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Slovo na úvod
Znovu je tu čas, keď sa každý utíši, zastaví, porozmýšľa, prehodnotí
minulé obdobie a viac sa upokojí. Sú tu Vianoce, chvíle rodinnej
pohody, lásky a radosti. Dovoľte
mi, aby sa aj ja trošku pozastavila
a poďakovala Vám všetkým, občanom, redakčnej rade, pracovníkom
obecného zastupiteľstva, rade rodičov, rade školy, kultúrnej komisií,
za to, že ste. Zato, že aj vďaka Vám
je v našej obci toľko kultúrnych
podujatí. Ďakujem Vám, že dokážete našej obci odovzdať svoj
voľný čas, ktorý delíte medzi ňu
a vlastnú rodinu. Prajem Vám všetkým, aby sa naše srdcia naplnili
nádejou, že rok, ktorý prichádza,
bude lepší a pokojnejší, ako ten
starý. Verím, že dokážeme zabudnúť na všetko zlé, čo nás postretlo, že dokážeme urovnať všetky
krivdy a s čistým štítom budeme
čeliť novým výzvam. Odpusťme
si nezhody a neprávosti a pusťme
do našich sŕdc pohodu, láskavosť
a pokoj. Naša obec je jednou veľkou rodinou, hlavne vďaka Vám,
lebo je v nej kúsok srdca každého z nás. Preto mi dovoľte zaželať
Vám do ďalších dní:
Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku, šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky.
Mgr. Jančeková

Milí spoluobčania !
Žijeme rýchlo, rýchlejšie ako by sme si to želali. Ani
si nestihneme uvedomiť, že je za nami ďalší týždeň,
mesiac a zrazu sú tu Vianoce. Opäť nám nežne klopú
na dvere vianočné sviatky, sviatky radosti, zázrakov,
prianí ale aj očakávania. Aj napriek tomu, že Vianoce
sú každý rok , ich čaru podľahne snáď každý. Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si ich so
všetkým, čo k nim patrí. Zachovajme si tieto slávnostné
chvíle po celý rok.
V mene poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov a zamestnancov obecného úradu, ale aj osobne

– za seba – želám Vám do nastávajúcich krásnych Vianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel
pre radosť z malých i veľkých vecí života, veľa zdravia,
životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších priateľov a
ľudí blízkych Vášmu srdcu. Krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do nového roku.

Ing. Erika Valkovičová
starostka obce

Posvieťme si na...
Reakcia p. Eriky Drgoňovej na uverejnený článok z 9/2019 POSV
v plnom znení:
Nestáva sa často, že do našich novín píšu aj nespokojní občania, ktorí sa
sťažujú na nedodržiavanie nočného kľudu. Ruší sa len v podniku, ktorý sa
nachádza v strede obce?!
Čo znamená termín pravidelne?! Je to denne, týždenne, mesačne...? V roku
2019 som usporiadala 3 zábavné podujatia v zmysle platných predpisov.

„Posvieťme si na ...! „nespokojní občania...“
Táto forma prezentácie nespokojnosti v našej obci je nezvyčajná, považujem ju za anonym, za ktorým môže stáť jedna, dve osoby, viac...?!Je mi ľúto,
že musíme komunikovať takouto formou cez média bez toho, aby ma niekto upozornil, prípadne osobne navštívil a riešil daný problém. V prípade
rušenia nočného kľudu „nespokojných občanov“ sa ospravedlňujem a verím, že sa v budúcnosti stretneme na spoločenskom podujatí.

Svojim postojom dávam jasne na vedomie, že vo svojom podniku mám
záujem robiť služby k spokojnosti našich občanov a organizovať zábavné stretnutia a podujatia v zmysle zákona na slušnej a dôstojnej úrovni
mojich hostí.
Zároveň Vám prajem požehnané prežitie adventného času vianočných
sviatkov, veľa zdravia a šťastia všetkým.
Vyjadrenie SO Ing. Valkovičovej:
Nesúhlasím s vyjadrením pani Drgoňovej. Bola zo strany obce upozernená
na rušenie nočného kľudu niekoľko krát.
Odkaz pre nespokojných občanov: Prípadné ďalšie sťažnosti neadresujte do
redakcie Tekovského Nemčana, ale osobne na obecný úrad, prípadne písomne - nie anonymne, do podateľne obecného úradu.

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Tekovských Nemciach dňa 09. 12. 2019
OZ: Berie na vedomie:
1. Určenie zapisovateľa – p. Valachová, overovateľov zápisnice Ing.
Tužinská, Ing. Valkovič
2. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 09.09.2019 a 25.11. 2019
3. Správu o výsledku kontroly v ZŠ s MŠ v Tekovských Nemciach
4. Informácia o odbornom stanovisku k návrhu Územného plánu obce
TN- zmeny a doplnky č.2
5. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu
6. Informáciu o organizačno – technickom zabezpečení volieb
do parlamentu
7. Informáciu o aktuálnych otázkach
OZ: Prerokovalo:
1. Plán práce HK na I. polrok 2020
2. Plán práce OZ na rok 2020
3. návrh VZN 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
4. návrh VZN 5/2019 o financovaní MŠ a šk. zariadení
5. návrh VZN 6/2019 k ÚPD obce TN – zmeny a doplnky č. 2
6. rozpočet obce a ZŠ s MŠ podľa predloženého návrhu
7. návrh úpravy rozpočtu podľa predloženého návrhu
OZ : Schvaľuje:
1. návrhovú komisiu, Rudzanová, Teplan overovateľov zápisnice.:
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Ing. Gaži , Ing. Tužinská
2. VZN 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
3. VZN 5/2019 o financovaní MŠ a šk. zariadení
4. VZN 6/2019 k ÚPD obce TN – zmeny a doplnky č. 2
5. Rozpočet obce a ZŠ s MŠ na roky 2020 – 2022
6. Úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu
7. Dofinancovanie ZŠ vo výške 20-21 tis.€
8. poskytnutie finančnej čiastky spolu 100,- € pre obce Kolíňany
a Jelenec a 200,- € do Prešova
9. zmenu výšky poplatkov za prenájom svadobky : cez týždeň 15,- €,
cez víkend 25,- €
(domáci ), 35,- € ( cudzí), sála 40,- € domáci, 80 ,- € cudzí
10. odpustenie nevymožiteľných pohľadávok podľa predloženého
návrhu
OZ : Ukladá:
1. poslancom OZ prehodnotiť VZN obce Tekovské Nemce a návrhy
na prípadné zmeny doručiť na OcÚ do 07.1.2020
OZ :Poveruje :
1. SO preveriť žiadosť p. Ďurišovej o vrátenie finančných
prostriedkov a o výsledku informovať OZ
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Kreativita s nádychom Vianoc
Dňa 23.11. sa v našej obci znova
konalo stretnutie plné vianočnej
atmosféry, radosti a bohaté na šikovné ruky. Píšem samozrejme
o jednom z najtradičnejších podujatí v našej obci- o Vianočných tvorivých dielňach. Zišli sa tu kreatívny
ľudia z našej obce, ktorí majú bezpochyby vrúcny vzťah k tvorivým
nápadom a každý kto sa chcel niečo naučiť, načerpať inšpiráciu alebo si iba niečo nové vyskúšať, bol
samozrejme vítaný. Keďže ústrednou témou tohto podujatia sú Vianoce, čoskoro sa miestnosťou šírila vôňa vianočných oblátok, na
stoloch sa skveli vianočné ikebany,
papieroví Mikuláši či stromčeky vyzdobené korálikmi a to som určite

nespomenula všetko. Úspešnosť
podujatia dokumentovala hojná
účasť detí ale i dospelých, verím,
že každý si odniesol okrem nejakého výtvoru svojich šikovných rúk aj
dobrý dojem z príjemne stráveného popoludnia a pravú vianočnú
náladu. Okrem členiek Kultúrnej komisie, ktoré sa aktívne zapojili do
rozličného tvorenia by som rada
poďakovala aj pani H. Rudzanovej,
p. Šišovskej a manželom Gažiovým,
ktorý taktiež prispeli svojím časom
a kreatívnymi zručnosťami k úspešnosti celého podujatia.

Mgr. L. Sentineková

Živá reťaz

Zavítal k nám Mikuláš

13. november je svetovým Dňom Guinessových rekordov. V našej
škole sme sa rozhodli pri tejto príležitosti uskutočniť zakladajúci rekord
Tekovských Nemiec vo vytvorení živej ľudskej reťaze v okolí školy a
parku. Akcia sa konala v stredu o 10. 30 hod. Na vytvorenie reťaze sme
potrebovali čo najväčší počet účastníkov, ktorí svojou účasťou vyjadrili spolupatričnosť a priateľstvo. Nakoniec sa všetko podarilo, počasie
bolo ukážkové a účasť celkom slušná – 140 ľudí držiacich sa za ruky.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť!
Mgr. P. Jančeková

Každý rok sa žiaci našej školy a deti z materskej školy tešia na príchod
Mikuláša. Samozrejme, nebolo to inak ani tento rok. Mikuláš s čertom a anjelikom navštívil každú triedu a za pripravené básničky či pesničky rozdal deťom darčeky. Tie nám už tradične zakúpili a pobalili členovia rady
rodičov. Najviac tento deň prežívali naši najmenší a žiaci prvého stupňa.
Príchod Mikuláša je predzvesťou blížiacich sa Vianoc, na ktoré sa už všetci
tešíme a užijeme si aj chvíle voľna počas vianočných prázdnin.
Do školy deti nastúpia 8. januára 2020.
Mgr. P.Jančeková
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výbornú. Okrem rôznych pochúťok si zúčastnení čakajúci na
príchod Mikuláša mohli zakúpiť
rôzne vizuálne krásne výrobky
vytvorené šikovnými rukami našich občanov či detí zo ZŠ s MŠ
a inovovať tak svoje vianočné
stromčeky J. Deti potešili Mikuláša básničkami a pesničkami, za čo im on venoval sladkú

odmenu. Verím, že atmosféra
radosti sa dotkla každého z prítomných natoľko, aby si odnášal
domov len tie najpríjemnejšie
dojmy. Ja osobne sa teším aj na
budúci rok.

Mgr. L.Sentineková

Mikuláš 2019
K veľmi pekným podujatiam organizovaných kultúrnou komisiou patrí aj každoročný príchod
Mikuláša do našej obce spojený
s vianočnými trhmi. Ide o podujatie na ktorom môžete nepochybne načerpať tú pravú vianočnú náladu a potešiť sa nielen
radosťou detí či vnúčat. Tento
rok si Mikuláš načasoval príchod
na sobotu 7.12. a napriek raňajším počiatočným obavám sa
počasie „umúdrilo“ a atmosféru prichádzajúcich vianočných

sviatkov si deti aj dospelí mohli
užiť bez obáv z dažďa, za sprievodu vianočnej hudby, ktorú
nám zabezpečil DJ Pali. K celkovej takejto atmosfére nepochybne prispela nielen krásna výzdoba a hudba, ale určite aj vône
servírovaných jedál a nápojov,
ktoré by mohli smelo konkurovať
aj pochúťkam podávaných na
oveľa väčších trhoch v mestách.
Pečená klobása, lokše, kapustnica, punč či medovina, to všetko
potešilo chuťové poháriky na

POZVÁNKA
Rada rodičov pri Základnej škole s Materskou školou
a Obecný úrad v Tekovských Nemciach
Vás srdečne pozývajú na

7. ROČNÍK RODIČOVSKEJ ZÁBAVY,

POZVÁNKA
Pozývame všetkych milovníkov vína na degustaciu mladých vín,
ktorá bude v piatok 14.2.2020
v svadobke KD so začiatkom o 16,00 hod.
Záujemcovia budú mať možnosť ohodnotiť, konfrontovať svoje
a takisto aj ostatné mladé vína .
Degustácia bude za účasti skúseneho
odborníka p. Dušana Plešku .
Tohtoročná sezóna bola velmi priaznivá, úroda bola
velmi kvalitná , takže máme sa na čo tešiť.
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ktorá sa bude konať dňa
8. februára 2020 o 19:30 hod.
v sále Kultúrneho domu v Tekovských Nemciach. Zabezpečená je večera, víno, šampanské, čokoládová fontána, káva a kultúrny program. Čaká na Vás aj bohatá tombola. O zábavu sa postará hudobná skupina
DUO RYTMIX (Vlado Uličný).
Vstupenky je možné zakúpiť od 8. Januára 2020 na
OcÚ v Tekovských Nemciach u p. Bónovej. Príďte sa zabaviť, podporiť deti zo ZŠ a MŠ a niečo vyhrať v tombole.
Celý zisk zo zábavy bude použitý pre deti
v ZŠ a MŠ v Tekovských Nemciach.
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Hodová zábava
V sobotu 10.11.2019 to u nás v obci
opäť žilo zábavou. Štvrtý ročník obľúbenej hodovej zábavy zorganizoval tradične výbor TJ Družstevník. Po príhovore predsedu TJ Ing.
Jána Valkoviča nám svoje tanečné
schopnosti ukázali šikovné deti z
nášho folklórneho súboru Getelinka, pod vedením manželov Andrejky a Miška Žemberyových. Za svoje
vytúpenie si vyslúžili srdečný potlesk. Deti na záver vystúpenia vyzvali k tancu niektorých dospelých,
čím celú zábavu otvorili. A veru,
bola to výborná zábava. Do tanca,
až do skorých ranných hodín dokonale hralo Duo Rytmix z Čaradíc. Na
svoje si prišli milovníci ľudovej, ale aj
modernej hudby. Aj tento rok večer
vrcholil bohatou tombolou s hodnotnými cenami. Za všetky možno
spomenúť robotický vysávač, wellnes pobyt, mobilný telefón, sady
vín, krásny vianočný stromček, darčekové koše, sud piva, náradie do
záhrady a dielne, skrátka každý si
prišiel na svoje. S predajom tomboly organizátorom výdatne pomohli
žiaci našej základnej školy, za čo im
patrí veľká vďaka. Všetkých tridsať
cien bolo venovaných sponzormi

a je im potrebné sa za ne poďakovať, najmä TJ Družstevník, Obecnému úradu Tekovské Nemce, firme
Lumigreen s.r.o., rod. Valkovičovej,
Zámočníctvu Bóna, rod. Šramatyovej, rod. Valentýniovej, p. Štefanovi
Teplanovi, pohostinstvu Tabaček, p.
Dušanovi Galbavému, p. Milanovi
Bílikovi, p. Petre Datkovej,p. Ľubošovi Petrovičovi, p. Viere Štulerovej, p.
Pavlovi Kašubovi, rod. Škovranovej,
rod. Ivaničovej, firme Renovata, RD
Tekovské Nemce, firme Comix Levice, firme Nichta Taxi Levice, Futbal
shopu, firme Corp-Lux, firme Fotorámik.sk Tekovská Breznica. Dobrá
nálada sa niesla celou sálou a vyhladnutí tanečníci sa mohli občerstviť vo svadobke, kde boli pre nich
pripravené švédske stoly so štyrmi
druhmi vynikajúcich jedál, čokoládovou fontánou a ovocím. Komu
sa málilo kvalitného vína a chutnej
kávy na stole, občerstviť sa mohol
v bufete, kde ich ochotne obslúžili
Maja a Terézia Brieškové. V kuchyni nám veľmi pomohli manželské
páry Janka a Jožko Drgoňoví a Aďa
a Jožko Horniakoví. A aká by to bola
hodová zábava organizovaná Telovýchovnou Jednotou bez tradičnej

súťaže v kopaní loptou na zmenšenú bránku, ktorú úžasne moderoval
hospodár Ľuboš Petrovič. Triumfovali v nej hráči nášho A mužstva
s manželkami a partnerkami. Najlepšiu mušku ukázal Adam Štuller
s manželkou. Celý zisk zo zábavy
samozrejme poputuje na rozvoj
futbalu a športu v našej obci pod
vedením TJ Družstevník. Na záver
sa patrí poďakovať organizátorom

za tento úžasný večer, sponzorom,
obci Tekovské Nemce, pani starostke a všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a
ukázať, že šport v našej obci im nie
je ľahostajný, a aj takouto formou
podporia jeho rozvoj. Čo dodať na
záver? Snáď len želanie, aby tradícia
hodovej zábavy v našej obci mala
pokračovanie aj v budúcich rokoch.
Športu zdar!
Škovranoví

Nie len v domácnostiach, ale aj v materskej a základnej škole to týždeň
pred Vianocami rozvoniavalo. Nie je väčšej radosti, ako si upiecť a zjesť
vlastnoručne vyrobené medovníčky. Rodičia v materskej škole pripravili
dostatok cesta, preto aj po výdatnej koštovke čo to aj domov zostalo. Žiaci v škole už si cesto aj sami zarobili a zručne vykrajovali s p. asistentkou
Chladnou a p. uč. Valachovou. Ďakujeme, že takýmito aktivitami nie len
Toto obdobie má skutočne čaro,
rozvíjajú zručnosti detí, ale aj zachovávajú tradície.
ktoré dokáže pohnúť citmi ľudí všetMgr. P. Jančeková kých vekových kategórií. Okrem posolstva, ktoré v našich kresťanských
zemepisných širkach toto obdobie
pripomína,je toto obdobie aj časom
, keď sa ľudia obdarovávajú, želajú si
len to najlepšie, pripravujú si príjemné prekvapenia a sú si akosi naraz
veľmi blízki. Spravidla v rodinách takéto príjemné chvíle pripravujú rodičia svojim malým deťom. U dospelákov už nejde o veľké prekvapenia,
skôr o prejav vzájomnej úcty, lásky a
porozumenia.A čo už v pokročilom
dôchodcovskom veku, keď už rozprávky nemajú svoju účinnosť. Ale
i v tomto veku dokáže čas vianočný

navodiť príjemnú atmosféru, pohodu
tela i duši aj dobrý pocit zo stretnutia
s blízkymi ľuďmi.
A práve takéto stretnutie zorganizoval výbor ZO Jednoty dôchodcov
v stredu 11.12.2019, pre svojich členov. Okrem slávnostnej večery boli
v programe koledy, ktoré zaspievala
skupina Nádej, malým prekvapením
bola návšteva Luciek, ktoré prítomných poometali od všetkého zlého
a pred ukončením si všetci spoločne,
v prítmí, zaspievali pieseň Tichá noc
a poželali si, ako inak, všetko najlepšie počas vianočných sviatkov i do
roka 2020.
Ing. Štefan Janček
predseda ZO JDS

Vianočné pečenie medovníčkov
Čas vianočný.
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Kultúrny život v našej obci v roku 2019
Každá obec má svoj vlastný kultúrny život, inak to nie je ani v Tekovských Nemciach. Kultúrna komisia organizuje rôzne podujatia,
ktorými sa snažíme spestriť každodenný život každého z Vás, či už
sú to tradičné alebo nové akcie, na ich začiatku je potrebný dobrý
nápad a chuť naplniť ho. V našej obci sa to úspešne darí.
Medzi naše tradičné podujatia,
ktoré sa snažíme vždy vylepšovať
patria- Novoročný ohňostroj, fašiangová zábava, uvítanie detí do
života, stavanie mája, výstup na
Inovec, deň otcov, súťaž vo varení gulášu, úcta k starším, vianočné
tvorivé dielne. V tomto roku pribudlo nove veľmi úspešné podujatie - Pálenie Jánskych ohňov na
priehrade. Je potrebné spomenúť
tiež kultúrne a športové podujatia, ktoré sa síce v nasej obci konajú, obec ich podporuje, ale je
len sprostredkovateľom. Sú to

- Degustácia mladých vín, zimný
výstup na Inovec, memoriál V. Valkoviča, nohejbalový a stolnotenisový turnaj, ochutnávka vín pri Sv.
Urbanovi, roľnícka nedeľa, veľkonočná kvapka krvi, rodičovská a
hodová zábava.
Keďže rok 2019 začala kult. komisia v novom zložení, bolo potrebné
ju dobre „vyskladať“ ,aby sme sa
navzájom dopĺňali, boli prínosom
a tak pokračovali smerom, akým
rozvinula kultúru predošlá predsedníčka Alenka Gažiová. Dnes
po roku pôsobenia môžem

povedať, že sa to podarilo v zložení -Zuzana Beniaková, Veronika Lacová, Petra Datková,
Lenka Sentineková, Miroslava Tužinská, Jozef Drgoňa, Štefan Teplan.
Príprava každej akcie je veľmi náročná pre každého z nás a preto nás
vždy poteší každá pozitívna reakcia
a hlavne Vaša účasť na podujatiach,
to nám dodáva chuť a elán do ďalšej práce.
V neposlednom rade musím
pripomenúť, že všetky podujatia by bolo veľmi ťažké organizovať, keby sa v našej obci
nenašli ochotní ľudia, ktorí pomáhajú pri prípravách, zabezpečujú bezproblémový priebeh
resp. spestrujú podujatia programom. Sú to predovšetkým členovia kultúrnej komisie,rod.

Horňáková,rod.D.Rudzana,rod,Gažiová,rod.Žemberyová,Jednota dôchodcov, Hasiči, Rybársky
zväz, starostka obce, pracovníčky
OcÚ, VPP, ZŠ s MŠ.
Touto cestou sa im chcem poďakovať, že obetujú svoj voľný čas, čas strávený s rodinou,
aby Vám spríjemnili a spestrili život v Tekovských Nemciach.
Ďakujem tiež celej redakcii Tekovského Nemčana, ktorá Vás vždy
pútavo informuje o všetkých
podujatiach.
Na záver chcem v mene kult. komisie popriať všetkým občanom
Tekovských Nemiec šťastné a veselé Vianoce a vykročte tou správnou nohou do nového roka 2020!
M. Rudzanová

OCEŇOVANIE DARCOV KRVI
Darcom krvi môže byť každý fyzicky i duševne zdravý človek. Prvodarca,
ktorý má výborný zdravotný stav a je odporučený vlastným všeobecným
lekárom ako vhodný darca.
Za jubilejné bezpríspevkové darovanie krvi sa darca oceňuje plaketami
profesora MUDr. Jana Janského a medailou profesora Jána Kňazovického. Tieto ocenenia udeľuje Slovenský Červený kríž. Darovanie krvi by ste
však nemali robiť pre plakety, ale kvôli záchrane a pomoci tým, ktorí to
potrebujú. Ďakujeme Vám za všetkých, ktorým ste svojím rozhodnutím
darovať krv zmenili život. Blahoželáme Vám k získaniu plakety prof. MUDr.
Jana Janského za mnohonásobné darovanie krvi.

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:
•
•
•

Bronzová plaket - ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa - ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa - ženy 30 odberov, muži 40 odberov

tekovský nemčan

•
Diamantová plaketa - ženy 60 odberov, muži 80 odberov
•
Kňazovického medaila - ženy 80 odberov, muži 100 odberov
Za jeden štandardný odber krvi darca krvi získa v počte odberov jeden odber.
Každý odber krvných doštičiek sa počíta za dva odbery krvi, plaketu tak
darca krvi získa skôr.
5. decembra boli Janského plakety odovzdané v MSKS v Zlatých Moravciach, za prítomnosti primátora Zl. Moraviec a zástupcov SČK aj piatim
občanom Tekovských Nemiec:
•
Tiborovi Krchňavému - diamantová
•
Ľubošovi Petrovičovi - diamantová
•
Jozefovi Mokrému - zlatá
•
Radovi Kordošovi - strieborná
•
Jane Nádaskej – bronzová
Bronzovú plaketu si prebral aj Mgr. Ivan Frajka, učiteľ našej školy.
Ešte raz blahoželáme!
Mgr. P. Jančeková
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Predvianočné stretnutia priateľov trvajú už 15 rokov
Bolo to v zime v roku 2004, keď sa 6
priateľov prvý krát stretlo na viniciach,
aby sa porozprávali viac ako bežne, zaspomínali na pekné chvíle z minulosti,
niečím dobrým sa aj posilnili a celkovo, aby v prírode zažili predvianočnú
atmosféru.
Stretnutie sa natoľko vydarilo, že sa
z neho stala tradícia. Vďaka Palinovi Kašubovi sa počet ľudí rozrastal a každý
rok sa pripájalo viac ľudí. Aj keď sa jedná o predvianočné - zimné stretnutia,
tak za tých 15 rokov napadol sneh asi 4
krát. Aj to svedčí o tom, že zima nie je
už takou akou bývala. Tento rok padal
sneh skôr len symbolicky, ale počasie
sa vydarilo. Priatelia nielen z Nemiec,
ale aj z viacerých kútov Slovenska dorazili 14. decembra na vinice a bolo cítiť blížiace sa Vianoce. Gulášik bol ako
vždy výborný, zabíjačkové špeciality

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
už k tomu akosi neodmysliteľne patria
a nálada bola príjemná, predvianočná.
Každý prispel niečím k vydarenej akcii.
Ako sa už stalo pravidlom, spestrením
bola tombola, kde si každý vylosoval
nejaký darček a vzájomne sme sa tak
symbolicky vianočne obdarovali.
Napriek chladnému počasiu, sme si
odniesli hrejivý pocit z toho, že sme
opäť prekonali lenivosť a vyšli von

do prírody. Mohli sme sa tak znova
stretnúť a prehodiť viac než len pár
bežných slov. Prajem nech tieto „mítingy“ zažijú minimálne ďalších 15
rokov.
Všetkým čitateľom Tekovského
Nemčana posielame pozdrav a zároveň prajeme požehnané sviatky
a Šťastný Nový rok 2020.
J. Drgoňa

Aktuálne výsledky najmladších futbalistov
Vážení občania, po ukončení jesennej časti futbalovej súťaže v sezóne 2019/2020 a pred zahájením zimnej prípravy, by som Vás rád, v mene futbalového výboru poinformoval o aktuálnych výsledkoch našich najmladších
futbalistov, prípravkárov, ktorí sa v tomto roku prepracovali od jarnej časti súťaže, keď boli na predposlednom
pokračovanie na str. 8
mieste, na pekné 6. miesto v tabuľke, kde aj úspešne prezimujú.

Pavel Petrovič
Vladimír Vlčko
Mária Štullerová
Miroslav Hudec
Štefan Ivančák
Eva Dušičková
Štefan Homola
Melánia Mokrá
Anna Garajová
Peter Gaži
Terézia Sukupová
Helena Benčuriková
Jozef Valo
Zoltán Bohumel
Drahomíra Drgoňová
Anna Koštialová

MANŽELSTVO UZAVRELI
Adam Štuller
&
Mgr. Lucia Obercianová

1

TJ Slovan Zbehy

17

16

1

0

109:26

49

15

25

0

2

FK Veľký Cetín

20

15

2

3

91:33

47

14

5

0

3

Obecný športový klub Kolíňany

19

15

2

2

75:27

47

13

14

0

4

ŠK Velčice

18

15

1

2

90:31

46

12

34

0

5

FC Cabaj-Čápor

18

13

2

3

74:33

41

11

17

0

6

TJ Družstevník Tekovské Nemce

19

10

4

5

37:17

34

10

1

0

NARODILI SA

7

ŠK Tesárske Mlyňany

19

7

2

10

43:52

23

9

-7

0

Ami Miháliková

8

FC MOSAP Klasov

20

6

4

10

41:55

22

8

-2

0

9

FK Janíkovce

19

6

3

10

50:59

21

7

-3

0

10

OFK 1948 Veľký Lapáš

18

5

4

9

41:51

19

6

-11

0

11

FK FC 31 Jarok

18

5

0

13

25:80

15

5

-12

0

12

TJ Družstevník Čierne Kľačany

18

2

0

16

11:74

6

4

-21

0

13

ŠK Slovan Hostie

18

1

1

16

8:56

4

3

-29

0

14

FC Čechynce

19

1

0

18

16:117

3

2

-24

0

15

OFK Sľažany (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

1

0

0

Strana 7

SRDEČNE
Blahoželáme!

Navždy nás opustili:
Jozef Kováč
Milan Ďurovský
Mária Drgoňová
Štefan Závalec
Mária Šebeňová
Terézia Briešková
Ján Trávniček

tekovský nemčan

pokračovanie zo str. 7
Zásluhou našich trénerov p.
Šebeňu a p. Forgáča, ktorým
patrí veľká vďaka, a spojením
U-9 a U-11 do jedného, sa nám
podarilo vytvoriť tím, ktorý sa
úspešne prebíja aj cez silnejšie,
známejšie kluby, častokrát víťazí a tak ukazuje ostatným, že
vie bojovať a právom si zaslúži
uznanie a rešpekt súpera. Tento rok sa u nás prvýkrát konal
letný denný tábor pre našich
malých futbalistov, v ktorom ich
naši tréneri naučili veľa nového
a kde sme mali možnosť okrem
iného privítať aj bývalého kapitána MŠK Žilina, odchovanca TJ
Tekovské Nemce, Jozefa Piačeka, ktorý našim deťom venoval
cenné rady a stal sa príkladom
mnohých z nich, ďakujeme. A za
nás všetkých dúfam že takýto

projekt nebol posledný a budúce leto si ho opäť zopakujeme.
A teraz si dovolím zacitovať
jedného z trénerov, p. Šebeňu ,,V prvom rade stále je veľa
priestoru na zlepšovanie. S Matúšom tvoríme dobre fungujúcu dvojicu, deťom zabezpečujeme kvalitné tréningy a učíme
ich nielen futbalu, ale aj tímovej
práci, vytrvalosti a v neposlednom rade aj správaniu. Každý,
kto sa rozumie aspoň trošku
futbalu, musí deti pochváliť za
ich veľký posun v krátkom časovom horizonte. Novovytvorenú
tradíciu detského tábora plánujeme s Matúšom rozvíjať a tým
vzbudzovať ešte väčší záujem
o futbal v našej obci‘‘ ďakujem
trénerovi za povzbudivé slová
a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Zároveň by som chcel touto

cestou poďakovať vedeniu Telovýchovnej Jednoty, osobitne
p. Valkovičovi, p. Žemberymu,
p. Datkovej ako aj správcovi ihriska p. Petrovičovi, i všetkým
rodičom a známym za ich namáhavú a obetavú prácu, bez
ktorej, by futbal na Nemciach
nikdy nebol na takej úrovni ako
sa momentálne nachádza. V
spolupráci s obecným úradom
Tekovské Nemce pod vedením
p. Starostky Eriky Valkovičovej a
ostatnými sponzormi sa nám aj
v tomto roku podarilo zakúpiť
nové lopty, tréningové bránky
a iné pomôcky, vďaka ktorým
môžu hráči zlepšovať svoje kvality, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Takisto sa nám podarilo
zabezpečiť nové dresy a teplákové súpravy s logom nášho
družstva TJ Tekovské Nemce, v

ktorých môžu hrdo reprezentovať našu obec. V zimnom
období sa budú naši futbalisti
zúčastňovať tréningového procesu v sále kultúrneho domu
v našej obci, ktorú nám pani
Starostka už roky poskytuje na
tento účel, ďakujeme...
Na záver by som chcel zaželať
našim futbalistom, načerpanie
nových síl do ďalších zápasov,
bohatého Ježiška, ako aj vám
ostatným, priaznivcom futbalu
a všetkým občanom našej obce
požehnané a pokojné prežitie
vianočných sviatkov a šťastný
nový rok 2020...
S pozdravom

Váš futbalový výbor TJ
Tekovské Nemce.
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