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Slovo na úvod
Aj keď sú rána ešte studené,
počuť už spev vtákov. Spod
zeme vykúkajú fialky a zelené
listy tulipánov, na stromoch
a kríkoch sa objavujú púčiky. Sú
to znamenia, že jar sa nezadržateľne blíži a ja už môžem pomaly schovať do skrine kabát
a odložiť čižmy. Teplé lúče slnka
ma lákajú do záhrady a čoraz
častejšie vychádzam do prírody
načerpať novú energiu a prekonať jarnú únavu. Opäť ma to
totiž zasiahlo. Jar je moje obľúbené ročné obdobie. Znova
budem sadiť bylinky a paradajky na balkóne, plánovať dovolenku – veď sa blížia prázdniny, bilancovať priebeh môjho
riaditeľovania počas školského
roka. Predtým si však musím
voliť prezidenta, v čase uzávierky novín idem k urne, čaká
ma zápis žiakov do Základnej
školy a detí do Materskej školy,
veľa naplánovaných akcii, ale
hlavne, je predo mnou príprava Veľkej noci! Je načase ukončiť pôst – aj keď som tento rok
zase nebola príliš disciplinovaná, a ochutnať všetky dobroty
z veľkonočného stola. Bude treba privítať a pohostiť šibačov
a obdarovať ich vajíčkami. No,
teším sa už veľmi! Tak už viete
čo čaká mňa a ja viem čo čaká
Vás v našich novinách. Prečítate
si o všetkých udalostiach, ktoré
pripravila kultúrna komisia, zoznámime Vás s novými poslancami Obecného zastupiteľstva
a tiež s jednou talentovanou
rodáčkou. V Tekovskom Nemčanovi je toho oveľa viac – nechajte sa prekvapiť a pozorne
čítajte.

Mgr. P. Jančeková

Veľká noc vo svete
Územím Slovenska prechádza pomyselná kultúrna hranica medzi západnou časťou Európy s rozšírenou obyčajou jarného šibania a východnými oblasťami s prevažujúcim polievaním. Na Slovensku považujeme za domáce obidva tieto veľkonočné zvyky.
Do polovice 20. storočia bolo
však na západe rozšírené šibanie, na strednom a východnom
Slovensku prevažovalo kúpanie a
oblievanie, iba na juhozápadnom
Slovensku boli známe obidve tieto obyčajové praktiky. Oblievanie
vodou a kúpanie dievčat mládencami (namočenie do potoka, postriekanie voňavou vodou, poliatie
vedrom či vodou z hrnčeka) na Veľkonočný pondelok sa považovalo za očistné, plodonosné a malo
dievčatám na celý rok zabezpečiť
zdravie. Veľkonočné šibanie korbáčom z ôsmich spletených čerstvo
narezaných prútov vŕby je napodobením magického úkonu - bitia
s použitím zeleného prútika, ktoré malo zabezpečiť znovuobnovenie sily, rastu a zdravia. Takéto
zvyky sú nám známe, ale pozrime
sa na veľkonočné obyčaje do sveta.
V Nemecku sa mnohí stretávajú na

Bielu sobotu po zotmení pri vatrách, často niekoľko metrov vysokých, v ktorých pália staré živé vianočné stromčeky. Íri si pripomínajú
koniec pôstu pred Veľkou nocou
tzv. sleďovou procesiou - symbolickým pochovaním ryby, ktorú museli jesť počas pôstneho obdobia.
Slede boli hlavným zdrojom proteínu počas pôstu, kedy sa nemá jesť
mäso. Mnohé dediny v Taliansku
zobrazujú ako divadelné predstavenie mučenícku smrť Ježiša Krista,
jeho ukrižovanie a organizujú veľkonočné procesie. Medzi tradičné
veľkonočné jedlá patrí sladký múčnik v tvare holubice a torta v tvare
srdca plnená zeleninou a vajcami.
Španielsko je známe pompéznymi
procesiami so sochami Ježiša Krista a rozličnými kresťanskými svätými počas celého veľkonočného
týždňa. Ich účastníci mávajú často
špicaté klobúky a kajúcnici idú

niekedy v reťaziach. V historickom
centre mesta Bern vo Švajčiarsku
sa starí i mladí stretnú na námestí
Kornhausplatz pri vajcovej hre Eiertüetscha. Dvaja hráči majú každý
na tvrdo uvarené vajce, zvyčajne
pestro sfarbené, a na striedačku
sa pokúšajú zasiahnuť súperovo
vajce špičkou svojho. Zvíťazí ten,
ktorého vajce sa nerozbije. Švédske deti si oblečú dlhé sukne a na
hlavy si dajú šatky ako veľkonočné
strigy. Idú dom od domu, dostávajú
sladkosti a rozdávajú vlastnoručne
vyrobené veľkonočné pozdravy.
V USA je každoročnou udalosťou
veľkonočné kotúľanie vajec deťmi
a občas aj prezidentom po trávniku
Bieleho domu so širokým sprievodným programom. Vajcia poháňajú
lyžicou s dlhou rúčkou. Nuž, iný kraj
iné zvyky a tradície. Držme sa my
len tých našich a vychutnajme si
naplno tento najväčší kresťanský
sviatok. Veselú a požehnanú Veľkú
noc Vám prajem.
Mgr. P Jančeková
(zdroj – internet)

Na slovíčko....
Novozvoleným poslancom
Obecného zastupiteľstva sme
položili tri otázky:
1. Prečo ste sa rozhodli
kandidovať?
2. Čo je vašim
hlavným cieľom?
3. Koľko jazykov ovládate
a čo je vaše obľúbené jedlo?
Ing. Jozef Drgoňa
1. Najprv chcem poďakovať
všetkým ľuďom, ktorí mi dali svoj
hlas. Veľmi si to vážim a každému jednému ďakujem. Kandidoval som preto, aby som pomohol
udržať v nasej obci plnohodnotnú
školu a škôlku. S tým súvisí aj príprava
pozemkov pre výstavbu rodinných domov. Podporím aj stavbu tretej bytovky na už pripravenej parcele aj s inžinierskymi
sieťami. Chcem podporovať a
pomáhať s rozvíjaním kultúry a našej obci a so zachovaním všetkých

doterajších športovo kultúrnych
akcii. Preto som sa aj rozhodol
pracovať v komisii kultúry, športu
a vzdelávania.
2. Môj hlavný ciel je podporiť
všetko dobré čo sa robí v našej
obci a to zlé napraviť. Je to mnohokrát ťažké, ale som presvedčený,
že sa to dá. Budem rád, keď počet
obyvateľov Tekovských Nemiec
bude stúpať a všetci budú hrdí
na svoju obec Tekovské Nemce.
3. Pochopiteľne ovládam svoj rodný jazyk slovenčinu. Veľmi dobre sa
dorozumiem aj po česky keďže
som vyrastal v spoločnom československom štáte. Niečo málo
ovládam aj z anglického jazyka.
Moje obľúbené jedlo je varená
kapusta na husto s údeným kolenom, slanin koklobásou, cesnakom a s pečenými zemiakmi. Typické slovenské jedlo
našich starých rodičov a trochu
aj nemčianske

Ing. Miroslava Tužinská
1. Pri svojej práci som často prichádzala do styku s obyvateľmi tejto
obce, s ich názormi na dianie v nej,
ale aj s nápadmi a požiadavkami na
jej rozvoj a preto som sa rozhodla, že
by som sa mohla aktívne podieľať na
jej ďalšom smerovaní.
2. Nemám konkrétny cieľ, ale
obec sa rozvíja a budem rada,
ak prispejem aspoň trochu
k tomu, aby sa pokračovalo v doterajšom trende rozvoja, aby sa
sem naše deti radi vracali a aby sme
mohli byť na našu obec právom hrdí.
3. Pasívne nemecky a rusky, najobľúbenejšie jedlo - strapačky s kyslou
kapustou :)
Slavomír Brieška
1. Nahovorili ma ľudia z môjho
okolia a nakoniec som súhlasil.
2. Podpora projektov modernej
obce a bezpečnosti jej obyvateľov.
3. Od hladu by som nezomrel

Uznesenia zo zasadnutia OZ

Separujeme?

OZ: Schvaľuje:
l Program zasadnutia OZ zo dňa
14.1.2019 po doplnení bodov
l Rokovací poriadok OZ v Tek.
Nemciach – Smernica č.1/2019. Zároveňa sa ruší Smernica č.3/2010
l Zrušenie mediálnej komisie
l Komisiu finančnú, sociálnu a správy obecného majetku-predseda: Ing.
Ján Valkovič, členovia: Jana Valová, Ing.
Miroslava Tužinská
l Komisiu stavebnú, územného plánovania a rozvoja obce-predseda: Ing.
Jozef Drgoňa, členovia: Štefan Teplan,
Jozef Mokrý, Ing. Ján Valkovič, Ing. Ladislav Javorek
l Komisiu priestupkovú, ochrany verejného poriadku a životného prostredia-predseda: Ing.Lukáš Gaži, členovia:
Slavomír Brieška, Jozef Mokrý, Ľubomír
Petrovič
l Komisiu kultúry, športu a vzdelávania-predseda: MáriaRudzanová, členovia: Štefan Teplan, Ing. Miroslava Tužinská,
Ing. Jozef Drgoňa,
Mgr. Veronika Lacová, Mgr.Petra Datková, Bc.Lenka Sentineková
l Komisiu pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu

Zber separovaného odpadu určený zberovou spoločnosťou: 11. apríla
2019 – plasty, drobné kovy, tetrapaky
(môžete dať do jedného, najlepšie žltého vreca 26. apríla 2019- papier (do
modrých vriec) 29. apríla 2019 – sklo
(v obci sú rozostavené zelené 1100 l
kontajnery, sklo sa zbiera priebežne
celý mesiac) 16. máj 2019 – plasty,
kovy, tetrapaky 20. jún 2019 – plasty,
kovy, tetrapaky Ďalšia možnosť odovzdania starého papiera je: do Základnej školy (pomôžete deťom pri
zbere) a mobilný zber papiera –
ktorý sa robí výmenou za výrobky
Harmasan. Zber je nepravidelný, ale
avizovaný na vývesných tabuliach,
webstránke obce a obecným rozhlasom. Objemný odpad – kontajner
pri obecnom úrade (na jarné a jesenné úpratovanie kontajnery ešte
v obci) Stavebný odpad – kontajner
pri obecnom úrade (zo zákona poplatok - u nás 0,070 €/kg) Elektroodpad – „muštáreň“ – momentálne dočasne do ukončenia prác je to
gazdovský dom. Farby – „muštáreň“.
Biologický odpad – každý kompostovať doma, možnosť zapožičania drvičky konárov (1-2x do roka
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funkcií-predseda:Ing. Lukáš Gaži, členovia: Štefan Teplan, Mária Rudzanová
l Za kronikárku obce Tekovské
Nemce od r. 2019 Bc. Lenku Sentinekovú
l Nového člena školskej rady p. Slavomíra Briešku
l VZN č.1/2019 o financovaní MŠ
a školských zariadení. V súlade s uvedeným sa ruší príloha č.1 k VZN 1/2017 a nahrádza sa novou prílohou s rozpisom
výšky dotácie na žiaka na financovanie
orig. komp. V r. 2019
l VZN č.2/2019 o tvorbe a použití
fondu údržby v 18 b.j.-dodatok k VZN
č.1/2018
l Úpravu rozpočtu r. 2019 k 14.1.2019
o 14.000,-€
l Rokovací poriadok komisií OZ v T.N.
– Smernica 2/2019. Zároveň ruší rokovací
poriadok č. 3/2010
l Zásady odmeňovania poslancov
a členov komisií OZ Tek. Nemce –Smernica 3/2019. Zároveň ruší smernicu č.
4/2010
l Plán práce kultúrnej komisie na rok
2019
l Investičný zámer na obstaranie „Novostavba nájomných bytov – 18 bytových jednotiek Tekovské Nemce“

v Rusku, Anglicku ani v Nemecku,
vedel by som sa dohovoriť a vypýtať si obľúbené cestoviny.
Štefan Teplan
1. Rozhodol som sa kandidovať
preto, aby som niečo dobré urobil
pre túto obec, lebo podľa môjho
názoru sa tu za posledné volebné
obdobie veľmi málo vecí pre obec
urobilo. Verím tomu, že sa mi to
aj podarí, lebo sme celkom dobrý
kolektív a máme veľkú šancu niečo zmeniť.
2. Hlavným cieľom je dobudovať konečne kanalizáciu a prerobiť
hasičskú zbrojnicu a vytvoriť nové
ulice s pozemkami na ďalšiu výstavbu rodinných domov.
Moje najobľúbenejšie jedlo sú
bryndzové halušky a vyprážaný
syr s hranolkami.
3. Ovládam anglický jazyk pasívne .
Mgr. P. Datková

spoločný zber konárov po obci na
drvenie) Odpadový jedlý olej – zberať do fliaš a odovzdať v „muštárni“.
Šatstvo, textil – použiteľné –
kontajnery pri OcÚ, muštárni
a bytovkách

Štatistika obyvateľov
obce Tekovské Nemce
za rok 2018
Narodili sa:
9 (6 chlapcov, 3 dievčatá)
Zomreli:
12 (5 mužov, 7 žien)
Prisťahovali sa:
33 (16 mužov, 17 žien)
Odsťahovali sa:
21 (11 mužov, 10 žien)
Stav k 31. 12. 2019
1 046 obyvateľov
Valachová Renáta

Nová adresa webovej
stránky obce
Tekovské Nemce

www.tekovske-nemce.sk
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Láska na križovatke....
Nie, nebudem písať o stretnutí dvoch ľudí na križovatke života,
ale o láske k životu pretavenú do krásnej záľuby – písaniu poézie.
Som veľmi rada, ak vás v našich novinách môžem informovať o ľuďoch, ktorí sú rodákmi z Tekovských Nemiec a dosiahli vo svojom
živote úspech, ktorý považujú za svoj splnený sen.
Jedným z nich je aj Zuzana Volentierová, ktorej životným snom,
ako mi prezradila, bolo napísať
knihu. Bol to sľub jej už nebohej
starej mame a naozaj ho splnila.
V júni 2018 vyšla jej prvá básnická zbierka pod názvom Láska na
križovatke. Ako sama hovorí, je to
osobná kniha jej života, plná spomienok a súkromných myšlienok.
Obsahuje 24 básní . Jej druhým
domovom sa stala Viedeň, kde
pracuje v jednej rodinnej firme
a popri tom sa venuje prekladateľskej činnosti. Väčšinu času však

Pravda

píše poéziu, ktorú zverejňuje skoro každý deň na blogoch na osobných účtoch. Písanie ju veľmi baví
a vo voľných chvíľach veľa číta. Jej
obľúbeným autorom je španielsky
spisovateľ Paulo Coelho, Má rada
motivačnú literatúru, ale prečíta si
aj kriminálne príbehy, proste každé slovo, čo je napísané má pre
ňu svoju hodnotu a svoj príbeh.
Opýtala som sa, kde berie inšpiráciu na písanie a ako taká báseň
vlastne vzniká. Odpoveďou bolo,
že príbehy a básne píše hlavne zo
svojho okolia, veľa čerpá z prírody,

Pichľavými bodliakmi sa stávajú slová,
keď niekomu tu pravdu nastoja.
Len jedno slovo vie dušu zraniť,
keď vieš, že sa ti snaží pravdu zmárniť.
Viem, že pravda je zrkadlom ducha,
kde idea so snom smejú sa do ucha.
Len niekto, tu pravdu nechce znať,
radšej chce klamstvu sa doznať.
Lebo pravda pichá ako ihlička,
ale je to len čistá iskrička.
Ktorá vlastne má človeka potešiť,
nie mu zlom ducha uložiť.
Prijmi pravdu pravdou akou je,
ja viem, že ti tvoj úsmev niekedy neusmeje.
Ale ten pokoj, že vieš je to tak,
nikto iný ti nedá iný opak.
Tak srdce si bude vážiť slová,
aby si nebol ty tá potvora,
čo nechce veriť pravde samej,
tak si čistého vína nalej.
Niektorá pravda bodá dýku do krvi,
potom cítiš vo vnútri okovy.
Nechaj pravdu dýchať,
vyjde z tela všetka pýcha.
Staneš sa lepším človekom spoločnosti,
budeš mať pokoj, cit a cnosti.
Z. Volentierová
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alebo zo smutných či veselých
situácii. Zuzka v najbližšej dobe
pripravuje ďalšiu básnickú zbierku a dokonca rozprávkovú knihu,
ktoré by mali uzrieť svetlo sveta
v roku 2020 alebo 2021. Ďalej má
naplánované na marec dva články
v jihlavských novinách a pravidelne uverejňuje aj prozaické a skutočné články, ktoré pridáva ako
blog do denníka Pravda. Bolo určite úžasné držať knihu so svojim menom, voňajúcu novotou
vo svojich rukách. Prajem Zuzke
za všetkých našich čitateľov veľa
úspechov v jej osobnom živote
aj pri plnení ďalších svojich snov.
S jej zvolením pripájam aj úryvok
z básnickej zbierky.
Mgr. P. Jančeková

Knižné
lákadlo
Už od roku 1955 oslavujeme
na území bývalého Československa v marci niekoľko pamätných dní či sviatkov. Deň učiteľov, Medzinárodný deň žien
a k nim patrí aj prívlastok marec- mesiac knihy. V súvislosti s ním chcem tento rok v našich novinách uverejniť čosi
ako knižné lákadlo pre budúcich potencionálnych čitateľov
našej knižnice. Dlhodobý trend
klesajúcej čitateľskej základne
najmä medzi deťmi je už samozrejmosťou a je veľká škoda,
že naša knižnica nemá žiadne
podporné podujatie, ktoré by
aspoň raz prilákalo malých aj
veľkých. Napriek tomu, že zostáva na periférií záujmu a obec
pre ňu ešte nikdy nezískala dotácie z fondu na podporu umenia- tak ako napríklad obec Topoľčianky, ktorá v tomto smere
použila dotáciu na rekonštrukciu priestorov knižnice a nákup nových titulov v hodnote
takmer 2000 eur- do portfólia
našej knižnice pribudli tituly od
slovenských autorov ako Dominik Dán či Jana Pronská, pre
milovníkov severských detektívok obsahuje tituly od Larsa
Keplera či Jo Nesboa. Nemožno
opomenúť kompletnú zbierku
Hier o Tróny a značné množstvo
kníh pre deti každého veku. Samozrejme, chápem že to nie
je životne dôležitá primárna
téma a najpálčivejší problém
našej obce, ale možno raz dôjde k diskusii aj v tomto smere,
aspoň v to pevne verím. Naša
knihovníčka, pani Holečková
zároveň príjma akékoľvek návrhy na zakúpenie nových kníh,
napríklad aj odbornej literatúry
pre študentov. Doručiť jej ich
môžete každú sobotu od 14:00
do 17:00 v priestoroch obecnej
knižnice, alebo na náš redakčný
email a ja ich rada posuniem
ďalej, takže neváhajte.

Bc. L. Sentineková
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Na vŕšku Inovci rúbajú mládenci, alebo výstup na Inovec
Už slnečné ráno v sobotu 16. februára nasvedčovalo tomu, že bude
pekný deň. Na tento dátum sme
mali už dlhšiu dobu naplánovaný
výstup na Inovec. Prekvapením
bolo, že záujem bol oproti minulému roku ešte väčší a tak sa asi
päťdesiat ľudí vybralo na Inovec.
Pozitívne bolo, že oproti minulému roku bol nárast počtu tínedžerov. Keďže slnečné počasie nás ozaj
podporovalo po celý čas, tak sa išlo
veľmi dobre. Mali sme opäť šťastie
na zaujímavé športové vystúpenie,
lebo práve v ten deň išla Peťa Vlhová slalom. To, že bola v ňom bronzová a vlastne tak skompletizovala
zbierku medailí z MS, sme sa dozvedeli, až keď sme sa vrátili do Nemiec,
pretože druhé kolo slalomu bolo
na programe až popoludní. Minulý
rok to bola Nasťa a jej zlato a teraz
Petra Vlhová s kompletnou zbierkou
medailí. Gratulujeme. Ale vráťme sa
k samotnému výstupu a zážitkom.
Aj keď to tak z Nemiec nevyzeralo,

bolo na chodníkoch, ale aj hore na
Inovci dosť veľa snehu. Práve sneh
bol príjemným spestrením výletu
a najmä cesta dole bola často viac
šmykľavejšia, ako by sa mohlo zdať.
Keďže zatiaľ každý náš výstup bol
niečím ojedinelý, bol takým aj tento. Vďaka Palinovi Kašubovi sa tento

rok niesol v duchu piesne: „Na vŕšku
Inovci rúbajú mládenci“. Tak nás „vyzbrojil“ ručne vyrobenými valaškami,
sekerami a precízne spracovanými
plagátmi, ako je možné vidieť aj na
spoločnej fotke. Je dobre, že sme
zase raz prekonali lenivosť a dostali sa von zo sveta komfortného či

virtuálneho, do sveta ozajstného a
že sme mohli pocítiť živý dotyk prírody. Hlavne keď žijeme blízko prírody v dedine Tekovské Nemce. Tak
nech sa vždy nájde dôvod vyjsť von
do prírody. Ďakujeme.
J. Drgoňa

Z činnosti Základnej a Materskej školy

Farebný deň
Január so sebou priniesol choroby. Najprv materskú školu zasiahla
epidémia ovčích kiahní, neskôr zaúradovala chrípka, preto niektoré
aktivity boli odložené. Jarné prázdniny pomohli všetkým vyzdravieť,
a tak sme mohli zorganizovať Maškarný ples, tento krát v réžií učiteliek
z Materskej školy. Akcia sa veľmi vydarila, v sále sa zabávalo vyše štyridsať masiek spolu s rodičmi. Zasúťažili si, zatancovali, mohli vyhrať
niektorú z cien bohatej tomboly.
Krásna výzdoba sály, dobrá hudba,
za ktorú ďakujeme DJ Palimu, super
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súťaže, ktoré pripravili kolegyne
z MŠ a ZŠ, občerstvenie....to všetko ste mohli zažiť na tohtoročnom
Maškarnom plese. V škole o týždeň
neskôr prepukla už po jedenásty
krát Nočná hra. Osem súťažných
družstiev plnilo úlohy vo fantastických komnatách. Tento rok nám
v škole spalo 22 detí a dúfam, že to
bol pre nich veľký zážitok. V ZŠsMŠ
sa stále niečo deje. Veľký úspech
mal Deň priateľstva, v marci Farebný deň, ktorým sme si pripomenuli
Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Žiaci navštívili

knižnicu v Novej Bani a zúčastnili
sa besedy so spisovateľkou T. Revajovou, autorkou detskej literatúry. V materskej škole deti zachovali
tradíciu a vyniesli Morenu, koncom
marca zorganizovali spevácku súťaž
„Slávik“. Už máme tri štvrte roka za
sebou a tešíme sa na všetko, čo nás
ešte čaká. Fotografie z udalostí nájdete na stránke školy, alebo na facebookových stránkach základnej
a materskej školy. Ďakujem kolegom za tvorivú prácu a za finančnú
podporu Rade rodičov.
Mgr. P. Jančeková, RŠ

Maškarný ples

Nočná hra
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Rada rodičov informuje
Ako sa už stalo tradíciou, tak by
sme Vás aj tento rok chceli informovať o tom, ako prebiehal minulý rok
v Rade rodičov, koľko peňazí sa nám
podarilo pre deti v ZŠ a MŠ získať
a ako sme s nimi nakladali. Hneď
na úvod chcem spomenúť zmeny
v zložení členov Rady rodičov. Za
druhý ročník Alžbetu Rožníkovú nahradila Anka Šramatyová a za prvý
ročník pribudla medzi nás Ľubka Gažiová. Vitajte, dievčence, medzi nami
a dúfame, že sa nám všetkým bude
dobre spolupracovať.
Aj tento školský rok ostalo po
schválení na plenárnom rodičovskom združení školné 10 EUR (1 EUR/
mesiac) na žiaka. Okrem toho nám
ešte do pokladne pribudli finančné
prostriedky zo zberu papiera a zisk
z každoročnej rodičovskej zábavy. V
našej činnosti chceme pokračovať
aj naďalej zodpovedne a preto sa
budeme snažiť získané peniaze rozdeliť čo najlepšie, aby sme čo najviac
pomohli tam, kde to je treba, teda
našim deťom.
Každý rok pravidelne prispievame na rôzne školské aktivity, tradične zabezpečujeme pre deti balíčky plné dobrôt na Mikuláša a Deň
detí, finančne podporujeme Slávnosť činov, Nočnú hru (tu chceme
podotknúť, že je každým rokom zaujímavejšia :) ), Maškarný ples, Tajomstvá dvorov, preplácame cestovné
deťom, ktoré idú reprezentovať našu
školu, prispievame na dopravu na

školské výlety, našim deviatakom na
ich rozlúčku so školou a samozrejme
podporujeme aj detičky v materskej škole. Tento rok sme im zakúpili
nové skrinky, pretože detí pribúda,
čomu sa samozrejme veľmi tešíme.
Okrem toho zabezpečujeme malé
darčeky pre predškolákov a tablo na
konci školského roka. Okrem týchto
pravidelných výdavkov ešte v priebehu roka financujeme niektoré aktivity na základe požiadaviek školy
a škôlky. Podrobný rozpis všetkých
príjmov a výdavkov je evidovaný v
našej pokladničnej knihe, kde môže
každý bez problémov nahliadnuť.
Rozpis výdavkov za minulý rok uvádzame na konci tohto článku.
Radi by sme sa ešte vrátili k tohtoročnej rodičovskej zábave, ktorá sa
konala 20.1.2019 v sále kultúrneho
domu, keďže práve tá je jedným z
hlavných zdrojov príjmu do našej
pokladne. Nie len že sa tam vždy
všetci dobre zabavíme, ale hlavne
pomáhame dobrej veci. Príprava je
vždy veľmi náročná, ale výsledok
stojí za to. Aj tento rok nám do tanca hrala hudobná skupina JEWEL,
večera bola vynikajúca, za čo patrí
veľké ĎAKUJEM pani kuchárke a jej
dvom skvelým pomocníčkam. Na
úvod sa nám už tradične prihovoril náš predseda, Ing. Jozef Drgoňa,
ktorý dôsledne dohliada na každý
detail, a aj vďaka tomu zábava vždy
dopadne na jednotku. Po ňom nás
potešili detičky z folklórneho súboru

Getelinka pod vedením manželov
Žemberiových, ktorým tiež patrí jedno veľké ĎAKUJEME a potom sa už
mohli všetci vyzabávať do sýta. Veľkým lákadlom pre všetkých hostí je
už tradične naša bohatá tombola, za
čo by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým naším sponzorom
a darcom, ktorí do nej prispievajú.
Aj vďaka Vám sa nám darí vyzbierať
pekná suma peňazí pre „naše-vaše“
deti. ĎAKUJEME. A v neposlednom
rade poďakovanie patrí aj všetkým,
ktorí sa na príprave zábavy podieľajú, či už sú to členovia Rady rodičov a ich ochotné „polovičky“, alebo
aj rodičia, ktorí síce členovia nie sú,
ale vždy ochotne, radi a nezištne
pomôžu....veď nám všetkým ide o
dobrú vec. Neskromne musíme poznamenať, že táto zábava si už našla
svoje tradičné miesto a jej úroveň
sa každým rokom zlepšuje, o čo sa
neustále všetci snažíme.
A tak aby sme to na záver zhrnuli: „Našou prioritou sú a budú naše
naše deti.“ Aj naďalej sa budeme
snažiť o to, aby sa v škole a škôlke
mali čo najlepšie, aby mali dostatok
všetkého, čo k „školskému“ životu
patrí a ak im môžeme aspoň málom
k tomu prispieť, budeme pre to robiť
všetko, čo sa dá. A ešte raz jedno
veľké ĎAKUJEME pre všetkých, ktorí
nás podporujete.
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ
Tekovské Nemce

Prispeli sme
n Nočná hra 161,29€ (2018-2019)
n Maškarný ples 121,51€
n Škola v prírode 21,04€
n MŠ- potreby 47,90€
n Predškoláci knihy 65,55€
(2018-2019)
n Cestovné 62,20€
n Slávnosť činov 108,51€
n MDD(Atlantis+ MŠ) 391,59€
n Tablo MŠ 15€
n Výlety 510€
n Rozlúčka 9tr 100€
n Knihy 103,71€
n Tajomstvá dvorov 1,05€
n Skrinky MŠ 147,40€
n Anj knihy 178,05€
n Mikuláš 301,82€

Prijali a zarobili sme
n Školné škôlka 321€
n Školné škola 702€
n Zber papiera 413,50€
n Zisk zábava 1800,03€

Zostatok k 14.3.2019 je
2281,91€ a na knižke 1010,45€.

Vitajte v našej obci
V predchádzajúcich rokoch sa
v našej obci znovu zakorenila
jedna veľmi pekná tradícia. Uvítanie detí do života je veľmi milou slávnosťou, ktorou dávame
našim novým, malým prírastkom
do kruhu nášho obecného spoločenstva a ich hrdým rodinám na
javo, že sme si všimli ich príchod,
a tešíme sa spoločne s nimi. Tento rok sme ho oslávili v nedeľu,
17.3., spoločným posedením
s deťmi, ich rodičmi a starými
rodičmi. Vítali sme 9 detí, po dlhom čase sa v našej obci narodili
dokonca dvojičky. Okrem pamätného listu, ktorý raz bude deťom
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a rodičom pripomínať ich oficiálne symbolické prijatie do radov
našich občanov, obdržali aj malé
darčeky a ovocný stromček, ktorý
každoročne sponzoruje firma Lumigreen, ktorý po zasadení bude
symbolicky rásť do krásy spoločne s nimi. Poďakovanie patrí Edovi Datkovi a jeho spolužiačke Simonke Káčerovej za hodnotný
hudobný a recitačný doprovod.
Verím, že si rodičia na toto po
dujatie uchovajú milú spomienku
a v budúcnosti sa o ňu podelia aj
so svojimi ratolesťami.
Bc. L.Sentineková
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Fašiangová zábava
V našej obci máme viacero po
dujatí, už označovaných za jednoducho tradičné. Zakorenili sa
v nás a tešíme sa na ne každý rok,
pretože ozvláštňujú rytmus života
našej obce. Takýmto podujatím na
báze tradičnosti je nepochybne

už aj fašiangová zábava konajúca sa tento rok 1.3., spojená s vynikajúco prezentovanou starou
tradíciou pochovávania basy, spevom- tento rok obohateným o vystúpenie folklórnej skupiny Sľažianka- tancom, a dobrým jedlom

(nielen) v podobe gulášu, ktorý
pripravila Jednota dôchodcov.
Program bol opäť nový, dobre nacvičený a sme radi, že sa ho zúčastnili aj krojovaní žiaci zo ZŠ. Možno
z nich vyrastú pokračovatelia tejto
peknej tradície. Nemožno opomenúť ani tombolu, o ktorú bol skutočne záujem, lístky naozaj rýchlo
zmizli, adekvátne atraktivite toho
množstva cien, za ktoré ďakujeme
našim sponzorom. Niektorí sa veru
po ceny prešli aj viackrát, keď si
šťastie sadlo za ich stôl. Zábava trvala do skorých ranných hodín za
doprovodu dychovej hudby našej
Nemčianskej kapely. Za ozvučenie
ďakujeme p.T. Homolovi. Trúfam
si povedať, že všetci odchádzali spokojní. Jednota dôchodcov
spolu s kultúrnou komisiou sa
na vás tešia aj na budúci rok!
Bc. L.Sentineková

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
NARODILI SA:
Nina Varhaníková
Sofia Kováčová

JUBILANTI
Anna Rajnohová
Daniel Dufek
Miroslav Suchý
Ľubomír Drgoňa
Katarína Greschnerová
Milan Ďatko
Mária Jančeková
Božena Holečková
Valéria Valachová
Ján Mišienka
Mária Drgoňová

MANŽELSTVO UZAVRELI
Milan Drgoňa
a Barbora Kollárová

SRDEČNE
Blahoželáme!

Navždy nás opustili:
Hedviga Briešková
Vincent Drgoňa
Marian Rožník

Telovýchovná jednota bilancuje
Dňa 12.1.2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza miestnej
TJ Družstevník Tekovské Nemce v svadobke KD . TJ bilancovala
a hodnotila predchádzajúci rok 2018 , medzi najpozitívnejšie
fakty patrí :
1.,Dokončenie projektu vylepšenia
infraštruktúry na ihrisku, kde sa úspešne , hlavne s pomocou získaných finančných prostriedkov zo SFZ zrealizovali nasledovné práce :
Drenáž podmočenej časti ihriska,
vypieskovanie cca 50 ton kremičitého piesku, výmena starého osvetlenia za nové výkonnejšie a úspornejšie
ledkové svietidlá, dostavba tribúny,
osadenie svetelnej tabule, prístrešok
pri vstupe na ihrisko, zakúpenie zavlažovacieho robota, nové striedačky
pre hráčov.

tekovský nemčan

2., Úspešné pôsobenie nášho mužstva žiakov v kategórii U 9.
3., Vyrovnanejšie výkony mužstva
dorastu v jesennej časti súťaže
4., Rozbehnutie projektu „ Dajme
spolu gól“, kde s podporou SFZ chceme podchytiť záujem o šport a futbal
už u detí z MŠ.
Za menej pozitívne fakty
patria:
1., Výkony a aktuálny stav v mužstve
dospelých, kde sa nám nepodarilo
vytvoriť dobrú partiu, pretože dnes je
to hlavne o tom , či na základe toho

bude fungovať dedinský amatérsky
futbal, alebo nie.
2., Znižujúci sa záujem mládeže
o šport a hlavne o futbal. Takmer
každý rok skončí v niektorej z obcí
fungovanie futbalového klubu. To,
že máme momentálne v našom klube štyri mužstvá , nám môže závidieť veľa iných obcí. Obavám sa však,
že sa to môže v krátkom čase veľmi
rýchlo zmeniť negatívnym smerom
a v blízkej budúcnosti budeme radi,
keď bude u nás fungovať aj naďalej
futbal.
Výbor TJ bol na VČS schôdzi doplnený o dvoch nových členov – Viktor
Škovran a Vojtech Ivanič.
Marián Šebeňa úspešne absolvoval
trénersky kurz s licenciou „ C“ , kde

máme konečne domáceho trénera
s licenciou. Touto cestou sa mu patrí
poďakovať za jeho ochotu a čas venovaný hlavne žiakom a deťom z MŠ.
Záverom:
Zostáva veriť, že sa nám podarí
v tomto roku hlavne u mužstva dospelých vytvoriť lepšiu partiu hráčov a udržať mládežnícke mužstvá
v podobnom rozsahu ako v minulom roku 2018.
Ďakujem touto cestou všetkým
sponzorom, hlavne OcÚ, tak isto aj
ostatným podporovateľom miestneho futbalového klubu TJ Družstevník
Tekovské Nemce .
Ing. Ján Valkovič, predseda TJ
Družstevník Tekovské Nemce
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Degustácia vín v Tekovských Nemciach.
Dňa 1.2. 2019 sme mali v svadobke KD v poradí už tretíkrát degustáciu
vín za účasti skúseného someliéra p. Dušana Plešku zo Zlatých Moraviec.
Cieľom tohto stretnutia bolo vymeniť si poznatky, skúsenosti, naučiť
sa viac o víne a spôsoboch jeho hodnotenia. Účasť bola o niečo slabšia
ako v minulom roku , na druhej strane bolo však pozitívne, že vína našich
miestnych vinárov boli v dobrej kvalite a nenašlo sa žiadne víno, ktoré by
malo zásadne nedostatky a chyby. Môžeme povedať, že stretnutie splnilo
v plnej miere hlavnú myšlienku a účel, aby sme postupne zvyšovali kvalitu
našich vín a mali lepšie vedomosti v tejto oblasti .
Možno bude našich čitateľov zaujímať ako a na základe čoho sa
hodnotia vína. Najzaužívanejším je tzv. 100 bodový systém, kde
podľa základných akostných znakov sa prideľuje ku každému
znaku podľa ohodnotenia určitý počet bodov napr. tak ako vidieť
v tabuľke ( údaje pri hodnotení sú len informatívne ) :
Ukazovatele
Vzhľad

Kvalita
Čírosť
Farba

Vôňa

Intenzita
Jemnosť
Kvalita

Chuť

Intenzita
Jemnosť
Kvalita

Celkový dojem

Veľmi dobré

Dobré

Dostatočné

Nevyhovujúce

5

4

3

2

1

10

8

6

4

2

8

7

6

4

2

Vynikajúce

Perzistencia
-

6

5

4

3

2

16

14

12

10

8

8

7

6

4

2

6

5

4

3

2

22

19

16

13

10

8

7

6

5

2

11

10

9

8

7

56>

40>

Celkové hodnotenie

Medzisúčet

100>

86>

Stolové vína ktoré sa vyrábajú z hrozna, ktoré dosiahlo cukornatosť
najmenej 13 kg na 100 l muštu.
Akostné vína ktoré sa vyrábajú z hrozna, ktoré dosiahlo cukornatosť
najmenej 16 kg na 100 l muštu a tieto členíme na odrodové a značkové
vína a značkové zmesové vína.
Výberové vína s prívlastkom pri ktorých rozlišujeme:
K - kabinetné, vyrobené z hrozna s cukornatosťou najmenej 19 kg na
100 l muštu,
NZ - neskorý zber, vyrobené z hrozna v plnej zrelosti zberaného po období hlavného zberu s cukornatosťou najmenej 21 kg na 100 l muštu,
VzH - výber z hrozna, vyrobené z hrozna s cukornatosťou najmenej 22
kg na 100 l muštu zodpovedajúceho neskorému zberu, ktoré sa získa zo

72>

Zlato:
90 – 100
bodov

Striebro:
85 – 89,99
bodov

Bronz:
75 – 84,99
bodov

strarostlivo vybraného hrozna s odstránenými nevyzretými a chybnými
bobuľami,
BV - bobuľový výber, vyrobené z výberu prezretého hrozna s cukornatosťou najmenej 25 kg na 100 l muštu,
HV- hrozienkový výber, vyrobené iba z prezretých a hrozienkovateľných
bobúľ hrozna (cibéb) s cukornatosťou najmenej 29 kg na 100 l muštu,
ĽZ- ľadový zber, vyrobené z hrozna, ktoré bolo pre účely zvýšenia kvality zberané a spracované až po poklese teplôt pod bod mrazu, pričom
cukornatosť u muštu musí byť najmenej 27 kg na 100 l muštu.

Ing. Ján Valkovič

Začiatky futbalu v Tekovských Nemciach – spomienky z detstva
Najpopulárnejší šport na svete je
a bude futbal. No a ten sa raz musel dostať aj do našej dediny, veď
v Hronskom Beňadiku sa hral za pomoci saleziánov už koncom 20-tich
rokov. To sa tam naši mládenci pri
nejakých príležitostiach chodili iba
pozerať. Ako čas plynul, prišiel do
Nemiec nový učiteľ až z Čiech, volal sa Popelář. Učil starších žiakov,
taký sympaťák, ktorý si veľmi rýchlo
získal mládež, aj na také skromné
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kultúrne a športové aktivity. Pochopil, čo naši chlapci potrebujú
a chcú a bolo mužstvo na svete.
Chlapci a mládenci mali chuť hrať
a to hlavne v sobotu a nedeľné odpoludnia. Problém bol však z loptou. Tú si urobili z handier. Keď sa
naplno hralo, tak vydržala hodinu.
V tej dobe bola kožená lopta iba
v Beňadiku a neskoršie aj v Kozárovciach. Tú dostali od železníc, lebo
súhlasili, aby cez ich chotár mohla

ísť železničná trať Zlaté Moravce
– Kozárovce. U nás mužstvo bolo,
len proti komu hrať? A tak nám saleziáni dohodli hru proti Beňadiku,
veď aj oni mali zásluhu na tomto
mužstve. Nemčania na nich dlhé
roky v dobrom spomínali. Tak sa
stalo, že prvý zápas sa hral v Beňadiku a traduje sa, že pred zápasom
sa jeden rozzúrený otec prišiel za
jedným z našich hráčov a rázne mu
prikázal vyzuť topánky. Boli úplne

nové a že on predal teľa, aby mu
kúpil topánky a na futbale ich určite ničiť nebude. Príbeh som počul
len z rozprávania, ale viem, že naši
vysoko prehrali. Po čase vraj prišli
do Nemiec na zábavu Beňadičania a tam im naši mládenci predviedli, čo vedia oni. Chudáci Beňadičania hrali futbal len traja, ostatní
boli saleziáni. Na to sa však rýchlo
zabudlo, lebo bola vojna a väčšina
(pokračovanie na str. 8)
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Začiatky futbalu v Tekovských Nemciach – spomienky z detstva
(pokračovanie zo str. 7)
bola evakuovaná. O tomto mužstve z polovice 30-tich rokov viem
iba veľmi málo a to si ešte nejaké mená pamätám. Samozrejme,
už nie sú medzi nami. Na začiatku
bol tréner a kapitán Jožko Popelář.
V bráne bol spoľahlivý Viktor Drgoňa Krajčír. Stredný útočník bol
Jozef Valkovič Pivarcov. Obrana
Ján Kašuba, môj otec a silák Peter
Valkovič. Bol dobrý, ale aj drzý, spôsobil aj nejaké incidenty. Ešte tam
hral taký mladší Jozef Balážik, ten
sa potom priženil na Čifáre a Viktor
Beniak, čo mal Pavlínu. Býval vedľa
Turzových. Spomínalo sa aj na Jána
Balážika z Komárna. Aj to bol dobrý
hráč. Padol na Dukle.
Ešte k tomu Popelářovi. Veľmi sa
mu páčilo jedno z dievčat z dediny.
Keďže neopätovala jeho lásku, tak
sa z dediny vrátil domov. Potom
prišli vojnové roky. Nehralo sa, a ak,
tak len sporadicky. Len čo vojna
skončila, už sa sformovala ďalšia
a silnejšia generácia hráčov. Boli
to odhodlaní a húževnatí chlapci, väčšinou regrúti, ktorí chceli za
každú cenu ukázať, že hrať vedia.
Mužstvo bolo, ale nebola lopta.
Tá síce bola, ale iba z handier, ako
pred vojnou. Pamätal som si ju aj
ja. Keď hrali na Dolných lúkach, to
iba trénovali. No bolo treba kúpiť
dresy a novú loptu.
V roku 1946 sa urobila hodová
zábava a bolo na dresy. Bola ešte
v roku 1947 fašiangová zábava a kúpila sa aj lopta. Musím podotknúť,
že v tú dobu bola futbalová lopta
každému veľmi drahá a tak sa mohli
Nemce prihlásiť do okresnej súťaže.
Pripomeniem ešte, že tá hodová
zábava sa niesla v takom futbalovom duchu. Sála bola na prasknutie. Ešte aj pán farár Valach odporúčal, aby tam šli ľudia v čo najväčšom
počte, lebo oni sám boli fanúšik
futbalu. Starší odo mňa si musia
určite spomenúť ako chodil skoro
na každý zápas a ako správny divák
povzbudzoval svojich.

Prišla jar. Bránky boli na bielej hline postavené a čakalo sa na súpera
a ním boli futbalisti od Levíc z Novej Dediny. Kapitán Jožko Kašuba
mal odtiaľ spolužiaka na gymnáziu
v Leviciach, tiež kapitána. Volal sa
Jožko Pastier, neskorší inžinier. To
bola sláva a radosť. Doniesli tam
krásne nové dresy. Pre starších to
bola novinka, tí sa nevedeli vynačudovať. Chlapci v nich vyzerali sebavedome, skoro každý sa ich snažil dotknúť. Mali takú nevtieravú
modrú farbu a biele golieriky a červené trenírky a k tomu rezko vyhrávali v chládku pod horou Čaradickí
trubači. Bol som tam s otcom naposledy, cítil som sa tam ako kráľ.
Pobehoval som okolo muzikantov,
ale cez polčas už som bol medzi
našimi, bolo celkom príjemné počúvať ako títo starší hráči, o ktorých som písal, dávali týmto mladým rady. Aj kritizovali, aj chválili.
A pamätám si, že najviac počúvali
Viktora Drgoňu Krajčíra. Asi o dva
týždne tu ešte prišla Voznica s kapitánom Jožkom Vozárom. Tiež to
dojednal so svojím spolužiakom
Jožkom Kašubom. Tieto mužstvá
sa chceli rozohrať pred okresnou
súťažou. Bol to tiež zaujímavý zápas. Aj keď tam už nehrala hudba
bolo tam veselo. Na prvý zápas
sa už nepamätám, ale ten druhý
sme vyhrali o jeden gól, strelil ho
Jožko Kašuba z penalty. Vtedy boli
Vozničania veľmi známi. Po zápase
išli miestne dievky do dediny so
spevom.
Dresy boli, no neboli kopačky.
Pamätám sa, že sa hralo v plátenkách. Tiež sa im hovorilo kopačky.
Zohnať nové a tie správne nebolo tak jednoduché. V povojnovej
dobe bolo všetko na prídel a na
body. Kto nemal body, nemal ani
kopačky. Ešte spomeniem hráčov,
všetkých do jedného si pamätám.
Kapitánom vtedajšieho mužstva
bol Jožko Kašuba, bývalý riaditeľ
školy v Čaradiciach. Bol to on čo
kopal väčšinou penalty. Je to už len

jediný žijúci zo všetkých o ktorých
tu píšem. Zároveň mu vyslovujem
veľké ĎAKUJEM, že mi prispel niektorými menami aj zaujímavosťami
do tohto článku. Pomohol futbalu
aj tým, že po štúdiách učil v neďalekých Žitavanoch, a tam div sa mi
svete mu darovali miestny futbalisti 7 párov kopačiek. Oni dostali
nové. A zase mali futbalisti aspoň
niečo. Boli už také, sem tam poškodené, obnosené. Tie dobré si
nechali. Nevadilo. V Komárne v tú
dobu žil dobrý šuster Valach Ondrejov, ten ich poopravoval tak,
že vyzerali ako nové, dlho v nich
ešte hrávali. Hráči boli kapitán Jožko Kašuba, Jozef Brieška , krátky
rad, bývalý agronóm na JRD, hrával
ľavé krídlo. Sympatický Jožko Hrnčiar z mlyna, stredný útočník. Jozef
Uličný za potokom, pravá spojka,
Vinco Valkovič, otec nebohého,
za ktorého býva memoriál. Bol to
taký univerzálny hráč, dalo sa ho
postaviť, kam bolo treba, býval
často v bráne, ale bol aj útočníkom. Bol rýchly a keď sa odtrhol,
bolo ho ťažko dobehnúť .Vždy sa
ocitol tam, kde to súper najmenej
čakal . Ani by som neveril , že tento športovec telom aj dušou mal
na starobu problémy s chôdzou.
Robil dlhé roky parketára. Vinco
Brieška (Krátky rad), záložník. Ján
Drozdík, center , Ján Laurinc za potokom, pravé krídlo. No po skončení školy odišiel pracovať na Turiec,
kde sa v Čepčíne oženil a chodil
domov len občas. Tak sme prišli
o inteligentného hráča. Vinco Balážik, bývalí šofér v JRD, tiež útočník,
bol rýchly, behal po ihrisku, akoby
únavu ani nepoznal. Vďaka tomu,
že v Nemciach sme mali vždy pekné dievčence, sme priženením získali dobrých hráčov. Jeden z nich
bol aj Kútik z Kozároviec, meno si
nepamätám, ale viem, že si zobral
Marku Brieškovú z Ďukovho dvora vedľa Surdákových. Nejaký čas
bol oporou mužstva. Zlatým by
som zapísal Vinca Michaličku, ktorý

sa k nám tiež priženil, zo začiatku
býval povyše krčmy. Málo rozprával, o to viac hral. Bol veľmi dobrý
obranca. Ten mal také tvrdé strely
a presné nahrávky. Tohto futbalistu
som zbožňoval už aj preto, že ako
frontový vojak slúžil v ČS brigáde
a keďže som bol na vojne výsadkár, vždy, keď som sa s ním občas
stretol, tak som chcel počuť nejakú
pikošku z tých čias .Dobrý hráč bol
aj Jozef Ohrajter, býval za potokom,
v tom istom dvore kde Jano Laurinc. Lenže ten akosi často nehrával, tak ako Vinco Valkovič z kúta.
Ešte boli aj náhradníci, aj hrávali,
lebo vždy niekto vypadol . Jozef
Sukup z Krátkeho radu, Vinco Lukáč, bývalý dôstojník a Vinco Hrdý,
ten odišiel do Bratislavy. Boli zápasy keď nestačili ani títo hráči, preto
bolo nutné obliecť do dresu koho
bolo po ruke. Tak len toľko o Nemčianskom futbale a jeho prvých
hráčoch. Ja som futbal nikdy nehrával, ale si myslím, že by sa nemalo na týchto hráčov zabudnúť,
ako aj na naše začiatky. Futbal sa
hrával takmer na každej dedine,
ihriská si väčšinou budovali svojpomocne, vlastnými rukami a do
roboty ich nikto nehnal, ani neprosil. Ak som na niekoho zabudol, nemôžete mi mať za zlé, veď to bolo
pred vyše sedemdesiatymi rokmi.
Bol som vtedy malý chlapec, ale
zdalo sa mi, že športom a hudbou
žije celá dedina a že to tak bude
vždy. Boli to také šťastné roky, aj
keď niektoré rodiny sa ešte dlho
spamätávali zo straty svojich najbližších, čo im vojna vzala. Vedeli
sme sa tešiť z maličkostí, až zakrátko som prišiel o otca aj ja. Prišla
nová doba, ešte sa spievalo, bývali
zábavy veselé, aj svadby ,bolo to
v ľuďoch, ale stále menej a menej.
Už to asi inak nebude.

Autentické rozprávanie
p. Ľ. Kašubu
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