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Slovo na úvod
Leto sa s nami rozlúčilo nádhernými teplými dňami a na svoj
trón zasadla pani Jeseň. Do školy
sa vrátil život, prišli noví žiaci, ale
aj začínajúci kolegovia. Obecný
úrad počas prázdnin nezaháľal
a vynovil priestory materskej
aj základnej školy. Presvedčili sa
o tom rodičia na prvých rodičovských združeniach, kde si zvolili svojich zástupcov do novej
Rady školy.
September nie je len mesiacom dôležitým pre deti, ale je aj
obdobím, kedy ľudia ďakujú za
úrodu, obdobím oberačiek a príprav na zimné obdobie. V našej
obci si ho každoročne pripomíname v miestnom kostole Roľníckou nedeľou.
Vážiť si starobu, skúsenosti a
„bradaté“ zážitky, to patrí k životu na dedine. Tu v Tekovských
Nemciach máme veľmi aktívnych dôchodcov, ktorí sa rozhodli svoju jeseň života prežiť
v spoločnosti a s radosťou organizujú rôzne akcie a podujatia,
čím prispievajú ku kultúrnemu
životu v obci.
Obzrieme sa za uplynulým letom, zaspomíname na podujatia
organizované kultúrnou komisiou, bližšie si posvietime na výstavbu bytoviek. Nie len o tom,
ale aj o ďalších aktivitách ľudí
v našej obci sa dočítate v Tekovskom Nemčanovi. Dúfam, že
Vám jeho strany aspoň na chvíľu
spríjemnia jesenné chvíle.

P. Jančeková

Spevy
domova
„ Je krásne snívať, ale krajšie je
žiť.
Je milé počúvať pekné piesne,
no milšie je ich spievať.
Je dobré chcieť, no lepšie je
vykonať.“
V duchu tohto motta sa niesla
prehliadka speváckych súborov JDS
Spevy domova. A bola to naozaj
paráda! Každý, kto v daždivú sobotu 17. septembra prišiel do kultúrneho domu, ten neoľutoval. Privítal
ho veľkolepý pohľad na sálu plnú
krojovaných ľudí. Zišlo sa tu 180
účastníkov prehliadky speváckych
súborov dôchodcovských organizácií, ktorú organizovala v tomto
roku miestna organizácia JDS. Pod
vedením Ing. Štefana Jančeka a za
aktívnej pomoci Obecného zastupiteľstva nastavili pomyslenú latku naozaj vysoko. Nádherne prestreté stoly, výzdoba javiska, výber
konferenciera (mimochodom, pani
Mgr. Renáta Kotorová, naša bývalá učiteľka, svojim originálnym tekovským krojom mnohým vyrazila
dych!), ale aj občerstvenie a celková
organizácia popoludnia bola na vysokej úrovni.
Ale poďme po poriadku. Prehliadky sa zúčastnilo 9 súborov z okresu
Zlaté Moravce: Nádej z Tekovských
Nemiec, Volkovčanka z Volkoviec, Cerianka z Loviec, Širočina

z Čiernych Kľačian, Skerešovanka
z Obýc, Skalka z Hosťoviec, Slažianka zo Slažian, Babičky zo Zlatých
Moraviec a súbor Požitavan zo Žitavian. Z pozvaných hostí sa zúčastnili: Mgr. Zita Koprdová, prednostka
OÚ, Anna Oťapková, podpredsedníčka KO JDS Nitra, Ing. Peter Lisý,
predseda OO JDS Zlaté Moravce
a Ing. Vlasta Lisá, podpredsedníčka
OO JDS Zlaté Moravce. Na úvod sa
všetkým prihovorila pani starostka Ing. Valkovičová a po prejavoch
predsedu OO JDS a predsedu ZO
JDS zaznela uvítacia pieseň, ktorú zaspieval domáci súbor Nádej.
Prednostka OÚ a podpredsedníčka KO JDS vyzdvihla prácu miestnej organizácie JD pri organizovaní
tejto prehliadky, ale spomenula aj
bohatú činnosť dôchodcov v Tekovských Nemciach. Pri tejto príležitosti odovzdala Ing. Jančekovi
ďakovný list.
V úvode kultúrnej časti programu
zazneli slová z úst Mgr. Kotorovej: „
V malých dreveničkách so šindľovými strechami sa po dlhé stáročia
rodili piesne, zvyky, obyčaje a obrady. Ich tvorcom bol ľud. V piesňach
rozmotávali klbká svojich osudov.
Vznikali tak hodnoty, ktoré pretrvali
veky. Doba sa mení a s ňou aj život na dedinách, kde sa pomaly ale
isto vytráca aj stará krása zvykov.
Preto je veľmi cenné a dobré, že

existujú podujatia ako je to dnešné,
aby neodišlo do zabudnutia všetko
to krásne, čo vytvárali, zachovávali
celé rody a pokolenia. Som rada, že
i v dnešnej dobe potláčajúcej jedinečnosť nachádzame vzácnych
ľudí – vedúcich folklórnych súborov a skupín, pamätníkov, rozprávačov, muzikantov i spevákov, ktorí
sú ochotní venovať svoj čas a úsilie
takémuto krásnemu poslaniu...“
Bol to pekný začiatok, od ktorého
sa odvíjal ďalší program. Súbory sa
striedali na javisku, spievali a hrali
piesne, ktoré by bez takýchto po
dujatí možno upadli do zabudnutia. Všetci účinkujúci mali možnosť
občerstviť sa gulášom, ktorý pripravil J. Závalec, v kuchyni sa obracala T. Rudzanová, pracovníčky OcÚ
a členky kultúrnej komisie. Členky
JD zabezpečili pre účinkujúcich aj
chod bufetu vo vestibule kultúrneho domu. Ďakujeme sponzorom:
Ing. Lisý - predseda OO JDS Zlaté
Moravce, Ing. Valkovičová starostka
OÚ Tekovské Nemce, Ing. Návarka Poľnohospodárske družstvo Tekovské Nemce, Mgr. Koprdová  - prednostka okresného úradu Zlaté
Moravce, p. Tužinský  - predseda
COOP Jednota Žarnovica, p. Garaj
- pekáreň Veľká Lehota, p. Maslen pekáreň Hronský Beňadik, členky a
manželky členov speváckeho súboru Nádej Tekovské Nemce. Všetkým

Uznesenia zo zasadnutia
OZ v Tekovských Nemciach
dňa
12. 9. 2016
OZ: Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
Správu o hospodárení ZŠ s MŠ a obce za 1
polrok 2016
informáciu o stave účtov
správu hlavnej kontrolórky o vykonanej
kontrole
informáciu o aktuálnych otázkach
objednanie publikácie Tekov z neba
OZ : schvaľuje:
Program zasadnutia, zapisovateľa - p. Valachovú, návrhovú komisiu: , J. Valkovič , Rudzanová , Šimeg,
overovateľov zápisnice.: Ing. Beniaková, Ing.
P. Valkovič,
2. výročnú správu obce za rok 2015
OZ Ukladá :
1. Poslancom predložiť na OcÚ písomné
návrhy k tvorbe budúcoročného rozpočtu
do 15.10.2016
2. Predsedníčke kultúrnej komisie osloviť
p. Datkovú a p. Lacovú ohľadom členstva v
redakčnej rade Tekovského Nemčana

ďakujú členovia súboru, že s ich pomocou sa
podarilo zorganizovať príjemné stretnutie.
Zároveň ďakujeme konferencierke p.Mgr. Kotorovej, ktorá svojim prejavom sprevádzala celý
program.
Nebolo jednoduché vybrať toho najlepšieho,
ktorý náš región bude reprezentovať na krajskej prehliadke speváckych súborov v budúcom
roku. Nakoniec túto výsadu získal súbor „Volkovčanka“ z Volkoviec. Ale ani po vyhodnotení
a ďakovných rečiach sa zábava zďaleka neskončila, harmonikári z jednotlivých skupín rozprúdili
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medzi prítomnými veselú náladu a spievalo sa
ešte dlho po oficiálnom ukončení prehliadky.
Bolo až neskutočné pozorovať, koľko energie
a pozitívneho myslenia, tvorivej práce a odhodlania sa ukrýva v ľuďoch, ktorí by už mohli pokojne sedieť doma so založenými rukami. Mali by
sme si z nich všetci zobrať príklad. Tešme sa zo
života, usmievajme sa, zaspievajme si, poseďme
s priateľmi a náš svet bude krajší.

OZ : Poveruje :
Poriadkovú komisiu a komisiu ŽP preveriť
sťažnosť p. Kašubu a podať písomnú správu
o riešení sťažnosti
OZ: Doporučuje:
1. podať žiadosť na VÚC na šport a kultúru
2. starostke obce zvolať spoločné stretnutie
s vlastníkmi nehnuteľnosti s,.č.139 s obyvateľmi ulice Viničná za účelom doriešenia sťažnosti ohľadom komunikácie a zaburinenia
nehnuteľnosti

P. Jančeková Foto: N. Horná
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Púť do Šaštína a Marianky

Akcie , ktoré ponúkame
občanom Tekovských
Nemiec do konca
roka 2016 :
V mesiaci október
-z príležitosti úcty k staršímPosedenie s dôchodcami

V mesiaci november
Prípravy sa uskutočnili pomerne rýchlo, lebo
voľný termín v Šaštíne v nedeľu je ťažko vybrať
niekoľko týžňov dopredu. Napriek tomu sa stihlo prihlásiť dosť záujemcov a mohol sa zájazd
konať v nedeľu 11.9.2016.
V bazilike Sedembolestnej panny Márie v
Šaštíne sme sa mali možnosť zúčastniť na dvoch
sv. omšiach, kde celebrujúci kňaz privítal aj pútnikov z Čaradíc a Tekovských Nemiec. Miestny
detský zbor sprevádzal svojím spevom a hudbou bohoslužby, bolo to veľmi obohacujúce.
Príjemné počasie nás sprevádzalo počas celého
dňa. Poobede sme sa presunuli do pútnického

miesta Marianky, kde zhodou okolností bola
výročná Marianská púť. Tam sme si urobili osobnú krížovú cestu , ktorú viedol dôstojný p. farár Eduard Janíček . Každý si mohol načerpať
uzdravujúcu vodu zo studničky od Panny Márie, navštíviť chrám a svätyňu p. Márie. Tu ľudia
zapaľovali sviečky a vyjadrovali jej svoje prosby
a poďakovania.
Za všetkých pútnikov vyjadrujem Pán Boh zaplať organizátorom a zvlášť p. starostovi zo susednej obce Čaradice, ktorý sa podujal tradičnú púť pripraviť a v spolupráci s našou Obcou
uskutočniť.
A.Gažiová

- tradičné Tvorivé dielne pre ženy a dievčatá, vianočná tématika
- Hodová zábava

V mesiaci december
- Príchod Mikuláša
- Vianočný program ZŠ

Benefičná zábava pre Martinka Falušiho
Už po tretí krát sa v sále kultúrneho domu v
Tekovských Nemciach dňa 26. 8. 2016 konala
benefičná zábava pod názvom „Kto môže pomôže“. Vstupné do pekne vyzdobenej sály bolo
dobrovoľné. Vyzbierala sa krásna suma, ktorá pomôže malému Martinkovi na každodenné rehabilitácie a pomôcky. Zábava sa začala o siedmej
hodine príhovorom a privítaním všetkých hostí,
programom, ktorý bol výborný. Ten naštartoval
aj zábavu, ktorá trvala až do skorého rána. Už
po tretí krát nám Obecný úrad a poslancovia
poskytli priestory kultúrneho domu. Do tanca
hrala skupina JEWEL, ktorá spravila tú výbornú
atmosféru. Všetci účinkujúci, hudobná skupina,
organizátori, kuchárky, obsluha pomohli bez nároku na honorár za čo im patrí veľké ďakujem.
Podávala sa spoločná večera, ktorá hádam každému chutila. Pred polnocou bola žrebovaná
tombola, pri ktorej sme si užili kopec zábavy a
tiež chceme poďakovať všetkým, ktorí nám do
nej prispeli. Sme radi, že sme spojili zábavu s
užitočným a že takáto akcia vie spojiť ľudí, ktorí chcú podporiť dobrú vec a musím povedať,
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že všetci ktorí sa zúčastnili sme boli ako jedna
veľká rodina. Nikdy nikto nevie kedy bude takúto pomoc potrebovať. Pochopenie a morálna
podpora robí zázraky a táto zábava svoj cieľ si
myslíme splnila do bodky.
Ešte raz všetkým ďakujeme!
Martinko Janka a Martin Falušioví.
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Hontianska paráda
v Hrušove

Dôchodcovia

Naša obec nás v mesiaci august pozvala na autobusový zájazd do Hrušova, kde sa konal už 21. ročník
folklórneho festivalu a prehliadky tradičných remesiel,
hontianských dvorov a prehliadky sólistov a kolektívov zo Slovenska i zahraničia.
Návštevníci mali možnosť vidieť:
- ako vyzeral tradičný priebeh žatvy, ručného a strojového mlátenia obilia, pečenie chleba v pôvodných
kamenných peciach, občerstvenie v Gazdovskom
dvore, historické traktory, mláťačky, vozy a roľnícke
náradie zberateľov z Hrušova
-ukážky tradičného spracovania technického konope, kresanie a opracovanie kameňa, stavba uhliarskej míle
-ukážky a predaj výrobkov remeselníkov zo Slovenska, školu zručností v Detskom remeselnom dvore
- účinkujúcich v LESNEJ SCÉNE (malý amfiteáter)
folklórne skupiny Jarok, Čeladice, Lovčica,Vráble, Solčany a mnohé iné.
V poobedňajších hodinách vo veľkom AMFITEÁTRI
sme mali možnosť vidieť program kolektívov FS Otava
z Nového mesta nad Váhom, FS Buchlovice(ČR), Jednota Hložany (Srbsko) a ZR Istebna (Poľsko)
Nádherné počasie dotváralo nezabudnuteľný zážitok z tradícií, pestrofarebných krojov, hudby, piesní,
ktoré sa niesli hontianskou dolinou . A tak sme si povedali, že o rok dovidenia .
A.Gažiová

v Nových Zámkoch

tekovský nemčan

„Teraz sme už združení
v Rodičovskom združení
rodičov a priateľov našich škôl.“
Predseda Rodičovskej rady, člen Rady školy,
člen finančnej komisie, stály účastník a súťažiaci
pri akciách ako varenie gulášov, pečenie palaciniek a mnohých iných aktivít. Reč je o inžinierovi
Jozefovi Drgoňovi (40). Stíha mnoho iných vecí,
je otcom dvoch detí, manželom, synom. Tak na
slovíčko, Jožko...
1.Jožko, kde si študoval?
Navštevoval som ZŠ s MŠ v Tekovských
Nemciach, ďalej som navštevoval Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
a vysokú školu v Nitre - Slovenskú poľnohospodársku univerzitu, ktorú som úspešne ukončil
a získal titul inžinier.

Spevácky súbor JD Nádej reprezentoval
našu obec na prehliadke v Nových Zámkoch.
V sobotu 24. septembra zaspieval v konkurencii súborov z Nových Zámkov, Hájskeho, Vrábeľ, Komárna, Ludaníc, Rybníka, Jatova a Nitry.

Stavebná párty na viniciach
Tradične, už siedmy rok sme sa stretli na viniciach na letnej párty, ktorá sa tento rok niesla v znamení všetkých šikovných „pracantov“
– Stavebnej párty. V sobotu 20. augusta nás
tiež potešila účasť našich priateľov z Červeníka
- hudobnej skupiny MUSTAFO (Muzika Starých
Fotrov), ktorá nás opäť prišla potešiť svojou milou prítomnosťou a veselými pesničkami, tento
rok najmä zo stavebníckeho súdka. Z iného súdka bolo pivo, ktoré sa čapovalo s krásnou bielou
penou a tak si ho priatelia z rôznych kútov Slovenska mohli vychutnať plným dúškom, najmä
keď im ho načapoval dvorný výčapník Milan Bílik.
Keďže sa jednalo o „Stavebnú párty“, tak na nás
dohliadal pán majster Palino Komačka, aby sme
postavili popoludnie na dobrých základoch pohody a veselej nálady.
Tentokrát prevládala na viniciach žltá farba, nakoľko sme sa všetci obliekli do tričiek od známej,
už neexistujúcej spoločnosti. Každého privítal
Palino Kašuba s úsmevom a dobrou náladou.
Varil sa fantastický guláš a ako vždy bol vynikajúci. Nečudo, keď sme mali výborného šéfkuchára
Jula Fussyho, ktorému samozrejme pomáhali
všetci prítomní.
Mohli sme si užiť príjemné letné počasie a zároveň sa stretnúť v prírode, veď sa stretli ľudia

Na slovíčko...

z rôznych kútov Slovenska a podarí sa im stretnúť
práve len na viniciach. Ako vždy odznelo veľa
pekných pesničiek, či už starodávnych, alebo
aj modernejších. Nálada bola výborná do neskorého večera.
Touto cestou sa chceme poďakovať hostiteľovi Palimu Kašubovi a jeho manželke Majke za
jeho perfektné nápady pri organizovaní viničných akcií. Takisto aj Mariánovi Brieškovi, ktorý
pri príležitosti narodenín prispel sudom piva,
ale aj všetkým, ktorí prispeli svojou pomocou za
spríjemnenie sobotňajšieho popoludnia. Veď už
len niečo dobré zorganizovať a dotiahnuť to aj
do konca v dnešnej rýchlej dobe stojí za zmienku a pochvalu.
J. Drgoňa

2.Koľko rokov si vo funkcii ako predseda
Rady rodičov a ako si sa vlastne do Rady
rodičov dostal?
Dostal som sa tam voľbou rodičov, kde si po
jednotlivých triedach rodičia volia svojho zástupcu, potom si zvolení rodičia medzi sebou
volia predsedu. Vo svojej funkcii predsedu som
štvrtý školský rok.
3.Čo Tvoja funkcia predsedu obnáša?
Veľa ľudí si myslí, že nič podstatné, alebo
dôležité sa v „nejakej rade“ predsa nemôže diať.
Najskôr by som predstavil členov rodičovskej
rady a to sú:
Podpredseda – M.Rudzanová
Pokladník – Z.Lovecká
Za MŠ
– Mgr.V.Lacová
1.ročník
– Bc.Z.Turzová
2.ročník
– H.Ivaničová
3.ročník
– M.Kováčová
4.ročník
– Z.Lovecká
5.ročník
– Ing.M.Tužinská
6.ročník
– Ing.J.Drgoňa
7.ročník
– M.Galbavá
8.ročník
– J.Copláková
9.ročník
– M.Rudzanová
Sme podporný orgán pre ZŠ s MŠ, spravujeme
financie, tzv“.školné“, je to suma 10eur, ktoré si
platí každý jeden žiak na začiatku školského roka.
Okrem týchto financií môžeme získať ešte nejaké
peniaze pre školu vďaka rodičovskej zábave. Sme
veľmi radi, že každý rok je stále viac ľudí a dúfame, že ich bude ešte oveľa viac. Svojou účasťou
vlastne podporujú deti. Ďalej organizujeme Deň
detí, samozrejme aj pre škôlku, kde sme začali
tradíciu pečením palaciniek. Sladká pochúťka sa
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ujala a už si ani nevieme predstaviť Deň detí bez
palaciniek so šľahačkou. .
Ale naše aktivity sú pravidelné, ako napríklad pri
organizovaní a pomáhaní na Mikuláša, snažíme
sa, aby každé dieťa dostalo svoj balíček. Podporujeme Nočnú hru, Maškarný ples.
Sú to výlety pre deti, odmeny pre vyznamenané deti. Každý rok sa snažíme a finančne prispievame odchádzajúcim deviatakom.
Funguje to nasledovne: škola požiada o financie, samozrejme ide o potreby žiakov, na rôzne
pomôcky a odmeny. Uvedený zisk sa na základe
týchto požiadaviek rozdeľuje. Ale o všetkom sa
hlasuje, nerozhoduje jeden človek, musíme sa
naozaj zhodnúť a dohodnúť. Vedieme pokladničnú knihu a každý príjem a výdaj je evidovaný.
Nie je to o rozhodnutí jedného člena.
Je dôležité pripomenúť, že peniaze idú len pre
deti, alebo ich potreby, nie pre učiteľa, alebo
zamestnanca.
Podľa nového zákona, ktorý je platný od 1.júla
2016 škola nemôže zbierať peniaze za zber

papiera, tak tieto peniaze získala Rada rodičov.
Tak keď zhrniem získanie financií, je to tzv. školné,
zábava a zber papiera.
Okrem financií prispievame vlastným úsilím,
snahou, ochotou, svojim časom...
4.Ľutuješ niektoré z Tvojich rozhodnutí?
Ako tak premýšľam, určite nie. Ja si myslím, že
každý má právo na svoj názor. My sme v podstate
jediná organizácia, ktorá podporuje iba ZŠ s MŠ.
5.Splnila účasť a zároveň funkcia v Rodičovskej rade Tvoje očakávanie, ak nejaké
bolo?
Určite, inak by som to nerobil. Dokonca môžem
povedať, že mi bude ľúto, ak tam raz nebudem.
Bude mi to chýbať.
5.Čo tvoj voľný čas. Ako relaxuješ?
Môj relax je doma, je to moja rodina, deti.
Ďalej knihy, zaujíma ma vesmír. A nakoniec
šport. Aktívne som hrával futbal aj tenis. Istý čas

som trénoval futbal, tri roky žiakov a jeden rok
dorastencov.
6.Jožko, rád cestuješ za dobrodružstvom
a oddychom?
Chodievame do Chorvátska k moru, ale najmä po Slovensku. Vysoké Tatry, Pieniny, Kysuce,
Orava, máme pochodené skoro všetky jaskyne.
Chcel by som na záver nášho rozhovoru poďakovať všetkým členom Rodičovskej rady, nielen
súčasným, ale aj členom bývalým. Myslím to naozaj úprimne, za ich ochotu, čas, nápady, snahu
robiť stále lepšie. Ďakujem.

No a ja sa poďakujem Jožkovi za jeho ochotu
a čas, ktorý som mu zobrala na rozhovor. Poprajem mu, a určite za celú redakciu, hlavne pevné
zdravie, nech sa mu darí ,veď to prajeme vlastne
našim deťom.
Mgr. P. Datková

Roľnícka nedeľa 2016
Asi máloktorý z našich občanov by vedel povedať, kedy presne sa začala jedna z dlhoročných tradícií našej obce a koľký rok vzdávania
vďaky za úrodu už máme za sebou. Treba však
povedať to, že ide o jednu z našich najkrajších
tradícií. Napriek nepriazni jarného počasia a nečakaných mrazov, nemilo prekvapujúcich všetkých pestovateľov, našťastie, naozaj je vždy za čo
ďakovať, pretože ani záhradky našich občanov
nezostali úplne prázdne. V nedeľu, 25.9., sme sa
tak mohli pokochať pohľadom na dary našich
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záhrad a na obrazy a kompozície vytvorené šikovnými rukami našich žien. Celá výzdoba nášho farského kostola bola ladená v duchu roka
Božieho milosrdenstva, vyhláseného pápežom
Františkom. Svätú omšu už tradične otvoril príchod sprievodu našich občanov, starších, ale
i mladších generácií, oblečených v krojoch a
nesúcich obetné dary. Všetko sa nieslo v slávnostnej atmosfére poďakovania za to, čo príroda
a Pán Boh, nadelili našim záhradám. Tak ako aj
po iné roky, zeleninovou a ovocnou pastvou pre

oči sa naši občania mohli pokochať aj v popoludňajších hodinách, a dopriať si tak prehliadku
týchto originálnych výtvorov. Chcela by som sa
preto poďakovať všetkým, ktorý priniesli ukážky
plodín zo svojej záhrady do nášho farského kostola a všetkým tým, ktorí ho vyzdobili, venujúc
tak aj svoj čas pre zachovanie jednej z našich
najzaujímavejších tradícií.
L. Sentineková

tekovský nemčan

Aktuálny stav – kanalizácia
a výstavba ČOV a výstavba
12 bytového domu.
Váž. spoluobčania,
Dovoľte, aby som v tomto príspevku uviedol
aktuálny stav riešenia a najpodstatnejšie fakty
projektu kanalizácie a výstavby ČOV :
1., Máme konečne projekt, ktorý max. využíva vhodnú spádovitosť našej obce a umožňuje v max. miere využiť gravitačnú kanalizačnú
sieť. Celá gravitačná kanalizácia má dĺžku 7 895
m, tlaková kanalizácia bude potrebná len na
dĺžke 30 m .
2., Máme vyriešené vlastnícke vzťahy pod nové
miesto ČOV ky a celú kanalizačnú sieť v obci
3., Vyriešili sme všetky nejasnosti s dotknutými
orgánmi – napr. uvediem najkomplikovanejšie
: SPP –distribúcia – ochranné pásmo VTL pri
plánovanom mieste ČOVky ; Regionálna Správa
a údržba ciest Nitra – trasovanie na ul. Hradská
; ZsVS, a.s. , OZ Nitra – riešenie samotnej technológie ČOV.
4., Všetky predchádzajúce veci boli dôležité pre

vybavenie samotného stavebného povolenia.
Okresný úrad ŽP v Zlatých Moravciach vydal
20.7.2016 stavebné povolenie, ktoré nadobudlo
účinnosť 24.8.2016.
5., Doriešili sa s Ministerstvom Životného Prostredia v Bratislave nezrovnalosti ohľadne našej oprávnenosti v zaradení kategórie obcí do
2000 obyvateľov, kde máme len momentálne šancu o získanie nenávratných finančných
prostriedkov.
6., Pred nami je však najťažšia úloha a to získanie finančných prostriedkov na samotnú výstavbu. Momentálne začíname pracovať na príprave samotnej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok. Musíme veriť, že výzva bude čoskoro
znovu otvorená a budeme mať šancu získať cez
túto výzvu finančné prostriedky.
Ing. J. Valkovič

Bytová výstavba
v Tekovských Nemciach
Výstavba 12 bytového domu napreduje podľa
plánu , momentálne sa finišuje už na stavebných
prácach na 2 nadzemnom podlaží a v krátkom
čase sa bude robiť krov a samotné zakrytie stavby , čo je veľmi dôležité , aby sa to dokončilo
pred zimným obdobím. Realizátor stavby firma
SIMKOR, s.r.o. deklaruje, že všetky stavebné práce budú ukončené najneskôr do januára 2017.
Momentálne nemáme ešte doriešené detaily ohľadne technickej vybavenosti – týka sa to
hlavne realizácie elektrickej prípojky. Nebola
navrhnutá práve najlepším spôsobom a hlavne
nezohľadňovala výstavbu ďalších nových bytových jednotiek smerom k bývalému ihrisku na
Dolných lúkach. Veríme, že po dokončení výstavby prvej bytovky bude dostatočný záujem
a v tom prípade už máme pripravené územie
pre výstavbu min. ďalších dvoch- troch bytoviek.
Podobnú situáciu máme aj pri riešení vodovodnej prípojky. Chceme sa vyhnúť situácii, keď
pri prípadnej ďalšej výstavbe už budeme mať

tekovský nemčan

Malá úvaha a výzva
k nádejným prispievateľom
V redakcii Tekovského Nemčana pôsobím už
viac ako rok a musím povedať, že keď som dos
tala ponuku stať sa pravidelným prispievateľom
do našich novín, chvíľu som váhala. Nie je ľahké
prezentovať verejnosti svoje ,,literárne“ výtvory, názory na aktuálne dianie či nezaujato písať
o spoločenských podujatiach, alebo nabádať
spoluobčanov, tak ako v tomto prípade, aby sa
skúsili prezentovať či otvorene povedať svoje
pripomienky. Pravda, človek si vypočuje slová
pochvaly, ale aj kritiky, nie každému sa dá vyhovieť. Mojím hlavným zámerom pri písaní je
však objektívne informovať o tom, čo sa v našej
obci nielen deje, ale aj o tom, čo u nás hýbe verejnou mienkou. Do RR Tekovského Nemčana
ma pritiahol najmä záujem o aktuálne dianie
v našej obci a záľuba v písaní. Verím, že sa možno
v našej obci nájdu občania, ktorí by taktiež radi
prezentovali čo ich zaujalo, pochválili čo sa im
páčilo, alebo pripomienkovali čo by radi zmenili. Treba len nájsť odvahu! Preto práve im patrí
táto moja malá úvaha a výzva zároveň. Tekovský
Nemčana sú naše noviny v pravom slova zmysle, mali by byť nezávislé od vedenia obce či poslancov, a preto sa na ich tvorbe môže podieľať
každý z našich občanov. Ak nie priamo písaním
článkov, tak možno námetmy na aktuálne témy.
Neváhajte preto písať na adresu našej redakcie
tekovsky.nemcan@gmail.com, alebo ma zastaviť
napríklad priamo na ulici! Tekovský Nemčan patrí
každému z nás! Máte konštruktívne pripomienky
k obsahu našich novín? Máte návrh na zaujímavé
témy týkajúce sa našej obce? O čom by ste si radi
prečítali? Neváhajte, pripomienkujte alebo píšte.
Tešíme sa na vaše postrehy! :-)
L. Sentineková

predpripravené inžinierske siete s dostatočnými
kapacitami a nebude ich potom v budúcnosti
potrebné znovu prerábať. Samozrejme sa tým
hlavne ušetria finančné prostriedky obce .
Výstavbou ďalšej min. jednej bytovky by sa
nám optimálnejšie rozložili náklady na vyššiu
vstupnú investíciu – pripojenia všetkých inžinierskych sietí a samotnej cestnej komunikácie.
Ing. J. Valkovič
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Nový školský rok
2016/2017

V tomto školskom roku sme po prípravných
prácach v škole a školských zariadeniach otvárali ten nový v pondelok 5.septembra svätou
omšou a potom netradične v priestore chodby
školy nakoľko pršalo a všetko naznačovalo tomu,
že leto sa skončilo. Privítali sme všetkých prítomných a zároveň ich pozdravila pani starostka,
ktorá deťom i učiteľom aj personálu nepedagogických pracovníkov zaželala veľa tvorivých síl
a pohody v novom školskom roku. Zároveň poukázala na to, čo sa podarilo cez prázdniny v budovách školy opraviť, vymeniť a zrekonštruovať.
Preniesli sme školský klub detí do priestorov
školy, bola položená plávajúca podlaha, vymaľované steny a osadené nové dvere so zárubňami. Táto trieda privíta v tomto roku 26 detí,
ktoré navštevujú školský klub v popoludňajšej
prevádzke. Vedúcou vychovávateľkou je naďalej
Mgr. Mária Bicková. Vo vedľajšej miestnosti suterénu bola zriadená šatňa pre našich žiakov. Aj tu
boli vymenené dvere i podlaha. Vrelá vďaka patrí
našim dôchodcom z JDS, ktorí ochotne počas
leta tieto podlahy položili. V uvoľnených priestoroch ŠKD bola zriadená čitáreň, sklad učebníc
a kabinet výchovného poradcu, ktorou je Mgr.
Gabriela Valachová. Aj v ostatných triedach
školy boli vybrúsené a nalakované parkety, na
strednej chodbe aj dvoje nových dverí so zárubňami, v sanitačnej časti bola zriadená výlevka
na odpadovú vodu a doplnené boli hygienické
potreby pre žiakov – papierové utierky, tekuté
mydlá. Počas leta prevádzkoví pracovníci upratali a vyčistili priestory školy, škôlky, ŠKD, jedálne
s kuchyňou a vonkajší areál. Skonštatovali sme,
že naša škola je pripravená prijať deti a žiakov
na vyučovanie. Aj v škôlke bola položená plávajúca podlaha v jednej triede a vybavená bola
potrebným zariadením. Organizácia školského
roka je pripravená nasledovne : V materskej
škole máme zapísaných 27 detí v dvoch triedach, z toho jednou s poldennou prevádzkou
a učiteľkou na polovičný úväzok p. M. Bartošovou, DiS. Má spolu 14 detí. V druhej triede je 13

Tekvicové popoludnie
Jeden z posledných slnečných dní, štvrtok 29.
septembra, využili žiaci Základnej a Materskej
školy. Rodičia so svojimi deťmi si prišli vyrezať
a vyzdobiť tekvice, ktoré použili na skrášlenie
vchodu do ZŠ a okien na MŠ. Vydarená akcia,
ktorá každoročne vyčarí deťom úsmev na perách a dobrý pocit z vykonanej práce.
P. Jančeková
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detí a vyučuje Mgr. M. Krajčiová. Zástupkyňou
riaditeľa školy pre MŠ je p. D. Holečková, ktorá
usilovne pracovala aj počas dovolenky, lebo musela pripraviť nový školský vzdelávací program
pre MŠ podľa pokynov ministerstva. Verím, že
spoločne zvládnu naplniť aj jeho obsah počas
roka. Veľmi nás teší, že do 1. triedy sme zapísali
a nastúpili 14- ti prváci. Ich triednou učiteľkou
je J. Mezoová, ktorá deti už pozná z práce v MŠ.
V tomto školskom roku sme otvorili tri triedy na
prvom stupni a 5 tried na druhom stupni. Spolu
nastúpilo na vyučovanie 83 žiakov. Po odchode
kolegýň Mgr. Borošovej a Mgr. Holubovej sme
opäť po materskej dovolenke privítali p.uč. Ing.
A. Žemberyovú a nového kolegu s aprobáciou
telesnej výchovy a etiky – Mgr. I Frajku. Celkovo
máme ako ZŠsMŠ 11 tried vo všetkých školských
zariadeniach. Aj v tomto roku pokračujeme v plnení nových rámcových učebných plánov podľa
ŠVP v 1.a2. ročníku a v 5. a 6. ročníku. Ostatné ročníky sa vzdelávajú podľa starších osnov.
V prípravnej fáze nového školského roka pedagógovia vypracovali a schválil na pedagogickej
rade všetky potrebné dokumenty pod vedením
školy. Zástupkyňou riaditeľa školy pre ZŠ je Mgr.
P. Jančeková, ktorá aj v tomto roku zodpovedá
za zverené úseky a chod školy. Oproti koncu
školského roka 2015/2016 nám stúpol počet žiakov o 6 detí a čo nás teší , aj deti z Hronského
Beňadika v počte 13 žiakov naďalej navštevujú
našu školu. Ponúkame ucelený program vzdelávania na priorite poznávania regiónu, tradícií
obce a poznávania vedomostí novými zážitkovými formami pomocou IKT, interaktívnych
tabúľ, počítačov v súlade s tradičnou výučbou
a odovzdávaním vedomostí. Verím, že sa nám
bude dariť, lebo robíme všetko preto, aby sme
ostali v sieti plnoorganizovaných škôl a mohli
naďalej poskytovať základné vzdelanie deťom
našej obce. Verím, že aj pomoc a spolupráca
s obecným úradom, radou školy ako aj radou
rodičov pri ZŠsMŠ bude aktívna, plodná a zmysluplná tak, aby bola v prospech detí a žiakov. Do
nového školského roka všetkým prajem veľa
zdravia, pohody a úspechov v práci a štúdiu.
PaedDr. Juraj Šupka, riaditeľ školy

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

JUBILANTI:
50 r.
Pavel VALKOVIČ
Emília KOMAČKOVÁ
Lýdia SENTINEKOVÁ

60 r.
Ján VARHANÍK
Jozef KOVÁČ
Marián CHUDÁNIK
Anna POVAŽANOVÁ
Mária BAGALOVÁ
Ján ŠIMEG
Emília BALÁŽIKOVÁ
Anna KÁČEROVÁ
Mária KÁČEROVÁ

70 r.

Anna JANČEKOVÁ
Mária ŽEMBERYOVÁ
Milan PETROVIČ
Mária PETROVIČOVÁ
Jozef VALACH

80 r.

Anna VALOVÁ

90 r.

Mária SLAŠŤANOVÁ

96 r.

Anna BENIAKOVÁ

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Jana ĎUROVIČOVÁ a Mgr.
Michal HRNČIAR
dňa 6.8.2016 v Novej Bani
Peter KRAJMER a Michaela HLAVATÁ
dňa 10.9.2016 v Liptovskom Mikuláši

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI:
Marek BALÁŽIK, 33 r.
Ing. Emília KMEŤOVÁ. 61 r.
Anna POPRACOVÁ, 71 r.
Terézia DRGOŇOVÁ, 83 r.
Anna ŠVECOVÁ, 83 r.

tekovský nemčan

Futbalové oživenie
v miestnej TJ Družstevník Tekovské Nemce
V našej TJ sa pred touto sezónou udialo viac pozitívnych vecí, keď spomeniem tie najpodstatnejšie :
V auguste bol zvolený nový výbor, ktorý už bol
všetkým predstavený v úvodnom bulletíne.
Po dlhých šestnástich rokoch máme znovu dorastenecké mužstvo
Len raz v histórii našej TJ v jednej sezóne pôsobili
naraz tri futbalové mužstvá ( 1999/2000 )
Od leta máme okrem mužstva žiakov aj mužstvo
najmladších žiakov – prípravkárov, vo veku od 8

a viac rokov. Na ihrisku hráči, bývalí hráči, funkcionári a niektorí fanúšikovia urobili viac brigád, keď
sme zrealizovali rozvod vody pre závlahu, dodatočné oplotenie ihriska, pripravené je nové ozvučenie
ihriska, premaľovanie tribún, futbalových brán,
doplnenie chýbajúceho oplotenia, atď. Na jar sa
chceme zamerať hlavne na skvalitnenie samotnej
hracej plochy a úpravy trávnika.
Teší nás, že začína na futbal chodiť viac divákov,
a platí to aj pre zápasy dorastencov a žiakov. Muži
sú momentálne na prvom mieste bez prehry. Pod
zlepšenú hru mužstva dospelých sa dozaista pričinili hráčske posily a zlepšený prístup k tréningom
a k samotným zápasom všetkých hráčov. Ich prejav
je hlavne oveľa futbalovejší , vidieť jednoznačne

Aktuálne tabuľky všetkých troch mužstiev :
Mužstvo dospelých – VIII.liga SK.B – OBFZ NR
1., TJ Družstevník Tekovské Nemce
6
5
1
2., TJ Družba Choča			
6
5
0
3., TJ Ladice				
6
4
1
4., MFK Pohranice				
6
4
0
5., TJ-FO Martin nad Žitavou			
6
3
1
6., OŠK Beladice				
6
2
2
7., FO Agrotaj Tajná			
6
2
0
8., ŠK FC Paňa				
6
1
1
9., TJ Družstevník Neverice			
6
1
0
10., TJ Lev Veľké Vozokany			
6
0
0
Mužstvo dorastu – VI.liga – SK.A – OBFZ NR
1., OFK Lužianky				
6
5
0
2., ŠK Žitavany				
6
4
0
3., FK Janíkovce				
5
4
0
4.,TJ Družstevník Machulince			
6
4
0
5.,FK FC Jelenec				
6
4
0
6., OFK 1948 Veľký Lapáš			
5
3
0
7., OFK Sľažany				
5
3
0
8., TJ Družstevník Tek. Nemce		
5
3
0
9., ŠK Tesárske Mlyňany			
6
2
0
10., TJ Slovan ŠPP Kolíňany			
5
2
0
11., MFK Pohranice				
5
1
0
12., TJ Lúčnica nad Žitavou			
6
1
0
13., OŠK Beladice				
6
0
0
14., OFK Tatran Topolčianky odstúpené
Mužstvo žiakov – IV.liga – SK.C – OBFZ NR
1., TJ Slovan ŠPP Kolíňany			
5
5
0
2., ŠK Nevidzany				
5
4
0
3., OFK Slažany				
5
4
0
4., ŠK Žitavany				
4
3
0
5., TJ Družstevník Tek. Nemce		
5
2
1
6., TJ Slovan Čeladice			
4
2
0
7., OFK Golianovo				
5
1
0
8., FK Veľký Cetín				
4
1
0
9., OFK Čifáre				
6
1
0
10.,OFK Tatran Topolčianky			
5
0
1
							
							

kvalitnejšiu hru v porovnaní s minulou sezónou.
Naším cieľom je postup späť do VII. Ligy sk. C,
musím však povedať, že to nebude jednoduché .
Mužstvo dorastencov malo tiež veľmi úspešný
štart v podobe troch víťazstiev, mužstvo žiakov
striedalo lepšie a slabšie výkony s vyrovnanou bilanciou .
Máme pred sebou náročnú futbalovú sezónu,
musíme zabezpečiť chod troch tímov . Aktuálny stav financií je veľmi skromný, preto je cieľom
do budúcnosti vytvoriť dobré podmienky pre
dlhodobé fungovanie klubu , nájdenie ďalších
sponzorov, aby sme získali finančné prostriedky aj
z iných zdrojov a nespoliehali sa iba na podporu
z OcU.

0
1
1
2
2
2
4
4
5
6

25:5
21:9
15:7
18:8
15:7
10:10
10:19
7:14
6:27
5:26

16 b.
15 b.
13 b.
12 b.
10 b.
8 b.
6 b.
4 b.
3 b.
0 b.

1
2
1
2
2
2
2
2
4
3
4
5
6

24:13
39:8
30:5
25:13
17:9
34:9
9:5
6:7
23:27
13:18
17:38
2:55
9:41

15 b.
12 b.
12 b.
12 b.
12 b.
9 b.
9 b.
9 b.
6 b.
6 b.
3 b.
3 b.
0 b.

TJ Družstevník
Tekovské Nemce
Vás pozýva na

Hodovú zábavu

12.novembera 2016
o 20,00 hod v KD
v Tekovských Nemciach
Do tanca hrá hudobná skupina Q-ty zo Zl. Moraviec
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1
1
2
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4
3
5
4

35:6
21:5
23:11
17:12
17:14
21:13
5:15
6:25
5:37
8:20

15 b.
12 b.
12 b.
9 b.
7 b.
6 b.
3 b.
3 b.
3 b.
1 b.

Čaká na Vás bohatá tombola
a kultúrny program
VSTUPNÉ : 20,- eur/pár ( 2 x
večera, 2 x káva, 1 x fľaša vína )
Predpredaj vstupeniek
u Mgr. Petry Datkovej
Hradská 211

Ing. Ján Valkovič – predseda TJ
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