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Slovo na úvod
Konečne prišlo leto, teplo
a slnečné lúče. Môžeme čerpať energiu z prírody a tešiť sa
na oddych a dovolenky s rodinou a priateľmi. Samozrejme
mňa a určite aj žiakov a mojich
kolegov teší ďalší úspešný koniec školského roka a príchod
dvojmesačných prázdnin. Po
zime sa aj obec prebrala k životu. Vzdali sme úctu nášmu
významnému rodákovi odhalením pamätnej tabule a udialo
sa niekoľko zaujímavých akcii
o ktorých vás na stránkach informujeme. Mnohé z nich sa
stali tradičnými, ako stretnutie
na viniciach pri sv. Urbanovi,
Memoriál Vincenta Valkoviča,
či Deň otcov. Je dobré, že ľudia si zvykli spoločne tráviť čas,
stretávať sa a vedia, že sa majú
v každom ročnom období na
čo tešiť. Dúfam, že aj vy ste
každý štvrťrok zvedaví čo vám
Tekovský Nemčan prinesie a že
ste sa stali našimi pravidelnými
čitateľmi. Tak hurá do plaviek,
užite si teplo, slnko, bazény
a nezabudnite, že o každý svoj
zážitok, postreh alebo príhodu
sa môžete podeliť s čitateľmi
na našich stránkach. Prajem
vám krásne leto!
Mgr. P. Jančeková

Odhalenie pamätnej tabule nášmu rodákovi.....
Pán Vladimír Valach sa narodil tu v našej dedinke Tekovské
Nemce. Mladosť prežitá v rodnej obci, štúdium na gymnáziu
v Zlatých Moravciach, na Vysokej
škole ekonomickej v Prahe, práca
v bankách v Banskej Bystrici, Bratislave, Paríži i účinkovanie vo funkcii
veľvyslanca Slovenskej republiky
v Paríži mu poskytlo bohaté skúsenosti a umožnilo vniknúť do zložitostí človeka i tohto sveta (V. Valach,
2002). Každý, kto sa s ním osobne
stretol , mal možnosť nasávať z jeho
skromnosti, jednoduchosti a pokory, ktorú prejavoval napriek svojmu
vysokému postaveniu v politickom
aj kariérnom živote.
Doc. Dr. Ing. Vladimír Valach
(1937- 2006), bol ekonóm, bankár,
diplomat, vysokoškolský pedagóg, publicista, nositeľ vysokých
francúzskych štátnych vyznamenaní ( Rytier Čestnej légie a Veľký dôstojník Národného radu za

zásluhy), humanista, vlastenec, ale
aj Európan.
Svoj patriotizmus k rodnej obci
potvrdil nielen pri dofinancovaní
obecného vodovodu ale aj prijatím
čestného občianstva Tekovských
Nemiec a za spoluúčasti občanov
pokrstil vo svojom rodisku knihu
"Prečo mám rád Francúzsko?“
Odhalenie pamätnej tabule sme
načasovali na 80.výročie nedožitých narodenín pána Valacha, ktoré
sa konalo dňa 7. mája 2017. Slávnosť začala svätou omšou, za účasti jeho manželky Evky, najbližších
rodinných príslušníkov a jeho dlhoročných priateľov. Pri tejto príležitosti prijal pozvanie pán poslanec
SNR za Nitriansky samosprávny kraj
p. Mgr. Kéry a zástupca prednostky
Okresného úradu v Zlatých Moravciach, p. Mgr. Galaba. Na slávnostnom akte odhalenia pamätnej tabule všetkých prítomných privítala
pani starostka Ing. Valkovičová a

následne odovzdala slovo pozvaným hosťom p. Šmithovi a p. Kérymu, ktorí prejavili vďačnosť za uctenie si pamiatky tak významného
človeka, akým bol pán Vladimír Valach. V krátkom programe vystúpil
náš spevácky súbor SJD a báseň
predniesol Marian Šebeňa ml. Po
odhalení pamätnú tabuľu posvätil
p. farár Peter Maruna. Všetci hostia
a účinkujúci sa po ukončení oficiálnej časti presunuli do kultúrneho
domu na slávnostnú recepciu.
Pamätná tabuľa bola umiestnená
na budovu kultúrneho domu symbolicky, zo strany bývalého rodiska
p. Valacha. Sme radi, že práve on
v našej obci žil a zanechal nám a
ďalším generáciám dôkaz o tom,
ako sa dá nenápadne napredovať,
tvoriť veľké hodnoty a zároveň zviditeľňovať naše malé Slovensko v
Európe.
A. Gažiová

Uznesenia zo zasadnutia OZ Tekovských Nemciach dňa 22.05. 2017
OZ: Berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúceho OZ správu
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2016
správu nezávislého audíto ra z auditu účtovnej závierky
za rok 2016 informáciu o aktuálnych otázkach informáciu
o plánovaných kultúrnych akciách informáciu o požiadavkách
v ZŠ s MŠ s tým, že sa o nich
po prerokovaní vo FK bude OZ
zaoberať

OZ: Prerokovalo:
1. Záverečný účet obce za rok
2016
2. konsolidovanú v ýročnú
správu obce za rok 2016
3. plán kontrolnej činnosti HK
na 2. polrok 2017

OZNAMY
Vážení spoluobčania !
Podľa zákona NR SR č 125/2015 Z.
z. o registri adries obec Tekovské
Nemce je povinná prideliť orientačné čísla jednotlivým rodinným
domom.
Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že v priebehu letných
mesiacov bude vlastníkom rodinných domov doručené oznámenie o určení orientačného čísla,
na základe ktorého si budete môcť
vymeniť občiansky preukaz.

OZ : schvaľuje:
1. Program zasadnutia
Návrhovú komisiu, Ing. Gaži,
Gažiová , overovateľov zápisnice.:
Rudzanová, Šimeg
2. Konsolidovanú výročnú správu za rok 2016
3. Celoročné hospodárenie bez
výhrad
4. Tvorbu rezervného fondu
z prebytku roku 2016 vo výške
28.601,20 €
5. Tvorbu rezervného fondu
z rozdielu medzi rozpočtovým výsledkom hospodárenia a finančným výsledkom hospodárenia v
roku 2016 vo výške 553,01 €
6. Plán kontrolnej činnosti HK
na 2. polrok 2017 a poveruje HK
vykonaním kontrol podľa plánu
7. Zámenu nehnuteľnosti v katastrálnom území Tekovské Nemce
a to parcelu KN C č. 2186/3 TTP o
výmere 4842 m2 a parcelu KN C

Vzhľadom na skutočnosť, že sa to
týka aj iných obcí okresu Zlaté Moravce, Vás oddelenie dokladov na
OÚ v Zlatých Moravciach žiada, aby
ste s výmenou preukazov začali až
v mesiaci september 2017. ( netýka
sa to žiadateľov o vydanie prvého
občianskeho preukazu, resp. v súrnych prípadoch. )
V súvislosti s výstavbou bytoviek
vznikne v obci nová ulica. Preto sa
obraciame na Vás, Vážení občania
so žiadosťou o predloženie návrhov
na pomenovanie tejto ulice. Svoje
návrhy môžete zasielať resp. doručiť
na obecný úrad do 31.07.2017.
- SO -

č. 2186/4 TTP o výmere 4762 m2
ev. na LV č. 1420 v podiele 1/1 na
MIPEMA s.r.o, za parcelu KN E č.
3193 TTP o výmere 8150 m2 a parcelu KN E č. 3597/1 TTP o výmere
770 m2 ev. na LV č. 890 v podiele
1/1 na obec Tekovské Nemce , ako
prípad hodný osobitého zreteľa
podľa § 9a ods.8 písm. b) a e) zákona č. 138/91 Zb. v platnom
znení.
Dôvodom je spojenie ulice Dolné lúky a Dlhý rad miestnou komunikáciou v súlade so
schváleným ÚP obce Tekovské
Nemce, rozšírenie inžinierskych
sietí a vybudovania kanalizačnej vetvy.
8. Uzavretie nájomnej zmluvy
s firmou SIMCOR s.r.o. na parcely: KN C 853,888,889,890,891,89
2,893,894,895,896,897,898, 899,
900/1,900/2, na výstavbu18 b.j
a prístupovú komunikáciu

9. Zverejnenie zámeru predaja časti pozemku vedenom v LV
2069/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 80 m2( výmera sa upresní podľa GP)
10. Úhradu 80,- € za nafukovaciu
atrakciu na Deň otcov
OZ Ukladá :
1. poslancom doručiť do
30.06.2017 na OcÚ návrhy na pomenovanie novej ulice pred bytovkami a návrhy k VZN o prideľovaní nájomných bytov

OZ: Doporučuje:
1. SO osloviť obyvateľov ul. Krátky rad za ohľadom predaja časti
pozemkov za účelom rozšírenia
uličky za záhradami na miestnu
komunikáciu a budúce stavebné
pozemky

Proces výstavby

Informácia o ukončenom projekte
Koncom mája sa v obci ukončila realizácia projektu „ Prestrešenie schodiska pred domom smútku“.
Hodnota projektu predstavuje sumu 11 850,- € z čoho je 7000,- € dotácia zo štátu. Pri realizácii projektu bolo potrebné vykonať niektoré práce
navyše, ktorý pôvodný projekt neriešil. Išlo napr. o opravu samotných
schodov, pokládku novej dlažby, obnovu marmolitu na budove a pod.
Tieto práce boli financované z rozpočtu obce vo výške 4 997,89 €. Projektovú dokumentáciu vypracovala Ing. Mária Dolníková a samotné práce
realizovala firma EKOFORM spol. s.r.o. Koháryho 46 Levice.
- SO -
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Spomienka na padlých občanov
Dňa 24. marca 2017 sa v našej
obci spomínalo na padlých občanov našej obce v 2.svetovej vojne.
Pietna slávnostná spomienka sa
konala pri pomníku venovanému
padlým, za účasti žiakov a učiteľov našej ZŠ, ktorí si slávnostným
položením pietneho venca uctili všetkých občanov našej obce,
položiacich svoj život v doteraz
najväčšom a najhoršom vojnovom konflikte minulého storočia. To, ako si spomíname na tieto udalosti je obrazom toho, ako
si vážime a ctíme svoju minulosť.

A nielen to! Je to obraz toho, ako
sme schopní ju vnímať a vziať si
z nej poučenie. Išlo preto o veľmi
dobrý nápad ako priblížiť našim
žiakom, čo všetko spôsobí vojna prostredníctvom spomienky
na padlých. Žiaľ, po podobných
vojnových konfliktoch zostávajú
len takéto pietne pomníky a spomienky. Do budúcnosti by som
Žiaci slávnostne položili pietny veniec
preto rada vyjadrila želanie aby
sa podobné spomienky, konali každý rok, možno cez víkend, možnosť zúčastniť sa na podob- reprezentovať, že na našich obmožno počas popoludňajších ho- ných spomienkových akciách, čanov a ich obeť nezabúdame
dín, aby mali aj pracujúci občania a to nielen pri spomienkach na a chceme, aby si ju pamätali aj
druhú svetovú vojnu. Pri tejto prí- generácie a generácie po nás.
ležitosti by som rada zdôraznila, Chcela by som preto upozorniť
že v našej obci stojí už od roku na to, že pomník venovaný pad1940 aj pomník venovaný 37 ob- lým v prvej svetovej vojne by počanom našej obce, ktorých životy treboval opravu a aspoň takýmto
ukončil rovnako strašný konflikt- spôsobom apelovať na jeho skoré
prvá svetová vojna. Ani on by ne- zrekonštruovanie. Nielen kôli zamal byť opomínaný a v budúc- chovaniu spomienky, ale aj nutnosti by bolo určite relevantné nej bezpečnosti okoloidúcich. Jej
zorganizovať podobnú spomien- zrealizovaním by sme tak prejavili
ku aj pri tomto pomníku. Nielen úctu nielen padlým mŕtvym, ale
to, ako si spomíname na obety aj zabezpečili, aby táto úcta prenašich občanov v týchto konflik- trvala aj v ďalekej budúcnosti zatoch je obrazom nášho vzťahu a chovaním samotného pomníka
úcty k minulosti, ale aj to, ako sa
Bc. L. Sentineková
staráme o pomníky, ktoré majú
Pomník venovaný padlým v 1. sv. vojne

Poslanci
pod lupou
Slavomír Šimeg (50 r.), ženatý, 2 deti,
poslanec, člen Stavebnej komisie
1.Už dva roky pôsobíš ako poslanec a člen stavebnej komisie.
V čom spočíva činnosť a čo je
náplňou Stavebnej komisie?
Hlavnou náplňou činnosti Stavebnej komisie je fungovať ako poradný
orgán OZ a starostky Obce, pri riešení
záležitostí týkajúcich sa jej pôsobnosti. Vypracúva stanoviská k žiadostiam
občanov na prestavby a malé stavby, ktoré nespadajú do kompetencie stavebného úradu. Vyjadruje sa
k stavebným zámerom a odporúča
OZ prioritné projekty. V potrebnom
rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
2.Koľko členov má Stavebná
komisia? Stretávate sa?
Sme štyria členovia Stavebnej
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komisie a stretávame sa po ukončení zasadnutia OZ, alebo podľa potreby riešenia problémov.
3.Splnila táto funkcia tvoje
očakávania?
Či táto funkcia splnila moje očakávania ??? to je ťažko povedať, pretože
som vlastne nevedel, čo mám očakávať. Ale poviem to inak. Nie len táto
funkcia, ale aj funkcia poslanca OZ splnila moje očakávania v tom, že som
súčasťou partie, ktorá dokázala zmeniť nie práve šťastné riešenie plánu
výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd. Konečne je projekt situovaný tak, že ČOV je na najideálnejšom
mieste katastra obce a dúfam, že sa
nám v dohľadnej dobe podarí získať
financie na jeho realizáciu. Ďalšia vec
čo sa podarila a slúži pre rozvoj obce
a zachovanie základnej školy je výstavba nových bytoviek, ktoré do našej obce, ako dúfame, pritiahnu nové
mladé rodiny s deťmi. A práve preto
mi nedá nespomenúť a nepoďakovať sa hlavnému hnaciemu motoru

týchto úspechov a to poslancovi Ing.
Jánovi Valkovičovi, ktorý má na tom
najväčšiu zásluhu.
4.Už ste niečo riešili?
S pohľadu občanov nie (neboli žiadne žiadosti na drobné stavby a prestavby, ktoré by spadali do našej kompetencie ), ale tých problémov, ktoré
sa riešia v súvislosti s hore uvedenými
činnosťami, ako je odkanalizovanie
obce a výstavba bytoviek, je veľa.
5.S čím môžu prísť za tebou občania, aby si to riešil ako člen Stavebnej komisie?
Občania sa na mňa môžu obrátiť so
všetkým, čo sa týka ich stavebnej činnosti, ale samozrejme aj iných problémov čo ich trápia. Určite sa budem
snažiť pre nich urobiť všetko čo bude
v mojich silách a možnostiach.
Na záver sa chcem poďakovať aj
občanom, ktorí sú nám nápomocní
a spolupracujú s nami pri riešení jednotlivých problémov. Dúfam že táto
spolupráca bude fungovať aj naďalej.

Procesia Božieho tela
Veľmi pekná tradícia v Tekovských Nemciach sa konala vo štvrtok v predvečer 15. júna na sviatok
Božieho tela. Po ulici k oltárikom,
pred sviatosťou oltárnou, posýpali
dievčatá cestu pestrými lupeňmi
voňavých kvetov. Ľudia v sprievode
spievali náboženské piesne. Všetkým , ktorí sa podieľali na tejto slávnosti patrí srdečná vďaka.
A. Gažiová
Zber separovaného odpadu
na 2. polrok 2017
20. júla, 17. augusta
21. septembra, 26. októbra
23. novembra, 21. decembra
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Na slovíčko...
Na rozhovor som oslovila milú,
slušnú, aj napriek tomu, že nemá
ľahkú prácu, vždy usmiatu ženu,
akoby nemala starosti a nechodila
do práce. Je novozvolenou predsedníčkou Červeného kríža. Tak na
slovíčko Milka...
Ahoj Milka, poprosím ťa, tak
ideme na to:
1.Kde si študovala, čo si vyštudovala, po prípade, čo si
vyučená?
Študovala som na textilnej priemyslovke v Ružomberku. Vyštudovala som Výrobu pletených odevov. Po maturite som pracovala v
modelárni Banskoštiavnickej Plety.
V roku 1984 som sa vydala a vtedy sa mi naskytla príležitosť ísť

pracovať do vtedajšieho Výchovného ústavu v Zlatých Moravciach
ako majsterka odborného výcviku,
kde pracujem dodnes, už 33 rokov.
2. A prečo práve ČK?
Pracujem v špeciálnom školstve a
táto práca má istý sociálny rozmer.
Taktiež som bola odmalička vychovávaná k tomu, aby som pomáhala
iným. Keďže mám sociálne cítenie,
automaticky inklinujem k takémuto
druhu činnosti. Funkcia predsedu
ČK sa dá získať napríklad aj tak, že
ťa niekto osloví s ponukou. Sama
seba som nikdy nevidela v nejakej predsedníckej funkcii a hoci ma
táto ponuka prekvapila, začala som
sa ňou zaoberať. Aj s úcty ku všetkým bývalým a terajším členom a
členkám ČK, ktorí to roky obetavo
robili, som sa rozhodla skúsiť to a

ponuku prijať. Som rodáčka z tejto
obce a tiež chcem prispieť svojou
troškou do spoločného úsilia o lepší život ľudí u nás. Uvedomujem si,
že latka je postavená vysoko, ale
mám okolo seba perfektné a spoľahlivé baby, takže verím, že to spolu zvládneme.
3. Čo voľný čas? Čomu sa venuješ, koníčky, záľuby?
Voľného času je málo. Keďže pracujem v školstve, mojim údelom je
celoživotné vzdelávanie. Mám rada
hudbu, tanec, ručné práce a pestovanie kvetov.
4. Čo plánuje najbližšie Červený kríž?
Najprv sa pochválim vydarenou
akciou, ktorú sme usporiadali pri
príležitosti Dňa ČK a Červeného

polmesiaca s názvom Deň zdravia. Okrem merania KT a cukru v
krvi, mali možnosť záujemcovia dať
si zmerať modernou metódou, pomocou prístroja TANITA aj iné dôležité ukazovatele aktuálneho zdravia. Podľa zaznamenaných hodnôt
im odborníčka podala odbornú
konzultáciu. Záujemcovia si mohli
dohodnúť aj podrobnejšiu, individuálnu konzultáciu. Nakoľko bol o
konzultácie značný záujem, plánujeme aj do budúcna sprostredkovať
takéto poradenstvo. Najbližšie nás
čakajú prípravy na Roľnícku nedeľu, ktorá má v našej obci dlhoročnú
tradíciu, Okrem toho sa budeme
zúčastňovať akcií usporiadaných
OÚ.

Za rozhovor ďakuje
Mgr. P. Datková

Znovu sme slávili Deň otcov....
a musím povedať, že už tradične vo veľkom štýle. Ak sa obzriem
na minulé roky, je to už tretí krát
čo píšem do našich novín o tejto už tradičnej akcii v našej obci
a ťažko pri nej používať iné slová
než superlatívy. Na úvod by som
ocenila predovšetkým fakt, že už
tradične sa na tejto akcii dokázali
zabaviť nielen ockovia, mamičky
a ich deti, ale aj my bezdetní, čo je
naozaj veľké plus každej obdobne realizovanej akcie. Už tradične
sa zápolilo vo viacerých disciplínach či už zručných, športových
alebo vedomostných, o putovný
pohár a titul Otec roka spoločne

s hodnotnými cenami. Zo zápolenia
vyšiel víťazne pán S. Brieška, ktorý
sa tak môže tešiť z titulu Otec roka
2017. Na druhom mieste sa umiestnil pán J. Valkovič a na tretom pán
V. Škovran. Otcom na pomyselnom
piedestáli víťazov úprimne gratulujeme k úspechu. Pravdaže, odmenení boli všetci zúčastnení. Musím
samozrejme spomenúť aj atrakcie,
vďaka ktorým sa ihriskom neustále
niesol smiech a dobrá nálada za
sprievodu hudby. Skákací hrad, rodeo býk, na ktorom bolo umenie sa
udržať, hasičské auto, maľovanie na
tvár, trampolína, koníky z jazdeckého klubu Kozárovce...skrátka, bolo

Veľkú radosť urobila deťom pena od hasičov
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O dobrú organizáciu sa postarala Kultúrna komisia
z čoho vyberať, pobavili sa všetci,
nielen tí čo súťažili. Úspech mala
najmä hasičská pena, ktorá na dlhú
chvíľu zlákala všetky ratolesti z ihriska. Nikto neostal hladný, podával
sa výborný guláš, opekali sa špekačky a samozrejme potešiť sme
sa mohli aj cukrovou vatou a pukancami. Rada by som pogratulovala komisii kultúry a športu k výbornej organizácii, a poďakovala
sa za opätovné realizovanie krásnej tradície. Za jej umožnenie prostredníctvom sponzorskej podpory v rôznych podobách patrí veľké

ďakujeme nasledovným sponzorom: obec Tekovské Nemce a pani
starostka, poslanci OZ, Roľnícke
družstvo Tekovské Nemce p. Ing.
Návarka, p.Tabaček, p. M. Briešková,
DJ Palli. Ďakujem všetkým ochotným občanom, ktorí sa postarali
o varenie gulášu a všetkým, akýmkoľvek spôsobom pomáhajúcim,
k zdarnej realizácií a priebehu celého vydareného popoludnia. Teším
sa na budúci ročník!

Bc. L. Sentineková
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Deň narcisov
„Len vďaka chorobe poznáme
cenu zdravia.“
Dňa 7. apríla 2017 sa konal Deň
narcisov už po 21- krát. Každý , kto
si pripol narcis v tento deň, vyjadril
podporu a pomoc pre onkologických pacientov. Liga proti rakovine
pomáha konkrétnym pacientom
zvládnuť veľmi ťažkú situáciu. Na
celom Slovensku sa zapojilo do
tejto zbierky 16 000 dobrovoľníkov a vyzbieraná suma má hodnotu 932601,39 eur. Aj naša škola
a obec sa zapojila do tohto vysoko humánneho projektu. Vhodením dobrovoľného príspevku
do pokladničky, žiaci našej školy
vyzbierali 140 eur . Všetkým, ktorí
prispeli na dobrú vec a šíria ľudskosť a dobro, patrí úprimné poďakovanie. Hlavná myšlienka Dňa
narcisov je venovaná poďakovaniu
všetkým dobrovoľníkom, medzi
ktorých patria i žiaci našej školy
a to : D. Copláková, A. Tužinská,
Ľ. Valkovič, S. Šimeg, D. Havran,
V. Brieška . Zároveň by som rada
vyzvala všetkých, aby dbali na
prevenciu, správnu životosprávu
a vyhýbali sa rizikovým faktorom,
ktoré majú vplyv na vznik nádorového ochorenia .
Ing. M. Šimegová

3. ročník ochutnávky vín pri Sv. Urbanovi
Dňa 20.5.2017 sa uskutočnila na viniciach pri soche Sv. Urbana pobožnosť - posvätenie viníc a úrody
spojená s ochutnávkou vín, ktoré boli vyprodukované domácimi vinármi, ale vzhľadom na veľmi slabú
minuloročnú úrodu to boli vína aj od vinárov z iných vinárskych oblastí. V ponuke boli hlavne vzorky
bielych vín, hlavne Rizling rýnsky a vlašský, Pesecká leánka, Veltlín zelený , Zmeska, Otelo a z červených
vín – prevažne odrody Frankovka modrá, Dunaj, Alibernet. Samotná ochutnávka vín v tomto roku bola
obohatená harmonikármi z Tekovskej Breznice. Harmonikári z Tekovskej Breznice boli naozaj vynikajúci
a postupne sa k nim pripojili takmer všetci účastníci tohtoročnej ochutnávky vín. Nálada bola výborná,
akcie sa zúčastnilo viac ľudí ako v minulom roku. Počasie nám tiež vyšlo, takže určite môžeme povedať,
že to bola dobrá vydarená akcia a tešíme sa už teraz na ďalší ročník. Ďakujem touto cestou všetkým , ktorí
akoukoľvek formou podporili a organizovali toto podujatie.
Ing. J. Valkovič

Hurá, výlety!

Výlet do zveroparku
Dňa 2. júna nás skoro ráno čakal autobus. S našimi škôlkarmi
sme si urobili pekný výlet do zveroparku v Revištskom Podzámčí.
Vo zveroparku bola krásna príroda ako z rozprávky, jazero plné
rýb a mnoho zaujímavých zvierat.
Prostredníctvom tohto výletu mali
možnosť priamo zážitkovým učením deti spoznať život zvierat, pozorovať rozdiely medzi mláďatami
a sledovať spôsob ich pohybu. Zo
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všetkého najviac sa nám páčil hladkací kútik, kde mali možnosť pohladkať zvieratko. V závere sa deti
vybláznili do sýtosti na detskom
ihrisku a šmýkalkách. Odniesli sme
si nezabudnuteľný zážitok z nášho
spoločného výletu. V popoludňajšej činnosti sme si nakreslili zvieratká. Rade rodičov pri ZŠ s MŠ by sme
sa chceli poďakovať za financovanie tohto výletu. Ďakujeme.
D. Holečková

Na konci školského roka sa žiaci
okrem prichádzajúcich prázdnin
tešia na výlety s triednymi učiteľmi. Tento krát sa rozhodli navštíviť vynovenú Zoologickú záhradu
a zámok v Bojniciach. Samozrejme,
nemohli chýbať neodmysliteľné nákupy v centre Prievidze. Deviataci
odchádzajú z našej školy a rozlúčili

sa trojdňovým výletom na kúpalisku Margita – Ilona. Môžete si byť istí,
že si to tam užili v plnej miere. My
im to prajeme, lebo po deviatich
rokoch majú pred sebou cestu do
novej etapy života, dúfame, že ich
čaká len to najlepšie a že stretnú
veľa dobrých ľudí, ktorí im ukážu
správny smer ku šťastiu.
Mgr. P. Jančeková

Pozdravujú deviataci: M. Havran, S. Kasala, M. Beňuš, Ľ. Valkovič,
D. Rudzan a S. Šimeg

tekovský nemčan

7. ročník Memoriálu Vincenta Valkoviča

Dňa 29. apríla2017 sa uskutočnil už 7. ročník
Memoriálu Vincenta Valkoviča – futbalový turnaj
starých pánov, ktorý sa odohral na našom multifunkčnom ihrisku. Na turnaji sa zúčastnilo tak
ako minulý rok 6 mužstiev – Calex Zlaté Moravce, Hôrky pri Žiline, Tekovská Breznica, Hronský
Beňadik, Tlmače a Tekovské Nemce.
Pred začiatkom turnaja boli vylosované dve
skupiny , kde hrali mužstvá každý s každým :
Skupina – Calex Zlaté Moravce , Tekovská Breznica , Hôrky
Skupina – Hronský Beňadik , Tlmače, Tekovské Nemce
Výsledky v 1. Skupine :
Calex Zlaté Moravce – Tekovská Breznica 7 : 4
Tekovská Breznica – Hôrky 1 :5
Calex Zlaté Moravce – Hôrky 3 :0
Poradie v 1. Skupine :
1., Calex Zlaté Moravce
2., Hôrky
3., Tekovská Breznica

Výsledky v 2. Skupine
Tlmače – Hronský Beňadik 4 :4
Tekovské Nemce – Hronský Beňadik 1 : 3
Tlmače – Tekovské Nemce 8 : 3
Poradie v 2. Skupine :
1., Tlmače
2., Hronský Beňadik
3., Tekovské Nemce
Zápas o 5. miesto
Tekovské Nemce – Tekovská Breznica 9 : 2
Zápas o 3. miesto
Hôrky – Hronský Beňadik 7 : 1
Zápas o 1. miesto
Tlmače – Calex Zlaté Moravce 2 : 1
Celkové poradie na turnaji:
1., Tlmače ; 2., Calex Zl. Moravce ; 3.,Hôrky;
4.,Hronský Beňadik ; 5., Tekovské Nemce ;
6., Tekovská Breznica
Tento rok môžme znovu povedať, že aj 7.
ročník Memoriálu V. Valkoviča sa vydaril po
všetkých stránkach – športovej, organizačnej,

záujmu divákov. Celý turnaj sa odohral v priateľskej atmosfére, aj keď pri niektorých osobných súbojoch v zápale boja sa trochu aj zaiskrilo. Hlavne vo finále boli emócie niektorých
hráčov zbytočne prehnané, je to však v hráčoch, ktorí majú v sebe stále ten svoj veľký
zápal pre hru a chuť víťaziť .
Niektorí hráči si chceli pripomenúť mladé
roky, keď hrávali futbal s veľkou bojovnosťou,
zápalom a oduševnením. Dôležité však bolo ,
že sa nikto vážnejšie nezranil a po turnaji sme
sa všetci stretli na záverečnom vyhodnotení
turnaja v svadobke KD .
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii celého
turnaja , OcU , ktorý zabezpečil a pripravil
všetky priestory a samozrejme všetkým sponzorom turnaja.
Záverom chcem vysloviť prianie, aby sme
sa v takejto zostave mužstiev spolu stretli
v dobrom zdraví na budúcoročnom 8. ročníku
Memoriálu Vincenta Valkoviča v apríli 2018.
Ing. J. Valkovič

Tajomstvá dvorov
Minulý školský rok sme pre žiakov pripravili po prvýkrát hru Tajomstvá
dvorov. Tento rok sme v tradícii pokračovali a 16. júna sme zorganizovali
hru, ktorej hracím poľom je celá obec. Žiaci plnili úlohy vo dvoroch ochotných rodičov, za čo im veľmi pekne aj touto cestou ďakujem. Pripravili si
pre nás pútavé a netradičné súťaže, napríklad streľbu na cieľ, prekážkové
dráhy, dojenie, úlohy z oblasti včelárstva i vinohradníctva, pílenie dreva... Hra bola pre deti nie len poučná, ale ich aj rozhýbala a samozrejme
stmelila triedne kolektívy. Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní ceny pre
najlepšie družstvo pokračovala zábava v škole diskotékou až do večerných
hodín. Akcia sa aj napriek nie veľmi dobrému počasiu vydarila a my sa už
tešíme na prázdniny.
Mgr. P. Jančeková

tekovský nemčan
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70 rokov našej školskej budovy.
Posledný deň v máji tohto roka
sme oslávili v našej škole Dňom
otvorených dverí a futbalovým turnajom starších žiakov mikroregiónu
Požitavie – Širočina. 70 rokov budovy, ktorá stále slúži na školské vyučovanie žiakov. Pripravili sme sa tak,
ako nám dovoľovali sily a rozpočet
a všetci učitelia sa zapojili do aktivít.
31. mája dopoludnia sme privítali
futbalové družstvá pozvaných škôl
spolu s ich vedúcimi a starostku našej obce i starostu obce Červený
Hrádok na multifunkčnom ihrisku,
kde sa odohral pod vedením nášho
kolegu Mgr. Frajku turnaj šiestich
škôl: Volkoviec, Červeného Hrádku,
Tesárskych Mlynian, Novej Vsi nad

Žitavou, Beladíc a našich domácich
žiakov. Prvenstvo si odniesli Tesárske Mlyňany a naši chlapci vybojovali striebro. O dobrú atmosféru sa
postarali diváci a naši družinári. Na
poludnie sme privítali v škole starostu z Čaradíc p. Uličného spolu
s poslancom OcÚ p. Pilcom, našu
starostku a zástupcov pozvaných
poslancov ako aj pedagógov školy.
Pri malej recepcii a otvorení DOD
zazneli slová z histórie školy a hostia jej príhovorom zaželali úspechy
do budúcna. Pri tejto príležitosti
bola predstavená obrazová publikácia Tekov z neba – v ktorej má
miesto i naša škola a obec. Zároveň
bola daná do predaja na podporu

V konkurencii šiestich škôl naši žiaci vybojovali striebro

Malá recepcia príležitosti otvorenia DOD
našich školských aktivít. Potom sa
už začala prehliadka školy a tried,
kde čakali na návštevníkov rôzne
zaujímavé aktivity za asistencie učiteľov školy a ich žiakov. Rodičia si
mohli vyskúšať moderné vzdelávanie dnešnej doby, zaspomínať na to
staré vyučovanie, nazrieť do kroník,
archívnych zbierok a občerstviť sa
anglickým čajom s mliekom, pečivom či kávou, prezrieť si filmovú
prezentáciu činnosti žiakov a školy
za uplynulé roky, či preukázať svoju šikovnosť pri skladaní obrázkov
alebo riešení úloh. Mali sme sa čím
pochváliť, akciami, úspechmi na
rôznych súťažiach, aj keď v tomto
období máme v škole len 83 žiakov.
Do 16.00 hodiny navštívilo školu 72
hostí. Druhý deň bol sviatok detí
– MDD. Učitelia ho strávili s deťmi v prírode aktívnym spôsobom,
jedna zdatnejšia skupina vyšla až
na Inovec, iní na Prístrešok alebo

poľovnícku chatku či vinice pod Kličou. Všetci sa však vrátili spokojní
a plní pekných zážitkov. Odmenení
boli balíčkami od rady rodičov, za
čo im všetci veľmi ďakujú. Nuž jún
sme začali slávnostnou atmosférou a pomaly sa chystáme na výlety a vysvedčenia. Pre nový školský
rok sa budeme snažiť zabezpečiť
všetko tak, aby sme naplnili nové
výzvy reformy nášho školstva a obstáli v konkurencii škôl v okolí. Na
záver vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým, ktorí škole pomáhajú, kolegom i pracovníkom
našej školy za obetavú prácu počas
celého školského roka. Tak pekné
prázdniny deťom a zaslúžený oddych na dovolenke kolegom.

PaedDr. Juraj Šupka,
riad. školy

Deň všetkých mamičiek....
sa dňa 14. mája opäť oslavoval aj v našej obci. Je už dlhoročnou a peknou
tradíciou a nezúčastnia sa ho len deti a ich mamičky ale aj babky, ockovia
a starí ockovia, aby ho spolu tradične a patrične oslávili zábavným kultúrnym programom v našom kultúrnom dome. Deti spolu s pani učiteľkami
z našej ZŠ s MŠ si každý rok nacvičia veľmi pekný program, aby sa aspoň
takýmto milým zážitkom odmenili všetkých mamám a starým mamám za
ich lásku, starostlivosť a nikdy sa nekončiacu trpezlivosť. Vďaka pani učiteľkám, ktoré s deťmi vytrvalo nacvičovali sa tak všetci zúčastnení mohli
usmiať pri spomienke na pestvá svojich ratolestí zvečnených v básničkách,
nechať sa dojať milými slovami a pesničkami o nikdy sa nekončiacej láske a práci našich mám, či pobaviť sa pri vtipných scénkach. Išlo znovu o
naozaj veľmi príjemne strávené popoludnie.
Bc. L. Sentineková
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Tradične najmilší sú tí najmenší...
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MDD v našej materskej škole.
Aj slniečko sa vo štvrtok 1. júna
2017 usmievalo na našich škôlkarov. Počas dňa, ktorý patrí im,
si užili na našom školskom dvore
veselé dopoludnie. Čakal na nich
kopec zábavy, prekvapení a súťaží. Dopoludnie sa odštartovalo
veselými pesničkami. Zrazu sme
sa ocitli v rozprávke O medovníkovom domčeku. Janko s Marienkou sa na úvod deťom predstavili,
kým ježibaba sa schovávala vo svojom domčeku. Deti mali za úlohu

pomôcť nazbierať košík plný jahôd,
ozdobiť domček medovníkmi, pohľadať stratené puzzle, vyfarbiť
kvietky, vyskladať cestičku k medovníkovému domčeku, pomôcť
ježibabe uvariť zázračné jedlo. Zatancovali si aj s ježibabou a naučili
sa pieseň o ježibabe. Každý si našiel, čo sa mu páčilo. Každé dieťa si
okrem krásneho zážitku z tohto dňa
odnieslo medailu a balíček.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SA:
Alexandra VARGOVÁ

D. Holečková

JUBILANTI:
60 r.
Anna KOVÁČIKOVÁ
Valéria CHUDÁNIKOVÁ
Ing. Ľudmila JANČEKOVÁ

70 r.
Helena ŠTULLEROVÁ
Mária BENIAKOVÁ
Jaroslav RADENA
František ŠIMONOVIČ
Elena POPEŇAŽNÍKOVÁ
Anton VOZÁR
Mária TOČKOVÁ

Deň detí trošku netradične
1. jún je Deň detí a v našej škole sme sa vždy snažili vymyslieť
pútavý program pre žiakov, bez
stresu a učebníc. Tento rok sme
sa rozhodli naše decká trošku
rozhýbať a preto sme vyrazili
smerom na Inovec s myšlienkou, že ak nedôjdeme do cieľa, aspoň vyskúšame možnosti
dnešných detí. Mnohé z nich
ešte na Inovci neboli a tak nevedeli odhadnúť svoje sily. Napriek obavám všetci k chate
úspešne dorazili, posedeli pri
ohníku, zjedli špekáčiky a vyčerpaní, ale šťastní sa vrátili
domov.

80 r.
Peter KOŠTIAL

90 r.
Elena ŠPELICOVÁ
Mária VALACHOVÁ

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Erika FORGÁČOVÁ
a Marián ČIKEL dňa 28.4.2017
v Zlatých Moravciach
Pavol BAHYL
a Miroslava ZDUCHOVÁ dňa
29.4.2017 vo Veľkej Lehote
Učitelia sa zhodli na tom, že
takýto výlet ešte určite zopakujeme a snáď by sme nahovorili
aj mladších žiakov z I. stupňa,

pre ktorých by to bol tiež nezabudnuteľný zážitok.
Mgr. P . Jančeková

Blahoželáme!
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Anna HORNIAKOVÁ
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Futbalová rodina TJ Tek. Nemce – dospelí, dorast, fanúšikovia 2016/2017

Hodnotenie sezóny 2016/2017 v miestnej TJ Družstevník Tekovské Nemce
Máme za sebou futbalovú sezónu 2016/2017 a hodnotím ju ako veľmi úspešnú hlavne z nasledovných dôvodov :
Mužstvo dospelých po roku znovu postúpilo späť do VII. Ligy, podarilo sa nám zastabilizovať káder hráčov, ktorí predvádzali vyrovnané výkony
a suverénne vyhrali súťaž s náskokom 9 bodov, keď sme dokázali vyhrať aj vonku so silnými súpermi ako Pohranice, Martin nad /Žitavou a Choča.
Obidve mládežnícké mužstvá žiakov a dorastencov odohrali kompletne celú sezónu. Mužstvá, ktoré v okrese Zlaté Moravce mali v uplynulej sezóne
dve mládežnícke mužstvá, môžeme spočítať možno na jedenej ruke. Z tohto pohľadu to môžeme hodnotiť pozitívne, aj keď viac zápasov dorastencov a žiakov sme mohli odohrať aj s iným lepším výkonom. Začali sme sa venovať najmladším žiakom – prípravkarom vo veku od 8 rokov. Na futbalovom ihrisku sa za posledný rok urobilo veľa úprav z ktorých najpodstatnejšie sú dodatočné oplotenie ihriska sieťami, zavlažovanie ihriska, úprava
trávnika pred bránami, ozvučenie ihriska. Chceme pokračovať v prácach, ktoré pomôžu skvalitneniu futbalového areálu a hlavne úpravy trávnika.

Konečné tabuľky všetkých troch mužstiev v sezóne 2016/2017 :
Mužstvo dospelých – VIII.liga SK.B – OBFZ NR
1., TJ Družstevník Tekovské Nemce
18
2., TJ Družba Choča			
18
3., TJ Ladice				
18
4., TJ-FO Martin nad Žitavou			
18
5., MFK Pohranice				
18
6., ŠK FC Paňa				
18
7., OŠK Beladice				
18
8., FO Agrotaj Tajná			
18
9., TJ Družstevník Neverice			
18
10., TJ Lev Veľké Vozokany			
18

16
13
13
11
10
6
6
6
3
0

1
1
1
1
1
1
4
0
1
1

1
4
4
6
7
11
8
12
14
17

76:21
60:23
69:30
63:24
55:39
30:54
41:54
28:56
22:73
11:81

49 b.
40 b.
40 b.
34 b.
31 b.
19 b.
19 b.
18 b.
10 b.
1 b.

Mužstvo dospelých po poslednom víťaznom zápase v Choči

ŠPORT
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Mužstvo dorastu – VI.liga – SK.A – OBFZ NR
1., OFK Sľažany				
22
18
2., ŠK Žitavany				
22
16
3., TJ Družstevník Machulince		
22
16
4., FK Janíkovce				
22
15
5., OFK Lužianky				
22
13
6., FK FC Jelenec				
22
10
7., OFK 1948 Veľký Lapáš			
22
11
8., TJ Družstevník Tek. Nemce		
22
7
9., ŠK Tesárske Mlyňany			
22
7
10., TJ Slovan ŠPP Kolíňany			
22
5
11., MFK Pohranice				
22
4
12., OŠK Beladice				
22
0
13., TJ Lúčnica nad Žitavou			
odstúpené
14., OFK Tatran Topolčianky 			
odstúpené

1
2
2
1
3
4
0
2
1
2
1
1

3
4
4
6
6
8
11
13
14
15
17
21

124:21
98:19
105:30
58:21
79:44
58:43
83:63
24:68
48:86
33:102
37:122
22:150

55 b.
50 b.
50 b.
46 b.
42 b.
34 b.
33 b.
23 b.
22 b.
17 b.
13 b.
1 b.

0
0
0
1
1
2
4
1
2
1

2
3
4
8
9
10
9
11
13
15

122:35
98:23
56:23
68:52
46:66
46:55
43:49
35:75
24:85
13:88

48 b.
45 b.
42 b.
28 b.
25 b.
20 b.
19 b.
19 b.
11 b.
7 b.

Mužstvo dorastu sezóna 2016/2017
Mužstvo žiakov – IV.liga – SK.C – OBFZ NR
1., TJ Slovan Čeladice			
2., TJ Slovan ŠPP Kolíňany			
3., ŠK Nevidzany				
4., OFK Slažany				
5., ŠK Žitavany				
6., TJ Družstevník Tek. Nemce		
7., OFK Tatran Topolčianky			
8., OFK Čifáre				
9., OFK Golianovo				
10., FK Veľký Cetín				
11., Beladice odstúpené

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
15
14
9
8
6
5
6
3
2

Mužstvo žiakov sezóna 2016/2017
Záverom sa chcem touto cestou poďakovať všetkým členom výboru TJ, ktorí obetujú svoj voľný čas pre futbal a urobili kus dobrej roboty pre podporu futbalu , tak isto veľká vďaka patrí všetkým sponzorom TJ, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili náš futbalový klub.
Do budúcej sezóny sa môžme tešiť na kvalitnejšie futbalové zápasy dospelých vo vyššej súťaži, veríme, že sa nám podarí udržať mužstvo dorastencov a zlepšíme ich výkony v budúcej sezóne. Mužstvo žiakov v kategórii U15 už nebude na rok hrať, plánujeme však prihlásiť do súťaže mužstvo
prípravkarov v kategórii U11.
Ing. Ján Valkovič – predseda TJ

tekovský nemčan

ŠPORT

