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Dnes netradične
slovo na záver....
Tekovský Nemčan vychádza
na prelome rokov a ja som hrdá,
že si zachoval svoju podobu
informačného a nezávislého
štvrťročníka. V tomto sviatočnom čase, keď prehodnocujeme svoju činnosť v uplynulom
roku mi nedá nepoďakovať sa
za veľmi dobrú spoluprácu členke redakčnej rady Lenke Sentinekovej, Richardovi Hornému
za grafickú úpravu a všetkým
prispievateľom a pravidelným dopisovateľom. Bez ich
neúnavnej aktivity by stránky
Tekovského Nemčana neboli
také pestré. Vďaka Obecnému
zastupiteľstvu, pani starostke,
členkám kultúrnej komisie, Základnej a materskej škole a TJ
Družstevník je stále o čom písať.
V budúcom kalendárnom roku
rozšírime náš kolektív o nového
člena Petru Datkovú. Teším sa
na spoluprácu a dúfam že Vám
Tekovský Nemčan bude spríjemňovať dni aj nadalej.
P. Jančeková

Prajeme Vám Vianoce krásne
a keď sviečka na Nový rok
zhasne, nech dobrý pocit Vám v srdci zostane,
tiež šťastie a radosť, tá všetkým
pristane.
Redakčná rada

Milí spoluobčania, Vážení čitatelia Tekovského Nemčana!

D

ovoľte mi, aby som sa
v tento krásny vianočný čas pripojila aj ja
s prianím krásnych,
požehnaných sviatkov, plných
lásky, domácej pohody a splnených prianí.
Sviatky mieru a pokoja vplývajú
na človeka pozitívne, sme si akísi
bližší, naše srdcia sa otvárajú a sú
plné radosti a šťastia. Počas týchto pár dní sa snažíme vynahradiť
všetok čas, ktorý sme si na seba
nenašli, či už najbližšia rodina alebo dobrí známi.
Je prirodzené, že čas Vianoc
nás vracia so minulosti, do rokov
mladosti do detských čias. Do
domova, v ktorom vládol pocit
bezpečia, atmosféra pokoja a lásky. A preto sa pokúsme vytvoriť podobnú atmosféru v našich

domovoch, v našich rodinách.
Presuňme túto atmosféru aj do
ulíc, na naše námestia či iných
priestorov. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Blížiaci sa koniec roka je zároveň aj časom bilancovania, časom pozastaviť sa a zamyslieť nad
uplynulým rokom , nad splnenými či nesplnenými plánmi a predsavzatiami a vytýčiť si nové.
Keby som mala v krátkosti zhodnotiť predchádzajúci rok práce v
našej obci, tak môžem povedať,
že to bol rok rýchly, plný práce,
rozhodnutí a zmien. Bol to rok
ťažký, ale úspešný. O tom, čo sa
v priebehu roka v obci urobilo,
ste sa mohli dočítať na stránkach
Tekovského Nemčana.
Vážení spoluobčania, chcem

sa Vám poďakovať za všetky Vaše
pripomienky, názory a aj kritiku,
ktorá nám pomáha v našej práci. Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli
k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej
občanov.
Do nového roku Vám prajem
viac krajších dní ako tých horších,
viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom
živote.

Erika Valkovičová
starostka obce

Aktuálny postreh...
na tému zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Už dlho som
nosila v hlave nápad zúčastniť
sa ho z čírej občianskej zvedavosti a len v krátkosti informovať
o jeho atmosfére našich občanov.
Stačilo prekonať menšie zábrany,
keďže záujem o zasadnutie OZ
zo strany občanov akoby nebol
v našej obci ,,zvykom“. Každý kto
si pamätá na búrlivé predvolebné diskusie v našej obci by možno predpokladal, že OZ pracuje

v rovnako búrlivej atmosfére. Nie
je tomu tak. Naše OZ pracuje očividne veľmi usilovne, prostredníctvom diskusie a svedomitým
preberaním otázok a problémov
obce, ako som sa sama mohla
presvedčiť. Zarazila ma však nízka, vlastne nulová účasť z radov
občanov, takže moja prítomnosť
bola asi tak trochu momentálnou
kuriozitou, hoci ideálne by bolo,
keby ňou nebola. Chcela by som
preto aspoň takto vyzvať našich

občanov, aby sa zamysleli či by
nebolo dobré venovať trochu
svojho času práve zasadnutiam
OZ. Musím konštatovať, že z pozície nezávislého, tichého pozorovateľa z občianskych radov,
išlo o naozaj veľmi, veľmi poučnú
skúsenosť, ktorú si do budúcna
rada zopakujem. A hoci si každý z nás môže prečítať zápisnicu,
informovanie o aktuálnych otázkach v obci takpovediac z prvej
ruky vôbec nie je zlé, a určite by

sa tak zabránilo častým dezinformáciám a komunikačným šumom
medzi občanmi. Chcela by som
preto povzbudiť občanov aby
si vyskúšali atmosféru zasadnutia a určite neoľutujú, že venovali čas svojej účasti. Myslím, že
zmenu takpovediac ,,komorného“ záujmu o zasadnutia a aktívnejší prístup občanov, by určite
privítalo aj naše OZ.
L.Sentineková

Ilustračná foto: OZ v Tekovských Nemciach

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Tekovských Nemciach dňa 12. 12. 2016
OZ: Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúceho OZ
Správu o výsledku výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ šk.
rok 2015/2016
Správu o organizačno – technickom zabezpečení šk .r. 2016/2017
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole pokladničných
operácií
stanovisko hlavnej kontrolórky
k návrhu rozpočtu
informáciu o aktuálnych otázkach
informáciu o plánovaných kultúrnych akciách v mesiaci Január
– február 2017
OZ : schvaľuje:
Zapisovateľa p. Valovú, návrhovú komisiu, Gažiová , Rudzanová,
Šimeg,

tekovský nemčan

overovateľov zápisnice.: Ing. Beniaková, Ing. Ján Valkovič
Volebnú komisiu: J. Mokrý, Ing.
P. Valkovič
3. Smernicu č.3/2016 Dodatok č.1
k Internej smernici o Hospodárení
s majetkom obce
4. Rozšírenie počtu členov školskej rady o dvoch poslancov: S. Šimeg, Ing. J. Valkovič
5. Doplnenie člena do redakčnej
rady Petra Datková
6. Plán kontrolnej činnosti HK na
I. polrok 2017
7. Plán zasadnutí OZ na rok 2017
8. Rozpočet na rok 2017 a návrh
na roky 2018 a 2019
9. Zverejnenie zámeru zámennej zmluvy parcela KN C č. 2186/4
ev. na LV č. 1420 ako TTP o výmere
4842 m2 v podiele 1/1 na MIPEMA

s.r.o, za parcelu KN E č. 3200/1 ev.
na LV č. 2208 ako TTP o výmere
6354 m2 v podiele 1/1 na obec Tekovské Nemce , ako prípad hodný
osobitého zreteľa za účelom spojenia ulice Dolné lúky a Dlhý rad
a zokruhovania inžinierskych sietí.
Zvyšná výmera ( 1512 m2) sa fy.
Mipema predá za cenu podľa znaleckého posudku.
10. Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky v sume 34,- €
11. Ročnú odmenu HK 15% z hrubej mzdy.
12. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci ZŠ s MŠ na základe
vyčíslenia skutočnej potreby
OZ : sa uznieslo:
1. Na všeobecne záväznom nariadení 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce
Tekovské Nemce ( bez pripomienok , s pripomienkami).
2. Na všeobecne záväznom nariadení 5/2016 o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní ulíc na území
obce Tekovské Nemce ( bez pripomienok , s pripomienkami)
3. Na všeobecne záväznom nariadení 6/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tekovské Nemce ( bez
pripomienok , s pripomienkami)
OZ Ukladá :
1. predsedom komisií do
10.2.2017 predložiť na OcÚ plán
práce jednotlivých komisií na rok
2017
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Hodová zábava
Novovytvorený výbor TJ Družstevník v Tekovských Nemciach na
čele s predsedom Ing. Jánom Valkovičom, v spolupráci s OcU, oprášil staré tradície a dňa 12-teho novembra 2016 zorganizoval hodovú
zábavu. Začiatok bol o 20,00 hodine. Zábavu otváral folklórny súbor
z Čaradíc, bol to veľmi príjemný kultúrny zážitok založený na tradíciách
nášho regiónu. Potom nasledovala
skupina Q-ty zo Zlatých Moraviec,
ktorá rozbehla zábavu naplno a zlákala do tanca skoro celú sálu. Vo
vstupenke, ktorá stála 20,- eur na
pár bola výborná večera, fľaša vínka a káva, alebo čaj neobmedzene.
Pozvaných hostí aj domácich čakala po polnoci bohatá tombola,
ktorá pozostávala zo zaujímavých
a hodnotných cien. Ako prvá cena
bol krásny plynový gril, ktorý zakúpil do tomboly TJ Družstevník, ako

aj druhá cena v poradí a to wellness pobyt pre 2 osoby vo Veľkom
Mederi. Tretia cena bola záhradná
hojdačka. Ale ani ostatné odmeny
neboli na zahodenie. Darčekový
kôš, súprava náradia, kávová súprava, rôzne pochutiny, kávy, čaje, keksíky, súdok piva s pohármi, výborné
víno, krbové príslušenstvo, čistiace
prostriedky, kôš s ovocím, dekoračné košíky, fľaše šampanského a poháre, príslušenstvo na gril, uhľová
brúska, tlačiareň, meter obilia, poukážka na mliečne výrobky, poukážka na masáž, stavebné náradie, knihy, antikorové smetné koše. Touto
cestou ešte raz ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí prispeli s cenami
do tomboly. Keďže sme futbalová
a súťaživá partia, nemohla chýbať
ani súťaž v streľbe na malé bránky. Účasť bola hojná, tak ako sa na
hodovú zábavu patrí. Do skorých

ranných hodín sa v sále bavilo či už
tancom alebo diskusiami 120 platiacich hostí z takmer celého Slovenska, plus členovia súboru Čaračan, skupiny Q-ty a bezchybný
doplňujúci personál. V kuchyni varila a šéfovala známa Terezka Rudzanová za výbornej a profesionálnej
asistencie Janka Sikoriaka a jeho
manželky Marky Sikoriakovej. Mali
čo robiť, ale zvládli to naozaj excelentne. Večera pozostávala z diviny,
bravčového mäsa, dvojakej prílohy
a zeleninovej oblohy. V bufete to
mali pod kontrolou Maja Šebeňová
a Vlasta Valkovičová. Obsluhovali
šikovné dievčatá, Lenka Balážiková,
Sára Garajová a Paula Holečková.
Mali na starosti aj predaj tomboly,
kde im pomohli aj futbalisti Eduard
Datko a Martin a Ľuboš Valkovičovci. Za výber a kvalitu vína bol zodpovedný predseda TJ, ale aj vinár
Ján Valkovič spolu s Ľubošom Petrovičom. Vínko bolo výborné a kvalitné, vidno, že sa tejto úlohy chytili

odborníci. Zasadací poriadok, teda
predaj vstupeniek, prestretie stolov,
výzdoba, sladké pečivo, mala na
svedomí Petra Datková. Slané pečivo zabezpečila Helenka Balážiková
(ako vždy bolo fantastické). Poďakovať treba aj obecnému úradu, ktorý
prispel nielen sálou, cenou do tomboly, ale aj technickým zabezpečením. Ďakujem patrí celému výboru
TJ Družstevník, vrátane ich rodinných príslušníkov, tak isto aj futbalistom, ktorí prišli pomôcť upratať
sálu a ostatné priestory v KD .
Ale najdôležitejší na zábave boli
ľudia, ktorí si zakúpili lístok a výborne sa zabávali. Podporili tým dobrú
vec a dúfam, že ak aj videli nejakú
chybičku, tak privreli oči. Budeme
preto radi, ak sa táto akcia zopakuje aj v budúcich rokoch a miestna TJ pripraví znovu hodovú zábavu s podobnou účasťou a kvalitou
ako tomu bolo teraz.
Mgr. P. Datková

VIANOČNÝ RECEPT – môj najvzácnejší
Aj keď rubrika „Varíme netradične“, sa z našich novín vytratila,
(čo mi je dosť ľúto), našiel som
medzi mojimi receptami ešte jeden vianočný, ktorý ma zaujal.
Veľmi som sa mu potešil a dovolil
by som si ho uverejniť aj pre čitateľov Tekovského nemčana. Je
to recept , ktorý Nás nič nestojí
a pre tieto sviatky a záver roka
je ako stvorený. Tak ako počas
Vianoc doprajeme svojmu telu
dostatok potravy aby mohlo existovať, doprajme mu aj potravy
duchovnej. Treba ho kŕmiť a živiť
krásou, čistotou, ušľachtilosťou,
dobrom, spravodlivosťou a ľudskosťou. Uvažujme preto v týchto sviatočných dňoch čo by sme
mali v našich postojoch a činoch
zmeniť, aby ľudia viac cítili, že
nežijeme len pre seba. Doprajme si duchovného pokrmu tak
isto ako telesného. Ba ideálne
by bolo keby duchovného ešte
viac, ale na začiatok stačí ak by
boli obe miery vyvážené. Vianoce majú určitý význam a zmysel pre každého a sú obdobím,
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keď sa ľudia hlbšie zamýšľajú nad
svojim životom. Najmä pre veriaceho majú rozmer duchovný, ale
aj pre neveriacich je to čas, keď
sa treba trochu zastaviť, porozmýšľať o sebe samom, o vzťahoch a o rodine.
Čo na to potrebujeme:
12 mesiacov

Postup:
Vezme sa 12 mesiacov, poriadne sa očistia od všetkej zlomyseľnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý mesiac sa pokrája na
30 alebo 31 dielov (s výnimkou
februára), takže zásoba vystačí na celý rok. Potom sa každý
deň upraví tak, že sa vezme 1
porcia dôvery, 1 dávka poctivej
práce, 2 dávky dobrej nálady,
pridajú sa 3 vrchovaté lyžice
optimizmu, čajová lyžička znášanlivosti, zrnko trpezlivosti
a štipka taktu. Všetko sa bohato
zaleje láskou. Takto pripravené
sa ozdobí kytičkou pozornosti
a podáva sa s milým úsmevom
a dobrým priateľským slovom
nielen počas Vianoc ale po celý
rok.

Ako vianočný dezert ponúkam
recept na pokoj v duši.

Postup:
Len čo ráno vstaneš z postele,
vypi pohár vďačnosti, že si sa
dnes zobudil/a. K raňajkám si daj
lyžičku pokoja. Každú hodinku si
daj obklad trpezlivosti a jednu
tabletku úsmevu a radosti, aby
si celý deň strávil/a v pohode
a v dobrej nálade. Po návrate
domov z práce si daj jednu
injekciu lásky a pred spaním si
zober dve tabletky zmiereného svedomia. Zámer je neuveriteľne dokonalý. Chce nám
ukázať veľa vecí, ktoré pochopíme len vtedy keď sa zmierime s miestom, kde sa práve
nachádzame a so situáciou,
ktorá
nám práve prislúcha.
Prajem všetkým, ktorí budú čítať tieto riadky trochu stíšenia
v tieto sviatky a pokoj v duši.

To všetko želá
Ján Sikoriak
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Naše tvorivé dielne

Mikuláš, Mikuláš,
čo v tom vreci máš..?
Pýtali sa deti v školských laviciach keď na ich triedu zaklopala
návšteva – Mikuláš, čerti a anjelik. Za peknú básničku, pesničku
alebo vtip dostal každý balíček
plný sladkostí a ovocia, ktorý pripravila Rada rodičov. Návšteva
potešila všetkých, od deviatakov
až po tých najmenších – škôlkárov. A tí boli na príchod Mikuláša pripravení asi najlepšie.

Koncom novembra stalo sa už tradíciou, že vo svadobke KD sa
stretnú šikovné ženy a mládež na ukážke tvorivosti a nápaditosti
s vianočnou tématikou.
Deti sa už nevedeli dočkať, kedy budú s pani učiteľkami piecť
v kuchyni voňavé medovníčky a ešte viac , kedy ich budú môcť zdobiť
sneho-bielou polevou.
Do toho sa zamiešala aj vôňa pečených vianočných oblátok , trubičiek
a dokonca aj domáceho chleba. Ďalšie šikovné ženy prezentovali svoje
výrobky ako napríklad: veľmi vkusne ušité vianočné ozdoby, voňavé
stromčeky, ikebany , pomocou techniky qulling - krásnych anjelikov,
papierový pedig na vianočných stromčekoch a iné.
Samozrejme nechýbal teplý čaj, dobrá kávička, skvelé pagáče , rôzne pečivo a sladkosti, ktoré dotvárali príjemnú sobotňajšiu atmosféru.
Ďakujeme všetkým za prejavený záujem a ochotu podeliť sa so svojimi
zaujímavými nápadmi.
A. Gažiová

Recitovali, spievali a veru aj slzičku vyronili pri pohľade na čertov. Pekná tradícia, bez ktorej by
sme si tento deň už ani nevedeli
predstaviť, sa v našej škole opakuje každý rok a urobí radosť nie
len deťom, ale aj nám dospelým.
Ďakujeme Mikuláš!
P. Jančeková

Myslime aj na tých, ktorí sú často opomínaní....
Vianoce sú o radosti a jej rozdávaní. Predovšetkým krehkým členom
našej spoločnosti, deťom a starším
ľuďom, na ktorých často zabúdame
a svoju samotu bytostne pociťujú
práve vo vianočnom období. Deti
z našej ZŠ, pracujúce v rámci záujmového krúžku Z každého rožku
trošku, pamätali aj na tých, ktorí sú
často opomínaní, a aspoň trošku
spríjemnili dôchodcom ich samotu.
Určite to prinieslo radosť všetkým
zúčastneným. Kiežby sa podobné rozdávanie radosti stalo v adventom čase tradíciou! O návšteve
v domove dôchodcov nám napísala
Lenka Drgoňová, žiačka 6.ročníka:
Boli sme sa pozrieť v domove dôchodcov v Tekovskej Breznici. Keďže sa blížia Vianoce, boli sme im
zaspievať vianočné pesničky a tak
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ich aspoň trošku potešiť. Keď sme
dospievali, poprosili sme ich, či by
nám niečo nezaspievali. Súhlasili
a potom sme im porozdávali vianočné pozdravy, ktoré sme vyrobili.
Niektorí z nás sa odvážili a šli porozdávať pozdravy aj ležiacim, ktorí nemohli prísť na program. Neskôr nás
zaviedli o poschodie vyššie a dali
nám spoločne vyrábať rôzne ozdoby. Aj nám dali na pamiatku zvončeky, ktoré sme vyrábali. Pri rozlúčke
nám povedali, že ich môžeme prísť
kedykoľvek navštíviť. Dúfam, že sme
ich trošku potešili, nakoľko sme odtiaľ odchádzali s dobrým pocitom
a s vedomím, že sa tam ešte niekedy určite radi vrátime.

L. Drgoňová
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Mikuláš nás neobišiel ani tento rok...
a zavítal k nám opäť veľmi štýlovo. Hoci tento rok sme bohužiaľ
boli kôli nečakanej chorobe ochudobnený o konský povoz, Mikuláš nemusel ísť pešo :). Prišiel síce
netradične, na hasičskom aute,
ale zo slávnostného lesku chvíle naplnenej očakávaniami detí
to vôbec nič neubralo. Za svoje
básničky a pesničky boli odmenené sladkými dobrotami aj ovocím. A nielen deťom zhromaždeným na priestranstve pri pošte,
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mimochodom celkom zaplnenom,
bolo vidieť v očiach lesk. Ich dospelí
sprievodcovia vyzerali byť rovnako nadšení, skrátka vzduchom sa
niesla radosť celých rodín. Tradičné vianočné podujatie v našej obci
opäť sprevádzali aj trhy. Voňavým
lákadlom boli či už lokše, punč, alebo vynikajúce koláčiky. Vizuálnym
lákadlom zase rôzne výrobky, napríklad ozdoby, ktoré vyrobili naše
deti zo ZŠ, pričom ich kúpou sme
tak mohli podporiť našu ZŠ s MŠ.

Výťažok z dobrovoľného príspevku za vynikajúci punč bude použitý na rovnaký podporný účel.
Všetkým tým, ktorí takto prispeli, by som sa chcela touto cestou
poďakovať. Taktiež by som chcela
ešte vyzdvihnúť nádhernú výzdobu stánkov a okolia. Jej realizáciou
bola dotvorená skutočne vianočná
atmosféra a nálada :). Za výbornú
náladu realizovanú aj prostredníctvom vianočnej hudby sa treba rozhodne poďakovať aj DJ Tomášovi

Homolovi a za výbornú organizáciu členkám kultúrnej komisie OZ.
A celkom na záver veľké poďakovanie sponzorom, im patrí za radosť
našich detí z darčekov a vydareného rodinného podujatia najväčšia
vďaka: RD p.Návarka, Obecné zastupiteľstvo, p. Miloš Golian, p. Štefan Teplan, p. Ľubomír Hančárik,
p. Ivana Valentínyová, p. Tabaček,
Pekáreň Maslen Hronský Beňadik.
L.Sentineková
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Na slovíčko, naši milí čitatelia a občania...
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku,
Vianoce a Nový rok. Vianoce sú
obdobím, keď sa každý snaží byť
s blízkymi, keď si uvedomujeme silu
priateľov, lásky, obetavosti. V tento
sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému
rozdávať radosť. Dom rozvoniava
vanilkou, pečú sa medovníky, kupuje sa rybka do mrazničky. Vianočný čas má neopísateľné čaro,
je to čas na zamyslenie sa, zastaviť,
poobzerať, bilancovať. Tak sme sa
obzreli aj my. Prvý rozhovor, alebo

rubrika „Na slovíčko“ bola 2.septembra 2015 s pánom Mgr. Eduardom Janíčkom. Ďalej nasledovala
Martuška Varhaníková, Lenka Popeňažníková, Mgr.Slavomír Baláž, Ing.
Štefan Janček a Ing. Jozef Drgoňa.
Každý jeden rozhovor bol zaujímavý, vždy sme sa dozvedeli niečo
nové o ľuďoch, o ktorých si myslíme, že ich dobre poznáme a nič nás
nemôže prekvapiť. Každý z nich dosiahol v živote úspech svojou snahou a pracovitosťou. Tešíme sa preto na nových ľudí, ktorí nám o sebe

niečo prezradia, povedia niečo, čo
sme doteraz nevedeli. Ďakujeme.
Chcela by som sa ďalej poďakovať zakladateľovi novín Tekovský
Nemčan Vincentovi Jančekovi, vďaka ktorému môžeme dodnes čítať
„naše noviny,“ vytrvalej šéfredaktorke Mgr. Patrícii Jančekovej, celej
redakčnej rade, ľuďom, ktorí majú
zásluhu na tom, aby noviny vychádzali, ľuďom, ktorý pravidelne aj
nepravidelne prispievajú článkami
a nie je to len z povinnosti, ľuďom,
ktorí si noviny kúpia.

Dovoľte mi popriať Vám príjemné
prežitie vianočných sviatkov, pokoj
v duši, lásku, zdravie a šťastie.
Postavte si stromček,
upracte si domček,
nech Vás obklopí pohoda,
šťastie a láska,
a prasiatko s mincami nech
Vám pekne cinká!

Mgr. Petra Datková

Nepríjemné prebudenie - požiar

Posedenie s dôchodcami
Mesiac október sa vyznačuje ako „Mesiac úcty k starším spoluobčanom“. Naša Obec každoročne pozýva na stretnutie naších dôchodcov,
vekových kategórií- 62, 65,70,75, 80 a všetkých ostatných nad osemdesiať rokov . Členky kultúrnej komisie spolu s pani starostkou, im pripravili
posedenie na tretiu októbrovú nedeľu netradičným spôsobom a to v sále
kultúrneho domu , kde mali prestreté občerstvenie a na dobrú náladu im
zahrala „Nemčianská kapela „ pod vedením p. Ing.Štefana Jančeka . Všetci
zúčastnení dôchodcovia sa zapísali do obecnej kroniky a domov si odniesli
okrem príjemných zážitkov aj malý darček.
Vážime si ich prítomnosť , vždy nám majú čo povedať, potešiť, poradiť
a ak treba aj pomôcť.
A. Gažiová
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Dňa 30.11.2016 o 1.40 hod. ma
zobudil mobilný telefón s veľmi
nepríjemnou správou od dispečera HaZZ, že v obci máme požiar.
Podľa čísla domu, ktoré dispečer
uviedol išlo o dom p. Dušana Galbavého. Prvé čo ma napadlo : „ Horí
stolárska dielňa?!?!“.... Spolu s manželkou sme začali ihneď obvolávať
členov DHZ Tekovské Nemce. Asi
o 1.50 sme boli na mieste, boli tam
už dve hasičské autá profesionálnych hasičov zo Zlatých Moraviec,
jedno policajné vozidlo, ale aj naše
požiarne IVECO. Z nášho DHZ nastúpili na likvidáciu požiaru okrem
mňa aj Štefan Teplan, Jozef Závalec ml., Jozef Závalec st., Branislav
Kordoš, Martin Valkovič, Marián
Brieška. Traja naši členovia Teplan,
Kordoš, Valkovič M. sa podieľali na
hasení požiaru priamo na streche
spolu s profesionálnymi hasičmi
tak, aby sa požiar nerozšíril na ďalšiu obývanú časť rodinného domu.
Ostatní členovia DHZ pripravovali
hydrant k možnosti plnenia požiarnych cisterien a z protipovodňového vozíka priviezli a pripravili elektrocentrálu k použitiu. Keďže bola
chladná noc (-5°C) hasičom dobre
padlo občerstvenie od poškodenej
rodiny a p. starostky obce v podobe horúceho čaju a kávy. S pribúdajúcimi hodinami sa darilo požiar
a tlenie v medzipriestore nad stropom dostať pod kontrolu a niektorí
naši členovia sa museli ísť nachystať do práce. Rozchádzali sme sa

okolo 5.00 hod.. Naďalej však zostali
na následnej preventívnej požiarnej
asistencii Štefan Teplan a Martin Valkovič. Úprimne mi je ľúto požiarom
poškodenej rodiny Galbavej a Verešovej, že ich táto nepríjemná záležitosť postihla práve pred najkrajšími
sviatkami roka a spôsobila im značné finančné výdavky. Privítali sme
preto iniciatívu p. starostky na dobrovoľnú finančnú zbierku na obecnom úrade, kde mohli prispieť naši
občania ľubovoľnou čiastkou, a tak
aspoň trochu zmierniť výdavky tejto rodiny. Členovia DHZ Tekovské
Nemce sú ochotní zorganizovať na
pomocné práce pri čistení poškodeného objektu, resp. jeho obnovy
aj brigádu, ak budú o to požiadaní.
Záverom mi dovoľte poďakovať sa
touto cestou profesionálnym hasičom zo Zlatých Moraviec, členom
DHZ Tekovské Nemce, p. starostke,
ale aj susedom poškodenej rodiny
a ostatným občanom, ktorí sa akoukoľvek mierou zúčastnili na likvidácii požiaru, alebo odstraňovaní
jeho následkov. Je to pre nás ostatných veľká výzva, aby sme boli
viac ostražití a kládli veľký dôraz na
prevenciu pred požiarmi, či už vo
svojich príbytkoch, v záhradách, na
viniciach – všade .

Ing. Pavel Valkovič
Predseda DHZ
Tekovské Nemce
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PODPORTE
NÁS 2% Z DANÍ
Vážení priaznivci športu a futbalu
zvlášť, prosíme vás o pomoc, ktorá
vás nič nestojí, ale nám veľmi pomôže. Náš klub vedie partia nadšencov, ktorí to všetci robia nezištne, ale všetky aktivity, ktoré robíme
sa nezaobídu bez finančných prostriedkov. Hlavným cieľom nášho
klubu je skvalitňovanie tréningového procesu všetkých mužstiev,
ale hlavne výchova mladých futbalistov. Naša TJ v nasledujúcich
rokoch plánuje zlepšiť podmienky
na trénovanie, predovšetkým nákupom tréningových pomôcok a futbalových lôpt. Samozrejmosťou je

aj zveľaďovanie ihriska. Okrem finančných zdrojov od obce a od
sponzorov hľadáme aj finančné
prostriedky prostredníctvom 2%
z vašich daní.
Údaje potrebné na poukázanie 2%
Obchodné meno – Nemčan
Právna forma – Občianske
združenie
IČO – 457 846 63
Sídlo – ul. Hradská 213, 966 54
Tekovské Nemce
Na to vám stačia jednoduché kroky.
Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov
na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo
„Potvrdenie o zaplatení dane“. Ak
ste živnostník – vypočítajte si 2%

z vašej dane. Minimálna výška 2%
z dane musí byť 3 eurá. Na základe potvrdenia o zaplatení dane
od zamestnávateľa, vyplňte tlačivo vyhlásenia občianskeho združenia Nemčan 2016 – 2%. Obidve
vyplnené tlačivá /potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie/, pošlite
alebo osobne odneste na pobočku Daňového úradu v Zlatých Moravciach najneskôr do 30.04.2017.
Nezabudnite, že každý občan sa
môže dobrovoľne rozhodnúť komu
anonymne poukáže 2% z daní, ak
ich nepoukážete nikomu, 2% idú
do štátnej pokladnice.
Za všetky vaše príspevky vám vopred ďakujeme
člen výboru
TJ Družstevník J. Sikoriak

V NAŠEJ OBCI OŽIL FUTBAL S DEŤMI A MLÁDEŽOU
Talent si vyžaduje dlhú a trpezlivú prácu
Vďaka veľkej aktivite nového výboru TJ Družstevník uzrela svetlo
sveta zaujímavá myšlienka. Od leta
2016 prvýkrát v histórii nášho klubu
bola založená futbalová prípravka. Kto sleduje dianie v našom klube, určite vie, že v tomto ročníku
majú Tekovské Nemce prihlásené
v súťaži tri futbalové mužstvá: dospelých, dorast a žiakov. Na to, aby
sme mali pre tieto súťaže aj dostatok hráčov, sme museli siahnuť aj
po futbalistoch z okolitých obcí.
Tým, že sme presne v strede medzi
dvoma obcami, Hronský Beňadik
a Čaradice a žiadna z týchto obcí
nemá mládežnícke mužstvo, tak
najmä chlapci z týchto dedín hrajú futbal za našu obec. Kedysi bola
veľká rivalita, ba až nevraživosť medzi týmito troma obcami. V tejto
dobe si veľkí rivali „podali“ ruky, aby
sa spojili pre spoločný mládežnícky futbal. Z tejto dobrej myšlienky
budú profitovať nastupujúce generácie futbalistov. Toto je aj cesta ako postupovať v dnešnej dobe
pri výchove mladých futbalistov.
Treba poznamenať aj to, že v mládežníckych mužstvách doplácame na slabú prácu s mládežou v
minulosti a preto vznikla situácia
s nedostatkom mladých futbalistov. Ešte je potrebné zverejniť aj
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slová prezidenta SFZ Jána Kováčika, že klubom, ktoré budú mať
mládežnícke družstvá a podporujú
mládež, bude vrátené vyzbierané
členské. Takže aj Tekovské Nemce
si budú nárokovať na vrátenie finančných prostriedkov. Náš klub
chce v budúcnosti vsadiť na vlastných odchovancov a to bol dôvod,
prečo sme založili futbalovú prípravku. Prípravka má krycí názov
„NEMČIANSKI SRŠNI.“ Záujem
o vstup do tohto družstva bol nad
očakávanie veľký. Jedná sa o spoločné družstvo chlapcov a dievčat
vo veku od 6 do 11 rokov. Do najkrajšej a najrozšírenejšej hry na svete – futbalu, sa u nás prihlásilo 20
najmenších adeptov. Prvoradým
cieľom vzniku bolo, aby deti nesedeli len doma pred TV či PC, ale aby
sa venovali aj pohybovej aktivite.
Tu nejde len o samotný futbal, ale
aj o všestranný rozvoj a prípravu
detí na to, aby získali nové poznatky, nové priateľstvá, zážitky, skúsenosti a hlavne, aby sa v budúcnosti venovali futbalu alebo aby
športovali. Z dlhodobého hľadiska
je našim zámerom výchova novej
generácie hráčov pre mužstvo dospelých. Začiatky boli veľmi ťažké.
Do tréningu boli zapojené všetky
deti bez ohľadu na ich šikovnosť.

V tejto vekovej kategórii nemôžeme na začiatku čakať nejaký systém hry. Keď si spomínam na naše
prvé tréningy, mal som dojem, že
to čo vidím, nemalo nikdy s futbalom nič spoločné. Detičky v tomto
veku hrajú systémom, kde je lopta
tam sú všetci. Niektorí ani nerozlišovali s kým hrajú a ktorá je ich
brána. Buďme ale spokojní, v tomto
veku je to celkom normálne. Všetko
postupom a zdokonaľovaní v tréningu príde. Od augusta do konca
októbra absolvovala prípravka 20
tréningových jednotiek. Tréningové jednotky sú zamerané na všeobecný pohybový rozvoj a využívala sa predovšetkým hravá forma.
Trénovali sa hlavne futbalové základy ako napr. prihrávky, vedenie
lopty, žonglovanie, streľba, pravidlá
futbalu ale aj zábavné hry ako štafety a rôzne súťaže. Aj keď tréningy z väčšej časti boli zamerané na
futbal, deti absolvovali aj gymnastiku, všeobecnú prípravu využiteľnú
aj v iných športoch. Naši „sršni“ sa
v tejto sezóne súťažných zápasov
nezúčastňujú, ale je úžasné sledovať ako zanietene títo „špunti“
na tréningu naháňajú loptu. Práca
s malými deťmi je náročná. Sú tam
deti od 6 do 11 rokov a predsa len
pokračovanie na str. 8.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SA:
Nina BAGALOVÁ
Matej JURÁŠ
Liliana BENČURIKOVÁ
Lucia VALKOVÁ
Alex VALENT

JUBILANTI:
50 r.
Ing. Marek Beniak
Ondrej Kilik
Anton Vlčko

60 r.
Mgr. Eva Šupková
Jozef Valkovič

70 r.
Milan Lukáč
Emília Šutková

92 r.
Terézia Valkovičová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Ján DROZDÍK – 41 r.
Marián IVAN – 62 r.
Pavlína VALACHOVÁ – 77 r.
Augustín ROŽNÍK – 77 r.

MANŽELSTVO
UZAVRELI:
MUDr. Jozef KAŠUBA
a
Ing. Ivana ŠKORÍKOVÁ
dňa 03.12.2016 v Žarnovici
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Horný rad zľava: M. Lovecký, A.J. Barcík, M. Benčurik, M. Škovran, R. Šramatyová, P. Benčurik, V. Škovran Dolný rad sedia: R. Horňák, J. Lovecký, R.
Valentiny, tréner J. Sikoriak. I. Šabík, D. Kordoš M.Tóth, na snímke chýbajú: R. Bagala, F. Kasala, M. Ďatko, J. Galbavý, D. Galbavý, A. Galbavý, K. Ivanič
pokračovanie zo str. 7.
šesťročný je niečo iné ako jedenásťročný. Je medzi nimi veľký rozdiel,
či už pohybový, alebo technický,
takže si to vyžaduje aj individuálny
prístup. Niektorým deťom je treba venovať viac pozornosti. Problém s udržaním poriadku a autoritou nemám a snažím sa ich viesť
k disciplíne. Ak chcú niekedy niečo
dosiahnuť, budú ju potrebovať. Pre
nás je úspechom, že sme dokázali
v dnešnej dobe pritiahnuť na ihrisko veľké množstvo detí, ktoré majú
chcenie sa zlepšovať. Máme veľkú
radosť, že na tréningu vidíme veľký
progres, čo sa týka fyzickej či psychickej stránky pre šport. Aby sa
dieťa stalo dobrým futbalistom, je
za tým dlhá cesta. Samotný talent
už nestačí. U týchto malých detí
je dôležité budovať vzťah k futbalu, do ničoho ich nemožno nútiť,

impulz by mal prísť od samotného
dieťaťa. Sú tu veľmi šikovní chlapci, len musia na sebe naďalej tvrdo
pracovať. Ak nezastanú na pol ceste, budeme o nich počuť. Vyžaduje
si to veľa trpezlivosti. Nezávisí to iba
od trénera, ale od samotného hráča a prístupu jeho rodičov, aby ho
pravidelne dopravovali na tréning
a viedli ho k zodpovednosti. Tu by
som chcel apelovať na rodičov, ktorí si musia uvedomiť, že výsledky
do minimálne 13 rokov nie sú podstatné. Ich hlavnou úlohou je viesť
deti k športu a dôverovať trénerom,
ktorí ich vedú a budú viesť. Dôležité
je, že deti majú motiváciu k pohybovým činnostiam, k futbalu, že sa
učia kolektívnej hre a dodržiavaniu
pravidiel hry, že v nich prebúdzame
záujem o šport. Buďme preto k deťom zhovievaví a podporme ich
svojim záujmom. Motivujme ich

našou láskavosťou tým, že im dáme
tričko s číslom obľúbeného hráča,
kúpime im vhodnú obuv na šport.
Nezáviďme, ak je niekto v tomto
veku úspešnejší, naopak tešme sa
z toho a doprajme úspech aj inému. To, že dnes je niekto v popredí
neznamená, že je to raz a navždy
dané. Bolo, a je množstvo talentov,
ktoré žiaľ svoj talent nikdy nerozvinuli do bodu, kam by sme si to
priali a naopak tí, ktorí boli podceňovaní svojou poctivosťou dosiahli
viac ako sa od nich možno čakalo.
Majme radosť z každého úspešného zákroku, akcie, prihrávky, gólu,
bez ohľadu na to, či je to naše dieťa
alebo cudzie. Našou snahou je, aby
deti mali na tréningu lopty a futbalové pomôcky. Nezanedbateľnou položkou je aj to, že všetko pre
vaše deti je bezplatné. Prosím vás,
aby ste všetkým deťom na tréningu

fandili a podporovali ich. Nevyjadrujte sa negatívne k herným situáciám a deťom neraďte. Mojim cieľom
na tréningoch je, aby deti dokázali
už niektoré situácie čo najlepšie riešiť sami. Rady deťom nechajte na
trénera. Ďakujem všetkým agilným
rodičom, ktorí vodia a budú vodiť
svoje deti na tréningy. Odmenou
za vynaloženú námahu im môže
byť, že ich deti viditeľne napredujú v práci s loptou a že majú veľkú
chuť všetkým dokázať, že futbal ich
naozaj baví a majú z neho radosť.
Držme našim „sršňom“ palce, aby
im chuť do futbalu a športovania
vydržala a aby sa v budúcnosti ukázali v tom najlepšom svetle.

Tréner „nemčianskych
sršňov“ Ján Sikoriak
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