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Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc, zdravie, šťas e,
úsmev v tvári, želáme Vám k sviatku jari...
Veselé preži e Veľkej noci Vám želajú
poslanci OZ, starostka obce
a zamestnanci OcÚ
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Volebný okrsok: 1
Obec: Nemce

VÝSLEDKY VOLIEB
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet
Počet
Počet
Počet

voličov zapísaných v zozname voličov
voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
voličov, ktorí odovzdali obálku
platných hlasov odovzdaných pre vštkých kandidátov

965
462
462
458

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
Zuzana Čaputová, Mgr.
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

258
200

KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU INFORMUJE
né pozemky sú ale aj ohrozované susednými porastami na pozemkoch známych ale aj neznámych užívateľov. Práve za týmto účelom, bola vyzvaná starostka obce ku komunikácii z majiteľmi takýchto pozemkov, za účelom vykonania nápravy. Komisia bude
samozrejme sledovať konanie vo veci až do momentu odstránenia
zistených stavov.

Zriadená komisia ochrany verejného poriadku /KOVP/ si dala
za cieľ pravidelne informovať občanov obce Nemce o svojej
činnosti aj prostredníctvom našich novín. Komisia sa bude
snažiť upozorňovať na zistené stavy v Nemciach aj vďaka
podnetom od občanov, bude sa podieľať na ich predkladaní
na obecných zastupiteľstvách a aj mimo nich a svojimi
postrehmi a podnetmi bude prispievať k zlepšeniu vzhľadu
našej obce pre nás všetkých, pre našich návštevníkov, stálych alebo len tých prechádzajúcich.

Na prvom pracovnom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo
21.02.2019 boli prijaté podnety aj od spoluobčanov. Napr. ohľadne
ohrozujúcich porastov pri plote na cintoríne, ale aj zarastajúci plot
na obecnom prechode z Nemčianskej cesty k Nemčianskemu
potoku. Teší ma, že občan neostáva ľahostajný a nie je mu ľahostajný obecný majetok. Cieľov bolo prijatých viac než dosť a mne
ostáva len veriť, že budú vyriešené čím skôr.
člen KOVP – iMV.

Za týmto účelom sa komisia stretla už na konci roku 2018, vykonala si obhliadku obecných pozemkov od jedného potoka po druhý
a preverila ich „využívanie“ našimi občanmi. Nie vždy je to za účelom zveľadenia obecného pozemku, práve naopak. Mnohé obec-

KOMISIE PRI OBECNOM
ZASTUPITEĽSTVE

Stavebná komisia:
• Predseda: Mgr. Peter Caban
• Členovia : Ing. Michal Janovec, Ing. Ján Slovák,
Mgr. Kristína Geciová, Ing. Vladimír Bugáň,
Ing. Mira Varlová

Komisia ochrany verejného poriadku
• Predseda: Ing. Vladimír Bugáň
• Členovia : Ing. Mira Varlová, Mgr. Katarína Sedliaková,
Ing. Michal Janovec

Sociálna komisia:
• Predseda: Mgr. Katarína Sedliaková
• Členovia : Oľga Kostiviarová, Eva Tóthová

Komisia pre kultúru a šport
• Predseda: Eva Tóthová
• Členovia : Ing. Michal Janovec, Ing. Ján Slovák,
Mgr. Peter Caban

Komisia o ochane 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: Mgr. Kristína Geciová
• Členovia: Oľga Kostiviarová, Ing. Vladimír Bugáň,
Ing. Ján Slovák, Mgr. Peter Caban

Finančná komisia
• Predseda: Ing Ján Slovák
• Členovia : Mgr. Kristína Geciová, Eva Tóthová

Poslanci Obecného zastupiteľstva
Ing. VLADIMÍR BUGÁŇ
mobil: 0949 876 501
E-mail: vbugan57@gmail.com
Obvod: Nemčianska cesta od RD č. 149
po RD č. 87

Mgr. KATARÍNA SEDLIAKOVÁ
Mobil: 0903 313 842
E-mail: k.sedliakova@gmail.com
Obvod: Bytovka č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Mgr. PETER CABAN
Mobil: 0918 188 115
E-mail: petercaban79@gmail.com
Zástupca starostu

OĽGA KOSTIVIAROVÁ
Mobil: 0904 056 100
E-mail: olga.kostiviarova@zoznam.sk
Obvod: Lúčna ulica od RD č. 53
po RD č. 14

Ing. JÁN SLOVÁK
Mobil: 0905 233 609
E-mail: slovak@pyroboss.sk
Obvod: Lúčna ulica od RD č. 93 po RD č. 55

EVA TÓTHOVÁ
Mobil: 0918 575 937
E-mail: eva.tothova30@gmail.com
Obvod: Bytovka č. 15, 17, 19, 21,
23, 25

Ing. MICHAL JANOVEC
Mobil: 0902 620 427
E-mail: michaljanovec@centrum.sk
Obvod: Lúčna od RD č. 12 po RD č. 2,
bytovka č. 27, 29, 31

Mgr. KRISTÍNA GECIOVÁ
Mobil: 0907 566 072
E-mail: kristinageciova@gmail.com
Obvod: Nemčianska cesta
od RD č. 63 po RD č. 4 vrátane radovej výstavby

Ing. MIRA VARLOVÁ
Mobil: 0907 538 580
E-mail: varlova.mira@gmail.com
Obvod: Nemčianska cesta od RD
č. 86 po RD č. 65
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PRVÝ PLES OBCE NEMCE

dojem je nad očakávania nás všetkých. Milé príspevky a dokonca
aj krásny list od milého a veselého páru nás pohladil na srdiečku.
A preto tieto krásne momenty sa budeme snažiť pripraviť pre vás aj
na ďalší ples aspoň tak ako ten prvý.

Nádherne vyzdobená sála, slávnostné oblečenie, dobrá
atmosféra. Tak a Prvý ples je za nami. Prvý v poradí pre mňa
a ľudí, ktorí mi s jeho organizáciou pomáhali. Bol výnimočný
a plný očakávaní ako to všetko zvládneme. Dievčatá vymenili
riﬂe a blúzky za nádherné šaty rôznych farieb, chlapci sa
prezliekli za pravých gentlemanov.

Veľké ďakujem patrí dievčatám a chlapcom, ktorí pomáhali a
zvlášť ďakujem Puky, Janke Mydlovej, Evke Tóthovej, ktoré
pracovali a pomáhali mi niekoľko dní, aby to všetko bolo ako má
byť. Ďakujem.
Alena Samuelčíková

V úvode som ako starostka obce a môj zástupca Ing. Peter Caban
privítali hostí a popriali im príjemnú zábavu. Hneď na to nasledovala výborná večera, ktorú pripravil Jarko Piliar s jeho tímom. Na
stole bolo pripravené víno, pagáče, minerálka. Po večeri sme
otvorili ples valčíkom a postupne sa to roztancovalo tak, že bol plný
parket. Zábava bola ako sa patrí. Každý sa bavil, nikto neposedával na stoličkách. Do tanca nám hrala hudobná skupina
Excellence. Okolo polnoci sa rozdala tombola, kde všetkým, ktorí
do nej prispeli, veľmi pekne ďakujem. Cením si to a teším sa na
ďalšiu spoluprácu. Cenu starostky welnes pobyt vyhral náš občan
Bohuško, čo ma veľmi teší. Dúfam, že si ho s manželkou dobre
užiješ.
Po tombole už čakala druhá večera na ktorej sme si všetci
pochutnali. No a po nej sa už len pilo, tancovalo a zabávalo.
Zábava bola až do samého rána. Krásne momenty, zážitky a celý

V OBECNEJ KNIŽNICI NEMCE
PO TRETÍ KRÁT OCENILI
NAJLEPŠÍCH ČITATEĽOV
ZA ROK 2018

1. Muránska Alena
2. Hudecová Jarmila
3. Beličková Vanda
4. Michnicová Dáša
5. Švantnerová Eva

V priestoroch Obecnej knižnice Nemce pri príležitosti marca
– Mesiaca knihy sa dňa 13.3.2019 uskutočnilo ocenenie troch
najlepších čitateľov za rok 2018.

Starostka obce Alenka Samuelčíková spolu s knihovníčkou Zlatkou Slančíkovou odovzdali prvým trom najlepším čitateľkám
vecné odmeny a diplomy.
Jarmila Hudecová

Za rok 2018 sa na prvých 10-tich miestach vo výpožičkách dostali
títo čitatelia:

Obecná knižnica bola zriadená v roku 1993, v súčasnosti má evidovaných 45 čitateľov, v roku 2018 si požičalo knihy 28 čitateľov
z radov mládeže a dospelých. Máme viacej dobrých čitateľov, ktorí
radi čítajú klasické knihy, napriek tomu že súčasná doba už pozná
aj iné moderné spôsoby čítania a získavania informácií pomocou
čítačiek, mobilných aplikácií, počítačov, ktoré využíva hlavne mládež. Staršia, alebo skôr narodená generácia našich občanov však
naďalej uprednostňuje klasické čítanie kníh prostredníctvom
výpožičiek z knižnice. Jej fond sa každoročne doplňuje o nové
prírastky na základe požiadaviek čitateľov a to hlavne o beletriu,
detektívky, historické romány a pod. Obecnú knižnicu každý rok
navštevujú v rámci exkurzie aj deti z tunajšej materskej školy, kde
sa môžu oboznámiť s knihami, ktoré sa v knižnici nachádzajú.
Niektorí z nich sa so súhlasom rodičov stávajú aj prvými
najmladšími čitateľmi.
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58 kníh
50 kníh
46 kníh
34 kníh
32 kníh

6. Slančíková Zlata
7. Lichá Ľubica
8. Pašková Zdenka
9. Kubajdová Denisa
10. Šúriková Katarína

30 kníh
29 kníh
28 kníh
25 kníh
24 kníh
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odhodením nedopalku cigarety, úmyselným podpaľačstvom, no
najčastejšie sa s takýmito požiarmi stretávame pri úmyselnom,
riadenom vypaľovaní. Počas jarného obdobia, kedy dochádza
k najčastejšiemu vypaľovaniu, je možné zriaďovať kontrolné skupiny z členov dobrovoľných hasičov, ale do tejto činnosti je možné
zapojiť aj členov lesnej stráže a ochrancov prírody. Dôležité je, aby
aj bežný občan neváhal a nahlásil porušovanie zákona na políciu.
Nie vždy sa však podarí zistiť pôvodcu požiaru.

VYPAĽOVANIE SUCHEJ TRÁVY
V jarnom období narastá počet požiarov suchej trávy a porastov následkom vypaľovania. Koná sa to aj napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti takéhoto
konania.
V minulosti bolo vypaľovanie starých trávnatých porastov výnimočné, nakoľko sa dbalo na dôsledné obhospodarovanie všetkých pozemkov. Predpokladaný úžitok z vypálenia nepotrebných
suchých porastov ohňom, napriek tomu, že si to veľa našich spoluobčanov stále myslí, vysoko prevyšujú škody, ktoré takéto požiare
zapríčinia. Poškodzuje sa celková štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, vypálením porastov sa odkrýva táto časť a značne sa zvyšuje
erózia pôdy, čo je vlastne rozrušovanie a odstraňovanie zemského
povrchu. Na takomto povrchu sa zvyšuje výpar a presychanie, čo
napomáha rozširovaniu sa odolnejších a agresívnych druhov
rastlín.

Môže za to ľahostajnosť nás všetkých voči dianiu okolo nás.
Nedovoľme hŕstke nenapraviteľných občanov, aby ničili naše
životné prostredie!
V prípade, že sa stanete svedkom nedovoleného vypaľovania, teda ak ste svedkom porušenia zákona, mali by ste takúto skutočnosť ohlásiť na políciu ( linka 158). Ak sa už vypaľovanie rozšírilo
na väčšiu plochu, hrozia materiálne škody, požiar sa šíri k obydliam
a pod., je potrebné uvedenú skutočnosť ohlásiť na známe telefónne čísla ohlasovne požiarov (linky 150, 112). Na uvedené
linky je potrebné uviesť kde horí, presnú adresu, čo horí a v akom
rozsahu, vaše meno. Je potrebné počkať na spätný telefonát z tiesňovej linky a ďalej sa riadiť ich pokynmi.

Na lúkach a pasienkoch s prevahou bylín žije veľa živočíchov, najmä hmyz a drobné stavovce. 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 štádia hmyzu, a tým je
narušený potravinový reťazec. Na lúkach a pasienkoch ubúda
hmyzu, malých bezstavovcov aj stavovcov. Táto potrava chýba
vtáctvu, ktorého tiež ubúda v životnom prostredí. Vtáctvo sa
nemalou mierou podieľa na rozširovaní semien v lokalitách, kde
hniezdi. Je samozrejmé, že najväčší vplyv na ubúdanie rastlín
a živočíchov v prírodnom prostredí má chemizácia, ale nepridávajme do kotla ešte aj bezdôvodným vypaľovaním starej suchej
trávy a iných porastov našich lúk a pasienkov. Je potrebné
upozorniť, že vypaľovanie jer zakázané aj podľa Zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Informovať môžete aj starostku obce na číslo: 0905/643357,
ako aj veliteľa DHZO Nemce číslo: 0908/556889.
Ak je to možné, je potrebné uhasiť požiar dostupnými hasiacimi
prostriedkami. Môžete použiť improvizované prostriedky ako je
haluz, lopata, vlhká vrecovina a pod. Veľmi dôležité je vykonať
opatrenia na záchranu ohrozených osôb, ktoré môžu byť vo veku,
kedy je ich mobilita obmedzená. Nikdy však nezabúdajme na
vlastnú bezpečnosť! Musíte vždy myslieť na tzv. zadné vrátka
s mať pripravenú únikovú cestu. Dýchacie cesty si v zadymenom
prostredí chráňte navlhčenou vreckovkou, šatkou, prípadne
tričkom a čím skôr sa snažte uniknúť do bezpečia. Veľakrát sa
požiar v zárodku dá veľmi rýchlo a bezpečne zlikvidovať. Dôležitejšie však je to, aby sme predišli vzniku takéhoto nedovoleného
konania. Riešením je pravidelné vykášanie lúk a pasienkov počas
vegetačného obdobia. Vhodný je chov domácich zvierat a následné spásanie poľnohospodársky nevyužívaných plôch. Ďalšia
možnosť je kompostovanie alebo zber biologického odpadu do
veľkoobjemových kontajnerov na to určených, ktoré môžu byť
umiestňované v obci a na sídlisku. Obec takýto vyzbieraný odpad
musí spracovať zákonným spôsobom.

Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou
nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník
ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať
sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Uvedené konanie môže zapríčiniť to, že invázne rastliny a buriny sa šíria na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu. Okrem
iného peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie. Požiar
suchej trávy, suchých kríkov a pod. vzniká veľmi často z nedbanlivosti pri zakladaní ohňov v prírode, pri hraní sa detí so zápalkami,

Jarmila Hudecová Zdroj: Požiarnik 2019
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UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

malé pohostenie, kde si všetci spravili spolu aj spoločnú fotku, ktorú im spravila p. Oľga Kostiviarová , ktorá nafotila všetky naše
krásne detičky .

Dňa 7.4.2019 nás v obci Nemce čakal jeden z najkrajších dní
v živote. Nás, ktorí sme toto pekné stretnutie organizovali ale
hlavne rodičov, ktorí priviedli na svet svoje dieťatko v roku
2018.

Ďakujem členkám sociálnej komisie a pani Danke Kostelnej za
pomoc pri tejto akcii.
Alena Samuelčíková

O 15. hodine sme sa stretli v sále kultúrneho domu, kde bolo všetko pripravené pre našich malých občanov na uvítanie do ich života.
Na úvod poslankyňa Eva Tóthová privítala rodičov a Katka Sedliaková predniesla pekné básne, pri ktorých sa tlačili slzičky do očí.
Potom pani Danka Kostelná zahrala a zaspievala krásnu uspávanku pre detičky. Po jednom si pani starostka volala rodičov k sebe
a odovzdala plaketu ich dieťatku s nápisom občan Nemiec, plyšového medvedíka, krásnu knihu pre dieťatko, knihu o Obci Nemce
a mamičkám peknú ružičku. Po skončení oﬁciálnej časti Alena
Samuelčíková poďakovala všetkým za to, že prišli a pozvala ich na
mády, oslobodili približne 30 až 40 percent územia Slovenska
a približne šestnásťtisíc Rumunov na Slovensku aj padlo.

74. VÝROČIE OSLOBODENIA
OBCE

Pestrá armáda
Rumunská 1. a 4. armáda sa ocitli na slovenskom úseku frontu
v dôsledku toho, že slovenské bojisko bolo sovietskym velením považované za druhoradý smer – hlavné údery Slovensko obchádzali a viedli cez rovinaté Poľsko a Maďarsko, cez ktoré tiahli lepšie
vyzbrojené a motorizované sovietske vojská. Rumuni mali navyše
skúsenosti s horským terénom, ktoré v sovietskej armáde neboli
samozrejmé. Ich výzbroj a výstroj bola veľmi rôznorodého pôvodu
(rumunského, česko-slovenského, nemeckého, francúzskeho, a
tiež sovietskeho aj amerického) a rumunská armáda pôsobila
veľmi pestrým dojmom.

Pred 74. rokmi dňa 21. marca 1945 našu obec oslobodili príslušníci rumunskej armády, ktorí bojovali po boku sovietskych
vojsk. Členovia ZO SZPB v Nemciach si spolu so starostkou
obce a niektorými občanmi obce dňa 23. marca 2019 pripomenuli túto udalosť položením kytíc k pomníku padlým v I. a II.
sv. vojne, ktorý je pri Nemčianskej ceste. O rumunských vojakoch a o ich oslobodzovaní Slovenska v roku 1945 sa hovorí
stále málo, pritom pri bojoch na našom území zohrali významnú úlohu.

Pôsobenie Rumunov na Slovensku bolo súčasťou takzvanej
západnej výpravy rumunskej armády (východnou výpravou bola
vojna proti Sovietskemu zväzu v rokoch 1941-44). Kráľ Michal 23.
augusta 1944 štátnym prevratom previedol Rumunsko na stranu
Spojencov a štyri rumunské armády – spolu asi milión mužov –
začali okamžite boj proti nemeckým a maďarským vojskám.
Jarmila Hudecová Zdroj: Denník N

Účasť rumunskej armády na oslobodzovaní Slovenska v roku
1945 patrí medzi tie kapitoly slovenských dejín, ktoré naša verejnosť príliš dobre nepozná. Niežeby to bolo niekedy zamlčované
alebo nebodaj zatajované, no najmä v čase socializmu táto epizóda bola v tieni pripomínania si aktivít sovietskej armády. Pritom
nasadené rumunské sily neboli zanedbateľné, išlo o dve celé ar-

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva Nemce v roku 2019
21. február
16. máj
15. august
14. november

štvrtok
štvrtok
štvrtok
štvrtok
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18.00 hod.
19.00 hod.
19.00 hod.
18.00 hod.
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DOBROVOĽNÍ HASIČI NA VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZI „POKRSTILI“ PUBLIKÁCIU
O 90. ROČNEJ HISTÓRII HASIČSKÉHO ZBORU V NEMCIACH
V polovici mesiaca február
2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru
Nemce, ktorá hodnotila činnosť hasičov počas plynulého roka. Nemčiansky hasičský zbor má v súčasnosti 40 členov, z toho 3
členky. Najstarší člen Ján
Handlovský oslávil v roku
2018 svoje životné jubileum
80 rokov, najmladší člen
Samuel Ježík má 20 rokov.
Okrem toho 13 členov Dobrovoľného hasičského
zboru Nemce je zároveň
členmi zásahových jednotiek DHZO Nemce, ktoré
podliehajú priamo starostke obce.

vého taniera bol tiež pre hasičov úspešný, keď vo varení
kapustnice obsadili druhé miesto. Počas roka 2018 sa dobrovoľní
hasiči zúčastňovali aj niektorých iných podujatí organizovaných
obcou alebo konaných na území obce, ale aj mimo tejto lokality. Či
už to bola beseda a ukážka hasenia malého ohniska s pomocou
detí v materskej škole, ukážka hasičskej techniky na Deň detí, alebo účasť na iných podujatiach na základe pozvania mimovládnych
organizácií a občianskych združení.
Na návrh výboru DHZ boli ÚzO DPO SR v Banskej Bystrici
schválené a na výročnej členskej schôdzi slávnostne odovzdané
medaile „Za príkladnú prácu“ týmto aktívnym členom zboru:
Miroslavovi Janovcovi st., Miroslavovi Janovcovi ml., Erikovi
Filipkovi, Oľge Muránskej, Máriovi Jackuliakovi. Ing. Petrovi
Kostiviarovi bolo ocenenie odovzdané pre neprítomnosť neskôr po
výročnej schôdzi.
Na programe výročnej členskej schôdze bolo aj slávnostné
„pokrstenie“ vydanej publikácie s názvom „90 rokov Dobrovoľného
hasičského zboru Nemce 1927 - 2017“, ktorá vyšla v náklade 100
kusov. Na jej vydaní sa ﬁnančným transferom podieľali Banskobystrický samosprávny kraj v Banskej Bystrici, Obec Nemce a DHZ
Nemce. Publikácia, ktorá má 107 strán, zachytáva v písom-nom a
obrazovom dokumente činnosť dobrovoľných hasičov v ob-ci
Nemce za toto historické obdobie. „Krstným otcom“ bol delegát
ÚzO DPO SR Banská Bystrica a územný veliteľ Róbert Holík
z Dúbravice, ktorý za asistencie Erika Filipka z DHZ Nemce knihu
poliatím vodou z ručnej džberovky slávnostne uviedol do života.
Jarmila Hudecová tajomníčka DHZ Nemce

Počas roka 2018 hasiči 3x zasahovali na území obce, či už pri
hasení odpadu, ktorý občania obce neoprávnene vyvážajú k potoku na hranici obce s mestskou časťou Sásová, alebo na opačnej
strane s obcou Selce, ako aj pri tlení v RD na Nemčianskej ceste.
Na územnej hasičskej súťaži, ktorá sa konala v júni v Hronseku,
naši hasiči obsadili v kategórii muži pekné tretie miesto. XII. ročník
Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačko-

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE
NEMČIANSKYCH SENIOROV

INFORMÁCIE - UPOZORNENIA

5. marca 2019 v posledný deň fašiangov usporiadal Klub seniorov Nemce posedenie pre svojich členov. Sála Kultúrneho
domu len tak rozvoniavala rôznymi dobrotami.

- Upozornenie a prosba pre občanov, ktorí majú pozemky a nekosia ich,
aby sa starali o ne tak, aby obec nemusela pristupovať k iným
riešeniam.

Nemčianske ženy sa nedali zahanbiť a mnohé napiekli rôzne
pochúťky. Tradičnými pampúšikmi – šiškami nás pohostila pani
Kohútová, Fodorová a Bariaková. Edita Kostiviarová napiekla
fašiangové fánky. Nemčianskými výbornými tvarožníkmi nás pohostili pani Bartkovičová a Kuncová. Sladké zákusky napiekla pani
Gregorová a Cabanová. A aby bolo aj niečo slané, pani Bugáňová
napiekla výborné škvarkovníky a pani Lichá veľmi chutné praclíky.
Ani chlapi sa nedali zahanbiť a bývalý predseda pán Hiadlovský
doniesol ochutnať fajnú domácu klobásu. Ak som na niekoho nechtiac zabudla, tak sa ospravedlňujem. Na dobrú náladu nám zahral
pán Otto Gregor. A pretože sa blížil Medzinárodný deň žien, pán
predseda Dušan Mydlo nezabudol ženy pozdraviť pekným príhovorom. Posedenia sa zúčastnilo 32 členov a malo veľmi dobrý ohlas. Dúfam, že sme založili novú tradíciu v Nemciach a budeme sa
na takýchto milých posedeniach stretávať. Ing. Jarmila Kmeťová

- Upozorňujeme občanov, že pozemky okolo Nemčianskeho potoka
neslúžia na to, aby tam ľudia vyhadzovali a vysýpali svoj odpad
( trávy, listy, konáre a pod.).
- Upozorňujeme na zákaz pálenia akéhokoľvek odpadu v obci.
- Upozornenie pre občanov, že kontajnery na sídlisku na všetky
druhy odpadu, slúžia pre obyvateľov sídliska nie rodinných domov.
- Upozorňujeme občanov, aby pri separovaní plastov, plasty skrčili tak
ako sa dajú. Predíde sa tým rýchlemu naplneniu kontajnerov.
- Upozornenie pre tých, ktorí nezbierajú psie exkrementy.
Je potrebné, aby tak robili. Sme ľudia a nebudeme znečisťovať
svoje okolie. Potom sa vyhnem zbytočným konﬂiktom medzi
ľuďmi.

Združenie obcí Mikroregiónu
pod Panským dielom,
8.ročník turistického pochodu

- Informácia o oprave strechy na obecnom úrade. Z dôvodu
zatekania a poškodenej kry ny, ekla voda cez strop do sály
kultúrneho domu. Bolo potrebné urýchlene opraviť. Strecha
sa spravila do dvoch dní, aby nevznikli ďalšie škody. Faktúra
za opravu strechy bola vystavená na 1874 €.

MOPPD každoročne pripravuje stretnutia
seniorov obcí, ktoré patria do tohto združenia.

- Informácia – obec dala vyrobiť dve kovové konštrukcie
k plynovému potrubiu ( skrinkám ), aby nedošlo k zbytočnému
nešťas u. Jedna je pri MŠ a druhá pri Jánovi Cabanovi.

Tento rok sa Prechod seniorov uskutoční
dňa 27. apríla 2019 /v sobotu/ v katastri
obce Priechod.

- Pozvánka na verejné zasadnu e Obecného zastupiteľstva
Obce Nemce dňa 16. mája 2019 o 19. 00 hodine do sály
Kultúrneho domu v Nemciach.

Na turistický prechod sa môžete prihlásiť
na obecnom úrade v termíne do 22.4.2019.
Bližšie informácie o prechode budú
zverejnené v obecných tabuliach.

- Informácia – pre občanov z rodinných domov v obci :
Naďalej ostáva – plasty sa budú zberať vo vreciach.
Ale !!! Sklo – papier – kov sa bude separovať v kontajneroch,
ktoré sú umiestnené v dedine!
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Plán akcií obce Nemce, občianskych združení,
na rok 2019.

9.2.
9.2.
10.2.
16.2.
23.2.
23.2.
6.3.
10.3.
22.3.
22.3.
7.4.
13.4.
14.4.
25.4.
1.5.
11.5.
12.5.
17.5. - 19.5.
2.6.
9.6.
19.6.
13.7.
14.7.
17.7.
10.8.
11.8.
24.8.
27.8.
28.8.
8.9.
21.9.
13.10.
19.10.
9.11.
10.11.
7.12.
8.12.
26.12.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.1.
19.1.
27.1.

Služby Božie / ECAV /
VČS Spolok ochrancov prírody Stonožka
Stretnutie dôchodcov nad 65 rokov / sociálna komisia OZ
Prvý ples Obce Nemce
Výlet Stonožka / Hrebienok ľadový dom /
Klub seniorov - Vlakový zájazd na výstavu cárskych klenotov - Bratislava
Služby Božie /ECAV/
Výročná členská schôdza DHZ
Detský karneval masiek /kultúrna komisia OZ/
Klub seniorov – návšteva Divadla JGT

Posedenie dôchodcov v kultúrnom dome – ukončenie fašiangy - MDŽ
Služby Božie / ECAV/
74. výročieoslobodenia obce, kladenie vencov /obec, ZO SZPB/
Výlet detí s rodičmi / kultúrna komisia /
Návšteva Divadla JGT

Stretnutie rodičov a narodených detí v roku 2018 /sociálna komisia OZ
Zájazd Stonožka – Wieliczka Poľsko
Služby Božie / ECAV /
Návšteva Španej Doliny / Klub seniorov /

VII. ročník ADRIM – Nemčiansky beh / Marathon a obec /
Výlet rodičia a deti Poľsko Inwald – zábavný park / Mravce /
Služby Božie / ECAV/
Zájazd na Moravu / Stonožka /
Územná súťaž DHZ / B. Bystrica /
Športové súťaže – Deň detí obce / kultúrna komisia OZ /
Služby Božie /ECAV/
Zájazd do Nitry / návšteva Nitrianskeho hradu a kúpanie Aquapark Dolní Kešov

Deň stromu - Čierny Balog / OZ Mravce /
Služby Božie /ECAV/
Posedenie Klubu seniorov pri guláši
Zájazd do Serede, návšteva Múzea holokaustu
XXIV. ročník Futbalový turnaj o pohár starostu obce Priechod / Priechod /

Výlet pre rodičov a deti Bojnice / kultúrna komisia OZ/
Služby Božie /ECAV/
Stretnutie generácií na Kališti
Beseda pri príležitosti 75. výročia SNP
XXIV. ročník Minifutbalového turnaja o Pohár starostu obce / obec /
Oslavy výročia SNP, položenie kytice k pomníku v obci /obec, ZO SZPB /
Vatra na počesť výročia SNP / obec , ZO SZPB/

Služby Božie /ECAV/
Deň obce, súťaže spolkov, detí, dospelých, kultúrny program / obec /
Autobusový zájazd Banská Štiavnica - Antol / Dni svätého Huberta /

Služby Božie /ECAV/
Šarkaniáda / kultúrna komisia OZ /
Návšteva Divadla JGT
XIII. Ročník Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave zabíjačkového taniera
Služby Božie /ECAV/
Návšteva Divadla JGT
Mikuláš 2018 a vianočný punč pre občanov /obec, kultúrna komisia OZ/
Služby Božie /ECAV/
Služby Božie /ECAV/
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NOVÝ ZÁKON O REGISTRI MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ OD 1.1.2019
Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť nový zákon o registri
mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri”), ktorým sa
zriaďuje register mimovládnych neziskových organizácií.
Týmto zákonom sa tiež upravuje zoznam údajov, ktoré sa
budú o mimovládnych neziskových organizáciách povinne
zapisovať do registra, ako i spôsob zverejňovania zapisovaných údajov v registri a ich poskytovanie tretím osobám.

Nad rámec vyššie uvedených údajov sa budú pri jednotlivých
mimovládnych organizáciách zapisovať do registra aj údaje, ktoré
sú uvedené pre konkrétnu mimovládnu neziskovú organizáciu
v ustanovení § 3 ods. 2 zákona o registri, napr. pri neziskových
organizáciách sa bude do registra okrem údajov uvedených v § 3
ods. 1 zapisovať tiež čas, na ktorý sa nezisková organizácia
zakladá, druh všeobecne prospešných služieb a peňažné / nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a hodnota nepeňažných
vkladov určená znaleckým posudkom. Podľa ustanovenia § 3 ods.
4 zákona o registri sa pri neziskovej organizácii poskytujúcej
všeobecne prospešné služby, neinvestičnom fonde a nadácii budú
do registra zapisovať naviac identiﬁkačné údaje o konečnom
užívateľovi výhod v rozsahu stanovenom týmto zákonom.Na
žiadosť zapisovanej osoby sa do registra zapíše tiež jeden alebo
viacero všeobecne prospešných účelov, ktoré sú cieľom alebo
predmetom činnosti zapisovanej osoby. Zákonodarca týmto
ustanovením sleduje získanie prehľadu o tom, koľko mimovládnych neziskových organizácií pôsobí v uvedených všeobecne
prospešných oblastiach, napr. v oblasti ľudských práv, vzdelávania, zdravia, životného prostredia, atď.

Zákonom o registri sa preberá Smernica Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu
ﬁnančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo
ﬁnancovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie
2006/70/ES. Nakoľko súčasné jednotlivé registre o mimovládnych
neziskových organizáciách obsahujú údaje v rôznej kvalite
a rozsahu, cieľom zákonodarcu bolo prijať zákon, ktorým by došlo
k zriadeniu spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového
registra mimovládnych neziskových organizácií, ktorý by
predstavoval logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov
o mimovládnych neziskových organizáciách. Inými slovami povedané, register mimovládnych organizácií má byť miestom, kde
bude možné získať komplexné informácie o všetkých mimovládnych neziskových organizáciách; správcom a prevádzkovateľom
bude Ministerstvo vnútra SR.

Register mimovládnych neziskových organizácií bude obsahovať
okrem vyššie uvedených údajov tiež elektronickú podobu zákonom
stanovených dokumentov, ako sú stanovy, zriaďovacie listiny,
zriaďovacie zmluvy, zakladacie listiny, štatúty, nadačné listiny a ich
zmeny a dodatky. Údaje zapísané v registri pri jednotli-vých
mimovládnych neziskových organizáciách sa budú pova-žovať za
úplne a zodpovedajúce skutočnosti, kým nebude preuká-zaný
opak. Zapísaná osoba nebude mať povinnosť preukazovať pred
orgánmi verejnej moci údaje, ktoré sú zapísané v registri. V
ustanovení § 5 zákona o registri je upravené zverejňovanie
zapísaných údajov a poskytovanie zapísaných údajov tretím
osobám. Register bude vedený v elektronickej podobe, pričom sa
bude členiť na verejnú a neverejnú časť; verejná časť bude
sprístupnená verejnosti na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.
Výpis z registra obsahujúci údaje z verejnej časti registra alebo
informáciu o tom, že zápis sa v registri nenachádza poskytne
Ministerstvo vnútra SR žiadateľovi na základe predchádzajúcej
písomnej žiadosti a zaplatenia správneho poplatku. Výpis s údajmi
z neverejnej časti registra vydá len právnickej osobe, ktorej sa
výpis týka alebo orgánu verejnej moci pri výkone jeho právomoci.

Do registra mimovládnych neziskových organizáciách sa budú zapisovať údaje o nadáciách, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondoch,
občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov a organizáciách s medzinárodným prvkom, ktoré sú uvedené v ustanovení § 3 zákona o registri. Na základe týchto údajov bude možné efektívne a jednoznačne
identiﬁkovať mimovládnu neziskovú organizáciu. V ustanovení § 3
ods. 1 zákona o registri je uvedený zoznam údajov, ktoré sa budú
zapisovať do registra pri všetkých mimovládnych neziskových
organizáciách. Po novom sa tiež majú v registri povinne uvádzať
údaje o štatutárnom orgáne a členoch štatutárneho orgánu
občianskeho združenia, odborovej organizácie, organizácie
zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom. Zapisované identiﬁkačné údaje ako sú názov, sídlo, identiﬁkačné číslo
právnickej osoby, meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby,
ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
právnickej osoby s uvedením dňa vzniku a zániku funkcie, predstavujú dôležité údaje o právnických osobách, ktoré pomôžu
jednoznačne identiﬁkovať právnickú osobu vo vzťahoch so štátom
(napr. v správnych konaniach) alebo v zmluvných vzťahoch
s tretími stranami. Touto novou právnou úpravou by malo dôjsť
k odstráneniu doterajších problémov pri identiﬁkácii mimovládnych
neziskových organizácií, prípadne osôb konajúcich v ich mene.

Zákonodarca v ustanovení § 6 zákona o registri premietol zákaz
poskytnutia verejných prostriedkov mimovládnej neziskovej
organizácii a zákaz nadobudnutia majetku štátu, vyššieho územného celku, obce alebo verejnoprospešnej inštitúcie mimovládnou
neziskovou organizáciou, ktorá nemá v registri zapísané údaje
podľa tohto zákona. Ministerstvo vnútra SR by malo register uviesť
do prevádzky do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tohto zákona, t. j. do 1. januára 2021.
Zdroj: MV SR, Verlag Dashofer

PARKOVANIE V OBCI

Podľa § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
sa za prekážku cestnej premávky považuje všetko čo môže ohroziť
Vážení spoluobčania, ako občianka našej obce a poslankyňa alebo obmedziť jazdu vozidiel a pohyb chodcov. V tomto smere sa
obecného zastupiteľstva Vás chcem informovať a požiadať aj vozidlo zaparkované na miestnej komunikácii považuje za
o dodržiavanie podmienok pri parkovaní na miestnych komu- prekážku cestnej premávky za predpokladu, že sa nachádza na
takom mieste, kde skutočne tvorí prekážku v cestnej premávke.
nikáciách.
Ako iste všetci viete na Nemčianskej ako aj Lúčnej ulici v našej obci
parkuje množstvo občanov svoje osobné motorové vozidlá pred
svojimi rodinnými domami a to priamo na miestnej komunikácii.
Situácia je teda v súčasnosti taká, že zaparkované osobné
motorové vozidlá bránia plynulosti dopravnej premávky, čo v obci
spôsobuje problémy najmä v zimných mesiacoch, kedy zaparkované osobné motorové vozidlá bránia tomu, aby pluh mohol dôkladne odhrnúť sneh z miestnej komunikácie.

Podľa § 43 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke ak
vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky môže o jeho odstránení
rozhodnúť aj policajt, ktorý môže takéto vozidlo odstrániť na
náklady jeho prevádzkovateľa. Z uvedených dôvodov na Vás milí
občania dôrazne apelujem aby ste, pokiaľ máte takú možnosť,
parkovali svoje osobné motorové vozidlá vo svojich dvoroch
a záhradách.

Rovnako je na viacerých miestach v obci problematický aj prejazd
autobusu, ktorý neraz musí z dôvodu zaparkovaných osobných
motorových vozidiel zastať a počkať kým môže tieto obísť v protismere.

Účelom tohto upozornenia nie je snaha vyčítať Vám občanom
parkovanie na miestnych komunikáciách ale snaha zaistiť
plynulosť premávky a bezpečnosť v našej obci. Nakoľko viem, že aj
Vám záleží na tom, aby bolo v našej obci bezpečne verím že toto
upozornenie prijmete s porozumením.
Kristína Geciová
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vlastníctve, správe alebo v užívaní“, a to najmä dodržiavaním
zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období.

Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v Banskej Bystrici

Keďže každý zákon nám niečo prikazuje a niečo zakazuje, nie je to
inak ani v tomto prípade. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane
Vážení spoluobčania,
pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ban- zakazuje :
skej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov
súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva 1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so
do pozornosti nasledovné :
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné
oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup
k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na
ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení
najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.
6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať
bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku
tiesňového volania.

V roku 2018 vzniklo v okrese Banská Bystrica 142 požiarov,
ktorých následkom došlo k priamym škodám vo výške 572 455 Eur.
V porovnaní s rokom 2017 vzniklo o 6 požiarov menej, ale výška
škôd bola vyššia o 9 355 Eur. Z analýzy požiarovosti vyplýva, že
najpočetnejšou skupinou požiarov je súkromné vlastníctvo, kde
vzniklo 65 požiarov a výška škôd bola 406 140 Eur. V 35 prípadoch
sa jednalo o vlastníctvo obchodných spoločností so škodou 150
940 Eur. Ďalej nasleduje nezistené vlastníctvo 30 prípadov so
škodou 3 355 Eur. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov bola
nedbalosť a neopatrnosť dospelých celkove 35 požiarov, prevádzkovo-technické poruchy celkove 29 požiarov a úmyselné
zapálenie celkove 22 požiarov.

Porušenie tohto zákazu je možné podľa § 61 zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške 331 € a pre právnické
osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov podľa § 59 zákona č.
314/2001 Z. z. vo výške 16 596 € , podľa § 62 citovaného zákona je
možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred
požiarmi fyzickej osobe do 100 €.
Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame o rešpektovanie zákazu
vypaľovania suchej trávy pri práci v záhradách a v prírodnom
prostredí. Zásahy pri požiaroch vzniknutých z vypaľovania suchých
tráv, môžu blokovať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
v čase, keď by ich pomoc bola naozaj potrebná napríklad pri
dopravnej nehode, technickom zásahu, či pri inej zásahovej
činnosti. Zároveň upozorňujeme na povinnosť poskytnúť osobnú
a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov podľa § 46 a § 47 zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej
Bystrici Vás v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred
požiarmi a jarným vypaľovaním trávy chce upozorniť na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1
písm. n) a ods.2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov. Práve tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb v súvislosti s danou problematikou. Veľmi dôležitá je
povinnosť fyzických osôb „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej

Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi
intenzívne a ich likvidácia je často krát vzhľadom na neprístupnosť
terénu veľmi zdĺhavá na čas a náročná na sily a prostriedky.
Žiadame preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym
správaním nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov.

DETSKÝ KARNEVAL
Mesiac február sa nesie v znamení karnevalov na ktorý sa
tešia hlavne deti v predškolskom veku a v nižšom školskom
veku.
Ako každý rok aj tento rok sa u nás konal dňa 23.2. karneval. Aj keď
tento rok sa pre chorobu zúčastnilo menej detí, zábava bola vynikajúca. Ako vždy sa o zábavu staral DJ BOBOT, tradične vo svojom
šašovskom kostýme. Detičky prišli v rôznych kostýmoch od princeznej, doktorky, čarodejníkov, až po bojovníkov Ninja. DJ Bobot
spolu s pomocou kultúrnej komisie pripravil rôzne súťaže pre detí aj
rodičov. Všetky masky si zasúťažili aj z rodičmi a za každú súťaž,
dostali sladkú odmenu. Po skončení súťaži sme pre detičky pripravili tombolu, kde každé dieťatko dostalo nejakú hračku. Na záver
bola diskotéka na ktorej sa detičky mohli zabaviť a vyblázniť sa. Aj
napriek nižšej účasti všetko dopadlo dobre , všetci odchádzali spokojný a šťastný. Veríme, že sa vám karneval páčil a o rok sa stretneme zas.
Chcem sa týmto všetkým poďakovať za pomoc aj pri zorganizovaní.
Eva Tóthová, predsedníčka komisie
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STRETNUTIE SENIOROV
NAD 65 ROKOV
Dňa 27.01.2019 obec Nemce v spolupráci so Sociálnou komisiou privítala v sále kultúrneho domu seniorov obce nad 65
rokov. Toto každoročné posedenie sa teší veľkej obľube a ani
tento rok nebol výnimkou.
Pozvaní hostia prišli s úsmevom na perách a dobrou náladou. Starostka obce, Alena Samuelčíková ich privítala krátkym príhovorom. Na stoloch hostí lákali vynikajúce domáce tvarožníky,
obložené chlebíčky a rôzne koláče. Nechýbala ani čaša vínka a tak
sa onedlho sála zaplnila príjemnými rozhovormi spolusediacich.
Že sa neprišli len porozprávať bolo jasné hneď, ako zazneli prvé
tóny hudobného hosťa večera, skupiny Trio Excellence. Tanečný
parket bol razom plný. Tanečníci si urobili len krátku prestávku, aby
si vypočuli kúzelné vystúpenie Andreja Predajnianskeho, ktorý
zahral sa píšťalke a gajdách. Príjemná zábava pokračovala až do
večera.

Pre nás všetkých bolo veľkých povzbudením vidieť našich blízkych, ktorí na jeden večer odložili svoje bolesti a trápenia a naplno
si užívali prítomnú chvíľu, mohli sa stretnúť a porozprávať so
svojimi priateľmi a susedmi. Zo srdca im prajeme veľa zdravia
a životnej pohody, aby sme sa so všetkými stretli opäť o rok.
Katarína Sedliaková

DOBROVOĽNÍ HASIČI NA BRIGÁDE PRI ČISTENÍ
A ODSTRAŇOVANÍ SUCHÝCH PORASTOV V OBCI.
Na základe požiadavky novej starostky obce dobrovoľní
hasiči v sobotu dňa 23. marca 2019 vykonali práce na odstránení suchých porastov a kríkov v lokalite Úhrad na začiatku
obce. Tento úsek už dlhodobo špatil vstup do obce. Kríky
a stromy sa tam nekontrolovateľne každý rok rozrastali. Liany
s drevitými stonkami, ktoré sa tu rozmnožili a upínali na dreviny, im tak umožnili ich vzrast a „zamorili“ celú túto lokalitu.
Brigády sa zúčastnilo celkom 9 dobrovoľných hasičov, ktorí pomocou krovinorezov a motorových píl celý priestor vyčistili a popílené
konáre a kmene poznášali na kopy popri ceste. Obec zabezpečila
odvoz konárov objednaním kontajnera na bio odpad. Väčšie kmene si odviezli záujemcovia ako palivové drevo. Plochu bude potrebné ešte dočistiť od malých konárov, ktoré sa nepodarilo už
naložiť na plný kontajner a tiež vyčistiť trávu od rôzneho odpadu –
mikroténových sáčkov a plechovíc, ktoré boli zachytené na drevinách.
Starostka obce, ktorá prišla brigádnikov pozrieť, im poďakovala za
vykonanú prácu pri skrášlení životného prostredia a úprave priestranstva v obci.
Jarmila Hudecová
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Klub seniorov Nemce
organizuje dňa 25.4.2019 / štvrtok/
autobusový zájazd do Španej Doliny.

MINIFUTBAL
V NEMCIACH

So začiatkom tohtoročnej jari začína aj kolotoč jarných
zápasov miniligovej súťaži Mestskej únie malého futbalu
v Banskej Bystrici.
Nemčianski chlapci po zimnej príprave v telocvični sa predstavia
v I. lige a to v dvoch už športovej verejnosti známych mužstvách
„FC Nemce“ a „Nemce 2012“.
V I. lige súťaží spolu 18 miniligových mužstiev a naši chlapci
prezimovali na 6. a 17. mieste.
V jarnej časti posilnia mužstvo „Nemce 2012“ dve čerstvé posily
a mladé talenty z Nemiec – Jakub Bartkovič a Viliam Švantner.
Držte chlapcom prsty, aby bez zranení vzorne reprezentovali našu
obec aj na športovom poli.
Časový rozpis zápasov nájdete na webovej stránke
www.mumfbb.sk; I. liga sa hrá na umelej tráve v Jakube pri veľkom
futbalovom ihrisku.
Určite sa potešíme každej posile v hľadisku.
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Počas dňa navštívime banícke múzeum Medi,
Kostol premenenia Pána, Klopačku – múzeum
špaňodolinskej čipky, ako aj ďalšie zaujímavosti
Španej doliny.

Odchod autobusu bude o 10.00 hod.
od Kultúrneho domu Nemce,
príchod do Nemiec o 15.30 hod.
Poplatok za zájazd 2 Eurá.
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ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie
a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým
Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho
generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených
znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.
všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov,
ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o. v spolupráci s parohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., tnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastroﬁcké dôsledky ko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie
globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa a recykláciu batérií a akumulátorov.

použitých batérií a akumulátorov

začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme
pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou
reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.
či na pracovisku.
V triedení a recyklácií sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti
spracovania nebezpečných odpadov.

Batérie a akumulátory sú ťažkorozložiteľný odpad.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku
nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

V našom každodennom živote sa často
dostáváme do kontaktu s ťažkorozložiteľným
odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do
komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

MACH TRADE spol. s r. o. / INSA spol. s r.o.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob
k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené
v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom
území Slovenska. Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako
sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych
úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť
kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie
obyvateľstva.

VÝSTAVA „ZLATÝ VEK PETERHOFU“
Dňa 13. februára 2019 zorganizoval Klub seniorov Nemce pre
svojich členov vlakový zájazd do Bratislavy, ktorého sa
zúčastnilo celkom 16 seniorov.
Po príchode do Bratislavy sme sa taxíkmi prepravili na Bratislavský hrad kde bola inštalovaná výstava „ Zlatý vek Peterhofu “
v priestoroch zimnej jazdiarne. Výstava našim členom priblížila
život na cárskom dvore v Peterhofe kde pôsobili panovníci Peter I.
a Katarína II. Celá výstava bola prezentáciou dejín počas vlády
týchto dvoch panovníkov, ktorí pozdvihli Rusko na európsku veľmoc.
Na výstave bolo prezentovaných 181 predmetov ako napríklad
originálne odevy oboch panovníkov, orientálny porcelán, veľa
umeleckých diel a obrazov a ďalšie osobné veci vládcov. Medzi
nimi pozornosť upútal zlatý trón Petra I a soška psa Kataríny II.
K trónu sa viaže skutočnosť, že na ňom mohol sedieť iba Peter I.
Raz si naň v jeho neprítomnosti sadol jeho pobočník. A to sa
dozvedel Peter I., ten pobočníka hneď poslal na Sibír do vyhnanstva. Porcelánovú sošku psíka si dala Katarína II. urobiť keď
psík uhynul. Mala ho veľmi rada a preto si dala vyrobiť jeho vernú
kópiu.
Členovia Klubu seniorov po skončení prehliadky výstavy sa
spoločne pristavili pri soche Svätopluka a pokochali sa výhľadmi
na panorámu Bratislavy. Chceli sme ísť pozrieť priestory Národnej
rady SR ale nás nepustili, nakoľko ďalší deň malo byť zasadanie
parlamentu. Taxíkmi sme sa z hradu dopravili späť na hlavnú
železničnú stanicu a potom vlakom do Banskej Bystrice.
Seniori pred rozchodom domov navrhli, aby sa aj v budúcom období organizovali podobné vlakové zájazdy do iných miest Slovenska za poznaním histórie, prírody a pamiatok.
Dušan Mydlo
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NOVÝ TALENT
Erik Tóth vo svojich 14.rokoch začal trénovať vo FIT
FAKTORY Nemce ﬁtnes a posilňovanie. Časom do ﬁt Faktory
prišiel trénovať Thajský box Vladimír Konský. Založil klub
Box Academy. V ktorom našiel svoje srdce Erik.
Začal trénovať iba na skupinových tréningoch 1 až 2 krát do
týždňa. Tam si ho všimol Vladimír Konský, ktorý je dvojnásobným
majstrom sveta v Thajskom Boxe. Z dvoch dní do týždňa sa stalo aj
päť. Erik išiel na svoj prvý zápas po veľmi krátkej dobe necelého
pol roka. Svoj prvý zápas vybojoval po tvrdom tréningu, kde sa mu
podarilo poraziť o 10 rokov staršieho súpera v pomere 3:0 na body.
Za toto skvelé umiestnenie si odniesol víťazný pohár. Aj napriek
tomu, že jeho mama sedela medzi divákmi sa počas zápasu
možno pár krát aj pozrela a modlila, aby to dobre dopadlo. O Erika
sa bála, je na neho hrdá a bude ho podporovať aj naďalej.

kariére mal v Bratislave v lige MUAI THAI, kde vyhral nad o dvadsať
rokov starším súperom, v ktorom vyhral v druhom kole na technické K.O. Za všetky tieto úspechy Erik ďakuje najlepšiemu trénerovu
Vladimírovi Konskému, v ktorom vidí inšpiráciu a motiváciu nielen
v športe ale chcel by byť takým dobrým človekom ako je on.
Vladimír Konský sa venuje v našej obci aj iným chlapcom. Je
pekné, že chlapci sa venujú športu a keď sa bude dať, treba ich
v tom podporiť.

Po prvom zápase sa zúčastnil prvý krát amatérskej ligy MUAY
THAI, kde prehral ale aj napriek tomu ho to neodradilo a trénuje
a maká na sebe ešte viac. O čom svedčí aj to, že v Košiciach Slovenskej ligy Kickboxu pri veľkej konkurencií sa mu ako juniorovi
podarilo vyhrať pyramídu. Pod pravidlami K 1 V senioroch. Na každý zápas popri škole sa snaží trénovať čo najviac no nie vždy je to
ľahké. Je potrebné oveľa viac trénovať a udržať si správnu hmotnosť. Týždeň pred zápasom musel dať dole zo svojej váhy 6 kilo.
Erik trénuje aj cez školské prázdniny 2 krát za deň, keď ostatní
oddychujú. Posledný zápas v dobre rozbehnutej zatiaľ amatérskej

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU V ROKU 2019

Odišli z našich radov .....

Ladislav Tóth

Dušan Muránsky

Irena Glézlová

Milan Meško
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