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Slovo
šéfredaktorky
Skončil sa ďalší školský
rok a leto už je dva mesiace v plnom prúde, aspoň podľa počasia. Teploty
nám tento krát dali naozaj
zabrať a aj príroda bola
štedrá, dopriala nám bohatú úrodu jahôd, čerešní, či
marhúľ. Deti čakajú prázdniny a rodičov starosti, ako
ich zabaviť a pripraviť im
program, čo nie je vôbec
jednoduché. Pamätám si
na svoje detstvo, keď sme
polovicu prázdnin trávili
u starých rodičov a druhú
v pionierskom tábore. Boli
to pekné časy, ale dosť
spomínania... Musíme sa
venovať súčasnosti a aktuálnym aktivitám. V poslednom období ste sa aj vy
mohli zúčastniť niektorých
udalostí v obci, za ktorými sa poohliadneme aj my.
Sú výsledkom práce členov
Obecného zastupiteľstva
a členov Kultúrnej komisie.
V škole a v materskej škole
sa napriek prebiehajúcim
zmenám uskutočnili už tradičné školské výlety a súťaže. So základným vzdelávaním sa rozlúčili deviataci,
ktorí sa v septembri ocitnú
medzi novými spolužiakmi.
Prajem im, ale aj Vám, milí
spoluobčania, krásne leto,
oddych, veľa zážitkov, ktoré prežijete v zdraví a v pohode. Teplé a dlhé leto! Teším sa na Vás v septembri.

Mgr. P. Jančeková

Deň venovaný našim oteckom
Dňa 17.6.2018 sa v našej obci konala už tradičná oslava Dňa otcov.
Napriek miernym obavám z putovných mračien nad účastníkmi
sa ihrisko relatívne naplnilo deťmi,
otcami, mamami, ale aj starými rodičmi a zábavychtivými občanmi,
takže sa oslava mohla začať. Je veľmi pekné vidieť, že sa táto tradícia
v našej obci takto pevne zakorenila.
Ľudia si na ňu zvykli a bolo skutočne milé vidieť množstvo účastníkov
aj z minulých rokov a medzi divákmi aj nové tváre. Okrem súťaží čakali na deti atrakcie ako trampolína,

hasičská pena a predstavenie v podobe veľmi šikovných cvičených
králikov. Králičí hop deti naozaj zaujal a vyvolal nielen mnoho úsmevov, ale určite aj žiadostí vlastniť
podobného domáceho miláčika.
Ihrisko rozvoňalo občerstvenie
v podobe grilovaných špecialít,
ktoré sme zapíjali kofolou, oteckovia pivom a k dispozícií bola aj káva.
Samozrejme za doprovodu hudby,
sa tak ako každý rok zápolilo v rôznorodých disciplínach, či už vo vedomostných alebo zameraných na
zručnosti a šikovnosti našich otcov

a ich ratolestí. Tento rok si titul otec
roka vybojoval pán Michal Žembery, otec dvoch detí. Za zisk vavrínov
víťazstva mu srdečne gratulujeme.
Poďakovanie patrí sponzorom, OCÚ
Tekovské Nemce, p. Valentýnimu,
firme Lumigreen a určite organizátorkám z Kultúrnej komisie, ktoré sa
nielenže starali o priebeh súťaží, ale
aj o prípravu občerstvenia. Poďakovanie patrí každému kto prispel
akýmkoľvek spôsobom ku zdarnému priebehu celej akcie.
Bc. L.Sentineková

Výpisky
z kroniky
14.5.1911
V obci Tekovské Nemce sa
narodila Mária Jančeková,
ktorá vyštudovala učiteľstvo
v Leviciach. V školskom roku
1931/1932 nastúpila ako prvá
rodáčka a obyvateľka obce
Nemce do funkcie kvalifikovanej učiteľky a zároveň
správkyne školy.
3.5.1936
Hrozilo obce Nemce nešťastie, prietrže mračien,
ktoré síce neučinilo škodu
na ľudskom živote, ale viac
materiálnych škôd zapríčinilo.
4.5.1941
Po odpoludnajších cirkevných obradoch konal sa deň
stromkov a vtáčkov. Žiaci
a obecenstvo sa zhromaždili vo zvlášť veľkom počte
v priestore školy.
12.6.1960
Na žiadosť občanov obce
Tekovské Nemce, predložil tajomník MNV Vincent Debnár
žiadosť na vyčlenenie obce
z okresu Nitra do okresu Žiar
nad Hronom.
30.6.1930
V zmysle a v súlade so zákonom sa zmenil názov pomenovania obce z Hronských
Nemiec na Nemce.
Vincent Janček
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Na slovíčko...

šich chlapcov aj niekoho
iného?

Do Našej stálej rubriky sme oslovili človeka, ktorý je ľuďom známy, venuje sa futbalu a poznajú ho
všetky deti, dorast, dospelý, aj keď
sa prisťahoval do našej obce len
prednedávnom. Je to futbalový tréner pre dorast a dospelých v našej
obci .Tak na slovíčko Stano Kováč...

Trénoval som vo Vione, tam som
trénoval menšie ročníky, ďalej som
pôsobil v Topoľčiankach, Nevidzanoch, Chyzerovciach...Určite netrénujem prvý rok, prešiel som toho
viac.

1.Moja prvá otázka je samozrejme, prečo práve
Tekovské Nemce? Čo ťa
sem priviedlo?
Nešiel som úplne do neznáma,
poznal som tu veľa ľudí, mám tu
kamarátov. Prišiel som sem trénovať futbal a bola tu taká možnosť
dostať byt v novej bytovej výstavbe. Tak prečo nie?

2.Poznáš tu veľa ľudí,
máš kamarátov, takže sa
Ti tu žije dobre?
Určite áno, žije sa mi tu v pohode,
ja nemám problém z nikým, snažím
sa vychádzať s každým. Som spokojný. Mám prácu, robím to, čo ma
baví, mám pekný byt...

3..Trénoval si okrem „na-

4.Môžeš našim čitateľom
prezradiť niečo z tvojho
súkromia?
Môžem, som rozvedený, mám
syna, ktorý má 25 rokov. Študuje
na VŠ v Nitre popri zamestnaní.
Je to veľmi šikovný chalan. Máme
dobrý vzťah a stretávame sa , ako
nám dovolí náš čas.

5.Kde si študoval?
Základnú školu som navštevoval
v Zlatých Moravciach. Potom som
išiel na Strednú odbornú školu polytechnickú, ktorá je taktiež v Zlatých Moravciach, zmaturoval som
a nastúpil som na Základnú vojenskú službu. Trvala dva roky. Slúžil
som v Čechách v Žatci. Hral som
aj tam futbal. Keď som prišiel domov, hral som futbal za Calex v Zlatých Moravciach. V roku 1991 som

nastúpil ako člen k Mestskej Polícii.
Tam nie sú hodnosti ,ale funkcie.

6.Ešte by si nám mohol
povedať niečo o tvojich
koníčkoch, čo robíš vo
voľnom čase a či máš
vôbec voľný čas?
Je to samozrejme šport ,futbal,
aktívne aj pasívne. Mám rád prácu
v záhrade, kosenie , strihanie stromov, proste všetko, čo súvisí zo záhradou. Rád aj čítam, hlavne knihy
z tématikou svetových vojen. Ja
si viem sám seba predstaviť, že by
som učil v Materskej Škole. Určite
by som to zvládol, nemal by som
s tým žiadny problém, to by ma
bavilo...
Mne sa proste nechce nudiť.
Netrápim sa zbytočnými vecami,
ohováraním. Beriem to tak, že čo
má prísť, príde...
Tak na záver nášho rozhovoru sa
chcem veľmi pekne poďakovať za
Tvoj čas, za ochotu a úprimnosť.
Je fajn, že prišiel “nový vietor“ do
našej obce. Dúfam, že sa u nás v
obci bude páčiť každému , kto sa
sem prisťahuje. Budeme sa snažiť
im to uľahčiť.
Za rozhovor ďakuje P. Datková

Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
v Tekovských Nemciach dňa 14.05. 2018
OZ: Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení zo
zasadnutia OZ dňa 22.02.2018
2. správu HK z kontroly rozpočtových opatrení za rok 2017
3. stanovisko HK – k prijatiu návratných zdrojov financovania
4. správu audítora k záverečnému
účtu za rok 2017
5. informáciu o stave účtov
6. informáciu o kultúrnych akciách mikroregiónu a obce
7. informáciu o podaných majetkových priznaniach
8. informáciu o výške priemernej
mzdy za rok 2017
9. informáciu o aktuálnych otázkach (výberové konanie, ÚPD, dotácia TJ, zákon o obecnom zriadení.
OZ: Prerokovalo:
1. Záverečný účet za rok 2017
2. Výročnú správu za rok 2017
3. Návrh plánu práce HK na II.

polrok 2018
4. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSE distribučná ( rozšírenie NNK pred školou)
5. Návrh kúpnej ceny SPF za pozemky pod miestnu komunikáciu
pri nových bytovkách
6. plat SO
OZ : schvaľuje:
1. Program zasadnutia
Návrhovú komisiu, Mokrý, Rudzanová, overovateľov zápisnice.:
Beniaková, Gaži
3. Celoročné hospodárenie obce
za rok 2017 bez výhrad
4. Prevod prebytku rozpočtu vrátane finančných operácií vo výške
31 672,51 € a rozdielu medzi rozpočtovým výsledkom hospodárenia
a finančným výsledkom hospodárenia vo výške 137,10 € do rezervného
fondu obce
5. Výročnú správu obce za rok 2017

6. Plán práce HK na II. Polrok2018
7. Zmluvu o zriadení vedného
bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej a.s. na pozemky
dotknuté realizáciou stavby „ Tekovské Nemce – pred školou – rozšírenie NNK“.
8. Mesačnú odmenu hlavnej kontrolórky vo výške 12 % z HM od
01.01.2018
9. predfinancovanie rekonštrukcie futbalového ihriska
10. plat SO s pôvodným navýšením o 4% od. 01.01.2018
OZ poveruje:
1. SO preveriť možnosť posunutia tabule označenia obce na
ulici Hradská smerom k HB
2. SO zaslať poslancom OZ
znenie nového zákona o obecnom zriadení
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Posvieťme
si na ....
kultúrny nekultúrny program.
V našej stálej rubrike sme si posvietili na kultúrne predstavenia,
ktoré pre nás občanov pripravujú
„naše“ deti ZŠ s MŠ pod vedením
učiteľov. Predstavenia sa konajú tradične v nedeľu, pri rôznych príležitostiach. Deti pripravené, strémované, rodičia a učitelia v napätí ako to
všetko dopadne. Skrátka atmosféra,
aká má byť. Len potom... Škoda, že
pri vchode do Kultúrneho domu
nerozdávajú návod, ako sa máme
správať . Každý z nás sa zúčastnil
aspoň raz či už divadla, alebo iného
kultúrneho podujatia - na začiatku
predstavenia nás poprosia o vypnutie svojho mobilného telefónu.
Je to z dôvodu rušenia nielen účinkujúcich, ale aj ľudí, čo sedia okolo
nás. Je pochopiteľné, že každý si
chce svoje dieťa natočiť na kameru, odfotiť do telefónu. Ale prečo
pritom sedí na svojom mieste, najlepšie v predných radoch? Ostatní

diváci majú výhľad! Je veľmi dobrý
nápad, že sa to koná v nedeľu, je
čas oddychu. Ale prečo sa všetci
niekam ponáhľame? Chápeme, že
radšej sa pozrieme na svoje dieťa,
ale sme natoľko slušní, že počkáme na ukončenie celého programu,
veď predsa nie sme takí arogantní.
Prídeme taktiež najedení, preto nie
je nutné si brať aj občerstvenie, bez
ktorého by sme neprežili. Pozitívna
vec je aj to, že vystúpenie je úplne
zadarmo, my platíme len veľkým
potleskom. Samozrejme, že tlieskame najviac svojmu dieťaťu, ale
môžeme aj tým druhým. Dúfam,
že sa nám raz podarí v kultúrnom
dome na kultúrnom predstavení
kultúrne sa správať. Všetci nadávajú
na dnešnú mládež: je „drzá, nevychovaná, arogantná...“ Iste to nemajú od nás, dospelých...
Redakcia

4. ročník ochutnávky vín pri Sv. Urbanovi
Dňa 19.5.2018 sa uskutočnila na viniciach pri soche Sv. Urbana
pobožnosť - posvätenie viníc a úrody , ktorú otvoril náš miestny
p. farár Maruna modlitbou venovanou sv. Urbanovi . Po tejto pobožnosti bola samotná ochutnávka vín, ktoré boli vyprodukované domácimi vinármi, ale aj od vinárov z iných vinárskych oblastí.
V ponuke boli hlavne vzorky
bielych vín , hlavne Rizling rýnsky a vlašský, Pesecká leánka,
Veltlin zelený , Zmeska, Otelo a z
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červených vín – prevažne odrody Frankovka modrá, Dunaj, Alibernet. Na akciu boli už tradične pozvaní naší dobrí priatelia

- harmonikári z Tekovskej Breznice . Harmonikári z Tekovskej
Breznice boli naozaj vynikajúci a postupne sa k nim pripojili
takmer všetci účastnici tohtoročnej ochutnávky vín. Nálada
bola výborná, nepokazil ju ani
krátky intenzívny dážď. Táto akcia u nás v porovnaní s inými
obcami ( Čajkov, Rybník, Čierne

Klačany, Psiare , atď ) je, by som
povedal, veľmi skromnou akciou, nie je jednoduché vybudovať určitú tradíciu . Svedčí to
asi aj o tom, v akom žalostnom
stave sú naše miestne vinohrady
a celkove vinárstvo na Slovensku
. V minulosti bolo na Slovensku
obhospodarovaných cca 80 tis
ha vinohradov, dnes je to 10 krát
menej cca 8 tis. ha obrábaných
vinohradov. V tomto smere sme
úplne zaostali za našimi susedmi z Českej republiky, Maďarska o Rakúsku ani nehovoriac.
Bude mojou snahou a verím, že
sa k tomu pridajú aj ostatní, aby
sme postupne aj z tejto akcie
urobili v budúcnosti zaujímavé
podujatie s bohatším kultúrnym
programom a vrátili život do našich miestnych viníc. Tešíme sa
už teraz na ďalší ročník. Ďakujem
touto cestou všetkým , ktorí akoukoľvek formou podporili a organizovali toto podujatie.
Ing. Ján Valkovič
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Koncoročný výlet v Trnave

Prázdniny za
dverami...
Veľmi teplo, koncoročné previerky, opakovanie, uzatváranie známok, rozlúčky, fotenie, výlety a nakoniec vysvedčenie. Takto by sa dali
charakterizovať posledné týždne
školského roka. Žiaci 1. stupňa navštívili mesto Kremnica, jej najkrajšie dominanty a mincovňu. Starší

žiaci tento rok absolvovali exkurziu
do vynoveného Múzea holokaustu
v Seredi a potom sa zoznámili s historickým centrom Trnavy a užili si
aj obľúbené nákupy. 22. júna sme
už po tretí krát zorganizovali v spolupráci s rodičmi hru Tajomstvá
dvorov, kde si zasúťažili deti 5. až
9. ročníka v netradičných disciplínach, ktoré pre ne pripravili ochotní
rodičia, za čo im patrí poďakovanie. Nasledovala diskotéka do neskorších nočných hodín. Trieda p.
učiteľky Šimegovej sa rozlúčila so

základnou školou na trojdňovom
výlete na chate v Detveianskej Hute
Vyvrcholením školského roka
bolo vyhodnotenie posledného štvrťroka na školskom dvore.
Musím vyzdvihnúť úspech našej
žiačky Natálie Galbavej, ktorá získala na atletických hrách v Zlatých Moravciach v skoku do diaľky zlatú medailu a krajskú súťaž
v Nových Zámkoch zavŕšila svojim osobným rekordom a umiestnením v prvej osmičke najlepších. Ing. Valkovičová každý rok

udeľuje cenu starostky obce pre
žiaka 4. a 9. ročníka. Po rozhodnutí pedagogického zboru túto
cenu získala Laura Briešková
a Alexandra Tužinská.
V tomto školskom roku končí vo
funkcii riaditeľa ZŠsMŠ PaedDr.
Juraj Šupka, ktorý na tomto poste pracoval od roku 2002. Za
všetkých kolegov a žiakov mu
prajeme ešte veľa ďalších šťastných rokov v kruhu rodiny, veľa
radosti s vnúčatami a hlavne
pevné zdravie.
Mgr. Jančeková

Aktívni aj na dôchodku...

Narodeniny DFS Geťelinka
V máji uplynul už rok odvtedy, čo
manželia Žemberyoví založili Detský
folklórny súbor Geťelinka. Za tento
prvý rok svojej existencie sa predstavili na viacerých podujatiach v našej obci, ktoré obohatili svojim vystúpením. Pri tejto príležitosti sa dňa
17.5.2018 konala narodeninová oslava,
ktorú pripravilo vedenie súboru za
podpory Kultúrnej komisie a rodičov
detí. Pre deti bolo pripravené veľké
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12. júna v utorok sa členovia JDS s tretli na tradičných
šp or tov ých hrách. Na f utbalovom ihrisku v Tekovsk ých
Nemciach si pripr av ili k r ásne dop oludnie a rozhý b a li telo v netr adičných disciplínach – ho de gr anátom,
s treľ b e z pr aku, triaf ali loptičkou do ple choviek a p o d.
Pri chutnom guláši si súťa že v yho dnotili a o cenili naj lepších čokoládov ými me dailami. Urobili tak nie čo pre
s voje zdr avie - ve ď šp or t a dobr á nálada sú z árukou
šťas tného a dlhého života...

prekvapenie v podobe krásnej výzdoby, narodeninovej torty so sviečkami,
čokoládovej fontány s ovocím a iných
dobrôt. Deti sa zabavili pri rôznych
tanečných súťažiach. Tiež nechýbalo
poďakovanie manželom Žemberyovím za založenie a vedenie Detského
folklórneho súboru Geťelinka. Prajeme celému súboru veľa šťastných
a úspešných rokov...
V. Lacová
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Deň detí v Atlantise
Dňa 1.6. 2018 sa uskutočnil výlet
na Deň detí. Išlo sa do Atlantisu.
Je to budova, v ktorej sa môžete
zabaviť aj na 3 až 4 hodiny. Výlet sa
začínal dlhou cestou autobusom
do Levíc. Prišli sme okolo deviatej. Privítala nás pani a odprevadila nás do miestnosti, kde boli rôzne veci. Mohli sme si vyskúšať aj
drony či iné. Potom sme prešli do
ďalšej miestnosti. Boli tam rôzne
hry a experimenty. Bola tam dokonca aj miestnosť, kde ste si mohli
vyskúšať simulátor. Posadili ste sa
do veľkého kresla, kde vám nastavili
napríklad to, že lietate na drakovi,
a keď ste sa pohli doľava, kreslo vás
naklonilo doľava. Miestnosť, ktorá

sa páčila deťom, bola aj bublinová. Mohli ste sa do bubliny, alebo
sami robiť bubliny. Nakoniec sme
nastúpili do autobusu, kde bol aj
prvý stupeň. Druhý stupeň vystúpil pri obchode Tesco a prvý
pokračoval do Tekovských Nemiec.
Vodič nám zastavil pri obchodnom
centre a tam sme mali rozchod na
hodinu a pol. Bolo pri nás aj City
centrum, kde je veľa obchodov pri
sebe. Nakoniec sme išli aj my do
Tekovských Nemiec a školský výlet
sa skončil. A všetci sa vrátili z výletu spokojní a šťastní. Ďakujeme za
krásny Deň detí.
Žiačka 5. triedy Olívia Datková.

Stavanie mája
Máj je niekoľko metrov vysoký
strom, väčšinou smrek alebo breza,
ktorý sa zvykne dozdobovať rôznymi stužkami či mašľami. V predvečer prvého mája, v minulom storočí,
chlapci stavali svojim vyvoleným
dievčatám pod okná máje, ktoré
symbolizovali ich vážny záujem.
Strom samozrejme musel aj pekne
vyzerať, krivý alebo rozkošatený by
bol rovnako hanbou pre dievča ako
aj pre chlapca. Táto tradícia bola
zvyčajne sprevádzaná aj spevom
a tancom, chlapci dievčatá poriadne vytancovali a dievčatá im za to
naliali niečo dobré na posilnenie.
V dnešných časoch sa máj stavia
väčšinou už len v centre dediny. V

sladkosti pre deti. Nakoľko občania vzdelávania spolu s našou pani stamajú radi toto tradičné podujatie, rostkou a pracovníkmi obecného
zišlo sa ich dosť a kotol gulášu sa úradu. Všetkým patrí veľká vďaka.
našej obci sa stalo tradíciou , že minul ani sme sa nestihli poobzerať.
zdatní muži spolu s miestnými ha- O prípravu a servírovanie sa postaZa KKŠV A. Gažiová
sičmi donesú z hory očistený strom rali členky komisie kultúry,športu a
a skupina dievčat v krojoch uviaže
na vrcholec ligotavé pestrofarebné stuhy, pričom si aj s ostatnými
zaspievajú naše známe ľudové piesne. Vztýčený máj takto stojí v strede
dediny po celý mesiac.
Bolo to práve v našom parku ,
kde členovia miestneho hasičského zboru aj tento rok postavili pekný, štíhly máj. Tam potom všetkým
do večera vyhrávala Nemčianska
kapela, pod vedením p. Š. Jančeka.
Nechýbalo ani malé občerstvenie.
Tento rok to bol vynikajúci guláš od
p. Závalca, dobré vínko , aj všelijaké
Stavanie mája spestrili spevom žiačky ZŠsMŠ

MDD netradične
Deti nám prinášajú šťastie, lásku ale aj pocit strachu , keď sa dostanú do
situácií , ktoré ohrozujú ich život. Preto je dôležité ,aby sa deti v MŠ úspešne a radostne zhostili výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke. Našim
deťom sa to podarilo 4.6. 2018 práve v deň keď oslavujú MDD. V toto
predpoludnie pani zástupkyňa MŠ prestrihnutím pásky zahájila praktickú
prípravu, dopravnú výchovu, formou hry, rôznych aktivít podporujúcich
bezpečné správanie sa v cestnej premávke. Deti mali možnosť využívať
rôzne - role chodca, cyklistu, prakticky si vyskúšať ako majú dodržiavať základné pravidlá. Pani zástupkyňa spolu s pani učiteľkou sa zahrali na policajtov, usmerňovali deti, situácie na ihrisku a tak deti mali z aktivít nielen
praktickú skúsenosť, ale aj radosť z pohybu. Na záver pani zástupkyňa celý
priebeh dňa zhodnotila, deti dostali darčeky a odniesli si spoločnú fotku.
Pri stavaní mája je najdôležitejšia príprava...
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Tekovské Nemce spomínali
na svojho Vinca
V sobotu dňa 28.4. sa konal už 8. ročník Memoriálu Vincenta
Valkoviča na multifunkčnom ihrisku .
Srdečnosť, ústretovosť a úsmevy by ste aj pokrájali, kamaráti
sa stretli pri guláši, pivku a najmä futbale. Turnaj starých pánoch
chceli tretíkrát v rade vyhrať Tlmače, ale vo finále prehrali 1:2 so
Zlatými Moravcami. Výsledok bol však druhoradý, vyhrali vlastne
všetci, teda Hronský Beňadik, Tekovská Breznica, Hôrky a samozrejme domáce Tekovské Nemce. Oči zvedavcov na seba strhol
Jozef Majzlík, aj v 67 rokoch ukázal, že nie nadarmo hral ligu za
Banskú Bystricu. „Ďakujem všetkým, ktorí si prišli uctiť Vincovu
pamiatku, ľudia si ho vždy vážili a bolo to vidno. Vyšlo nám počasie, všetko prebehlo korektne,“ vravel Ján Valkovič. Vinco , okrem
príjemného človeka bol i veľký futbalový talent, počas bohatej
kariéry hral v mládežníckých kategóriach zaNitru, Zlaté Moravce,
bol o neho eminentný záujem zo strany Slovana a Interu, klubov,
ktoré v tom čase patrili medzi to najlepšie u nás na Slovensku a tak
isto v bývalom Československu. Bohužial nedopadlo to podľa jeho
predstáv, k tomu prišli zranenia a v kariére pokračoval potom v Seredi, v Spojoch Bratislava ,v Tlmačoch a na konci kariéry v našom
klube Tekovské Nemce. Zarovno s Jozefom Piačekom sa dodnes
považuje za najlepšieho futbalistu z Tekovských Nemiec. Bol dlhoročným predsedom nášho klubu a jeho zásluhou tu fungoval
futbalový život dlhé roky.
Pätnásťčlenný organizátorsky štáb po odohratých zápasoch
pozývali do „svadobky“ kultúrneho domu na tzv. „ druhý polčas“.
Spomínalo sa, rozprávalo, bavilo. „Dúfam, že o rok pôjdeme do
deviateho ročníka,“ zavŕšil Ján Valkovič.
Ing. Ján Valkovič

skupina A
Hronský Beňadik
Tekovské Nemce
Zlaté Moravce
1. zápas sk. A:
Hronský Beňadik
0
0
1
1

1
2.zápas sk. B:
Tekovská Breznica
0
1

2
3. zápas sk. A:
Tekovské Nemce
0
0
1
1
1

2
4. zápas sk. B:
Tlmače - Rybník
1
1
1
2
2
3
3
4
5

6
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skupina B
Tekovská Breznica
Tlmače - Rybník
Žilina Hôrky
Zlaté Moravce
1
2
2
3

4
Žilina Hôrky
1
1

1
Hronský Beňadik
1
2
2
3
4

4
Tekovská Breznica
0
1
2
2
3
3
4
4
4

4
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Vážený fanúšikovia futbalu
Dovoľte mi, aby som v tomto príspevku v krátkosti zhodnotil mi- schopný dohrať súťaž. Je tam viac dôvodov – zmena školy , niektorí
nuloročnú futbalovú sezónu v našom miestnom klube.
z nich bývajú na internáte, zdravotné problémy, iné záujmy , atď. Na
druhej strane máme v mužstve dorastu niekoľko šikovných chlapcov,
Mužstvo dospelých:
ktorí za 1-2 roky budú prínosom pre mužstvo dospelých, toto je pre
Pôsobenie našho mužstva dospelých v VII. Lige sk. C v minulej sezóne nás hlavná motivácia, aby sme udržali dorast u nás aj v budúcej sezóne.
bolo striedavé ako výkyvy počasia , úvod sezóny sme začali fantasticky,
zo šiestych zápasov 5 výhier, pomaly nás pasovali za favorita na víťazstvo v súťaži, prišiel však nešťastný zápas v Tesárskych Mlyňanoch, kde
sa stal nepríjemný úraz nášmu brankárovi Marianovi Šebeňovi a jesennú
časť sme dohrávali bez prvého brankára, prišli potom nevydarené zápasy a zbytočné straty bodov , hlavne posledný zápas na jeseň doma s Ladicami, keď sme už vyhrávali 3:1 a nakoniec sme prehrali 3:4. Na jar sme
odohrali tak isto nešťastné zápasy v Č. Klačanoch, kde sme dostali gól
v poslednej minúte a doma nezaslúžená prehra s Tesárskymi Mlyňanmi.
Výsledokom základnej časti bolo, že sme skončili až na 6. mieste a nepostúpili sme do základnej prvej nadstavbovej súťaže o postup. Toto
hodnotím z mojej strany ako sklamanie, pretože sme na to určite mali
hráčsky káder . Súťaž potom pokračovala pre nás v skupine o umiestnenie, ktorú sme jasne vyhrali.
Konečná tabulka v VII.lige sk. C o umiestnenie :
1 TJ Družstevník Tekovské Nemce 14

9 3 2

48:27 30

8 9

0

2 TJ Družstevník Čierne Kľačany

14

7 4 3

46:27 25

7 4

0

3 ŠK Velčice

14

6 6 2

59:26 24

6 3

0

4 TJ Družstevník Neverice

14

8 0 6

37:28 24

5 3

0

5 OFK Hosťovce

14

7 2 5

49:33 23

4 2

0

6 ŠK Lovce

14

5 4 5

49:38 19

3 -2 0

7 TJ Slovan Jedľové Kostoľany

14

3 3 8

21:57 12

2 -9 0

8 FK Skýcov

14

0 0 14 5:78

0

Konečná tabulka VI.liga dorast U19. Sk. A :
1 ŠK Žitavany

20 17 3 0

102:10 54 13 24 0

2 FK Janíkovce

20 16 3 1

96:19

51 12 21 0

3 OFK Sľažany

20 12 3 5

52:21

39 11 9

0

4 TJ Slovan ŠPP Kolíňany

20 12 2 6

67:44

38 10 8

0

5 ŠK Tesárske Mlyňany

20 12 1 7

56:48

37 9

7

0

6 OFK 1948 Veľký Lapáš

20 12 1 7

81:39

37 8

7

0

7 TJ Družstevník Machulince

20 8

2 10 49:50

26 7

-4 0

8 OFK Čifáre

20 5

1 14 42:72

16 6

-14 0

9 MFK Pohranice

20 2

3 15 19:84

9

5

-21 0

10 TJ Štart Nitr. Hrnčiarovce

20 2

1 17 23:95

7

4

-23 0

11 TJ Družstevník Tek. Nemce

20 1

2 17 13:118 5

3

-25 0

12 FC Vinodol(odstúpené)
13 OFK TATRAN Topoľčianky

0

0

00

0:0

0

2

0

0

0

0

00

0:0

0

1

0

0

(odstúpené)

1 -21 0

Mužstvo dospelých v minulej sezóne predviedlo určite veľa pekných
zápasov, akcií, na druhej strane ako som uviedol , svojou nedisplinovanostou, stratilo zbytočne veľa bodov, ktoré nás stáli postup do prvej
skupiny. Myslím si a verím chlapcom, že je tu vytvorený dobrý základ
,ktorý tu zostane aj do budúcej sezóny , bude však potrebné posilniť
káder o 2-3 skúsenych hráčov. Dostať u nás futbal na vyššiu úroveň nie
je jednoduché, chce to veľa energie, obetavosti, pevných nervov, pokaziť sa to však dá v priebehu , alebo po jednom zápase. Keď chceme
mať viac radosti z futbalu , musia to pochopiť všetci dookola, čo majú
radi futbal :
hráči, že je potrebná vačšia účasť na tréningoch,tak isto diváci, že
nech radšej povzbudia hráčov, ako by mali vykrikovať negatívne na
nich a na rozhodcov a samozrejme výboru, aby vytvoril primerané
podmienky pre všetkých, všetci by sme mali byť viac tolerantní voči
ostatným, neurážať sa za zbytočné detaily, rešpektovať sa navzájom,
aby sa vytvorila dobrá pozitívna atmosféra, pretože futbal u nás sa
robí na amatérskej úrovni . Potom určite prídu ešte lepšie výsledky
a lepšia hra nášho domáceho mužstva dospelých.

Mužstvo dorastu :
Pri mužstve dorastu môžem hodnotiť pozitívne akurát to , že chlapci
hrajú futbal a dohrali celú súťaž, je ťažké po psychickej stránke pre
chlapcov, keď prehrajú za sebou viac zápasov z vysoko negatívnym
skóre .Najvačším sklamaním pre mňa je, že pred začiatkom súťaže
odišlo z nášho mužstva 5 hráčov, a hlavne to, že ďalších 7-8 domácich
hráčov prestalo hrať futbal. Boli sme v situácii, že či budeme vôbec
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Zhodnotenie prvej
sezóny prípravky U11
Futbalový ročník 2017/2018 je na
konci, a tak je čas na malé poohliadnutie za prvou sezónou futbalovej
prípravky. Naši najmenší futbalisti
začali historicky prvýkrát hrať skutočné majstrovské zápasy, strieľať
svoje veľké góly, prežívať víťazstvá,
prehry a spoznávať krásy najpopulárnejšieho kolektívneho športu na
svete. Prvá sezóna bola viac - menej skúšobná. Chlapci zistili, že to
samé nepôjde, že musia pre to niečo urobiť. Chcem podotknúť, že aj
napriek tomu, že naši chlapci začínali s futbalom, keď ostatné mužstvá už asi dva roky systematicky
pracovali s chlapcami, naši sa im
za polroka vyrovnali. Samozrejme
na tých najlepších a vekovo starších ako sú Volkovce a Jelenec sme
nemali. Súťaž sa hrala turnajovým
spôsobom. Víťazom sa stali Volkovce pred Nevidzanmi, na treťom
mieste skončili chlapci z Jelenca,
naši „Sršni“ obsadili štvrté miesto,
posledné piate miesto patrí Č.
Hrádku. Najlepšími strelcami nášho mužstva boli Dominik Galbavý
a Šimon Urban. Chlapcom sa darilo
striedavo úspešne, ale tu výsledky
neboli rozhodujúce. Čo sa týka hodnotenia nášho mladého mužstva
tak aktivitu hodnotím pozitívne, ale
na turnajoch bolo veľa technických
nedostatkov, zlý prvý dotyk s loptou a nepresné krátke prihrávky viacerých hráčov, čo bolo negatívom
niektorých zápasov. Koncovka tiež
„bolela“ ,hlavne keď hráči nepoužili
hlavu ale aj opačnú /väčšinou ľavú/
nohu. V niektorých zápasoch som
musel zvýšiť aj hlas a určiť „motivačné“ impulzy, nakoľko chlapci si
veci zľahčovali a zápasy iba dohrávali. Ale stále sa len učíme, škoda,
že niekedy na vlastných chybách.
Účasť na tréningoch bola dobrá,
v priemere okolo 14 chlapcov. Pri
trénovaní sa zameriavame najmä
na prácu s loptou. Chcem deti naučiť hrať futbal a aby ich lopta počúvala, pričom v zápasoch hráme

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
NARODILI SA:
Ondrej GAŽI
Mia JANDÍKOVÁ
Patrik JANDÍK
Filip MIHÁLOV
Tamara JÓBOVÁ
vždy dopredu. To je aj môj základ
trénovania, pretože ľahko naučíme
chlapcov odkopávať lopty, ale naučiť ich urobiť kľučku, obísť hráča
a s niekým si aj prihrať to už nie
je také jednoduché. V našej prípravke sa venujeme chlapcom aj
tým menej talentovaným, pričom
dobre vieme, že možno viac ako
polovica z nich v budúcnosti nebude súťažne hrávať futbal. Teší
ma ale fakt, že základy k tvrdej systematickej práci, k slušnému kolektívnemu správaniu, k disciplíne a hlavne veľa pekných zážitkov
z mladosti ich bude sprevádzať po
celý život. Popri aktívnej činnosti si totiž upevňujú zdravie, harmonicky sa vyvíjajú a pritom aj
vzorne reprezentujú nielen seba,
rodičov, klub ale i našu obec.
Na záver by som chcel osloviť
hráčov a najmä rodičov našich
prípravkárov:
„ Vážení rodičia, v našom klube sa pripravuje okolo 17 detí,
nie všetci však môžu nastúpiť
na zápas v základe, keďže sa
hrá 4 + 1- preto vás prosím o trpezlivosť. Je mi jasné aj to, že
každý by chcel mať svoje dieťa
na ihrisku. Môže sa stať, že niekto sa na ihrisko dostane len na
krátky čas. Deti však treba motivovať k väčšiemu úsiliu, treba
im však aj vysvetliť, aby svojim
prístupom dosiahli zlepšenie
a treba im dodávať chuť. Ak uvidím, že majú snahu aj na tréningu, určite dostanú aj viac šancí
v zápasoch. Všetkým chlapcom

prajem, aby im chuť a elán vydržali aj v nasledujúcom ročníku.
“ Tréner Ján Sikoriak
To že máme mužstvo v kategórii U11, hodnotím ako jednu
z najpozitívnejších vecí v našom
klube za minulú sezónu, do budúcej sezóny vzhľadom na veľký počet detí prihlasujeme dve
mužstvá v kategórii U9 a U11 .
Záverom, chcem poďakovať
všetk ým sponzorom, hlavne
OcU s p. starostkou, ktorý je
náš najvačší sponzor. Zároveň
chcem uviesť, že ako som deklaroval , že nechceme byť odkázaný len na pomoc OcU, TJ si v minulom roku viac ako polovicu
príjmov, zabezpečila sponzorsky
formou OZ Nemčan, brigádnickou činnosťou, organizovaním
hodovej zábavy, príjmamy zo
vstupného a prvýkrat v histórii
aj príjmom zo SFZ za mládežnicke mužstvá. Všetky financie
za TJ sú pod kontrolou a evidované v pokladničnom denníku.
Ďakujem touto formou celému
výboru TJ, trénerom, hráčom za
minulú sezónu a tešíme sa už
teraz na to, že budúca sezóna
bude úspešnejšia, prinesie nám
viac futbalových športových zážitkov a hlavne viac radosti ako
zbytočných stresov a negatívnych emócii.
Športu zdar a futbalu zvlášť,
Ing. Ján Valkovič – predseda
TJ Družstevník
Tekovské Nemce

JUBILANTI
Jozef MOKRÝ
Janka MARUNIAKOVÁ
Ing. Anna RAGASOVÁ
Milan DRGOŇA
Vladimír MÁJEK
Erika DRGOŇOVÁ
Cyril KOVÁČ
Angela RADENOVÁ
Mária BALÁŽIKOVÁ
Elena ŠIMEGOVÁ
Terézia DOBOŠOVÁ
Elena ŠPELICOVÁ
Mária VALACHOVÁ

MANŽELSTVO
UZAVRELI:
Richard ŠABÍK
a Michaela ŠIMKOVÁ
Dárius ŠTULLER
a Erika KOVÁČOVÁ

Blahoželáme!

Navždy nás opustili:
Milan LEMPOCHNER
Milan PETROVIČ
Terézia VALKOVIČOVÁ
Mária PETRINCOVÁ
Anna PETROVIČOVÁ
Vincent ŠEBEŇA
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