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Slovo
šéfredaktorky
Som človek, ktorý si ctí tradície
a má ich rád. S niektorými absurdnosťami Veľkej noci sa však zmierujem len veľmi ťažko. Oblievačka
a šibačka nepatrí medzi moje obľúbené... V rámci svojich schopností
som sa však aj na túto udalosť náležite pripravila – vyupratovala som
byt, umyla okná, vyzdobila som vajíčka, a prichystala som primerané
a obvyklé pohostenie – údeninu
a chren. Mám dve dcéry a preto sme
Veľkú noc trávili vždy čakaním na
polievačov, ale v posledných rokoch
mávame s dievčatami „leháro“. Tradície sa pomaly vytrácajú a chlapcov už neláka ani vidina čokoládových vajíčok, ani stužky uviazané na
korbáči. Možno polievajú virtuálne
– dnes je všetko možné. Ale ja neprotestujem. Mnoho rodín využije
tieto sviatky na stretnutie, neskoré
lyžovačky či pobyt v prírode. Urobte
tak aj vy a užite si tieto krásne sviatky po svojom. Želám vám krásnu,
slnečnú a veselú Veľkú noc!
P. Jančeková

Redakčná
poznámka
Chcela by som sa veľmi pekne
poďakovať našim prispievateľom
za ochotu napísať o svojich zážitkoch a poznatkoch do Tekovského
Nemčana, a zároveň sa ospravedlniť.
Z dôvodu obmedzeného priestoru a počtu strán v našich novinách
som bola nútená niektoré Vaše príspevky upraviť a skrátiť. Dúfam, že
Vás to neodradí od ďalšieho písania,
teším sa na budúcu spoluprácu!
P. Jančeková

Obdobie pôstu končí...
Prívlastkom najkrajšie sviatky
v roku sa iste právom honosia Vianoce, avšak osobitné čaro mala
a má i v súčasnosti určite pre všetkých ľudí, či už nábožensky založených alebo nie, aj Veľká noc, hoci
sa vždy zdôrazňuje najmä jej religiózny charakter. Zvyky a obyčaje
sprevádzajúce tento sviatok tomu
napovedajú, hoci samotná Veľká
noc, tak ako Vianoce, skrýva v sebe
množstvo odkazov na predkresťanské obdobia našich dejín a zvykov.
Je totiž spojená aj s oslavou života,
nie nadarmo sú tieto sviatky nositeľom prívlastku sviatky Jari. Veľká noc našich predkov mala svoje
centrum práve v chráme. Od zahalenia kríža s ukrižovaným Kristom
fialovým plátnom (v minulosti bolo
čierne) počas piatej pôstnej nedele
až po slávnostnú Veľkonočnú nedeľu, kedy sa v kostoloch svätilo
prinesené jedlo a končil sa pôst.
Cyklus slávenia sa začínal na tzv.
kvetnú nedeľu, kedy kňaz posviacal
vetvičky z vŕby rakyty (Nemčanom
dobre známe ako baburiatka ). V tento deň sa taktiež koledovalo, dievčatá chodievali po blízkej rodine so
zelenou ozdobenou vŕbou spievajúc dobre známy popevok: Kvetná nedeľa ďe si kľúče podela, dala
som ich, ta dala svaťímu Ďurovi...
Na zelený štvrtok sa varila štiavová

polievka a v kostole sa zväzovali
povrazy od zvonov. Až do Bielosobotnej pobožnosti sa používal namiesto zvonov rapkáč a tak je tomu
dodnes. Po večernej pobožnosti sa
veriaci chodili samostatne modliť ku krížom a kaplnkám v chotári,
častokrát až do noci, na pamiatku
toho, že Ježiša Krista počas tejto
noci vodili od Annáša k veľkňazovi
Kaifášovi. Veľký piatok počas celého dňa sprevádzal prísny pôst a kto
vydržal, nejedol po celý deň vôbec
nič. Varili sa len zemiaky v šupke
s kyslou kapustou. Počas celého
dňa prichádzali veriaci k symbolickému Božiemu hrobu v kostole, aby
pri ňom rozjímali a modlili sa. Biela
sobota bola dňom príprav všetkých
veľkonočných jedál. Varila sa šunka
a piekli koláče, opäť sa navštevoval
Boží hrob. Po západe Slnka rozložil
pri kostole kostolník oheň a kňaz
ho posvätil. Nasledovala sv. omša
a po nej obrad Vzkriesenia. Jeho
súčasťou bola aj sviečková procesia,
znova sa rozozvučali zvony. Obdobie pôstu sa skončilo Veľkonočnou
nedeľou, najväčším kresťanským
sviatkom našich predkov. Ráno
sa v kostole svätili v košíkoch prinesené jedlá: šunka, varené vajíčka,
klobása, chlieb, maslo, syr... Po príchode z kostola bol z týchto jedál
pripravený slávnostný obed. Sviatky

zavŕšil Veľkonočný pondelok, kedy
sa konali polievačky. Naša obec je
zároveň možno trošku špecifická
tým, že chlapi polievali v pondelok
vodou a ženy následne v utorok šibali korbáčmi. Mnohé z týchto zvykov zostali v našej kolektívnej pamäti a mnohé z nich patria k mojim
najkrajším detským spomienkam
a som rada, že prežívajú dodnes,
aspoň v menšej miere. Určite by
však nezaškodilo, aby sme viaceré
z našich zvykov udržovali a praktikovali lepšie, a oveľa intenzívnejšie
sa zaujímali o naše vzácne, nielen
hmotné, ale aj nehmotné kultúrne
dedičstvo. Duchovne a kultúrne by
to našu obec podstatne obohatilo,
nielen v súvislosti s Veľkou nocou.
Na záver tohto krátkeho obzretia
sa za zvykmi Veľkej noci by som
rada všetkým popriala naozaj veselú Veľkú noc čo najviac presýtenú
tradíciami a rodinnou pohodou. Či
už sme veriaci alebo nie, alebo navštevujeme kostol sporadicky, tieto
sviatky nám dávajú príležitosť byť
s našou rodinou, čo je v dnešnej
náhlivej dobe čoraz vzácnejšie. Je
to zároveň príležitosť zamyslieť sa
nad vlastnou smrteľnosťou a príležitosť osláviť život skrze prebúdzajúcu sa Jar, preto ju nepremeškajme
a oslávme čo najkrajšie.
Bc.L.Sentineková

Vážení
občania!
Jar je už tu a iste ste viacerí začali s jarnou údržbou záhrad či viníc. Prvý krát v tomto roku vám
občanom prinášame bezplatný
zber konárov, prútia z viníc
a jedlých olejov, ktorý bude obec
vykonávať v termíne od 19. marca
do 28.marca a od 04. apríla do
13.apríla 2018
Ako pripraviť zber?
Najskôr večer pred termínom
zberu a najneskôr do 7.00 hod.
ráno v deň zberu pripraviť orezané konáre, prútie a použitý jedlý olej pred nehnuteľnosťami tak,
aby bol k nim bezproblémový prístup, a aby neznemožňovali používanie chodníkov pre chodcov a

neobmedzovali plynulosť cestnej
premávky
Prútie zviazať pevne do zväzku /
špagátom, nie drôtom/ o dĺžke maximálne do 1 m
Konáre vyložené na iných
miestach, ako aj konáre, ktoré budú
vyložené po vykonaní zberu, nebudú odvezené
Po odvoze konárov je povinný
každý majiteľ nehnuteľnosti vyčistiť priľahlý chodník od drobných
zvyškov.
Použitý jedlý olej musí byť v
plastových priehľadných fľašiach,
ktoré budú dobre uzatvorené, jedlý
olej nesmie obsahovať väčšie zvyšky jedál a vodu
Komu by uvedený spôsob zberu nevyhovoval, má možnosť zapožičať si drvičku, ktorú si vopred môže objednať v pracovných
dňoch osobne na obecnom úrade

resp. telefonicky na čísle 045 68
92 508, 0905 591 574
Zároveň upozorňujeme občanov,
že z dôvodu prípravy rekonštrukcie muštárne, je prísne zakázané vynášať akýkoľvek odpad
na priestranstvo za muštárňou.
Odvoz sa nevzťahuje na

trávu, lístie a iné mäkké zvyšky rastlín. Rastlinný odpad
tohto charakteru, si občan má
svojpomocne skompostovať na
vlastnom pozemku.

-OÚ-

Uznesenia zo zasadnutia OZ Tekovských Nemciach dňa 22. 02. 2018
OZ: Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z
predchádzajúceho OZ
2. správu HK o kontrole nájomných zmlúv
3. správu HK o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017
3. stanovisko HK – k prijatiu návratných zdrojov financovania
OZ: Prerokovalo:
1. Návrh plánu práce OZ
2. Návrh plánu práce Kultúrnej
komisie
3. VZN 1/2018 o zásadách tvorby
a použitia fondu údržby
4. VZN 2/2018- dodatok č.1
k VZN 1/2017 o výške dotácie na
mzdy a prevádzku dieťaťa/žiaka MŠ
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2018
5. kúpnu zmluvu 184/2018
- SimKor
6. výšku nájomného v bytovom
dome s 12.b.j.
7. výšku zálohovej platby za vodné v bytovom dome s 12.b.j.
OZ : schvaľuje:
1. Program zasadnutia
2. Návrhovú komisiu, Beniaková ,
Gaži, overovateľov zápisnice.: J.Valkovič, P. Valkovič
3. Plán práce OZ
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4. Plán kultúrnej komisie na rok
2018
5. VZN 1/2018 o zásadách tvorby
a použitia fondu údržby
6. VZN 2/2018 o výške dotácie
na mzdy a prevádzku dieťaťa/
žiaka MŠ a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
na rok 2018
7. výšku nájmu v bytovom dome
s 12 b,j, na 1,86 €/m2 podlahovej
plochy bytu a fond údržby vo výške 0,52 € m2 podlahovej plochy
bytu
8. výšku zálohovej platby za vodné – 5.- €/mes./os.
9. odkúpenie pozemkov od p.
Ostrožlíkovej za 4,05 €/m2
10. V prípade potreby prevod prostriedkov z rezervného fondu na
uhradenie kapitálových Výdavkov
vo výške podľa predložených faktúr,
resp. kúpnej zmluvy
OZ: súhlasí , že:
1. Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie . Zmeny a doplnky č.2
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Činnosť SČK

Vo februári sa konala výročná
schôdza MS SČK, kde sme oboznámili svojich členov so zmenami
ktoré sa udiali v SČK v uplynulom
kalendárnom roku.
Zrekapitulovali sme svoju činnosť, ako aj hospodárenie za minulý rok a naplánovali sme aktivity
do ďalšieho roka. V našom miestnom spolku sa snažíme byť nápomocný našim spoluobčanom
v ich každodenných starostiach.
Naše zdravotné sestry pomáhajú
ľuďom so zdravotnými problémami, či už radou, alebo skutkom. Zúčastňujú sa aj na akciách usporiadaných obcou, formou zdravotných
hliadok. V máji sme pri príležitosti
dňa ČK a ČP usporiadali zdravotnú
akciu, kde sestričky merali KT, hladinu cukru v krvi. Odborníčka na
zdravie a výživu, pomocou prístroja TANITA vyhodnotila jednotlivé
zdravotné ukazovatele a poskytla
-OÚ- záujemcom adekvátnu konzultáciu.

Nakoľko mala táto akcia veľmi dobrý ohlas, chceme ju zopakovať aj
v tomto roku.
V októbri sme taktiež zorganizovali odber krvi mobilnou jednotkou
z TS v Nitre. Zúčastnilo sa ho 22 darcov, ktorým patrí naša veľká vďaka
za tento ušľachtilý skutok.
Mali sme3 prvodarcov, čo považujem za veľmi dobrý signál do
budúcna. Pri svojej činnosti nezabúdame na našich seniorov. Aj
uplynulý rok sme im poskytli výpomoc vo forme vitamínov na podporu zdravia a liečivé krémy na úľavu od bolesti. Chcela by som Vás
z tohto miesta poprosiť o to, aby
sme si všímali ľudí vo svojom bezprostrednom okolí, ktorí nás potrebujú a susedskou výpomocou
im tak uľahčovali život. Verím, že
každému sa preukázaná ľudskosť
v živote vráti mnohonásobne.
E. Hančaríková
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Posvieťme si na...
problémy s kultúrnymi pamiatkami? Často prehliadame kolektívnu
minulosť. Minulosť našej krajiny, ale
aj obce. Faktom v dnešnej dobe je,
že ochrana kultúrnych pamiatok,
hmotných i nehmotných, na regionálnej úrovni je v našich končinách
často slabá až žiadna. My ako obec
sme začali dobre - zhromaždením
našich kultúrnych pamiatok v tzv.

Gazdovskom dome. Ako však pokračujeme? Pri náhodnom zablúdení
zistíme že nie veľmi ideálne. Z nášho kultúrneho dedičstva po našich
predkoch, pozostávajúceho z krojov
a iných vecí, ktoré naše staré matky
dodnes s úctou a prísne opatrujú,
majú najväčšiu radosť zrejme pavúky, myši?, určite prach a podľa
evidentného nie veľmi lákavého

pachu, ktorý fotografie na (ne)štastie
zhmotniť nedokážu pleseň. Chceli by sme, aby bol tento príspevok
myslený ako výzva za zachovanie
a dôstojné uskladnenie kultúrneho
dedičstva našej obce. A možno aj
na jeho renesanciu - ošetrenie, vyčistenie, utriedenie, vystavenie a aj
adekvátnejšiu propagáciu, možno aj
pomocou podporných akcií. Skrátka, tak ako to robí so svojimi zbierkovými predmetmi vo svojom fonde
aj to najmenšie regionálne múzeum. Inak môžeme o pár rokov zistiť,
že sa nám naše dedičstvo doslova
rozpadlo pred očami. Dopriať mu
vzduch a minimálne utretie prachu
nemôže byť zložité. Vedenie obce
nemôže z objektívnych príčin robiť
všetko - iniciatíva by mala prísť aj zo
strany občanov, určite v spolupráci
s OCÚ a kultúrnou komisiou. Prvým
krokom je záujem, ďalším činnosť.
Plne chápeme, že nás zamestnávali dôležité kroky rozvoja obce snáď už bude minimálne dostavaná

bytovka čoskoro obývaná, ktovie ale ak sa definitívne a adekvátne nepostaráme aj o našu minulosť, toho
času pokrytú najmä prachom a pavučinami, a nedoprajeme jej priestor
a prezentáciu, čoskoro zistíme, že sa
vytratila spoločne s generáciami pamätníkov. ,,Ako by sme teda mohli
zjednať rýchlu nápravu?“ To nech
berie každý čitateľ TN ako výzvu, minimálne na aktuálnu prehliadku tzv.
Gazdovského domu, aby si urobil
predstavu o jeho stave sám.
Redakcia

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Jedna z najznámejších a najrozšírenejších fašiangových pesničiek na
Slovensku. Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame
fašiangy. Počas fašiangov prevláda
zábava, organizujú sa zábavy, svadby, zabíjačky. Najveselšie obdobie
roka však strieda 40-dňový pôst,
zábavy a prejedanie sa skončili. Na
poslednej fašiangovej zábave sa
na mnohých dedinách predvádza
symbolické pochovávanie basy. Je
to akási ľudová hra, ktorá stvárňuje skutočný pohreb, pochovanie
zábavy .
Aj v našej obci sa konala
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fašiangová zábava, ktorú zorganizovala 9.februára obec Tekovské
Nemce v spolupráci zo Slovenskou
Jednotou Dôchodcov. Aj my sme
pochovali basu, tak ako sa patrí.
Výborná hudba, super tombola,
najkrajší program. „Naši dôchodcovia“, pod vedením Ing. Štefana
Jančeka, majú program „pochovanie basy“ veľmi pekne a dobre pripravené, nechýba kňaz, smútočný
sprievod, plačúce ženy – plačky,
ručne vyrobená basa na túto príležitosť. V ponuke bol dobrý guláš,
ktorý uvaril Jožko Závalec, v kuchyni pomáhala a napokon predávala,

členka kultúrnej komisie Ing. Magda Šimegová a Julka Benčuriková.
Bufet mali na starosti Maja Rudzanová a jej usmiata švagrinka Hanka.
Nebudem spomínať menovite, ale
boli tam nápomocné členky kultúrnej komisie, ako aj poslankyňa kultúry Alenka Gažiová, starostka našej
obce Ing. Erika Valkovičová s manželom. Hudbu mala pod palcom
naša „Nemčianska kapela.“ Potom
sa všetci prítomní veselo zabávali
a okolo polnoci, členky kultúrnej
komisie spolu so študentmi vyžrebovali bohatú tombolu, ktorú venovali naši sponzori: RAYAN s.r.o
Tekovská Breznica, ELEKTRO-Jozef
Bokník Hronský Beňadik, RD Tekovské Nemce, SimKor s.r.o. Banská Štiavnica, SJD Tekovské Nemce,Zámočníctvo Milan Bóna Tekovské
Nemce, AUTOSERVIS Teplan Tekovské Nemce, Ján Rajnoha Tekovské
Nemce, Tibor Drgoňa Tekovské
Nemce, Starostka obce Ing. Erika
Valkovičová, poslanci OZ- Ing. Lukáš
Gaži, Ing. Ján Valkovič , Jozef Mokrý,
Alena Gažiová, Mária Rudzanová,
Ing. Zuzka Beniaková.
Priznám sa, že na tú našu fašiangovú zábavu chodím veľmi rada.

Nepíšem to z pohľadu členky kultúrnej komisie, ale ako človek, ktorý
sa prišiel zabávať. Neviem si predstaviť, že by v našej obci táto krásna tradícia prestala. Preto by som
si priala, aby chodilo na tú „našu“
fašiangovú zábavu stále viac ľudí.
Či už starší, alebo mladší, alebo
aj najmladšia generácia, aby videli a zachovali to pekné, čo máme.
Dúfam, že naši dôchodcovia budú
ešte dlho zdraví, aby nás mal kto
zabávať a učiť nás, ako to máme
robiť .Veď ako odovzdáme krásnu
tradíciu ďalej? Ďakujeme!
P. Datková

Stalo sa...
17. februára 1947 – zavítalo do
obce kino Osveta s filmom „Kríž
u potoka“
3. marca 1947 – napadlo 20 cm
snehu
6. a 7. marca 1930 – na počesť
osláv 80. narodenín T.G.Masaryka bola uskutočnená iluminácia
okien, ktorá sa pekne vydarila
6. apríla 1936 – založené bolo
združenie katolíckej mládeže
V. Janček
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Uvítanie detí do života za rok 2017

V živote človeka sú také chvíle, na ktoré túžobne čaká a ktoré sa mu vryjú hlboko do pamäti.
Takouto radostnou chvíľou je i táto
milá slávnosť.

Dali ste život vášmu dieťatku, s láskou sa skláňate nad ním, s láskou ho
opatrujete ….
Týmito slovami sme srdečne privítali rodičov, ktorí priniesli svoje deti,

Maškarný ples
Fašiangové obdobie je čas radosti, veselosti, zábavy a plesov. Deti našej
ZŠsMŠ sa nevedeli dočkať vytúženého maškarného plesu. Prezrádzali si
tajomstvá o tom, aké budú masky. Fantázia, nápaditosť a tvorivosť detí
a rodičov sa preniesla do neopakovateľných masiek. Veselá hudba otvorila
popoludnie plné zábavy, sála bola naplnená do posledného miesta. Masky
sa predstavili šašovi ako rozprávkové bytosti, kovboji, princezné, piráti
či policajti. Každá maska bola odmenená sladkosťou, za ktorú ďakujeme
Rade rodičov. Najväčší úspech mali pripravené súťaže, hlavne stoličkový
tanec. Veľkú radoť mali deti z tomboly, do ktorej prispeli aj sponzori: Rada
rodičov, p. Suchovský a učiteľský kolektív. Veľké poďakovanie patrí DJ – ovi
T. Homolovi, ktorý nezištne a s radosťou odohral celý ples.
Ing. M. Šimegová
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aby sme ich uviedli do radov naších
občanov Tekovských Nemiec.
Deti narodené v kalendárnom
roku 2017 boli predstavené v nasledovnom poradí: Lucia Mihálová, Michal Šimeg, Alexandra
Vargová, Laura Kováčová, Martin Hučko, Peter Turza, Dušana
Šarkoziová, Tamia Drgoňová,
Denis Šarkozy, Hana Kubíková.
Potom nasledoval krátky program v
podaní detí z materskej škôlky, ktoré
nám zaspievali a zarecitovali básne v
réžii pani učiteľky Holečkovej.
Ďalej nasledoval slávnostný príhovor pani starostky, zapisovanie detí do kroniky, odovzdanie

pamätných listov a finančných darov od našej Obce. Zároveň každému dieťaťu venoval sponsor - firma Lumigreen, ovocný strom, ako
symbol života a plodnosti.
Po oficialnom programe bola
malá recepcia, ktorú pripravili členky kultúrnej komisie, kde
okrem iných dobrôt nechýbala ani
výborná torta. Mladí rodičia mali
príležitosť sa navzájom zoznámiť,
porozprávať a tak do budúcnosti
nadviazať nové priateľstvá. Všetkým detičkám prajeme veľa zdravia a radosti zo života.
Za KKŠV Alena Gažiová

Deti sú naša budúcnosť...
Nie je to tak dávno, keď som sedela na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hronskom Beňadiku,
kde sa prejednávala dôležitá otázka
existencie a zachovania základnej
školy. Bolo mi veľmi sympatické, ako
sa rodičia postavili za zachovanie
tejto inštitúcie. Zaznela tam aj jedna
veta, ktorá mi utkvela v pamäti: „Ak
v obci zanikne škola, zanikne s ňou
aj kultúrny a spoločenský život.“ Veď
nie nadarmo sa hovorí, že deti sú
naša budúcnosť. Bohužiaľ, nastala
doba, keď aj v našich triedach je
z roka na rok menej a menej žiakov.
V poslednej dobe sme si zvykli na
výhovorku o negatívnom demografickom vývoji obyvateľstva, ale
ja mám pocit, že to nie je celkom
tak. Doba povinných školských obvodov je dávno preč a dnes majú
rodičia právo vybrať si pre svoje
dieťa tú najlepšiu školu. Prečo nám
školopovinné deti z Tekovských Nemiec dochádzajú za vzdelaním do
Zlatých Moraviec? Naozaj neviem...
vždy som bola na našu školu a na
prácu mojich kolegov hrdá. Žiaci,
ktorí opustili naše brány sa radi vracajú späť, spomínajú na časy prežité
v tejto škole. Keď som sem nastúpila ako mladá učiteľka, očarilo ma
príjemné prostredie a milí ľudia. Od
tých čias sa v našej škole veľa zmenilo, ale pocit zostal. Máme počítačové vybavenie, interaktívne tabule,
telocvičňu, organizujeme pre naše

deti veľa mimoškolských aktivít...
Nie sme žiadna výberová škola, ale
naši žiaci majú medzi sebou pekné
vzťahy, dokážu si pomáhať a spolupracovať. Učitelia poznajú rodičov,
ich sociálnu situáciu, zázemie detí
a čo je dôležité – naši žiaci nie sú
anonymní, poznáme ich problémy
a slabosti, ale aj ich talent. Deti sa
učia podľa rovnakých učebných
osnov ako v Zlatých Moravciach,
majú anglický jazyk od prvého ročníka, majú možnosť navštevovať
školskú jedáleň a školský klub. Škola úzko spolupracuje s materskou
školou, učitelia realizujú 9 krúžkov
záujmovej činnosti, žiaci na prvom
stupni chodia do školy v prírode,
starší žiaci na lyžiarsky výcvik. Ale
toto všetko sa bude stále ťažšie realizovať pokiaľ tu tie deti nebudú.
Ja nie som občan Tekovských Nemiec, ale keby som bola, záležalo
by mi na budúcnosti miesta kde
žijem. A budúcnosť je predsa v našich deťoch... Doprajme im pekné
detstvo bez stresu a dochádzania,
s kamarátmi od susedov a s pani
učiteľkou, s ktorou sa môžu porozprávať hoci aj v obchode... Buďte
hrdí na svoju obec a ak máte pocit,
že vaše dieťa potrebuje niečo viac
ako dostáva, ozvite sa, pripomienkujte, navštívte školu – naše dvere
sú pre vás vždy otvorené.
P. Jančeková
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Olympijský výstup na Inovec
Bolo celkom chladné, ale aj slnečné ráno v sobotu 17. februára, keď
sa približne tri desiatky nadšencov rozhodli ísť na Inovec. V rámci
zachovania tradície sa tentokrát podarilo urobiť výstup v čase olympiády, preto dostal aj názov: „Olympijský
výstup na Inovec". Cesta na Inovec
bola tentokrát ozaj čarovná a príroda nás znova obdarila svojou bielou

krásou. Na chatu sa nám podarilo
prísť ešte pred dvanástou hodinou,
takže sme stihli aj unikátny športový
výkon Nasti Kuzminovej a mohli sme
si zakričať: „ZLATO, ZLATO, ZLATO!“.
Škoda, že potom naši hokejisti nenadviazali na túto úspešnú vlnu, ale
budeme držať palce tomuto omladenému tímu v ďalších turnajoch.
Nuž a čím bol tento výstup vlastne

ojedinelý? Práve tým, že sme boli
vonku v snehu a počas prestávok
hokejového zápasu sme robili tak
trochu bláznivé kúsky, či už s fiktívnym odovzdávaním medailí pre Nasťu, alebo fotením sa v hokejových
dresoch s naším hlavným režisérom
Palinom Kašubom, ktorý to mal všetko tak trochu na svedomí.
Sme radi, že sme mohli pocítiť

(Najlepší med na Slovensku)
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nadsádzky povedať, že sa jednalo
o najlepší medovicový med na Slovensku za rok 2016.
Žijeme v dobrej včelárskej lokalite. Len si ju nezničme a nezdevastujme. Možno budeme svedkami
aj viacerých podobných ocenení.
Toto by mohla byť aj výzva pre
mladých a začínajúcich včelárov ( aby sme časom neskončili
konštatovaním, že máme slabšie
úrody, hlavne ovocia, pre slabú

J. Drgoňa

Zimné predvianočné
stretnutie priateľov

Zlatý med z Tekovských Nemiec.
Na konci kalendárneho roka sa
bilancuje, vyhodnocuje, píšu sa
štatistiky. Aj naša malá rodinka
včelárov si vyhodnotila rok 2017.
Hoci máme len troch registrovaných členov, ktorí obhospodarujú
do 50 včelstiev (v minulosti to bolo
podstatne viac 200-250 včelstiev)
môžeme povedať, že uplynulé obdobie bolo niečím výnimočné. Nie
znáškou, ktorá bola len priemerná, ale kvalitou medu. Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava
vydal výzvu v roku 2016 pre včelárov Slovenska o zaslanie vzoriek
medovicového medu za účelom
jeho ďalšieho využívania v medicíne. Zozbieraných bolo 29 vzoriek
vrátane jednej z lokality Tekovské
Nemce. Medovicový med sa hodnotí podľa dosiahnutej vodivosti.
Čím vyššia dosiahnutá vodivosť,
tým kvalitnejší medovicový med.
Prekvapivé bolo suverénne víťazstvo medovicového medu z lokality Tekovské Nemce, ktorý dosiahol
vodivosť 21,7. A možno teda bez

pekný dotyk prírody a zomknutia sa
pre dobrú vec. Prajem aj Vám všetkým, ktorý čítate tento článok, nech
máte vždy dôvod ísť von do prírody
a načerpať v nej silu byť lepším a silnejším človekom, hlavne keď žijeme
blízko prírody v dedine Tekovské
Nemce. Ďakujeme.

opeľovaciu činnosť). A na záver, keď
už spomíname včelí med, tak jedna
praktická rada vyňatá zo starého
kalendára: „ Odborníci na výživu
odporúčajú, zamerať sa pri konzumácii medu predovšekým na lokálne zdroje. Medy z iných svetadielov
môžu obsahovať peľové alergény,
s ktorými sa Váš organizmus ťažšie
vysporiada.“

V duchu našej predvianočnej tradície sa nám podarilo opäť stretnúť
na Viniciach v sobotu 16. decembra
2017. Našťastie sme našli termín, ktorý vyhovoval väčšine, aby sme sa aj
v túto chladnú sobotu pred Vianocami mohli vybrať do prírody, na Vinice.
Našťastie, ani horšie počasie nám
nezabránilo stretnúť sa, porozprávať, vychutnať si spoločne strávený
čas a trochu si zaspievať a tešiť sa z
prichádzajúcich Vianoc. Minulý rok to
bola kapustnica, teraz to bol výborný
guláš, ktorý sa podarilo spoločnými silami nielen uvariť, ale aj zjesť.
Ako vždy, tých čo varili bolo menej,
ale všetci mali zásluhu na vydarenej akcii. Ako sa už stalo pravidlom,
spestrením bola tombola, kde si každý vylosoval nejaký darček. Darčeky
do tomboly sme si priniesli, a tak sa
každému niečo ušlo, čo symbolicky pripomínalo Vianoce a vzájomné
obdarúvanie sa. Napriek chladnému
počasiu, sme si odniesli príjemný hrejivý pocit z toho, že sme opäť prekonali lenivosť a vyšli von do prírody.

Ľ. Havetta

J. Drgoňa

tekovský nemčan

Rada rodičov informuje.....aj o 5. ročníku Rodičovskej zábavy
Prebieha 5. školský rok nášho pôsobenia a my Vás opäť chceme informovať o tom, čo sme za minulý
rok urobili, čím sme pomohli a čo
sa nám podarilo získať pre deti v ZŠ
a MŠ.
Na úvod by sme radi oznámili
zmeny v zložení RR. Rozlúčila sa s
nami zástupkyňa 9. ročníka Maja
Rudzanová, ktorá bola zároveň aj
podpredsedníčka RR. Touto cestou
jej chceme vysloviť úprimné poďakovanie za jej pôsobenie v RR. Bola
našou dlhoročnou oporou a jej
ochota, skúsenosti a strávený čas
sa nám ťažko nahrádzajú. Zároveň
sme privítali Betku Rožníkovú za 1.
ročník a zvolili sme si novú podpredsedníčku, ktorou sa stala Hela
Ivaničová..
Naša činnosť sa nemení, naďalej
pomáhame a podporujeme deti,
hospodárime s peniazmi vyzbieranými zo školného, o každom príspevku hlasujeme a našou aktivitou sa snažíme získať financie pre
deti. Školné na tento školský rok
2017/2018 zostalo 10 EUR na žiaka
(1 EURO na mesiac).
Každý školský rok pravidelne prispievame na udalosti a aktivity, ktoré sa dejú počas roka. Zabezpečujeme balíčky na Mikuláša, finančne
podporujeme slávnosti činov, preplácame cestovné deťom, ktoré
reprezentujú našu školu v rôznych
okresných a krajských súťažiach.
Tradične prispievame financiami
na nočnú hru, maškarný ples, tajomstvá dvorov. Na MDD deťom
zabezpečujeme balíčky plné dobrôt, prispievame deviatakom na ich
rozlúčku so školou, platíme deťom
cestu na koncoročné výlety. Na
konci školského roka zabezpečujeme vyznamenaním žiakom knižné odmeny a budúcim prváčikom
v škôlke sponzorujeme ich tablo
a darčeky, ktoré dostávajú pri rozlúčke so škôlkou. V máji 2017 sme
finančne podporili oslavy, ktoré sa
konali pri príležitosti založenia školy a aj turnaj v minifutbale, ktorý
bol súčasťou osláv. V jún 2017 sme
prispeli na zakúpenie softvérovej
multilicencie do interaktívnych tabúľ. Materskej škole sme zakúpili
tabule a zošity potrebné pre prácu

tekovský nemčan

detí, prispeli sme na divadlo a na
výlet do zveroparku. Už počas tohto školského roku sme pomohli
zabezpečiť pre deti mapy, pravítka,
flauty na hudobný krúžok, kompresor na fúkanie lôpt, knihy a CD
na výučbu angličtiny a hygienické
potreby. Požičali sme ZŠ sumu 300
eur na uhradenie zálohy, aby mohli
ísť deti z prvého stupňa do školy
v prírode od 24.3 do 29.3.2018.
Pre lepší prehľad uvádzame zhrnutie výdajov a príjmov v skratke
(od 9.3.2017 do 8.3.2018).
Výdavky:
- cestovné na súťaže – 67,10 EUR
- slávnosť činov – 108,29 EUR
- tajomstvá dvorov – 18,59 EUR
- oslavy výročia založenia školy
+ turnaj v minifutbale – 43,71 EUR
- maškarný ples – 68,94 EUR
- balíčky na MDD – 340,47 EUR
- balíčky na Mikuláša - 273,32 EUR
- knižné odmeny – 130,94 EUR
- cestovné na koncoročné výlety
– 340 EUR
- príspevok deviatakom na rozlúčku so školou – 100 EUR
- multilicencia do interaktívnych
tabúľ – 519,86 EUR
- mapy, pravítka, flauty, kompresor, kriedy, hygienické potreby, knihy a CD angličtina – 294.74 EUR
- MŚ tabule, zošity, divadlo, zveropark – 317,96 EUR
- požička na školu v prírode – 300
EUR
Príjmy:
- školné 1 020 EUR
- zber papiera – 394,01 EUR
- rodičovská zábava – 1 053,49
EUR
V tomto období sme pomohli ZŠ
a MŠ sumou 2 923,72 EUR. Musíme pripomenúť, že všetky doklady
o výdavkoch a príjmoch evidujeme
v pokladničnej knihe. V pokladni
máme momentálne 2 144,27 EUR.
V priebehu školského roka sa ešte
budeme podieľať na organizácií
Dňa detí, zabezpečíme príspevok
pre 9. ročník na rozlúčku so ZŠ, na
koncoročné výlety a taktiež zabezpečíme odmeny pre žiakov za ich
celoročné výsledky. A nesmieme
zabudnúť na tablo a darčeky pre
našich budúcich prváčikov.
20.1.2018 sme zorganizovali

5. ročník rodičovskej zábavy.......
veľmi vydarená akcia. Na úvod
všetkých hostí a kapelu privítal
vo svojom príhovore predseda
RR Ing. Jozef Drgoňa. Počas jeho
príhovoru dostali všetci na stoly
chladené šampanské ako darček
od RR pri príležitosti malého jubilea....veď 5. ročník je také malé
jubileum. Po príhovore vystúpil
detský folklórny súbor Getelinka
pod vedením manželov Žemberyových. Deti boli veľmi zlaté za
čo im patrí vďaka a aj tým, čo ich
pripravili na takéto krásne vystúpenie. Potom už zábavu rozbehla
HS JEWEL prvým tanečným kolom,
ktorá všetkých zabávala až do skorého rána a na tanečnom parkete
bolo málokedy miesto . Na stoloch
mali všetci hostia okrem šampanského aj víno a rôzne druhy chutných pagáčov, ktoré nám s ochotou pripravila Aďa Horňáková za čo
jej veľmi pekne ďakujeme. Na všetkých čakala večera aj rôzne druhy
šalátov vo forme bufetových stolov. Už tradične bola pripravená
pre všetkých čokoládová fontána
s ovocím. O výzdobu stolov sa postarali Maja Rudzanová a manželia
Uličný a sálu vyzdobovali členovia RR a naši tradiční pomocníci.
O polnoci prišla aj dlho očakávaná
tombola, v ktorej bolo 64 cien a
hlavná cena LED TV s uhlopriečkou 108 cm. Po tombole čakalo na
všetkých ešte jedno prekvapenie.
Jeden z hostí si počas celého večera sedel na svojom šťastí a to

mu prinieslo tablet a jahodové
víno. Dodatočne sme zistili, že to
bol 500. účastník rodičovských zábav.......aké symbolické. Atmosféra
na zábave bola vynikajúca, večera bola veľmi chutná a výhercovia cien boli spokojní. Zisk z tejto
zábavy bude použitý na podporu
detí v ZŠ a MŠ. Veľká vďaka patrí
všetkým zabávajúcim sa hosťom,
za to, že takouto formou pomohli
a podporili deti ZŠsMŠ. Ceny do
tomboly venovali miestni podnikatelia a podnikatelia z okolitých
obcí, obecný úrad, občania obce,
RR, ochotní rodičia, RD Tekovské
Nemce, členovia RR. Chceme sa
ešte raz veľmi pekne poďakovať
všetkým, ktorí boli ochotní prispieť
cenami do tomboly a tým podporiť deti v našej škole a škôlke.
Veľmi si to vážime a sme radi, že
väčšina sponzorov sa zúčastnila
aj zábavy a zakúpením vstupenky
ešte viac podporili deti. Ďakujeme aj všetkým ochotným ľuďom,
ktorí pomáhali pri príprave zábavy a upratovaní na jej konci, pani
kuchárke a jej skvelým pomocníčkam a v neposlednom rade aj šikovným deťom, ktoré celú zábavu
zabezpečovali obsluhu a pomáhali
upratovať. Tešia nás aj veľmi pozitívne ohlasy na zábavu. Veríme,
že sa vidíme na 6. ročníku, ktorý
bude 19.1.2019.
Ing. Jozef Drgoňa,
predseda RR pri ZŠsMŠ
v Tekovských Nemciach
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Na slovíčko
Plánovali sme prizvať si na rozhovor človeka, ktorý sa prisťahoval,
ale náhoda mi priniesla do cesty
človeka, ktorí ma zaujal .Zaujal tým,
že svojim koníčkom reprezentuje
našu obec, ale vôbec sa nechváli,
nerozpráva o tom a berie to ako
samozrejmosť. Zúčastnil sa a pomohol pripraviť program na Deň
otcov a mnoho ďalších akcii v našej
obci .Reč je o Slavovi Brieškovi. Tak
na slovíčko...
1.Kde si študoval?
Základnú školu som navštevoval v Tekovských Nemciach , ďalej
SOU v Tlmačoch(4 roky). Vojenský
rok som si odkrútil v Malackách, u
vojska Ministerstva Vnútra , civilná
ochrana .Po vojne som nastúpil do
školy v Pezinku, kde študujú policajti, ako Základnú Policajnú školu,
končiacu maturitou. Tak som vyštudoval dve stredné školy.
2.Bol to tvoj sen, stať sa
policajtom?
Aj áno, nakoniec som sa zamestnal v policajnom zbore do roku
2004, ako starší inšpektor poriadkovej služby.
3.Kde v súčasnosti pracuješ?
Pracujem v Mochovciach, v civilnom sektore, Ochrana a Bezpečnosť Slovenských elektrární ako

operátor centrálneho dispečingu.
4.Ale mňa by zaujímali najviac
tvoje koníčky - psíčky
Momentálne je to športová kynológia, no kedysi to bola cyklistika,
pri ktorej som strávil skoro celé detstvo. Do školy , zo školy na bicykli ,
kolotoč tréningov a pretekov. Ani
neviem, ako to celé ušlo... Aj v súčasnosti chodím do práce na bicykli, ak sa dá a taktiež sa zúčastnujem
pretekov masters ,nad 40 rokov v
horskej cyklistike. Obe záľuby ako
pes , tak aj bicykel, sú nesmierne časovo náročné a venujem sa im denne. Svojho vlastného psa som mal
ako 18-ročný. Podľa mňa pes patrí
k domu, na dedinu. Som členom
Klubu športovej kynológie v Tekovskej Breznici, kde chodím pravidelne už 4 roky so psom cvičiť, pod
vedením hlavného výcvikára pána
Jozefa Juhása. V súčasnosti má klub
26 členov. V klube sme zameraní
na športovú kynológiu, všestranný výcvik, stopy, poslušnosť, obrana a psov, prevažne služobných
plemien, pripravujeme na skúšky
podľa Národného skúšobného
poriadku SR, ktorý patrí medzi najnáročnejšie v Europe. Môj pes má
najvyššiu skúšku. Vyššiu skúšku už
nemôže mať . Je to napríklad ako
u ľudí, od základnej školy, strednej,
až po vysokú školu. Takže môj má

vysokú. Má tretí stupeň, SVV3 a na
pretekoch ešte neskončil horšie
ako druhý. Mal som rôzne plemená psov, ale dnes mám nemeckého
ovčiaka a nemenil by som. Natrafil
som na dobrého psa, s výbornou
povahou, ale podľa mňa je to náhoda. Volá sa Roky. So psom treba
neustále cvičiť. Niekto si myslí, že
ak ho niečo naučím je to navždy,
ale nie je to pravda. Aj psy zabúdajú. Je to hlavne o čase, koľko sa ho
investuje, toľko radosti a dobrého
pocitu sa vráti. Každý, kto si chce zaobstarať psa, by sa mal najprv prísť
poradiť, aké plemeno by bolo pre
neho vhodné. Kto už psa má, výcvik
treba začať od šťeniatka a je veľmi
podobný výchove detí. V prvých
mesiacoch je to len hra a neustále
chválenie, aby nám vyrástli sebavedomé osobnosti. Aj psy majú svoje
povahy, tak ako ľudia. Ak sa psovi
venuje, človek vidí pokrok z týždňa
na týždeň. Cvičíme z rôznymi plemenami, aj malý psík sa dá vycvičiť. Nikoho neodmietneme, chce to
len pevnú vôľu a vytrvať. Ako klub
robíme ukážky výcviku, pre deti v
školách aj dospelých na rôznych
akciách, oslavách obcí, od mája do
septembra 5,6 akcii, na Deň detí,
Deň otcov, od Žiaru nad Hronom,
až po Levice. Je to v podstate na
našej dobrovoľnosti. Chcel by som

osloviť hlavne mladých ľudí, ale aj
tých, čo už majú psíka, alebo rozmýšľajú o jeho kúpe, nech sa prídu
nezáväzne pozrieť, poradiť, cvičíme
každú nedelu od 9.00 v Tekovskej
Breznici na starom ihrisku.
Ešte dlho po rozhovore mi Slavo
zanietene rozprával o psoch, nakoniec, mi predviedol malú ukážku
poslušnosti. Bolo to zaujímavé, ale
mala som určite rešpekt. (aj pred
Slavom, aj pred psom). Prejeme
Slavovi ešte veľa zdravia, času a trpezlivosti, nech sa mu darí a aby
prišlo čo najviac mladých ľudí.
P. Datková

Slávnostná VČS DHZ v Tekovských Nemciach.
Dňa dňa 14.1.2018 sa opäť po
roku stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Tekovských Nemciach na výročnej
členskej schôdzi vo svadobke
kultúrneho domu, aby zhodnotili
svoju činnosť za uplynulé obdobie
a stanovili si úlohy a ciele na rok
2018. Táto schôdza bola o to slávnostnejšia, že naši členovia mohli
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na nej privítať Prezidenta DPO SR
Pavla Ceľúcha, Predsedu KV DPO
Nitra Petra Kunkelu, Predsedu ÚzO
DPO Zlaté Moravce Dušana Mihóka, pani Delegátku ÚzO DPO Zlaté
Moravce Renátu Gregorovú.
Predseda DHZ oboznámil prítomných s plánom hlavných úloh, ktorý
bol následne schválený všetkými
prítomnými členmi bez výhrad.

Ďalším bodom programu bolo
prijímanie nových členov DHZ.
Žiadosť o prijatie za členov DHZ
v Tekovských Nemciach predložili nasledovní mladí občania obce
Tekovské Nemce : Jozef Varga, Marek Buday, Štefan Valkovič, Juraj
Komačka, Timotej Dušička, Martina Kašparová, Peter Šamu a Tibor
Šramaty.
Všetci žiadatelia o členstvo v DHZ
Tekovské Nemce dostali v hlasovaní plný počet hlasov zúčastnených
členov. Týmto bola splnená aj jedna
z úloh výboru DHZ – omladzovanie
členskej základne.
Prezident DPO SR Pavol Ceľúch
hovoril o väčšej podpore štátu
štruktúram DPO oproti minulosti –
odovzdávanie požiarnych vozidiel,
protipovodňových vozíkov atď. Ako

súčasný starosta obce Sveržov chápe a víta aktívnu účasť členov DHZ
na akciách usporiadaných obecným úradom a vyzval členov DHZ,
aby boli aj naďalej rovnako nápomocní obci. Poďakoval DHZ v Tekovských Nemciach za ich doterajšiu činnosť, vyjadril radosť nad tým,
že bolo prijatých do DHZ 8 nových
a hlavne mladých členov. Na záver
svojho obšírneho príspevku odovzdal predsedovi miestneho DHZ
na pamiatku obraz so symbolom
hasičov sv. Floriánom s osobným
venovaním. Po ukončení diskusie
a schválení uznesenia predseda
DHZ ukončil oficiálnu časť VČS DHZ
Tekovské Nemce.
Ing. Pavel Valkovič ,
predseda DHZ
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TJ Družstevník Tekovské Nemce bilancoval svoju činnosť na
VČS a plány do tohto roku 2018
Miestna Telovýchovná jednota na svojej výročnej členskej schôdzi hodnotila
svoju činnosť v minulom roku a prezentovala svoje plány, zámery do tohto roku
2018. Schôdza prebiehala podľa stanoveného a odsúhlaseného programu.
Pri hodnotení činnosti v minulom roku
je potrebné vyzdvihnúť hlavne aktivity,
ktoré súvisia s podporou mládežníckeho futbalu u nás, založením žiackeho
mužstva v kategórii U 11, udržaním
mužstva dorastu v kategórii U19 a samozrejme zastabilizovaním mužstva
dospelých, ktoré malo výborný začiatok
do novej sezóny, bohužiaľ, forma hráčov
nevydržala až do konca jesennej sezóny.
Jednou z hlavných úloh výboru TJ
bolo pripraviť projekt na 2. etapu výstavby infraštruktúry ihriska pod záštitou
SFZ . Teraz už môžeme s veľkým potešením konštatovať, že sme vo veľmi silnej
konkurencii boli úspešný a dostaneme
od SFZ dotáciu vo výške 10 000,- eur, kde
sumou 2 500,- eur musíme prispieť na
spolufinancovaní tohto projektu. Jednou z hlavných podmienok bolo minimálne jedno mládežnícke mužstvo. Je
pre nás aj z tohto dôvodu zaväzujúce,
aby sme v tejto práci s mládežou pokračovali, aj keď je to v tejto modernej
počítačovej dobe dosť náročne, stojí to
veľa obetavosti, voľného času všetkých,
ktorí okolo futbalu robia.
Projekt podporí kvalitatívne zlepšenie samotnej hracej plochy a zlepšenie
celkového vybavenia okolia futbalového štadióna, ktoré vytvorí atraktívnejšie
podmienky pre samotných hráčov a tak
isto divákov .
Súčasťou projektu sú nasledovné hlavné aktivity :
1., Hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov
Skvalitnenie samotnej hracej plochy ihriska :
A., pieskovanie, vertikulácia ihriska samotná hracia plocha má nekvalitné
podložie, ktoré sa skladá z ťažkej ílovitej
pôdy, kde aj samotná vrchná vrstva obsahuje ťažké íly, ktoré nie sú vhodné pre
dobrý trávnik. Z toho dôvodu je nutné
existujúcu vrchnú vrstvu trávnika prevzdušniť a vytvoriť kvalitnejšie podložie

pre samotný koreňový systém trávnika .
B., Odvodnenie časti ihriska, ktoré je
v prípade dažďov do značnej miery
podmočené - časť ihriska pri jazierku je
vzhľadom na zlé podložie neustále podmočená, tým, že sa zrealizuje plánovaná
drenáž, je predpoklad , že sa táto situácia zlepší a hlavne pri daždivom počasí
umožní, aby bola celá plocha trávnika
v rovnakej kvalite.
C., Doriešenie a doplnenie existujúceho závlahového systému o pojazdný zavlažovací poloautomatický vozík Rollcar
vrátane doplňujúceho vybavenia hadíc,
vozíka a spojok- udržanie kvalitnej hracej plochy bez závlahového systému je
dnes takmer nemožné, momentálne
máme urobený len rozvod pozdĺžne pri
ihrisku a samotné zavlažovanie je veľmi
prácne, keď musíme ručne prekladať
hadice a rozstrekovací puk. Pojazdný
poloautomat nám výrazne napomôže
zefektívniť samotné zavlažovanie hracej plochy .
2., Rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov
Doplnenie chýbajúcej a existujúcej nekvalitnej infraštruktúry na ihrisku :
D., Osvetlenie ihriska - oprava a inštalácia osvetlenia umožní hráčom trénovať
aj v neskorších hodinách, čo je v dnešnej
dobe pri amatérskom futbale veľmi dôležité , pretože všetci hráči si musia v prvom rade zabezpečiť svoju existenciu
v zamestnaní, prip. živnosti, alebo inej
podnikateľskej činnosti .
E., Striedačky pre hráčov– momentálne striedačky sú vo veľmi zlom stave,
každá striedačka je vyhotovená z rozdielnych materiálov, je na nich málo
miesta, kde je teraz max. kapacita 4-5
náhradníkov. Striedačky sú tak isto zle
umiestnené, keď sa nachádzajú veľmi
blízko od seba a sú umiestnené nesymetricky v jednej polovici ihriska.
F., Výstavba tribúny - existujúce dve
tribúnky majú momentálne nedostatočnú kapacitu a preto je súčasťou tohto
projektu návrh prístavby ďalšej tribúny
s kapacitou cca 45 osôb .
G., Svetelná tabula s časomierou
a priebežnom stave zápasov - svetelná
tabuľa je dnes už bežným vybavením

technickej infraštruktúry ihrísk, keďže
ju momentálne nemáme, bude určite
vhodným doplnením pri technickej vybavenosti na našom futbalovom ihrisku.
F., Prístrešok pri vstupe na ihrisko - prístrešok pri vstupe do areálu ihriska momentálne nie je u nás, pri daždivom ,
veľmi slnečnom počasí je problematické a nekomfortné vyberanie vstupného. Tak isto okrem praktického využitia
tento prístrešok určite do značnej miery
vylepši prvý dojem pri vstupe do nášho
futbalového areálu .
Všetky hore uvedené aktivity zabezpečia v prvom rade kvalitnejšiu samotnú hraciu plochu ihriska, vytvoria sa oveľa lepšie podmienky pre hráčov a tak
isto sa vytvoria kvalitnejšie podmienky
pre divákov, či už výstavbou tribúny, zabezpečením aktuálnej informovanosti
ohľadne priebehu jednotlivých futbalových zápasov . Výstavbou prístrešku pri
vstupe na ihrisko sa zabezpečia lepšie
podmienky pre výber vstupného , nehovoriac o kvalitnejšom prvom dojme
pri samotnom vstupe do areálu ihriska
.Vyhotovenie chýbajúcej infraštruktúry
projektu zabezpečí zatraktívnenie celkového prostredia celého areálu, je šanca,
že osloví následne viac fanúšikov a hlavne mládež. Je našou veľkou výzvou vytvoriť kvalitné tréningové prostredie pre
výchovu mládežníckych mužstiev v našom klube. Hlavným cieľom okrem vytvorenia kvalitného mužstva dospelých
je , aby boli v klube vytvorené stabilne
minimálne dve mládežnícke mužstvá.
Záverom by som chcel touto cestou
poďakovať všetkým hráčom v mužstve dospelých, dorastu a žiakov, ktorí
vzorne reprezentovali našu obec. Veľká
vďaka patrí hlavne obetavej práci všetkým členov výboru , trénerom , rodičom
detí žiakov . Tak isto fanúšikom, všetkým
sponzorom, ktorí nás podporili finančne formou 2% z dani cez OZ Nemčan
alebo akoukoľvek inou formou podporili náš miestny futbalový klub a
hlavne OcU , ktorý je naším hlavným
sponzorom.
Predseda TJ Družstevník
Tekovské Nemce Ing.
Ján Valkovič

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
NARODILI SA:
Hana KUBÍKOVÁ
Denis ŠARKOZY
Damián KUREK
Tomáš BAHYL

JUBILANTI
Milan DRGOŇA
Irena IVANČÁKOVÁ – ŠIROKÁ
Pavel BENČURIK
Jana VALACHOVÁ
Valéria VARHANÍKOVÁ
Štefan PALLER
Vierka IVANOVÁ
Štefan MULLER
Viktória VARHANÍKOVÁ
Terézia BRIEŠKOVÁ

Blahoželáme!

Navždy nás opustili:
Emília BALÁŽIKOVÁ
Anna LUKÁČOVÁ
Terézia ŠIMONOVIČOVÁ
Anna VARHANÍKOVÁ
Pavlína BENIAKOVÁ
Augustín HUDEC
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