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Slovo
šéfredaktorky
Aktuálne číslo vychádza
v dobe keď sa začal školský
rok, prichádza jeseň a pandémia opäť hrozí zdvihnutým prstom. Máme za sebou
krásne leto plné zážitkov, dovoleniek a aj jednu veľkú celoslovenskú udalosť – návštevu pápeža Františka. A práve
v týchto časoch, keď je naša
spoločnosť veľmi rozpoltená
a názorovo odlišná, by sme
si mali k srdcu zobrať práve
jeho slová, ktoré adresoval
nám všetkým: „Všetci sme
krehkí a navzájom sa potrebujeme. Prijmime túto krízu
na prehodnotenie nášho životného štýlu. Vyhrňme si
rukávy a prebudujme našu
spoločnosť...“ Tieto slová sú
naozaj pravdivé. Potrebujeme
napredovať, tešiť sa zo života a akceptovať sa navzájom.
Zaočkovaní, nezaočkovaní,
s rúškom či bez neho, v zelenom okrese, či v čiernom.
Doprajme si pocit spolupatričnosti, tolerancie a hlavne
– rešpektujme sa navzájom.
Prajem Vám krásnu jeseň!

Gulášmajster 2021
Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadne chutná správa. Ako
všetci isto viete, tretí augustový víkend tradične patril všetkým,
čo milujú vôňu gulášu.
Uskutočnil sa 9.ročník Súťaže
vo varení gulášu. Počasie nám
prialo a tak sa 11 súťažných družstiev odhodlalo ukázať nám svoje kuchárske umenie a zabojovať o pohár Gulášmajstra. Porota
v zložení Terka, Milka, Julka, Janka
G. a Janka V. mala ťažkú úlohu vybrať ten najchutnejší. Po dlhšom
rozhodovaní sa Gulášmajstrom

P. Jančeková

Víťazný tím Janka Forgáča

2021 stal tím Janka Forgáča, na
druhom mieste sa umiestnilo
družstvo Základnej školy a tretie
miesto patrilo tímu Júliusa Fussyho. Gratulujeme!
Skvelý obecný guláš uvaril
Slavo Šimeg s kuchtíkmi, manželkou Majkou a Slavom Balážom...mňam. Zároveň ďakujeme
všetkým družstvám za účasť

- Jednote dôchodcov, Šramatyovím, Kordošovím, A.Šebeňovi,
P.Laurincovi, J.Varhaníkovej, Chatárom, R.Popeňažníkovi s jeho tímom. Všetci si domov odniesli
vecné ceny.
Počas varenia nás celý deň sprevádzala hovoreným slovom Petra,
o hudbu sa staral Jojo D., v bufete
sa o nás starali Jojo D. so Števom,
o kávu Timea a Lenka, skvelými
osúchmi nás ponúkli Janka, Hanka, Mirka a Zuzka.
Nesmieme zabudnúť na Veroniku, ktorá maľovaním na tvár vyčarila deťom radostné úsmevy.
Trampolína, kolky, balóny-to
všetko bolo pripravené pre deti.
O spestrenie dňa sa postarala svojím vystúpením Nemčianska spevácka skupina Nádej pod
vedením Š. Jančeka, na harmonike ich sprevádzal M.Lukáč.
Ďakujeme!
Do tanca nám prišiel zahrať D.
Tariška s Mariankou.
Akcia to bola vydarená, dobrou
náladou prešpikovaná.
Tak do roka a do dňa...
DOVIDENIA.

M. Rudzanová,
predsedkyňa KK

Kto je za to zodpovedný?
Na konci prázdnin nás v škole
čakalo nemilé prekvapenie. Pováľaná bylinková záhrada, dolámaný plot, ovracané vchodové dvere. Neporiadok v okolí tribúny na
multifunkčnom ihrisku. Nie je to
prvý krát, čo zbierame odpadky,
pivové fľaše, plechovky a krabičky cigariet po školskom dvore. Po
rozhovore s pani starostkou som
sa dozvedela, že v parku to vyzerá
podobne a okolie priehrady a futbalového ihriska je tiež v dezolátnom stave. Je pár možností ako
napraviť túto situáciu. Nainštalovať v obci kamerový systém, nebyť
ľahostajní k správaniu niektorých
obyvateľov a ponúknuť mládeži
zmysluplnejšie aktivity. Ale kto je
za to zodpovedný?

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Tekovských Nemciach
dňa 20. 09. 2021
OZ: Berie na vedomie:
1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 21.06. 2021,
3. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly dodržiavanie zákona 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
4. Informáciu SO o stave účtov
5. Správu nezávislého audítora o konsolidovanej účtovnej závierke
6. Informáciu SO aktuálnych otázkach : ČOV, pozemkové úpravy,
informáciu SO o žiadostiach na byt

OZ: Prerokovalo:
1. Návrh registratúrneho poriadku obce Tekovské Nemce
2. Návrh prenájmu uvoľnených priestorov v budove pošty
2. Žiadosť Sylvie Verešovej o odpredaj pozemku
3. Návrh VZN 1/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku
na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o pod
mienkach úhrady v školskej jedálni
4. Návrh úpravy rozpočtu
5. Zmluvu o prevode vlastníctva parcely KNE č 542/5 medzi SPF a obcou
6. Žiadosť p. Mokrého ohľadom preloženia tabule označujúcej začiatok
a koniec obce
7. Žiadosti o pridelenie nájomných bytov

OZ : schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu
2. Vyhlásenie zámeru priameho nájmu majetku 1/2021 pričom Pred
metom priameho nájmu je nehnuteľný majetok – nebytový priestor
na prízemí budovy pošty o celkovej výmere 59,8 m2.
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3. Zverejnenie zámeru predaja časti parcely registra „E“ č. 603/1
ostatná plocha o výmere 11098 m2 zapísanú na LV 2208 na obec
Tekovské Nemce, Tekovská 405, 966 54 Tekovské Nemce v celosti,
identifikovanú GP 84/2021 zo dňa 02.07. 2021 úradne overený Okresným
úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom pod. č. 394/2021 dňa
09.07. 2021 ako parcela registra „C“ č. 1057/1 – zastavaná plocha
o výmere 67 m2 pre Sylviu Verešovú, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, pričom osobitným zreteľom je skutočnosť, že sa jedná o
pozemok, ktorý je pre vlastníka stavby, z dôvodu zabezpečenia užívania
stavby nevyhnutný, nakoľko svojou polohou a využiteľnosťou ja
priamo určený na výkon vlastníckych práv k rodinného domu.
4. VZN1/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu re
žijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach
úhrady v školskej jedálni
5. Úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu
( schválenie kapitálového rozpočtu)
6. Pridelenie bytu: Ing. Murínovej a p. Vajdovej
7. Vypracovanie PD na využitie rozostavaného domu s.č.84

OZ : odporúča SO :
1. Požiadať DI o posunutie dopravnej značky začiatok a koniec obce
na ulici Hradská – smer Hronský Beňadik
2. Osadiť dopravné zrkadlá na križovatke ulíc: Dolné lúky - Staré grunty
a Tekovská – Nové grunty

OÚ Tekovské Nemce
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Nový školský rok
Základná škola s materskou školou otvorila nový školský rok
slávnostným nástupom na školskom dvore. Do základnej školy
zasadne do lavíc 90 žiakov a v materskej škole sa zapísalo 29 detí.
Po náročnom roku dištančnej
výučby všetci začíname školský
rok s prianím, aby sme ho strávili v škole. Aj napriek tomu, že učiť
z domu dokážeme, je kontakt učiteľa so žiakmi a spolužiakov v triede predsa len najlepší. Aj v tomto
školskom roku sa budeme musieť
vysporiadať s obmedzeniami, ktoré
si momentálna situácia vyžaduje.
Čisté ruky a rúška sa stali symbolom dnešných dní. Pre mnohých
z nás je predstava „učiť sa v rúšku“
problematická, ale ja verím, že to
spoločne zvládneme. So štipkou
humoru, zodpovednosti a trpezlivosti to nebude taký problém, ako
sa na prvý pohľad zdá. Podporíme sa navzájom a ochránime tak
zdravie naše a našich najbližších.
S podporou rady školy a Obecného
zastupiteľstva sa podarili v tomto
roku otvoriť 9 samostatných ročníkov. V prvom ročníku sme prijali do učiteľského kolektívu novú
posilu. Z rodičovskej dovolenky sa
vrátila Mgr. Janka Príbelská. Učiteľský kolektív zostal nezmenený.
V druhom ročníku Mgr. Zlatňanská,
v treťom Mgr. Ďurovská M., štvrtý

ročník Mgr. Bošániová. Piaty ročník
povedie Mgr. Kmecová, šiesty Ing.
Žemberyová. Triednym v siedmom
ročníku bude Mgr. Frajka, ôsmy povedie Ing. Šimegová a deviaty Mgr.
Ďurovská B. Do Školského klubu
sa prihlásilo 27 detí. Vychovávateľkou v ŠKD je Mgr. Bicková. V škole
pracuje aj asistentka učiteľa Mgr.
Chladná L. Náboženskú výchovu
povedie Mgr. Maruna. V Materskej
škole sú deti rozdelené do dvoch
tried. V triede mladších žiakov je
triednou učiteľkou p. Holečková
a učiteľkou Mgr. Valkovičová. V staršej triede je triedna učiteľka p. D.
Nováková. Funkciu zástupkyne pre
MŠ zastáva Mgr. Jablonková.
Počas letných prázdnin sme sa
snažili pre žiakov pripraviť príjemné a útulné prostredie. Z bývalej
šatne sme urobili priestor na cvičenie a v priestoroch miniposilňovne sme zriadili novú triedu. Okrem
dezinfekcie a čistiacich prostriedkov sme sa snažili investovať do
technického vybavenia školy. Zakúpili sme štyri počítačové zostavy
do počítačovej učebne. Vyžiadal si
to stúpajúci počet žiakov. Veľmi by

Privítanie prvákov
sme potrebovali zainvestovať do
priestoru pred školou. Na školskom
dvore sa rozpadáva betónový povrch a dochádzajúci učitelia parkujú na tráve. Počas daždivých dní
sa miesto mení na bahnisko. Škola
sa zapojila do projektu Ekoalarm
a získala pre našich žiakov koše na
triedený odpad do každej triedy.
Počas septembra rozbiehame veľký
školský projekt Edupohľadnice SK.
Žiaci na hodinách informatiky budú
postupne oslovovať starostov obcí
a miest s požiadavkou zaslania pohľadnice ich obce. Pohľadnice sa
budú pripínať na veľkú mapu Slovenska. Prichádzajúcimi pohľadnicami sa budeme samozrejme ďalej
zaoberať. Jednotlivé obce a mestá
budeme zapracovávať do tém

ostatných predmetov. Napr. počítať vzdialenosti, porovnávať počty
obyvateľov, hľadať osobnosti a rodákov, určovať polohu, kresliť kultúrne pamiatky a pod. Dúfame, že
žiakov projekt zaujme a na konci
školského roka sa budeme môcť
pochváliť zaplnenou slovenskou
mapou a novými vedomosťami.
Dnešná situácia mi nedovoľuje
predpovedať aký bude školský rok.
Ja môžem len dúfať, že ho prežijeme v kľude a zdraví. Ak by sme
boli nútení niektoré triedy uzavrieť a učiť dištančne, sme aj na takúto možnosť pripravení. Prajem
rodičom a žiakom veľa trpezlivosti
a empatie.
Mgr. Jančeková, RŠ

Letná škola

1. deň školského roka

Letná škola

Všetko je pripravené na príchod žiakov
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Na slovíčko...
Tento krát sme vyspovedali miestneho pána farára Mgr. Petra
Marunu. Pôsobí v našej obci už niekoľko rokov, slúži sväté omše,
učí náboženstvo deti v Základnej škole. Je to veľmi vzdelaný, vtipný a seriózny pán. Položili sme mu pár otázok z jeho súkromia.
Tak na slovíčko...

Odkiaľ pochádzate,
kde ste navštevovali
základnú školu, strednú,
vysokú?
Pochádzam z farnosti Terchová,
ZŠ a MŠ som navštevoval v Terchovej (1981-88) Na strednú školu som
sa prihlásil v Žiline na elektrotechnický smer a potom seminár v Nitre
na Teologickom inštitúte.

Máte súrodencov, ak
áno, navštevujete sa?
Mám jedného mladšieho brata
Pavla, ktorý však býva v Anglicku so
svojou rodinou. Vidíme sa však jeden-dva krát do roka. Zvlášť v tejto
náročnej dobe poznačenej pandémiou je to ešte zriedkavejšie. Spoločné chvíle sú veľmi vzácne.

Kde všade ste pôsobili?
Je Vám niektoré miesto
milšie ako iné?
Pôsobil som vo viacerých farnostiach prevažne na strednom Považí
(Pruské, Žilina-mesto, Predmier, Bošáca ako kaplán). Najdlhšie, 9 rokov,
vo farnosti Malá Hradná v okrese
Bánovce nad Bebravou.

Máte svoje obľúbené
jedlo? Ak áno, aké?
Nemám žiadne obľúbené jedlo.
Zjem všetko.

Na záver by som Vás
chcela poprosiť o Váš
odkaz pre našich
čitateľov.

Ak Vám ostane chvíľa
pre seba, ako ju trávite?
Máte nejaký koníček,
hobby?

Seba samého a človeka vôbec
vnímam ako pútnika do večnosti,
preto za najdôležitejšiu považujem
v živote človeka Vieru v Pána Ježiša
Krista, všetko ostatné je druhoradé.

Ak mi zostane chvíľa pre seba
a nie je príliš chladno nasadnem
na bicykel.

Za rozhovor ďakuje
P. Datková

Privítali sme nových občanov
Keďže počas minulého roka nás
zamestnávala hlavne pandémia
a jej neblahé dôsledky, milú tradíciu uvítania nových občanov našej
obce sme museli odložiť, takpovediac na neurčito, kým sa situácia
nezlepší. Vďaka letnému zlepšeniu
sa pandemická situácia zdala tento
rok vhodná na to aby sme sa stretli v hojnejšom počte. Veď za roky
2020 a 2019 sa v našej obci narodilo
spolu 21 detí. V roku 2020 ich bolo
12 a v roku 2019 prišlo na svet 9 detí.
Kultúrna komisia pripravila v sále
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kultúrneho domu uvítanie detí narodených nielen v roku 2020, ale
aj v roku 2019. Slávnostne naladené popoludnie otvárali príhovory
a končilo malým občerstvením pre
rodičov a príbuzných detí, krájala
sa torta a nalievalo šampanské. Zúčastnení rodičia si odniesli so sebou
ako dar aj ovocný stromček, ktorý bude rásť spoločne s ich deťmi
a takto im môže milo pripomínať
tento slávnostný deň.
L. Sentineková
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ŠTEFÁNIK NA VINICIACH
Stretnutie priateľov v prírode býva
často príjemné. Je tam priestor na
vyčistenie preťaženej mysle a vychutnanie si prírody. O to zábavnejšie je to, keď sa zapojí fantázia
a vymýšľajú sa rôzne sprievodné
aktivity. V sobotu 28. augusta sa
na viniciach, okrem iného objavil
Milan Rastislav Štefánik, respektíve

spomienky na tohto NAJ Slováka.
Pripomenuli sme si, že to bol diplomat, politik, astronóm, generál,
zberateľ, vynálezca, fotograf a predovšetkým dobrý človek, ktorý miloval svoje rodné Košariská. Vedeli
ste, že okrem iného vymyslel aj „hozontrógle“ – traky?
Všetko sprevádzala dobrá nálada

a ako vždy dobrá muzička. Zabávali
nás kamaráti z Červeníka – MUSTAFO. Je to skratka: MUzika STarých
FOtrov. Aj keď majú v názve starí, sú
to páni duchom stále mladí.
Varil sa výborný gulášik a verím,
že všetkým sa na viniciach páčilo.
Vďaka patrí hlavne Palinovi Kašubovi, ktorý to celé vymyslel,

zorganizoval a značnou mierou
vyzdobil. Mali sme tam dokonca
veľký model Štefánikovho lietadla.
Jednoducho byť vonku v prírode
s dobrými ľuďmi, slniečkom a dobrou náladou je proste super.

J. Drgoňa

Ďakujeme za úrodu
Leto je za nami a počas jesene
každý záhradkár zberá a bilancuje
plody svojej práce. Hoci nás tento
rok potrápila dlhá zima, ktorá spôsobila, že mnoho plodín sa takpovediac omeškalo o nejaký ten čas,
leto v našich záhradkách predsa len
prebudilo úrodu. Počas jesenných
kántrových dní, ktorých obsahom
je vzdanie vďaky práve za úrodu
sa v našej obci už tradične koná
Roľnícka nedeľa. Hoci jej konanie
i tento rok koronavírus oklieštil do
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menej na výzdobu náročnej formy,
dňa 26.9. sa náš kostol odel predsa
len do slávnostného šatu. Veriaci
z našej obce priniesli a vyzdobili
jeho interiér aspoň drobnými ukážkami zo svojich záhrad a na svätej omši sa tak Bohu poďakovali za
to, čo sa urodilo v ich záhradách.
Hoci sú časy znovu zložité, kým sa
naše záhrady ešte stále plnia ovocím a zeleninou, máme byť za čo
vďační. Netreba na to zabúdať.
L. Sentineková
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Tekvicový kompót s ananásom
Je to recept, ktorý mi pripomína prázdniny u mojej starej mamy.
zz 4 kg tekvica
zz 1 ks citrodeko
zz 1,2 kg kryštálový cukor
zz 1 ks ananásový kompót
zz 2,5 l voda
zz Do dlane klinčeky
Tekvice očistíme, vyberieme jadierka a pokrájame na kocky. Zalejeme
vodou, vsypeme 1 citrodeko, necháme stáť 24 hodín.
Na druhý deň vodu vylejeme. Vo väčšom hrnci uvaríme sirup z 2,5 l vody
a 1,2 kg cukru, pridáme tekvicu a varíme do sklovita.
Pridáme trochu klinčekov a 1 veľký ananásový kompót. Ešte trochu prevaríme. Plníme do pohárov a sterilizujeme 5 minút.

Dobrú chuť Vám želá P. Jančeková.

Trošku humoru...
1. Čo si zase tak dlho robil v krčme? Učili sme sa logaritmy. A ako
ste sa ich učili? Opreli sme sa o bar
a logali sme v rytme.
2. Opýtal som sa trénera v posilňovni, aký stroj mám použiť,
aby som čo najviac zapôsobil na
ženy. Vyviedol ma von a ukázal na
bankomat.
3. To je hrozné, koľko tej vodky vypiješ! Raz Ti zavolá Putin a ponúkne
Ti ruské občianstvo.
4. Čo je to absolútna hrôza ? Keď
sa Vám zježí aj parochňa.
5. Nikdy neprejdeš cez rozum
tomu, kto má prázdnu hlavu.
6. Čo posledné ste videli, keď ste
prišli o zrak ? Manželku a vidličku.
7. Gentlemani ešte nevymreli.
Napríklad ja som dnes držal nad
manželkou dáždnik, kým vymenila
koleso na aute.
8. U lekára: A, babka Šašová. Už
ste u nás dlhšie neboli. To preto,
pán doktor lebo som bola chorá...
9. Hovorí žena mužovi: Cítim sa
ako popoluška! Len varím, periem a
upratujem! Hovoril som Ti, že život
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so mnou bude ako v rozprávke.
10. Pri spovedi: Pán farár podviedla som manžela s gazdom, ktorý ma
viezol z osady. To je veľký hriech!
pomodli sa tri otčenáše !
Mala by som sa ich pomodliť šesťkrát, pretože ten gazda ma zvezie
aj domov.....
11. Výrok Margaret Thatcherovej:
Pokiaľ chcete, aby sa niečo povedalo, požiadajte muža. Pokiaľ chcete,
aby sa niečo urobilo, požiadajte
ženu.

Červený krík Ibištek bahenný zakvitol u Horniakov po prvý krát.
Bolo na ňom až 50 kvetov!

12. Sekretárky: Aj Tvoj šéf pobehuje po kancelárii, keď Ti diktuje
texty? Nie, spadla by som mu z
kolien...
13. Veľmi si sa bál, keď bolo zemetrasenia? Ani nie, zem sa triasla
ešte viac ako ja.
14. U lekára: Vytiahli Vás z horiaceho domu a máte viac zlomenín,
ako popálenín, ako je to možné ?
Hasičom došla voda, tak ma hasili
lopatami.
15. Manžel mi prikázal, aby som
doma šetrila vodou... Tak sa sprchujem so susedom u neho doma.
S. Baláž

Slnečnica v altánku u Valachov narástla do gigantických rozmerov!
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Nohejbalový turnaj - 3 ročník 7. augusta 2021
Krásny slnečný deň, presne
7.8. sa konal v našej obci nohejbalový turnaj. Organizátori Radovan Valentíny, Janko Forgáč
a Ľubo Petrovič nenechali nič
na náhodu a pripravili nielen pre
hráčov, ale aj pre nadšencov, rodinných príslušníkov súťažiacich
a všetkých, ktorí prišli, podporiť výborné občerstvenie, pitie
a hudbu. Občerstvenie zabezpečil Paťo Valentíny, Milan Bilík čapoval pivko, kofolu a varil kávu,

podával sa výborný guláš, ktorý
varil Julo Fussi. Hudbu a moderovanie mali pod palcom DJ Jojo
- Jojo ( Jozef a Jozef Drgoňovci). Nohejbalový turnaj má tretí
ročník za sebou, myslím, že sa
začína budovať ďalšia pekná tradícia. Držíme palce, aby si tento
šport našiel stále viac nových
priaznivcov a nadšencov. Športu zdar!
P. Datková

Tímy:
Šramaty:
Tibor Šramaty, Erik Šramaty, Marek Šramaty
Valentíny:
Rado Valentíny, Radko Valentíny, Paťo Valentíny, Luboš Petrovič, Mário Hai
Šebeňa:
Majo Šebeňa, Luboš Valkovič, Ondro Ďurovič
Kováč:
Stano Kováč, Karol Malý, Jozef Chovanec, Dominik Bartko
Sikoriak:
Ján Sikoriak, Gabriel Sikoriak, Gabriel Sikoriak ml.
Petrovič:
Jakub Petrovič, Oliver Bukora, Aleš Budinský
Dufek:
Peter Dufek, Palo Dufek, Maťo Ďurina, Andrej Kyška
Žembery:
Juraj Žembery, Robo Rikoti, Jozef Říha, Štefan Štefančík, Lojzo Fajčík

Konečné poradie
1. Šramaty
2. Sikoriak
3. Šebeňa
4. Žembery
5. Dufek
6. Valentíny
7. Kováč
8 Petrovič
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI

Sezónu 2021/2022 otvorili Tekovské Nemce s týmto kádrom:
Holný rad zľava: tréner P. Dufek, M.Ďurina, M.Buday, A. Kiška, L. Valkovič, A. Štuller, M.Šebeňa
Dolný rad zľava: P.Petráš, O. Ďurovič, A. Škvarek, P.Škvarek, J. Varga, M. Havran, M. Škvarek
Na snímke chýbajú: D.Dedík, J.Drgoňa, D.Štuller, D.Bartko, D.Jenis, N.Mareček, O.Kováč

Reštart futbalu v okrese Zlaté Moravce
Futbalové súťaže v okrese Zlaté
Moravce boli kvôli pandémii koronavírusu pozastavené od októbra
minulého roka. Jarná časť sa nehrala vôbec, a tak sa reštart súťaží
začal v auguste novou sezónou
2021-2022. Vzhľadom na neutíchajúcu pandémiu sa naše životy ešte
nevrátili do normálu. Platí to aj pre
amatérsky futbal. Hoci sa v lete situácia zlepšila, od ideálu je to ešte
ďaleko. Všetci si prajeme, aby súťaže neprerušila pandémia. Teraz
nevieme posúdiť, či podobná situácia ako pred rokom ešte vznikne,
ale treba veriť, že to najhoršie je už
za nami a futbal nám bude opäť
prinášať radosť.
V novom ročníku sa prihlásilo
do okresu 13 mužstiev. Odstúpili
Nevidzany B a J. Kostoľany, naopak späť sa vrátili Beladice. Náš tím
je po odohratí 4 kôl s 1 bodom
v spodnej časti tabuľky. Treba však
podotknúť, že naše mužstvo je
s priemerom 24 rokov jedno z najmladších v súťaži. Polovica hráčov

základnej zostavy nemá viac ako
20 rokov. Podľa slov nového trénera Pavla Dufeka, (ktorý sa pre pretrvávajúce problémy s kolenom
rozhodol ukončiť aktívnu hráčsku
kariéru) je najdôležitejšie udržať
futbal v dedine. „Máme mladé
mužstvo, ktoré sa musí zohrať
a treba len veriť, že neskôr prídu
aj výsledky a budeme sa každým
zápasom len zlepšovať. Chýba
nám ešte väčšie futbalové myslenie. Ako najväčší problém vidím
dlhoročnú funkcionársku krízu: nezáujem o veci verejné a nezáujem
o spolupodieľaní sa na živote nášho klubu. Ak si niekto myslí, že futbal začína v nedeľu o 15:OO hod.
a končí o 2 hodiny záverečným
hvizdom rozhodcu, hlboko sa mýli.
Zdá sa, že nás čaká ťažká doba,
nielen futbalová. Na jednej strane som smutný, že už nevybehnem na trávnik ako hráč, na strane druhej sa však môžem venovať
niečomu, v čom môžem byť pre
naše mužstvo užitočný.“- zakončil

svoje vyjadrenie tréner P. Dufek.
V Tekovských Nemciach tak dostala zelenú mlaď, či už priamo z obce
alebo z blízkeho okolia. Jesenná
časť tak ukáže, kto na to má a kto
nie. Chcel by som poprosiť našich
futbalových fanúšikov, aby počas
zápasov našich mladých, ešte neskúsených hráčov povzbudzovali,
aj vtedy, keď sa im nedarí. Pomôže im to viac - než pokrikovanie
a nadávanie.
V čase, keď píšem tieto riadky
je náš okres v zelenej farbe. Bolo
by skvelé, keby tomu tak bolo aj
vtedy, keď budete čítať tento text.
Bolo by dobré, keby o tom rozhodli odborníci, nie politici. Treba len
veriť tomu, že pri rozhodnutiach
zvíťazí zdravý rozum.
Dovoľte mi na záver konštatovať: „Futbal je ako život. Týždeň
čo týždeň nás obohacuje o radosť,
úžas, obdiv, potešenie, neopakovateľné príbehy, ale aj o smútok
a sklamanie. “
Ján Sikoriak

Ján Kováč
Milan Štefanka
Erika Čikelová
Jana Briešková
Vlasta Valkovičová
Emília Drgoňová
Ján Švec
Štefan Beniak
Viera Forgáčová
Vincent Drgoňa
Ján Pupák
Anna Valová
Viktória Šušková

SRDEČNE
Blahoželáme!
MANŽELSTVO UZAVRELI
Jozef Varga
& Barbora Balasková
Matúš Holečka
& Karolína Masárčová
Peter Kráľ
& Ing. Zuzana Rajnohová
Ľubomír Kováč
& Katarína Kováčová

NARODILI SA
Lucas Šimeg
Sofia Bahylová
Sofia Talárová
Kamil Mihálov
Richard Ráchela

Navždy nás opustili:
Helena Benčuriková
Angela Šimegová
Emília Krovinová
Uzávierka 21.9. 2021
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