčikom a po pol noci bolo druhé jedlo

pripravené hneď po tombole. Do tomboly som pozháňala toľko
cien, že každý jeden hosť si domov odniesol niečo, čo určite
potešilo. Týmto ďakujem Peťovi Valentovi, pani Túriovej Fuggerov dvor, Pivovaru Urpín, Andrejovi nášmu krčmárovi,
MariusPedersen ﬁrme, všetkým kozmetičkám ako Janka
Zaušková, Katka Širotňáková, BCF, Anna Fedorová, Karin
Uramová , Fresh obchod, Swan, Prima banka a všetkým ostatným,
ktorí sa podieľali a prispeli do tomboly. Patrí vám moje veľké
Ďakujem.
Prvá hlavná cena bola cena starostky, televízor Thomson. Dúfam,
že všetci boli spokojní so svojou výhrou. Každý, kto chcel sa mohol
odfotiť s kým chcel a ako chcel, aby mal pamiatku. Po tombole bola
zábava v plnom prúde, každý sa zabával, tancoval. Krásne
momenty, zážitky splnili naše očakávania nás všetkých.
Medzi najkrajšie momenty pre mňa patrí jeden z mnohých je to
moment, keď môžete stretnúť aj tú najstaršiu generáciu práve na
takomto plese. Sú to manželia Šebekovci Majka a Slávko, majú
veľké srdce a tiež prispeli darom do tomboly. Majú môj obdiv ale nie
len oni aj všetci ostatní, ktorí sa aj napriek veku a chorobám dokážu
pozerať na svet inak a zabávať sa. Takže všetkým vám hosťom
veľmi pekne ďakujem za príjemnú spoločnosť a teším sa na vás o
rok.
Poďakovanie patrí Janke Mydlovej, Evke Tóthovej, Jarkovi
Piliarovi a všetkým dievčatám, ktoré boli ochotné a pomáhali až do
samého rána s obsluhou. Ďakujem aj hasičom za dozor.
Alena Samuelčíková, starostka
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Poďakovanie starostky
Dovoľte, aby som sa touto cestou poďakovala ženám, ktoré
boli ochotné a šili rúška pre našich občanov, kým nám dodali
tie, ktoré som objednávala ja.

Patrí sem v prvom rade Veronika Medveďová, ktorá nám pomohla
hlavne v začiatkoch ušila a zohnala aj od jej známych rúška
zadarmo. Ďakujem pani Anke Kostiviarovej, Oľge Kohútovej, Lucií
Laššákovej, Božke Mesíkovej, Jarke Hudecovej, Mirke Varlovej,
Radkovi Nemčekovi, Ivete Záhorskej a Božene Petrasovej. Ak som
na niekoho zabudla tak sa ospravedlňujem. Ďalších 150 rúšok som
objednala v Slovenke a ostatné ešte v ďalších dvoch ﬁrmách, aby
bol dostatok.
Týmto chcem dať na vedomie, že rúška pre tých, ktorí nemajú a
nemali sú k dispozícií na obecnom úrade. Stačí zavolať, alebo prísť
a rúško dostane každý náš občan. Rúška sa rozdávali a rozdávajú
stále. Tak, kto potrebuje a nemá, môže prísť.
Boli tu otázky ako pomáhame starším občanom, každý kto nás
požiada dostane od nás pomoc treba zavolať mne na tel. číslo
0905 643 357 alebo na obecný úrad 0903 545 443.
Samozrejme sa chcem poďakovať našim predavačkám, ktoré od
samého začiatku ohrozovali hlavne seba a nevzdali to. Uvedomme
si, že aj oni mohli ísť na OČR alebo PN. Tak sa prosím správajte
slušne už keď ste v tom obchode, nemôžu za to, že im neprišiel
chlieb alebo iné potraviny. A tiež musia tolerovať nariadenia vlády.
Samozrejme patrí to občanom, ktorí sa tak nesprávajú nie
všetkým.
Ďakujem našim dobrovoľným hasičom za to, že dezinﬁkujú verejné
priestranstvá a starajú sa o bezpečnosť ľudí.
Alena Samuelčíková, starostka

KORONAVÍRUS JE DESAŤKRÁT NEBEZPEČNEJŠÍ
AKO CHRÍPKA. ČÍM SA LÍŠI? Príznaky ochorenia
Ročne je na celom svete
evidovaných okolo jednej
miliardy prípadov chrípky. Z
tohto počtu je od 300 tisíc do
650 tisíc prípadov smrteľných.“ Z hľadiska podielu
smrteľných prípadov sa nový
koronavírus javí byť aspoň
desaťkrát nebezpečnejší ako
bežná sezónna chrípka“,
uviedli vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho
centra Slovenskej akadémie
vied.

Ochorenie je vysoko infekčnou nákazou, ktorá sa prenáša
vzduchom z človeka na človeka. Spôsobuje akútne respiračné
ochorenia - vírusovú pneumóniu. U nakazeného sa môžu prejaviť
príznaky virózy, resp. klasických respiračných ochorení, napr.
chrípky – teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť
kĺbov, bolesť hlavy, sťažené dýchanie a únava. V niektorých
prípadoch sa objaví aj zápal pľúc. Inkubačná doba pri tomto type
koronavírusu je zvyčajne 2 až 14 dní. Diagnostika je laboratórna.
Účinná terapia zatiaľ nie je známa.
Prevencia
Koronavírus patrí ku kvapôčkovým nákazám, na ktoré účinkujú
nasledujúce opatrenia:
• Časté umývanie rúk mydlom a vodou po dobu minimálne 20
sekúnd. Dá sa použiť aj dezinfekčný prostriedok na ruky na báze
alkoholu. Umývanie uprednostnite pred gélmi vždy, keď je
to možné.
• Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami.
• Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní jednorázovou papierovou
vreckovkou, ktorú zahoďte po použití do koša, alebo ohnutým
lakťom.
• Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, u ktorých sú viditeľné
prejavy nádchy alebo chrípky.
• Dodržujte vzdialenosť približne 1,6 m od nakazeného.
Noste ochranné rúško.
• Často nárazovo vetrajte.
• Dbajte v domácnosti na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi
zvieratami. Mäso a vajíčka dôkladne prevarte.
• Pokiaľ je to možné, snažte sa obmedziť návštevy lekárskych
ambulancií na nevyhnutné minimum. Lieky na chronické
ochorenia si od svojho ošetrujúceho lekára vyžiadajte telefonicky
a vďaka elektronickej službe eRecept Pokračovanie na strane 3

Nákaza COVID-19 sa šíri Európou a chorí pacienti sú aj na Slovensku. Ich počet narastá každým dňom. Jedine osveta a prevencia napomôžu tomu, aby nákaza neprepukla u nás do
nezvládnuteľných rozmerov. V nepretržitom prúde informácií o novom koronavíruse je však náročné sa zorientovať.
Informácie len v jednej molekule RNA
Vedci poukázali tiež na to, že chrípka a nový koronavírus majú
podobné príznaky. Zdôraznili, že vakcína proti ochoreniu COVID19 nie je zatiaľ dostupná, chrípke je možné efektívne predchádzať
vakcináciou. Genetická informácia nového koronavírusu je
uložená v jednej molekule RNA, vírusy chrípky majú genetickú
informáciu uloženú v ôsmich molekulách RNA. Ich vysoká
mutačná schopnosť spôsobuje vysokú variabilitu chrípky. Chrípka
má sezónny charakter, čo pravdepodobne neplatí pre ochorenie
COVID-19. Korovavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol
identiﬁkovaný v Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň
vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy.
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si ich budete môcť vybrať v ktorejkoľvek lekárni. Toto opatrenie je
zvlášť dôležité pre starších a chronicky chorých ľudí.
• Zvážte cestovanie do zasiahnutých oblastí, ktoré je rizikové.

Má sa v rámci prevencie pravidelne vyplachovať nos slaným
roztokom?
Nie. Neexistuje nijaký dôkaz o tom, že ide o účinnú formu prevencie nákazy. Existujú nanajvýš obmedzené dôkazy o tom, že
vyplachovanie nosa urýchľuje zotavenie z nachladnutia.

Máme sa báť?
Situácia je vážna. Nepodceňujte ju
a dodržiavajte prevenciu. Strach z
neznámej nákazy však môže byť
skľučujúci a je veľmi jednoduché
podľahnúť panike. Snažte sa preto
nepretržitý tok informácií o víruse
vnímať v širšom kontexte. Zhruba
tretina chorých sa už vyliečila a prevažnej väčšine ochorenie
vyvolalo iba mierne ťažkosti. Vírus je nákazlivý, ale ľudia bez iných
ťažkostí ho prekonajú často s príznakmi, ktoré sa dajú prirovnať k
chrípke.

Ohrozuje koronavírus tehotné ženy?
Tehotné ženy sú vo všeobecnosti náchylnejšie na vírusové
ochorenia, ktoré postihujú dýchací systém. Pre zmeny, ktorými
prechádza ich telo aj imunitný systém, sú tiež zraniteľnejšie. Zatiaľ
však neexistujú priam dôkazy o tom, že by vírus priamo poškodzoval plod. Príznaky nákazy, ako sú horúčka alebo zápal, môžu
tehotenstvo skomplikovať. Predbežne sa zdá, že nákaza sa u
tehotných žien neprenáša z matky na dieťa.
Ohrozuje koronavírus aj malé deti?
Prvotné informácie a analýzy ukazovali, že vírus postihuje deti iba
okrajovo a že u detí prevláda mierny priebeh nákazy a komplikácie
sú zriedkavejšie ako u dospelých. Novšia analýza, ktorý vyšla 4.
marca t.r. na serveri medR-xiv ale naznačuje, že riziko nákazy je u
detí rovnaké, ako u dospelých.

Možno sa nakaziť aj od človeka, ktorý vyzerá zdravo?
Áno. Inﬁkovaní ľudia môžu byť nákazlivý skôr, než sa u nich objavia
príznaky choroby.
Ochráni ma zdravotnícke rúško?
Jednoduché jednorázové rúška Vás neochránia proti nákaze. Do
určitej miery však môžu chrániť ľudí v okolí inﬁkovaného – ak ho
má nasadené, rúško môže zabrániť šíreniu kvapôčok obsahujúcich vírus. Za spoľahlivejšiu formu ochrany možno považovať
profesionálne respirátory. Účinné však budú iba v prípade, ak
dôsledne dodržíte pokyny pri nasadzovaní a snímaní respirátora.

Vznikne v tele po prekonaní choroby imunita?
Možno. Správy o opakovanej nákaze u obyvateľov Číny zatiaľ
neboli potvrdené, no prvý prípad opakovanej nákazy zaznamenali
aj u pacientky v Japonsku.
Môže teplejšie počasie zastaviť šírenie vírusu?
Zatiaľ nie je jasné, nakoľko počasie a teploty ovplyvňujú šírenie
koronavírusu. Ak by sa vírus správal podobne sezónne ako
chrípka, infekcia by sa mohla prestať šíriť v teplejších mesiacoch.
Zatiaľ je to však iba jeden z možných scenárov.

Ako dlho prežíva vírus na inﬁkovaných povrchoch?
Nový vírus sa správa podobne ako iné koronavírusy. Na povrchoch
tak môže patogén zotrvať niekoľko hodín až dní, v závislosti od
okolitých podmienok, ako sú typ povrchu, teploty a vlhkosť
prostredia. Ak máte podozrenie, že je povrch znečistený, WHO
vám odporúča použiť bežný dezinfekčný prostriedok. Na čistenie
použite jednorázové utierky, ktoré jednoducho zahodíte. Ruky si
potom dôkladne umyte vodou a mydlom alebo aspoň použite
dezinfekčný gél na alkoholovej báze.

Kde hľadať dôveryhodné informácie o epidémii?
O nákaze priebežne informuje slovenský Úrad verejného zdravotníctva, pričom informácie ponúka aj mailom a prostredníctvom
nepretržitých telefonických liniek. Aktualizované cestovné
odporúčania do cudziny nájdete na stránke Ministerstva
zahraničných vecí SR. V anglickom jazyku môžete nájsť overené
informácie na stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO), Európskeho centra na kontrolu a prevenciu chorôb,
prípadne na webe amerického Centra na kontrolu a prevenciu
chorôb.
Zdroj: Požiarnik 2020, Jarmila Hudecová

A čo horúci vzduch zo sušičov na ruky alebo ultraﬁalové
svetlo?
Sušiče na ruky vírus neusmrtia. UV lampy by sa zas nemali
používať na sterilizovanie rúk a pokožky ako takej. Môžu spôsobiť
podráždenie pokožky.

ZÁBAVNÉ KARANTÉNNE RECEPTY ALEBO AKO SI ZACHOVAŤ
DOBRÚ NÁLADU A ZDRAVÝ ROZUM POČAS PANDÉMIE
• Oprášte „tradičné recepty starých mám“ tie napokon vždy najlepšie vedeli ako „za pár korún“ zasýtiť celú rodinu, stačí spomenúť
taký demikát, štiarc alebo makové šúľance.
• V jednoduchosti je krása; odpočiňte si od všetkých jedál v reštauráciách, ktoré sú prepchaté parmezánom, klíčkami, bejby karotkou, chia semiačkami a podobnými soﬁstikovanými potravinami
21. storočia a navarte do veľkého hrnca prívarok podľa svojej chuti
(šošovicový, tekvicový, špenátový). Kľudne k nemu uvarte pár zemiakov a pridajte volské oko.
• Dajte šancu polotovarom – samozrejme nie každý deň, ale občas
nie je zlé uľahčiť si život takými špagetami alebo mrazeným
slivkovými guľami. Čas, ktorý ušetríte pri varení využite na veci
Vám príjemnejšie napríklad domácu manikúru, či farbenie vlasov
keď už máme kaderníctva zatvorené.
• A nakoniec najdôležitejší tip – varte s láskou a neklesajte na
duchu :D .

V súčasnej situácií doma varíme častejšie
ako inokedy. Deti sa nestravujú v školských jedálňach, reštaurácie sú zatvorené. Rodičia sa doma striedajú na „OČRke“ pri deťoch čím sa výrazne stenčuje
rodinný rozpočet. Ako teda variť s fantáziou a ešte k tomu aj ekonomicky?
6 (zábavných) pravidiel ekonomického stravovania:
• Využite všetky kuchynské spotrebiče ktoré za bežných okolností
nemáte čas využiť pri príprave jedál; starý chlieb hoďte do
hriankovača, toastovača alebo stavte na overený a všeobecne
obľúbený chlebík vo vajíčku.
• Prehľadajte mrazničku, aj keď si myslíte, že dôkladne poznáte jej
obsah určite na spodku posledného šuplíka nájdete sáčok mrazenej zeleniny, ktorú môžete využiť pri príprave zeleninového rizota.

V súčasnosti ešte nemáme vyjadrenia všetkých inštitúcii , ktoré
mali kompetencie zaujať k tejto veci stanoviská a preto to ešte
nepovažujeme za uzatvorené, ale z doterajších vyjadrení je
zrejmé, že nám nebude vyhovené a záujem súkromnej
spoločnosti je postavená nad zdravie a bezpečnosť občanov.
O výsledku a prípadnom ďalšom postupe Vás budeme
informovať.
Petičný výbor.

POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chceme poďakovať občanom obce Nemce za
účasť na petičnej akcii , ktorá sa konala vo veci zastavenia
prejazdu nákladných vozidiel cez obec Nemce. Zároveň sa
chceme poďakovať aj členom obecného zastupiteľstva, ktorí pri
tvorbe petície boli nápomocní , aj keď to bola čisto občianska
záležitosť.
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NEVYPAĽUJME SUCHÉ PORASTY LÚK A PASIENKOV
Vypaľovanie trávnych porastov, kríkov a stromov je na Slovensku v súčasnosti zakázané. Tento zákaz je ustanovený
zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Nie vypaľovanie, ale kosenie lúk podporuje rast rastlín, ktoré
postupne kvitnú od jari do jesene. Občania nemajú zakázané
spaľovanie odpadu a založenie ohňa na určenom mieste (ak to
však nezakazuje iné nariadenie, napr. „Všeobecne záväzné
nariadenie obce“ a pod.), ale musia dodržať niektoré pravidlá.
Dôkladne sa na spaľovanie odpadu pripraviť, nezakladať oheň
počas silného vetra, ohraničiť ohnisko vhodným nehorľavým materiálom alebo časť ohniska vyhĺbiť. Približne v strede vyčistenej
plochy môžeme založiť ohnisko, ktoré obložíme kameňmi,
zeminou alebo pieskom. Ak obkladáte ohnisko kameňmi, neberte
kamene z vody. Vlhké kamene môžu pôsobením teploty z ohňa
streliť a niekoho poraniť. Obložiť ohnisko je veľmi dôležité z toho
dôvodu, aby sa nám nezakotúľal horľavý uhlík do porastu vedľa
ohniska. K ohnisku je potrebné pripraviť si jednoduché hasiace
prostriedky a mobilný telefón pre prípadné privolanie hasičov alebo
inej pomoci. Vhodné je aj upozorniť hasičov na číslach tiesňového
volania 150 alebo 112, kedy a kde ideme takúto činnosť vykonávať.
Tým predídeme zbytočným výjazdom hasičskej techniky.

Dôvodov, prečo je to tak, poznáme z praxe hneď niekoľko. V prvom
rade ide o škodlivosť a nebezpečnosť, ktorú so sebou samotné
vypaľovanie suchej trávy a starých trávnych porastov prináša, a
hoci v minulosti ľudia v rámci aktívneho obhospodarovania svojich
pozemkov praktizovali vypaľovanie suchých tráv, prínosy z ich
odstránenia nikdy neprevýšili výsledné škody, ktoré požiare
spôsobili!
Okrem rizika rozšírenia požiaru do veľkých rozmerov z pohľadu
hasičov ide o úplne zbytočné zásahy. Ak je v tom čase nahlásený
napríklad požiar ľudského obydlia, môže to predĺžiť príjazd a
premiestnenie hasičskej techniky.
Lúky a pasienky sú po zimnom období v zlom stave. Uschnutá
tráva, vyschnuté a poškodené porasty machu, malých výrastkov
krovín a veľké množstvo listových náletov. Jednou z možností
úpravy poškodeného trávnika je úprava pomocou hrablí. No ide o
prácu pomerne zdĺhavú a namáhavú, ktorú sťažujú aj početné
krtince a skoro na jar aj miestne podmáčanie. Naši spoluobčania
však poznajú jeden spôsob, ktorý je síce zakázaný, ale veľmi
jednoduchý. Vypaľovanie trávnatých porastov. Použijú jednoducho zapaľovač alebo zápalky. Že tým poškodzujú prírodné prostredie, ich pravdepodobne nezaujíma. A že tým môžu tiež spôsobiť
lesné požiare, ich taktiež nezaujíma.

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického
odpadu. Je možné ho napr. kompostovať, niekde funguje aj
možnosť aj ukladania do špeciálnych kontajnerov alebo do
zberných dvorov.
Zdroj: Požiarnik 2020, Jarmila Hudecová

Na lúkach a pasienkoch s prevahou rastlín žije veľa živočíchov,
najmä hmyzu a drobných stavovcov. V tomto prostredí hniezdia
niektoré vtáky, ktoré vychovávajú svoje potomstvo v hniezdach
ukrytých vo vysokej tráve. Vypaľovaním starej trávy vzniká teplota
600 – 800°C. Pri tejto teplote sa zničia vývinové štádiá hmyzu, a
tým je narušený potravinový reťazec. Na lúkach a pasienkoch
ubúda hmyzu, malých bezstavovcov aj stavovcov. Táto potrava
chýba vtáctvu, ktoré taktiež chýba v životnom prostredí. Vtáctvo sa
nemalou mierou podieľa na rozširovaní semien v lokalitách, kde
hniezdi. Povedzme si, ktoré dieťa dnešných dní videlo v prírode
napr. stehlíka?

INFORMÁCIE
- Cesta na obecnom pozemku pri Korune v dolnej časti obce sa
bude budovať v mesiaci máj-jún.
- Zábradlie na cintoríne bude dokončené tento rok, ktoré formou
brigády vykoná DHZ.
- Hasiči dezinﬁkujú pravidelne verejné priestranstvá, zastávky
atď...
- Kompostéri v obci sa rozdali a bolo poskytnuté aj školenie
o kompostovaní organizáciou Priatelia Zeme.
- Podarilo sa nám vybaviť väčší počet kontajnerov na
separovaný odpad, ktoré boli umiestnené podľa potreby v obci.
- Po osobnom dohovore s pánom konateľom ﬁrmy TREDE, s.r.o.
môžem ubezpečiť obyvateľov bytovky č. 3-7 a 9-13, že nebude
robiť protiprávne úkony ani brániť prístupu k vašim bytovým
domom.
- Bola uskutočnená brigáda pri prevádzkovej budove
- vybetónovanie novej šachty, oprava odpadu atď. Zároveň
chcem poďakovať Peťovi Cabanovi, Marošovi Tóthovi, Borisovi
Gregorovi, Vladovi Vorbachovi a Jánovi Muránskemu.
Alena Samuelčíková, starostka
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DETSKÝ KARNEVAL
Fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v našej obci sa
23.2 ozývala hudba a šťastný smiech detí, keď konečne prišiel
deň karnevalu.
Karneval je veľmi obľúbený, o čom svedčí aj každoročná návštevnosť. Je to sviatok malých aj veľkých detičiek. Napriek tomu,
že prišlo pomenej detičiek, zábava bola vynikajúca. Ako vždy sa o
zábavu postaral DJ BOBOT, tradične vo svojom šašovskom kostýme, mal pre deti a rodičov vymyslené rôzne zaujímavé súťaže.
Detičky prišli prezlečené v rôznych maskách od princeznej, rôznych bojovníkov a čarodejníkov. Všetky masky si zasúťažili aj s
rodičmi a za každú súťaž, dostali sladkú odmenu. Po skončení
súťaže sme pre detičky pripravili tombolu, kde každá maska bola
odmenená. Samozrejme nechýbala ani diskotéka, na ktorej sme si
všetci zatancovali a detičky sa mohli vyblázniť.

Aj napriek nižšej účasti, všetko dopadlo dobre a najkrajšou
odmenou boli pre nás rozžiarené detské očká, radosť, dobrá
nálada a pekný zážitok. Veríme, že sa všetkým páčilo a o rok sa
stretneme zas. Chcem sa týmto všetkým poďakovať aj za pomoc
pri zorganizovaní.
Eva Tóthová, predsedníčka komisie

Psíka staršieho ako 6 mesiacov, ktorý žije v obci viac ako 90 dní, je
jeho majiteľ povinný prihlásiť do evidencie psov. Urobiť tak môže
na Obecnom úrade v Nemciach. Za odmenu psík dostane známku
obce s evidenčným číslom. Ak ju náhodou stratíte, vypýtajte si na
Obecnom úrade náhradnú známku. Pri odhlásení psíka je majiteľ
povinný známku vrátiť. Prihlásením psíka do evidencie vzniká
majiteľovi povinnosť uhradiť daň za psa. Sadzba dane za jedného
psa je stanovená všeobecným záväzným nariadením obce vo
výške 10 EUR na kalendárny rok.

PES - ČLEN RODINY
V mnohých domácnostiach je jedným z jej členov aj štvornohý miláčik. Väčší, menší, chlpatý či „bezúdržbový“... sú súčasťou našich životov a domovov. Každodenné prechádzky s
nimi nám umožňujú stretávať susedov, prehodiť slovko so
známym vo vedľajšej ulici a užívať si prechádzky v príjemnom
okolí našej obce. Viete, aké sú základné povinnosti života s
psíkom?

Pri prechádzkach v obci je zakázané nechať psa pohybovať sa
voľne, bez vôdzky. Úplne sa vyhnite detským ihriskám, športovým
areálom, cintorínu, pietnym miestam, parčíku pri kultúrnom dome,
materskej škole, obchodu, či kultúrnemu domu. Je tiež zakázané
ponechávať psíka na verejnom priestranstve samého.
Ako spoznáte správneho majiteľa psa? Z niektorého vrecka určite
vytiahne piškótku a... igelitový sáčok. Ten je nevyhnutnou súčasťou každej vychádzky. Je povinnosťou osoby, ktorá psíka venčí, okamžite odstrániť psie výkaly ich vložením do najbližšieho kontajnera na komunálny odpad. Je dôležité udržiavať čistotu v mieste, kde žijeme spolu s ostatnými občanmi. Uvidíme sa na lúke,
priatelia.
Katarína Sedliaková

STRETNUTIE SENIOROV OBCE
Dňa 25. januára 2020 sa v sále Kultúrneho domu v Nemciach
uskutočnilo stretnutie seniorov obce. Naša obec ho tradične
usporadúva, aby si naši seniori trochu oddýchli od každodenného zhonu, porozprávali sa a zaspomínali. A tak aj tento
večer príjemne ubehol vo vzájomných rozhovoroch, či na
tanečnom parkete.
Touto milou slávnosťou chceme vyjadriť naše úprimné poďakovanie a úctu za prácu našich rodičov a starých rodičov, pomoc pri
výchove detí a vnúčat, za milé slová povzbudenia a za prínos pri
rozkvete našej obce.

Pokračovanie na strane 6
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Sme šťastní, keď vidíme medzi vami tých, ktorí si stretnutie ani
tento rok nenechali ujsť. A pribudli aj nové tváre.Bohužiaľ nie všetci
z rôznych príčin mohli prísť. O to viac si ceníme, že zúčastnení si
našli chvíľu, aby ju strávili v príjemnej spoločnosti.
Milí naši rodičia, starí rodičia, vážime si vašu prítomnosť a chceli by
sme vám vrátiť aspoň nepatrnú časť toho, čo vy s takou samozrejmosťou dávate celý život – lásku a nekonečnú starostlivosť.

Obdivujeme vaše množstvo skúseností, rozvahu, nadhľad a plnohodnotne prežitý doterajší život. Skláňame sa v úcte pred rokmi,
ktoré ste naplnili prácou pre blaho vašich rodín, aj našej obce.
Dúfame, že aj na budúcoročnom stretnutí bude sála plná vašich
usmiatych tvárí a že spoločne budeme spomínať len na to pekné,
čo sa v našich životoch ešte udeje.
Katarína Sedliaková

OBECNÁ KNIŽNICA V NEMCIACH

4. Anna Chalupková
5. Jarmila Hudecová
6. Zdenka Pašková
7. Emília Ďurčenková
8. Ing. Jarmila Kmeťová
9. Zlata Slančíková
10. Edita Kostiviarová

V roku 2019 bolo zakúpených 63 kníh do knižnice. Celkový
stav knižničného fondu je 3 010 kníh. Z toho odborná
literatúra pre dospelých 465 kníh, krásna literatúra pre
dospelých 1 983 kníh, odborná literatúra pre deti 67 kníh a
krásna literatúra pre deti 495 kníh.
Obecnú knižnicu každý rok navštívia deti z tunajšej materskej
školy. V roku 2019 knižnica evidovala 22 čitateľov z toho 19
dospelých a troch detských čitateľov.

38 kníh
34 kníh
33 kníh
32 kníh
24 kníh
23 kníh
17 kníh

Čitatelia z radov mládeže do 15 rokov:
11 kníh
1.Matúško Marček
5 kníh
2. Ninka Marčeková
3. Kristínka Bartkovičová 1 kniha

Za rok 2019 sa na prvých desiatich miestach vo výpožičkách z
radov dospelýchumiestnili títo čitatelia:

Ocenenie prvým trom čitateľom z každej kategórie odovzdá obec v
najbližšej dobe. Úspešným čitateľom touto cestou srdečne
blahoželáme.
Zlata Slančíková, knihovníčka

67 kníh
1.Vanda Beličková
2. Ing. Katarína Šúriková , Anna Šurjanská 42 kníh
39 kníh
3. Alena Muránska

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami
utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré
sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva
všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom
mnohé dlhé roky.
Dňa 4.4.2020 sa malo konať uvítanie detído života. Vzhľadom na
vzniknutú situáciu s koronavírusom sme toto stretnutie nemohli
zorganizovať. Tak sme rozoslali rodičom listy, aby si osobne po
jednom prišli zobrať pozornosť pre svoje detičky a podpísali sa
nám do kroniky.

zdravia, šťastia a lásky pre vaše detičky, ale aj vás. Ochraňujte ich
oni sú všetko najcennejšie čo na svete máte.
Dovoľte, aby som vám pogratulovala k ich narodeniu a sme veľmi
hrdí, že môžeme privítať našich nových občanov.

Je mi to veľmi ľúto, že sme sa nemohli stretnúť, ale dúfam, že táto
situácia rýchlo pominiea budeme môcť čoskoro s vami stráviť
pekné chvíle. Touto cestou vám chcem popriať, hlavne veľa

Alena Samuelčíková, starostka
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TRIEDENIE ODPADU

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Kategória odpadu: 20 01 99

PAPIER

je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie
alebo ohlásenie stavby.

Kategória odpadu: 15 01 01, 20 01 01 Príklad označenia:

Patrí sem: drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky,
sadrokartónu a pod. • malé množstvo - do 1 m3/rok/osoba doviezť na
zberný dvor, vhodiť do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad max.
do 1/3 nádoby – nepreťažiť nádobu, nevhadzovať veľké kusy
Nepatrí sem: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest,
ortuť, PCB ) a pod.
čo s ním: odpad s obsahom azbestu likvidovať organizáciu oprávnenou
pracovať s nebezpečnými látkami • množstvo nad 1 m3 /rok /osoba odviezť
na vlastné náklady na skládku komunálneho dopadu za poplatok • veľké
množstvá stavebného odpadu likvidovať podľa § 40c zákona o odpadoch

- je odpad, ktorý je zložený iba z papiera alebo lepenky (kartónu).
Patrí sem: noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, zošity,
katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, plagáty, pohľadnice, zakladače,
krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, atď.
Nepatrí sem: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou), kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické
potreby (plienky, vreckovky), vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok
(tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z
kalendárov) a pod.
čo s ním: takýto odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu.
Zásady správneho triedenia:Krabice musia byť zložené alebo
roztrhané

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Kategória odpadu: 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 20 01 13, 20 01 14, 20 01
15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 33, 20
01 37
Príklad označenia:

PLASTY
Kategória odpadu: 15 01 02, 20 01 39

Je odpad ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť,
horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.)

Príklad označenia:

Plasty sú odpady, ktoré sú zložené iba z plastových častí, hlavne z typu
PET, HDPE LDPE, PP.

Patrí sem: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy,
žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly
obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, ﬁltračné
materiály, olejové ﬁltre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami
Nepatrí sem: obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené
potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
biologicky rozložiteľný odpad
čo s ním: odpady roztriediť do príslušných zberných nádob • odpady zo
zdravotníckych a veterinárnych zariadení patria do autorizovaných
organizácií určených na ich likvidáciu (napr. kaﬁlérie, spaľovne a pod.)

Patrí sem: plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá,
koše, prepravky, záhradný nábytok, bandasky, biely polystyrén, obaly na
potraviny,atď.
Nepatrí sem: znečistené plastové obaly olejom (kuchynským a motorovým), potravinami, farbami, chemikáliami, použité plienky a hygienické
potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov,
kabelky, obuv, tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb a pod.), káble,
vodoinštalačný materiál, pneumatiky, plastové pásky na viazanie, plastové
rámy z okien, vonkajšie žalúzie.
čo s ním: pneumatiky, odpad znečistený motorovým olejom a tlakové
nádoby odovzdať na zberný dvor • ostatný odpad patrí do zmesového
komunálneho odpadu.
Zásady správneho triedenia: Do zberných nádob na plast umiestňujte
obaly čisté a zbavené iných materiálov, ich objem zmenšíte stlačením,
alebo zošliapnutím.

KOVOVÝ ŠROT A HLINÍKOVÉ OBALY
Kategória odpadu: 15 01 04, 20 01 40

Príklad označenia:

Je odpad, ktorého súčasti sú tvorené kovom.
Patrí sem: Kovové obaly z potravín – plechovky z nápojov, konzervy, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, hliníkové obaly zo syrov a čokolád),
kovové vrchnáky z ﬂiaš, kanistre, sudy, obaly z čajových sviečok, kovový
šrot, radiátory, oceľ, farebné kovy a pod.
Nepatrí sem: obaly s obsahom nebezpečných látok
čo s nimi: patria do zberného dvora.

SKLO
Kategória odpadu: 15 01 07, 20 01 02 Príklad označenia:
Je odpad, zložený iba zo sklenených častí.
Patrí sem: nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené poháre,
sklenené črepy, tabuľové sklo
Nepatrí sem: silne znečistené sklo (potravinami, maltou, farbami), keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, plexisklo, teplomer,
výbojky, TV obrazovky a pod.
čo s ním: žiarovky, žiarivky, výbojky patria do nebezpečného odpadu odovzdať na zberný dvor • ortuťové teplomery odovzdať do lekární
• ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu.
Zásady správneho triedenia: Fľaše a poháre musia byť vyprázdnené,
zbavené plastových, či kovových krúžkov a vrchnákov. Zo sklenených
obalov nie je potrebné odstraňovať etikety.

Patrí sem: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá
a pod.
Nepatrí sem: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad
z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.
čo s ním: odpady roztriediť do príslušných zberných nádob

USMERNENIE K ODPADOM

Zberné nádoby
na PAPIER a KARTÓN

OBJEMNÝ ODPAD
Kategória odpadu: 20 03 07
odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad
a neobsahuje nebezpečné látky.

Zberné vrecia na PLASTY
určené pre obyvateľov
Zberné nádoby na PLASTY
rodinných domov
určené pre obyvateľov SÍDLISKA
Každý občan využíva na odovzdávanie zberné nádoby / vrecia na
to určené. Obyvatelia rodinných domov využívajú na zber plastov
vrecový systém. Nie je dovolené vhadzovať svoj odpad do
cudzích nádob.

Občania rodinných domov využívajú na
odovzdávanie zberné nádoby na papier a kartón umiestnené na Lúčnej ulici
a na ploche oproti rodinnému domu:
Nemčianska cesta č. 18. Nádoby pred
panelovými domami nie sú určené
pre obyvateľov rodinných domov.

Zberné nádoby na SKLO
Občania rodinných domov využívajú na
odovzdávanie zberné nádoby na sklo
umiestnené na Lúčnej ulici. Nádoby
pred panelovými domami nie sú
určené pre obyvateľov rodinných
domov
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HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2020
OBEC NEMCE
Zber odpadu s obsahom škodlivín bude vyvážaný v dohodnutom termíne na základe objednávky obce.

Narodili sa: Michaela Murgašová
Odišli z našich radov .....

Nela Kamzíková

Božena Bieliková

Mirko Rusko

Júlia Mešková
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