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VARENIE GULÁŠU V SKALIČKE
V sobotu 16. júla sa konal
v Skaličke okres Přerov
V. ročník súťaže o Zlatu varešku. Uvariť najlepší kotlíkový guláš sa rozhodlo 11
družstiev medzi ktorými
zahraničnú účasť zastupovala aj naša obec Nemce. Súťažné družstvo bolo
v zložení Mgr. Peter Caban,
Marián Tóth a Miroslav
Adam.
Každé družstvo malo päť
hodín na uvarenie svojho
gulášu. Na hlavné ingrediencie lákali kuchári hneď
u kotlíkov, postup , dochutenie volili podľa svojich skúseností. Družstvá varili rôzne druhy gulášov, od srnčieho mäsa,
diviaka, hovädziny, bravčového mäsa ale aj z kozľaciny. Naše
družstvo vsadilo na hovädzí guláš z tzv. môčingu. Ako špecialitu
v kotlíku varili aj bôčik, ktorým potom ponúkali účastníkov akcie.
K bôčiku ponúkali aj chlieb s masťou a cibuľou, ako aj iné špeciality,
ktoré si pripravili pre návštevníkov súťaže. Aj keď počasie
súťažným družstvám veľmi neprialo, bol dážď, chlad a vietor,
odhodlanosť a dobrá nálada panovala u všetkých súťažiacich.
O výsledkoch rozhodli po anonymnej ochutnávke vzoriek gulášu

porotcovia, ktorí na 1. miesto vybrali družstvo Skalagro Skalička.
O najobľúbenejší guláš hlasovali všetci návštevníci pomocou
žetónov pri jednotlivých stanovištiach súťažných družstiev.
Najlepší guláš podľa verejnosti na V. ročníku o Zlatú varešku
získala obec Nemce. Sud piva za víťazstvo venoval starosta našej
obce Dušan Mydlo všetkým Skaličanom. Účasť nášho družstva na
súťaži nám oplácajú zo Skaličky v mesiaci november, kedy sa
v našej obci 5.11. uskutoční medzinárodná súťaž vo varení
kapustnice a príprave zabíjačkového taniera.
Naše súťažné družstvo si všimla aj redaktorka regionálneho
denníku Hranickýtýden a zobrazila ich v novinách na titulnej strane.

VÝLET SZBP NA LIPTOVE
Dňa 18.06.2016 zorganizoval SZPB zájazd na Liptov a do jeho
blízkeho okolia. Hlavným bodom programu bolo položenie
kvetov na vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši na
počesť tým, ktorý padli v boji proti fašizmu počas druhej
svetovej vojny.
V skorých ranných hodinách sa pred OU Nemce stretli všetci
záujemcovia o zájazd. O tom, že ich nebolo málo niet najmenších
pochýb, keďže obsadené boli skoro všetky miesta v autobuse. Po
tom, ako sme sa všetci pohodlne usadili oznámil predseda SZBP
Otto Gregor priebeh zájazdu a podal stručné inštrukcie. Približne
pred 9 hodinou sme sa dostavili na vojenský cintorín, kde sme si
uctili pamiatku padlých hrdinov položením kvetov. Ďalej naša cesta
pokračovala do Liptovského Jána, kde sa časť občanov rozhodla
pre návštevu Stanišovskej jaskyne. Tí, ktorí sa rozhodli vynechať
návštevu jaskyne sa zatiaľ kochali krásami okolitej prírody a čas
využili na občerstvenie.
Neskôr sme sa autobusom presunuli do centra Liptovského Jána,
kde sme si dali na pár hodín voľný program, počas ktorého sa naši
občania poprechádzali po okolí a viacerí sa okúpali v prírodnej kaďi
neďaleko Starojánskej ulice a nabrali pár ﬂiaš liečivej minerálnej príhod a zážitkov. Príjemný výlet sme nakoniec zakončili zastávkou
na Dechtároch, kde sme si dali večeru.
vody vyvierajúcej z prameňa Teplica.
Poslednou našou zastávkou bolo termálne kúpalisko Termal Raj,
kde sme sa po celom horúcom dni osviežili a trochu aj zmokli. Ani
dážď však nepokazil príjemnú atmosféru a s prvými kvapkami sme
sa usadili do altánku a pri čaji a káve pokračovali v rozprávaní

V mene SZPB sa touto cestou chcem poďakovať všetkým
zúčastneným za príjemne strávenú júnovú sobotu a samozrejme
predsedovi SZPB Ottovi Gregorovi, ktorý akciu zorganizoval
a staral sa po celý čas o dobrú náladu.
Kristína Géciová
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AUGUST VÝZNAMNÝCH UDALOSTI
Naša základná organizácia sa v tomto mesiaci aktívne podieľa
na rôznych akciách, ktoré organizujeme v spolupráci
s Oblastným výborom v Banskej Bystrici, Obecný úrad
v Nemciach a ďalšími spolkami v našej obci.

sa spoločne vrátili pred hotel Kráľova studňa, kde sme ochutnali
dobrý guláš a chladené pivko.Spoločne sme poďakovali
organizátorom za vydarenú akciu a predsavzatím, že na budúci rok
sa tu zasa stretneme.

Hlavne sa podieľame pri kladení vencov z príležitosti výročia SNP Záverom mesiaca sme sa znovu stretli na tradičnom nohejbalovom
a oslobodenia našej obce k pomníku padlým hrdinom 1. a 2. turnaji, ktorý sa uskutoční dňa 27.8.2016 z príležitosti 72. výročia
svetovej vojny.
SNP. Na turnaji zabojovalo šesť kvalitných družstiev. Na prvom
mieste skončilo družstvo „ Partizáni “. Po skončení turnaja sme
Aj tento rok po jedenásty raz uskutočnila ZO SZPB dňa 13.78.2016 dostali dobrý guláš a občerstvenie. Tento turnaj sa odohral na
tradičný zraz „ Stretnutia generácií na Kališti “, ktorý sa konal pod ihrisku pri panelákoch. Veľmi nás mrzí, že sa tohto podujatia
záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica. Kalište nezúčastnilo viac občanov, nielen z panelákov ale aj z obci. Večer
sa stalo symbolom slovenských obcí, ktoré boli čiastočne alebo sme sa zúčastnili na tradičnej vatre z príležitosti SNP.
úplne vypálené počas nacistických represálií v rokoch 1944 –
1945. Na tomto mieste, ktoré ničivá tragédia postihla 18. marca Poďakovanie patrí všetkým organizátorom turnaja. Osobitne sa
1945, sa po vojne už život neobnovil. Naši členovia a občania si na chcem poďakovať našim hasičom za pomoc pri turnaji a príprave
tomto mieste pripomenuli dôstojnou spomienkou tých, ktorí vatry.
prežívali hrôzy vojny a utrpenia vo vypálených obciach, na tých,
ktorí vtedy žili.
Dňa 29.8.2016 sme sa zúčastnili viacerí členovia a občania
celoštátnych osláv 72. výročia SNP v Banskej Bystrici.
Dňa 20. augusta 2016 sme prvý krát zorganizovali v spolupráci so
základnými organizácia Turecká a Harmanec spoločné kladenie Našim poslaním je a naďalej bude pokračovať v naplnení odkazov
vencov pri pomníku SNP na Krížnej – Kráľova studňa. Zúčastnili sa tých, ktorí bojovali za našu slobodu a neváhali položiť svoje životy.
nielen členovia ale aj občania. Sme veľmi hrdí na to, že sa tejto akcii Sme presvedčení, že tieto stretnutia a podobné akcie oslovia
zúčastnila naša občianka pani Evka Lamperová, ktorej otec Martin nielen občanov ale hlavne mladých ľudí.
Caban bol chatárom starej chaty počas SNP, ktorú vypálili fašisti.
V nej zahynuli i zranení partizáni. Po skončení oﬁciálnej časti sme
Mgr. Otto Gregor, predseda ZO SZPB
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OBEC NEMCE POZÝVA VŠETKÝCH OBČANOV
DŇA 5. NOVEMBRA 2016 NA X.ROČNÍK
MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE VO VARENÍ KAPUSTNICE
A PRÍPRAVE ZABÍJAČKOVÉHO TANIERA,

kTORÁ SA USKUTOČNÍ V PRIESTOROCH PARČÍKA A V KULTÚRNOM DOME NEMCE.

Trojčlenné súťažné družstvá sa môžu prihlásiť v termíne do 25.10.2016 na Obecnom úrade v Nemciach.
Prihlášky si môžu súťažné družstvá vyzdvihnúť na OcÚ alebo na internetovej stránke obce
www.nemce.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 643 357.
Počas celého dňa budú môcť návštevníci „okoštovať“ klobásky, kapustnicu a iné špeciality, poprípade
zakúpiť si poľovnícky alebo baraní guláš, nemčianske tvarožníky a iné dobrotyalebo zabaviť sa pri dobrej
muzike.
KAPUSTNICA
Čo potrebujeme (5 l kapustnice, min. 6 litrový hrniec): 1 kg údených
rebier, 1 kg neúdených rebier, 3 bobkové listy, 5 ks celého čierneho
korenia, 4 ks celého nového korenia, 3 vrchovaté polievkové lyžice
bravčovej masti, 2 veľké alebo 3 stredne veľké cibule, 50 g slaniny,
300 g klobás (cca 1ks pikantná + 1ks jemná), 6 strúčikov cesnaku,
1 čajová lyžička drvenej rasce, 1 vrchovatejšia polievková lyžica
mletej červenej maďarskej tmavo červenej papriky, 1 kg premytej
kyslej kapusty (šťavu z kapusty odložíme) cca 32 g sušených hríbov,
2 dcl bieleho vína, 1 ks maďarskej alebo inej pikantnej čerstvej
papriky, 10 ks sušených sliviek, soľ a čerstvo mleté čierne korenie na
prípadné záverečné dochutenie

Príprava:
V prvom rade si pripravíme vývar z rebier. Umyté rebrá vložíme
do hrnca, pridáme bobkový list, čierne, nové korenie, zalejeme
dostatkom vody (nesolíme!) a varíme približne tri hodiny. Keď je
vývar hotový, precedíme ho a ešte teplé rebrá oberieme. Mäso
nakrájame na malé kúsky. Ja si pripravujem vývar deň vopred
večer. Potom pokračujem ráno. Samozrejme, vývar aj kapustnica
samotná sa môže variť aj v jeden deň. Cibuľu nakrájame na
jemno a vo veľkom hrnci (6-8 litrov) ju pomaly restujeme na
miernom plameni (cca 20 min). Pridáme na kocky pokrájanú
slaninu a restujeme ďalších 10 minút. Medzičasom si nakrájame
klobásy na polkolieska a cesnak nasekáme na jemno. Sušené hríby
namočíme do vína na cca 30 minút. Klobásky pridáme k cibuli
a slanine a restujeme na stredne silnom plameni za častého

premiešavania, kým klobásy nepustia farbu a tuk. Pridáme cesnak
a krátko restujeme, pričom zmes neustále miešame. Pridáme drvenú
rascu, premiešame a stiahneme hrniec z plameňa. Pridáme mletú
papriku a dôkladne premiešame. Vrátime hrniec na plameň, ešte raz
zmes premiešame a pridáme premytú kyslú kapustu (šťavu z kapusty
odložíme na prípadné záverečné dochutenie). Ak je potrebné, kapustu
nakrájame na menšie kúsky. Restujeme, kým sa kapusta nespojí zo
zvyškom zmesi. Podlejeme vývarom z rebier, tak aby kapusta bola
skoro ponorená, pridáme sušené hríby (víno sme zliali), premiešame
dôkladne a na záver vložíme do hrnca pikantnú čerstvú papriku.
Varíme prikryté na miernom plameni hodinu, pričom kapustnicu semtam premiešame. Po hodine varenia pridáme zvyšok vývaru, sušené
slivky a kúsky mäsa. Varíme ďalšiu hodinu.
Na záver podľa chuti pridáme soľ (ja už nesolím) a mleté čierne
korenie. Kto vo svojej strave ponecháva aj zemiaky, môžu sa uvarené
extra pridať na záver do polievky. Kapustnicu môžeme podávať
s kyslou smotanou.

PRIPRAVUJEME:
Uskutoční sa dňa 22.10.2016
na miestnom kopci Stráža.

ŠARKANIÁDA
PRE DETI

Deti prineste si so sebou šarkany a dobrú náladu.
Súčasne budú prebiehať ukážky leteckých modelárov.
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XXI. ROČNÍK MINIFUTBALOVÉHO TURNAJA
O POHÁR STAROSTU OBCE NEMCE.
V 3. augustovú sobotu dňa 20.08.2016 sa konal XXI. ročník Do otvorenia turnaja sa organizátorom prihlásilo 6 mužstiev
minifutbalového turnaja o Pohár starostu obce na „otočke“ zložených čisto len z nemčanov, čo bola podmienka v tomto
v Nemciach.
ročníku; menovite:
Č.: Názov mužstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fire Nemce (hasiči)
Modrý team
Nemce United
Juniors Nemce
Domobrana
Horní dolní

Farba
dresu

Kapitán

Brankár

čierna
modrá
zelená
červená
biela
žltá

Michal Janovec
René Seman
Matej Meško
Miroslav Balogh
Vašo Nemec
Vladimír Caban

Martin Chochula
Andrej Janovec
Peter Vidulin
Andrej Caban
Miro Adam
Miro Janovec st.

Okrem tradičného suda piva od pána starostu sa súťažilo o tieto
krásne poháre a medaily.

Ocenenia jednotlivcov:
Najlepší strelec – Erik Rusko – Domobrana – 8 gólov

Pod prísnym a hlavne spravodlivým rozhodovaním ligového
rozhodcu pána Petra Dírera si zahrali prihlásené mužstvá
systémom „každý s každým“ po 2 x 8 minút; to znamená odohralo
sa spolu 15 zápasov.
Svetelnú tabuľu bezchybne obsluhoval a na správnosť zapísaných
výsledkov dozeral Rudko Chalupek. Výsledky zodpovedne
zapisovali Kristínka Géciová, Andrejka Verešová a Zuzka
Chochulová.
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Celkové umiestnenie:

Najlepší brankár – Martin Chochula – Fire Nemce (hasiči)
– 1 gól (aj to z penalty)

1. Fire Nemce (hasiči)
18 bodov
2. Domobrana
9 bodov
3. Nemce United
9 bodov

4. Juniors Nemce
6 bodov
5. Horní dolní
6 bodov
6. Modrý team
0 bodov

Najlepší strelec jedenástok – Roman Hubáček

2. miesto – Domobrana

Víťazi XXI. ročníka turnaja – Fire Nemce (hasiči)

3. miesto – Nemce United

4. miesto – Juniors Nemce
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5. miesto – Horní dolní

6.miesto – Modrý team

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh celej akcie,
najmä pánovi starostovi za výborný guľáš, poslancom za aktívnu
pomoc, občanom za psychickú podporu svojich chlapcov, ale
najmä futbalistom, ktorí sa zišli v takom hojnom počte a potvrdili, že
v Nemciach najobľúbenejším športom je futbal.

1. Jaromír BRHLÍK - kapitán
2. Ján CHRASTINA
3. Tomáš KOSTIVIAR
4. Erik FILIPKO
5. Matúš KÁN
6. Filip LIETAVA

V mužstve v ročníku 2016/2017 sú zaregistrovaní títo hráči:
FC Nemce – I. liga (ihrisko v Jakube):
1. Milan ADAM - kapitán
2. Martin CHOCHULA
3. Michal JANOVEC
4. Miroslav JANOVEC ml.
5. Jozef JAMRIŠKA
6. Matej MESÍK

7. Ivan VARGA
8. Branislav KRAJČÍR
9. Daniel BABJAK
10. Daniel KIEDŽUCH
11. Andrej SCHUBERT
12. Patrik PODKONICKÝ

ICA

BY

Nemce 2012 – III. liga
(ihrisko Pod fakultou):

KÁ

Do súťažného ročníka 2016/2017 v Mestskej únii malého
futbalu Banská Bystrica sa prihlásilo celkom 80 mužstiev.
Určite sa medzi nimi nestratia obe nemčianske minifutbalové
mužstvá a to v I. lige mužstvo FC Nemce a v III. lige mužstvo
Nemce 2012.

1982
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MESTSKÁ ÚNIA MALÉHO FUTBALU BANSKÁ BYSTRICA
Začína jesenná časť SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2016/2017
7. Samuel JEŽÍK
8. Matej MEŠKO
9. Peter HODÁL
10. Marián KRNÁČ
11. Peter VIDULIN

BA

NS

Jesenná časť súťaže začína 1. kolom dňa 09.09.2016.
Detailnejšie informácie o Mestskej únii malého futbalu v Banskej
Bystrici (rozpisy zápasov, výsledky, štatistiky, atď.) nájdete na
webovej stránke: www.mumfbb.sk.

PROPAGÁCIA OBCE

- graﬁka knihy apríl – máj 2018
- korektúry a schválenie do tlače jún – júl 2018
- tlač a príprava prezentácii august 2018
Vážení občania, naša obec pripravuje propagač- prezentácia monograﬁe verejnosti september 2018
né video o našej obci, ktoré bude zobrazovať rôzne zábery z obce, zaujímavosti, prírodu, ako aj Prosíme občanov, ktorí majú rôzne staré fotograﬁe zo života v obci,
zábery z rôznych akcií. Video bude natočené vo rôzne tlačoviny, staré spisy a pod., aby tieto materiály poskytli
formáte 16:9 a Full HD kvalite a malo by uzrieť svetlo sveta do Obecnému úradu Nemce na prípravu monograﬁe o obci.
konca tohto roku.

PRÁCE V STAVEBNEJ OBLASTI V OBCI

Vzhľadom k tomu, že obec doposiaľ nemala žiadnu knihu o histórii
a súčasnosti obce, pripravujeme vydanie monograﬁu našej obce,
ktorej vedúcim autorského kolektívu bude PhDr. Marcel Pecník.
Kniha bude obsahovať príhovor, jednotlivé kapitoly z prírody
a krajiny, najstaršie dejiny, archeológiu, dejiny od stredoveku do
roku 1918, vývoj obce v prvej polovici 20. storočia, od vojny po
súčasnosť, hospodárstvo, priemysel, tradičnú ľudovú kultúru,
školstvo a vzdelávanie, náboženstvo a duchovný život, šport,
spolkový život, osobnosti, spomienky obyvateľov a pod.

V mesiacoch júl a august bola dokončená na sídlisku v obci
odstavná plocha zo zámkovej dlažby pri bytovke č. 21-25 a úprava priestoru pri lavičke. Odstavnú plochu môžu využívať občania
v plnej miere na parkovanie svojich motorových vozidiel. Pred
začatím školského roka 2016-2017 bola vyriešená a vybudovaná odstavná plocha na parkovanie vozidiel rodičov, ktorí vozia do
materskej školy svoje deti, vyriešený odtok dažďovej vody, ako aj
na školskom dvore chodník zo zámkovej dlažby po celej dĺžke
budovy pre deti MŠ. Súčasťou stavebných prác v obci bola aj
oprava uličnej šachty pri RD Nemčianska cesta 95 a osadenie
uličnej odtokovej drene cez cestu za RD Nemčianska cesta 141.
V mesiaci august bola vymaľovaná v kultúrnom dome kuchynka
na poschodí, schodište a chodba kultúrneho domu, ako aj
priestory kancelárie prvého príjmu. Ďalšie práce budú
uskutočnené v mesiaci september – október a to zhotovenie
soklu z marmolitu na dome smútku, osadenie žľabu zo západnej
strany, ako aj osadené nové bočné dvere na dome smútku.
Začnú sa aj zemné práce na rozšírení urnového hája, ako aj
vymaľovanie priestorov WC v kultúrnom dome.

Pri spracovaní publikácie budeme vychádzať z rôznych archívov
a terénneho výskumu. Z toho pohľadu je potrebné okrem
obecného úradu zapojiť aj obyvateľov v obci, organizácie a spolky
pre spoluprácu na príprave monograﬁe.
Približný harmonogram:
- schválenie zámeru, zostavenie kolektívu spoluautorov
október - november 2016
- príprava textov, fotograﬁí obce, okolia a podujatí
október 2016 - november 2017
- redakcia a posudzovanie, úpravy textov január –marec 2018
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SEPTEMBER V MATERSKEJ ŠKOLE
So začiatkom školského roka, prišlo v našej materskej škole
k viacerým zmenám.
S pomocou občianskeho združenia sme zakúpili šatňové skrinky
pre deti, ktoré svojou farebnosťou rozžiarili a oživili priestor
v šatni. Zmenou prešiel aj samotný okolitý areál materskej školy.
Pred materskou školou nám p. starosta Dušan Mydlo spoločne
s OÚ vytvorili malé parkovisko a vybudovali chodník, ktorý nám
zabezpečí, že aj v nepriaznivom počasí budeme môcť tráviť čas
s deťmi na dvore. Naše deti chodník hneď využili a za pomoci kried
si ho farebne vyzdobili. Radosť v očiach detí vyvolala aj pestrosť
vstupnej brány a preliezačiek, ktorým farby vniesli nový život.
S príchodom školského roka a nových detí prišla zmena aj
v zložení našich zamestnancov. Do kolektívu pribudla nová pani
učiteľka Mgr. Katarína Porubská, ktorá k nám prišla z materskej
školy z Banskej Bystrice. Deti si novú pani učiteľku obľúbili a prijali
ju hneď medzi seba.

V školskom roku 2016/2017 naše deti budú môcť navštevovať
krúžok anglického jazyka a absolvovať kurz plávania a lyžovania.
Celý rok nás budú sprevádzať nasledovné aktivity: šarkaniáda,
ochutnávka šalátov, fotografovanie detí, ukážka práce polície
a výcviku psov, bábkové divadlo, Mikuláš - besiedka, karneval,
návšteva knižnice, Deň otvorených dverí, Deň matiek - besiedka.
Deň detí, návšteva ZŠ, výlet do prírody, exkurzia do mesta,
rozlúčka s predškolákmi spojená s kultúrno športovým popoludním
Dúfame, že aj tento školský rok bude úspešný ako tie predchádzajúce a deti budú našu materskú školu navštevovať s radosťou,
mnohému sa počas školského roka naučia a vytvoria si nové
priateľstvá. Veríme, že spoločnými silami budeme mať v materskej
škole dobre pripravené deti pre vstup do základných škôl.
Kolektív MŠ

HASIČSKÉ OKIENKO
Vážení spoluobčania, v súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a vypaľovaním trávy Vás chceme
upozorniť na potrebu dodržiavania povinnosti vyplývajúcich z § 14
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
zákona NR SR č. 199/2009 Z.z., kde práve novela tohto zákona
doplnila povinnosti fyzických osôb o nasledujúcu povinnosť
"zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred
požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívani" pre
fyzické osoby a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej
bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j.
v jarnom a suchom období. Uvedený zákon okrem iného fyzickým
osobám zakazuje:
- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť
k jeho rozšíreniu
Porušenie tohto zákazu je možné v zmysle citovaného zákona
postihnúť pokutou vo výške 332 € (10.000,-Sk). Vzhľadom na
uvedené je potrebné rešpektovať zákaz vypaľovania suchej trávy pri
práci v záhradách a v prírodnom prostredí. Zároveň upozorňujeme
na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní
požiarov v zmysle § 46 a 47 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 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 i prostriedky. Obraciame sa preto
na všetkých spoluobčanov aby svojim ľahkovážnym správaním
nevytvárali predpoklady pre vznik lesných požiarov. Zachovajme
krásu a zdraviu prospešný vplyv našich lúk a lesov aj pre ďalšie
generácie.
Komín a silu ohňa nepodceňujme.
Jednou zo základných vlastností kvalitného komína je jeho dobrý
ťah a teda bezpečný odvod spalín cez strechu. Len v prípade, že sú
spaliny bezpečne odvedené cez strechu, nemôžu sa dostať späť do
obývacích priestorov. Keď máme komín na tuhé palivo, usádzajú sa
na jeho stenách sadze. V prípade že ich nevymetáme pravidelne,
môže vzniknúť až niekoľko centimetrový nános sadzi. Vyhorenie
sadzi, ktoré hrozí pri vykurovaní tuhými palivami - teplota pri
vyhorení sadzi je 1000 až 1300 stupňov Celzia, spôsobí
nekvalitnému komínu nezvratné škody, ktoré následne môžu
zapríčiniť požiar celého objektu. Vykurovanie zemným plynom je
o to nebezpečnejšie, že pri nedokonalom spaľovaní, t.j. pri
nedostatku vzduchu potrebné na spaľovanie, vzniká jedovatý oxid
uhoľnatý (CO). Oxid uhoľnatý je za normálnych podmienok horľavý,
bezfarebný plyn bez zápach. Patrí medzi najnebezpečnejšie
jedovaté plyny, čo sa prejavuje už pri nízkej koncentrácií. Tak, ako sa
venujeme pravidelnej údržbe domu, mali by sme 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. predpisuje
nasledovné lehoty na kontrolu a čistenie komínových telies, ak
sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným
výkonom 50 kW. Komín na plynový kotol treba skontrolovať pred
kolaudáciou a požiadať o jeho uvedenie do činnosti osobu odborne
spôsobilú a následne nechať komín skontrolovať každých 12
mesiacov, ak ide o komín s vložkou. pri spotrebičoch na tuhé palivá
treba komín skontrolovať pred kolaudáciou a požiadať o jeho
uvedenie do činnosti osobu odborne spôsobilú a následne nechať
komín skontrolovať každé 4 mesiace. Za nedodržanie lehôt, alebo
za nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny
požiarny dozor uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 100 €
právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu do výšky
8298 €. Za čistenie komína totiž zodpovedá vlastník objektu. Avšak
oveľa väčšou "pokutou" je v tomto prípade poškodený, ohňom
znehodnotený príbytok, nehovoriac o cene ľudského života.

ˇ
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ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA
Milí športovci a ľudia ktorí aspoň trošku inklinujú k športu,
pretože iba pohybom je možné vypestovať čistú a pokojná
myseľ. Určite ste počuli či už s rozprávania alebo medií o našom krásnom priestore pre šport a pohyb.

Tréningy športovej gymnastiky budú bývať:
PIATOK 16:00 – 17:00 (7-10 ročné deti)
PIATOK 17:00 – 18:00 ( 3-6 ročné deti )

Vedenie nášho FITFACTORY NEMCE, ktorý sídli na Nemčianskej
ceste 276, Vás chce pozvať respektíve vaše ratolesti na tréningy
športovej gymnastiky. Tento krásny šport ma u nás pod vedením
odborníčka Kristína Reháková a s jej kolegom Ivanom Zmorayom
Vás chceme týmto srdečne pozvať vážené maminy a ocinovia zo
svojimi ratolesťami do FITFACTORY NEMCE.

Zo sebou je potrebne si priniesť dobrú náladu. Pre Vás milí rodičia
máme pripravené pekné posedenie v nasej útulnej a príjemnej
kaviarničke kde si môžete vybrať z množstva teplých či studených
nápojov. Keď prídete k nám môžeme zaručiť že neoľutujete.
Tešíme sa na Vás všetkých.
S pozdravom FITFACTORY NEMCE.

KLUB SENIOROV NEMCE VÝLET DO ZOO BOJNICE
V sobotu 6.8.2016 organizovala Kultúrna komisia výlet do
ZAMIERIL DO ZAHRANIČIA zoologickej
záhrady v Bojniciach.
Členovia Klubu seniorov sa rozhodli uskutočniť poznávací Pôvodne sme sa chceli ísť prejsť po zoologickej záhrade a potom
kúpať na kúpalisko Čajka. Ale ako to už býva, počasie sa znova
zájazd aj do zahraničia – teraz do susedného Maďarska.
predviedlo a keď som ráno otvorila oči a videla ten dážď, tak som sa
2. júla na svitaní vyrazili autobusom k maďarským hraniciam. Prvá veru bála, že to dnes asi nebude dobrý výlet. No všetci sme sa
zastávka bola v Maďarsku a viedla k známemu stredovekému stretli pred obecným úradom a teda boli sme všetci,ktorí sme sa
hradu – Vyšegrad. Na skalný kopec sme neliezli štvornožky ale prihlásili až na jedno dieťa, ktoré ochorelo. Všetci sme sa usadili
a sledovali po ceste počasie aké je, či sa vyčasí alebo nie. No keď
sme sa vyviezli autobusom kráľovsky až k bráne Vyšegradu.
sme dorazili do Bojníc počasie bolo super, bolo príjemne pod
Po krátkej prechádzke sme vstúpili do vnútorných rekonštruova- mrakom a nepadla tam ani kvapka. Deťom sme lístok do ZOO
zakúpili my. Všetci sme sa rozišli, každý iným smerom. Po ceste
ných priestorov hradu. Zaujali nás najviac priestory kde bol
sme sa navzájom stretali a tešili z toho ako deti obdivujú medvede,
v minulosti rušný spoločenský život. Prestreté stoly sa prehýnali
ktoré sa hrali vo vode a naháňali, na druhej strane opice čo sa
pod množstvom rôznych jedál a nápojov – škoda, že sme sa štverali po rebríku a hojdali na lane. Keď sme vyšli po schodoch
nemohli aj my najesť. Sieň v ktorej králi Poľska, Čiech, Uhorska prišli sme ku krásnym levom,ktorí si len tak nenápadne ležali na
a Rakúska uzavreli známu Vyšegradskú dohodu je zariadená skalách ale keď sa postavil a zareval, tak to bol teda poriadny hlas.
vtedajším dobovým nábytkom a predmetmi.V súčasnosti sa robia Na druhom konci bola krásna záhrada z motýľmi, kde keď človek
rekonštrukcie ďalších objektov a priestorov hradu.
vošiel úplný kľud a príjemné prostredie. Pri slonoch sa nás zišlo asi
najviac, najedli sme sa napili a počkali na tieto prekrásne a vzácne
Ďalšia zastávka zájazdu bola v Esztergrome / Ostrihome / a bola zvieratá. Po ceste ďalej sa deti mohli povoziť na autíčkach na
zameraná na prehliadku svetoznámeho chrámu – Katedrálu vode,kde sa to podľa mňa to vozenie zapáčilo aj mamičkám Na
a vonkajšie priestory. Vzhľadom na rozsiahlosť chrámu a určenú skákacích hradoch, ktoré tam boli sa deti vybláznili, vyskákali, no
dobu prehliadky sme stihli pozrieť len tie najkrajšie priestory. proste paráda. Niektorí z nás sa chceli ísť aj kúpať ale keďže
Dôchodcovia, ktorí chceli ísť na vyhliadkovú vežu museli podstúpiť kúpalisko bolo zavreté, tak sme si spravili zmenu plánu. Niektorí
krížovú cestu po vyše 100 točitých schodoch. Odmenou bol krásny sme ostali v Zoo a zvyšok z nás išiel na krásny zámok,ktorý ozaj
stojí za to, aby ho človek aspoň raz v živote videl. Človek sa tam
výhľad na Ostrihom, Štúrovo, rieku Dunaj a okolitú prírodu.
ozaj cíti ako v rozprávke.
Posledná zastávka zájazdu bola oddychová – Termálne kúpalisko
Na nádvorí boli sokoliari, koníky a hrali tam aj rozprávky, ktoré si
v Štúrove. Najskôr prišlo prekvapenie – ľudí ako maku, plávať sa
deti mohli pozrieť. Nakoniec si každý kúpil svoj suvenír a niečo
nedalo. Na státie v bazéne bolo miesta dosť, naplnili sme aj bruchá pekné. My sme deťom kúpili na pamiatku puzle Bojnického zámku.
– občerstvenie bolo pestré. Dalo sa kúpať aj na nuda pláži ale pri Takže moje obavy,že sa nám výlet kvôli počasiu nepodarí boli
pohľade na naše telá, by sa návštevníci z nudy nezobudili.
zbytočné. Výlet sa vydaril tak, dúfam,že aj vám všetkým,ktorí ste
s nami boli sa páčilo a pôjdete s nami aj nabudúce. Ešte by som
S programom zájazdu boli seniori spokojní. Chceli by navštíviť aj chcela pochváliť všetky detičky,ktoré boli na tomto výlete,že sa
Brusel a žiadať od Európskeho parlamentu pravidelnú ﬁnančnú správali slušne a boli veľmi dobré. Som rada,že som s vami mohla
podporu pre slovenských dôchodcov, aby mohli poznávacie stráviť takýto krásny deň. Teším sa na vás pri ďalšej našej akcii.
zájazdy uskutočniť častejšie.
Ilustračné foto
Alena Samuelčíková
Juraj Surovec

Vývoz komunálneho
odpadu:

Vývoz triedeného odpadu:
28.10.

14.10.
28.10.
11.11.
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9.12.
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23.12.

Vývoz nebezpečného odpadu:
24.10.
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