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Slovo na úvod
Z tričiek sme skočili do
teplých kabátov, jeseň nás
na úvod prekvapila studeným počasím. Sychravé dni
poznačili aj začiatok školského roka a žiaci sa pomaly
dostávajú do kolobehu všedných dní. Ja stále verím, že
nás ešte babie leto prekvapí a dopraje nám stráviť pár
chvíľ v záhradách, pri opekačkách, prípadne na prechádzke v prírode s košíkom
na hríby. A ak nie, tak si sadnite doma v teple a začítajte
sa napríklad do Tekovského
Nemčana.  Aj v tomto čísle
sme vyspovedali jedného
zástupcu Obecného zastupiteľstva, na slovíčko sme
pozvali zaujímavú osobnosť,
zaspomínali sme na aktivity
dôchodcov a snažili sme sa
zmapovať všetky dôležité
udalosti v obci.
Nedá mi ešte na záver nepripomenúť, že v mesiaci
október by sme sa mali viac
ako inokedy zamyslieť nad
osudmi a životmi našich
starších spoluobčanov, čerpať z ich skúseností a vážiť
si ich múdrosť. Úctu k starším prejavíme aj rešpektom,
pozdravom, úsmevom či pohladením, tak nezabúdajme
na to. Prejavme lásku svojim
rodičom a starým rodičom.
Sme vzorom pre naše deti,
ktoré nám to v starobe vrátia. Aspoň ja v to verím.
Prajem Vám krásnu farebnú jeseň.
Mgr. P. Jančeková

Školský rok sa začal
Jeseň nám ukázala už aj svoju odvrátenú tvár a to je jasným
znakom toho, že sa začal školský
rok a dvojmesačné prázdniny
sa pre žiakov a učiteľov skončili.
Vždy v septembri prichádzame
do školy plný očakávania a optimizmu, čím nás blízka budúcnosť prekvapí. Nebolo tomu
inak ani tento rok, keďže v škole
a v materskej škole nastalo niekoľko personálnych zmien. Po odchode Mgr. Šupkovej do starobného dôchodku sa do učiteľského
kolektívu zaradila Mgr. Furdová
Martina zo Žitavian a zborovňu
spestril aj príchod nového učiteľa
náboženstva Mgr. Pavla Dubaja
z Topoľčian. V materskej škole
prišlo tiež k zmenám. Po odchode

p. Bartošovej na materskú dovolenku a Mgr. Krajčiovej na iné
pracovisko bolo potrebné hľadať nové posily. Tie sa našťastie
našli, prijali sme Bc. Valkovičovú
a p. Gordíkovú. Našim najväčším prianím je, aby sa u nás cítili dobre natoľko, že tu zapustia
korene na dlhšie ako len jeden
rok. V školskej jedálni sme sa rozlúčili s p. Považanovou a na jej
miesto sme prijali novú posilu p.
Šamuovú z Tekovských Nemiec.
Situácia v našej škole nie je práve
najružovejšia, počet detí nám
v posledných rokoch stále klesá.
Oproti minulému školskému roku
máme o sedem žiakov menej, len
77. Na prvom stupni sme boli nútení spojiť ročníky 1 a 4 do jednej

triedy. V materskej škole je momentálne 28 detí. Keďže rozpočet
školy sa odvíja od počtu žiakov,
bude opäť náročnejšie vyhovieť
všetkým požiadavkám či už žiakov, učiteľov alebo rodičov. Bez
pomoci a finančnej podpory
Obecného zastupiteľstva to nepôjde, ale my veríme, že tak ako
aj po iné roky bude spolupráca
s OcÚ na korektnej úrovni.
Školský rok je už v plnom
prúde, prváci a najmenší škôlkari
si už zvykli na nový režim. Napriek všetkým problémom ktoré v školstve v súčasnosti máme,
veríme, že sa tento školský rok
vydarí a bude pre všetkých žiakov
úspešný.
Mgr. P. Jančeková

Biologicky rozložiteľný odpad už nemôže
končiť v komunálnom
Už naši prarodičia dobre vedeli, že
ak v prírode nebudú ničím plytvať,
a budú k nej ohľaduplní, dobrom
sa im odplatí. To, čo sa javilo ako
nevyužiteľný odpad a záťaž, dokázali spracovať a ďalej využívať.
Reč je o kompostovaní, o vhodnom
zaobchádzaní s niečím, čo sa dnes
nazýva bioodpad. Kompostovanie
je totiž prírode najbližší spôsob, ako
nakladať s organickými zbytkami.
Tráva, seno, burina, slama, kvety,
lístie, šupky z ovocia a zeleniny a iné
zvyšky z kuchyne a záhradky môžu
byť mikroorganizmami rozložené
a vytvoria kvalitný humus, ktorý
je prírodným hnojivom, bohatým

na živiny. Pôde sa tak navracia to,
čo sa pri pestovaní plodín z nej
odčerpáva.
Bioodpad podľa nového zákona o odpadoch nemožno vyhadzovať do bežných kukanádob
na zmesový odpad ale musí byť
zhodnocovaný . Zákon ukladá obciam zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. Zabezpečiť osobitný systém zberu
a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci je nákladné
a náklady na jeho zavedenie by
sa museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad. Existuje však aj výnimka , kedy sa tento
systém nemusí zaviesť, a to taká , ak
minimálne 50% obyvateľov obce
kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách,
čo považujeme v podmienkach
našej obce za prirodzené. Domáce
kompostéry by mali byť súčasťou
každého rodinného domu.
Aj obec chce v tomto smere
taktiež napredovať, stihla už zrealizovať prvé kroky k postupnému
zavádzaniu systému triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. Ako
ste si už určite všimli vyčistila sa bývalá „betonárka“, kde plánujeme

zriadiť zberný dvor. Hľadáme možnosti prefinancovania tohto zámeru. Z uvedeného dôvodu sa na Vás
Vážení občania obraciam so žiadosťou, aby ste na toto priestranstvo nevyvážali žiaden odpad. Na
ploche za kultúrnym domom sú
pristavené kontajnery na objemný
aj na stavebný odpad. K dispozícii je
aj drvička konárov, stačí si ju požičať
a nie vyvážať konáre za „Muštáreň“
alebo za dedinu. Veď kto má konáre, má zrejme aj záhradu kde tieto
konáre môže podrviť a zúžitkovať.
Preto by som Vás Vážení spoluobčania, ktorí ešte nekompostujete
chcela vyzvať: skúste to! Nevyhadzujte bioodpad do komunálneho
odpadu a nezvyšujte tým zbytočne

náklady na jeho likvidovanie. Kompostovanie je ekologické aj ekonomické riešenie, ktoré zabraňuje
vzniku ďalšieho odpadu. Z hľadiska
životného prostredia je jednou z
najprirodzenejších foriem recyklácie. Zužitkovaním zeleného odpadu sa získava kvalitné hnojivo
a nie je potrebné nakupovať drahé
priemyselné výrobky. Kompostovaním pomôžeme sebe aj životnému
prostrediu. A kto by si chcel sám
vyhotoviť jednoduchý kompostér,
resp. zakúpiť hotový , na Obecnom
úrade mu na požiadanie poskytneme potrebné informácie resp. návod na zhotovenie.
Ing. E. Valkovičová, SO

Uznesenia zo zasadnutia OZ Tekovských Nemciach dňa 04.08. 2017
OZ: Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
2. správu o hospodárení obce a ZŠ s
MŠ v Tekovských Nemciach
3. správu o činnosti TJ
4. správu hlavnej kontrolórky z kontroly inventarizácie majetku v správe
ZŠ s MŠ
5. informáciu o pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatiach
6. informáciu o aktuálnych otázkach
OZ: Prerokovalo:
1. VZN 4/2017 o ochrane ovzdušia
2. VZN 5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
3. Smernicu 3/2017 – Dodatok č.2
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k Smernici 4/2009 o hospodárení a
nakladaní s majetkom obce
OZ : schvaľuje:
1. Program zasadnutia
Návrhovú komisiu, Mokrý , Rudzanová , overovateľov zápisnice.: Šimeg, Turza
2. Smernicu č.3/2017 - dodatok č.
2 k Smernici 4/2009 o hospodárení
a nakladaní s majetkom obce
3. Predaj parcely KN C č. 2069/17 –
zastavaná plocha o výmere 94 m2
za sumu 4,05 € pre Adama Štullera
4. Kúpnu zmluvu medzi Simkor
a obcou a obcou a SPP a.s.
5. Zámenu pozemku medzi obcou
a Jaroslavom Kurekom

6. Zachovanie troch tried na prvom
stupni vzdelávania v ZŠ s MŠ, s tým,
že ju obec dofinancuje.
7. Spolufinancovanie rekonštrukcie
muštárne na hasičskú zbrojnicu najmenej vo výške 5%
8. Prevod 30 000,- € z RF na bežný účet na úhradu časti technickej
vybavenosti
9. Vypracovanie znaleckého posudku na pozemky pod bytovkami
a priľahlé pozemky za účelom ich
predaja v prípade potreby

OZ Potvrdzuje :
1. že parcely, ktoré majú byť predmetom prevodu zo SPF verejné
priestranstvo a miestne komunikácie, boli pred rokom 1991 využívané
a udržiavané z prostriedkov obce.
OZ: Doporučuje:
1. SO preveriť možnosť posunu tabule – označenia obce na ulici Hradská
smerom do HB
2. Vyzvať rodinu D. Oláha na uvoľnenie obecného pozemku

OZ sa uznieslo:
1. na VZN 4/2017 o ochrane ovzdušia
2. na VZN 5/2017 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
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Z činnosti členov ZO JDS
S prichádzajúcim letom obyčajne
prichádza aj zvýšená aktivita pohybu v prírode. Samozrejme závislá
aj od možností a schopností jednotlivcov. Najmä ľudia vo vyššom
veku prispôsobujú a usmerňujú
svoj záujem podľa svojich fyzických možností. Časť členov tunajšej ZO JDS si už tradične organizuje spoločné týždenné pobyty v
severnejších častiach Slovenska. V
tomto roku sa utvorila 15 členná
skupina a vybrala sa stráviť spoločné chvíle do Oravíc. Ubytovanie
bolo v samostatnej chate Sofia, v
horskom prostredí, neďaleko kúpaliska. Popri ubytovaní, majitelia
chaty poskytovali aj stravu, v rozsahu polpenzie. Ostatná činnosť

už bola v réžii účastníkov a pozostávala z návštevy kúpaliska, trhov
v Poľsku, individálnych činností, ale
aj spoločných, najmä večerných,
posedení so spevom, za doprovodu harmoniky. Účastníci vyjadrili
spokojnosť s celkovým priebehom
a už sa ozývajú hlasy za zopakovanie. Ak bude záujem pretrvávať
aj po dlhých zimných mesiacoch,
zorganizujeme ďalší ročník.
Ďalšou už tradičnou akciou bývajú okresné športové hry seniorov, ale naša organizácia si realizuje športové hry aj vo vlastnej
réžii. Okresné športové hry sa tento rok konali v obci Volkovce. Ako
každý rok, aj teraz sa ich zúčastnilo 5 členné družstvo. Mávali sme

Členovia JD v Oraviciach

Športové hry v Tekovských Nemciach
výsledkovo aj úspešnešie roky ako
bol tento, ale naprázdno sme neobišli ani tento raz. Priniesli sme aj
jednu zlatú.
Vlastné športové hry sme zorganizovali na 10. augusta. Pripravili sme
tradičné disciplíny ako kop futbalovou loptou na malú bránku, hod
granátom na cieľ, hod tenisovou
loptičkou do pyramídy zo škatúľ,
ale mali sme aj nové disciplíny ako
petanque, streľba z veľkého praku
tenisovými loptičkami na kruhový
cieľ a dodatočný pretek vozíčkárov s elektropohonom. Prví traja v
jednotlivých disciplínach, boli dekorovaní sladkými medailami vo
farbách zlata, striebra a bronzu. Po
skončení športových výkonov bolo

posedenie pri guláši a ďalších pochúťkach, ktoré sme si pripravili.
Nevynechali sme ani oblasť kultúry, hoci sme v tomto roku mali len
jedno verejné vystúpenie. Takmer
pravidelne sa spevácka skupina
schádza na skúškach, aby sa udržal a aj obnovoval repertoár.
Najbližšie vystúpenie speváckej
skupiny bude. 8. októbra v Novej
Vsi nad Žitavou v rámci stretnutia
zástupcov obcí regiónu Požitavie.
Do konca tohto roka ešte plánujeme stretnutie v rámci mesiaca úcty
k starším a posedenie pri vianočnom stromčeku.

krásna príroda s výhľadom na Tekovské Nemce umocnili zážitok
z pobytu v prírode medzi priateľmi a pomohli zabudnúť na starosti
bežného života. A presne tak ako sa
všetky smajlíky na tričkách usmievali, to isté bolo vidieť aj na tvárach

všetkých zúčastnených a to bolo
hlavným cieľom.
Nie je jednoduché organizovať
takéto stretnutia, preto patrí Palimu
a Majke Kašubovcom veľká vďaka,
že to dali a že bolo super.
J. Drgoňa ml.

Ing. Š. Janček
predseda ZO JDS

Smajlíková párty
Vedeli ste, že smajlík, taký ten žltý,
vznikol už v roku 1963 v USA, ako
objednávka na podporu nálady
a pracovnej morálky v jednej poisťovni? Vytvoril ho Harvey Ball.
Čo to vlastne je ten smajlík?
Je to grafický symbol zložený
zvyčajne z interpunkčných a špeciálnych znakov, ktorý vyjadruje
náladu, postoj či emócie pisateľa.
Dokáže vyjadrovať rôzne emócie,
ale najčastejšie sa používa na vyjadrenie úsmevu a dobrej nálady.
Presne takýto veselý podtón
mal aj nápad Paliho Kašubu urobiť
„Smajlíkovú párty“.
Toto sa podarilo zrealizovať v sobotu 5. augusta 2017 na viniciach.
Hlavným mottom bol úsmev na
tvári a stretnutie priateľov počas
horúceho leta.
Aj v túto sobotu bolo poriadne
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teplo, ale schladili sme sa chladeným pivkom a rôznymi dobrotami.
O svoju porciu „hudobného občerstvenia“ sa postarali aj Breznickí harmonikári spolu so Štefanom
Jančekom, ktorí napriek teplému
počasiu podávali kvalitné osviežujúce hudobné tóny. Ako vždy boli
vynikajúci a mali sme dokonca
možnosť počuť neobyčajné sólo na
bicie, ktoré podčiarklo ich kvalitu.
Varil sa aj výborný guláš a ako
vždy sa kuchárom vydaril na
jednotku.
Celá akcia bola tematicky doplnená tričkami s motívmi smajlíkov
pre každého. V týchto tričkách sme
vyzerali ako jedna spoločná rodina s úsmevom na tvári. Nakoľko sa
prišli do prírody vyvetrať aj rodinky
s deťmi, tak tam bolo smajlíkovsky veselo a živo. Ideálne počasie,
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Súťaž vo varení gulášu 2017
V sobotu 26.augusta sa v našej
obci uskutočnil 6.ročník „Súťaže
vo varení gulášu“, kde osem súťažných družstiev predviedlo svoje
gurmánske umenie.
Z ohlasov občanov môžem hodnotiť, že to bola vydarená akcia,
počasie na objednávku, ničím nerušená príjemná atmosféra a výborná zábava, o ktorú sa postaral
náš moderátor a DJ Palli.
Občerstvenie neúnavne zabezpečovala p. Erika Drgoňová, ktorú
do budúcnosti treba aspoň zdvojnásobiť pre veľký dopyt chladených nápojov.
Členky kultúrnej komisie varili
kávu a podávali občerstvenie pre
deti a dohliadali na to, aby nikomu
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nič nechýbalo. Tiež bola pripravená
pre deti trampolína, kde sa mohli
dosýta vyšantiť.
Súťaž bola odštartovaná o 12.00
hod. a ukončená o 16.00hod.
O priebeh a regulérnosť súťaže
sa starala hodnotiaca komisia
v zložení: Terézia Rudzanová,
Peter Šamu, Magdaléna Šimegová, Petra Datková a zástupca
občanov- Julius Benčúrik.
Po dôkladnej ochutnávke odovzdaných vzoriek gulášu a konečnom rozstrele v bodovaní
sa víťazom súťaže stala Firma
Lumigreen,
II.miesto obsadili študenti s kapitánom Samuelom
Horňákom,

III. miesto si vyslúťažili členky miestnej organizácie Slovenského červeného kríža.
Ostatné zúčastnené súťažiace
družstvá boli: rodina Ivana Volentiera, Pavla Bahyla, Šramatiová, Miroslava Rudzana, poslanci OZ v zastúpení - Marek
Turza a Jožko Mokrý.
Všetky družstvá boli odmenené praktickými vecnými cenami,
ktoré darovali naši sponzori:
Obecný úrad Tekovské
Nemce, firma Agromont Nitra, Biolife Galanta, Lumigreen
a rodina Rudzanová.
Srdečná vďaka.
Poďakovanie patrí tiež pracovníkom OÚ a dobrovoľníkom z našej

obce, za prípravu prostredia, všetkým členkám komisie kultúry, športu a vzdelávania, ktoré zastrešovali
celú akciu, za ich nápady, pohotovosť a hlavne čas, ktorý venovali
tomuto podujatiu.
Samozrejme ďakujeme aj zúčastneným občanom, ktorí prišli povzbudzovať súťažiacich, ochutnať
perfektný guláš a zabaviť sa v kruhu
priateľov v príjemnom prostredí
“na ploche pri pošte“. Tešíme sa na
stretnutie o rok!

A. Gažiová
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TURNAJA V TEKOVSKÝCH NEMCIACH SA ZÚČASTNILI
AJ NOHEJBALOVÍ REPREZENTANTI SLOVENSKA
V piatok 1. septembra 2017 sa konala posviacka multifunkčného ihriska v záhrade rodiny Sikoriakovej.
Tento slávnostný akt sa začal presne
na obed, keď asi päťdesiatku hostí
privítal a vtipne predstavil garant
tejto akcie - Ján Sikoriak. Potom nasledovala posviacka, ktorú vykonal
pán farár CS Lic. Mgr. Ľubomír Rebek, PhD. výpomocný duchovný zo
Zlatých Moraviec. Slzička v oku sa
všetkým zaleskla pri speve a hre na
harmoniku organistu Vincka Valkoviča. Následne čakalo na všetkých
účastníkov bohaté občerstvenie
– vyprážané rezne, guláš, ražniči,
prírodné na hubách, fašírky, pečené kuracie špeciality a samozrejme
nechýbali ani litmanovské jedlá pirohy a „zavivaná“ kapusta. Na uhasenie smädu zase hlavne pivo a nealko nápoje. Asi o 13.30 hod sa aj za
účasti slovenských nohejbalových
reprezentantov bratov Igora a Mareka Hulínových z KAC Košice začal
nohejbalový turnaj dvojíc. Turnaja sa
zúčastnilo 10 mužstiev z Košíc, Svitu,
Senca, Litmanovej, Vinodolu, Nitry
a Tekovských Nemiec. Dvojice boli
rozdelené do dvoch päťčlenných
skupín, kde odohrali stretnutia
každý s každým na dva sety do
desať. Z každej skupiny postúpili
do semifinále dve dvojice. Tekovské
Nemce mali v súťaži tri dvojice. Prvú
dvojicu tvoril Ján Sikoriak s Filipom
Holečkom, druhú dvojicu Ján Valkovič s Ondrejom Ďurovičom
a tretiu tvorili Tibor Šramaty a Erik
Šramaty. V skupinách bodovali

všetky nemčianske dvojice, ale do
semifinále postúpila len dvojica
Ján Sikoriak s Filipom Holečkom,
kde boj o finále prehrali s neskoršími víťazmi turnaja. Do finále sa dostali očakávané dvojice Marek Hulín
s Gabrielom Sikoriakom a Igor Hulín
s Marekom Arendáčom. Duel o prvé
miesto bol zážitkom pre všetkých
prítomných. Najmä reprezentanti
svojim akrobatickým štýlom bavili
ostatných účastníkov. Vzrastom nie
sú vysokí, ale smečovali aj z výšky
viac ako jeden a pol metra, dávali úžasné kraťasy, používali rôzne
gymnastické zákroky a triky. Finále
sa stalo korisťou dvojice G. Sikoriak
s M. Hulínom, keď prešli turnajom
tak, že neprehrali ani jeden set. Na
vyhodnotení čakalo na všetkých
účastníkov turnaja prekvapenie. Odmenení boli všetci rovnakými cenami, či boli prví alebo poslední. Bolo
to skvelé športové podujatie plné
výborných výkonov, smiechu, ľudskosti, štedrosti a dobra. Hudobnú
produkciu zabezpečoval J. Drgoňa
s manželkou. Dôstojnosť tejto oslavy
bola znásobená aj nádherným
letným počasím. Celkom na záver
treba len skonštatovať, že túto akciu pripravili v dedinke po Inovcom
manželia Sikoriakoví pre iných, spríjemnili im chvíle, dali im kus seba
a aby na dlho v nich vyvolali pri spomienke na Tekovské Nemce dobrý
pocit. Určite budú radi a nadšene
hovoriť o našej obci.
P. Takáčová, Nitra

Dojímavá bola kázeň p. farára Rebeka.

Susedské derby sa skončilo zmierlivo, remízou 1:1.

Finálový zápas dopadol lepšie pre Mareka Hulína. Na zábere obaja
reprezentanti v akcii.

Historická spoločná snímka aktérov prvého nohejbalového turnaja v Tek. Nemciach.
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Na slovíčko...
V našej rubrike Na slovíčko si na
rozhovory budeme pozývať ľudí,
ktorí nie sú rodákmi. Prečo sa prisťahovali práve do Tekovských Nemiec,
ak tu nemajú svojich blízkych, spomienky na mladosť, „ nepriženili sa,“
alebo „nevydali“? Budeme radi, ak sa
nám podarí osloviť aspoň niekoľko
z nich. Určite ich chcete poznať aj
vy, milí čitatelia.
Náš prvý rozhovor začneme
z milou dámou, aj keď tu nežije prvý rok. Určite Vás bude zaujímať  odkadiaľ prišla, čo vyštudovala, kde pracuje, či má
rodinu, aké má koníčky, susedov a hlavne to, ako sa jej medzi
nami „nemčanmi“ žije.  

Tak na slovíčko
p. Anka  Ragasová.
Moja prvá otázka je, odkiaľ
vlastne pochádzaš?
Pochádzam z Lučenca. Základnú
školu som navštevovala v Radvani nad Hronom. Dnes je to súčasť
Banskej Bystrice. Strednú školu som
študovala v Banskej Bystrici. Na základnej i strednej škole ma zaujímali
a bavili vždy technické predmety,
mala som rada okrem matematiky

a iných predmetov hlavne chémiu.
Na základe toho som sa rozhodla
študovať Vysokú školu lesnícku
a drevársku vo Zvolene – drevársku
fakultu. Vydala som sa do Zlatých
Moraviec, odtiaľ som sa presťahovala do Tekovských Nemiec. Myslím,
že moja cestovateľská púť sa ešte
neskončila...
Teraz učíš na Strednej škole
v Zlatých Moravciach....
Učím na Strednej odbornej škole
polytechnickej odborné predmety v odboroch stolár a DNV. Okrem
toho vyučujem aj náboženskú
výchovu.
Ako si sa dostala k učiteľstvu
a vyučovaniu náboženskej
výchovy?
Po vydaji som najprv pracovala
v teraz už bývalom Calexe, prišli deti,
materské. Po smrti manžela, prepustení zo zamestnania a výzve
o pomoc pri vyučovaní náboženstva som sa rozhodla doštudovať
Rímskokatolícku Cyrilo-Metodskú
bohosloveckú fakultu v Bratislave.
S týmto vzdelaním som mohla vyučovať náboženskú výchovu. Vyučovať som začínala na základných
školách. Za dnešný stav ďakujem
môjmu dnešnému riaditeľovi, ktorý vytvoril priestor na vyučovanie
odborných predmetov aj náboženskej výchovy na strednej škole. A tak

učím už dvadsať rokov. Svoju prácu
mám veľmi rada. S mladými ľuďmi
sa snažím vychádzať dobre, vidím
v každom z nich osobnosť.
Ako sa cítiš v Tekovských
Nemciach, ako sa Ti tam žije?
Tekovské Nemce - môj terajší domov. Už vyjadrenie domov naznačuje, že sa mi tu žije dobre, mám
dobrých susedov a známych. No
žiada sa mi povedať ešte niečo viac.
Ako to, že som tu? Za to môžu moje
deti, ktoré chceli dom; môj záujem
o dedinský život a moji kolegovia, ktorí mi kúpu sprostredkovali.
Okrem toho som sa v turistickom
sprievodcovi dozvedela o histórii,
ktorá ma zaujala. Po nasťahovaní
a počiatočnom zoznamovaní sa
som začala pátrať práve po histórii. Našli sa milí ľudia, ktorí mi čo to
ukázali. Naďalej sa zaujímam nielen
o históriu ale aj o dianie v dedine.
Snažím sa pochopiť mentalitu, kultúru i zvyky, ktoré sú tu úplne iné.
Anka, čo ty a domáce práce?
Mám veľmi rada všetky domáce
práce. Rada šijem, vyšívam, štrikujem, maľujem, rada experimentujem, skúšam, vyrábam. Rada varím,
hlavne keď sa to, čo navarím, s chuťou zje. Vždy ma potešili recepty
v obecných novinách. Rada robím aj
práce okolo domu a v záhrade. Máš
čas aj na svoje záľuby, koníčky?

Nuž z koníčkami, je to trochu ťažšie. Kedysi som zbierala servítky, kalendáriky, vreckovky a neskôr spolu
s dcérou chvíľu aj gombíky. Dnes
sa radšej venujem činnosti - práci,
ktorú za mnou vidno. To mám rada.
Napríklad keď pokosím.
Máš veľkú rodinu, navštevujete sa?
Mám dve deti a to znamená syna
a dcéru. Syn žije v Banskej Bystrici. Dcéra žije zatiaľ so mnou. Mám
ocina, momentálne žije v Bratislave. Ja sama pochádzam zo štyroch
detí ale aj tak som jedináčik, lebo
mám iba troch bratov. Dvaja žijú
v Bratislave a jeden v Banskej Bystrici. Vyrastala som medzi chalanmi
a tu je možno aj dôvod prečo som
drevárka. S bratmi a ich rodinami
sa navštevujeme, ako nám to náš
čas dovolí.
Ja chcem veľmi pekne poďakovať za čas, ktorý sme spolu strávili, príjemný rozhovor
a úprimné slová. Za celú redakciu by som chcela Anke popriať
veľa zdravia, úspechov v práci, aj v súkromí. Ešte mi nedá
zaželať Anke, aby sa jej tu, medzi nami, dobre žilo, aby mala
aj naďalej s nami „nemčanmi“
trpezlivosť a pochopenie, ako
doteraz.
Mgr. P. Datková

Poslanci pod lupou

Alena Gažiová, vydatá,4 deti, poslankyňa, predsedkyňa kultúrnej komisie
1.Už dva roky pôsobíš ako
predsedkyňa kultúrnej komisie.
V čom spočíva činnosť a čo je náplňou kult. komisie?
Bude to pomaly tri roky čo vediem
komisiu kultúry, športu a vzdelávania. Náplňou komisie je obohacovať
kultúrny život v obci, pripravovať
spoločenské podujatia, významné
výročia, tradičné akcie, dohliadať
na športovú činnosť mládeže, venovať sa problémom vzdelávania
v ZŠ a MŠ.
2.Koľkí členovia sú v kultúrnej
komisii?
Spolu je nás sedem. Okrem mňa,
dve moje kolegyne poslankyne OZ
- Zuzka Beniaková a Marika Rudzanová, potom dobrovoľné členkyPeťka Datková, Zuzka Koštialová,
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Veronika Lacová a Magduška Šimegová. Sú to fantastické ženy, na
ktoré sa dá vo všetkom spoľahnúť.
Sme zohratá partia, každá z nás vie
čo má robiť, keď treba niečo riešiť,
nemusím prehovárať.
Stretávate sa?
Naše stretnutia bývajú vždy pred
každou akciou, povieme si čo nás
čaká, aké sú možnosti, rozdelíme si
úlohy, navrhneme program a všetko čo treba zariadiť. Dôležité veci
riešime s pani starostkou, ktorá je
nám vždy k dispozícii a môžeme
sa s ňou poradiť pri náročnejších
rozhodnutiach.
3.Splnila táto funkcia tvoje
očakávanie?
Keď som prijala túto funkciu, vedela som približne čo ma čaká. Bolo

Členky kultúrnej komisie zľava horný rad: Rudzanová, Gažiová,
dolný rad: Lacová, Beniaková, Šimegová, Datková
to veľmi náročné rozhodnutie, no
bola som presvedčená, že v tejto
oblasti môžem byť najviac užitočná.
Dlhé roky pracujem v školstve, práca s mladými ma napĺňa, poznám

dôverne problematiku školy, takže
aj moja činnosť v Školskej rade je
akoby premostením obecného zastupiteľstva a ZŠ s MŠ. Keď skončí
Pokračovanie na str. 7
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Pokračovanie zo str. 6
toto volebné obdobie, budú ma
voliči hodnotiť, či som splnila “ich”
očakávania.
4.Na akú akciu si najviac hrdá
a myslíš, že sa vydarila?
Mojou snahou a celej komisie je
pripraviť každú akciu dobre, dať do
toho maximum čo sa dá, aj keď kultúra je finančne veľmi obmedzovaná. Na čo som hrdá, myslím, že to

bola “Pietna spomienka na počesť
70.výročia od skončenia II. svetovej
vojny pri pamätníku padlých vojakov z našej obce. Z tých zábavnejších je to “Stretnutie detí s Mikulášom” a obnovená tradícia “Uvítanie
detí do života”.
5.Môžu prísť ľudia za tebou s
tým, aby si zrealizovala ich nápad na akciu?
Rada sa rozprávam s ľuďmi

kdekoľvek sa stretneme, ochotne si
vypočujem ich názory, ale aj kritické
pripomienky. Samozrejme, že prídu
aj s nápadmi a pokiaľ je to možné,
snažíme sa im vyhovieť. Spomeniem zrealizované veľmi pekné pútnické zájazdy do Šaštína a Marianky, zájazd na kultúrne podujatie do
Hrušova na Hontiansku parádu, do
Podhájskej na kúpalisko, atď.
RR

Rozvoj našej obce
Za poslednú dekádu života našej
obce ide snáď o najpálčivejšiu otázku, o ktorej sa veľmi aktívne a živo
diskutovalo predovšetkým pred komunálnymi voľbami. Pod hlavičkou
rozvoja našej obce sa preberali také
témy ako bytová výstavba, ČOV či
s tým súvisiace prilákanie nových
občanov, najmä mladých rodín
s deťmi za účelom podpory a využitia kapacity našej ZŠ s MŠ. Záujem
a zvedavosť veľkej väčšiny občanov podnecujú tieto témy dodnes,
najmä keď ako môžeme vidieť pri
prechádzaní centrom obce, jedna
bytová jednotka už stojí a ďalšia je
v práve prebiehajúcej výstavbe. Už
na ulici sa teda aj ja sama stretávam
s otázkami či neviem : Kedy budú
už bytovky obývané? Aký je o ne
záujem? Prilákali len ,,starousadlíkov“
alebo aj nejaké nové rodiny? A verejne dostupné, alebo skôr oficiálne verejne zdieľané informácie na našich
stránkach akosi chýbajú, nie je to len
nemiestna zvedavosť, veď po naozaj
dlhej dobe je to pre našu obec najväčšia novinka v jej ,,živote.“ My sa
však nemôžeme na našich stránkach
vyjadrovať k týmto témam keď nestojíme v centre diania a jednoducho nevieme a záujem o propagáciu
zo strany koordinátorov a projektantov rozvoja našej obce, ospravedlňujem sa za nespisovný bohemizmus,
ale toto slovo sa mi sem vážne hodí
použiť, takpovediac ,,postrádame.“
Informovanosť sa však týka dvoch
strán. Ako vedenia obce a OZ, tak
aj občanov. V tom by som videla
hlavný problém, čo sa týka týchto
projektov a diskusie o týchto nadmieru aktuálnych otázkach. Problém
na oboch stranách. Záujem informovať a byť informovaný, záujem
propagovať a byť propagovaný.
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SA:
Laura KOVÁČOVÁ
Martin HUČKO
Peter TURZA
Dušana ŠARKOZYOVÁ

JUBILANTI:
50 r.
Slavomír ŠIMEG
Anton ŠTULLER
Ivan ŠIMEG
Zuzana ROŽNÍKOVÁ
Jaroslav HORŇÁK
Milan LEMPOCHNER
Alena VEREŠOVÁ

60 r.
Otvorene to priblížim bližšie. Z číreho záujmu o aktuálne dianie veľmi
rada chodím na zasadnutia OZ, keď
mi to študijné a pracovné povinnosti dovolia. A nepovažujem to za
stratu času. Na týchto zasadnutiach
sa objavuje minimum našich občanov. Spôsobuje to nezáujem? Ťažko
povedať. Je však ťažké potom na
ulici rozprávať že informovaný nie
sme, keď záujem byť informovaný
nemáme. Možno práve kôli tomuto potom strácajú záujem aj tí, ktorí
sú kompetentní informovať. Ďalším
bodom môjho príspevku je propagácia. Úzko súvisí práve so záujmom.
Máme toľko záujemcov o nové byty,
že ju nepotrebujeme? Ak áno, čo
však neviem, potom sú nasledujúce
odstavce zbytočné, ak nie určite by
sa nám zišli takpovediac marketingové prostriedky, dajme tomu formou plagátov (bilbordov) v iných
obciach, tak ako to napríklad urobili
pri bytovej výstavbe v Kozárovciach
alebo výstavbe Ďatelinísk v Zlatých
Moravciach. Týmto článkom nechcem podnecovať znovu k búrlivej
diskusií a hádkam, v žiadnom prípade haniť vedenie obce či občanov
samotných. Iba upozorniť. Chcime
byť informovaný aj na inej báze ako

na ulici v štýle ,,jedna pani povedala.“ Otvorene prejavme, ale tiež otvorene vyžadujme záujem a informovanosť. Aj na stránkach našich novín.
Nie vždy sa nám podarí zohnať takpovediac čerstvé informácie od
priamych zdrojov kôli podobným
nedostatkom. Dúfam, že sa nám to
do budúcnosti podarí zlepšiť. Nám
v redakčnej rade, nám občanom aj
vedeniu obce. Zabránime dezinformáciám, klebetám a obojstrannému
nepochopeniu. Na záver by som sa
chcela poďakovať ak ste dočítali až
do konca túto moju úvahu a popremýšľate o nej, a upozorniť na jednu
zaujímavú vec, ktorá sa ku mne dostala práve na jednom zo zasadnutí
OZ a síce, že občania majú možnosť
doručiť vedeniu obce návrhy na pomenovanie novej ulice/ miesta kde
budú stáť/stoja nové bytové jednotky. Myslím, že veľa občanov toto
prehliadlo, bolo by však škoda tento
návrh nevyužiť. Ide predsa len o niečo v našej obci nové- po dlhej dobe.
Pokojne môžete aj na náš redakčný
email, radi to doručíme na obecný
úrad kde sa návrhom určite potešia. Neváhajte a skúste takto prispieť
k novej tvári našej obce.
Bc. L.Sentineková

Jozef ŠVANČIAR
PaedDr. Juraj ŠUPKA
Erika BAJTKOVSKÁ
Miroslav VALACH
Anna HUDECOVÁ
Helena DRGOŇOVÁ

70 r.
Mária VALACHOVÁ
Mikuláš ŠTEFANKA
Mária LUKÁČOVÁ
Ján KOVÁČ

85 r.
Vincent KAŠUBA

90 r.
Imrich PETRÁŠ

98 r.
Anna BENIAKOVÁ

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Radoslav GAŠPARÍK
a Soňa HÁLÁKOVÁ dňa
8.9.2017 v Zlatých Moravciach
Martin PETROVIČ
a Patrícia FRANKOVÁ dňa
9.9.2017 v Martine nad Žitavou

Blahoželáme!
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Nemčianski „Sršni“ vo Volkovciach nesklamali
V piatok 15. septembra sa odohral
na multifunkčnom ihrisku vo Volkovciach prvý zo štyroch turnajov
futbalových prípravkárov kategórie
U 11, čiže ročníky 2007 a mladší. Na
turnaji sa zúčastnili štyri družstvá:
Nevidzany, Červený Hrádok, Tekovské Nemce a Volkovce. Jednotlivé
tímy hrali systémom každý s každým s počtom hráčov 4+1 a hracím
časom 20 minút. Celý turnaj sa vyznačoval od samého úvodu skvelou atmosférou o ktorú sa postarali
nielen mladí futbalisti ale aj rodičia,
najmä z Tekovských Nemiec, ktorí
ich vytrvalo povzbudzovali. Naši
chlapci nesklamali aj keď hrali so
súpermi, ktorí boli starší o jeden až
dva roky. Najťažší zápas sme odohrali hneď na začiatku turnaja proti domácim Volkovciam, s ktorými
sme prehrali vysoko 14:1. Tu sa prejavila dlhodobá práca s mladými
chlapcami a oproti ostatným kolektívom aj častejší tréningový proces.
Domáci turnaj vyhrali a všetkým
súperom nastrieľali dvojciferný počet gólov. V druhom zápase proti Nevidzanom sme nepremenili
vyložené šance a súper nás trestal
hneď na začiatku. Prehrali sme
4:1, ale za výkon sme sa nemuseli
hanbiť. V poslednom zápase sme

(Ne)záujem
o Tekovského
Nemčana
Tento rok sme sa rozhodli spustiť projekt predplatného Tekovského Nemčana, aby sme podporili
predaj a tak trošku aj zistili či vlastne občania o naše obecné noviny (ne)záujem majú. Rada by som
teda na ich stránkach zreferovala
s akou mierou úspešnosti. Rozhodli sme sa pre pozvoľný a skromný
začiatok a síce formou oslovenia

nastúpili proti Červenému Hrádku.
Počas celého stretnutia sme boli
lepší a víťazstvo 6:4, sme si nenechali ujsť. Po záverečnom hvizde
sa spustila obrovská radosť z prvého historického víťazstva našich
prípravkárov. Najlepšími strelcami
nášho tímu na turnaji boli Dominik Galbavý a Matej Škovran. Prvý
turnaj máme za sebou. Poznáme už
víťaza aj porazených. Výsledky zápasov neboli až tak dôležité. Prvoradá bola radosť z hry, úsmevy na
tvárach týchto mladých chlapcov
pri dobrej nahrávke alebo strelenom góle. Základ nášho mužstva
tvoria už celkom dobrí chlapci,
s dobrou technikou i slušnou strelou. Na chlapcoch čo nastupovali
z druhého sledu bolo vidieť, že im
ešte chýbajú futbalové zručnosti,
zápasová prax, ale toto nahrádzali
veľkou bojovnosťou. Kladom v našom družstve bola aj skutočnosť, že
viac ako polovica chlapcov je ročník 2010, ktorí si už teraz začínajú
„očuchávať“ atmosféru súťažných
stretnutí futbalových prípraviek.
Treba pripomenúť to, že najmä
Volkovce ukázali našim prípravkárom v ktorých činnostiach futbalovej abecedy majú pridať. Recept
na zlepšovanie a napredovanie je

jednoduchý – tréning. Na záver by
som chcel ešte pár vetami apelovať na rodičov našich prípravkárov.
Rodičia majú veľký vplyv pri výchove a formovaní osobnosti dieťaťa
ale rovnako majú veľký vplyv popri trénerovi aj na futbalový vývoj
dieťaťa. Ako rodič môžete svojej
ratolesti pomôcť vhodným pôsobením vo futbalovom vývoji. Nechcite od dieťaťa všetko naraz, nemôžete preskočiť určité vývojové
etapy, musíte byť trpezliví, rozprávajte sa s deťmi o herných situáciách v zápasoch a tréningu, veďte

ich nenásilným spôsobom k tomu,
aby začali o hre aj premýšľať. Sami
musia pochopiť, prečo v zápase
nestrávia na ihrisku toľko času ako
iní. Nevytvárať hlavne tlak na dieťa
a trénera. Neangažovať sa v týchto
veciach, ktoré potom vytvárajú zlú
atmosféru tlaku na celý kolektív.
Preto je potrebné zvoliť takú cestu,
aby to ocenilo aj vaše dieťa a aby
sme všetci spoločne tvorili (rodičia,
deti a tréner), dobrý tím.

experimentálneho počtu domácností. Počet predplatených kusov
sa vyšplhal na 26. Rada by som sa
poďakovala občanom, ktorý pochopili zmysel a cieľ tohto nášho
projektu, prejavili záujem a rozhodli
sa ho podporiť. S uspokojením musím skonštatovať, že najmä starší
občania docenili donášku Tekovského Nemčana pravidelne priamo do svojich poštových schránok. Zdá sa teda, že pre začiatok
naše stránky zaujímajú v podstate
dosť občanov treba ich skúsiť len
aktívne osloviť. Bola by som rada,
keby sa počet predplatených kusov v budúcnosti navŕšil, čím by sa

podporil predaj Tekovského Nemčana, pre tvorbu ktorého sa nám do
budúcnosti podarí vytvoriť novinky
a napriek obmedzenému rozsahu
možno ,,zreformovať“ jeho obsah
a tak ponúknuť viac. A to napríklad
obohatením o nové témy a tak trochu jeho povýšením z informačného štvrťročníka na štvrťročník
pozdvihujúci informovanosť
občanov na najvyššiu možnú
mieru. Určite by sa nám zišla aj
kooperácia s viacerými občanmi,
vlastne by sme ju uvítali čoraz viac,
aby naše noviny neboli stále o tom
istom a o tom, že ich tvoria stále
rovnakí ľudia rovnakým spôsobom.

Vlastne, ešte presnejšie vyjadrenie,
nie sú to naše noviny v zmysle piatich, šiestich osôb, ale naše noviny
v zmysle všetkých občanov. Patria
všetkým a môže do nich prispieť
každý z nás. Preto by som sa chcela ešte raz poďakovať občanom za
ich záujem o predplatné, vážime si
ho a budeme sa naďalej snažiť aby
bolo na našich stránkach vždy čo
čítať. Osobne sa vždy rada budem
snažiť prispieť čo najlepšie a najkreatívnejšie ku každému ďalšiemu číslu Tekovského Nemčana tak,
aby sme dosiahli vyššie uvedené
výsledky.
Bc. L.Sentineková

Tréner prípravkárov
Ján Sikoriak
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