tekovský
nemčan

n Informačný štvrťročník pre občanov obce Tekovské Nemce n ročník 16 • 3/2018 n 0,20 € n www.tekovskenemce.sk

Slovo
šéfredaktorky
Chceme byť hrdí na to, že žijeme alebo pracujeme v Tekovských Nemciach. Chceme pekné
a bezpečné životné prostredie.
Kritizujeme ak sa nám niečo
nepáči, nemáme radi ľahostajnosť, zakladáme si na dobrých
vzťahoch medzi ľuďmi. Radi sa
pochválime našimi úspechmi,
prírodnými krásami, históriou,
vydarenými akciami. Hrdo si obliekame nemčiansky kroj a ctíme
tradície. Prajeme si, aby v obci
všetko fungovalo, aby sme mali
chodníky, pokosenú trávu, odhrnutý sneh, kanalizáciu,fungujúce osvetlenie..., aby sa naše
deti mali v budúcnosti lepšie.
Hovoríme, že by nás mali zastupovať komunikatívni vzdelaní
ľudia, ktorí dokážu rešpektovať
a akceptovať naše požiadavky.
10. novembra máme príležitosť
prejaviť svoj názor. Všetko závisí od nášho rozhodnutia. Prídeme k volebným urnám a dáme
svoj hlas, ktorý možno rozhodne o tom, kto bude stáť na čele
našej obce a kto nás bude zastupovať v obecnom zastupiteľstve. Prajem vám, aby ste urobili
dobré rozhodnutie. Užite si krásnu farebnú jeseň, pekné počasie, dobré vínko a plné pivnice
úrody!
Mgr. Patrícia Jančeková

Začal sa školský rok
3.septembra 2018 sme otvorili
brány školy slávnostným nástupom na školskom dvore. Do školských lavíc si tento rok zasadlo
80 žiakov v Základnej škole a 32
žiakov v Materskej škole. Po odchode p. riaditeľa na dlhodobú
PN a p. uč. Mgr. Mezoovej Janky na materskú dovolenku, sme
do učiteľského kolektívu prijali
nových členov. Mgr. Zlatňanskú
Danielu ako triednu učiteľku v 3.
ročníku a Mgr. Ďurovskú Beátu – učiteľku matematiky a fyziky. Do funkcie riaditeľky školy
bola vymenovaná Mgr. Patrícia
Jančeková a zástupca riaditeľa
školy pre ZŠ sa stal Mgr. Juraj
Podskalický. V MŠ sme v tomto
školskom roku otvorili dve triedy
s celodennou prevádzkou. Bolo
potrebné vybudovať priestory
novej spálne a prijať 2 sily na
plný úväzok – Mgr. Stanislavu
Boóczovú v menšej triede a p.
Bc. Anetu Laurincovú v triede
predškolákov.

Pedagogický zbor sa už od začiatku pustil s chuťou do práce,
pripravil hneď na september akciu „Jesenná paráda“ a pravidelné
cvičenie v prírode. V škole sa zrekonštruovalo vnútorné schodisko
s pomocou Obce, bolo obložené novou dlažbou. Svojpomocne sme vytvorili priestory nove
Cvičnej kuchynky a pripravujeme
aj priestory pre vznik dielne pre
praktické vyučovanie.
Vo vyučovacom procese pokračujeme podľa školského vzdelávacieho programu, v ktorom sme
upravili ročníky 4. a 8. podľa reformy. Posilnili sme hodiny telesnej výchovy v každom ročníku a menej hodín sme venovali
vyučovaniu geografie, ktorá sa
v našej škole učí nekvalifikovane. Len pre zaujímavosť, nekvalifikovane vyučujeme aj predmety
chémia, nemecký jazyk a informatiku. Napriek tomu sme sa rozhodli vyučovať nemecký jazyk od
7.ročníka 2 hodinami týždenne.

Od 1. októbra sa v škole rozbehne aj krúžková činnosť. Žiaci majú
možnosť pracovať v týchto záujmových útvaroch: Regionálno-turistickom, Folklórnom, Pestré
všeličo, Mladý ekonóm, Zahrajko-dramatický útvar, Cvičme v rytme a Základy tenisu. Ponuka je
pestrá a dúfame, že žiaci budú
mať dostatok možností ako tráviť
voľné popoludnia.
V ZŠ sme zriadili nový poradný
orgán – Žiacku radu. Tvoria ho zástupcovia tried II.stupňa. Dúfame,
že sa ich aktivity osvedčia. Budú
mať za úlohu sledovať prejavy šikanovania, podávať návrhy na vylepšenie plánov práce, pomáhať
pri organizovaní školských akcií
a sledovať návrhy a pripomienky žiakov.
Školský rok je v plnom prúde,
máme za sebou prvý mesiac opakovania vedomostí. Ja všetkým
prajem veľkú chuť do práce, veľa
nových zážitkov a vedomostí.
Mgr. Patrícia Jančeková

Uznesenia zo zasadnutia OZ Tekovských Nemciach dňa 09. 07. 2018
OZ: Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 14.05.2018
2. správu o hospodárení obce a ZŠ
s MŠ za I. polrok 2018
3. správu o činnosti TJ Družstevník
Tekovské Nemce
4. informáciu o výberovom konaní
na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ
5. informáciu plánovaných kultúrno – spoločenských akciách
6. informáciu o aktuálnych otázkach
OZ: Prerokovalo:
1. Návrh VZN 3/2018 o pravidlách
času predaja
2. Návrh VZN 4/2018 o organizácii

miestneho referenda m
3. Určenie volebných obvodov
a počtu poslancov na nasledujúce
volebné obdobie
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie
SO na nasledujúce volebné obdobie
5. Návrh Rady školy pri ZŠ s MŠ Školská 416, 966 54 Tekovské Nemce na
vymenovanie riaditeľa
OZ : schvaľuje:
1. Program zasadnutia
Návrhovú komisiu, Šimeg, Ing. Valkovič Ján, overovateľov zápisnice.: Gažiová , Mokrý
3. VZN 3/2018
4. VZN 4/2018

POSVIEŤME SI NA...

5. vymenovanie za riaditeľku ZŠ
s MŠ v Tekovských Nemciach, Školská 416,Tekovské Nemce 966 54, Mgr.
Patríciu Jančekovú od 01.09. 2018 do
31.08.2023.
6. Prevod finančných prostriedkov
z rezervného fondu obce na krytie
nákladov na
Technickú vybavenosť k 12.b.j. a na
asfaltovanie
7. Komunitný plán Sociálnych
služieb
OZ určuje:
1. v súlade s § 166 ods.3 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva v znení neskorších

predpisov pre voľby do obecného
zastupiteľstva v Tekovských Nemciach
jeden volebný obvod.
2. v súlade s § 11 ods.3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie
rokov 2019 – 2022 9 poslancov
3. v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
na celé nasledujúce volebné obdobie rokov 2019 – 2022 rozsah výkonu
funkcie starostu obce na plný úväzok.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Tekovských Nemciach

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE

Obec Tekovské Nemce u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
Voľby do orgánov samosprávy obce sa budú konať v sobotu 10. novem- doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
bra 2018 v čase od 7.00 – 22.00 hod. V obci Tekovské Nemce je vytvore- kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
ný 1. volebný obvod a 1 volebný okrsok. Miesto konania volieb : Kultúrny podľa jednotlivých volebných obvodov:
dom – svadobka Tekovská 405/4 Tekovské Nemce
Volebný obvod č. 1
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9.7.2018 uznesením č.
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politic45/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach bude
kej
strany
mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode.
1.
Maroš Benčurik, 29 r., zootechnik, SMER - sociálna demokracia
To znamená, že voliči si budú voliť starostu obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva.
2 . Slavomír Brieška, 42 r., zamestnanec SBS, SMER – sociálna
Pre komunálne voľby v našej obci pracuje volebná komisia v tomto
demokracia
3. Jozef Drgoňa, Ing., 42 r., odborný plánovač, nezávislý kandidát
zložení:
4. Pavel Dufek, 26 r., technik CNC strojov, nezávislý kandidát
Ľubomír Glézl (predseda VK), Melánia Havettová (podpredseda VK), a
členovia - Ing. Dominika Komačková, Mgr. Martina Škovranová a Valéria
5. Miriama Galbavá, 37 r., zdravotná asistentka, SMER – sociálna
Valkovičová.
demokracia
Zapisovateľka VK: Renáta Valachová
6. Lukáš Gaži, Ing., 32 r., konateľ Lumigreen, s.r.o., Sloboda a Solidarita,
Členovia miestnej volebnej komisie sa na zasadnutí dňa 17.9.2018 ujali
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
svojej funkcie zložením sľubu, že budú svedomite a nestranne vykonávať
7. Jozef Mokrý, 50 r., elektrikár, nezávislý kandidát
svoju funkciu a budú sa pritom riadiť Ústavou SR a zákonmi.
8. Zuzana Rajnohová, Ing., 29 r., matka na materskej dovolenke, neMiestna volebná komisia preskúmala predložené kandidátne listiny na
závislá kandidátka
starostu obce a na poslancov OZ, ako aj predložené podpisové hárky ne9. Mária Rudzanová, 42 r., operátorka výroby, nezávislá kandidátka
závislých kandidátov.
Vzhľadom k tomu, že kandidátne listiny spĺňali všetky náležitosti zo záko10. Lenka Sentineková, Bc., 23 r., študentka, SMER – sociálna
na a boli k nim pripojené všetky potrebné písomnosti, Miestna volebná
demokracia
komisia v Tekovských Nemciach všetkých kandidátov pre voľby starostu
11. Slavomír Šimeg, 51 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
obce ako aj poslancov obecného zastupiteľstva z a r e g i s t r o v a l a.
12. Štefan Teplan, 40 r., automechanik, SMER – sociálna demokracia
13. Miroslava Tužinská, Ing., 43 r., poštová doručovateľka, nezávislá
kandidátka
14. Ján Valkovič, Ing., 54 r., prokurista, nezávislý kandidát
pre voľby starostu obce Tekovské Nemce
15. Martin Valkovič, 34 r., zoraďovač – koordinátor, SMER – sociálna
Obec Tekovské Nemce u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č.
demokracia
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
16. Jana Varhaníková, 38 r., manažér internetového obchodu, SMER
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
– sociálna demokracia
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Tekovské Nemce:

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

1. Zuzana Rajnohová, Ing., 29 r., matka na materskej dovolenke, nezávislá kandidátka
2 . Erika Valkovičová, Ing., 56 r., starostka obce, SMER – sociálna
demokracia

tekovský nemčan

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
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Gulášové popoludnie

Stalo sa...
12.júna 1960
Na žiadosť občanov obce
Tekovské Nemce predložil tajomník MNV Vincent Debnár
žiadosť na vyčlenenie obce
z okresu Nitra do okresu Žiar
nad Hronom.
30.júna 1930
V zmysle a v súlade so zákonom sa zmenil názov pomenovania obce z Hronských
Nemiec na Nemce.

Jeseň v našej obci už tradične
predznamenáva veľmi populárna súťaž vo varení gulášu. Tento
rok sa konala 25. augusta a nádherná vôňa prilákala opäť množstvo ľudí. Slovami je vždy trochu
ťažké obsiahnuť atmosféru čo sa
týka podobných podujatí, rada
by som však upriamila pozornosť na fakt, že v „dave“ sa dalo
nájsť aj množstvo nových tvári.

Znamená to, že v našej obci sa
udomácňujú aj ,,prisťahovalci“,
čomu sa naozaj teším. Odborná
porota po viacnásobnom ochutnávaní rozhodla, že tohtoročným
víťazom sa stal guláš z dielne
družstva učiteľov a zamestnancov našej školy, ktorý získal najviac hlasov, a tak si odniesol ceny
pre víťazov a pomyselné vavríny.
Za tradične dobrú organizačnú

stránku a množstvo hodnotných
cien, treba pochváliť kultúrnu komisiu nášho OZ, niet im čo vytknúť, som si istá že každý si prišiel na svoje a popri ochutnávaní
kotlíkovej pochúťky sa dobre zabavil. Poďakovanie patrí aj DJ Tomášovi Homolovi, ktorý spestroval celé podujatie hudbou.
Bc. Lenka Sentineková

8.júla a 26.júla 1940
Veľká búrka a veľký lejak
spôsobila prietrž mračien nad
chotárom obce.
25.júla 1926
Výpis zo zápisnice napísanej na schôdzke Hronsko-nemeckej a Čaradskej rímsko katolíckej školskej stolice: Dľa
nariadenia ministerstva školstva a národnej osvety má sa
v každej škole vyučovať ženská ručná práca a tam kde pôsobí na školách mužská sila
má sa školská stolica postarať
o silu, ktorá by tomu predmetu vyučovala, môže byť i nekvalifikovaná. Školská stolica
uzniesla sa na tom, ak to musí
byť, že bude hľadať nato súcu
ženskú osobu.
25.júl 1959
Po obrovskom a masívnom
nátlaku na našich miestnych
roľníkov bolo ustanovujúcou schôdzou založené
v našej obci Jednotné roľnícke družstvo.
11. 9.1938
Bývalý klub čs. turistov
v Zlatých Moravciach vystavil na Inovci chatu, ktorá bola
slávnostne otvorená.
24.septembra 1938
Bola vyhlásená mobilizácia
mužov do 40 rokov veku.
Vincent Janček
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NARODENINOVÁ „GRAMMY“ PÁRTY – VINICE (18.08.2018)
Stretnutie priateľov cez víkend
v prírode býva často príjemné. Je
tam priestor na vyčistenie hlavy
a stres z pracovného týždňa opadne. O to je to príjemnejšie, keď sa
zapojí fantázia a vymýšľajú sa rôzne
sprievodné aktivity. Tak tomu bolo
aj v sobotu 18. augusta na viniciach,
kde sme mali takzvanú.: „Narodeninovú párty“ spojenú s odovzdávaním cien GRAMMY.
„Narodeninová“ preto, lebo sme si
chceli pripomenúť, že sme tu všetci
už nejaký ten rôčik a že by sme mali
byť vďačný za každý jeden. No a to
„GRAMMY“, to bolo pre našich priateľov, hudobníkov z Červeníka. Cena
GRAMMY sa odovzdáva každý rok
hudobníkom za dobre odvedenú
prácu. Tento rok to bolo už 60-te

ocenenie. Preto sme sa rozhodli túto
cenu odovzdať kapele MUSTAFO
z Červeníka, lebo každý z hudobníkov tejto kapely mal 60 rokov a preto
sme chceli symbolicky poďakovať za
to, že nám hudobne spríjemňovali
život vždy keď sme sa s nimi stretli.
Cenu im odovzdal bubeník známej
skupiny AMIGO - Jozef Drgoňa.
MUSTAFO je vlastne skratka: MUzika STarých FOtrov. Aj keď majú v názve starí, sú to páni duchom mladí.
Zároveň sme zagratulovali aj našim oslávencom. Ľubošovi Petrovičovi, ktorý mal presne v ten deň 48
rokov, Jojovi Mokrému, ktorý tento
rok oslávil 50-ku a druhý krát sa narodil, no a takisto aj Mariánovi Brieškovi, ktorý o dva dni po stretnutí
oslávil svoje 60-te narodeniny. Ale

sviatok mal vlastne každý, kto prišiel
a prispel svojím dielom ku vydarenej
akcii. Tak ako vždy sme varili výborný guláš, spievali sa známe aj menej
známe pesničky, ale hlavne panovala priateľská atmosféra.
Vďaka patrí hlavne Palinovi Kašubovi, ktorý to celé vymyslel,

zorganizoval a značnou mierou
vyzdobil. Zároveň aj všetkým, ktorí
sa zúčastnili a prispeli ku príjemne
strávenému dňu v prírode, medzi
priateľmi.

Jozef Drgoňa

Detský súbor Getelinka nás
reprezentoval...

Slovenský deň kroja
Ďalšou akciou, ktorej sa DFS Geťelinka spolu s našimi seniormi a
mnohými ďalšími folklórnymi nadšencami zúčastnili, bola SLOVENSKÝ DEŇ KROJA , 8.9.2018, v rámci
Radvanského jarmoku na Námestí
SNP v Banskej Bystrici. Práve na tento deň vyhlásil časopis Slovenska
výzvu na prekonanie slovenského
rekordu v počte najviac oblečených ľudí v kroji na jednom mieste. Organizátori sľubovali bohatý
kultúrny program, prehliadku krojov zo všetkých regiónov Slovenska
v sprievode snímanom slovenskou
televíziou, vystúpenie folklórnych
súborov, ukážky ľudových zvyklostí
atď...Rekord bol síce úspešne prekonaný – akcie sa zúčastnilo takmer
3000 ľudí v kroji a v tlači sme si
mohli prečítať samé chvály na vydarenú akciu, no väčšina zúčastnených musela konštatovať, že

tekovský nemčan

organizácia tejto úžasnej myšlienky
dosť zlyhala...sprievod sa nekonal,resp. v úplne inej forme ako bolo
prezentované, účastníkom chýbali
elementárne informácie kde a čo
práve prebieha...čiže, ak ste mali
šťastie a natrafili ste na bočné pódiá, kde ste si mohli aspoň na chvíľu
sadnúť a oddýchnuť si, či na detské dielničky v ktorých si vaše ratolesti mohli vyrobiť vlastné drôtené
šperky alebo drevené hračky, či na
remeselníkov ochotne vysvetľujúcich tajomsvo ich majtrovstva, odchádzali ste z podujatia príjemne
unavený a plný dojmov. Ak ste to
šťastie nemali, pridali ste sa k zástupu sklamaných účastníkov blúdiacich námestím. Dúfajme však, že
to majiteľov krojov neodradilo a že
svoj kroj budúci rok predvedú opäť
v plnej paráde J
Ing. Andrea Žemberyová

Milovníkom folklóru isto nie je neznáme podujatie Tlmačská Grámora, ktorú organizuje mesto Tlmače
každé dva roky... Je to folklórny
festival regiónu Tekov, no vystúpili
tu už mnohé súbory a skupiny ďaleko presahujúce hranice Tekova,
či dokonca Slovenska. Tento rok
bol hlavný program venovaný finalistom známej televíznej šou Zem
spieva, mnoho Nemčanov si však
nenechalo ujsť program detských
folklórnych súborov “Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde“ do ktorého boli
vybrané aj naše deti z DFS Geťelinka s pásmom “Pečenie buchiet“.

Dôvera bola zaväzujúca, veď naši
malí tanečníci sa pred tak veľkým
publikom predstavili prvý krát a
s hrdosťou môžem povedať, že boli
príjemným prekvapením nielen pre
svojich rodičov a známych, ale pre
celé publikum, ktoré ich odmenilo poriadnym potleskom. Tancom
i spevom sa vyrovnali omnoho skúsenejším súborom, odborná verejnosť zas ocenila, že deti tancovali
s radosťou a s chuťou, že sa z tancovania tešili a užívali si ho. Dúfame,
že sme tak začali peknú tradíciu J
Ing. Andrea Žemberyová
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Varenie lekváru
Pestovanie sliviek je typické aj pre
strednú Európu, kde sa zo sliviek
pripravuje tradičný hustý lekvár. Kedysi malo varenie lekváru v každej
dedine presné pravidlá. Napríklad,
že sa na lekvár nikdy nepoužívalo
ovocie, ktoré padlo na zem, ale slivky sa striasali na plachty rozložené
pod stromami. Potom sa odkôstkovali, umyli a vložili do kotla, najlepšie medeného. Voda ani cukor

sa nepridávali. Oheň zapálený pod
kotlom bol veľmi slabý, aby lekvár
neprihorel.. Lekvár sa musel neustále miešať, kým dostatočne nezhustol. Až pred koncom varenia sa
mohol pridať cukor, podľa toho, aké
sladké slivky boli. Gazdiné na to používali dômyselné doma vyrobené
zariadenia, ktoré zabezpečili miešanie na dne hrnca. Bola to zdĺhavá
robota. Lekvár sa väčšinou varil celý

U Kašubov

U Gažiov

U Jančekov

deň, ale výsledok stál za to. Slivkový
lekvár vydrží vraj aj niekoľko rokov.
Keďže tento rok bola bohatá úroda
sliviek aj u nás, tak v našej obci rozvoniaval z našich dvorov slivkový
lekvár, ako voľakedy. Slivkový lekvár
je najlepší v parených a pečených
buchtách, do kysnutých koláčikov,
do medovníkov, ale niekto ho používa jednoducho všade. Niekde

U Majlingov
som čítala, že slivkový lekvár sa
používal ako „špárovacia hmota
do stavaných pecí .Návrat k ďalšej
peknej tradícií je späť. Myslím si,
že aj My sa môžeme pochváliť. Ďakujem všetkým, ktorí nám poskytli
fotky.Dobrú chuť!

Mgr. Petra Datková

Nové studne na cintoríne
Na podnet starostk y obce a
za materiálnej podpor y OÚ,
zmenili členovia ZO Jedno ty dôchodcov na Slovensku, v
spolupráci s pracovníkmi OÚ,
vzhľad odberných miest vody
v cintoríne. Teraz už len dúfať
a veriť, že nepoškodené vydržia
veľmi dlho.

POZVÁNKA
Srdečne vás pozývame na Hodovú zábavu,
ktorá bude z dôvodu konania komunálnych
volieb o týždeň neskôr, dňa 17.11.2018 .
Do tanca bude hrať skupina Vlada Uličného
z Čaradíc a na začiatok zábavy vystúpi pre
spestrenie programu miestny detský
folklórny súbor Getelinka.
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Jesenná paráda
V stredu 26.septembra sa na školskom dvore stretli žiaci Základnej
a materskej školy, aby sa spoločne
so svojimi rodičmi zúčastnili akcie
„Jesenná paráda.“ Ani chladné jesenné počasie deti neodradilo. Vytvorili krásne výrobky z jesenných

plodov, hlavne tekvíc, tvorili z listov
a gaštanov. Pre deti bolo pripravené malé občerstvenie, čajík, hudba
a samozrejme malé darčeky – škôlkári si za snahu odniesli medailu
a školáci vrtuľku.
Mgr. Patrícia Jančeková

tekovský nemčan

Na slovíčko...
Dochádza k nám, do našej obce už mnoho rokov, všetci ho poznáme ako pána učiteľa matematiky, fyziky, aj telesnej výchovy.
V súčasnosti je vo funkcii ako zástupca riaditeľa. Tak na slovíčko
pán učiteľ Juraj Podskalický....

1.Jurko,vieme,že dochádzaš
zo Zlatých Moraviec. Ale mohol by si nám prezradiť, kde si
sa narodil, kde si chodil do základnej školy, kde si strávil svoje
detstvo?
Narodil som sa v Zlatých Moravciach, detstvo som strávil v Zlatých Moravciach, základnú školu aj gymnázium som absolvoval
v Zlatých Moravciach a teraz žijem ako si uviedla tiež v Zlatých
Moravciach. Takýto dobrodružný
život vediem.

2.Našich čitateľov by zaujímalo, niečo o tvojej rodine, či bývaš
v rodinnom dome, alebo v byte, či
si domáci kutil, alebo radšej dáš
prednosť odborníkom?
Bývame s manželkou v staršom
rodinnom dome. Máme syna a dve
vnúčatá Terezku a Jurka z ktorých
sa veľmi tešíme. Na našom dome je
roboty ako na kostole (má aj vežičku) a dosť veľa vecí si viem urobiť,
ale čím som starší, tým menej sa mi
chce (nepriama úmernosť).
3.Ak máš voľný čas, ako ho najradšej tráviš? Máš nejaké hobby?
Rád čítam. Zbieram staré fotoaparáty, staré sklo, porcelánové šálky...,
rád si posedím pri kávičke.
4.Ja som od niekoho počula,
že doma nemáš televízor Je to
pravda?
Televízor veru nemáme ale máme
počítače a dosť času trávime,

manželka a ja, každý za svojim počítačom. Niekedy sa stáva, že si posielame maily...
5.Jurko, máš za sebou roky
učiteľskej praxe. Sú deti stále rovnaké, či sú iné? Ak áno,
zmena je v lepšom zmysle, alebo v zlom?
Je „výsadou“ staršej generácie
frflať na mladých. Deje sa to tisíce rokov (skúste si nájsť čo vravel
Sokrates o mládeži). Ak by to bolo
tak, že mládež je stále horšia od
tej predchádzajúcej generácie,
ľudstvo by už hádam aj zaniklo.
Myslím si, že deti nie sú horšie ako
bývali. Sú iné. Ovládajú iné veci
ako dospelí, sú kritické a neboja
sa to povedať. To zrejme prekáža nám starším... Na staršie kolená si dokonca myslím, že teraz
sú deti lepšie ako boli keď som
začínal učiť.
Odkaz deťom: Milé deti, skúste
sa spýtať vašich starých rodičov
prípadne rodičov čo všetko vyvádzali v škole oni a ich spolužiaci
(len sa tým prosím neinšpirujteJ).

6.Prezradím na teba, že máš rád
rôzne kvalitné čaje, ale mohol by
si prezradiť tvoje obľúbené jedlo?
Rád varím (keď nemusím) a rád
pri varení experimentujem. Varenie je pre mňa tvorivá činnosť a to
ja rád. Obľúbených jedál mám viacero napríklad jedlá s bryndzou.
Najviac mi chutí bryndzová polievka – demikát.
Ak chceš recept tu je: Do väčšej
misky dám 250 g bryndze (jedno
balenie) , pridám panenský olivový
olej a rozmiešam na redšiu pastu
(oleja musí byť dosť veľa). Ďalej tam
ide nadrobno pokrájaná cibuľka,
cesnak, mletá žitavská paprika, chilli, drvená rasca, čierne korenie, soľ.
Všetkého primerane podľa chuti,
môžu sa pridať bylinky (petržlenová, zelerová vňať, koriander...). Zaliať
práve vriacou vodou a dobre zamiešať. Nakrájať grahamový rožok
na kolieska a povpúšťať do horúcej
polievky. Ej ale som si narobil chute.
Za veľmi príjemný a inšpiratívny
rozhovor ďakuje
Mgr. Petra Datková

Úspech Roľníckeho družstva na medzinárodnej výstave
AGROKOMPLEX 2018
V dňoch 16. - 19.08.2018 sa v Nitre
na výstavisku Agrokomplex konal
45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex
2018 v rámci ktorej sa uskutočnil XIII.
ročník národnej výstavy hospodárskych zvierat, na ktorej sa pravidelne už niekoľko rokov zúčastňuje aj
naše Roľnícke družstvo. Národná
výstava hospodárskych zvierat je
najvýznamnejšou a najkomplexnejšou výstavou svojho druhu na Slovensku. Najväčšiu časť prehliadky
tvorí na výstave živočíšna výroba.
Roľnícke družstvo Tekovské Nemce
malo najväčšie zastúpenie v počte
hospodárskych zvierat a to v plemene Charolais (2 jalovice, krava s
teľaťom, plemenný býk) a Simental
mäsový (2 jalovice, plemenný býk) v
porovnaní s inými chovatelmi. Vďaka
niekoľko ročnej poctivej a namáhavej práce sme si mohli z Národnej

tekovský nemčan

výstavy hospodárskych zvierat priniesť tie najvyššie a najvýznamnejšie
ocenenia tohtoročnej výstavy. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR p. Matečná nám slávnostne udelila významné ocenenie,
ktoré získal plemenný býk plemena
Simental mäsový (Honzo) - Národný
šampión všetkých plemien výstavy
a Národný šampión výstavy mäsových plemien.
Uvedený plemenný býk (Honzo)
získal zároveň českú cenu od Českého svazu mastného skotu. Zväz
chovateľov mäsového dobytka nám
udelil 3. miesto v kategórií Mladý
dobytok za kolekciu dvoch jalovíc
plemena Simental mäsový. Roľnícke družstvo sa tento rok prihlásilo aj
do súťaže Zlatý kosák a to so svojou
kolekciou mäsových plemien Charolais (plemenný býk, krava s teľaťom, 2 jalovice) a Simental mäsový

(plemenný býk, 2 jalovice). Za uvedenú kolekciu zvierat Roľnícke družstvo získalo najvyššie ocenenie Medzinárodnej výstavy Agrokomplex
2018 - Zlatý kosák. Dúfam, že aj naďalej sa bude Roľníckemu družstvu
dariť tak ako doteraz a dňa 11.10.

sa nám podarí dosiahnuť, že náš
chov bude uznaný za šľachtiteľský
a my tak budeme ďalej pokračovať
v odchove kvalitných plemenných
zvierat.
Maroš Benčurik, zootechnik
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI

Roľnícka nedeľa 2018
Jednou z najkrajších tradícii našej obce je nepochybne slávenie poďakovania sa za úrodu v našom farskom kostole- Roľnícka nedeľa. Prináša so
sebou pestrú paletu obrázkov a aranžmá, ktoré by
som neváhala označiť až za umenie. Každý rok pri
pohľade na obrazy prácne a starostlivo vysypané
z rôznych materiálov musím žasnúť nad ohromnou
trpezlivosťou šikovných rúk, ktoré ich vytvorili. Najdôležitejším však zostáva práve motív poďakovania veriacich Bohu za dary prírody. Popri krásnych
umeleckých obrázkoch sa tak na výstavke v našom

kostole dali vidieť tie najkrajšie exempláre z našich
záhrad. Z priložených fotiek tak posúďte sami- či
už do kostola chodíte alebo nie ide o naozaj krásne obrázky. Poďakovanie za ne patrí všetkým tým,
ktorí na výstavku prispeli či už sypanými obrazmi
alebo plodmi zo svojich záhrad, taktiež členkám
miestnej organizácie Červeného kríža a všetkým
tým, ktorí pomáhali výstavku zrealizovať a vyzdobiť náš kostol.

Jana Kiliková
Milan Maruniak
Marian Brieška
Helena Martonová
Jozef Adamec
Alfréd Greschner
Jozef Závalec
Jozef Hudec
Anna Rakovská
Cyril Kováč
Helena Kováčová
Štefan Žembery
Vincent Drgoňa
Imrich Petráš
Anna Beniaková

Bc. Lenka Sentineková

MANŽELSTVO
UZAVRELI:
Ing. Daniela Javoreková
a Branislav Kollár
Patrik Forgáč
a Anna Ridzoňová
Ing. Peter Drgoňa
a Ing. Zuzana Frigmanská

Srdečne
Blahoželáme!
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Jesenné pôsobenie naších futbalových mužstiev :
1., Dospelí - VII. Liga skupina C :
Výkony mužstva dospelých sú
v jesennej časti sklamaním, vyhrali
len dva zápasy s najslabšími mužstvami súťaže s Chočou a s Ladicami. Odohrali síce dva výborné
zápasy z Tesárskymi Mlyňanmi
a s Nevidzanmi B, kde sme nevyužili veľa šancí , keď prvý zápas
skončil remízou druhý zápas sme
prehrali s nešťastným vlastným gólom. To čo potom však predviedli
hráči v zápase vo Velčiciach ťažko
možno nejako pozitívne pomenovať , je vidieť že niektorí hráči
stále nepochopili, že bez tréningu
sa nedá zodpovedne a dobre hrať
o poprednejšie miesta ani v tejto
súťaži , nedokážu oceniť a nevážia
si, že niekto tu chce vytvoriť pre
nich lepšie podmienky, ako tu boli
doteraz , nie je v mužstve momentálne dobrá partia, vyčítajú si medzi sebou každú chybu, namiesto
toho, aby sa navzájom povzbudili,
riešia nepodstatné veci a len vytvárajú vymyslené problémy a intrigy.
Toto si za môjho pôsobenia určite
nepamätám ( aj keď bola odlišná
doba a futbal v dedine bol sviatkom a tešili sme sa na to celý týždeň ) a takto to ďalej určite nebude
fungovať. Je to len na hráčoch , či
si to dokážu ešte v krátkom čase
v ich hlavách prehodnotiť a zmeniť
prístup k reprezentáci samotného
klubu a hlavne našej obce.
2., Dorast – VI.liga skupina A
Mužstvo dorastu zatiaľ odohralo tri majstrovské zápasy, zatiaľ
všetky vonku. Prvý zápas prehrali
v Obyciach 2 : 4 , keď nesklamali
a ich výkon proti jednému z najlepších mužstiev aj napriek prehre splnil očakávania. Potom prišla jednoznačná vysoká prehra
vo V. Lapáši 0 : 6 nakoniec tesná
prehra v Čifároch 3 : 4, ktorá mrzí,
lebo sme zahodili 3-4 jasné gólove
šance a tu platilo kruté futbalové

pravidlo „nedáš - dostaneš „ . Súťaž je dosť poznačená odstúpenim
dvoch mužstiev zo súťaže – Tesárske Mlyňany a Machulince , momentálne je v súťaži len 9 mužstiev.
Ostáva dúfať, že prídu aj prvé víťazstvá a povzbudí to chlapcov , aby
sme úspešne dohrali v súťaži do
konca sezóny.
3., Prípravky U9 a U11
V tejto kategórii prípraviek nám
chodí na ihrisko cca 16-17 detí,
čo je veľké pozitívum. Tak isto tu
patrí veľká vďaka rodičom, ktorí
majú záujem v tomto smere priviesť deti k športu a futbalu. Tým,
že máme veľa detí a hrá sa systémom 4 + 1 sme prihlásili dve
mužstvá . Tu sme na túto vec bohužial nevedeli nájsť zhodu s ich
trénerom p. Sikoriakom, tak isto
jeho komunikácia s rodičmi nebola na primeranej úrovni a bolo
už len otázkou času, keď niektoré
deti prestávali , alebo by prestali
chodiť hrávať futbal. Takže tu sme
ukončili spoluprácu a budeme
hľadať iného trénera. Na druhej
strane sa však musím touto cestou poďakovať p. Jánovi Sikoriakovi za jeho ochotu , obetavosť
a čas , ktorý strávil s deťmi na tréningoch a zápasoch, keď ich určite naučil veľa základných vecí vo
futbale. Deti odohrali zatiaľ dva
turnaje v Čeladiciach a v Jelenci,
zatial sú bez bodového zisku, ale
niektoré prehry boli veľmi tesné
o 1-2 góly, určite prídu aj prvé víťazstva. Domáci turnaj u nás odohrajú 6.10.2018 , určite sa oplatí
prísť ich povzbudiť a vidieť ich
úprimnú radosť z futbalu.

Revitalizácia ihriska
Rekonštrukcia ihriska prebieha
viacmenej podľa plánu, momentálne sú už urobené nasledovné
aktivity z projektu :

a., Máme odrenážovaný podmočený roh ihriska pri jazierku, kde už
teraz vidieť, že drenáž je funkčná
a dokáže odviesť vodu z uvedenej
časti ihriska
b., Celá plocha ihriska je vypieskovaná 50 tonami kremičitého piesku,
doplnená podsevom a prevzdušnením vrchnej ílovitej pôdy na
ihrisku.
c., Je zakúpena nová svetelná tabula , momentálne sa dokončuje
jej montáž na budovu šatni
d., Sú zakúpene nové 4 ks výkonnych ledkových svietidiel, ktoré sa
budú inštalovať v krátkom čase,
keď bude k dispozícii vysokozdvižná plošina.

e., je už zakúpený poloautomatický závlahový robot , ktorý je už
teraz po úprave vo vodárni pripravený na používanie
Momentálne sa realizuje dostavba tribúny, výstavba nových striedačiek a vstupného pristrešku do
areálu futbalového ihriska. Tu by
som sa chcel v mene celej TJ poďakovať OcU a p. starostke za veľkú
ústretovosť a pomoc pre realizácii
tohto projektu .

Ing. Ján Valkovič
Predseda TJ Družstevník
Tekovské Nemce
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