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Slovo na úvod Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas!
Milí čitatelia, držíte v rukách prvé tohtoročné číslo
Tekovského Nemčana. Podieľali sme sa na ňom už
v novom zložení redakčnej
rady a pevne veríme, že to
novinám prospeje a budú
pestrejšie a zaujímavejšie.
So záujmom som si prečítala zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, hlavne kritiku na
uverejnenie „starej“ fotografie v poslednom čísle
Tekovského Nemčana. Len
na vysvetlenie uvádzam,
že ak tuálnu fotografiu
sme v momente keď mali
ísť noviny do tlače nemali k dispozícií, preto sme
použili tento záber ako ilustračné foto – čo tam bolo
aj jasne uvedené. Ešte by
som sa chcela ospravedlniť všetkým jubilantom
za nedorozumenie v novinách Požitavie – Širočina,
ktoré spôsobili v tlačiarňach posunutím jednotlivých riadkov. V obecných
novinách už bolo všetko
na správnom mieste. Som
naozaj rada, že sa takéto
pripomienky ohľadom Tekovského Nemčana riešia
na Obecnom zastupiteľstve. Svedčí to o tom, že
ste pozorní čitatelia a kvalita vašich obecných novín vám nie je ľahostajná!
Sme pripravení na akékoľvek pripomienky, ale radšej budeme ak nám pošlete príspevky a fotografie.
Prajem Vám všetkým za
celú redakčnú radu príjemné prežitie Veľ konočných
sviatkov!
Mgr. P. Jančeková

Veľa sily, aby ste dlho v zdraví žili!

Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody
Vám želá redakcia TN

Mesiac knihy- ako často čítame ?
Vždy v mesiaci marec sa často
skloňuje pojem marec- mesiac knihy. Jeho posolstvo by malo byť
najmä o knihách, o tom, že naším najprirodzenejším koníčkom
by malo byť práve ich čítanie. Má
však v našej technickej dobe kniha
ešte miesto? Má zmysel posolstvo
mesiaca knihy? Pre hlbšie zamyslenie nad týmito otázkami by som
ako príklad rada uviedla zopár štatistík za rok 2016, ktoré mi ochotne
poskytla naša knihovníčka, p.Holečková, za čo by som sa jej touto
cestou chcela poďakovať.
V roku 2016 bol celkový počet
čitateľov knižnice 52 osôb, z toho
detí do 14 rokov 11, dospelých 35
a študenti iba 6. Naša knižnica
v súčasnosti obsahuje vyše 3581
kníh. Nie je základným šíriteľom
vzdelanosti práve kniha? Pôžitok
z jej čítania a jej kultúrno-vzdelanostné posolstvo počítač a televízia nikdy nemôžu nahradiť. Knihy
podporujú u detí rozvoj slovnej zásoby, fantázie a základov kritického
myslenia. Pravá kultúra sa ukrýva
v knihách a takýchto kníh obsahuje naša knižnica množstvo, či
už v rozsiahlom oddelení beletrie,

slušnej zásobe odbornej literatúry
a najmä množstve rozprávkových
kníh pre deti všetkých vekových
kategórií. Preto by som chcela
pozvať do našej knižnice každého dospelého a predovšetkým
každé dieťa. Nájdu tu pobavenie,
poučenie a silný zážitok v podobe objavovania rozsiahlych svetov,
ktoré ukrývajú knihy. Naša knižnica
je otvorená každú sobotu od 14:00
do 17:00 hod. Zápisné predstavuje
iba jedno jediné euro ročne pre
dospelých čitateľov, deti a študenti
neplatia vôbec nič. Viem, že teraz
hovorím aj za našu pani knihovníčku, ktorá rada uvíta každého
nového čitateľa a je vždy ochotná
pomôcť a poradiť pri hľadaní žiadaných kníh. Nezabúdajme viesť
deti k čítaniu, pretože z vlastnej
skúsenosti viem, ako sa to môže
zísť pri štúdiu, a ako kvalitne môžu
knihy všetkých druhov obohatiť
náš svet. Využime preto túto možnosť, ktorá sa nám ponúka priamo
za našimi ,,humnami“!
Aby som však neuvádzala iba
čitateľské štatistiky z knižnice
a podoprela ich zaujímavejšími faktami takpovediac priamo

od zdroja, iniciovala som malý
prieskum u žiakov 5.-8. ročníka
v našej ZŠ, za realizáciu ktorého
ďakujem p. učiteľke Šupkovej.
Deti odpovedali na otázky či čítajú a ak áno, tak ako pravidelne,
a čo konkrétne. Prevažovala odpoveď čítam iba občas, a hneď po
nej nasledovala odpoveď čítam
iba málokedy. Treťou najfrekventovanejšou odpoveďou bolo čítam
pravidelne každý deň a čítam len
ak ma niečo zaujme. Odpovede
na otázku čo konkrétne čítajú boli
naozaj zaujímavé. Neprevažovali
rozprávky, encyklopédie či učebnice, ale najmä detektívky (v súčasnosti populárne severské detektívky, medzi odpoveďami sa dali
nájsť napríklad knihy od Henninga
Mankella!) a dobrodružné žánre či
sci-fi. Zdá sa teda, že naše deti sa
pomaly, ale isto vracajú k čítaniu
kníh. Podporme ich v tom, nech
posolstvo mesiaca knihy každý rok
napĺňa svoj význam. Deti samotné si to v dnešnej technickej dobe
síce ešte neuvedomujú, ale kniha
má svoj význam. Nezabúdajme im
to pripomínať.
L. Sentineková

Uznesenia zo zasadnutia OZ
v Tekovských Nemciach dňa 27. 02. 2017
OZ: Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho OZ
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole inventarizácie
majetku k 31.12.2015
správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontrolnej činnosti za rok
2016
správu o inventarizácii majetku
obce
informáciu o stave účtov
informáciu o ak tuálnych
otázkach
informáciu o plánovaných kultúrnych akciách v roku 2017
diskusný príspevok p. Sikoriaka
a Ing. Ragasovej

OZ : schvaľuje:
1. Program zasadnutia
2. Návrhovú komisiu, Beniaková, Gaži, overovateľov zápisnice.:
Mokrý, Rudzanová
3. vyradenie majetku podľa návrhu inventarizačnej komisie
4. Plán kultúrno spoločenských
akcií na rok 2017
5. Zmeny termínu zasadnutí OZ
na rok 2017
6. Úpravu rozpočtu obce
7. Zámenu nehnuteľnosti v katastrálnom území Tekovské Nemce
a to parcelu KN C č. 2186/3
a 2186/4 ev. na LV č. 1420 ako TTP
o výmere 4842 m2 a 4762 m2
v podiele 1/1 na MIPEMA s.r.o, za

parcelu KN E č. 3200/1 ev. na LV
č. 2208 ako TTP o výmere 6354
m2 v podiele 1/1 na obec Tekovské
Nemce , ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.b) a e) zákona č. 138/91 Zb. v
platnom znení
Dôvodom je spojenie ulice Dolné lúky a Dlhý rad miestnou komunikáciou v súlade so schváleným
ÚP obce Tekovské Nemce, rozšírenie inžinierskych sietí a vybudovania kanalizačnej vetvy.
8. výstavbu ďalšej bytovky
9. podanie žiadosti na rekonštrukciu hasičkej zbrojnice
10. prenájom sály na výučbu anglického jazyka pre deti

OZ : sa uznieslo:
1. na všeobecne záväznom nariadení 1/2017 o financovaní materskej školy a školských zariadení na území obce Tekovské
Nemce ( bez pripomienok ).
2. na všeobecne záväznom nariadení 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tekovské
Nemce ( bez pripomienok )
3. na všeobecne záväznom nariadení 3/2017 Požiarny poriadok obce Tekovské Nemce ( bez
pripomienok )
OZ: Doporučuje:
1. starostke obce upozorniť
správcu toku na výrub drevín na
Dolných lúkach

Posvietime si na to !

Poslanci pod lupou
(Začíname seriálom otázok a odpovedí našim poslancom)

Marek Turza(40), ženatý, 2 deti,
predseda poriadkovej komisie
1. Už dva roky pôsobíš ako predseda poriadkovej komisie.
V čom spočíva činnosť a čo je náplňou poriadkovej komisie
Napríklad riešiť susedské vzťahy, neprispôsobivých občanov a všetko, čo
je v našej kompetencii.
2. Koľký členovia sú v poriadkovej komisii ? Stretávate sa ?
Sme traja, ja, Slavo Šimeg a Ľubo Petrovič. Keď bolo treba riešiť, tak sme
sa stretli.
3. Splnila táto funkcia tvoje očakávanie?
Čiastočne splnila.
4. Už ste niečo riešili?
Riešili, aj v spolupráci s policajným zborom zo Zlatých Moraviec
5. Na čo si treba posvietiť?
Treba byť obozretný...

tekovský nemčan

Zakladáme novú interaktívnu rubriku, aby ste aj vy, naši čitatelia a obyvatelia Tekovských Nemiec, mali možnosť reagovať, prípadne napísať svoj
názor alebo skúsenosť, upozorniť na zaujímavosť či udalosť s ktorou by
ste sa chceli podeliť s ostatnými. Dnes si posvietime na zloženie obyvateľstva v Tekovských Nemciach. Viete koľko ľudí sa do obce prisťahovalo
za posledný kalendárny rok? Do našej obce sa v roku 2016/2017 prihlásilo
k trvalému pobytu 17 ľudí. Demografický vývoj ovplyvnilo aj narodenie
12 detí – 7 chlapcov a 5 dievčat. Naopak, z obce sa odsťahovalo 26 ľudí
a 13 obyvateľov nás navždy opustilo. Súčasný počet obyvateľov v našej
obci je 1037 – oproti minulému kalendárnemu roku je to mierny úbytok.
Budeme veľmi radi, keď sa ozve nový prisťahovalec a podelí sa s nami
o skúsenosti a pocity z príchodu do našej obce! Sme zvedaví ako sa mu
v našej obci žije, či si musel zvykať na určité veci, alebo naopak, či sa tu cítil
hneď ako doma a prečo. Čakáme na vaše príspevky na adrese tekovsky.
nemcan@gmail.com
P. Jančeková

Vážení spoluobčania,
1. Obec Tekovské Nemce dôrazne
upozorňuje všetkých obyvateľov obce , ktorí sú majiteľmi
psov a ktorí na venčenie psov
a „na výbeh“ využívajú intravilán
obce (napr. park, priestranstvo pri
kostole, pri ihrisku, pošte , všetky
zelené plochy, miestne komunikácie, chodníky a pod.), že sú povinní
po psoch zbierať a likvidovať ich
výkaly. Taktiež je prísne zakázaný
voľný pohyb psov po obci. Občan
má povinnosť vodiť psa tak, aby sa
zamedzilo znečisťovaniu budov,
dopravných prostriedkov a poško

dzovaniu zelene v obci. Pes musí byť
na vôdzke a nebezpečný pes musí
mať aj náhubok . Verím, že všetci
chceme žiť v čistom prostredí a , že
po zverejnení tejto výzvy sa situácia
v obci zlepší.
2. Obec Tekovské Nemce upozorňuje občanov, že v zmysle zák.
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi § 14 ods. 2 písm. b) je
zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov. Preto žiadame
občanov, aby k tomuto problému
pristupovali zodpovedne.
- SO-
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Vianočná viničná párty

Bola mrazivá sobota ráno 17. decembra 2016, keď sa opäť, ako každý rok, vybralo zopár ľudí na vinice,
na „ Paliho chatu“. Keďže dnešná
doba je dosť rýchla, tak nájsť spoločný termín na stretnutie nie je
vôbec jednoduché. Ale vždy sa
to nakoniec podarí a je príležitosť
stretnúť sa, porozprávať, vychutnať
si spoločne strávený čas a trochu si
zaspievať a tešiť sa z prichádzajúcich Vianoc.
Prvý krát sa tohto stretnutia
zúčastnili „Breznickí harmonikári“.
Páni Gužík, Brieška, Píry a Janček,
ktorí svojím umením prispeli ku
pekným chvíľam, ktoré sú stále
vzácnejšie. Aj touto cestou sa im
chceme poďakovať, pretože hrať
v chladnom počasí na hudobných
nástrojoch (3 x harmonika a 1 x trú
bka) nie je vôbec jednoduché.
Tentokrát sa namiesto guláša

varila výborná kapustnica, ktorá
je typická pre toto predvianočné
obdobie. Milé slovo a úsmev nechýbali, tak ako na všetkých týchto
stretnutiach v prírode „na viniciach“.
Spestrením bola tombola, kde si každý vylosoval nejaký darček. Darčeky do tomboly sme si priniesli a tak
sa každému niečo ušlo, čo symbolicky pripomínalo Vianoce a vzájomné obdarúvanie sa. Nakoniec
sme sa potešili pohľadom na ohňostroj, ktorý ukončil toto stretnutie.
Napriek chladnému počasiu, sme
si odniesli príjemný hrejivý pocit
z toho, že sme prekonali lenivosť
a vyšli von do prírody. Aj teraz
sa stretli ľudia z viacerých kútov
Slovenska, takže je to o to vzácnejšie. Aj touto cestou ďakujeme za
túto príležitosť.
J. Drgoňa

Ako urobiť naše noviny zaujímavejšie a lepšie?
Kládli sme si túto otázku a vďaka našej šéfredaktorke sme sa
pustili do takej menšej novinárskej obrody (jej výsledkom je
napr. rubrika posvieťme si na
a príloha Zo života školy) a pri
tejto príležitosti by som rada
opäť uverejnila menší apel. Tekovský Nemčan sú noviny našej
obce, teda nás všetkých. Majú
v yzdvihnúť to dobré, (čoho
je našťastie v našej obci stále
dosť), informovať o tom čo sa
udialo, o tom, čo sa práve deje,
ale i tom čo by sa malo diať ale
nedeje. Prozaicky povedané,

problémom (nielen) našej obce
je, že nevie „nahlas“ pomenovať
problémy, (keď nejaké sú), hoci
otvorená diskusia a konštruktívna kritika by mohli pomôcť riešeniu problémov či konfliktov,
aké nevyhnutne prináša koexistencia vyše 1000 občanov našej
obce. V žiadnom prípade nechcem občanov nabádať k zúrivej
kritike a ostrým polemikám, to
určite nie, ale! Vidíte vo svojom okolí problém, na ktorý
by ste chceli upozorniť a prispieť tak k jeho konštruktívnemu vyriešeniu? Chýba

vám diskusia o nejakej podľa
vás pálčivej otázke? Napíšte nám, upozornite nás a my
v Tekovskom Nemčanovi si
na to posvietime v našej rubrike, alebo len tak v článku
a budeme informovať. Medziľudská komunikácia je základom úspechu korektných vzťahov, nebojme sa slušne prejaviť
svoj názor na veci čo sa (ne)dejú,
pozrime sa na veci tak ,,správne“
kritickým okom! To isté platí aj
o obsahu našich novín. Chcete niečo pripomienkovať alebo
zlepšiť? Napíšem to znova- stačí

Pozvánka na 7 . ročník Memoriálu Vincenta Valkoviča.
Pozývame Vás na 7. ročník futbalového turnaja starých pánov za
účelom spomienky na nášho bývalého dlhoročného hráča, funkcionára a priateľa Vincenta Valkoviča.
Turnaj bude dňa 29. apríla
2017 na multifunkčnom ihrisku
v Tekovských Nemciach.
Začiatok turnaja bude o 9,30
hod.
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Tento rok sa turnaja zúčastnia tie
isté mužstvá ako v minulom ročníku :
Tlmače, Hronský Beňadik, Zlaté
Moravce, Tekovská Breznica, Hôrky
a domáce Tekovské Nemce.
Ing. Ján Valkovič
Hradská 224, Tekovské Nemce

nám dať vedieť! Naša redakčná
rada pracuje ako samostatná komisia popri OZ a teda v prípade pripomienok treba kontaktovať práve nás, nie členov OZ
či pani starostku. Budeme len
veľmi radi, ak sa ozve každý kto
má nejaké konštruktívne nápady
a návrhy, alebo aj otázky! Môžete sa ozvať osobne alebo na
kontaktných emailoch: tekovsky.
nemcan@gmail.com, lsentinekova1128@gmail.com.
L.Sentineková

Oznam
Ak máte záujem stať sa stálym odberateľom Tekovského Nemčana, máte možnosť.
Predplatné a donáška do domu
vás bude stáť 1 euro na kalendárny rok. Objednávky u L. Sentinekovej, Hradská 213, alebo
u P. Jančekovej v škole.

tekovský nemčan

Na slovíčko....
Mladý, úspešný, ambiciózny muž, ktorý vo svojom veku už
dosiahol veľa. Je manžel, otec štyroch detí, poslanec, zástupca
starostky obce, predseda Rady školy a majiteľ firmy. Predstavujeme vám inžiniera Lukáša Gažiho (31). Tak na slovíčko ...

1.Kde ste študovali ?
Základnú školu prvý stupeň
som navštevoval v Tekovských
Nemciach a od piateho ročníka som
nastúpil na osemročné gymnázium
v Zlatých Moravciach. Po ukončení gymnázia som začal študovať
SPU v Nitre, Fakultu záhradníctva,
záhradnú a krajinnú architektúru.
Úspešne som skončil ako inžinier
záhradnej architektúry

Má sa zaujímať o výsledky školy.
Predsedom som od septembra. Ale
moja posledná funkcia je pre mňa
celoživotná.

3.Vaša funkcia ako zástupca starostky je blízko
k funkcii starostu. Nerozmýšľali ste o tom, že raz
možno skúsite kandidovať ?

2.Ste predsedom Rady
školy. Aké funkcie ešte zastávate?

Teraz určite nie. Mám rešpekt pred
touto funkciou, je to veľká zodpovednosť, ale nikdy nehovor nikdy.

Som poslanec, zástupca starostky,
majiteľ firmy, alebo podnikateľ, ale
hlavne som manžel a otec. Poslanec
a zástupca som na štyri roky. Predseda rady školy som zvolený do
roku 2020.Rada školy je kontrolným
a hlavne odporúčacím orgánom.

4.Má taký zaneprázdnený človek vôbec voľný čas?
Ak si ho predsa nájdete,
aké záľuby, alebo koníčky
máte?

Môj najväčší relax a oddych je moja
rodina. Ale určite mám čas aj pre
seba, napríklad si niekedy s partiou
kamarátov zahrám futbal. Ale mám
aj iné záľuby, ako spev, folklór, hudba
ako taká. Aktívne pôsobím v speváckom zbore v kostole, pod vedením
Vincka Valkoviča. Hrám na klarinet,
gitaru. Na klarinet som chodil aj do
ZUŠ v Zlatých Moravciach, prvý aj
druhý stupeň. Hudba ma sprevádza
celý život. Ako rodina sme založili ľudovú hudbu - kapelu Gažiovci.
Máme aj dva albumy, ale nikdy neboli
vydané. Ďalej je to tanec, nielen ľudový, ale aj spoločenské tance. Navštevoval som súbor Zlatňanka v Zlatých
Moravciach. Absolvoval som aj kurz
spoločenských tancov.

5.Ste veľká rodina. Schá
dzate sa často, alebo
vôbec?
Sme veľmi súdržná rodina .Určite sa
môžeme na seba spoľahnúť a aspoň
raz za týždeň sa stretneme. Jeden
druhému si vieme pomôcť.

6.Pomáha Vám niekto
s vedením firmy a podnikaním, alebo to zvládate
sám?
Musím povedať pôvod o založení firmy. Firmu sme zakladali dvaja.
Ja a moja manželka. Naše randenie
spočívalo v presádzaní a hrabaní sa
v zemi. Mali sme svoj sen a chceli sme

si ho splniť. Naše prvé dieťa bola firma. Manželka je vyštudovaná prekladateľka z ruského a anglického
jazyka. Máme krásne a zdravé deti.
Kamilka bude mať 5 rokov, Emanuel
má 3 roky, Gabriel 2 roky a najmladšia
Vanda má 5 mesiacov. Moja manželka je výborná manažérka a manažuje nielen firmu, ale aj domácnosť
a hlavne deti.

7.Koľko ľudí vo svojej firme zamestnávate a viete
ich mená?
Vo firme je zamestnaných 7 ľudí
na plný úväzok. Ale máme, alebo zamestnávame aj sezónnych pracovníkov. Určite ich poznám po mene.
Z každým sa snažím vychádzať čo
najlepšie. Učím sa stále aj ja, hlavne
byť asertívny. U nás sa nemusí zamestnať záhradník. Stačí, keď sa mu
chce robiť. Firmu sa snažíme rozširovať, vylepšovať, počúvať ľudí čo
chcú a potrebujú. Chystáme sa na
elektronizáciu skladového systému.
Je to pre nás samozrejme zlepšenie
služieb a zrýchlenie. Budeme vedieť
zákazníka čo najrýchlejšie obslúžiť.
Ale ja a manželka robíme vždy najlepšie ako vieme.
Ďakujeme za čas, ktorý si pán
Lukáš pre nás našiel a prajeme
za celú redakčnú radu veľa zdravia, pracovných a súkromných
úspechov.
Za rozhovor ďakuje
Mgr. P. Datková

Tvorivé dielne
V jarnom období každoročne organizujeme Veľkonočné tvorivé
dielne. Návštevníci si prezreli krásne nápady škovných rúk a zároveň
si mohli vyskúšať rôzne techniky.
Obdivovali sme vajíčka vyrobené
quillingom, falošným patchworkom,
servítkovou technikou, ale aj krásne ušité kvety, zajačiky a barančeky.
Presvedčili sme sa, že nás môžu inšpirovať košíky upletené zo šúpolia,
ale aj technikou papierového pletenia. Vlastnoručne upletený korbáč poteší nejedného šibača. Veľkú
radosť mali najmä deti, keď sa im
podarili zhotoviť veľkonočné dekorácie. Obohatením tvorivých dielní
bola aj názorná ukážka pravidelného
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jarného rezu ruží, ktorú nám predviedol Ing. Lukáš Gaži. Ukázal nám
techniku rezu veľkokvetých, stromčekových a miny ruží. Taktiež nás
poučil o výsadbovom reze stromkov v jarnom období. Tieto poznatky môžeme hneď aj využiť. Tešíme
sa na ďalšie tvorivé nápady a milú
príležitosť stretnúť známych, porozprávať sa s nimi a podeliť sa o
ich zručnosť, tvorivosť a fantáziu.
Poďakovanie patrí: Ing. Lukášovi
Gažimu, A. Gažiovej, Ing. Ľ. Gažiovej,
M.Rudzanovej, Ing. M.Šimegovej, B.
Kováčovej a Ing. Z. Beniakovej.

Ing. M.Šimegová
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3. roč.Ochutnávky vín pri Sv. Urbanovi
Miesto : vinice, pri soche
Sv. Urbana
Dátum : 20.5.2017
Čas : 15,30 hod

Pochovali sme basu.
Koniec fašiangového obdobia
a začiatok pôstneho obdobia pred
Veľkou nocou oslávili obyvatelia
našej obce na Fašiangovej zábave,
ktorej predchádzala obecná zabíjačka. Bola to aj skvelá príležitosť
pochovať basu – symbol zábavy,
ktorej sa, tak ako každý rok, skvele
ujali členovia Jednoty dôchodcov.
Zabavili prítomných hostí malým
divadelným predstavením na vysokej úrovni a potom nasledovala
muzika pod taktovkou Nemčianskej
kapely a tancovačka až do skorých

ranných hodín. Mnohí si odniesli
nie len pekný kultúrny zážitok, ale
aj cenu z pripravenej tomboly, za
čo ďakujeme všetkým sponzorom:
Obec, RD Tekovské Nemce, SimKor
Banská Štiavnica, Tekovská ekologická spol. – Nový Tekov, LUMI-GREEN,
Zámočníctvo – Bóna, BIOLIFE Galanta, Benátcentrum Zlaté Moravce,
Agromont Nitra, Zuzana Koštialová , Jozef Štuller, Ján Rajnoha, starostka obce a poslanci obecného
zastupiteľstva.
Mgr. P. Datková

„Uvítanie detí do života“
V nedeľu 19. marca 2017 sa konala milá slávnosť „Uvítanie detí do života“ narodených v roku 2016. Do kroniky našej obce bolo slávnostne zapísaných 11
detí. Z toho bolo 5 dievčat a 6 chlapcov, narodených v nasledovnom poradí:
Dávid Kráľ, Jakub Benčúrik, Radoslav Popeňažník, Nina Bagalová,
Diana Beniaková, Matej Juráš, Liliana Benčúriková,Vanda Gažiová,
Lucia Valková, Alex Valent, Ezra Gabriel Elwood
Kultúrny program s piesňami, básňami a hudobnými nástrojmi predviedli
deti zo ZŠ pod vedením pani učiteľky Ing. Šimegovej. Pani starostka predniesla
slávnostný príhovor a venovala deťom „Pamätné listy“ a finančný darček od
obce a tiež rozkrájala tortu. Sponzor Lumigreen venoval deťom sadenice ovocných stromov, ktoré im budú pripomínať túto milú slávnosť. Členky kultúrnej
komisie pripravili všetkým malé očerstvenie a postarali sa o príjemnú atmosféru.
Všetci prítomní odchádzali zo slávnosti spokojní, plní emócií a vďačnosti, že
si obec takýmto spôsobom pripomenula narodenie ich ratolestí a prijala ich
oficialne za občanov obce Tekovské Nemce.
A. Gažiová

Strana 5

Program :
15,30 hod – Pobožnosť
k Sv. Urbanovi
15,50 – Ochutnávka
prinesených vín
Počas celého podujatia bude
spríjemňovať ochutnávku vín

mužská hudobná skupina z Tekovskej Breznice– BREZNICKÍ
HARMONIKÁRI
Vstupné –1 vzorka vína ( 1 pár ) na
ochutnávku – 0,75 l fľaša

Zápis do 1. ročníka
Oznamujeme všetkým rodičom
predškolákov, že zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018
sa bude konať dňa 5. apríla 2017
v priestoroch školy v čase od 13.00
do 15.00 hodiny. Je potrebné si so
sebou priniesť rodný list dieťaťa.
Tešíme sa na Vás!

Správa o činnosti Komisie
kultúry, športu
a vzdelávania za rok 2016
Aktivity počas uplynulého roka
boli veľmi náročné a realizovať sme
ich mohli len vďaka dobrej spolupráci s pani starostkou, poslancami OZ , pracovníkmi obecného úradu, spoločenskými organizáciami a
ZŠ v našej obci. Občania o podujatiach boli informovaní cestou obecného rozhlasu a formou plagátov na
výveskách.
Komisia KŠV zasadala podľa potreby v rozsahu daných podujatí.
V priebehu roka 2016 sa uskutočnilo
23 podujatí, ktoré môžeme rozdeliť
do štyroch kategórií :
Podujatia tradičné - Novoročný
ohňostroj 1. januára, Rodičovská zábava v januári, Fašiangová zábava vo
februári, návšteva detí MŠ v knižnici v mesiaci marec, Stavanie mája v
apríli, Deň matiek v máji, Deň otcov
v júni, Stretnutie detí s Mikulášom
a vianočné trhy v decembri, Vianočný program ZŠ v decembri,
Podujatia vyplývajúce z požiadaviek občanov- ako boli Tvorivé
dielne pre ženy s veľkonočnou tématikou, „Uvítanie detí do života“

v marci, , zájazd do Hrušova na Hontianskú parádu v auguste, zájazd do
pútnickych miest Šaštín a Marianka
v septembri, stretnutie s dôchodcami v októbri.
Podujatia z iniciatívy občanov a organizácií v spolupráci s obcou- Veľkonočná kvapka krvi v apríli, Memorial V.Valkoviča futbalový turnaj
v apríli, turistika na Inovec v máji,
ochutnávka vína pri sv.Urbankovi
v júni ,Benefičná zábava v júli, Rolnícká nedeľa v septembri
Neuskutočnené podujatia- „Súťaž
vo varení gulášu“ v mesiaci august
sa nekonala pre malý záujem súťažných družstiev
Na záver sa chceme poďakovať
tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli uskutočniť jednotlivé akcie,
všetkých sponzorom o ich priazeň
a podporu, tiež spoločenským organizáciam v našej obci , žiakom a pedagogickému zboru, ktorí svojou aktívnou účasťou vytvárali hodnotný
kultúrny a spoločenský program na
jednotlivých podujatiach.
A. Gažiová
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Činnosť Červeného kríža
Náš spolok je už vo svojej podstate
organizácia združujúca ľudí, ktorým
nie je ľahostajný osud iných, životom
ťažko skúšaných ľudí.
V uplynulom roku usporiadal SČK
spolu s obchodným reťazcom Kaufland zbierku potravín pre sociálne
odkázaných ľudí .Pomoc bola poskytnutá aj 11 našim spoluobčanom
v 2 fázach. Jednej našej spoluobčianke bolo poskytnuté zimné ošatenie
pre dcéru.
Náš miestny spolok vyvíja svoju
činnosť hlavne v rámci našej obce.
Preto v rámci spolupráce zo školou
a výchovy mladej generácie, v januári
minulého roku zavítala do MŠ pani
Anka Závalcová, aby zábavnou formou poučila detičky ako je potrebné
starať sa o svoje zúbky. Naša členka,
pani učiteľka Mgr. Zuzana Koštialová
vedie v škole zdravotnícky krúžok .

GAJDOŠI
Gajdoš bol aj u predkov mojej
mamy. Bolo to ešte niekedy začiatkom 19. stor.
Musím ísť ešte o 100 alebo aj
250 rokov dozadu, keď do chotára Tekovských Nemiec prišli nemeckí sklári a usadili sa v chotári
dodnes nazvaný Jama. Keď idete z dialnice Zvolen – Nitra, tak
od Tekovskej Kúrie je kúsor hory
a ocitnete sa pri poliach, tak je to
presne tam.
A tu začali s výrobou skla..
Boli to dve rodiny Petrášovcov
a Štullerovcov. Neboli rímskokatolíci, ale husiti. Keďže v tú dobu
prišli do našich krajov husitské
vojská a obsadili kláštor v Hronskom Beňadiku, vyhnali z tadiaľ
celé osadenstvo a aj miestneho
farára v Tekovských nemciach
a dosadili tam kňazov svojich.
A tak sa stalo, že títo sklári s pomocou peňazí a vojska dotlačili
tunajších obyvateľov, aspoň väčšinu, prejsť na ich vieru. Trvalo to
dosť dlho a vytieklo aj veľa krvi.
Až príchodom cisárskych vojsk sa
život dostal do pôvodného stavu.
Keďže v tú dobu bolo

tekovský nemčan

Naše zdravotné sestričky vykonávali zdravotný dozor na rôznych
podujatiach ako napr. Memoriál
Vincenta Valkoviča, Deň otcov a
Mikuláš. Okrem toho nezištne pomáhali spoluobčanom radami, meraním krvného tlaku, podávaním
injekcií a pod.
11.apríla minulého roku sme zabezpečili v našej obci odber krvi
mobilnou jednotkou NTS z Nitry.
Odberu sa zúčastnilo 23 darcov.
V našej obci máme aj pravidelných
dobrovoľných darcov krvi, ktorý
nie sú členmi nášho spolku. Vlani
takýto darca získal bronzovú Jánskeho plaketu. Sme hrdí, že nám
všetci spolu robia dobré meno.
V rámci udržiavania kultúrnych
a kresťanských tradícií, sme v septembri, po zbere úrody usporiadali Roľnícku nedeľu Bokom
obyvateľstvo nábožensky rozdelené, vtedajší biskup poslal do
Tekovských Nemiec svojho najlepšieho kamaráta Bernolákovca,
kňaza Michala Mauchsa.
Je známe, že tento kňaz bol veľkým prínosom pre celé obyvateľstvo po stránke náboženskej,
ale aj kultúrnej. Je pochovaný
na miestnom cintoríne. No jeho
hrob sa nenašiel. Ale na kostole
má pamätnú tabuľu. Tomuto kňazovi sa nenásilne podarilo všetkých odrodilcov opäť
priviesť na rímskokatolícku vieru. A tak sa museli sklári z Tekovských Nemiec odsťahovať. Biskup
im dal možnosť odísť do neďalekých hôr za predpokladu, že sa
stanú katolíci, čo aj urobili a založili osadu Nemecká Huta. Podľa zápisov z cirkevnej kroniky sa
potom títo sklári
stali horlivými veriacimi.
Ale vráťme sa k tým gajdošom.
Keďže pri týchto sklároch tam
zostali nejaké stavania, nasťahovali sa tam z blízkeho salaša
pastieri oviec. Prakticky salaš bol
už tam, no musel to byť veľký
salaš. Lebo tam vraj bývala celá
miestna chudina. Môj prastarký bol tam valachom a Valach
mal aj priezvisko. Urobil si tam

nezostali ani žiačky zo ZŠ . Spolu
s pani učiteľkou Ing. Magdalénou
Šimegovou zanôtili pekné slovenské piesne. Týmto sa chcem poďakovať pani učiteľke, ktorá je tiež našou členkou za to, že pomáha našej
mládeži robiť prvé kroky k folklóru
a vštepuje im lásku k tradíciám.
V rámci starostlivosti o seniorov
sme v mesiaci november navštívili
ležiacich spoluobčanov a poskytli
sme im materiálnu výpomoc vo
forme účinného krému proti bolesti a vitamíny. Takto sme sa vynasnažili aspoň trochu im uľahčiť
zdravotné problémy s ktorými sa
musia denne pasovať. Obdarovaní
občania boli veľmi vďační za poskytnutú materiálnu pomoc.
V závere roka sa členky nášho
výboru zúčastnili aj akcie príchodu Mikuláša usporiadanej obcou,

kde v rámci Vianočných trhov, pripravili stánok s občerstvením pre
zúčastnených.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa s nami akokoľvek podieľali na spoločnom úsilí,
vzájomnej pomoci a zlepšení života všetkých, ktorí to potrebujú. Menovite sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, Obecnému úradu
za poskytnutie finančnej dotácie,
Roľníckemu družstvu za poskytnutie produktov k výzdobe na Roľnícku nedeľu. Verím, že vzájomná pomoc a spolupatričnosť bude v nás
rezonovať aj naďalej a stále viac
a že sa nám k spoločnému úsiliu
podarí svojim vlastným príkladom
priviesť aj našu mladú generáciu.

Bc. E. Hančariková

ilustračné foto
aj z kozičky gajdy. Vraj dlho nevydržali, ale dôležité bolo, že sa
naučil na nich hrať. Urobil si potom aj gajdy ďalšie, ale vraj vtedy
bol už známy gajdoš. Údajne hrával svadby v susedných dedinách
a samozrejme aj v Nemciach. Ako
skončil som sa nedozvedel, ale
môžem povedať, že celá naša
rodina bola muzikálna. Často sa
u nás spievalo, na to si ešte pamätám aj ja.
Dnes už o nemčianskom gajdošovi nevie nikto, ale pamätám
si ešte ako malý chlapec, že keď
niekto chcel starkého nahnevať,
tak mu odvrkol „gajdoš“. Ešte
som sa dozvedel aj to, že ešte
niekedy pred vojnou do dediny
z Lehoty (neviem z ktorej) prišiel
nejaký starý gajdoš a vypytoval

sa príbuzných, či po ňom niekde
nezostali nejaké gajdy. Údajne
ich potom mal ešte niekoľko, už
nie aby na nich hral, ale chcel
si ich len tak okukať. V tú dobu
už v dome nijaké gajdy neboli.
A ešte niečo, čo sa nevie. Gajdoši
vraj hrávali na procesiách. Napríklad na bielu sobotu, božie telo,
a ešte nejaké, ale to bolo ešte za
turkov, alebo krátko po nich.
Ešte dodatok: Všetci Valachovci
z Tekovských Nemiec sú vlastne
potomci Valachov zo salaša. Môj
prastarký ako gajdoš si zarobil nejaké groše a tak, keď bola komasácia, si mohol dovoliť kúpiť aj
nejaké zemičky, preto v tú dobu
táto vrstva valachov bola o niečo
majetnejšia. Dnes to už neplatí.
Ľudovít Kašuba
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Seniori bilancovali a volili
Príde obdobie keď treba bilncovať,
aby sme si uvedomili čo sme vykonali, či sme išli dobrým smerom, či
treba niečo upraviť, alebo aj napraviť. Ak sa to ešte dá.
Takéto obdobie vzniklo aj pre
tunajšiu ZO JDS, ktorej Stanovy určujú trojročné volebné obdobie a
súčasne povinnosť predložiť členom
na VČS bilanciu činnosti a hospodárenia. Výbor ZO JDS určil termín konania VČS na deň 28. februára 2017.
Zo 44 členov sa zúčastnilo 39. Za
hostí bola prítomná starostka obce
Ing. Erika Valkovičová.
Činnosť zhodnotil predseda ZO
Ing. Štefan Janček. Pripomenul
činnosti v oblasti športu, verejnoprospešných prác i kultúry. V oblasti
športu to bolo najmä organizovanie
športových hier seniorov v obci a

účasť družstva na okresných športových hrách, kde družstvo získalo
aj najlepšie výsledky v rámci okresu.
Z verejnoprospešných prác pripomenul najmä výrobu a montáž tribún na futbalové ihrisko, vytvorenie
pieskoviska na školskom dvore, položenie plávajúcich podláh do troch
tried a výrobu stolíkov, ktoré boli
použité pri mikulášskom stretnutí.
V oblasti kultúry to bola najmä rozvíjajúca sa činnosť speváckej skupiny
Nádej. Skupina sa zúčastnila viacerých vystúpení mimo obce, kde
našu obec reprezentovala. Najväčšou akciou bolo zorganizovanie
okresných Spevov doma za účasti
deviatich súborov a aj účasť nášho
súboru na krajskej prehliadke v Nových Zámkoch, ako víťaz okresnej
prehliadky z roka 2016.

K zhromaždeným sa prihovorila
starostka obce, ktorá kladne zhodnotila spoluprácu. Do nového trojročného volebného obdobia boli
do výboru ZO zvolení: Ing. Štefan
Janček, Ľubomír Havetta, Emília

Balážiková a Jozef Drgoňa č.d. 266.
Do revíznej komisie boli zvolení: Jozef Závalec, Tibor Drgoňa a Jozef
Petrovič.
Ing. Š. Janček
predseda ZO JDS

Práce na nájomnej bytovke finišujú ...

Koncom mesiaca máj 2016 sa
v obci začalo s výstavbou 12 bytového nájomného domu . Pôvodné plány boli dokončiť ho
do konca roku 2016, ale počasie
nám to značne skomplikovalo.
Práce na dostavbe sa opäť naplno rozbehli vo februári a tento
mesiac už finišujú. Robí sa všetko preto, aby bol bytový dom
v apríli skolaudovaný. Položili
sa inžinierske siete, zrealizovala
vodovodná prípojka. Čaká nás
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ešte pripojenie bytového domu
na elektriku. Túto akciu bude zastrešovať SSE- distribúcia pravdepodobne v letných mesiacoch.
Z uvedeného dôvodu predpokladáme, že prví nájomníci sa do
nových bytov budú môcť sťahovať v septembri 2017. Vzhľadom
k uvedenému sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo pokračovať vo
výstavbe ďalšieho 18 bytového
nájomného domu . Nový bytový
dom bude obsahovať dvanásť

3- izbové bytov ,dva 2- dvojizbové a 2 jednoizbové byty, ktoré
by mali byť dokončené do konca
r. 2017. Preto žiadame záujemcov
o pridelenie nájomných bytov,
aby si priebežne podávali žiadosti na obecný úrad.
Vedenie obce týmto spôsobom pomáha riešiť bytovú
otázku mladým rodinám a občanom, ktorí to potrebujú. Zároveň , vzhľadom na polohu obce,
veríme, že sa nám podarí prilákať

aj nové mladé rodiny s deťmi, čo
by určite privítalo aj vedenie našej školy.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým majiteľom pozemkov pod bytovkou a prístupovou
komunikáciou k nej, ktorí obci
vyšli v ústrety a boli ochotní svoje pozemky predať, a tak prispieť
k rozvoju našej obce.
Ing. Erika Valkovičová
Starostka obce
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TJ Družstevník informuje
Dňa 22.1.2017 sa po dlhoročnej
pauze uskutočnila výročna členská
schôdza miestnej TJ Družstevník
Tekovské Nemce.
Program schôdze :
1.,Otvorenie, privítanie hostí a oboznámenie členov TJ s
programom
2., Návrh, aby overovateľom zápisnice boli : Mgr. Petra Datková
a Marián Šebeňa, aby návrhová
komisia pracovala v zložení : Ján
Sikoriak a Ľuboš Petrovič
3., Schválenie programu Výročnej
členskej schôdze
4., Kontrola plnenia úloh z členskej schôdze zo dňa 12.8.2016
5.,Správa o činnosti TJ Družstevník Tekovské Nemce v roku 2016
6., Správa o pôsobení jednotlivých mužstiev v jesennej časti
2016/2017
7., Správa o hospodárení za rok
2016
8., Schválenie plánu práce a činností TJ na rok 2017
9., Schválenie rozpočtu TJ na rok
2017
10., Diskusia
11., Schválenie uznesení Výročnej
členskej schôdze
12., Záver
K bodu 1: Výročnú členskú
schôdzu otvoril , prítomých privítal a oboznámil s programom
schôdze Ing. Ján Valkovič.
K bodu 2: Za overovateľov zápisnice boli navrhnutý : Mgr. Petra
Datková a Marián Šebeňa, a za členov návrhovej komisie : Ján Sikoriak
a Ľuboš Petrovič
Za –24, Proti - 0			
Zdržal sa hlasovania - 0
K bodu 3: Navrhovaný program
VČS bol schválený
Za - 24 , Proti - 0			
Zdržal sa hlasovania - 0
K bodu 4: VČS berie na vedomie
správu o plnení úloh z ČS zo dňa
12.8.2016

K bodu 5: VČS berie na vedomie
správu o činnosti TJ Družstevník
Tekovské Nemce v roku 2016
K bodu 6: VČS berie na vedomie správy o činnosti jednotlivých
mužstiev – dospelí, dorast,žiaci, prípravka , ktoré predniesli Ing. Ján
Valkovič, Štefan Žembery a Ján
Sikoriak
Dospelí – začiatok tréningov dňa
29.1.2017
Dorast – začiatok tréningov dňa
24.1.2017
Žiaci – začiatok tréningov 1.3.2017
, prípravka – 1.4.2017
K bodu 7: VČS berie na vedomie
správu o hospodárení TJ Družstevník Tekovské Nemce, ktorú z poverenia účtovníčky Mgr. Datkovej
predniesol predseda TJ Ing. Ján
Valkovič .
K bodu 8: Výročná členská
schôdza schválila plán práce a činnosť TJ na rok 2017 :
a., Preveriť podmienky dotácie
SFZ
b., Úprava rozhodcovskej kabíny
c., Postup A mužstva do vyššej
triedy
d., Dokončiť oplotenie hracej
plochy
e., Zabezpečiť trénera A-mužstva
– už zrealizované – novým trénerom dospelých je Stanislav Kováč .
f., Zorganizovať hodovú zábavu
11.11.2017
g. Schvaľuje plán úpravy trávnika
– postrek, pohnojenie, prevzdušnenie , vypieskovanie . Predpokladaný rozpočet cca 1 000,- eur .
Po prerokovaní všetkých bodov
programu bolo zasadnutie členskej
schôdze ukončené.
K bodu 9: VČS schvaľuje rozpočet TJ na rok 2017 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 8 000,- eur.
TJ si minimálne 55 % z rozpočtu
zabezpečí sponzorsky, brigádnickou činnosťou a ziskom z tanečnej
hodovej zábavy.

Výročná členská schôdza ukladá :
1., Zabezpečiť zimné sústredenie
pre mužstvo dospelých a pre mužstvo dorastu – Kremnické Bane .
2., Zorganizovanie brigád na
ihrisku.
Záverom : Je snahou nového
vedenia posunúť úroveň futbalu
v našej obci na vyššiu kvalitu, tak
isto máme veľký záujem podporiť
mládežnické mužstvá, pretože musíme myslieť aj na budúcnosť. Nie
je to určite pre nás zárobková činnosť, obetujeme tomu značnú časť
nášho voľného času a financií preto, lebo to má zvlášť v tejto dobe
význam hlavne pre zdravie a rozvoj
fyzickej, telesnej zdatnosti hráčov
všetkých vekových kategórii. Určite asi nikto z rodičov nechce, aby
ich deti začali holdovať drogám,
alkoholu a fajčeniu . Svojim spôsobom každý kolektívný šport učí
a formuje všetkých k určitej zodpovednosti, disciplíne, spolupatričnosti ku kolektívu, klubu a nakoniec aj k reprezentovaniu samotnej
obce . Touto cestou by som chcel
požiadať všetkých rodičov hráčov
v mládežnických kategóriach, aby
nás v tomto smere podporili tým,
že nenechajú svoje deti sedieť pri
počítačoch celé hodiny, ale tým,
že ich aktívne budú viesť k športu
– nie je v tomto smere najdôležitejšie, aby to bol len futbal. Nebudú
to robiť kvoli mne, pre trénera a výboru TJ , ale hlavne pre zdravie svojích detí. Môžeme sa snažiť ako sa
len dá, keď však nebudú mať deti
záujem o šport a nebude ich to
baviť , tak neurobíme nič, akurát sa
budeme pozerať za niekoľko rokov
na zarastené a opustené ihrisko.
Ďakujem,
Ing. Ján Valkovič, predseda TJ
Družstevník Tekovské Nemce

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SA:
Diana BENIAKOVÁ
Vanda GAŽIOVÁ
Ezra Gabriel ELWOOD
Kevin ŠARKOZY
Lucia MIHÁLOVÁ
Michal ŠIMEG
Lukáš KUKLA

JUBILANTI:
50 r.
Mária ŠVARALOVÁ
Peter VALO
Jana TRUBANOVÁ

60 r.
Pavel KUBALIAK
Eva VALKOVIČOVÁ
Ing. Angela HAVRANOVÁ
Ing. Pavel JANČEK
Anton MOKRÝ

70 r.
Melánia VALACHOVÁ

93 r.
Anna LUKÁČOVÁ

95 r.
Pavlína BENIAKOVÁ

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Michal TRÁVNIČEK – 64 r.
Jozef BRIEŠKA – 63 r.
Ján GÚLIK – 81 r.
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