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Slovo na úvod
Konečne sa môžeme voľne
nadýchnuť. Bez rúška a respirátora. Opatrenia sa postupne
uvoľňujú, okresy sa farbia do
žlta a zelena a my postupne
prestávame sledovať covidový automat. Správy sa už nevenujú číslam o nakazených
a hospitalizovaných. Prinášajú
optimistickejšie predpovede.
Prebúdzajú sa aktivity, koncerty
a kultúrne podujatia. Počasie je
stálejšie, slnečné, teploty stúpajú. Ľudia si opäť plánujú dovolenky a tešia sa na leto. Žiaci
ukončili netradičný školský rok
tradične vysvedčením. Prázdniny sú na samom začiatku. Každý dúfa a verí, že sa už situácia okolo pandémie Covidu 19
nebude opakovať. Prestávame
byť ustráchaní a opatrní. Dokonca si už aj ruku podáme...
Užívajme si kým sa dá. Využime
príležitosti a všetky maličkosti,
ktoré patria k normálnemu životu. Zistili sme aké je to pre
nás dôležité. Stretávajme sa
s ľuďmi, s rodinou, priateľmi.
Navštevujme starých rodičov.
Podporme účasťou podujatia
organizované obcou. Veď nevieme, ako dlho bude tento
stav voľnosti trvať!
P. Jančeková

Deň otcov - zápolenie

Deň otcov 2021
Dňa 13.júna som sa so svojou
rodinkou, tak ako mnohí, zúčastnila podujatia ku Dňu otcov. V
mene rodičov by som sa chcela poďakovať všetkým ktorí sa
podieľali na jeho organizácii.
Okrem atrakcií v podobe nafukovacích hradov a trampolíny,
mali deti možnosť si zasúťažiť,
kde ich pri každej disciplíne
očakávali vysmiati rozhodcovia,
dobrovoľníci a členovia kultúrnej komisie. Ďakujem žienkam,
ktoré smažili parádne hranolky,
guláš nemal chybu, veľká pochvala kuchárovi. Do toho veselá
hudba, DJ Palli Gaži to opäť roztočil a trošku som si aj zatancovala. Janka Šimegová hviezdila
v maľovaní na tvár. Toľko detí a
ich nároky na postavičky, ktorých aj mená je problém vysloviť, ale zvládla to na výbornú.
Takisto hasičský zbor mal pripravenú zaujímavú disciplínu,
tak sme mali osvieženie, keďže
v poobedných hodinách už aj
slniečko hrialo. Všetkých priateľov a známych len na chvíľu
vidieť a pozdraviť po tomto náročnom období je balzam na
dušu. Pre mňa osobne najkrajší

zážitok bola jazda na koni. Zimomriavky som mala po celom
tele už len že som sa neho “vykiepila”. Manželia Drgoňoví máte
môj obdiv. Po nezabudnuteľnej
jazde mohli deti koníka a poníka nakŕmiť mrkvičkou. Všetkým

ďakujeme, vaša srdečnosť je väčšia, než nedeľné pohodlie doma
a my si to vážime... Nejednému
dieťaťu či dospelému ste vyčarili
úsmev na tvári.
Michaela Hradová (Holečková)

Víťaz M. Žembery so synom Adamkom dcérou Zarkou

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Tekovských Nemciach dňa
31. 05. 2021
OZ: Berie na vedomie:

OZ: voli :

1.
2.
3.

1.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 01.03. 2021
Správu pracovnej komisie z kontroly požiadaviek a náležitostí
prihlášok kandidátov na post hlavného kontrolóra obce v súlade
s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zmysle platnej legislatívy a uznesenia OZ
č. 7/2021
4. Správu audítora k záverečnému účtu
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020
6. Výročnú správa obce za rok 2020
7. Informáciu o stave účtov
8. Informáciu predsedu rady školy o záveroch rokovania RŠ
9. Informáciu predsedu kultúrnej komisie o plánovaných kultúrnych a športových akciách
10. Informáciu SO o splnení povinnosti ohľadom podania majetkových priznaní
11. Informáciu SO o aktuálnych otázkach

2.

V súlade s §11 ods.4 volí: Máriu Šalkovú na post hlavného kontrolóra obce Tekovské Nemce s pracovným úväzkom v rozsahu
0,15 % pracovného úväzku, t. j. 5,6 hod. týždenne a určuje jej
mesačnú odmenu 15% t.j. spolu 301,- € mesačne
OZ súhlasí s vykonávaním mimopracovnej činnosti HK

OZ: ukladá :
1.
2.

Poslancom doplniť návrhy do PHSR obce do najbližšieho zasadnutia OZ ( tabuľku zašle SO)
Vyjadriť sa ku predaju domu s.č. 408 na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva

OZ odporúča : SO zamerať GP komunikácie pri družstevných bytovkách a vytýčiť hranicu medzi obecným pozemkom a pozemkom pri
dome s.č. 27.
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Tekovských Nemciach dňa 21. 06. 2021

OZ: Prerokovalo:

OZ: Berie na vedomie:

1.

1.
2.
3.

2.

Žiadosť manželov Hudecových ohľadom odkúpenia rodinného domu
Návrh poplatku za zapožičanie pivného setu

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 31.05. 2021
Informáciu SO aktuálnych otázkach

OZ : schvaľuje:

OZ: Prerokovalo:

1.
2.
3.
4.

1.

5.

6.
7.
8.

Návrhovú komisiu
Volebnú komisiu
Celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad
Použitie finančných prostriedkov vo výške 67 464,87 € ( výsledok
hospodárenia za rok 2020) na tvorbu rezervného fondu
Dodatočnú tvorbu rezervného fondu v sume 2 577,40 eur zo
zostatku FO , ktoré neboli správne zaúčtované do príjmových
FO, ale boli použité v rozpočte
Úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu
Plán práce HK na 2. polrok 2021
Otvorenie všetkých ročníkov na I. stupni.

Návrh poplatku za zapožičanie pivného setu a stanu 3x3 m

OZ : schvaľuje:
1.
2.
3.
4.

Návrhovú komisiu
Vypustenie bodu č. 6 v programe OZ a schvaľuje nový program
zasadnutia
Poplatok za zapožičanie pivného setu domácim do 3 dní – 10,- €
a za stan 3x3 m 15,- €. Za každý ďalší deň 3,- €.
Pridelenie nájomného bytu p. Márii Brieškovej

OZ odporúča :
1.
2.

Ukončiť s p. Šálym nájomnú zmluvu na prenájom nebytových
priestorov
Jednať s vlastníkmi domu s č. 68 ohľadom kúpy nehnuteľností

Rada rodičov informuje
Stalo sa zvykom, že Rada rodičov
pravidelne informuje o zmenách vo
svojich radoch či o svojej činnosti
na stránkach Tekovského Nemčana. Preto by sme radi využili túto
možnosť opäť a aspoň stručne informovali o novinkách. Tou najpodstatnejšou je odchod Ing. Jozefa
Drgoňu, ktorý dlhé roky vykonával funkciu predsedu. Za všetok
obetovaný čas v čele Rady rodičov
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a aktivitu v prospech našich detí
mu patrí naozaj veľká vďaka. Za nového predsedu bola zvolená pani
Jana Varhaníková a nového člena
za 1.ročník pani Beáta Kováčová.
Výška školného poplatku na dieťa
predstavovala 10 euro. Vďaka týmto prostriedkom sa nám podarilo
zakúpiť do školy dva nové počítače v hodnote 578 euro. Výťažok zo
zberu papiera predstavoval sumu

117,20. Tak ako všetky ostatné oblasti života aj našu činnosť ovplyvnili časy pandémie koronavírusu
a tak nám nebolo kôli opatreniam
umožnené organizovať tradičnú
Rodičovskú zábavu v januári 2021.
Napriek tomuto výpadku príjmov
sa nám podarilo spolufinancovať
balíčky pre deti na Deň detí, Mikuláša, rozlúčkovú slávnosť pre
9.ročník, knihy pre predškolákov

a vyznamenaných žiakov, tablo
pre MŠ, nákup darčekov pre MŠ na
Vianoce a koncoročnú Slávnosť činov. Finančný zostatok v našej pokladnici tak predstavuje 3144,67.
O našej činnosti budeme naďalej
informovať na stránke Tekovského
Nemčana.

RR
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Tradičné ukončenie netradičného školského roka
Bol to naozaj netradičný školský rok. Sme radi, že je už za nami.
V marci sa nám vrátili žiaci 1. stupňa do školských lavíc a mohli sme
byť opäť spolu. Učitelia aj žiaci. Aj keď s prísnymi opatreniami, ktoré
nám komplikovali a sťažovali organizáciu vyučovania a spôsobovali nespokojnosť, predsa sme to zvládli.
Postupne sa do školy vrátili aj starší žiaci a mohli sme sa naplno rozbehnúť. Škoda, že už času do konca
školského roka bolo málo. Mnohí si
ťažko zvykali na pravidelné ranné
vstávanie, mali problém zaradiť sa
do kolektívu a nebol čas poopravovať známky po dlhej neprítomnosti. Aj teplé počasie urobilo svoje.
Nemohli sme sa venovať voľnočasovým aktivitám, neorganizovali
sme školské výlety ani pravidelné
súťaže. Snažili sme sa dobehnúť zameškané. Známky na vysvedčení

V poslednom štvrťroku Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvy na dotácie. Zapojili sme sa a vypracovali
sme niekoľko projektov. Najväčším bol projekt na modernizáciu
priestorov školy a školského vybavenia. Zapojili sme sa do projektu
Čítame radi a získali sme financie
na nákup kníh do triednych knižníc.
Podali sme ekoprojekt na realizáciu
vyvýšených záhonov na pozemku
pred školou, ktoré umožnia žiakom
pestovať svoje plodiny a realizovať
sa na hodinách pracovného vyu-

boli možno u niektorých o stupienok horšie, ale to nie je dôležité.
Hlavne, že sme zdraví. Hlavne, že
sme sa snažili urobiť pre to všetko.
Máme dobrý pocit a veríme, že od
septembra sa školský život vráti do
starých koľají.

čovania. Opäť budeme cez projekt Ministerstva školstva organizovať Letnú školu – 20 záujemcov
ju bude navštevovať od 16. augusta. Cez občianske združenie Živica
sme podali projekt na nákup nádob na separovaný zber do každej
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triedy. Na životnom prostredí nám
záleží. Nespoliehame sa však len na
dotácie. Sme škola s nízkym počtom žiakov, preto sú naše šance
menšie. Z vlastných zdrojov a za
výdatnej pomoci p. Ľuboša Petroviča sme pred školskou jedálňou
vyrobili malé sedenie pre žiakov
aj rodičov čakajúcich na obed. Pre

sme realizovali skrášlenie oplotenia.
Sú to maličkosti, ktoré nás v tomto období tešili. A potešiť deti sa
nám podarilo aj na MDD. Rada rodičov pripravila pre žiakov balíčky, vybehli sme do prírody opekať
a športovať a niektorí aj do mesta
nakupovať. Zorganizovali sme Deň
zvieratiek. Deti z materskej školy

mamičky sme pripravili virtuálne
vystúpenia a srdiečkový strom na
školskom dvore. Zorganizovali sme
zber papiera. Manželia Valentínioví
nám darovali na školský dvor trampolínu. Deti mali ohromnú radosť
a využívali ju hlavne v školskom klube. Chcem poďakovať aj L. Gažimu,
ktorý umožnil postupne všetkým
žiakom 1. stupňa navštíviť firmu Lumigreen a zajazdiť si na koni. Opäť
sme skrášľovali interiér školy, napríklad obrazom, kde všetci priložili ruku k dielu. Na školskom dvore

mali krásnu rozlúčku „po indiánsky“
na školskom dvore a deviatakom
sme umožnili trojdňový výlet. Robili sme čo sme mohli, aby bol koniec roka ako sa patrí. Školský rok
sme ukončili tradične na školskom
dvore Slávnosťou činov. Odmenili
sme jednotkárov a víťazov súťaží.
Teraz si už iba užite si prázdniny
bez povinností a v septembri plní
síl a zdraví sa stretneme v škole. Už
sa tešíme!
P. Jančeková, RŠ
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Päťdesiatka
Čože je to päťdesiatka?- spieva sa v známej piesni. Hovorí sa, že
človek v päťdesiatke začína už prehodnocovať a aj bilancovať svoj
život. Podľa odborníkov je to obdobie, kedy je človek už skoro sám
sebou a začína dozrievať. Už je kus cesty za ním, ale kus cesty má
ešte pred sebou.
Spomaľuje a už sa neženie bezhlavo za vecami, ktoré nepovažuje za
dôležité vo svojom živote. Ale niektorí, hlavne tí mladší tak nežijú. Veľa
z nich si zakladá rodiny v tridsiatke
ale sú aj takí, čo ešte neskôr. Snažia
sa ešte dať niektorým veciam tvar.
Začínajú a berú si rôzne pôžičky,
ktoré ich vrhajú do kolotoča toho,
čomu sa hovorí práca a povinnosti.
Zrazu nemajú čas. Okolie ich núti,
aby mali „všetko“ a „všetko“ aj stíhali.
Média nás denne masírujú, čo všetko máme mať a ako sa máme snažiť.
Tých nástrah okolo nás je veľa. Potom sa všade ľudia ponáhľajú. Nestíhajú. Nevedia, že toho aj tak viac
nestihnú. Ale nielen tí mladší. Prečo
to píšem?
Na začiatku našej obce je tabuľa
Tekovské Nemce - je to značka, ktorá
vodičom oznamuje, že je tu obec,

kde je povolená rýchlosť 50 km/h. Je
treba spomaliť. Keďže bývam v okrajovej časti dediny, tak mám možnosť
sledovať, či je táto rýchlosť aj dodržiavaná. Autá, ktoré prichádzajú od
Hronského Beňadika ju ešte ako tak
dodržiavajú, lebo na začiatku obce
je „vymodelovaný“ spomaľovač (v
tejto podobe asi rarita na Slovensku).
Ale autá, ktoré idú z dediny sa rútia
aj rýchlosťou 80 km/h. Ponáhľajú sa,
neviem za čím... Či ich tých 5 minút
alebo sekúnd posunie v živote vyššie. Tá 50 km/h rýchlosť nie je daná
len tak. Asi je to preto, že v dedine
je plno detí a starších ľudí, ktorí už
nie sú takí rýchli, aby dokázali ešte
aj behať.
Ulica Staré Grunty je priama a jedna z najdlhších ulíc v obci. V roku
1996 sa v obci zavádzal plyn. Potrubie sa zasypalo zeminou, ale stále

tam nie je asfalt. Cesta je na niektorých miestach užšia o viac ako pol
metra. Keďže na ulici Staré Grunty
nie je chodník, (ktorý by mal byť
v 21. storočí samozrejmosťou) a na
niektorých miestach chýbajú aj odtokové žľaby na dažďovú vodu, tak
chodci majú problém v nepriaznivom počasí vyhnúť sa autám. V poslednom roku sa stali na tejto ulici
dve kolízie- stretu áut s chodcom. Aj
keď tieto nehody si nevyžiadali tragické zranenia, v budúcnosti to tak
dobre dopadnúť nemusí. Prečo sa
ulica Staré Grunty nedala do pôvodného stavu po rozkopávkach tak ako
ulica Hradská? Neupravená cesta po
rozkopávkach pre zavedenie plynu
nie je ničím príjemným, ale niekoľko
dní alebo aj týždňov sa dá vydržať,
ale ak cesta nie je daná do pôvodného stavu niekoľko rokov, tak už to
výrazne negatívne ovplyvňuje každodenný život. Kompetentní nám
stále hovoria: „Cestu nemá význam
opravovať, keďže sa bude budovať
kanalizácia.“ Ja sa pýtam: „Kedy sa
kanalizácia začne budovať? O 3, 10

alebo 20 rokov? Dokedy máme trpieť takýto stav?“ A to sa už nevyjadrujem o povrchu cesty. V roku
2006 prijalo obecné zastupiteľstvo
uznesenie o znížení rýchlosti na niektorých úsekoch v obci na 40 km/h.
V roku 2009 sa menil zákon o cestných komunikáciách, kde sa v obci
znížila rýchlosť zo 60 km/h na 50
km/h a značky s rýchlosťou 40 km/h
boli odstránené. Keďže na ulici Staré
Grunty absentuje chodník a cesta je
v niektorých úsekoch úzka, tak asi
by bolo potrebné pristúpiť k opätovnému zníženiu rýchlosti. Taktiež
by bolo vhodné, keby si obec dala
vypracovať pasportizáciu dopravného značenia miestnych komunikácií a posúdilo by sa, kde by bolo
potrebné doplniť dopravné značenie, alebo ho ponechať v pôvodnom stave a na ktorých miestach
by sa prípadne urobila zmena. Treba
len veriť, že sa nájde riešenie v záujme všetkých, nakoľko situácia
na tejto ulici je pre chodcov veľmi
nebezpečná.
Ján Sikoriak

až ku oltáru. Tiež by som chcela poďakovať aj Lukášovi Gažimu za to, že naučil deti krásnu pesničku, ktorú zaspievali
počas omše. Pieseň nádherne
podtrhla slávnostnú atmosféru. Za kvetinovú výzdobu, ktorá skrášlila priestor y kostola

ďakujeme p. Anke Šramatyovej.
Prvé sväté prijímanie je významný krok v živote našich
detí završuje uvedenie detí do
kresťanského života.

Prvé sväté prijímanie

Tretia júnová nedeľa bola pre
žiakov tretieho ročníka veľmi výnimočná. V tento deň sa v našej
farnosti konalo Prvé sväté prijímanie. Tohto veľkého dňa sa zúčastnilo 7 detičiek z našej obce.
Tomáško Kordoš, Matúško Laca,
Hanka Gažiová, Paľko Valkovič,
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Kamilka Gažiová, Marianka Ivanová a Šimonko Beniak (FOTO).
Príprava na túto vzácnu udalosť trvala niekoľko týždňov,
pod dohľadom miestneho pána
farára. Sme mu nesmierne vďační za to, že aj v tejto ťažkej dobe
pripravil a doviedol naše deti

Z. Beniaková

Strana 4

Takmer polstoročie činnosti v Dozornom výbore COOP
Jednota v Tekovských Nemciach
Často si človek v priebehu života
neuvedomuje tok času. Možno až vo
vyššom veku sa nad letiacim časom
človek zamýšľa častejšie. Práve v tomto období, keď sa v tunajšej organizácii COOP Jednota zmenilo obsadenie
výboru vybavili sa mi spomienky na
moju činnosť v tejto organizácii.
Členom, ešte vtedy, Jednoty som
sa stal v roku 1976. Krátko na to som
bol zvolený za člena Dozorného výboru. Vtedy, tak ako aj dnes, bolo úlohou DV dohliadať na hygienu predaja, zásobovanie tovarom, technické
vybavenie prevádzok a tiež aj menšie
údržbárske práce. V tej dobe mala
Jednota v obci 5 prevádzok. Potraviny, zmiešaný tovar, mäso, mliekáreň a
tiež hostinec. Ako čas ubiehal menilo
sa i obsadenie výboru a tiež predsedovia výboru. Postupne sa výbor

vyprofiloval do zostavy, ktorá práve
v tomto roku ukončila svoju činnosť.
Počas pôsobenia tohto výboru postupne ubúdali prevádzky, ktoré sa
z hľadiska vedenia Jednoty stávali
nerentabilnými až nakoniec zostala iba jedna prevádzka. To značne
odbremenilo DV na činnosti. Jednak
ubudlo množstvo kontrol, ktoré sa
museli mesačne vykonať, ale ubudli aj činnosti v oblasti starostlivosti o
prevádzky. Popri kontrolách členovia
výboru vykonali množstvo drobných
úprav v prevádzkach a v ich okolí,
komunikáciou s príslušnými osobami z vedenia Jednoty v Žarnovici sa
podarilo dosiahnuť rôzne vylepšenia,
medzi iným aj opravu fasády súčasnej predajni potravín. Predstavenstvo
COOP Jednota v Žarnovici, vyhodnotilo v roku 2011 činnosť výboru ako

Rok 2011 - cena za Najlepší Dozorný výbor
Najlepší Dozorný výbor.
Pred voľbami v roku 2021 sa členovia výboru dohodli na ukončení
činnosti a pripravili návrh nového
výboru. Tento návrh bol prijatý a navrhnutí členovia aj členmi ZO zvolení.
Odstupujúci výbor želá novému

výboru veľa zdaru vo svojej činnosti,
veľa dobrých nápadov na vylepšenie činnosti prevádzky a úspechy v
získavaní ich realizácie.
Za odstupujúci Dozorný výbor
Ing. Štefan Janček

Gabriel Gaži, Natálka Varhaníková, Marcus Valent, Jarko Kurek, Sebi Forgáč, Kiko Potocký, Kajo Galbavý, Hugy Rajčan

Indiánska rozlúčka
Tri roky prešli ako voda v potoku a z našich najmladších sa stali najstarší,
ktorí od septembra budú znova najmladšími ale tentokrát už vo veľkej
škole. Preto tak, ako každý rok, ani tento nemohla chýbať rozlúčka s našimi predškolákmi. V jedno krásne štvrtkové popoludnie sa premenili na
indiánov, ktorí museli najprv zvládnuť pripravené úlohy. Za splnené úlohy získali pierka na indiánsku čelenku. Po zložení sľubu predškolákov im
už nič nestojí v ceste za novými poznatkami a zážitkami. Samozrejme na
záver nechýbala diskotéka a chutné pohostenie s výbornou tortou, za
ktoré ďakujeme rodičom.
Našim predškolákom prajeme počas letných prázdnin veľa oddychu a
zábavy, aby načerpali dostatok sily a energie, nech od septembra môžu
v laviciach naháňať samé včeličky.
S. Jablonková
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Na slovíčko
História poľnohospodárstva je
približne dlhá ako história ľudstva. Obrábanie pôdy sa vyvíjalo
v závislosti od klimatických, aj miestnych podmienok. Je to odvetvie, ktorého hlavnou úlohou je
zabezpečiť výživu obyvateľstva.
Hlavným výrobným prostriedkom
je pôda, hlavnou činnosťou je
obrábanie pôdy, pestovanie plodín
a chov hospodárskych zvierat. Aj
napriek našim dobrým klimatickým
podmienkam je toto odvetvie roky
problematické, na zozname ministrov pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR sa vystriedalo od roku
1990 devätnásť ministrov. Nás zaujalo takzvané drobné farmárstvo,
ktoré sa v súčasnosti najviac rozvíja.
Medzi drobných farmárov v našej
obci pozná skoro každý. Sú to
manželia Vierka a Jozef Štulleroví.

Tak, na slovíčko....
Hospodáriť „ na svojom“ sme
začali okolo roku 1990 a postupne
sme začali zväčšovať a zveľaďovať.
Jedná sa nielen o hospodárske

zvieratá, ale s tým súvisí poľnohospodárska technika a rastlinná výroba. V súčasnosti máme z poľnohospodárskej techniky kombajn,
traktory, techniku na kosbu, na
balíkovanie sena a autá.
Zo zvierat máme jedného býka,
kanca, dvadsať svíň, dve teliatka,
štyri dojné kravy. Z hydiny husi,
kačice a brojlery.

Koľko času Vás stojí
hospodárstvo, máte
vôbec voľno?
Ráno o piatej vyčistíme maštaľ,
nakŕmime a dojíme, to isté je okolo
sedemnástej, každý deň od pondelka do nedele. Žiadne voľno,
dovolenka, kúpalisko, more, alebo
v zime lyžovanie. Zvieratá sú na
plný úväzok tak isto ako my. Aj naše
deti od malička pomáhali, kým ostatné deti sa išli kúpať, pokiaľ nebolo spravené, muselo sa robiť.

Predávate nejaké
výrobky?

Okrem mlieka máme maslo,
tvaroh a smotanu.

Čo by ste odkázali
ľuďom, ktorý uvažujú
o tom, že by sa „pustili“
do podnikania v oblasti
poľnohospodárstva?
Nechceme nikoho odradiť
a držíme mu palce, lebo okrem
byrokratických prekážok, ktoré ich
možno už na začiatku odradia, ich
čaká dlhá cesta k malému úspechu.

Neviem, či sa dá slušne zarobiť
a venovať sa iba tomu. Na Slovensku je to stále iba sen...
Ďakujeme z a rozhovor
a nebudeme zdržovať, držíme
palce a prajeme pevné nervy,
trpezlivosť a veľa úspechov.

P. Datková

Úspechy našich mladých
Ako všetci vieme koronavírus zasiahol vo veľkom aj šport. Napriek
tomu za sezónu 2020/2021 máme čo konštatovať. Naši mladí futbalisti
odohrali 6 turnajov čo dokopy činilo 14 zápasov. Nie je pochýb o tom,
že nám mládežnícke mužstvo robí dobré meno. Celkovo sme dokázali
zvíťaziť 10x a iba 3x sme utrpeli horkosť porážky. Preto nám na konci
skrátenej sezóny zaslúžene patrí 5. miesto s 31 bodmi a cieľ, ktorý sme
si pred sezónou vytýčili sa nám podarilo splniť. Týmto chcem zároveň
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poďakovať všetkým deťom, ktoré na ihrisku podávali maximálne výkony
a rodičom za veľkú podporu. Vďaka týmto aspektom sa nám napriek žiadnej príprave podarilo vyhrať aj posledný turnaj v Tesárskych Mlyňanoch.
Preto ešte raz veľká vďaka tým, ktorí sa podieľajú na mládežníckom futbale v Tekovských Nemciach.
M. Šebeňa
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Jánske ohne
Dňa 26.6. sa na našej priehrade uskutočnil druhý ročník veľmi
úspešného podujatia pod záštitou
kultúrnej komisie. Kto sa Jánskych
ohňov zúčastnil určite neobanoval.
Vatra, dobré jedlo, posedenie s priateľmi pri hudbe, to všetko už ľuďom
v dočasne postcovidovej ére nepochybne chýbalo, o čom svedčí aj
hojná účasť zo strany nielen našich
občanov, ale aj „cezpoľných“. Pre
veľkých bol prichystaný výčap, pre
malých rôzne atrakcie, nechýbali
hranolky, opekačka a kúzelné bytosti v maskách. Vzduchom sa niesla lákavá vôňa pečených pstruhov
na ktorých sme si pochutnali vďaka
členom MS SRZ. Keďže podujatie
takéhoto rozmeru je mimoriadne
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logisticky náročné, nikdy by sa nezaobišlo bez práce mnohých dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali či už na
jeho príprave, ale i priebehu, či už
z radov občanov alebo členov DHZ.
A vďaka hudbe DJ Palliho mohla
zábava pokračovať až do neskorých nočných hodín. Veľká vďaka
patrí všetkým dobrovoľníkom ale
aj všetkým zúčastneným, pretože
akékoľvek podujatie je len natoľko
úspešné, nakoľko oň prejavia záujem ľudia, ktorým je vždy určené. Snáď nám neisté časy dovolia
stretnúť sa na našej priehrade opäť
o rok a spoločne sa zabaviť.

L. Sentineková
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI

Kto bol ten partizán ?
Pokračovanie.....
V poslednom čísle Tekovského
Nemčana som čitateľom porozprával príbeh o stretnutí po rokoch
na chate na Inovci. Na fotografii sa
s mojimi synmi usmieva Jevgenij
Valianskij. Kto je tento partizán? Bol
to skúsený partizánsky veliteľ, ktorého v lete 1944 poslali z Kyjeva na
pomoc SNP. Jeho činnosť vo funkcii
veliteľa 2. partizánskej brigády „Za
slobodu Slovanov“ je podchytená
v mnohých dokumentoch. Narodil sa 25.5. 1921 v ukrajinskej Odesse v rodine remeselníka. Od roku
1933 študoval v Odesskom technologickom inštitúte. Koncom roku
1939 príkazom národného komisára obrany K. E. Vorošilova ho mobilizovali do radov Červenej armády.
Krajina sa pripravovala na vojnu. Vojenské učilište ukončil v roku 1941.
Dostal hodnosť podporučíka a veliteľa pešej čaty. Po ťažkých bojoch
pod Smolenskom mu zostalo len 16
vojakov. V decembri 1941 sa stretol s partizánskou jednotkou pod
vedením plukovníka Meľnika. Ten

prijal jeho družinu do svojich radov
a Jevgenija vymenoval za veliteľa rozviedky. Raz mu do zemlianky
doniesli kufor. Pri nálete bol zabitý
esesácky dôstojník a zhabaný bol
i jeho automobil – malý plávajúci
obojživelník. V kufri bola vychádzková uniforma, doklady a služobný preukaz. Keď to Jevgenij uvidel,
napadla ho huncútska myšlienka.
Uniforma mu sadla ako uliata, po
nemecky hovoril ako pravý árijec
a doklady na meno Jahim Korenwit mu sfalšoval s jeho fotografiou jeden vojak – bývalý falšovateľ.
Uniforma SS poskytla Jevgenijovi
dokonalé krytie na uskutočnenie
operácii na hranici dobrodružstva.
Na jar 1943 v tomto preoblečení
navštívil veliteľstvo Kalinkovičského železničného uzla. Vyžiadal si
grafikon nemeckých vojenských
transportov. Na základe získaných
informácií jeho partizánska družina pod koľajnice položila nálože a dôležitý transport vybuchol.
Zajali Nemcov, ktorí ostali nažive,
pozbierali korisť a dokumenty. Za

túto diverznú akciu dostal poručík
Valianskij Rad Červenej hviezdy. Pri
inej akcii sa v preoblečení dokonca dostal priamo do nemeckého
štábu. Prešiel všetkými kontrolami a vstúpil priamo do kancelárie
generálmajora von Laucherta. Namieril na neho pištoľ a pod hrozbou smrti ho odviezol na iný štáb
– partizánsky. Tam von Lauchert
prezradil plán pripravovanej operácie. Vďaka tomu partizáni unikli z črtajúceho sa „kotla“ bez strát.
Generálmajora Laucherta odviezli
lietadlom do Moskvy aj s návrhom
plukovníka Meľnika udeliť Valianskému titul Hrdina Sovietskeho
zväzu. Aj bez esesáckeho mundúru Jevgenij úspešne velil rozviedke partizánskej jednotky. Svedčia
o tom jeho vyznamenania. Tak s takýmto človekom som sa stretol na
Inovci....

Peter Valach
Marcela Kováčová
Miluše Bagalová
Ing. Pavol Drgoňa
Zuzana Petrovičová
František Kováč
Miloš Golian
Iveta Valachová
Emília Oláhová
Vincent Buday
Milan Rakonca
Jozef Drgoňa
Emília Vrbová
Terézia Dobošová
Elena Špelicová

SRDEČNE
Blahoželáme!
NARODILI SA
Jakub Gaži
Lucas Popeňažník
Xénia Holečková
Lucas Šimeg

Navždy nás opustili:

Ľ. Kašuba

Jozefa Valachová
Eva Kováčová
Jozef Kordoš
Jozef Drgoňa

Zdroj: hrinova.sk,
Ing. V. Kršteník
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