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Slovo
na úvod
Ja viem, Veľká noc je už za
nami, vajíčka sú rozdané, chlapci vyšibaní, ako je to u nás v Tekovských Nemciach zvykom, ale
nič sa nedá robiť, termín tlače
našich novín je nemenný. Aspoň
sa teda obzrime za týmto pekným jarným sviatkom a pripomeňme si časy, ktoré mu predchádzali. Naša redakčná rada má
už niekedy problém nájsť v Tekovskom Nemčanovi priestor
na všetky udalosti a spoločenské akcie, ktoré sa v našej obci
za posledný štvrťrok udejú. Je
to dobrý znak toho, že obec žije
a obecné zastupiteľstvo usilovne pracuje. Spomenieme si na
obdobie od Silvestra do Fašiangu, vítanie Mikuláša, na plesovú
zábavu a školské akcie – Nočnú
hru, lyžiarsky výcvik a Veľkonočné aktivity. Prinášame aj článok
o bytovej výstavbe a príprave
obce na vybudovanie kanalizácie, ktorý rozptýli dohady a pochybnosti našich čitateľov. Svoju
činnosť zhodnotila Kultúrna komisia a Rada rodičov, bez ktorej
si mimoškolskú činnosť v našej
škole vieme len ťažko predstaviť.
V neposlednom rade prebehli
na Slovensku Parlamentné voľby,
ktoré priniesli veľké prekvapenia
a rezonujú v mnohých debatách
medzi našimi občanmi dodnes.
Tak uvidíme, ktorým smerom sa
bude naša spoločnosť v najbližšom čase uberať a budem dúfať, že to neovplyvní váš záujem
o dianie v obci a čítanie Tekovského Nemčana. Pozdravujem
Vás a čítame sa najbližšie na konci školského roka, kedy sa už budeme tešiť na prázdniny.
Patrícia Jančeková

Posolstvo
Veľkej noci

„Prečo hľadáte živého medzi
mŕtvymi? Niet Ho tu, vstal z
mŕtvych.“
Môžeme povedať, že takto znie
najpodstatnejšia veta v našom živote slovami Evanjelia. Ak by táto
veta nebola pravdivá, potom by
platilo, že zlo zvíťazilo nad dobrom.
Že pravda nakoniec prehrala. Že
mocní tohto sveta sa môžu beztrestne radovať z násilia, ktorého
sa dopúšťajú.
My však vierou prijímame skutočnosť, ktorú opisujú jednotlivý
evanjelisti.
Je veľmi zaujímavé precítiť fakt,
komu sa Ježiš zjavuje.
Apoštol a evanjelista Ján uvádza:
V pološere nedeľného rána nie-

„Jeho zjav bol ako blesk
a jeho odev biely ako sneh.
Strážnici strnuli od strachu
z neho a ostali ako mŕtvi.“
Tak uvádza evanjelista Matúš.
Mária Magdaléna, ktorá v pološere rána kráčala pred svojimi spoločníčkami si všimla, že kameň je odvalený a vchod do široka otvorený.
Myšlienka na zmŕtvychvstanie jej
zrejme ani len nenapadla. Keď na-

koľko žien prichádzalo k hrobu. Prinášali masti, čo dokazuje, že neočakávali zmŕtvychvstanie. Nikdy sa im
to nezdalo možné, zmŕtvychvstanie bolo cudzie ich myšlienkam.
Keď privalili kameň ku hrobu, nebol
pochovaný len Ježiš, ale aj všetky
ich nádeje. Ženy sa zaoberali len
myšlienkou pomazania Ježišovho
mŕtveho tela.
Tvrdenie, že nábožné ženy očakávali Ježišovo zmŕtvychvstanie,
je v protiklade k dejinám.
No keď sa približovali k hrobu,
našli kameň odvalený. Pred ich
príchodom sa odohralo veľké zemetrasenie a Pánov anjel, ktorý
zostúpil z neba odvalil kameň a
sedel na ňom.

šla hrob prázdny, zaliali ju potoky
sĺz. S očami upretými na zem, keď
sa ranný slnečný svit začal rozlievať po rosou pokrytej tráve, ledva
zbadala postavu, ktorá sa pri nej
zastavila a položila jej otázku:
„Žena prečo plačeš?“
Odpovedala:
„Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“
V jej duši bolo toľko žiaľu, že sa
nezľakla pri pohľade na anjelov,
nebol by ňou pohol ani svet, keby
bol aj celý v ohni. Keď to povedala obrátila sa a zbadala Ježiša; ale
nevedela, že je to On. Myslela si,
že je to záhradník Jozefa z Arimatey (hrob bol totiž v jeho záhrade). V domnienke, že by tento muž

mohol vedieť, kde by mohla nájsť
strateného Pána, kľakla si k jeho
nohám a poprosila ho:
„Pane, ak si ho ty odniesol,
povedz mi, kde si ho položil a
ja si ho vezmem.“
Úbohá Magdaléna. Zničená
z Veľkého piatku, slabá ako tieň,
by ho vzala so sebou.
Ježiš ju oslovil:
„Mária!“
Ten hlas bol šokujúcejší ako hrom.
Raz už počula od Ježiša, že každú
ovečku volá po mene. Obrátila sa
k Tomu, ktorý poznal každý hriech,
každú bolesť a slzu sveta a každú
dušu miloval osobnou, konkrétnou
láskou, videla červené živé znaky
na jeho rukách a nohách a vyriekla
jedno jediné slovo:
„Rabbuni!“
Čo v hebrejčine znamená učiteľ.
Ježiš povedal „Mária“, a v tom
oslovení bolo celé nebo. Po noci
zažiarilo slnko; po hodinách beznádeje svitla nádej; po hľadaní ho
objavila; po strate ho našla.
Teraz od radosti, že vidí Učiteľa,
znovu sa mu hodila k nohám, aby
ich objala. A Ježiš jej povedal:
„Už ma nedrž, veď som ešte
nevystúpil k Otcovi.“
Jej jemná prítulnosť patrila skôr
synovi človeka, než Božiemu Synovi. Preto ju vyzval, aby sa Ho nedotýkala. Jej slzy sa majú usušiť, nie
preto, aby Ho opäť videla, ale preto,
lebo on je Pánom nebies. Keď vystúpi k pravici Otca, zošle Ducha
Pravdy. Mária stretla vzkrieseného
a osláveného Pána Ježiša Krista, po
ktorom túžila. Aj my buďme takými túžiacimi ako Mária z Magdaly.
Mgr. Maruna

Správa o činnosti Komisie kultúry, športu a vzdelávania za rok 2015 v našej obci.
Po prvom roku nášho volebného obdobia môžem konštatovať, že je to práca náročná a zároveň
veľmi zaujímavá . Našu komisiu tvoria tri poslankyne obecného zastupiteľstva -A.Gažiová, Ing.Z.Beniaková, M.Rudzanová a štyri dobrovoľné členky
- Mgr.P.Datková, Mgr.Z.Koštialová, Mgr.V.Lacová,
Ing.M.Šimegová. V komisii sme sa počas celého
roka aktívne venovali činnosti pri uskutočňovaní
mnohých kultúrnych a spoločenských podujatí
pre našich občanov. Takto úspešne a tvorivo sme
mohli napredovať len vďaka dobrej spolupráci
a podpore pani starostky poslancov OZ a všetkých pracovníkov obecného úradu . Komisia zasadala každý mesiac alebo podľa potreby v rozsahu
daného podujatia.
O každom podujatí boli občania informovaní cestou obecného rozhlasu, formou plagátov
na výveskách a v obecných novinách Tekovský
Nemčan. Preto budem hodnotiť našu činnosť
len stručne.
V priebehu roka 2015 sa konalo 29 podujatí. Niektoré sme uskutočňovali spolu s miestnymi organizáciami - Jednota dôchodcov, Spolok

Uznesenia zo zasadnutia OZ
v Tekovských Nemciach
dňa 29. 2. 2016
OZ: Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
informáciu o plnení uznesení
prezentáciu spoločnosti e-dotácie
správu o činnosti TJ
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti HKJ
za rok 2015
správu o výsledkoch následnej finančnej
kontroly
informáciu o stave účtov
informáciu SO o aktuálnych otázkach ,
OZ : schvaľuje:
Zapisovateľa p. Bónovú, návrhovú komisiu, Beniaková , Gažiová, Valkovič J. overovateľov zápisnice.: Mokrý, Rudzanová plán zasadnutí OZ na rok
2016 plán kultúrnej a finančnej komisie na rok 2016
VZN 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ
v Tekovských Nemciach
VZN 2/2016 o prijímaní detí do MŠ v Tekovských
Nemciach
Uzavretie nájomnej zmluvy s p. Miroslav Hudecom na dom s.č. 408
Uzavretie zmluvy o vecnom bremene so spoločnosťou MIPEMA a.s. zastúpená Mgr. Ing. Peter
Krásny na pozemky určené GP 20/2016
Uzavretie nájomnej zmluvy s p. Irenou Psárskouna pozemky určené GP 20/2016 ako prípad
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červeného kríža, Dobrovoľný hasičský zbor, Základná škola s Materskou školou. Jednotlivé podujatia
môžem rozdeliť do niekoľkých skupín , z ktorých
vyberám:
-Pravidelné a tradičné podujatia- Rodičovská zábava v januári, Fašiangová zábava vo februári,
Memorial V.Valkoviča / futbalový turnaj/ , Stavanie
mája v apríli, Deň matiek a Výstava obrazov v máji,
Deň otcov v júni, Súťaž vo varení gulášu, Roľnícka
nedeľa v septembri, Stretnutie s dôchodcami v októbri a Vianočný program ZŠ v decembri.
-Podujatia vyplývajúce z požiadaviek občanov - ako boli Tvorivé dielne pre ženy, Návšteva detí MŠ v knižnici v mesiaci marec, Turistika na
Inovec v máji, Ochutnávka vína pri sv.Urbankovi v
júni , Zájazd na kúpalisko Podhájska v júli, Zájazd
do pútnických miest Šaštín a Mariánka v októbri.
-Výročné podujatia- organizované k významným výročiam v obci, ako bolo 70.výročie
ukončenia II.svetovej vojny v apríli, s tým spojené posvätenie pomníka padlých vojakov našej
obce v II.svetovej vojne, ďalej 740. výročie obce
v septembri a pri tej príležitosti stretnutie rodákov,

hodný osobitného zreteľa
Kúpnu zmluvu s Tiborom Drgoňom nar. 1976,
Janou Maruniakovou a Pavlom Drgoňom na :
parcela č. 560/1 – záhrady o výmere 1818 m2 na
LV 2366 na predávajúcich v 1/9
Zámennú zmluvu s Júliusom Benčurikom
a manž. parcela č. 798/2 za parcelu 801/2 určené
GP č. 10935479-1/13 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Kúpnu zmluvu s Máriou Barancovou parc. č.92/2
, časť 78/1 a Vincentom Drgoňom parc.č.83/1
a časť 78/1 za sumu 4,- € /m2 ( presná výmera sa
určí GP) za účelom majetkoprávneho vysporiadania miestnej komunikácie.
Uzavretie kúpnej zmluvy s Annou Jančíkovou,
Štefanom Kaššom a Zlaticou Hubovou
Podanie žiadosti na prekrytie schodiska pred
domom smútku
OZ : neschvaľuje:
Zakúpenie služby zverejnenie a správa služieb
„ Pečate rozvoja obcí a miest“.
OZ : Poveruje :
1. Komisiu pre kultúru , šport a vzdelanie zorganizovať stretnutie poslancov a rodičov detí z Čaradíc
s OZ v Tekovských Nemciach a zástupcami
školy do konca marca 2016
2. Finančnú komisiu s vypracovaním cenníka na
predaj prebytočného materiálu zo zbúranej pajty
na parc. č. KN C č. 852.
OZ: Zriaďuje :
Inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie TJ v zložení: Beniaková , Mokrý, Rudzanová,
Drgoňa Jozef

jarmok ľudových remesiel a kultúrny program
v KD.
-Obnovené podujatia- pre veľký záujem občanov bolo Uvítanie detí do života v marci a Veľkonočná kvapka krvi v apríli.
-Nové podujatia- stretnutie detí s Mikulášom
a Vianočné trhy na priestranstve pri Pošte v decembri a Novoročný ohňostroj 1. januára, mali neočakávaný úspech u mladých aj starších občanov.
Spomeniem aj podujatia, ktoré sa neuskutočnili pre malý záujem občanov- ako bolo plánované Divadelné predstavenie Jana Eyrová v SND
Bratislave v apríli a Hodová zábava v novembri.
Na záver mojej správy sa chcem poďakovať
ľuďom , ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri
aktivitách. Tiež ďakujem všetkým spoločenským
organizáciám , ktorých členovia vytvárali hodnotný kultúrny program a príjemnú atmosféru na
jednotlivých podujatiach. Zároveň chcem poďakovať všetkých sponzorom za ich štedrosť, priazeň a podporu. Teším sa na ich ďalšiu spoluprácu.
Predsedníčka komisie kultúry športu
a vzdelávania:
Alena Gažiová

VÝSLEDKY HLASOVANIA
do NR SR dňa 05.03.
2016
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov - 859
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní - 525 - ( 61,11 %)
Počet platných odovzdaných hlasov - 515

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
1. Strana TIP - 4
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
( OĽANO-NOVA) - 24
6. SME RODINA – Boris Kollár - 27
7. Strana zelených Slovenska - 1
11. MOST – HÍD - 4
12. Slovenská národná strana - 62
14. Komunistická strana Slovenska - 1
16. SMER – sociálna demokracia - 290
17. Kresťanskodemokratické hnutie - 25
18. Slovenská občianska koalícia - 2
19. Kotleba – ĽSNS - 40
20. #SIEŤ - 13
23. Sloboda a solidarita - 22
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Ako sa našim žiakom na
lyžiach darilo...
Tento školský rok sme vďaka dotácií Ministerstva školstva dostali príležitosť absolvovať
lyžiarsky výcvik a školu v prírode. Do uzávierky
novín sa podarilo v zdravý vrátiť 21 žiakom, ktorí
svoje prvé pokusy na lyžiach urobili v lone Kysuckej prírody. Chata Severka v Zákopčí poskytla
žiakom primeraný luxus – izby s televízorom,
chladničkou a sociálnym zariadením. V čase oddychu mali deti možnosť zahrať si biliard, alebo
pobudnúť v saune. Snehové podmienky neboli
ideálne, preto sme boli nútení obetovať financie
na prevoz do blízkeho lyžiarskeho strediska Oščadnica – Veľká Rača. Pre naše deti bol zážitok

presun sedačkovou lanovkou a krásne výhľady
na vleky a lyžiarov pod nohami. To ešte netušili, že behom troch dní budú aj oni na tom tak
dobre, že zvládnu zlyžovať svahy dlhé okolo
1500 metrov. Začiatky boli ťažké, väčšina stála
na lyžiach po prvý krát, nevedeli používať vleky.
S pomocou inštruktora a nás učiteľov však urobili veľké pokroky, ktoré sa už zabudnúť nedajú.
Mňa teší, že všetci žiaci sa naučili lyžovať a to ma
utvrdilo v tom, že tento výlet mal zmysel.
Po každodennom trápení na svahu sme sa
unavení vracali na chatu, ale po dvoch hodinách oddychu už boli všetci plní energie. Bolo
dôležité vyplniť si čas rôznymi hrami, spoločne
sme si prezerali fotografie a videá z aktuálneho
dňa, hodnotili sme pokroky. Veľmi ma potešilo, že sa deti navzájom povzbudzovali, tlieskali

Tvorivé Dielne
Druhú marcovú sobotu sa opäť stretli šikovné
žienky z našej obce,aby nám dovolili pokochať
sa svojimi krásnymi výtvormi, nezištne sa s nami
podelili o svoje skúsenosti získané nespočetnými hodinami strávenými pletením z prútia, varením, zdobením či ručnými prácami; aby odkryli
svoje“tajné grífy“ , bez ktorých sa vajíčko, korbáč
či laskonka ani pri dodržaní všetkých zásad teoretického návodu jednoducho nepodarí.
Práve túto sobotu totiž usporiadala Komisia kultúry, športu a vzdelávania tvorivé dielne,
ktorých hlavnou témou boli veľkonočné motívy
- či už pečenie zákuskov, ozdobovanie vajíčok,
pletenie korbáčov alebo aranžovanie .S pečením
laskoniek nám tentokrát pomohla p. Teplanová ( a mala veru okolo seba kopu pomocníčok
s perom a zápisníkom, ktoré si poctivo zapisovali nielen jej zaručený recept, ale aj dobré rady
dokedy treba šlahať, ako sa krém zaručene podarí atď...). Ako si vyrobiť vajíčka vpichovaným
resp. nepravým patchworkom poradila M.Šimegová, veľkonočné dekorácie mala na starosti
M.Rudzanová , šibačov a šibačky zasa zachránila
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svojim výkonom a mali zo seba naozaj dobrý
pocit a úprimnú radosť.
Za všetkých mojich kolegov, ktorí mali odvahu
ísť na lyžiarsky výcvik – p. Bickovú a p. Podskalického môžem zodpovedne povedať, že sme sa
nemuseli obávať žiadneho vážneho incidentu,
pretože máme naozaj deti vychované, ktoré
rešpektovali naše rozhodnutia. AJ preto sme
sa všetci vrátili živí a zdraví, plní zážitkov a opäť
o niečo skúsenejší, súdržnejší a samostatnejší.
Ak by sme v budúcnosti mali podobnú možnosť, určite by sme ju s radosťou prijali a nebáli
by sme sa absolvovať lyžiarsky výcvik znova.
Fotografie z lyžiarskeho výcviku nájdete na
stránke našej školy vo fotogalérii.
Patrícia Jančeková

FAŠIANGOVÁ
ZÁBAVA
A.Gažiová , ktorá ochotne znova a znova ukazovala techniku pletenia veľkonočných korbáčov
malým aj veľkým záujemcom. Čo je to quilling
a aké krásne vajíčka, kuriatka či zajačikovia sa
dajú touto technikou vytvoriť zasa ukázala V.
Lacová. Všetkým menovaným by sme sa touto cestou chceli poďakovať, že si na nás menej
zručných našli čas, cítili sme sa naozaj príjemne
(malých nadšencov nevynímajúc) a dúfame, že
tá trpezlivosť a nadšenie im vydrží minimálne do
budúcich tvorivých dielní, aby nás mohli prísť
opäť inšpirovať.
A.Žemberyová

„ Fašiangy , Turíce , Veľká noc ide .... touto
piesňou otvorila v piatok 5. februára časť
nemčianskej dychovky už tradičnú fašiangovú zábavu. Vyvrcholením zábavy bolo pochovávanie basy v podaní členov miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska.
Smútočný prejav bol popretkávaný humornými replikami, okorenený dávkou humoru
a nárekom plačiek pri odprevadení basy na
štyridsať dňový odpočinok. Po „ pochovaní basy“ pokračovala zábava až do skorých
ranných hodín. Pre tých, ktorí po tanečných
výkonoch vyhladli bol pripravený bufet , zabíjačkové špeciality ale aj čerstvé šišky. Ďakujeme všetkým tým, ktorí svojou obetavosťou a
prácou prispeli k úspešnému priebehu tejto
akcie a veríme že sa o rok znova stretneme.
Ing. E. Valkovičová
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Maškarný
ples
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangového času
je maškarný ples. Celé týždne mnohé rodiny
premýšľali, aké masky vytvoria pre svoje deti. Do
prípravy masiek ste vložili svoju fantáziu a tvorivosť a kus svojho srdca. Odmenou boli žiariace
očká vašich detí. Deti sa premenili na princezné,
indiánov, bojovníkov, cigánky, rytierov, čarodejnice, sestričky, z ďalekého Francúzska k nám zavítal Obelix. Každá maska získala sladkú odmenu.
Tety kuchárky nám pripravili vynikajúce šišky,
ktoré všetkým veľmi chutili. Veľkú radosť spravila
deťom bohatá tombola. Poďakovanie patrí štedrým sponzorom: Rodičovskej rade, Obecnému

Činnosť Rady
rodičov

Tak ako po minulé roky, aj tentoraz sme sa
rozhodli informovať o činnosti RR, aby sa občania a najmä rodičia detí v ZŠ a MŠ zoznámili
s bilanciou našich tohtoročných činností, ale aj
s našimi plánmi do budúcnosti. Na úvod by sme
radi oznámili zmeny v zložení RR. Ako zástupca 9. ročníka sa s nami rozlúčil p. Štefan Teplan
a zástupkyňa 1. ročníka Martina Škovránová.
Touto cestou im chceme vysloviť úprimné poďakovanie za ich pôsobenie v RR. Zároveň sme
ako zástupcov privítali p. Helenu Ivaničovú za 1.
ročník a p. Máriu Kováčovú za 2. ročník.
Naša činnosť sa nemení, pomáhame deťom,
podporujeme ich v ich ceste za vzdelaním.
Svojimi aktivitami sa snažíme získať pre nich
financie, ktoré sú pritom nevyhnutne potrebné. Tento rok sa nám opäť podarilo úspešne
zorganizovať RODIČOVSKÚ ZÁBAVU, z ktorej
výťažok 1060,59 eur bude použitý na podporu školy a škôlky. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli pri
organizácii, výzdobe, obsluhe, varení, ale aj pri
upratovaní. Zvlášť by sme chceli poďakovať
všetkým sponzorom, vďaka ktorým bola tento rok tombola mimoriadne bohatá a výherci
spokojní. V mene všetkých detí vám patrí veľké
ĎAKUJEM. Aj tento rok rodičia schválili školné
vo výške 10eur na žiaka. Do dnešného dňa bolo
vyzbieraných 1025 eur a 45 eur nám majú doplatiť ešte rodičia, ktorí si zaplatili v prvom polroku polovičnú sumu, čiže 5 eur.Našou prvou
úlohou je informovať o hospodárení s týmito
financiami, preto by sme radi zhrnuli našu činnosť, ale najmä požitie financií za obdobie od
3.3.2015 do 22.2.2016. Tak ako minulý rok sme
prispeli deťom na výlety vo výške 561eur a na
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úradu, Pavlovi Suchovskému a Ivane Valentínyovej. Zábava bola vynikajúca, ale najväčší úspech
dosiahol stoličkový tanec. O dobrú hudbu sa
nám postarali žiaci deviateho ročníka Martin
cestovné náklady vo výške 115,45 eur. V mesiaci október sa žiaci druhého stupňa zúčastnili
výstavy Titanic v Bratislave, kde sme preplatili dopravu vo výške 300eur. Deti sa počas
spomínaného obdobia zúčastnili divadelného predstavenia, besedy a prednášky na ktoré
sme prispeli sumou 216,20 eur. Na kúpu pomôcok a odmien pre žiakov sme pomohli sumou
487,29 eur. Financovali sme aj potreby škôlky
(napr. „ DEŇ MATIEK “, tablo, darčeky budúcim
prvákom) v celkovej výške 198,64 eur. Školskú
družinu sme podporili sumou 51,04 eur. Ako
RR v spolupráci so ZŠ sme zorganizovali „ DEŇ
DETÍ “, na ktorý sme prispeli sumou 473,88 eur.
Pokračovali sme v tradícii zabezpečenia mikulášskych balíčkov pre všetky deti, ktoré nás stáli
249,17eur. V mesiaci február organizovala škola
Maškarný ples a Nočnú hru. Náš príspevok na
tieto akcie bol 208,29 eur. Stav pokladne RR
k 22.2.2016 je 2002.16 eur.
Na záver by sme chceli rodičov ubezpečiť, že
v našej činnosti budeme pokračovať tak ako
doteraz a zodpovedne nakladať s financiami.
V priebehu školského roka sa ešte budeme
podieľať na organizácií Dňa detí, zabezpečíme príspevok pre 9. ročník na rozlúčku so ZŠ,
na koncoročné výlety a taktiež zabezpečíme
odmeny pre žiakov za ich celoročné výsledky.
A nesmieme zabudnúť na darčeky pre našich
budúcich prváčikov. Veríme, že budeme naďalej prospešný v našej činnosti a pomocou úzkej spolupráce s vedením ZŠ dosiahneme pre
deti nielen prístup ku kvalitnému vzdelaniu, ale
potešíme ich aj odmenami, v prípade potreby
skvalitníme vyučovací proces nákupom nových
učebných pomôcok. Deti sú predsa naša budúcnosť, do ktorej sa oplatia investovať nielen
financie, ale najmä náš čas.

Z. Lovecká

a Edo. Všetkým, ktorí sa pričinili o dobrú zábavu a prijemnú atmosféru, srdečne ďakujeme.
		
Ing. Šimegová

Rodičovská zábava
Zábava...toto slovo sa v januári skloňovalo vo
všetkých pádoch na celom Slovensku. Inak to
nebolo ani v Tekovských Nemciach. Svoj tretí
ročník má už za sebou aj Rada rodičov, ktorá
23.januára pripravila zábavu na akú sa nezabúda.
Zábavychtivých hostí privítal predseda RR p. Jozef Drgoňa, ktorý pripomenul, že je ťažké zvýšiť
úroveň zábavy, pretože od začiatku tejto peknej
tradície je latka nastavená vysoko. No aj tento rok
sa organizátorom podaril ozvláštniť- či už to bola
výzdoba sály, vynikajúca večera, ktorú pripravila
pani Rudzanová, pagáče, oriešky na stoloch, ale
hlavne čokoládová fontána, s ktorou sa niektorí
ľudia stretli prvýkrát. Lákadlom bola tombola,
ktorá bola tradične bohatá, hlavnou cenou bol
LCD televízor. Zábavu rozprúdila skupina JEWEL,
ktorá hrala fantasticky, dôkazom čoho bol stále
plný parket. Touto cestou ďakujeme všetkým,
ktorí sa prišli zabaviť a tým podporili našu školu.
Ešte raz ďakujeme...a o rok dovidenia :-)
Mária Rudzanová

Novoročný ohňostroj
Nový rok sme v našej obci odštartovali trochu netradične , v predvečer Nového roka, pri
kultúrnom dome Novoročným ohňostrojom.
Podával sa novoročný punč – aj nealkoholický
pre deti, varené víno, sadlovníky a pagáčiky. Sviatočnú atmosféru dotvárali nádherné chumáče
prvého snehu, ktorý ticho poletoval medzi nami.
Alena Gažiová
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Dobrá škola na dedine.
V úvode tohto článku sa vrátim k logu našej
základnej školy s materskou školou, ktorá od
roku 2003 funguje ako samostatný právny subjekt. Logo vzniklo z požiadaviek a potrieb školstva ako takého, práve pri vzniku reformného
úsilia vlády a ministerstva školstva o obsahovú
reformu vzdelávania našich detí. Žiaľ po čase sa
ukazuje, že práve táto reforma nepriniesla želaný efekt, čoho dôkazom je, že v tomto školskom
roku sa žiaci 1. a 5. ročníka vzdelávajú podľa
nových učebných osnov a reforma bude s nimi
postupne pokračovať až do 9. ročníka. V súčasnosti má základná škola 78 žiakov a materská
škola 29 detí. Z celkového počtu žiakov školy je
23 dochádzajúcich detí z okolitých obcí a 55 detí
z Tekovských Nemiec. Potešujúce je, že novoprichádzajúci žiaci majú stúpajúci trend, v tomto
školskom roku máme 12 prvákov, predpoklad
na školský rok 2016/2017 je 15 detí. Zároveň materská škola funguje s dvomi triedami, jednou
celodennou a jednou poldennou. Predpoklad
je aj na budúci školský rok. Práca a činnosť v MŠ
je veľmi dobrá, takisto spolupráca a vzájomná
pomoc. Podobne aktívna a pestrá je aj činnosť
školského klubu detí, ktorý je naplnený do počtu 20 žiakov.
Aj v tomto školskom roku plníme náročné
úlohy plánu práce školy a mnohé aktivity súvisiace s vyučovaním i mimo neho. Po adaptovaní
sa na 2. stupeň základnej školy naši piataci po
prvýkrát písali Testovanie 5, ktoré bolo celonárodné a vďaka dobrému základu z 1. stupňa
a úsiliu zopakovať a utvrdiť učivo aj vďaka p. uč.
Šupkovej zo slovenského jazyka a p. uč. Holubovej z matematiky naši piataci získali 68,89%
z matematiky a 69,44% zo slovenského jazyka, obe hodnoty boli vyššie ako celoslovenský
priemer škôl.
Okrem plnenia bežných učebných osnov
sa naša škola zapája do okresných školských
podujatí a súťaží. Zorganizovali sme týždeň
zdravej výživy, Deň jablka, aktivity pre starkých
v školskom klube, prispeli k  Roľníckej nedeli,
zorganizovali školské kolá v prednese povestí
– Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, matematická olympiáda i Pytagoriáda, našim žiakom sme sprostredkovali návštevu bábkového
predstavenia v kultúrnom dome, exkurziu do
Bratislavy na výstavu Titanic, pripravili vianočný

Noc v škole
Ako každý rok, aj tento krát sme mali Nočnú
hru. Keď sme tam prišli, bolo všetko napínavé.
Bolo nás osem družstiev. Učitelia mali pripravené strašidelné komnaty. Družstvá sa museli
snažiť, aby vo všetkých komnatách získali čo najviac bodov. Keď už družstvá dosúťažili, odišli do
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program, Mikuláša i vianočné besiedky, maškarný ples. Vo februári pred jarnými prázdninami
sme uskutočnili v poradí už 8. Nočnú hru pre
deti 1.-5. ročníka o záchranu rozprávkovej ríše
s pestrým programom a spaním v škole. Vyslali
sme našich futbalistov na okresné kolo majstrovstiev škôl, zúčastnili sme sa podujatia zručnosti
našich žiakov na strednej polytechnickej škole
v Zlatých Moravciach, kde náš žiak 8. ročníka Ľ.
Valkovič získal 1.miesto v odbornosti stolár. A.
Drgoňa, žiak 6. ročníka obsadil 4. miesto v prednese povestí na okresnom kole. Viacerí žiaci nás
reprezentovali v športových i umeleckých, hlavne výtvarných súťažiach. Pekným úspechom
boli diplomy žiakom od prednostky okresného
úradu k prácam našich tretiakov a štvrtákov na
tému : Záchranári. Z prvého stupňa v okresnom
kole nás reprezentoval úspešný riešiteľ Pytagoriády v školskom kole J. Lovecký – 3.roč. Školu
reprezentuje p. uč. Šimegová s folklórnym krúžkom, ktorý sa predstavuje na mnohých akciách
v obci, pri výročných schôdzach spoločenských
organizácií i podujatiach v obci. Patrí jej za to poďakovanie, lebo vystúpenia sú vo voľnom čase
i v nedeľu. Okrem toho v škole pracuje ďalších
8 krúžkov záujmovej činnosti detí popoludní.
P. uč. Šupková zorganizovala historicko-literárnu exkurziu žiakov do Levíc s návštevou a prehliadkou hradu, architektúry mesta, pôsobenie
významných dejateľov – J. C. Hronský.
Využili sme aj možnosť získania finančných prostriedkov na lyžiarsky výcvik a školu
v prírode pre našich žiakov, aj keď ich nemáme
veľký počet. Poskytli sme spojeným triedam,
aby túto možnosť využili. Ministerstvo školstva
nám vyhovelo, a tak sa 21 žiakov dostalo na
lyžiarsky výcvik a 25 žiakov do školy v prírode
s finančným príspevkom štátu vo výške 150 Eur
a 100 Eur do školy v prírode. Takúto možnosť
majú jedenkrát počas školskej dochádzky v základnej škole. Vedúcou pre lyžiarsky kurz bola
poverená p. uč. Jančeková, ZRŠ a vedúcou školy
v prírode p. uč. Valachová. Obidve zodpovedne
pripravili potrebné doklady, program i prípravu
podujatí. Verím, že naše deti budú mať zážitok
na celý život.
V hodnotiacej správe za 1. polrok školského roka 2015/2016 sa konštatuje, že prospeli
všetci žiaci v počte 78, udelené boli pochvaly

výborným a vzorným žiakom a zároveň pokarhania za porušovanie školského poriadku a neospravedlnené hodiny na vyučovaní priniesli
trom žiakom zníženú známku zo správania.
Všeobecne však je atmosféra v škole pozitívna,
kladná a vzájomné vzťahy sú dobré. Ak sa niekto
usiluje šíriť opak, tak zavádza. Dokladom je aj
spoločná oslava sviatku učiteľov i zamestnancov
školy návštevou krytej plavárne v Podhájskej.
Zároveň využívam túto príležitosť na vyslovenie poďakovania sponzorom, ktorí finančne
prispeli na naše aktivity pre deti a žiakov školy. Je
to Komisia kultúry, vzdelávania a športu pri OcÚ
v Tekovských Nemciach 140 Eur, Rada rodičov pri
ZŠsMŠ v Tekovských Nemciach 500 Eur spolu
na rôzne aktivity ZŠaMŠ, 50 Eur Jednota COOP
Žarnovica, 150 pagáčov na Nočnú hru sponzor
p. Maslen , Dumas plus H.Beňadik . Ďakujeme!
V podobnom duchu chceme pokračovať
aj v plnení úloh v druhom polroku, v príprave
žiakov 9. ročníka na Testovanie 9 a ďalšie úlohy
vyplývajúce z novej reformy. Chceme aj naďalej rozvíjať vzdelávanie od najmenších. Teší
nás, že spoločne podaný projekt ZRŠ pre MŠ
p. Holečkovej a riaditeľa školy nám prešiel a firma Volkswagen Slovakia nás vybrala. Získame
v najbližšom období sumu 1 000 Eur na jeho
realizáciu. Ide o projekt pre škôlkarov s názvom
Šport a práca nás spája.
Pár viet na záver. Mrzí ma, že niektorí rodičia
prejavujú nespokojnosť na verejnosti a podnikajú rôzne akcie, ktoré kladnému obrazu školy
neprospievajú , a tak si kladiem otázku, či je
správne haniť školu, do ktorej chcú získavať aj
deti z okolia v obave, že pri nedostatočnom
počte žiakov bude škola zatvorená. My ako kolektív pracovníkov školy robíme všetko preto,
aby naša škola fungovala aj naďalej a nemyslím
si, že by jej hrozil zánikový scenár. Usilujme sa
o to všetci. Ďakujem vám.
PaedDr. Juraj Šupka, riad. školy

hodovej sály. Tam sa najedli a čakali na výsledky.
Boli vyhodnotené tri miesta, my sme skončili na
prvom. Večer, keď už rodičia odišli, tak deti si
išli ľahnúť a spať. Ráno sme odišli plný zážitkov
na jarné prázdniny.
Lenka Drgoňová

tekovský nemčan

Na slovíčko s pánom
Slavomírom Balážom...
Slavomír Baláž bol dlhé roky vo funkcii riaditeľa Základnej školy, pedagóg a verejne činná
a významná osoba. Bola som pripravená na
prísneho pána, ale privítal ma usmiaty, príjemne
vyzerajúci muž v dobrej forme. To ma povzbudilo k mojim otázkam.
1. Čo Vás priviedlo do Tekovských Nemiec, kde ste študovali?
Mal som iné plány... Pochádzam z Novej
Bane, učil som na Malej Lehote 4 roky a do
Nemiec ma priviedla «náhoda». Rodičia na
Nemciach si žiadali mladého učiteľa, bolo by
dobre keby vedel hrať aj na nejaký ten hudobný
nástroj, najlepšie na organe. Záležalo na odbore
školstva, kde vás preložili. Na moju žiadosť ma
preložili do Tekovských Nemiec s celou mojou
rodinou, vtedy som už mal dve malé deti. Jediná moja podmienka bol učiteľský byt. Nastúpil
som ako radový učiteľ matematiky. Vtedy bol
riaditeľ pán Šramko, mal 62 rokov a odchádzal
na dôchodok. Odbor školstva rozhodol, že budem dobrým riaditeľom.
Študoval som v Leviciach SPŠ, 1.-5. ročník, potom som išiel na 2 roky na vojenskú službu a
potom som nastúpil vo Svodíne, okres Štúrovo (1 rok), kde som učil matematiku a fyziku
a diaľkovo som začal študovať (ako 22-ročný)
matematiku- geografiu v Nitre
2. Tak začiatky v Tekovských Nemciach,
aké boli?
Viete, prišiel som plný elánu, mladý. Bol som
vášnivým poľovníkom, hral som futbal, v sobotu
sme premietali deťom rozprávky, venoval som

Výročná členská schôdza
ZO Jednoty
dôchodcov na Slovensku.
Všetko, čo niekedy začne, má pokračovanie.
Pokračovanie má však rôzne trvanie, aj dej, či
obsah.
Z času na čas dochádza aj k hodnoteniu toho
deja. Aj tunajšia ZO JDS mala v tomto období
za sebou už nejaký čas a bolo vhodné zhodnotiť činnosť. Výročná členská schôdza, ktorá
sa konala dňa 9.2.2016, bola pri príležitosti 5.
výročia založenia organizácie v našej obci. Aj
keď 5 rokov v živote nie je dlhá doba, dá sa toto
obdobie rôzne využiť. Výročná schôdza je príležitosťou na zhodnotenie činnosti organizácie
a tak to bolo aj teraz. Sme toho názoru a tak to
bolo aj na schôdzi prezentované, že sme ako
organizovaní seniori dali v obci o sebe vedieť
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sa deťom nielen v škole a to je práca učiteľa.
Spolu s manželkou sme žili školou aj doma. Mala
výborný vzťah k deťom. Taká je práca učiteľa so
všetkým, čo k tomu patrí. Začali sme prerábať
školu, robili sme prístavbu, vozil som ľudí na
prerábku, nebolo to jednoduché...
3. Keby sa dalo, vrátili by ste sa do školy?
Naši žiaci dosahovali výborné výsledky, aj
keď bola iná doba. My sme mávali inšpekciu na
začiatku školského roka aj na konci. Ale bol som
plný síl. Dnes sa nevenujem niektorým veciam,
nesledujem nové veci, v úlohe učiteľa sa treba
neustále vzdelávať, pripravovať, zaujímať sa
stále o niečo nové. Dnes už nie.
4. Aký predmet ste vyučovali najradšej?
Veľmi rád som učil matematiku, kde treba pochopiť základ, upútať dieťa aspoň na 20 minút.
Nemusí byť sústredený 45 minút, aby aspoň
základ pochopil, riešil som rôzne úlohy, pripravoval som deti, ale najradšej som učil zemepis,
bol pre mňa taký oddychovejší.
5.A kolektív ste boli aký?
Kolektív sme boli naozaj výborný, stretávali
sme sa, boli rôzne posedenia. Každý vedel, čo
má robiť, vedeli sme si poradiť, pomôcť.
6. p.Baláž, sledujete súčasnú situáciu v
školstve, alebo aspoň «našu školu»?
Iba náhodou, keď je napr. niečo v televízii,
cielene nie, našu školu nesledujem.
7. Záujmy, koníčky, prezradíte našim čitateľom niečo zo svojho súkromia?
V podstate mi ostalo všetko, čo som mal vždy
rád, sledujem šport, hlavne futbal, ostal som
vášnivý poľovník, stretávame sa ako poľovníci,

mám rád prírodu, ďalej sa stretávame raz do
týždňa na partičke mariášu s tromi kamarátmi,
a hlavne je to moja rodina, deti a vnúčatá. Mám
tri deti, každé už má svoje deti, teda moji vnuci
a vnučky. Chodia ma pozerať každý týždeň, raz
jeden, raz druhý, raz tretí. Mám z nich veľkú radosť, sú šikovné, veselé, rozumieme si.
8.Ak stretávate bývalých žiakov, premietne sa Vám v pamäti akí boli?
Nie vždy, ale sem tam sa mi to vybaví. Sú to
odučené roky.
9. A ak môžete, prezradíte nám niektorých obľúbených žiakov? Stretávate sa?
Je ich veľa, neodvážim sa ich menovať, aby
som na niekoho nezabudol, ale stretávam môjho žiaka Janka V. a páči sa mi, že sa venuje deťom. Podporuje ich v športe, vo futbale. Taký
bol aj jeho brat Vinco.
10. Veľa ľudí doteraz na Vás spomína. Aký
ste bol učiteľ, riaditeľ? Viete sa zhodnotiť?
Vždy som sa snažil, vzdelával, pripravoval, venoval sa deťom aj s mojou manželkou, snažil
som sa, aby si zobrali do života a naučili sa čo
najviac, konal som vždy tak, aby som sa nemusel za seba hanbiť. Všetko, čo som robil, som
robil v rámci svojich možností, škola bola moja
práca, povinnosť, radosť. Musel som byť prísny,
inak to ani nešlo. Usiloval som sa byť vždy spravodlivý, aby som nikomu neublížil.
Na záver nášho rozhovoru by som chcela poďakovať za Váš čas, trpezlivosť, ochotu oprášiť
spomienky, za pekné privítanie a príjemnú spoločnosť. Prajem p. Balážovi hlavne veľa zdravia
za celú redakciu.
Mgr. Datková

v tom dobrom slova zmysle. Niečo sme vybudovali v obci, boli sme aktívni pri kultúrnych
podujatiach, pripomenuli sme si rôzne jubileá
na našich stretnutiach, čím sme si svoj dôchodcovský čas spríjemnili.
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili ako
hostia poslanec NR SR Mgr. Kéry , prednostka OÚ
Mgr. Koprdová, starostka obce, Ing. Valkovičová, predseda OO JDS Ing. Lisý a podpredsedníčka OO JDS Ing. Lisá. Menovaní hostia vystúpili
s krátkymi príhovormi a pozitívne hodnotili účinkovanie našej ZO. Schôdzu pozdravili piesňami
členovia speváckej skupiny Nádej a tiež scénkou
pochovávania basy. Po občerstvení zahrala krátko do tanca Nemčianska kapela.
Pred nami je obdobie ďalšej päťročnice, v ktorom by sme chceli naďalej využívať náš potenciál
k spoločnému prospechu.
Ing. Štefan Janček
predseda ZO JDS
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Zhodnotenie
činnosti SČK
Súčasťou života v našej obci je aj miestny spolok Slovenského Červeného kríža, ktorý mal ku
koncu minulého roku 96 členov. Miestny spolok je organizácia, ktorej členovia sa v minulom
roku aktívne zúčastňovali akcií usporadúvaných
obecným úradom a sami taktiež niektoré akcie
usporadúvali.
Mnohé naše členky v minulom roku pomáhali
svojim susedom a osamelým spoluobčanom, či
už donáškou tovaru z obchodu alebo donáškou
liekov z lekárne. Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, pripravili naše členky posedenie s občerstvením a malým darčekom pre jubilujúcich
spoluobčanov. Naše členky z radov zdravotníčok podávali našim spoluobčanom injekcie,
ošetrovali ich pri zraneniach, odoberali krv na
vyšetrenia Qick, merali KT, cukor a privolávali
RZS. Pri športových a iných podujatiach vykonávali zdravotnícke hliadky, pripravené v prípade
potreby poskytnúť prvú pomoc.
V našich radoch máme 39 pravidelných darcov krvi, ktorí nezištne darujú túto nenahraditeľnú životodarnú tekutinu. V minulom roku sa konal odber krvi mobilnou transfúznou jednotkou
priamo v našom Kultúrnom dome. Okrem stálych darcov sa ho zúčastnilo aj 7 prvodarcov. Na
odber krvi sa prišli pozrieť aj žiaci 8. roč. s pani
učiteľkou M. Šimegovou, ktorá tiež krv darovala.
Veríme, že aj takýmto pozitívnym príkladom sa
nám podarí vychovať mladú generáciu členov
SČK. Sme patrične hrdí na nášho člena Ľ. Petroviča, ktorému sa v minulom roku podarilo
získať zlatú Jánskeho plaketu. Okrem krvi je aj
darcom krvných doštičiek, čo je veľmi ojedinelé a vzácne.

Zimné stretnutie
na Viniciach

Počas roka sa naše členky z radov pedagógov
venovali aj deťom MŠ a ZŠ. Na ZŠ pracuje zdravotnícky krúžok, v ktorom sa pod vedením pani
učiteľky Mgr. Z. Koštialovej pripravujú deti na
súťaž Mladý zdravotník. V MŠ prebieha projekt
„Evička nám ochorela“, kde pani učiteľky D. Holečková a A. Drgoňová vedú deti už od útleho
veku k správnej hygiene, ochrane zdravia a zásadám správneho stravovania.
Na jeseň po zbere úrody, sme plodmi, ktoré dopestovali naši spoluobčania, vyzdobili
farský kostol a pripravili sme Roľnícku nedeľu. Naše členky za aktívnej spolupráce s rodinnými príslušníkmi zhotovili prekrásne obrazy
s duchovnou tematikou. Účasťou na slávnostnej
svätej omši sme poďakovali Pánu Bohu za úrodu, ktorú nám dal. Po svätej omši pripravili naše
členky tzv. agapé, kde si mohli všetci prítomní
pochutnať na upečených dobrotách.
Nezaháľali sme ani pri akciách usporiadaných
obecným úradom. Naše členky sa úspešne
zúčastnili súťaži vo varení gulášu a obsadili 3.
miesto. Pri príležitosti osláv 750 výročia založenia obce, členky SČK spolu s rodinnými príslušníkmi a pani M. Teplanovou pripravili mimoriadne zaujímavý stánok. Oblečené v starodávnych
krojoch, ponúkali jedlá starých materí, o ktoré
bol veľký záujem. Naši rodáci tak mali možnosť
zaspomínať si s trochou nostalgie na chute starodávnych špecialít.
Považujem uplynulý rok za úspešný a verím,
že aj v tomto roku bude náš miestny spolok
SČK nápomocný všetkým našim spoluobčanom, ktorí budú potrebovať pomoc. Chcem
poďakovať všetkým našim členom za aktívnu
a záslužnú spoluprácu na živote našej obce.

Uvítanie detí

Predsedníčka miestneho spolku SČK

Dňa 13.3.2016 sa konala milá udalosť uvítania
detí do života. Do kroniky obce Tekovské Nemce
bolo slávnostne zapísaných 14 detí, narodených
v roku 2015- Norma Gunárová, Adam Hetényi,
Hugo Rajčan, Markus Valent, Gabriel Gaži, Klaudia Šarkozyová, Emma Benčúriková, Natália Varhaníková, Martin Galamboš, Simona Nemešová, Patrik Hučko, Zoja Lacová, Jonáš Gaži, Jozef
Silvester Varga . O krátky program s piesňami a
básňami sa postarali deti z materskej a základnej
školy a tiež študent gymnázia M.Šebeňa. Obec
Tekovské Nemce venovala deťom milé darčeky,
p. Datková vyrobila marcipánové bábätká na pamiatku. Rodičia zúčastnených detí odchádzali aj
s ovocným stromčekom, ktorý im ešte dlho bude
pripomínať túto milú slávnosť a bude rásť spolu
s deťmi. Obec sa snaží aj takýmto spôsobom
motivovať a podporovať mladé rodiny s deťmi,
zachovať Základnú školu s materskou školou
a práve tieto malé deti sú tomu predpokladom.

E. Hančáriková

V. Lacová

z účastníkov dostal nejaký darček na pamiatku.
Stretnutie v podvečerných hodinách ukončil
ohňostroj.
Poďakovanie patrí Palinovi Kašubovi a Majke
za organizáciu, priestor a ochotu. Veď už len

niečo dobré zorganizovať a dotiahnuť to aj do
konca v dnešnej rýchlej dobe stojí za zmienku
a pochvalu.
J. Drgoňa

Dňa 19.12.2015 sa znovu zišla partia
okolo Paliho Kašubu. Miestom stretnutia
boli ako vždy - Vinice.
Stretnutie malo symbolický podtón oslavy
postupu slovenských futbalistov na ME 2016.
Mottom akcie bolo: „Ej France, France, teš sa na
naše futbalové tance.“
Zároveň to bolo stretnutie priateľov pred Vianocami. Využili príležitosť porozprávať sa, zhodnotiť rok a vychutnať si prírodu a čerstvý vzduch.
Veď niektorí sa stretnú len na „Paliho“ akciách.
Príjemnými tónmi nám stretnutie spríjemnili
muzikanti Ľudovít Kašuba a Jozef Drgoňa. Takisto sa ako každoročne, žrebovala tombola a každý
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Veľký deň
pre DHZ
Tekovské Nemce

Dobrovoľnému hasičskému zboru (DHZ) sa v nedeľu 31.1.2016 splnil
veľký sen. Podpredseda vlády SR
a minister vnútra SR JUDr. Róbert
Kaliňák vykonal slávnostné odovzdanie hasičského vozidla IVECO
Daily a protipovodňového vozíka
starostke obce Ing. Erike Valkovičovej a veliteľovi DHZ p. Jozefovi
Závalcovi ml. za účasti hostí - Mgr.
Mariána Kéryho, poslanca NR SR,
Mgr. Zity Koprdovej, prednostky
okresného úradu Zlaté Moravce,
p. Vendelína Horvátha, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
p. Pavla Nereču, riaditeľa Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre a zástupcov hasičov OV HaZZ p. Miroslava Suka
a OV DHZ p. Gregorovej.
Podpredseda vlády SR a minister
vnútra SR p. Róbert Kaliňák, sám
za húkania sirén, došoféroval hasičské auto s protipovodňovým
vozíkom pred oddychovú zónu
v Tekovských Nemciach, kde ho už
čakala nastúpená jednotka DHZ,

zástupcovia Obce, občania Tekovských Nemiec a hostia. Po jeho vystúpení z vozidla a potlesku zúčastnených podal hlásenie p. ministrovi
vnútra veliteľ miestneho DHZ p. Jozef Závalec ml.. Oficiálne p. ministra
privítala p. starostka obce, ktorá mu
po krátkom príhovore odovzdala
slovo. P. Kaliňák sa poďakoval členom DHZ za ich doterajšiu činnosť
a zdôraznil význam pôsobenia DHZ
v obciach a mestách. V krátkych
príhovoroch vystúpili aj ďalší hostia
a po ich ukončení nastal slávnostný
akt odovzdania kľúčov od nového
hasičského auta (s plnou výbavou)
veliteľovi miestneho DHZ. Novú hasičskú techniku posvätil Vdp.farár
Peter Maruna a po ňom nasledoval
krst auta šampanským za spevu
speváckej skupiny zloženej z členov - dôchodcov pri JDS v Tekovských Nemciach. Pán minister ešte
v krátkosti ukázal dobrovoľným hasičom vybavenie vozidla a vozíka.
Nebránil sa ani rozhovorom a fotografovaniu s obyvateľmi obce. Po
ukončení oficiálnej časti sa pozvaní
účastníci a hostia presunuli do sály
kultúrneho domu, kde ich čakalo
príjemné posedenie s občerstvením za spevu našich dôchodcov z
JDS Tekovské Nemce. Na záver sa
vzácni hostia podpísali do pamätnej knihy a dostali upomienkové

darčeky od starostky obce.
Na zorganizovanie celej akcie
prevzatia hasičskej techniky od
oznámenia (streda) do uskutočnenia (nedeľa) bolo veľmi málo času,
napriek tomu si myslím, že môžeme byť s jej priebehom napokon
spokojní, o čom svedčia aj názory
zúčastnených. Touto cestou by
som sa chcel poďakovať za DHZ
Tekovské Nemce všetkým, ktorí sa
akoukoľvek mierou podieľali na
úspešnom priebehu celej akcie:
pani starostke za zabezpečenie
odevov pre požiarnikov a organizáciu celého podujatia, pracovníčkam OU za skvelú obsluhu v sále
KD, členom JDS za ich spevácke
vystúpenia, poslancom OZ za ich
100% a aktívnu účasť na podujatí, naším hosťom za ich podporu
a všetkým zúčastneným občanom
za ich hojnú účasť, ktorou ukázali,
že si vážia tento dar v podobe novej
hasičskej techniky.
Verím, že táto nová požiarna technika bude aj určitým magnetom
pre našu mládež a prispeje k omladeniu DHZ Tekovské Nemce tak,
aby sme sa stali rovnocennými
partnermi ostatným DHZ v okrese a v kraji.
Ing. Pavel Valkovič
Predseda DHZ
Tekovské Nemce

Pozvánka na 6. ročník Memoriálu Vincenta Valkoviča.
Pozývame Vás týmto na 6. ročník futbalového turnaja starých
pánov za účelom spomienky na
nášho bývalého dlhoročného hráča, funkcionára a priateľa Vincenta
Valkoviča.

Turnaj bude dňa 23. apríla 2016
na multifunkčnom ihrisku v Tekovských Nemciach.
Začiatok turnaja bude o 9,30 hod.
Tento rok sa turnaja zúčastnia
tie isté mužstvá ako v minulom

ročníku :
Tlmače, Hronský Beňadik, Zlaté
Moravce, Tekovská Breznica, Hôrky
a domáce Tekovské Nemce.

JUBILANTI:
50 r.
Jana ŠTULLEROVÁ

60 r.
Marta VARHANÍKOVÁ

70 r.
Ing. Jozef IVANOVIČ
Anna DRGOŇOVÁ

80 r.
Terézia DRGOŇOVÁ

85 r.
Mária BRIEŠKOVÁ

92 r.
Anna LUKÁČOVÁ

94 r.
Pavlína BENIAKOVÁ

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI:
Elena ZÁVALCOVÁ – 88 r.

Ing. Ján Valkovič
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