tekovský
tekovský
nemčan
nemčan

Informačný štvrťročník pre občanov obce Tekovské Nemce • ročník 13 • 1/2015 • 0,16 €/ 5 Sk

Slovo na úvod
Ako každý rok prichádza obdobie maľovaných vajíčok, korbáčikov, sladkých barančekov a iných ďalších veľkonočných pochutín. Veľká noc je najväčší kresťanský sviatok, ktorý má byť pamiatkou na smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a je tak vrcholom
liturgického roku. Avšak svojím pôvodom je
Veľká noc sviatok jari a v kalendári spadá
do doby jarnej rovnodennosti a obnovovania
vegetačného cyklu. Ľudia pod vplyvom jarného počasia upratujú a vyvetrajú svoje príbytky po dlhej studenej zime. Slnko zohrieva naše okná a láka nás do záhrad.
Keby to bolo také jednoduché aj v našich
životoch. Vyprášiť staré hriechy, poupratovať si vzťahy, vyleštiť správanie a vytriediť nepotrebné a malicherné hádky a sváry.
Dopriať čistý vzduch problémom a pobyt na
slnku našim unaveným myšlienkam. Nedajte sa premôcť jarnej únave a s elánom sa
pustite do práce!
Som veľmi rada, že som bola oslovená
zo strany poslancov obecného zastupiteľstva opäť viesť redakčnú radu Tekovského
Nemčana. Teším sa na spoluprácu s novou
redakčnou radou, s obecným zastupiteľstvom a samozrejme s Vami, ktorí ste spolutvorcami novín, ktoré majú predovšetkým
informovať o dianí okolo nás, oboznamovať
so zasadnutiami obecného zastupiteľstva,
písať o živote v obci, o úspechoch i neúspechoch našich spoluobčanov. Dúfam, že sa
nám túto myšlienku podarí naplniť. Budeme sa o to snažiť už v nasledujúcom júlovom čísle.
Prajem Vám všetkým
nie len veselé sviatky, ale
aj úspešný nasledujúci
štvrťrok!
Mgr. Patrícia Jančeková

„Ticho je schopnosť urobiť z kalnej vody čistú“ hovorí jedna čínska báseň. Neschopnosť mlčať, neschopnosť urobiť si priestor ticha skutočne kalí náš život. Akoby to ľudia Orientu a ďalekých krajín – zdanlivo zaostalí – chápali lepšie ako my... V každej pygmejskej dedinke v Novej Giunei, na jej okraji stojí malá, osamelá chatrč, bez okien, len s malým otvorom, ktorý slúži
ako vchod. Ten sa však dá zatvoriť zvonku a nejde otvoriť zvnútra. Chatrč pripomína hrob. Je
to miesto zasvätenia. Každý štrnásťročný chlapec je do nej zatvorený a v úplnej tme a samote musí v mlčaní stráviť sedem dní. V chatrči nie
je vôbec nič, len povraz, ktorý vedie ku zvoncu,
aby v krajnej núdzi chlapec mohol privolať pomoc. Zvonec sa nazýva „kalamá“ – zvonec pokušenia. Keď chlapec znesie izoláciu sedem dní
a nocí, je celou dedinkou slávnostne prijatý do
spoločenstva dospelých. Úspešne zložil skúšku: naučil sa byť sám, mlčať, prekonávať strach
a premýšľať nad sebou. Stal sa z neho dospelý človek.
O pár dní vstúpime do Veľkej noci, ktorej príchod sprevádza samotné ticho posledných dní.
Ticho spojené s Ježišovým zatknutím, súdom
a nakoniec popravou – ukrižovaním. Na konci
umučenia, keď bolo božie Slovo mŕtve, nemá
ani Cirkev už viac slovo. Ostáva ticho, do ktorého sa v liturgii ponárame všetci pri obradoch
Veľkej noci. Zmĺknu všetky nástroje, ako človek,
ktorý zomrie a pochovajú ho; je nemý, neprejavuje sa ani nekomunikuje, podobe bude nemý
človek Ježiš, ktorý bol Slovom a teraz umiera,
ako pšeničné zrnko zasiate do zeme v tichosti
klíči, zdanlivý pád prekliateho na kríži. Ježiš veľmi dobre vedel, čo robí. Prichádza láska skrze

najhlbšie poníženie. Láska, ktorá sa stáva otrokom človeka a umýva mu nohy.
Počas týchto posledných dní Ježiš bude sám
a opustený od nás, svojich priateľov, až bude
musieť zvádzať rozhodný súboj so svojím nepriateľom. Bude sám, pretože sme neschopní ho nasledovať, pokiaľ nepremôže toho, ktorý
nás rozdeľuje. On nás však nájde vo svojej najhlbšej poníženosti; stratených v priepasti smútku, úbohosti a temnoty.
Boh chcel spojiť tieto rozbité konce človeka
s Ním samým cez Ukrižovaného a Vzkrieseného. Na „vlastnej koži“ ukázal tým, že vstúpil až
do priepasti pekla a samoty, že Ho možno nájsť,
že je možné nájsť odpustenie.
Hrozí nám nebezpečenstvo, že budeme ako
diváci nejakej nepochopiteľnej drámy čakať na
zmenu scény. V dnešných časoch sa zdá, že
nie je možné nasledovať toho, ktorý sa pre nás
uponížil.
Vstúpme do ticha týchto dní, aby sme spoznali veľkosť Kristovej obety tak na Golgote, ako
aj na všetkých oltároch sveta, kde sa dennodenne prináša ako čistá a dokonalá Bohu milá obeta prostredníctvom kňazov. Staňme sa dospelými ľuďmi chápajúcimi zmysel ticha týchto dní,
aby scéna úzkosti v Getsemanskej záhrade preplnená hrôzou, strachom z osamelosti a smútku nám dala pochopiť, že keď sa aj my ponoríme do temnoty opustenosti a prázdnoty, vtedy
je nám On najbližšie, keď sa nám ponúka, aby
sme sa sýtili jeho Telom a Krvou.
Ďakujme aj my za kňazov prinášajúcich počas celého života túto vznešenú a Bohu milú
obetu lásky a zmierenia.
Staňme sa dospelými ľuďmi.
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Z obecného zastupiteľstva
Uznesenia zo zasadnutia OZ
v Tekovských Nemciach
dňa 12.01.2015
OZ Schvaľuje:
1. Zapisovateľa a overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa12.1.2015
2. Návrhovú komisiu z mimoriadneho zasadnutia OZ dňa
12.1.2015
OZ Doporučuje SO:
1. zorganizovať stretnutie so zástupcami ZSVaK Nitra, povodia Hrona OZ B.Bystrica a odboru životného prostredia Zlaté
Moravce, resp. požiadať o vyjadrenie k umiestneniu ČOV na
parcelách CKN č.2185, 2186/1,
2186/2, 2186/3 a 21/4/4 a jednať s vlastníkmi uvedených parciel ohľadom zámeny, resp. kúpy týchto pozemkov. Na pracovné rokovanie prizvať aj
2. starostu obce Čaradice a poslancov obce Čaradice.
3. Preveriť vlastnícke vzťahy k pozemkom, ktoré bude potrebné
vykúpiť za účelom prepojenia
ulíc Dolné lúky a Dlhý rad a na

následnú bytovú výstavbu.
4. Pozvať na rokovanie OZ investora, aby OZ predložil štúdiu
na dokončenie bytovky a ﬁnančnú analýzu budúcich nákladov
obce, v prípade prevodu bytovky na obec.
5. Jednať s cirkvou o možnosti zámeny parcely CKN č.160, za
obecný pozemok v extraviláne.
Uznesenia zo zasadnutia OZ
v Tekovských Nemciach dňa
23.02.2015
OZ Berie na vedomie:
1. Správu hlavnej kontrolórky obce.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu na rok 20152017
OZ Neschvaľuje:
1. Pôvodný návrh rozpočtu.
OZ Schvaľuje:
1. zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ dňa
23.2.2015
2. Návrhovú komisiu a volebnú komisiu zo zasadnutia OZ
23.2.2015
3. VZN o ﬁnancovaní MŠ a škol-

ských zariadení so sídlom na
území obce Tek. Nemce na rok
2015
4. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej
dochádzky
5. Poplatky podľa predloženého návrhu.
6. Plán práce OZ na rok 2015
7. Zástupcov zriaďovateľa do Školskej rady ZŠ s MŠ v Tek. Nemciach
8. Plán kultúrno-spoločenských
a športových akcií na rok 2015
9. Zástupcov zriaďovateľa do Školskej rady ZŠ s MŠ
10. Členov ﬁnančnej komisie
11. Členov kultúrnej komisie
12. Členov stavebnej komisie
13. Členov poriadkovej komisie
14. Členov inventarizačnej komisie
15. Rozpočet obce Tekovské Nemce na rok 2015 v navrhovanej
výške P: 585076,-€, V: 585076,€ (viď príloha zápisnice)
16. Podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu v ZŠ s MŠ
17. Vyhlásenie voľby hlavnej kontrolórky obce
OZ Ukladá:
1. OÚ zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce,

POSLANECKÉ OBVODY
obvod č. 1 – Alena GAŽIOVÁ:
Tekovská 310,311,435, Obecná
312-333, Za mlynom č.1-7, Komárňanská č.8-12, Obecná č. 312333
obvod č. 2 – Mária RUDZANOVÁ: Za potokom č. 15-26, 35-60,
Za kostolom č. 27-34, Cintorínska
č.64- 71
obvod č. 3 – Ing. Pavel VALKOVIČ: Dlhý rad č.72-106, 422, Staré
grunty č. 107-113, 201-210, Hlavná

č. 409-414, Školská č. 415
obvod č. 4 – Ing. Zuzana BENIAKOVÁ: Dolné lúky č. 114-128, Staré grunty č. 129-139, Viničná č.
140-149, Staré grunty č. 150-160
obvod č. 5 – Marek TURZA: Staré grunty č. 161-183, Pekárova
č.184-199
obvod č. 6 – Ing. Ján VALKOVIČ: Hradská č. 211-253, Nemecká Huta 423,
obvod č. 7 – Jozef MOKRÝ: Hrad-

Separovaný zber odpadov
V obci sa aj naďalej budú v pravidelných mesačných intervaloch zbierať vyseparované PLASTY, PAPIER a SKLO. Komodity treba zbierať oddelene do vriec a pri vyhlásenom zbere ich vyložiť ku ceste, odkiaľ ich
pracovníci poverení zberom odvezú do triediarne.
Termíny zvozu vytriedených zložiek komunálneho odpadu na rok 2015
01.04., 06.05., 03.06., 01.07., 05.08., 02.09., 07.10., 04.11., 02.12.,

DHZ hodnotil svoju činnosť
V piatok 30.1.2014 sa konala Výročná členská schôdza DHZ v Tekovských Nemciach. Táto organizácia má v súčasnosti 22 členov. Predseda DHZ Ing. Valkovič v úvode privítal hostí – starostku obce Ing. Valkovičovú a p. Gregorovú delegátku OV DPO. V ďalšej časti predniesol
správu, ktorá hodnotila činnosť organizácie za uplynulý rok. Členovia,
si stanovili a schválili aj plán práce na rok 2015, ktorý okrem iného zahŕňa aj účasť na akciách organizovaných obcou, ale hlavne zaktivizovanie vlastnej činnosti.

ská č. 254-286, 289, Nové grunty
č. 291-309,
obvod č. 8 – Ing. Lukáš GAŽI:
Tekovská č. 334, 360-364, Inovecká č. 335-359,
obvod č. 9 – Slavomír ŠIMEG:
V kúte č. 372, 375, Tekovská č.
380-385, 406-407, 430, 435, 442443,Na Záhumní č. 436-440, 365,
368, Hradská č.279, 287, 368,
369, 370, Hlavná č.371, Krátky rad
č. 383-404,

2.

1.

2.

3.

4.

resp. v miestnej tlači v zákonom
stanovenej lehote.
Predsedom jednotlivých komisií
vypracovať náplň práce komisie
a návrhy predložiť na najbližšom
rokovaní OZ.
OZ Doporučuje:
Zmeniť projekt odkanalizovania a umiestnenia ČOV tak, aby
bola umiestnená v najdolnejšej
časti obce, kde bude využitá výhoda prirodzenej spádovitosti obce pre max. využitie gravitačnej kanalizácie. Presná lokalita sa určí po pracovnom stretnutí, ktoré bude dňa 02.03.2015
o 18.oo hod.
SO vypracovanie zmeny ÚPD
dodatkom, ktorý bude zohľadňovať zmenu projektu nového
umiestnenia ČOV, odkanalizovania v obci a novej priemyselnej zóny.
SO zabezpečiť vypracovanie
štúdie vhodných lokalít pre bytovú výstavbu v centre obce
z pohľadu vlastníckych vzťahov a existujúcej infraštruktúry a preveriť aktuálne podmienky zo ŠFRB pre novú bytovú výstavbu.
Pokračovať vo vydávaní obecných novín v doterajšom rozsahu

Plán zasadnutí
obecného
zastupiteľstva
v r. 2015
23.02., 27.4., 29.6., 24.8., 26.10,
14.12.,
Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné, okrem
prípadov, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitného predpisu.

NEPREHLIADNITE!
Výstavba bytov
Obec Tekovské Nemce zisťuje záujem o výstavbu obecných bytov.
Predpokladaná výmera podlahovej plochy a predpokladané mesačné náklady na bývanie:

1 izbový byt 40 m2 132,00 + energie
2 izbový byt 55 m2 181,50 + energie
3 izbový byt 70 m2 231,00 + energie
Záujemci sa môžu prihlásiť na OÚ Tekovské Nemce,
tel.: 045/6892 508, 045/6892 742, e-mail: tnemce@stonline.sk

Kurz spoločenského tanca
Dňa 14. apríla otvárame kurz spoločenského tanca pre začiatočníkov
a aj pokročilých v kultúrnom dome, každý utorok od 18.00 do 19.30 h,
vstup 2 €/ osoba. Vhodné pre všetky vekové kategórie od 15 pre jednotlivcov a aj páry.
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Týmito slovami piesne začala
tohtoročná fašiangová zábava v našej obci, ktorá symbolicky ukončila
obdobie zábavy, veselosti aj sýtosti, pred 40 dňovým pôstom.
Fašiangy začínajú v polovičke zimy, po Novom roku, na deň Troch
kráľov. Končia 40 dní pred Veľkou
nocou, lebo práve toľko trvá Veľký
pôst. Podľa toho aké je časové rozpätie medzi jarnou rovnodennosťou
a nasledujúcim splnom, je fašiangové obdobie dlhšie, alebo kratšie.
Potom sa vraj zima končí a začína
jar.
Pôvod majú v dávnom staroveku, no
každý národ k nim
pridal vlastné nápady. 40 dňový pôst
zaviedla cirkev
koncom 4. storočia. Práve preto, že
po skončení fašiangového obdobia nasledoval tento dlhý
pôst, boli fašiangy
spojené s neviazanou zábavou a veselosťou. Ľudia sa
správali uvoľnene,
bezstarostne a všetko to čo v tom čase
urobili, akoby išlo na vrub masky,
ktorú si založili. Tento moment asi
súčasne vysvetľuje stálu obľubu fašiangových masiek.
Na fašiangy končili priadky a začínalo sa tkanie plátna, kobercov
a pod. Dospievajúci mládenci si pri
tejto príležitosti obliekli po prvý raz
odev mužov. V tom čase sa uskutočnila väčšina svadieb. Fašiangové zábavy trvali od nedele do utorka, prípadne až do stredy. Po tieto dni vyhrávali muzikanti v určenej miestnosti od poobedia takmer
do rána. Na stoloch nechýbali rôzne nápoje, ako pálenka, víno, pivo,
medovina a tradičné jedlá ako mäso, huspenina, šišky, pampúchy, či
krapne.
Mládež získavala potrebné suroviny, ako zvyčajne, obchôdzkou po
dedine. Veselé skupiny mládencov
chodili s muzikou po domoch, kde
ich obdarovali slaninou, údeným
mäsom a inými potravinami. Niek-

torí boli preoblečení za rôzne masky.V niektorých dedinách chodili mládenci,
na čele s richtárom, vyberať raž na pálenku. Chlapci,
ktorí vstúpili do domu, zapichli ražeň do povaly, krútili sa pod ním a spievali:“ Fašiangy, Turíce...“
Za vinšovanie priniesla
gazdiná klobásku, slaninu,
mäso a podobne. Mládenci odniesli všetko na priadky, kde dievčatá pripravili pohostenie a spolu tan-

covali až do rána. Aj v krčme po tri
dni vyhrávali muzikanti a každý, kto
chcel, sa tu mohol zabaviť.
V pondelok sa mládenci vybrali na obchôdzku, tentoraz už nie
s ražňami, ale s košíkmi, do ktorých
odkladali podarované vajíčka. Tie
predali krčmárovi a peniaze použili
na vyplatenie dlžoby, ktorú si u neho cez fašiangy urobili. Fašiangy sa
skončili v utorok o polnoci. Mládež
pochovala basu, gazdiné poumývali riad, aby v ňom neostalo ani stopy po masti.
Nejako podobne vyzeralo fašiangové obdobie v minulosti aj v našej
obci. Postupne však z rôznych dôvodov tieto zvyky našich predkov
upadali do zabudnutia. Sú však oblasti, kde sa napriek rapídne zmenenej dobe a spôsobu života, na
týchto starých zvykoch dokážu dobre a prirodzene zabaviť.
V našej obci sme si verejne pripomenuli koniec fašiangu dvomi
udalosťami, spolu súvisiacimi.

Iniciátorom a aj hlavným organizátorom spomínaných udalostí bol Obecný úrad, s podporou
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Vo štvrtok 12. februára bola
zrealizovaná pri OÚ zabíjačka.
Funkcie mäsiarov, sa na požiadanie starostky obce, ujali zdatní chlapci, dôchodcovia. Obsluhe
a príprave jedál z pripravených
zabíjačkových špecialít sa venovali zamestnankyne Obecné
úradu. Všetkým zúčastneným sa
práca darila a aj vydarila. Na špecialitách si pochutili aj účastníci fašiangovej zábavy, ktorá sa uskutočnila na druhý deň v piatok trinásteho. Zábava bola pripravená a zor-

ganizovaná tiež v spolupráci OÚ
a ZO JDS. V hudobnej produkcii sa
predviedli dôchodcovskí muzikanti,
za aktívnej a kvalitnej pomoci muzikantov mladšej generácie. Súčasťou zábavy bola aj scénka pochovávania basy, ktorú zahrali tiež členovia ZO JDS a aj bohatá tombola.
Aspoň týmito akciami sme si
v našej obci pripomenuli koniec fašiangového obdobia. Určite by bolo
milé aj zábavné, keby sa v budúcnosti darilo aspoň pomaly oživovať
zabudnuté a nielen fašiangové tradície.
Takže veľa chuti, ochoty a nápadov spoluobčania.
Ing. Štefan Janček,
predseda ZO JDS

Rodičovská zábava
Prvým podujatím v roku 2015
bola už tradične Rodičovská zábava, ktorú organizovala Rada
rodičov školy v spolupráci s obcou. Vkusne vyzdobená sála sa
postupne zaplnila, rodičmi žiakov našej školy a ich priateľmi,
a tak už nič nebránilo tomu, aby
predseda rady rodičov Ing. Jozef
Drgoňa oﬁciálne otvoril ples. Prítomní sa rezkých tónov HS RETRO zabávali až do rána. Výťažok z plesu bude venovaný ZŠ
s MŠ v Tekovských Nemciach.
Ďakujeme.
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Červený kríž bilancoval
Členovia SČK sa zišli dňa 9. marca 2015 aby zhodnotili uplynulé obdobie činnosti svojej organizácie.
Okrem hodnotiacej správy počas schôdze odzneli aj dve hodnotné prednášky. Preventistka PZ
p. Matejová pútavou formou poučila
prítomných o používaní reﬂexných
prvkov z hľadiska ich bezpečnosti a taktiež ako sa nestať obeťou
podvodníkov a zlodejov. Prednášku
o osteoporóze predniesla členka
výboru p. Májeková.
V závere výročnej schôdze predsedníčka organizácie p. Závalcová
odovzdala dlhoročným členkám výboru p. Glézlovej, Kordošovej a Sikoriakovej diplom s poďakovaním
za ich aktívnu činnosť v miestnom

spolku SČK. Prítomní hostia kladne hodnotili činnosť spolku SČK
a do ďalšej práce popriali výboru

a členom veľa zdravia, síl a ochotu
pomôcť pri plnení úloh vyplývajúcich z prijatého plánu práce.
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Naši jubilanti
50 rokov
Jana KOMAČKOVÁ
Anna RAKONCOVÁ
Peter KOŠTIAL

60 rokov

Mária ŠUŠKOVÁ
Ľuboš NITTMANN
Anna LENDÓCIOVÁ
Anna MICHALIČKOVÁ
V predchádzajúcom čísle sme
Mária TÓTHOVÁ
uviedli navrhované zmeny týkajúce
KICKOVÁ
sa dani zMária
nehnuteľnosti
a miestne-

ho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Ako ste
70 rokov
určite postrehli
aj v tomto roku doJozef
POPEŇAŽNÍK
šlo k zvýšeniu
poplatku za odvoz

Uvítanie detí
Milí rodičia, vážení hostia!
Dovoľte mi, aby som vás privítala vo svadobke kultúrneho domu za prítomnosti pani starostky a poslancov obecného zastupiteľstva a zahájila milú slávnosť
– uvítanie detí do života...
Takto sme začínali v nedeľu 22.
marca 2015, takmer po tridsiatich
rokoch stretnutie s rodinami detí,
ktoré sa narodili v roku 2014. Už
pri odovzdávaní pozvánok rodiny
boli veľmi milo prekvapené a s radosťou prijali naše pozvanie. Po
príhovore pni starostky, ktorá deťom popriala veľa zdravia, lásky
a radosti v kruhu svojich blízkych

Milan BRIEŠKA

80 rokov

Anna KÁČEROVÁ
Terézia KAŠUBOVÁ
Ján GÚLIK

85 rokov

Mária BENIAKOVÁ

91 rokov

Anna LUKÁČOVÁ
sa rodičia zapísali do pamätnej
knihy, prevzali malý darček od obce, pamätný list a sadenicu jablone, ako symbol života a spomienku na tento slávnostný deň.
-AG-

93 rokov

Pavlína BENIAKOVÁ

Narodili sa

Lucia Anna NGUYENOVÁ
Norma GUNÁROVÁ
Adam HETÉNYI
Melissa Erika BALÁŽIKOVÁ

Seniori hodnotili
V priestoroch Obecného úradu v Tekovských Nemciach sa 17.02.2014 stretli seniori, aby bilancovali svoju činnosť za rok 2014.
Úvodnú reč predniesol predseda Ing. Štefan Janček, ktorý privítal prítommných hostí,
predsedu O JDS Ing. Petra Lisého, starostku
obce a všetkých prítomných seniorov. Predseda potom odovzdal slovo p. Havettovi, ktorý celú schôdzu viedol. Po prečítaní a schválení práce na rok 2015 nasledovala diskusia,
v ktorej vystúpili Ing. Lisý a starostka obce,
ktorá poďakovala seniorom za ich aktívnu
činnosť a pomoc obci.

Srdečne
blahoželáme!

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Viktória DVORANOVÁ,
vo veku 81 rokov
Milada PALLEROVÁ,
vo veku 59 rokov
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Tvorivé dielne
Keďže v dedine máme veľa šikovných žien a ešte viac čo by
sa chceli niečo aj naučiť, rozhodli sme sa vytvoriť podmienky pre
takúto činnosť.
Pod záštitou komisie kultúry, športu a vzdelávania, ženy všetkých vekových kategó-

rií mali sa možnosť stretnúť vo
svadobke kultúrneho domu, dňa
7. marca 2015. Bolo to prvé stretnutie a nevedeli sme aký to bude
mať ohlas v sobotu popoludní.
Na milé prekvapenie tvorivé ženy zaplnili celú miestnosť. Predviedli veľmi pekné kolekcie štrikovania, háčkovania, veľkonočného
aranžovania, zdobenia medovníčkov a v neposlednom rade vzácne techniky veľkonočných ozdôb
- pačvorkovanie a qilling.
Vymieňali si skúsenosti vo veľmi príjemnej atmosfére a dokonca aj muži si zastali svoje miesto
a robili ženám garde minimálne v
strážení detí. Každá z nás si od-

niesla domov okrem tvorivých
myšlienok aj srdiečko z príležitosti MDŽ.
Dohodli sme sa už aj na dru-

hom stretnutí v mesiaci novembri. Ženy, dievčatá, mamy a staré mamy, porozmyšlajte dovtedy,
čím nás prekvapíte?

Quilling vajíčka
Potrebujeme: polystyrénové vajíčka, Farebný papier nastrihaný na
pásiky cca 4mm, lepidlo, Quilling ihlu (alebo klasická ihla s odstrihnutým vrchom uška)
Postup:
1. pásik farebného papiera uchytíme do uška ihly a stočíme
do pevného valčeka. Koniec prilepíme.
Ak chceme papier tvarovať
po stočení papierový valček podľa potreby uvoľníme
a koniec zlepíme.
2. Na valček môžeme lepiť ďalšie
farby aby vznikli rôzne veľkosti.
3. Hotové valčeky papiera lepíme

do rôznych vzorov na polystyrénové vajíčka.

Radíme seniorom
Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov
Ministerstvo vnútra SR, odbor
prevencie kriminality Vám prináša niekoľko dôležitých rád, ako
sa nestať obeťami podvodníkov
a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje obete a následne Vás
telefonicky kontaktujú ako Vaši
príbuzní, alebo Vás oslovujú priamo na ulici a pod vopred pripravenými zámienkami s rôznymi emotívnymi príbehmi alebo poskytovaním služieb sa snažia vylákať
od Vás peniaze alebo Vás okradnúť o Vaše celoživotné úspory
priamo vo Vašom obydlí.
Seniori, nevpúšťajte cudzie
osoby do svojich príbytkov.
Nekontaktujte sa s cudzími
osobami osamote.
Vždy majte na viditeľnom
mieste dôležité kontakty.
1. pri oslovení telefónom, že
volá Váš vnuk, príbuzný, ale-

bo známy. Najskôr si overte, či
naozaj volá Váš príbuzný alebo známy, ktorý Vás v telefóne žiada o požičanie peňazí na
kúpu auta, darčeka alebo na
iné účely. Zavolajte mu.
Nedávajte peniaze do rúk osobe, ktorú nepoznáte, aj keď tvrdí, že ju za Vami posiela Váš
príbuzný alebo známy.
2. pri oslovení na ulici neznámymi osobami, že potrebujú ukázať cestu do nemocniceNeverte osobám, ktoré nepoznáte. Nenasadajte s nimi do vozidla. Nedávajte im ﬁnančnú hotovosť. Nesúhlaste s možnosťou výberu peňazí zo svojho
osobného účtu. Nechoďte s nimi do svojich príbytkov. Neverte im, že potrebujú požičať peniaze na operáciu príbuzného,
aj keď pôsobia dôveryhodne.

3. pri ponúkaní tovaru na predaj
priamo vo Vašich príbytkoch
Nevpúšťajte neznáme osoby
dovnútra. Dôsledne zvažujte
ponuku na výhodnú kúpu tovaru. Pokiaľ môžete, poraďte
sa so svojimi príbuznými. Nevyberajte peniaze pred cudzími osobami.
4. pri poskytovaní služby pracovníkmi plynární, elektrární,
vodární, daňových úradov, či
iných inštitúcií
Preverte si, či ide o skutočných
zamestnancov
spoločnosti,
ktorí Vám prišli bez ohlásenia
vykonať odpis spotreby vody,
elektriny alebo plynu. Neverte
osobám, ktoré tvrdia, že Vám
prišli vyplatiť preplatok na dani, či inkasovať nedoplatok za
služby. Preplatky a nedoplatky
sa nevyplácajú v hotovosti.

5. pri vyplatení výhry, zvýšenia
dôchodkov, pomoci s nákupmi,
či poskytnutia ﬁnančnej alebo
inej pomoci
Odmietnite záujem o zvýšenie dôchodku, nezištnú pomoc s nákupmi, vyplatenie
výhry, alebo poskytnutie finančnej pomoci neznámymi osobami. Dôsledne zvažujte každú ponuku, ktorá Vám je
ponúkaná priamo vo Vašich príbytkoch. Skôr ako sa pre niektorú službu, či ponuku rozhodnete, poraďte sa so svojimi príbuznými, alebo na bezplatnej senior
linke 0800 172 500.

V prípade pochybností,
ihneď kontaktujte políciu
na telefónnom čísle 158.
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Takto pred rokom sme sa rozhodli, že budeme pravidelne informovať prostredníctvom novín občanov a hlavne rodičov detí, ktoré
navštevujú ZŠ a MŠ v Tekovských
Nemciach o našej činnosti. Pomáhame a podporujeme deti, hospodárime s peniazmi vyzbieranými zo
školného a našou aktivitou sa snažíme získať ﬁnancie pre deti.Aj tento školský rok 2014/2015 schválili
rodičia detí na plenárnom rodičovskom združení školné vo výške 10
EUR na žiaka. Do dnešného dňa
(2.3.2015) nám bolo odovzdaných
880 EUR zo školného. Čakáme ešte na doplatenie od niektorých rodičov, je to spolu 130 EUR. Chceme
sa ale ešte vrátiť do minulého školského roka a informovať Vás o našej činnosti a hospodárení, ktoré
prebiehali od 15.3.2014 (to bol dátum písania minulého článku).Ešte
Vám pripomenieme, že 15.3.2014
sme mali v pokladni sumu 4 480,07
EUR. V marci a apríli 2014 sme
zakúpili deťom do školy žinenky
v hodnote 307,24 EUR. Deťom do
škôlky sme kúpili dávkovače vody
v hodnote 30,38 EUR, dostali nové
šatníkové skrinky a učitelia v škole
nové stoličky a to všetko v hodnote
1 097,50 EUR. Na získavanie praktických zručností sme zabezpečili deťom v škole potrebný materiál
na vytvorenie skalky, ktorú si deti
aj vlastnoručne urobili. Na materiál
do skalky sme prispeli sumou 93,30
EUR. V posledný májový deň sme
pripravili a zorganizovali v spolupráci s učiteľmi MDD. Rozhodli sme
sa pre deti trochu netradične pripraviť lekvárové palacinky so šľahačkou a grankom. Šikovné členky
RR pripravovali cesto, vyrábali palacinky, mužskí členovia RR sa starali o pitný režim pre deti, ktoré počas súťaženia poriadne vysmädli a
deti súťažili v rôznych disciplínach,
ktoré pre ne pripravili učitelia. Po
skončení súťaží sa deti a aj učitelia
pustili do palaciniek. Veľmi všetkým
chutili, bol to pre nich netradičný zážitok a dostali sme za tento nápad
aj veľkú pochvalu. Suroviny na výrobu palaciniek zabezpečili členovia RR z vlastných zdrojov. Na konci pekného dňa dostali všetky deti balíčky. Na tieto balíčky, šľahačku a sirup, z ktorého sme vyrábali džús pre deti sme použili 202,70
EUR. V júni 2014 sa končil školský
rok a naša podpora bola asi najväčšia za celý školský rok. Prispeli sme
sumou 100 EUR deviatakom na
rozlúčku so školou. Budúcim prváčikom sme prispeli na tablo sumou
14,60 EUR a dostali v posledný deň
ich pobytu v škôlke darčeky v hodnote 20,72 EUR. Koncom mesiaca
sme prispeli všetkým deťom v škole tým, že sme zaplatili autobusy,
ktoré ich viezli na koncoročné výlety a to sumou 460 EUR. Nakoniec
sme zabezpečili knižné odmeny pre
všetkých vyznamenaných žiakov
v hodnote 98,89 EUR. Náročný mesiac jún sme zakončili grilovačkou,

Rada rodičov informuje
na ktorej sme zhodnotili náš prvý
spoločný rok pôsobenia v RR, približne sme si povedali čo by sme
chceli robiť v novom školskom roku
a potom sme utužovali vzťahy až do
neskorých večerných hodínJ. Zároveň sme sa rozlúčili s Ankou Drgoňovou, ktorá bola zástupkyňou za
9. ročník. Anka pôsobila dlhé roky
aj v starej RR. My sme jej poďakovali za jej pomoc a skúsenosti, ktoré nám celý školský rok odovzdávala. Dúfame, že sa jej s nami dobre
spolupracovalo. Pre deti začali letné prázdniny a my sme si dopriali
tiež trochu letného oddychu.
V septembri začal nový školský rok a my sme sa prvýkrát stretli 12.10.2014. Na tomto stretnutí
sme prerokovali požiadavky, ktoré
sme dostali od pána riaditeľa na celý školský rok. Všetky sme schválili a zároveň sme sa dohodli, že
tento školský rok podporíme aj deti v školskom klube. Dohodli sme aj
na tom, že 24.1.2015 zorganizujeme 2. ročník rodičovskej zábavy na
podporu detí. V októbri rodičia na
rodičovskom združení v materskej
škole zvolili zástupkyňu do RR za
MŠ. A tak sme medzi nami privítali Ing. Zuzku Beniakovú, ktorá medzi nás veľmi rýchlo zapadla a stala sa aktívnou členkou RR. Ostaní
členovia RR zostali v pôvodnej zostave a každý sa stal zástupcom
o 1 ročník vyššie ako bol vlani. Konečne sa nám podarilo zakúpiť do
škôlky elektrické strúhadlo v hodnote 62,86 EUR, ktoré veľmi uľahčilo prácu pani učiteľkám pri strúhaní
ceruziek. Do školského klubu sme
zabezpečili deťom novú futbalovú
loptu aj s pumpou. Zakúpili sme im
vyhrievacie telesá v hodnote 57,80
EUR, ktoré používajú na vyhrievanie miestností hlavne v prechodnom období. Poskytli sme školskému klubu 300 EUR na nákup hračiek a rôznych pomôcok pre uľahčenie ich činnosti po vyučovaní.
V novembri sme schválili príspevok
50 EUR na nákup omietky a farby do školy na novú miestnosť pre
výchovné poradenstvo. V decembri tak ako každý rok prišiel Mikuláš a doniesol deťom v škole a škôlke balíčky, na ktoré sme prispeli sumou 157,41 EUR. Začiatkom januára 2015 sme podporili nákup nových dejepisných máp do školy sumou 30 EUR.
24.1.2015 sme zorganizovali
2. ročník rodičovskej zábavy. Zisk
z tejto zábavy bol 1 147,86 EUR
a bude použitý na podporu detí v ZŠ
a MŠ. Sme veľmi radi, že účasť bola o niečo vyššia ako minulý rok
a preto patrí veľká vďaka všetkým
zabávajúcim sa hosťom, že takouto formou pomohli a podporili deti ZŠ a MŠ. Tombola bola aj tento
rok bohatá. Ceny do tomboly venovali miestny podnikatelia a podnikatelia z okolitých obcí, obecný úrad,

občania obce, COOP JEDNOTA,
členovia RR. Hlavnú cenu venovala RR a bol to LED televízor značky SAMSUNG. Chceme sa ešte raz
veľmi pekne poďakovať všetkým,
ktorí boli ochotní prispieť cenami do
tomboly a tým podporiť deti v našej
škole a škôlke. Veľmi si to vážime
a sme radi, že väčšina sponzorov
sa zúčastnila aj zábavy. Atmosféra
na zábave bola vynikajúca, guľáš
bol veľmi chutný a výhercovia cien
boli spokojní. Ďakujeme aj všetkým
ochotným ľuďom, ktorí pomáhali pri
príprave zábavy a upratovaní na jej
konci a v neposlednom rade aj šikovným deťom, ktoré celú zábavu zabezpečovali obsluhu a pomáhali upratovať. Tešia nás aj pozitívne ohlasy na zábavu, Dobrá vec sa
znovu podarila.
Vo februári sa konal v škole
a škôlke maškarný ples. Na túto
peknú akciu pre deti sme prispeli sumou 100,03 EUR. Posledný februárový piatok (pred jarnými prázdninami) sa konala v škole opäť nočná hra. Na jej prípravu a občerstvenie sme prispeli sumou 100 EUR.
Od septembra do februára vrátane sme prispeli sumou 16,30 EUR
na cestovné pre deti, ktoré sa zúčastňovali rôznych súťaži a olympiád, na ktorých reprezentovali našu
školu. K dnešnému dňu (2.3.2015)

máme v pokladni 3 257,63 EUR.
V období od 16.3.2014 do 2.3.2015
sme prispeli deťom v škole, škôlke
a školskom klube sumou 3 299,73
EUR. Všetky doklady sú evidované v pokladničnej knihe a prístupné pre všetkých rodičov detí v ZŠ
a MŠ.
V ďalšom priebehu školského roka zorganizujeme pre deti MDD,
prispejeme na koncoročné výlety, deviatakom poskytneme 100
EUR na rozlúčku so školou, zakúpime knižné odmeny pre vyznamenané deti, prispejeme na tablo pre
budúcich prváčikov a zabezpečíme im darčeky na rozlúčku so škôlkou, budeme pokračovať v príspevkoch na cestovné pre deti, ktoré budú chodiť na súťaže, prispejeme deťom v školskom klube na odmeny
pri rôznych súťažiach. Budeme naďalej spolupracovať s pánom riaditeľom ZŠ a MŠ. Naša spolupráca je
bezproblémová a systematická. Budeme sa snažiť plniť požiadavky na
pomoc pre deti. Veríme, že naša činnosť je prospešná, vieme, že pomáhame všetkým deťom, sme presvedčení, že všetky pomôcky zakúpené
z našej pokladne uľahčujú prácu pedagógom a spríjemňujú deťom pobyt v škole, škôlke a tešíme sa, keď
všetky darčeky a odmeny rozžiaria
oči tým najmenším deťom a potešia
tie najväčšie deti.
RR pri ZŠ a MŠ
v Tekovských Nemciach

Kniha- viac než priateľ človeka
Už tradične je marec mesiacom knihy. Toto obligátne opakované porekadlo však nadobudne celkom nový zmysel, ak sa hlbšie zamyslíme nad
tým, aké miesto zastávajú knihy v našom živote. Množstvo ľudí by asi na
otázku, týkajúcu sa pozície kníh v ich hodnotovom rebríčku, odpovedalo veľmi skepticky, pritom knihu ako zdroj múdrosti a hodnôt nepochybne
nemôže predstihnúť nijaký ﬁlm či dokonca v dnešnej dobe natoľko uprednostňované internetové média. Správna kniha môže poskytnúť správne
odpovede, prispieť k nášmu všeobecnému rozhľadu, pobaviť, poučiť, zaujať, či najmä efektívne a zmysluplne vyplniť voľný čas. Kniha je všestranný priateľ človeka a jeho najlepší spoločník v ceste za múdrosťou. Už Seneca povedal: „Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.“ Skutočne
by sme si medzi knihami mali hľadať celoživotných priateľov a spoločníkov a viesť k tomu najmä naše mladšie generácie, pretože ktoré rozumové vnímanie sa môže vyvíjať bez aktívneho prístupu k vzdelávaniu sa pomocou kníh? Internet je síce obrovským fenoménom dnešnej doby, ale
môže poskytnúť taký zážitok aký poskytnú prvé prečítané riadky, ktorých
zmysel objavujeme už ako deti? Je dôležité zamyslieť sa, koľko pozornosti venujeme knihám, pretože množstvom prečítaných kníh sa nemeria len naša múdrosť, ale aj zmysel pre kultúru, vzdelanie, a tak potrebný neustály intelektuálny rozvoj. Knihy nám ležia na dosah ruky a celkom
blízko, nielen v našich domovoch na policiach, ale najmä v knižniciach,
stačí len siahnuť. Aj v našej obci môžu obyvatelia navštevovať obecnú
knižnicu, kde každý z nás môže objaviť pobavenie i poučenie a je prístupná všetkým tým, ktorý prejavia záujem, a to každú sobotu od 14:00 hod17:00 hod. Napriek prístupnosti je však bohužiaľ a na našu vlastnú škodu knižnica často zanedbávaná, deti nie sú motivované navštevovať ju,
a jej knižničné fondy sú v dôsledku nedostatku ﬁnancií často opomínané,
a možnosť častejšie ich doplniť sa vníma ako druhoradá vec. Ako povedal Ján Amos Komenský: ,,Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ Nestaňme sa preto hlupákmi, ktorí šetrením na knihách šetria na vlastnej múdrosti a tým
aj na lepšej budúcnosti. Motivujme preto deti čítať a podporme knižnicu,
pretože najmä v budúcnosti sa to určite ukáže ako najlepšia investícia do
intelektuálnej obrody našej obce.
- VS -
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Čo by sme mali vedieť o včelách
Včelárenie je veľmi zaujímavý koníček. Zaujímavý hlavne preto, že sa nenájdu dva zhodné roky.
A keď si už myslíte že to už snáď
viete, ovládate, včely sa zachovajú
presne opačne. Vám neostáva nič
iné, len s napätím sledovať ako sa
bude stav v jednotlivých úľoch vyvíjať ďalej. Budú včelstvá dostatočne silné na znášku? Lebo prax hovorí, že slabé včelstvá sa neoplatí
držať. Alebo, znášku robia len silné včelstvá. Včelári sa preto snažia
mať počas znášky včely v najväčšej sile. Je isté, ak premrhajú tých
pár dní znášky, chovajú včely zbytočne. Bude dobré počasie? Vyroja sa? Nevyroja sa? Ak áno, máte
v ten rok po znáške...
Včelársky rok sa začína na jeseň v predchádzajúcom roku. Lebo včely sú dlhoveké a krátkoveké. Práve tie dlhoveké sú tie, ktoré
matka položí vajíčka už koncom augusta a na jeseň, nie však neskoro, nakoľko včela potrebuje k svojmu vývoju aj dostatok peľu. V prípade jeho absencie sa stáva neplnohodnotnou. Tieto včely prežijú zimu, zariadia jarný zdravý chod
rodiny a v apríli, máji hynú. Krátkoveké včely sú tie, ktoré matka položí vajíčka napr. v tento rok do júla až začiatku augusta. Takéto včely žijú len niekoľko týždňov, podľa
výdatnosti znášky a ich opotrebovaní na nej. Z pracovitosti včiel by
sme si mohli brať príklad. V prípade
znášky idú od skorého rána do neskorého večera, neúnavne za potravou. Hovorí sa, že včela je dokona-

Okienko

le lakomý tvor. Preto ich aj veľa príde o život pri rôznych nástrahách,
ktoré im príroda pripravila. Idú za
potravou za každú cenu. Napr. v jesennom období, keď sa pripravujú na zimovanie sa niekedy stáva,
že sliedičky objavia slabšiu rodinu,
ktorá sa nedokáže dostatočne brániť a tak sa stane, že silnejšie rodiny vyrabujú takého slabšie rodiny.
Žiaľ, čo včely nevedia, prinesú si
so sladinou aj všetky choroby, ktoré možno boli príčinou zoslabnutia
tej slabšej rodiny. Je rozdiel, či beriete včelám rámik s medom v máji alebo v septembri. V septembri
ho podstatne prudšie bránia. Hlavne, keď im v jesennom období včelár odoberá kvetový a medovicový
med, ktorý nie sú súce na zimovanie z dôvodu kryštalizácie takýchto
medov. Najlepšie je im takýto med
odobrať a dokŕmiť sirupom, ktorý nekryštalizuje. Činnosti vo včeľom úli sú dokonale organizované. Ani dobrá gazdiná, vydávajúca
príkazy na všetky strany, nedokáže viesť domácnosť tak, aby mohla konkurovať včelej rodine, ktorá
je riadená prírodnými pudmi a zákonmi prírody. Už od svojho vyliahnutia má každá včielka stanovené,
čo presne a v ktorý deň svojho života má robiť. Tak sa stávajú 1-3 dňové mladušky upratovačkami - čističkami; 4-6 dňové krmičkami, ktoré kŕmia štvordňové a staršie larvy
kŕmnou kašičkou, medom a peľom;
6-12 dňové dojčičkami, tieto kŕmia
1-3 dňové larvičky a matku, odoberajú od robotníc med a ukladajú

ho do voľných buniek. Ďalej
udupávajú
peľ, ktorý prinesú robotnice a uložia
len na okraj buniek. 12 dňové sú už
stavbárky, ktoré z ponúknutej medzistienkovej predlohy vytvoria zvyčajne krásne panenské dielo. Včely stavajú len v období znášky. Podľa sily včelstva na jar vystavá jedna rodina za týždeň 1 – 3 medzistienky. V období silnej znášky je
to podstatne viac. Pred 4 – 5 rokmi sa mi stala takáto príhoda. Prídem domov a jedna super silná rodina mi vysaduje na letáči – dva
veľké cencúle, v období ešte plnej
agátovej znášky. Čo sa deje? Prečo vylihujete, keď je ešte agát v plnom kvete? Pozriem do nich, všetko plné medu. A je-je, takýto luxus
si nemôžeme dovoliť! Rýchlo som
zohnal ešte jeden medník. Ale nemal som 10 vystavaných rámikov.
Tak som dal len 5 rámikov a 5 medzistienok. To som urobil okolo
17,00 hod. Aké bolo moje prekvapenie, keď som na druhý deň asi
o 9,30 hod. omylom pozrel do toho úľa a uvidel som všetkých 5 medzistienok vystavaných, odhadujem
na 70%. Tak tomu hovorím pracovitosť a výkon! Len sa mi potvrdilo, čo
som kdesi čítal, že včela potrebuje
denne len 10 min. na odpočinok.
Učebnicové rozdelenie mladušiek
na upratovačky, dojčičky, staviteľky
v praxi včely niekedy nedodržiavajú. Hlavne v období znášky vylietajú mladušky za sladinou aj 8 – 10

dňové. Takisto staré robotnice dokážu zaskočiť do hocijakej potrebnej činnosti v úli hoci im už niektoré
orgány zakrpatievajú. Každý včelár
by mal mať vo svojej výbave jednu
váhu. To z prostého dôvodu. Na túto váhu postaví jeden úľ a sleduje
každý pohyb na váhe. Boli by sme
prekvapení, čo všetko váha napovie. Nechcem povedať, že som
dobrý včelár, ale ja pokračujem vo
včelárení po svojom svokrovi, ktorý si takúto evidenciu váhy a počasia viedol od roku 1963. Tak dnes
nie je pre mňa problém pozrieť sa
aký bol napr. 1.máj spred 30-tich,
či 40-tich rokov. Ale hlavný význam
má pre včelára váženie preto, aby
vedel o denných prírastkoch a dôvodoch týchto prírastkov. Či váha
stúpa len priemerne, čo zodpovedá
pribúdajúcemu plodu, alebo stúpa
trochu viac a objavuje sa znáška.
Prípadne váha ubúda na čo pozor, lebo nemusí byť znáška a včely môžu začať hladovať, čo môže
mať vážnejšie dôsledky, napr. matka prestáva klásť vajíčka a rodina oslabuje až prípadne padne na
hlad. Niektorá rodina z dôvodu takéhoto hladu opúšťa svojho gazdu a vyrojí sa. Je to tzv. hladový
roj, ktorý obyčajne nemá dlhú trvácnosť. Keď nám váha poklesne
prudšie o 2-4 kg, tak včelár vie, že
mu vyšiel roj. A teraz to príjemnejšie, váha stúpa trochu viac ako len
bežný priemer. Včelár vie, že sa
objavuje sladina a začína znáška.
Keď sa vydarí aj počasie, nič nebráni tomu, aby sa prejavila tá povestná včelia pracovitosť.
(Pokračovanie na budúce)
Ľ. Havetta

záhradkára

Kompostovanie v záhrade
S prichádzajúcou jarou tiež prichádza aj práca v záhrade. A s prácou v záhrade je spojené aj kompostovanie. O tom ako správne
založiť kompost, čo všetko môžete kompostovať, kam je najlepšie umiestniť kompost v záhrade,
o tom všetkom budú najbližšie riadky.
Na začiatok by sme si asi mali objasniť, čo to slovíčko kompost
vlastne znamená. Kompostovanie
je prírodný proces, pri ktorom sa
pôsobením mikroorganizmov, vody
a kyslíka, organický odpad rozkladá na humusové látky. Dobre pripravený kompost pomôže našej
pôde, tak napríklad, ak je v záhrade príliš ťažká pôda, kompost zvýši
jej vzdušnosť a dovolí vode ľahšie
pretekať. Ak je naopak pôda príliš
mäkká zvýši súdržnosť, zmenší riziko vysychania a prepúšťania vody. Kompostom sa dosiahne prírodné hnojivo, ktoré je nielen lac-

né, ale navyše aj ekologické a šetrné ku prírode.
Na kompostovanie môžete použiť všetko čo sa v záhrade nájde,
ale aj v kuchyni. Do kompostu môžete dať všetko čo nám padne pod
ruku, ako je pokosená tráva, burina, polámané konáre, šupy zo zeleniny a ovocia, ale napríklad aj zemina z kvetov, opadané kvety, trusy malých domácich zvierat. Naopak ak má kompost slúžiť, nemali
by sme do neho dávať plasty, kovy,
textil, chemikálie, sklo alebo farby.
Kompost je skvelým hnojivom v jesennom období, pretože dodá záhrade potrebné živiny
a za to sa nám kvetinové záhony
na jar poďakujú svojou nádielkou.
Určite Vás napadá otázka, že kam
správne umiestniť svoje kompostovisko. Najlepšie miesto je vzadu
v záhrade, kde je ukryté pred zrakmi návštevníkov. Pokiaľ je to možné malo by byť v takom polotieni,

nie je správne ak na kompostovisko praží celý deň slnko. Cesta na
kompostovisko by mala byť dobre dostupná za každého počasia,
chodník by mal byť spevnený, aby
sa nám na ňom nešmýkalo keď bude pršať.
Ideálne kompostovisko by malo mať dve oddelené časti: Prvú,
kde sa bude ukladať a premiešavať
rastlinný odpad vhodný na kompostovanie, a druhú, kde bude sústredený hotový kompost. Bočná
a zadná strana kompostoviska by
mala byť pevná, ale predná časť
je lepšie ak je odkrytá. A ak chcete dosiahnuť pekný vzhľad aj v okolí
kompostoviska, môžete v jeho okolí vysadiť rastliny, ktoré ho opticky
zakryjú. Na dedinách často vidieť
v okolí kompostoviska nasadenú bazu, alebo rôzne popínavé rastliny.
Ak si kompost nevieme založiť sami, netreba hneď zúfať.V záhradníckych komplexoch si môže-

te vybrať z niekoľkých druhov kompostérov, ktoré majú rôzne tvary
a veľkosti. Pri jeho kúpe by sme sa
mali zamerať na to, z akého matreriálu je vyrobený. Veľmi dôležitá je
aj jeho hmotnosť, a tiež koľko má
prevzdušňovacích otvorov. Veľmi
dobrými pomocníkmi pri kompostovaní sú aj záhradný pomocníci
ako záhradné drviče alebo štiepkovače. Záhradné drviče nám uľahčujú prácu pri odpratávaní konárov, zvyškoch živých plotov, kríkov
a iného odpadu.
Výber z ABCZAHRADA.sk
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Turistický výstup
na Veľký Inovec
Dňa 21. 2. 2015 sme uskutočnili už druhý krát
turistický zimný výstup na Veľký Inovec.
Je potešujúce, že tento rok nás bolo viac ako
minulý rok a prialo nám takisto nádherné slnečné počasie. Chata na Veľkom Inovci sa stále teší veľkému záujmu turistov, hlavne z okolia Novej Bane, Zlatých Moraviec, pretože v ten
deň bol skutočne problém nájsť nejaké voľné
miesto na chate.

POZVÁNKA NA
Veľkonočnú kvapku krvi
Národná transfúzna služba pracovisko Nitra pozýva všetkých
občanov na „terénny odber krvi“, ktorý sa uskutoční v piatok
10. apríla 2015 v čase od 8.00 do 11.00 vo svadobke kultúrneho domu Tekovské Nemce.
Darovať krv môže každý občan, vo veku od 18 - do 60 rokov ktorý sa cíti byť zdravý. Na odber je potrebné zo sebou priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Pred odberom sa odporúčajú ľahké raňajky a dostatočné množstvo tekutín. Vítaní sú aj prvodarcovia.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Tekovské Nemce.
V mene tých, ktorým Vaša krv pomôže zachrániť život, alebo
prinavrátiť zdravie Vám ďakujú pracovníci Národnej transfúznej
služby v Nitre.

Pozvánka na 1. ročník
ochutnávky vín pri Sv. Urbanovi
Dňa 23. mája 2015 plánujeme uskutočniť prvýkrát ochutnávku vín na viniciach
pri Sv. Urbanovi. Cieľom tohto podujatia
je uskutočniť stretnutie všetkých priateľov
dobrého vína, takisto občanov, ktorí majú
blízky vzťah k naším viniciam, ktoré ešte
pred niekoľkými rokmi vyzerali úplne inak
ako dnes. Je to momentálne na škodu
všetkých nás, hlavne tých, ktorí ešte obrábajú svoje vinohrady v tejto lokalite.
Touto cestou chcem osloviť všetkých
záujemcov o toto podujatie a vzhľadom
na to, že to bude prvýkrát, privítam akékoľvek pripomienky, návrhy od každého,
kto bude mať záujem sa pripojiť k organizácii tohto podujatia.
Ing. Ján Valkovič,
Hradská 224 Tekovské Nemce

Udalosti v obci v r. 1945 (podľa zápisu v kronike obce)
Na mobilizačnú vyhlášku zo dňa
21. januára nikto nenarukoval, ale
mužstvo podľa vyhlášky povinné
nástupom do mimoriadnej činnej
voj. služby sa ukrývalo v horách,
v pivniciach, skrátka kde kto mohol.
Dňa 11. februára v nočnú hodinu
vojenské hliadky nemeckého vojska urobili domové prehliadky po
celej obci a narodených v roč. 1911
až 1924 pochytali a odviedli do Zlatých Moraviec. Odtiaľ ušli všetci
až na 5, a to: Viktor Drgoňa, Izidor Brieška, Martin Štrba, Ján Valach, Jozef Šimeg. Títo boli nemeckým vojskom odvezení do koncentračných táborov v Nemecku, odtiaľ sa až v mesiaci júli 1945 jednotlive vrátili. V tom istom mesiaci
sa z koncentračných táborov vrátili: Štefan Beniak nar. 1909, Jozef
Stajník nar. 1916, Viktor Valach nar.
1913, Ivan František nar. 1917, Ján
Radena nar. 1920. Z koncentračných táborov ich oslobodili jednotky
anglickej a americkej armády.

Počas povstania, ako príslušníci 2. československej brigády, padli
v boji o Dukelský priesmyk: Varhaník Viktor, roľník nar. r. 1922 a Ján
Varhaník, robotník nar. v r. 1921. Na
onemocnenie týfom zomrel príslušník čs. brigády 2.v Zvolenskej nemocnici Gejza Graus, lesník nar. r.
1922. Tam je i pochovaný. Činne sa
účastnil povstania Ján Valach roľník, nar. r. 1920, ktorý sa vrátil ako
invalid. Hanák Jozef padol v boji v Tekovskej Breznici, kde je i pochovaný. Jána Závalca, robotníka
, ktorý sa vrátil po rozbití jednotky
u Žarnovice a nastúpil do zamestnania v Bratislave, zaistili a väznili ho na krajskom súde, neskoršie
v Leopolde v trestnici, až do príchodu Červenej armády, ktorá ho oslobodila.
Keďže s národným povstaním
priamo súviselo obsadenie obce
nemeckým vojskom, ktorého od 6.
februára 1945 bola plná obec, partizánske jednotky spolu s vojskom

ČA a rumunskými jednotkami ostreľovali každodenne obec. Najviac delostreleckých granátov padlo dňa
23. marca 1945, kedy dopoludnia
padlo 27 a odpoludní za 20 min. 79
rán. Vojsko bolo ubytované po domoch. Civilné obyvateľstvo ho kŕmilo a muselo kŕmiť i kone, ktorých bolo v obci od 150 až do 350. Pri zákopových prácach dňa 10. marca
1945 zahynul ranený mínou Michal
Debnár nar. 1904. Bol prevezený do
Zlatých Moraviec, odkiaľ ho mŕtveho dopravili domov. Je pochovaný
na miestnom cintoríne. Pri toľkých
delostreleckých a mínometných ranách civilné obyvateľstvo viac strát
na ľudských životoch neutrpelo. Málo bol zranený žiak Viliam Balážik
črepinou do nohy. Asi 10 obytných
domov bolo zasiahnutých, niektoré viac, niektoré menej. Vojnu cítil
každý človek v obci. Dňa 14. marca
1945 bol zastrelený nemeckým vojakom Jozef Varhaník nar. 1911,ktorý sa pokúsil utiecť pred zatknutím.

Miestne nemecké vojenské veliteľstvo odoprelo účasť civilného obyvateľstva na jeho pohrabe a okrem najbližšej rodiny nesmel sa jeho pohrebu nikto zúčastniť.
V dôsledku obsadenia obce nemeckým vojskom bola obec v noci z 24. na 25 marca 1945 bombardovaná letectvom. To už bola
predzvesť príchodu ČA, lebo ráno
25. marca o 6. hod. ráno sa započal útok na Hrone, čo bolo do obce počuť ako nepretržité dunenie
kanónov a leteckých bômb. To trvalo, aspoň u nás to bolo počuť, do
pozdných večerných hodín, dňa 27.
marca 1945, kedy nemecké vojsko
sa začalo baliť. Občianstvo už vedelo , že bude nasledovať ústup. Až
nie aj útek. Mužskí sa ukryli, lebo
bolo badať, že mužských chcú pochytať. Pre rýchly spád udalostí nemali na to času, lebo dňa 28. marca medzi 9. a 10. hodinou prišla prvá hliadka do obce, bola to hliadka
ČA.
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Plán futbalových zápasov
Žiaci I. D trieda

11. kolo - 11.4. 2015 o 15.oo hod

Tek. Nemce - Žitavany

12. kolo – 18.4. 2015 o 15.oo hod

Nevidzany – Tek. Nemce

13. kolo – 25.4.2015 o 15.oo hod

Tek. Nemce – Sľažany

14. kolo -2.5.2015 o 17.oo hod

Tek. Nemce – Beladice

15. kolo – 9.5.2015 o 17.oo hod

Topoľčianky – Tek. Nemce

16. kolo – 16.5.2015 o 17.oo hod

Žitavany – Tek. Nemce

17. kolo – 23.5. 2015 o 17.oo hod

Tek. Nemce – Nevidzany

18. kolo – 30.5.2015 o 17.oo hod

Sľažany – Tek. Nemce

19. kolo – 6.6.2015 o 17.oo hod

Beladice – Tek. Nemce

20. kolo – 13.6.2015 o 17.oo hod

Tek. Nemce – Topoľčianky

II. C trieda dospelí
16.kolo – 4.4.2015 o 15.30 hod

Martin n/Žitavou – Tek. Nemce

17. kolo – 12.4.2015 o 15.30 hod

Tek. Nemce - Skýcov

18. kolo – 19.4.2015 o 16.oo hod

V.Vozokany – Tek. Nemce

19. kolo – 25.4.2015 o 16.oo hod

Tek. Nemce – J.Kostoľany

20. kolo – 3.5.2015 o 16.30 hod

Hosťovce – Tek. Nemce

21. kolo – 10.5.2015 o 16.30 hod

Č. Kľačany – Tek. Nemce

22. kolo – 16.5.2015 o 17.oo hod

Tek. Nemce – Choča

23. kolo – 24.5.2015 o 17.oo hod

Obyce – Tek. Nemce

24. kolo – 30.5.2015 o 17.oo hod

Tek. Nemce – Č.Hrádok

25. kolo – 7.6.2015 o 17.oo hod

Topoľčianky – Tek. Nemce

26. kolo – 13.6.2015 o 17.oo hod

Tek. Nemce – T. Mlyňany

Pozvánka na 5. ročník
Memoriálu Vincenta Valkoviča
Pozývame vás na

5. ročník futbalového turnaja
starých pánov

za účelom spomienky na nášho bývalého
dlhoročného hráča,
funkcionára a priateľa Vincenta Valkoviča.
Turnaj bude dňa 25. apríla 2015
na multifunkčnom ihrisku
v Tekovských Nemciach.
Začiatok turnaja bude o 9.30 hod.
Tento rok sa turnaja zúčastnia
nasledovné mužstvá:
Tlmače, Hronský Beňadik, Zlaté Moravce,
Tekovská Breznica, Hôrky
a domáce Tekovské Nemce.
Ing. Ján Valkovič
Hradská 224, Tekovské Nemce

Pozn. Dátum a čas sa môže zmeniť, občania budú informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu
Chýba vám energia a zdravý
pohyb? Neviete sa prinútiť alebo sa vám nechce cvičiť osamote? Energia, rytmus a úsmev
na tvári - aj to je Zumba. Že stále neviete o čom rozprávam?
Nevadí. Bližšie vám o tom porozpráva mladá a šikovná Janka
Valkovičová, ktorá nelení a dá
do pohybu každého Nemčana.
• Mohla by si nám prosím ťa
predostrieť, čo je základom
cvičenia Zumby?
Zumba je vlastne spojenie latinsko-amerických tancov ako sú
salsa, merengue, cha-cha, reggaeton či samba s prvkami aerobiku.
Striedame pomalé a rýchle rytmy,
skoro na každú pieseň je choreograﬁa zameraná na inú časť tela.
Tancuje sa rovnako na latinsko-americkú hudbu, ktorá, si myslím, je plná energie a zábavy sama o sebe.
• Ako si sa ty dostala k Zumbe?
Raz som sa dozvedela, že sa
Zumba precvičuje v Zlatých Moravciach. Tak sme sa s maminou
rozhodli, že sa tam pôjdeme pozrieť. Samozrejme hneď sa nám
to zapáčilo a chodilo nás tam stále viac.
• Myslíš si, že toto cvičenie je
pre istú vekovú kategóriu?
Ja osobne si myslím, že zumba je vhodná pre každú vekovú
kategóriu. Vo väčších mestách

Poďme na Zumbu!
sú zvlášť podelené hodiny Zumby pre deti, pre dospelých, ale aj
pre staršie vekové kategórie. Ja
sa snažím choreograﬁe striedať,
niektoré sú ťažšie iné zas „oddychovky“... Tak aby som vyhovela
čo najširšiemu okruhu ľudí.
• Čo pozitívne nám toto cvičenie prináša a čím je iné ako napríklad aerobik?
Prináša nám nie len spaľovanie
tukov či spevnenie tela, ale hlavne
dobrú náladu. Musím sa priznať,
že párkrát som tam išla s ozaj veľkou nechuťou, ale ako náhle som
pustila hudbu a dali sme si rozcvičku, zrazu som mala energie za
troch. Tiež si myslím, že je to perfektné odreagovanie sa od každodenných stresov a starostí.
• Prečo si sa rozhodla priniesť
ju do Tekovských Nemiec?
Rozhodla som sa tak práve kvôli
tomu, že nás do Zlatých Moraviec
chodilo čoraz viac. Na posledné
hodiny nás tam chodilo aj za dve
autá. A tak sme sa raz rozprávali...čo keby sme si spravili hodiny
na Nemciach? Začali sme si tance skúšať najprv len my v školskej
telocvični (predsa len je iné chodiť na hodiny a byť niekým vedený, ako viesť iných). Neskôr nám
pani starostka poskytla priestory
kultúrneho domu, kam už mohol
prísť každý.

• Chodia ti na cvičenia aj zástupcovia mužského pohlavia?
Nechodia, sme čisto babská
zostava. Ale keď som chodila na
Zumbu do Nitry, môžem povedať
že to bolo skoro vyrovnané, i keď
väčšia polovica boli ženy. Stretávam sa s názorom, že to pre chlapov nie je a niekde dokonca Zumbu aj precvičujú chlapi, takže je to
asi vec názoru...
• Mala si aj nejaké negatívne
ohlasy?
Isteže som mala aj negatívne
ohlasy, dokonca nemenovaná na
hodinu prišla a hnevala sa, že to
je zlý nevyhovujúci čas aj dni, a že
ona chcela mať tiež zumbu. Pokiaľ
si však pamätám, pár rokov v dedine nič takéto nebolo a na čase
a dňoch sme sa dohodli a vyhovovalo to skoro každému jednému, takže sme to viac neriešili...
A vôbec, robím to pre ľudí, ktorých
to baví a komu sa nepáči, nemusí
tam chodiť.
• Ak sa nemýlim, tak si študentkou, máš vôbec čas na precvičovanie?
Pokiaľ som bola na strednej
škole, stíhala som. I keď častokrát
som len prišla domov, pobalila
som si veci a utekala na hodinu,
ale dalo sa to. Zumbu sme mávali dvakrát do týždňa po hodine takže bez problémov. Teraz je to už

ťažšie keďže som na VŠ v Bratislave, a doteraz od septembra ani
Zumba nebola. Rozhodla som sa
však, že aspoň piatky cvičiť budeme, takže vás týmto pozývam na
prvú piatkovú Zumbu, ktorá bude
10. apríla o 18:00 hodine v kultúrnom dome! ☺
Stále si neviete predstaviť,
ako taká Zumba vyzerá? Tak poďme na Zumbu! Janka určite neodmietne nikoho z vás a spravíte niečo dobré pre seba. Ak by sa
vám náhodou plietli nohy, nezúfajte a príďte znova. Ja sama som
sa párkrát v minulosti zúčastnila
a bola som veľmi spokojná a príjemne unavená. Rovnako som bola nadšená z toho, že sa tu nejakému športu majú možnosť venovať
aj ženy a je im daný priestor. Na
druhej strane, ako Janka sama
spomína, Zumba je asi len pre odvážnejších chlapov, ktorí sa neboja spraviť aj niečo netradičné. Každopádne som veľmi vďačná, že do
Tekovských Nemiec prišlo niečo
moderné a pozitívne a hoci to nemá korene na Slovensku, myslím
si, že Slováci majú rytmus v krvi a Nemčania nie sú žiadnou výnimkou. Preto Janke touto cestou
ďakujem za rozhovor, za jej čas
a najmä ochotu, ktorou prispieva
k rozvoju tejto dediny. Zároveň jej
prajem veľa úspechov v škole aj
pri cvičení a nech počúva len to
pozitívne, veď o tom Zumba je.
Anna Ragasová, ml.
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Maškarný ples
Piatok 13. sa v Základnej a v Materskej škole niesol v znamení fašiangov, zábavy a tanca. Učitelia pre svojich žiakov a ich rodičov
zorganizovali diskotéky v maskách,
jednu v dopoludňajších hodinách
v Materskej škole a zábava pokračovala od 15. hodiny v priestoroch
Základnej školy. Žiaci si okrem tanca užili aj bohatú tombolu, za ktorú musíme poďakovať Rade rodičov, ktorá na ceny prispela sumou
100 eur.
Na parkete sa predviedlo okolo

30 masiek, pripravených a vymyslených s veľkou tvorivosťou a nápadom, za čo bol každý odmenený
čokoládou. Nikto sa na maškarnom
plese nenudil, vyučujúci zorganizovali stoličkový tanec, tanec s loptičkou medzi čelami. Víťazi boli odmenení sladkou drobnosťou. O hudbu
sa postarali žiaci ôsmeho ročníka
Eduard Datko a Martin Valkovič.
Za prípravu a skvelý priebeh
a organizáciu akcie ďakujeme Ing.
Šimegovej a Mgr. Podskalickému.
Jančeková

NOČNÁ HRA
V piatok 27. februára sa naša škola znova premenila na nedobytný hrad plný tajomných komnát. Opäť sa tu konala nočná hra, ktorá sa medzi žiakmi teší veľkej popularite. Aj keď kvôli
chrípke hrozilo, že tohto roku sa akcia nebude konať, nakoniec
všetko dobre dopadlo a o 18.00 sa to všetko začalo. Po prísahe
na žezlo Deda Vševeda sa súťažné družstvá zložené z detí a ich
rodičov pobrali do jednotlivých komnát plniť rôzne úlohy, ktoré pre nich pripravili vyučujúci. Po súťažiach a vyhodnotení nasledovalo pohostenie v hodovej sále, zábava a okolo polnoci večierka. Kto chce vedieť o hre viac, môže navštíviť stránku školy:
www.zsteknemce.edupage.org
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