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Ani sme sa nenazdali a sú tu znovu...
Vianoce, najkrajšie sviatky roka, dni keď spomalíme,
vydýchneme si a vystúpime z každodenného zhonu, aby sme si
spolu s našimi najbližšími užili tento výnimočný sviatočný čas.
Prichádza k nám pokorne, ticho vchádza do našich domácností,
prináša prívetivosť, láskavosť,
pohodu, pokoj a priam zázračnú vôňu domova, ktorá nás
zvoláva na miesta kde sme vyrástli,
kde žijú naši najbližší, kde nám je dobre, tam kde sme doma.
Verím, že sa Vás pri vianočnom stole zíde čo najviac a že
prítomnosť tých najmilších a Vášmu srdcu najbližších dotvorí
neopakovateľnosť aj tohtoročných Vianoc.
Chcem v tomto predvianočnom čase, v mene poslancov
obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu ale
i v mene svojom poďakovať všetkým, ktorí ste sa akoukoľvek
mierou a spôsobom zapojili do kultúrneho, sociálneho,
spoločenského či športového diania v obci a prispeli tak
k úspešnému a príjemne prežitému roku 2015.

Vám všetkým želám príjemné, pokojné a požehnané vianočné sviatky, plné vzájomného
porozumenia, lásky, spokojnosti a pohody. Prežime ich v zdraví, šťastí a radosti.
Do Nového roku 2016 vykročte tou správnou nohou a s úsmevom na tvári.
Nech sa Vám choroby zďaleka vyhýbajú, nech každý deň Vás sprevádza úspech v práci,
pohoda a pokoj vo Vašich domácnostiach.
Dušan Mydlo, starosta obce

SENIORI HODNOTILI ROK 2015
Klub seniorov hodnotil dňa 10.12.2015 výsledky činnosti,
ktorú prijal na výročnej schôdzi v roku 2014. Podľa
hodnotenia a výsledkov úlohy na rok 2015 boli splnené. Na
schôdzi sa zúčastnilo z 53 členov 38 členov a jeden hosť.
Naplánovali sme si 3x návštevu divadla JGT vo Zvolene, ktorých
sa zúčastnilo 69 členov a 59 občanov. Divadelné predstavenia boli
hodnotné, dalo sa zabaviť. Dve členky klubu sa zúčastnili aj
výstavy vo Valašskom Meziříčí a zakúpenia pomôcok na
paličkovanie.
Čo sa nám veľmi vydarilo bol zájazd do Vysokých Tatier, Starej
Ľubovne a Štrbského Plesa dňa 25.7.2015. V Starej Ľubovni sme
si pozreli a najedli sme sa. Ďalej sme pokračovali do Starého
Smokovca, odkiaľ sme sa vyviezli pomocou lanovky na Hrebienok.
Tam bola voľná voľba prechádzky / Studená dolina, vodopády,
Rajnerova chata a pod./ Z Hrebienka späť do Starého Smokovca a
odtiaľ na Štrbské Pleso. Tu bol voľný pohyb, kde si mohli pozrieť

jazero, kúpiť si suveníry a niečo si zajesť.
V rámci diskusie vystúpilo 7 členov, ktorí sa zamerali hlavne na to,
aby sa akcie, ktoré sa plánujú konali spoločne s inými
organizáciami v jeden termín. Všetky diskusné príspevky budú
prejednané na výbore a členov budeme informovať na členskej
schôdzi.
Pán starosta Mydlo informoval, že dosť členov a občanov sa
zúčastnilo pochodu z Donovál na Španiu Dolinu v rámci
Mikroregiónu Pod Pánskym dielom. Oboznámil členov s akciami,
ktoré sa vykonali v obci v tomto roku.
Po vyčerpaní programu predseda poďakoval za účasť všetkým
prítomným a poprial im do nového roka veľa zdravia, šťastia a veľa
síl pri plnení úloh v budúcom roku 2016 a poprial im všetkým dobrú
chuť pri jedení vianočnej kapustnice a zákuskov. Na záver dostal
každý účastník pero Klubu seniorov.
Pavel Hliadlovsky
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IX. ročník Celoslovenskej súťaže vo varení kapustnice
a príprave zabíjačkového taniera dňa 14.11.2015
a voňavé medovníčky p. Ježíková a p. Tomašovská. Pri tejto
skvelej atmosfére nemohol chýbať súbor Partizán zo Slovenskej
Ľupče. Mnohí návštevníci si spolu sním a zaspievali.
Počasie nám prialo, napriek vetru do obeda poobede sme si
vychutnávali novembrové lúče. Hosťom podujatia bola podpredsedníčka NR SR JUDr. Jana Laššáková, ktorá bola aj členkou
poroty vyhodnocujúcej najlepšiu kapustnicu a zabíjačkový tanier.
Po vyhlásení výsledkov ceny víťazným družstvám odovzdal pán
starosta a medailami dekorovala pani Laššáková. Nechýbala
tombola a atraktívne ceny.
Víťazmi najlepšej kapustnice sa stali:
1.miesto: DHZ Nemce,
2.miesto: K-Klub Banská Bystrica,
3.miesto: Divé svine z Jakuba
Víťazmi zabíjačkového taniera sa stali:
1.miesto: Parta Hic Hradčany,
2.miesto: Baláže,
3.miesto: Susedia Nemce

Otvorenie súťaže

V sobotu 14.novembra o 6.00 hod. ráno na dedine bolo ešte
tichučko no pred Kultúrnym domom Nemce už začali prvé prípravy Ocenenie Top kuchárky si odniesla Jana Bagarová zo Skaličky
na akciu Celoslovenská súťaž vo varení kapustnice a zabíjačko- a Top kuchárom sa stal Jan Kwačanski zo Stryszowa.
vého taniera. Bol to už IX.ročník. Je to pre obec veľká udalosť, je
preto treba veľa vecí zabezpečiť už dopredu. Sponzorov, ceny,
medaily, hostí a ešte kopec iných dôležitých vecí. Pán starosta
Dušan Mydlo sa preto prípravám venuje počas celého roka. No
a v deň akcie 14. novembra hneď od rána prišli pomáhať pracovníci
OÚ, poslanci, hasiči Dobrovoľného hasičského zboru, ženušky
z Klubu dôchodcov spolu s pánom starostom a dokončili sa ďalšie
veci potrebné pre túto akciu. Stavali sa stany,nosila sa voda, stoly,

TOP kuchárka – Janka Bagarová zo Skaličky, ČR

Záverom patrí veľké ĎAKUJEM všetkým,ktorí sa podieľali na
príprave tejto vydarenej akcie. Hlavným sponzorom: BBSK, IRES
Košice, MariusPedersen, Envigeo, Beneš – Žeriavy, Euroinex,
Pyroboss. Na podujatie ďalej prispeli: BCF, Gindl-AM, Komunálna
poisťovňa, Rastislav Janovec, Coop Jednota.
Do tomboly prispeli: Ján Paulovič, Tatrademont, Hotel Satelit
Piešťany, Kozmeticko-relaxačné štúdio Pro Feel Nemce,
Smokedifferent, Salón ZF B. Bystrica, Tanečná škola K-dance
B. Bystrica, Park Snow Donovaly, Erawangym Sásová, NaturPack, Banskobystrický pivovar, Ing. Ján Dobrota.

Víťazné družstvo: Partia Hic Hradčany v príprave zabíjačkového taniera

krájalo sa mäso, cibuľa a po príchode sa registrovali súťažné
družstvá. Aj tento rok súťažili družstvá nielen zo Slovenska ale aj
Poľska,Čiech a Moravy.
Keď už bolo všetko pripravené začalo sa súťažiť a družstvá mohli
predviesť svoje kuchárske umenie. Všade rozvoniavala vôňa
kapustnice a pri tom príjemnú atmosféru dotvárala skupina
Exellence na ktorej skvelé hity ľudia tancovali a zabávali sa do
neskorého večera. Podujatie moderovala známa a obľúbená
Mariana Kovačechová.
Čo povedať na záver? Ten kto navštívil túto akciu určite neľutoval
Návštevníci si mohli pochutiť na guláši, kapustnici, klobáskach, a Vás čo ste neboli čakáme na rok na jubilejnom X. ročníku.
jaternici, tvarožníkoch, langošoch, medovinke. Nechýbal ani chlieb
Jana Mydlová
s masťou a cibuľou ktorý pre nás všetkých pripravovali ženičky
z Klubu dôchodcov. V knižnici KD ponúkali výborné domáce koláče
Fotogaléria k článku na strane 3
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FOTOGALÉRIA k článku: IX. ročník Celoslovenskej súťaže vo varení
kapustnice a príprave zabíjačkového taniera dňa 14.11.2015

Poliaci spievajú „ Goraľu „

Hasiči - víťazné družstvo vo varení kapustnice

Poľské družstvo

Pohľad na účastníkov akcie

Ženský spev

Podpredsedníčka NR SR JUDr. Jana Laššáková,
starosta obce Dušan Mydlo a moderátorka akcie Mariana Kovačechová

Víťaz hlavnej ceny v tombole

Vystúpenie súboru Partizán
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ŠARKANIÁDA 2015
Dňa 24.10.2015 sa v našej obci na kopci Stráža už tradične
uskutočnila šarkaniáda.
Všetci sme sa pomaličky dopravili na miesto, kde nás čakali aj
modely, ktoré nám priniesol predviesť náš kamarát Milan Hrk so
svojimi kamarátmi. Ich modely boli veľmi krásne a hlavne
zaujímavé. Doniesli aj šarkana, ktorého darovali a odmenili s nim
dievčatko Bibianku Birčákovú, ktorá mala doma vyrobeného
šarkana. A ako ona povedala si ho vyfarbovala do 23. hodiny v noci.
Všetci sme sa spolu pekne s detičkami zoradili, pofotili a mohli sme
sa pustiť do toho. Detičky sa rozbehli so svojimi šarkanmi dole
kopcom. A veru na dáku pol hodinku konečne začal fúkať aj vietor,
tak nám to krásne lietalo. Keď boli detičky unavené, ďalší pán
modelár pán Valent ale aj pán Hrk predstavili svoje modely, poučili
nás o bezpečnosti púšťania šarkanov. Potom všetci chlapci, ktorí
mali záujem, išli nižšie na pole súťažiť v púšťaní lietadielok. My
ostatní sme si ešte zabehali za šarkanmi. No jednoducho super
zábava.
Nakoniec sme rozdali všetkým detičkám, ktoré mali šarkana
balíček maškrtiek a pochvalný list na pamiatku. A preto, že
šarkany boli krásne a lietali veľmi vysoko, všetkým sa páčili.
Dúfam, že sa prídete s nami potešiť aj o rok. Všetkým modelárom,
ale aj mojim pomocníčkam Evke Tóthovej, Andrejke Verešovej,
Janke Mydlovej ďakujem za pomoc pri tejto akcii.
Alena Samuelčíková
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SKONČILA JESENNÁ ČASŤ SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2015/2016
V MESTSKEJ ÚNII MALÉHO FUTBALU BANSKÁ BYSTRICA
V Mestskej únii malého futbalu Banská Bystrica v súťažnom
ročníku 2015/2016 obec Nemce reprezentujú 2 minifutbalové
mužstvá a to v I. lige – „FC Nemce“ a v III. lige – „Nemce 2012“.
Po jesennej časti súťaže prvoligové mužstvo „FC Nemce“ sa
v tabuľke s 18 mužstvami drží v strede a patrí jej 9. miesto s 13
získanými bodmi. V mužstve pre zranenie absentuje hlavne
minuloročný najlepší strelec I. ligy – Branislav Krajčír.
Veľmi milo nás potešili naši mladí hráči z mužstva „Nemce 2012“,
ktorým po jeseni v III. lige so 17-imi mužstvami patrí pekná
3. priečka s 18 bodmi a jeden zápas „k dobru“.
Viac informácií o činnosti našich futbalistov nájdete na
www.mumfbb.sk.
A čo budú naši futbalisti robiť v zime?
Jedno zmiešané mužstvo s názvom „Nemce“ súťaží momentálne
každú sobotu v zimnej lige v skupine C v telocvični SOU Sásová so
striedavými úspechmi (viac na www.zimnaligawebnode.sk).
Vzhľadom na priaznivé počasie ešte donedávna ste mohli vídavať
našich registrovaných hráčov trénovať vonku na umelej tráve „na
otočke“.
Okrem toho naši futbalisti každú nedeľu večer tvrdo zarezávajú
pod prísnym dohľadom Jara Brhlíka v telocvični horského hotela
Šachtičky a udržujú sa v potrebnej kondícii.
Všetkým chlapcom z oboch mužstiev ďakujeme za vzornú
reprezentáciu našej obce, zraneným prajeme rýchly návrat na
ihrisko a tešíme sa na zápasy jarnej časti.
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MIKULÁŠ 2015
Všetkým rodičom a deťom sa chcem poďakovať za účasť na tomto
podujatí. Je to pre nás najväčšia odmena, keď nás je čo najviac.
Za ochotu a pomoc ďakujem pánovi starostovi, Andrejke
Verešovej, Janke Mydlovej, Evke Tóthovej, Radkovi Nemčekovi,
p. Lamperovi, Milke Ďurčenkovej, Peťovi Cabanovi a Marošovi
Tóthovi. Aj ich pričinením sa nám akcia vydarila a všetci, ktorí sa
zúčastnili boli spokojní.
Alena Samuelčíková

Vitaj, vitaj, Mikuláš
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Dňa 6.12 kultúrna komisia v spolupráci s obcou Nemce
zorganizovala akciu Mikuláš. Takže plné ruky práce mal Mikuláš
a jeho pomocníci. Pripravili sme všetko potrebné, aby všetkých 65
detí väčších aj tých najmenších boli spokojné a šťastné. Prípravy
vrcholili a v kultúrnom dome rozvoniaval vianočný punč, ktorý pre
nás pripravil náš pán starosta Dušan Mydlo. Prišla 15. hodina
a sála kultúrneho domu sa napĺňala do posledného miesta.
Predsedníčka komisie Alena Samuelčíková privítala všetkých
malých aj veľkých. Deti zakričali na Mikuláša, ale v tom vbehol ku
nám neposlušný čert, ktorého sme sa aj trošku báli. Keď však
vošiel Mikuláš so zvončekom, sa strach u detí rozplynul a všetko
bolo v poriadku. Mikuláš privítal detičky a potom ich po jednom
volal k sebe. Básničky, pesničky, ktoré deti recitovali a spievali boli
nádherné. Niektoré deti sa hanbili alebo báli. To ale nevadí, keď
podrastú, povedia tú najkrajšiu básničku. Každé jedno z detí
dostalo veľký balíček sladkostí a k tomu ešte aj veľkého Mikuláša
s omaľovankou, ktorého im kúpil pán starosta a odovzdal osobne.
Po všetkých odovzdaných balíčkoch si Mikuláš spolu s anjelikom
a čertom perfektne zatancovali s deťmi. Niektoré dievčatká popri
tom zbierali anjelikovi perie, ktoré mu odpadlo z krídla. Po zábave
sme sa vybrali von a rozsvietili spolu s Mikulášom vianočný
stromček. Hneď na to nasledoval krásny ohňostroj a po ňom
sľúbený výborný vianočný punč pre deti aj dospelých, ktorý sa vypil
až do dna. Deťom sme rozdali aj svietiace náramky, ktoré mali
veľký úspech. Výborná nálada, krásny spev o ktorý sa postarali
naši dôchodcovia, jednoducho podľa nás veľmi pekne strávený
večer.
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MIKULÁŠSKA BESIEDKA DETÍ Z MATERSKEJ ŠKOLY NEMCE
K predvianočným zvyklostiam neodmysliteľne patrí príchod
Mikuláša, rozdávanie sladkostí hlavne tým najmenším. Deň
7. december, sa v kultúrnej sále OÚ v Nemciach niesol
v atmosfére plnej očakávania. Mikuláša deti očakávali veselo
i vážne, nedočkavo. Veď na tento deň sa veľmi tešili. Tentokrát
mal prísť bez snehu a mrazu, zato s ešte väčším vrecom
darčekov.
Napätie z detí opadlo keď začala samotná besiedka. V predstavení
o „Anjelíčkovi Sedmospáčikovi“, ktorý odomykal dvere pre príchod
Vianoc zazneli básne, piesne i koledy, nechýbali ani vianočné
vinše. Deti naladené predvianočnou atmosférou v očakávaní
Vianoc pred Mikuláša predstúpili s piesňou „Anjelik z nebíčka“.
Za svoje vystúpenie boli deti odmenené silným potleskom aj milým
úsmevom. A potom nastala tá očakávaná chvíľa, kedy začal
Mikuláš rozdávať balíčky. Samozrejme, že ich nezabudol
vyspovedať, či poslúchali, alebo občas aj nie. Potom sa za zvukov
zvončeka s deťmi rozlúčil a všetci sme sa presunuli pred OÚ, kde
nám p. Gebauer pripravil ohňostroj, ktorý ešte viac umocnil túto
krásnu predvianočnú atmosféru. Mnohým deťom sa pri ňom
rozžiarili očká. O veselú náladu na parkete pri diskotéke sa
postaral Majo Jackuliak. Popri tanci sa deti spolu s rodičmi, starými
rodičmi mali možnosť občerstviť.
O pohostenie sa postarali samotní rodičia. Vystúpenie detí prišiel
podporiť aj p. starosta Dušan Mydlo.
Blížiace sa Vianoce prebudili v nás známu vianočnú eufóriu, keď
sa snažíme byť k sebe o čosi lepší, milší a láskavejší a tak nech
nám to svetielko, ktoré nám v srdiečkach rozsvietili naše deti vydrží
aj po celý budúci rok.
Kolektív MŠ
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VYKUROVACIE OBDOBIE A POUŽÍVANIE
PALIVOVÝCH SPOTREBIČOV
ktorá sa dopustí uvedeného priestupku na úseku ochrany
pred požiarmi pokutu do výšky 99 €, právnickej osobe
a fyzickej osobe podnikateľovi pokutu do výšky 8 296 €.
Za čistenie a kontrolu komína zodpovedá vlastník objektu. Avšak
oveľa väčšou "pokutou" je v tomto prípade poškodený, ohňom
znehodnotený príbytok, nehovoriac o cene Ľudského života.
Komín a silu ohňa preto nepodceňujte.

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie
a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Zimné
vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania,
ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne
presvedčuje štatistika požiarovosti.
Na území Slovenskej republiky vznikne ročne 10 000 až 16 000
požiarov, pri ktorých je 40 až 60 osôb usmrtených a 140 až 270
osôb ľahko alebo ťažko zranených. Z celkového počtu požiarov
5 až 8 % ( tj. 500 až 1300 požiarov ročne ) tvoria požiare, ktorých
príčinou vzniku požiaru sú poruchy a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov.
Vo veľkej miere sa začalo objavovať vykurovanie kozubovými
telesami, ktorých používanie je znovu v móde nielen v rekreačných
chalupách a chatách, ale aj v rodinných domoch.
Požiare vzniknuté od týchto spotrebičov sú spôsobené hlavne ich
nesprávnou a neodbornou inštaláciou, ktorú si užívatelia zvyčajne
vykonávajú svojpomocne bez predchádzajúceho odsúhlasenia
stavebným úradom.

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte, nesušte v ich
blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín,
petrolej či denaturovaný lieh,
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom
rešpektovaní pokynov výrobcu,
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli
umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených
rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých
a uzavierateľných nádob,
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také
spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú
trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej
regulácie,
- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie
a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na
propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.

Jednou z vlastností správne vyhotoveného komína je jeho dobrý
ťah, a teda bezpečný odvod spalín cez strechu. Keď máme komín
na tuhé palivo, usádzajú sa na jeho stenách sadze. V prípade, že
ich nečistíme pravidelne, môže vzniknúť až niekoľko centimetrový
nános sadzí. Pri vyhorení sadzi v komíne môže teplota dosiahnuť
1000 až 1300 stupňov Celzia, čo spôsobí nesprávne vyhotovenému komínu nezvratné škody, ktoré následne môžu zapríčiniť
požiar celého objektu.
Tak ako sa venujeme pravidelnej údržbe domu, mali by ste sa
pravidelne starať aj o svoj komín. čistenie komína by sa malo
vykonávať nielen preto, že to prikazuje zákon, ale hlavne kvôli
vlastnej bezpečnosti. Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007
Z. z. § 20 ods. 2 pís. a) predpisuje nasledovné lehoty na kontrolu
a čistenie komínových telies, ak sú na komínové teleso pripojené
spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW. Komín, do
ktorého sú pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide
o komín s vložkou sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej raz za 12 mesiacov, ak sa jedná o komín bez
vložky táto lehota sa skracuje na polovicu čiže najmenej raz za
6 mesiacov. Ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá
alebo spotrebiče na kvapalné palivá musí sa komín počas
prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej raz za 4 mesiace. Za
nezabezpečenie kontroly a čistenia komína môže orgán
vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť fyzickej osobe,
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Rekapitulácia ﬁnančného rozpočtu Obce Nemce a rozpočtovej organizácie na roky 2016 - 2018
Bežné príjmy
obec
materská škola
BP spolu:

Rozpočet 2016
321 650,00
4544,326 194,00

Rozpočet 2017
317 914,00
4544,00
322 458,-

Rozpočet 2018
311 441,00
4544,00
315 985,-

Bežné výdavky
obec
materská škola
BV spolu:

Rozpočet 2016
240 319,00
68 000,308 319,00

Rozpočet 2017
228 979,00
70 000,298 979,00

Rozpočet 2018
233 810,00
73 000,306 810,00

Kapitálové príjmy
obec
materská škola
KP spolu:

Rozpočet 2016
0
0
0

Rozpočet 2017
0,0,0,-

Rozpočet 2018
0,0,0,-

Kapitálové výdavky
obec
materská škola
KV spolu:

Rozpočet 2016
8700,0
8700,-

Rozpočet 2017
0,0,0,-

Rozpočet 2018
0,0,0,-

Príjmové FO
obec /zost. FP 2015/
materská škola
PFO spolu:

Rozpočet 2016
0
0
0

Rozpočet 2017
0,0,0,-

Rozpočet 2018
0,0,0,-

Výdavkové FO
obec
materská škola
VFO spolu:

Rozpočet 2016
9175,0
9175,-

Rozpočet 2017
9175,0,9175,-

Rozpočet 2018
9175,0,9175,-

Nerozpočtované FP
obec
materská škola
NFP príjmy spolu:

Rozpočet 2016
0
0
0

Rozpočet 2017
0,0,0,-

Rozpočet 2018
0,0,0,-

Nerozpočtované Fpro
obec
materská škola
NFP výdaje spolu:

Rozpočet 2016
0
0
0

Rozpočet 2017
0,0,0,-

Rozpočet 2018
0,0,0,-

Spracovala: Hudecová J.

HARMONOGRAM
ZBERU
ODPADU
V ROKU 2016
Vývoz komunálneho
odpadu počas
vianočných sviatkov:
26. decembra 2015
Narodili sa .....
Michael Richard Knight
Stella Lamperová

MESIAC
JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN

DEŇ ZBERU
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD TRIEDENÝ ODPAD NEBEZPEČNÝ ODPAD

8
5
4
1
13
10

22
19
18
15
27
24

29

22
19
18
15
13
10

16

Odišli z našich radov .....
Pavel Dianvo vo veku 65 rokov
Ján Matúšek vo veku 92 rokov
František Lamper vo veku 66 rokov
Mária Kostiviarová vo veku 92 rokov
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