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Slovo na úvod
Nedávno som si náhodne vypočula rozhovor, v ktorom jedna pani konštatovala, že Vianoce už nie sú to, čo bývali, všetko
sa točí len okolo peňazí, kde sa
pozrieš je to samá komercia.
V obchodoch je stále plno ľudí
a veľká drahota! Či už Vianoce
sú komerčnou záležitosťou alebo nie, stále sú to tie najkrajšie
a najobľúbenejšie sviatky v roku.
Urobme si ich preto také, aké
chceme aby boli, sú to predsa
sviatky pokoja a lásky a je len na
nás, aby sme si ich užili čo najlepšie ako vieme. Obdarujme
sa z lásky malými drobnosťami,
spoločne pripravme sviatočný
stôl a zasadnime zaň v kruhu
svojich najbližších. Spomeňme
si aj na tých, ktorí už medzi nami
nie sú a pomôžme tým, ktorí to
potrebujú. Zavolajme svojim
blízkym a urovnajme všetky
spory a staré hriechy.
Veľa lásky, pohody, rodinných
stretnutí, veľa jedla a darčekov,
to všetko Vám zo srdca v mene
celej redakcie prajem. Ďakujem
všetkým občanom za podporu,
všetk ým prispievateľom
a členkám redakčnej rady
a pracovníčkam Obecného
úradu za neúnavnú činnosť.
Nech je rok 2018 pre Vás tým
najúspešnejším, plným nových
príležitostí a zážitkov!
Mgr. P. Jančeková

Poznáka redakcie:
Zmena v uverejňovaní Spoločenskej kroniky by mala zabezpečiť
dodržanie Zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov .

V Novom roku veľa pohody,
šťastné náhody,
žiadne nehody,
významné dohody,
úsmevné príhody
a ďalšie života výhody... PF2018

Vážení spoluobčania,
v dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú
pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy.
Veď na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi
blízkymi a drahými. Hľadáme úprimné ľudské porozumenie a túžime po láskavom ľudskom dotyku. Áno, v tom je to veľké tajomstvo a bohatstvo
života. Bolo by krásne, keby to tak mohlo byť aj v
bežnom a každodennom živote. Preto si vážme
jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle
z vianočných a novoročných sviatkov po celý rok.

Pri tejto príležitosti Vám chcem poďakovať za
Vašu prácu vo Vašich domácnostiach i na Vašich pracoviskách. Verím, že v novom roku
i v ďalších rokoch sa pre nás všetkých zlepšia sociálne podmienk y i samotný život.
Želám Vám veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa trpezlivosti pri zdolávaní osobných problémov.
Prajem Vám všetkým krásne prežitie vianočných
sviatkov a úspešný vstup do Nového roku.

Ing. E. Valkovičová
starostka obce

Stalo sa....

Pozvánka
Pozývame všetkých členov
miestnej TJ Družstevník Tekovské Nemce a fanúšikov futbalu na
Výročnú členskú schôdzu, ktorá
bude 13.1.2018 t.j. sobota o 18,00
hod v svadobke KD v Tekovských
Nemciach.

Ochutnávka
mladých vín
foto: zľava T. Drgoňa a Ing. Š. Janček
Pozývame všetkých priateľov
vína na degustáciu mladých vín
za účasti vynikajúceho odborníka p. Dušana Plešku. Stretnutie
bude 16.2.2018 t.j. v piatok o 17,00
hod. v svadobke KD v Tekovských
Nemciach.

Informačné tabule
Určite neunikli vašej pozornosti nové informačné tabule umiestnené
vedľa autobusových zastávok. Opäť musíme poďakovať pracovitým rukám našich dôchodcov.
Redakcia

Uznesenia zo zasadnutia
OZ Tekovských Nemciach
dňa 23.10. 2017
Uznesenie č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach Schvaľuje:
program zasadnutia OZ

foto: ZŠsMŠ

Aj do školy zavítal Mikuláš...

Uznesenie č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo v TekovAko sa hovorí, rok sa s rokom zblíských Nemciach Schvaľuje: ove- žil a je to tu zas – advent. A s ním aj
rovateľov zápisnice a návrhovú ko- deň, ktorý je pre deti takmer ako
misiu .
druhé Vianoce. Deň svätého Mikuláša je každému dobre známy
Uznesenie č. 59/2017
a nemusíme ho nijako predstavoObecné zastupiteľstvo v Tekov- vať. Tento rok, ako každý iný, sme
ských Nemciach Schvaľuje pora- boli poctený návštevou Mikuláša
dovník žiadateľov v bytovom dome v našej škole. V mikulášskom obleku
č. 1 a výšku nájomného za 3, 2 a 1 bol tentokrát náš pán riaditeľ a ako
izbový byt podľa predloženého náhradu za čertov si požičal naše
návrhu.
spolužiačky zo siedmeho ročníka.
Celé znenie zasadnutia Obecného Návšteva bola rýchla, pretože náš
zastupiteľstva si môžete prečítať na Mikuláš mal ešte veľa práce pred
www.tekovskenemce.sk
sebou, preto sa musel ponáhľať.
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Mikulášske balíčky neboli honosné, no dostatočne veľké na zahnanie hladu. Veľké plus bolo, že balíček obsahoval všetko čo deti ľúbia.
A keď sa našli výnimky, určite drobnou sladkosťou potešili aspoň svojho súrodenca, či niekoho blízkeho.
Mikuláša s radosťou privítame aj
na budúci rok, veď či už ste mladší, starší, dospelí či deti, mikulášske
dobroty potešia každého.

Mária Alžbeta Srnková,
žiačka 8. ročníka

6. október 1940
Na slávnostiach vysviacky maľby
kostola, nového hlavného oltára,
hasičského skladišťa a motorovej
striekačky odpoludnia po litániách
bolo odhalenie pomníka padlým
vo svetovej vojne. Pri slávnostiach
účinkovala dychová hudba D.H.S.
z Topoľčianok.
19. október 1928
V miestnom potravnom družstve
zahrané bolo lútkové divadlo zvlášť
pre školskú mládež. Prednášajúci
boli kočujúci lútkari. Čo ale prednesu sa týkalo, bolo to pre mládež
zaujímavé.
20. október 1947
Sa občania Tekovských Nemiec vo
veľkom počte zúčastnili posviacky
základného kameňa stavby r. k. kostola v Čaradiciach.
14. november 1933
Zomrel v Budapešti dekan Andrej
Dodek. Narodil sa 14. 2. 1866. Pôsobil ako okresný dekan Zlatých Moraviec a miestny farár v Nemciach
od roku 1898. Založil v obci Úverové
a Potravinové družstvo.
21. november 1937
Sa uskutočnila vysviacka a otvorenie družstevného domu – Vzájomnej pomocnici ako družstva
v nemciach. Od založenia (1905) až
po túto dobu nemalo svojho domova, užívalo bezplatne triedu v ľudovej škole. Pri tejto príležitosti správca
nacvičil spoločne s dobrovoľným
hasičským zborom divadelné predstavenie „V službách lásky“, po ktorom nasledovala spoločná večera
a tanečná zábava.
1.-4. December 1930
Konalo sa sčítanie ľudu podľa zákona. V Nemciach bolo napočítaných 1165 občanov. Sčítací komisári
boli: J. Lalúch - učiteľ, M. Prachár učiteľ a K. Hollý - horár.
15. december 1940
Konalo sa nariadené úradné sčítanie ľudu v 4. obvodoch s výsledkom
1166 obyvateľov.
Výpisky z kroniky poskytol
V. Janček
Pokračovanie v budúcom čísle
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Hodová zábava
Na výročie posviacky kostola, dňa 11.novembra, sa konala
v našej obci už druhá hodová
zábava, ktorú organizovala Telovýchovná Jednota Družstevník Tekovské Nemce. Zábava sa
konala v sobotu v kultúrnom
dome. Zábavu začal krásny kultúrny program, súborček Getelinka. Deti z Tekovských Nemiec
rôznej vekovej kategórie, ktoré
mali pripravené a nacvičené veľmi pekné tanečné pásmo, vyčarili úsmev a radosť na tvári všetkým ľudom v sále. Bolo vidieť,
že to majú v rukách profesionáli,
manželia Andrejka a Miško Žemberyoví. Dúfam, že Getelinku neopustí elán a budeme ich vídať
na rôznych podujatiach častejšie.
Po príhovore predsedu TJ Janka
Valkoviča sa začala zábava. Do

tanca hrali Duo Igor a Katka a
tanečná sála sa zaplnila. Okolo
22,00 hodiny sa ľudia mohli ísť
navečerať do svadobky. Večera
nebola „klasická“, t.j. naberaná
na porcie, ale na spôsob bufetových stolov. A na výber bolo toho
naozaj dosť. Výborná divina na
šťave z hríbmi, pečený diviačik,
kuracie rezne, mäsko v kapustnom liste, veľa príloh a zeleniny. Každý si mohol nabrať koľko
chcel a čo chcel. Na záver sladká bodka v podobe čokoládovej fontány s ovocím. Kuchyňu
a samotný servis mali na starosti Terka Rudzanová, Hela Balážiková, Marka Sikoriaková a hlava
celej partie Janko Sikoriak. Jedlo
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a samotný servis sa mimoriadne
vydarili a vďaka patrí celej partii
v kuchyni. V bufete zas nesklamali Vlasta Valkovičová a Maja Šebeňová. Boli v pohotovosti vždy
usmiate a varili kávičky, ako aj minulý rok. Na pomoc prišli aj bývalí žiaci ZŠ Vladko Brieška a Erika
Benčuriková. Okolo polnoci sa
začala losovať bohatá tombola.
Hlavná cena bola umývačka riadu, ktorú zakúpila Telovýchovná
Jednota Družstevník T. Nemce.
Samozrejme, že aj ostatné ceny
boli výborné a bolo ich dosť. Od
mliečnych výrobkov, kuchynských potrieb, smetných košov,
sady vín, káv, čajov, piviek, uterákov, krbovej súpravy, sviečok
a mydiel, stavbárskeho náčinia,
talianskych špecialít, darčekových košov, relaxačného pobytu, elektrického grilu až po knihy.
Po polnoci bola vyhlásená súťaž,
ako aj minulý rok - kopanie do
zmenšenej bránky. Ako vždy, bola
zábava, ako sa na hodovú zábavu patrí do skorých ranných hodín. Veľká a úprimná vďaka patrí
sponzorom, Obecnému úradu,
rodičom, ktorí priniesli detičky
na vystúpenie, deťom za krásny
program, manželom Žemberyovým, Anke Šramatyovej, žiakom,
ktorí predávali tombolu a celému
výboru TJ Družstevník - Števkovi Žemberymu, Jankovi Sikoriakovi, Ľubošovi Petrovičovi, Petre
Datkovej a nášmu neúnavnému
predsedovi Jankovi Valkovičovi ,
ktorý drží nad všetkým ochrannú
ruku a jeho manželke Valike. Nakoniec treba poďakovať všetkým,
ktorý si kúpili lístky a podporili
tak dobrú vec, ako je šport. Šport
znamená zdravie a nič lepšie našim deťom nemôžme priať a dať.
Dúfam, že sa nám podarí získať si
ľudí aj na budúcoročnú zábavu.
Ak sa niekomu niečo nepáčilo,
alebo nebol spokojný, dúfam,
že nám odpustí a dá nám druhú
šancu. Možno má niekto dobré
nápady, chce nám poradiť, budeme veľmi radi. Tak, športu zdar!

foto: Obec

Posedenie s jubilujúcimi dôchodcami
K jeseni patrí mesiac október, kedy si pripomíname úctu k starším spoluobčanom. Každoročne pozývame na stretnutie naších jubilantov, dôchodcov vo veku 65,70,75, 80 a všetkých nad osemdesiat rokov veku života .
Členky kultúrnej komisie spolu s pani starostkou im pripravili posedenie 15. októbra v nedeľu, v sále kultúrneho domu . Na dobrú náladu im
zahrala „Nemčianská kapela „ pod vedením p. Ing. Štefana Jančeka a úvodnú báseň predniesla žiačka ZŠ Bibiana Krajmerová.
Všetci zúčastnení jubilanti sa zapísali do obecnej kroniky a domov si
odniesli bielu fréziu s malým darčekom.
Vážime si, že prijali naše pozvanie a do ďalšieho života im prajeme veľa
zdravia a životného optimizmu v kruhu rodiny, známych a priateľov.
A. Gažiová

Podhájske dni klobás
a tradičných špecialít

Konali sa 13. – 15. októbra v areály
termálneho kúpaliska v Podhájskej.
Obec Tekovské Nemce sa prihlásila do súťaže výroby klobás, Podmienkou bolo obliecť sa netradične
a svoj stánok vyzdobiť rekvizitami
z nášho regiónu. Na túto úlohu starostka obce oslovila Ing. Jančeka, p.
Havettu, ako odborníkov na klobásy a mňa poverili úlohou výzdoby
a oblečenia. Po stretnutí a vzájomných rozhovoroch sme sa rozhodli
reprezentovať obec pod názvom
„Inovec“ a štylizovať sa do rozprávky O Červenej čiapočke, Pani starostka v tradičnom nemčianskom
kroji zahrala úlohu starej mamy,
Výbor TJ Družstevník p. Havetta sa prezentoval ako vlk,
Tekovské Nemce Ing. Janček bol za poľovníka a mne

zostala rola Červenej Čiapočky. Ing.
Valkovič svojou hrou na harmonike
obohatil naše účinkovanie v súťaži.
Všetky tieto okolnosti, ale samozrejme hlavne výborné klobásky,
ktoré všetkým návštevníkom chutili, prispeli k tomu, že sme v konkurencii stovky družstiev aj so
zahraničnou účasťou Maďarov, Srbov, Moravákov, získali jednu zo zlatých medailí! Sme nesmierne hrdí
a vďační, že sme mohli reprezentovať našu obec a ešte s takýmto
úspechom. Ďakujeme za podporu
aj p. Štullerovej, ktorá poskytla bezkonkurenčný domáci kravský syr.
Mgr. P. Jančeková
Foto: Obec
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MEGA ÚLOVOK Z ROSKOVÍC
Tohoročná hubárska sezóna v našich lesoch pod Inovcom, patrila
medzi menej vydarené. A predsa sa
podarilo v našej lokalite koncom októbra, nájsť „kapitálny“ úlovok. Manželia Sikoriakoví si za viac ako štyridsať rokov spoločného života až do
dnes udržali spoločnú záľubu. Je ňou
hubárčenie. Od mája do novembra
trávia veľa času v lese. Nebolo tomu
inak ani tento rok. „Našim revírom je
hlavne Kliča. Na kraji lesa, pri krížiku
zavesenom na strome sa myšlienkami pomodlíme, aby sme niečo našli,
prezrádza návod na úspešný zber p.
Mária. Manžel dodáva, že tento rok
sa asi slabo modlili, lebo v Kliči okrem
bedlí, suchohríbov, našli za celú sezónu len dva dubáky. „Koncom októbra
sme sa vybrali do vzdialenejšieho kúta
nášho chotára – do Roskovíc. Chodili
sme po miestach, kde sme v minulosti nachádzali huby a nikdy sme odtiaľ
neodchádzali s prázdnym košíkom.

Tento rok to bolo len o chodení, nie
o zbieraní“, vraví p. Ján. „Išli sme už
nešťastní domov, že v košíku okrem
zopár masliakov a bedlí, nemáme
žiadneho dubáka. Zrazu som pri jarku, kde svietil lúč slnka, zbadal niečo
podobné hube. Najprv som si myslel,
že je to nejaká nejedlá alebo dokonca, že je to hrdzavý plech,“ spomína
p. Sikoriak. „Na moje veľké potešenie,
to bol pekný, statný a zdravý 1200
gramov vážiaci dubák, s obvodom
klobúka 70cm a priemerom 25cm.
Zaujímavé na tomto krásavcovi bolo,
že nebol červivý. Zvyčajne sa takéto
veľké hríby rozpadnú, no tento bol
krásny a svieži. Keď ho videli susedia,
iba krútili hlavami a priznali, že niečo
také vidia po prvý raz v živote. Megadubák sme s manželkou pokrájali
a usušili.“ Povedal hubár Ján. Dodal, že
už teraz sa s rodinou teší na vianočnú
kapustnicu.
Mgr. P. Datková

foto: J. Sikoriak

Na slovíčko...
Našu stálu rubriku som chcela napísať akúsi výnimočnú, takú
vianočnú. Samozrejme, že som
musela nájsť na rozhovor niekoho výnimočného, pre mňa veľmi
blízkeho. Preto Vám chcem predstaviť skúsenú pani učiteľku, nápaditú, skromnú, zábavnú, vytrvalú šéfredaktorku našich novín,
ale hlavne moju milú sestru Paťku
Jančekovú.
1.Pati, prečo toľko rokov neúnavne dochádzaš práve sem
k nám do Tekovských Nemiec?
Do Tekovských Nemiec som sa
vydala, a keď sa tu počas mojej
materskej dovolenky uvoľnilo
v škole miesto, prijala som ho. Napriek sťahovaniu a ponukám z Tlmáč, som zostala našej škole verná.
Cítim sa tu dobre, mám túto obec
rada, je to proste moja „srdcovka“,
veď som tu u starých rodičov strávila detstvo s krásnymi spomienkami...a neskôr mladosť s krásnymi
spomienkami...Zapustila som tu
pevné korene a som šťastná, že
robím prácu ktorá ma stále baví.
2.Aký je to pocit, keď stretneš
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(v tvojich očiach) prváčikov, ktorí
majú už pripnutú zelenú stužku
na vetrovke a sú vyšší od teba?
Tak , čo ti poviem, stárnem...
(smiech) Práve som čítala Spoločenskú kroniku a zisťujem, že moji žiaci
sa ženia a vydávajú. A pocit je to veľmi príjemný. Hlavne vtedy, keď sa mi
prihovoria, zaspomínajú. Vtedy viem,
že som určitým spôsobom bola súčasťou ich života, že si spomínajú na
tie časy a pamätajú si niektoré zážitky. Všetkých mojich žiakov som mala
a mám rada a pozdravujem ich!
3.Menia sa deti podľa doby, alebo
sú podľa teba deti stále rovnaké?
Doba sa neustále mení a vyvíja, ale
ja si myslím, že deti zostanú vždy deťmi. Sú úprimné, majú fantáziu, radi
vymýšľajú a tvoria, súťažia, vedia byť
vďačné za pozornosť, spontánne prejavujú emócie, neuznávajú autority. Aj
my sme takí boli, či už pred dvadsiatimi alebo päťdesiatimi rokmi. Deti sa
nemenia, mení sa výchova, spôsob
komunikácie a morálka.
4.Dosť už školy, radšej nám prezraď niečo o svojej rodine, deťoch!

Mám s manželom dve dcéry, ktoré
sú už dospelé. Staršia, Zuzka, študuje architektúru, momentálne je cez
Erasmus v zahraničí. Mladšia, Maťka,
tá študuje na Ekonomickej univerzite.
Jasné, že sme na ne hrdí.
5.Čo tvoj voľný čas? Čím ho vypĺňaš, čo ťa najviac baví robiť?
Ja veľmi rada čítam, rôzne žánre,
ale najradšej detektívky. Potom obľubujem ručné práce, hlavne štrikovanie. Občas potrápim gitaru. Kreslím, tvorím, ale to patrí k mojej práci.
Môj manžel má veľmi rád prírodu, tak
chodíme celá rodina v lete aj v zime
na turistiku, na jeseň na hríby a v zime
aspoň na Inovec
6.Ako tráviš vianočný čas? Máte
niečo špeciálne na Vianočnom
stole?
Každý rok máme živý stromček.
Vianoce vždy trávime spolu, doma,
pri rozprávkach, pečive...Myslím, že
tak ako väčšina rodín, máme jabĺčko,
oblátky s medom, oriešok, kapustnicu
s hríbami, kapra pečeného aj vyprážaného so šalátom. Nerobíme opekance, na tie sa necháme pozvať na

Prvý sviatok vianočný k mojej mamine. Druhý sviatok vianočný trávime
u manželových rodičov, oslavujeme
Štefanov.
7.Máš nejaký zvláštny recept na
to, ako nemať nervy z detí, byť
trpezlivá, skrátka, byť dobrá
učiteľka?
Tak, recept ti neviem povedať. Ja
to už mám hádam aj v povahe, Ale
vážne. Dôležité je deti počúvať a akceptovať aj ich názory. Pochváliť ich
aj za malé pokroky, mať určité zásady
a trvať na nich. Byť pre ne vzorom, ale
zároveň sa nehanbiť naučiť sa niečo
nové aj od nich. A samozrejme vedieť sa povzniesť nad niektoré veci,
nebrať sa príliš vážne a hlavne sa vedieť smiať.
Ďakujem za oslovenie, prajem všetkým žiakom, ich rodičom a starým
rodičom krásne sviatky, veľa pohody,
a úspešný nový rok 2018!
Na záver sa chcem poďakovať za
milý rozhovor, popriať hlavne veľa
zdravia, porozumenia, lásky, pracovných úspechov a aby si ešte veľa rokov učila a venovala sa škole.
Mgr. P. Datková                                                                                                
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Poďakovanie za úrodu...
Tradície sú veľmi dôležitou súčasťou života každej obce a každá
má svoje špecifiká. K najkrajším
v našej vždy patrí Roľnícka nedeľa sláviaca sa u nás vždy v jesennom období ako poďakovanie
sa za úrodu v našich záhradách,
vždy začínajúca sa svätou omšou
a sprievodom v krojoch. Každý
rok výstavka z plodov našich

záhrad, zeleniny či ovocia priláka
veľa ľudí, či už pravidelne navštevujú kostol alebo nie. Inak tomu
nebolo ani tento rok a krásne
obrazce vytvorené šikovnými
rukami, a lesknúce sa plody našich záhrad ako jablká hrušky či
tekvice si veru zaslúžili náležitú
pozornosť.
Ak ste si nenašli čas a náš kostol

počas trvania tejto nádhernej výstavky nenavštívili, pokochajte sa
prostredníctvom fotiek v našich
novinách.
Aspoň trochu vám pripomenú
atmosféru tohtoročnej jesene
v našich záhradách a naznačia
koľko obetavej práce sa skrýva za každoročnou výstavkou

vzdania vďaky za úrodu. Za krásny výsledok patrí veľká vďaka každému, kto sa akokoľvek zapojil
do vyzdobovania nášho kostola
alebo podaroval plody zo svojej
záhrady.

boli odmenené sladkými koláčikmi . V decembri sme mali možnosť
vidieť bábkové divadelné predstavenie Malí huncúti a Vianoce, kde
si deti odniesli z predstavenia ponaučenie a krásny kultúrny zážitok.
Vytúžene sme sa dočkali aj Mikuláša, ktorý prišiel medzi nás spolu
aj s anjelom a s čertami. Deti mu
zaspievali: Nesie veľké vrece plné
sladkostí a zarecitovali, za balíčky
sa srdečne poďakovali a rozlúčili sa
s nimi s tým , že o rok sa stretneme

zas. A keďže je už ten adventný
vianočný čas , čaká nás ešte v škôlke pečenie medovníkov, vyrábanie ikebany , vianočná akadémia
v kultúrnom dome a spoločné
rozsvietenie vianočného stromčeka. A mne v mene celého nášho
kolektívu a našich najmenších neostáva nič iné ako zaželať vám všetkým šťastné a veselé.

Bc.L.Sentineková
Foto: Bc. L. Sentineková

Zo života v materskej škole
Len nedávno začal školský rok
a už je tu december. Tak ako každý rok, podobne aj tento sme si
pripravili rôzne aktivity. V mesiaci
september sa už tradične v škôlke konala tekvičková slávnosť. Pán
L. Gaži pre všetky deti zabezpečil
tekvice, z ktorých si deti s pomocou rodičov popoludní vytvorili
krásne strašiaky, ktoré sme si večer potom spolu aj vysvietili a za
odmenu dostali medailu. Mesiac
október sa niesol v znamení úcty

Mikuláš v materskej škole
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k starším, kedy sme si s deťmi pripravili pestrý program pre našich
starých rodičov, kde im deti svojimi piesňami, básňami a tancom
rozžiarili nejedno srdiečko a z lásky
k nim im odovzdali malé darčeky.
V novembri je sviatok veľký , slávia ho všetky škôlky. Naše žabky
a včielky ho oslávili v halloweenskom štýle, ktorý sa deťom náramne páčil. Deti prišli od rána preoblečené v kostýmoch a počas celého
dňa plnili zábavné úlohy. Na záver

D. Holečková
Foto: ZŠsMŠ

Vystúpenie pre starých rodičov

tekovský nemčan

Aktuálny stav – Bytová výstavba v Tekovských Nemciach
Váž. spoluobčania,
v tomto krátkom príspevku by
som rád stručne uviedol aktuálny
stav ohľadne bytovej výstavby :
Výstavba samotného 12 bytového domu je ukončená , je potrebné
ešte dobudovať pripojovaciu cestu,
kde bolo potrebné najskôr dokončiť elektrickú prípojku nn . Pri samotnej technickej vybavenosti bol
toto jeden z najväčších problémov
vybaviť ešte v tomto kalendárnom
roku, čo sa nakoniec úspešne podarilo. Hlavná elektrická prípojka je
teraz zrealizovaná tak, aby postačovala aj pre druhú bytovku a príp.
pre budúcu ďalšiu výstavbu bytoviek. Máme tak isto zrealizované
všetky ostatné siete – vodovodná
prípojka, plynová prípojka, ďažďová
kanalizácia a ČOV . Takže zostáva už
len dobudovať samotnú prístupovu komunikáciu.

Momentálne sa riešia všetky byrokratické veci ohľadne prípravy
na kolaudáciu – revízie, žiadosti na
samotné pripojenie plynu – meradlá, pripojenia jednotlivých bytov
na hlavný rozvádzač, atď. Bohužiaľ
ten celý systém povolení a nárokov zo strany všetkých dotknutých
úradov nie je jednoduchý a tak isto
je náročný aj z časového hľadiska.
Predbežný termín konečnej kolaudácie je stanovený na 15.1.2018. Je
cieľom všetkých – stavebnej firmy
SIMKOR,s.r.o , OcU , stavebného dozoru, aby sa to úspešne dotiahlo
do stavu, že sa noví nájomníci po
kolaudácii budú môcť čo najskôr
nasťahovať do nových nájomných
bytov.
Druhá bytovka – momentálne sa
robí krov a samotné zakrytie stavby , čo je veľmi dôležité , aby sa
to dokončilo ešte pred Vianocami

Foto: Obec
v tomto roku. Výstavba tejto bytovky je už podľa nových náročnejších kritérii na energetickú úspornosť.Samotná bytovka bude mať
o jedno podlažie naviac, kde bude
12 trojizbových bytov a 6 jednoizbových bytov . V krátkom čase by
mali byť ukončené práce na vnútornej elektroinštalácii, rozvodov

vody, plynu a odpadov, takže bude
možné začať s omietkami vo vnútri
bytovky . Plán ukončenia výstavby
druhej bytovky je máj 2018 , následne bude potrebné dobudovať prístupovú cestu a parkoviská .

Ing. J. Valkovič

Tvorivé dielne s vianočnou
tematikou
Na podnet občanov sme sa aj tento rok stretli v poslednú novembrovú
sobotu na Tvorivých dielňach vo svadobke KD. Veľmi dobrú atmosféru,
mladé mamičky s dobrými nápadmi, vôňu čerstvo upečených medovníčkov , lineckých koláčikov a vianočných oblátok , to všetko mali možnosť
zažívať tí, ktorí prišli na naše obľúbené vianočné dielne. Ďakujeme za peknú účasť všetkým, ale aj žiačkam a žiakom zo ZŠ a ich aktivite v pečení
vianočných dobrôt a v ručných prácach.
A. Gažiová
Foto. A. Gažiová

Výroba ozdôb z orieškov

tekovský nemčan

Lepenie stromčekov

Výzdoba medovníčkov
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Pravá atmosféra prichádzajúcich Vianoc
Inak sa ani nedá nazvať atmosféra
vznášajúca sa vo vzduchu dňa 9.12.,
kedy sme opäť spoločne čakali na
príchod Mikuláša do našej obce.
Žiarivé vianočné svetlá, vianočná
hudba, teplo, vône, radosť a príjemná spoločnosť. Tak by sa to dalo popísať v tej najväčšej stručnosti. Hoci
subjektivita nepatrí k dobrým stránkam písania, hoci aj „iba“ na stránkach dedinských novín, len ťažko,
preťažko sa jej vyhnem, pretože sa
mi znovu naozaj veľmi dobre pozeralo na všetko okolo seba. Počnúc
výzdobou a samotným príchodom
Mikuláša končiac, bez ohľadu na
vek som sa, nasávajúc atmosféru,
výborne zabávala, a bolo vidno, že
aj všetci dospelí a deti okolo mňa.
Začnem od výborného vareného

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SA:
Tamia DRGOŇOVÁ

V tomto štvrťroku
želáme všetko najlepšie
týmto jubilantom:
vína a lokší, kúpou ktorých sme
mohli podporiť našich futbalistov,
nasledoval hrejivý ovocný punč
na podporu našej základnej školy
a lákavá vôňa grilovaných klobások taktiež prilákala, nielen, množstvo detí a dospelých. V stánkoch
bolo z čoho vyberať. Odchádzali
sme o nejaký ten obnos mincí ľahší,
ale plný spokojnosti nad kúpenými
kreatívnymi vecami a drobnosťami
od viacerých predajcov. Osobitne
by som chcela vyzdvihnúť stánky
s výrobkami našich žiakov a rodičov
našich škôlkarov a predškolákov. Ich
kúpou sme podporili chod našej ZŠ
s MŠ a suma, ktorá na tento účel
bude použitá je veľmi pekná-111,40
za stánok našich školákov a 74 eur
našich škôlkarov, za čo patrí každému, kto si kúpil akúkoľvek drobnosť, veľké poďakovanie. Mikuláš
nás teda našťastie neobišiel ani tento rok, deti ho s nadšením obklopili

zarecitovali mu, zaspievali a každé
odchádzalo so sladkou odmenou,
nik neobišiel na prázdno. Na záver
si vždy nechávam poďakovanie
a musí to tak byť aj teraz. Za každou takouto akciou je totiž určite
nemálo obetovaného času, ktorý je
v dnešnej dobe naozaj drahý. Preto vyslovujem veľké poďakovanie
za každého spokojného účastníka
tejto milej udalosti, každému, kto
pomohol pri jej príprave a priebehu
bez nároku na akýkoľvek benefit.
Bolo vidno, že akcia bola pripravovaná s nezištným nadšením pre
všetky deti z našej obce, aj pre ich
dospelých sprievodcov. Je veľmi
pekné a dôležité že v dospelosti
budú mať takto naše deti na čo
s nadšením spomínať. Ja sama sa
teším už na budúci rok!
Bc.L.Sentineková
Foto: Bc. L. Sentineková

POZVÁNKA

RR pri ZŠsMŠ a OcÚ v Tekovských Nemciach
Vás srdečne pozývajú na

5. ROČNÍK RODIČOVSKEJ ZÁBAVY

Marián ŠVARAL
Anna DRGOŇOVÁ
Mgr. Gabriela VALACHOVÁ
Jaroslav DRGOŇA
Emília LÍŠKAYOVÁ
Stanislav KAŠUBA
Ján NIČAJ
Terézia ŠIMONOVIČOVÁ
Jozef PETROVIČ
Augustín HUDEC
Mária ULIČNÁ
Terézia VALKOVIČOVÁ

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Mgr. Zdenka ŠABOVÁ
a Ing. Andrej KINCEL
dňa 13.10.2017
v Hronskom Beňadiku
Tomáš GRESCHNER
a Michaela FRAJKOVÁ
dňa 28.10.2017
v Hronskom Beňadiku
Ferko Mirko KUREK
a Dominika SVITEKOVÁ
dňa 4.11.2017
v Zlatých Moravciach

v sále Kultúrneho domu v Tekovských Nemciach.

Martin POVAŽAN
a Kristína HANUSOVÁ
dňa 17.11.2017 v Nitre

O zábavu sa postará hudobná skupina

Blahoželáme!

20. januára 2018 o 19:30 h.
Cena vstupenky je 25€/pár

JEWEL
V cene vstupenky je večera, fľaša vína, obľúbená čokoládová fontána, káva a čaj neobmedzene. Čaká
na Vás aj bohatá tombola. Vstupenky je možné zakúpiť od 2. januára 2018 na OcÚ v Tekovských
Nemciach u p. Bónovej. Príďte sa zabaviť, podporiť deti v ZŠ a MŠ a niečo vyhrať v tombole.
Celý zisk zo zábavy bude použitý pre deti v ZŠ a MŠ v Tekovských Nemciach.
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Navždy nás opustili:
Pavlína JAVOREKOVÁ
Mária VALKOVIČOVÁ
Vincent DRGOŇA

tekovský nemčan

HODNOTENIE JESENNEJ SEZÓNY 2017 – 2018 PRÍPRAVKA U11
Vedenie TJ Družstevník rozhodlo
prvýkrát prihlásiť naše najmenšie
nádeje do súťaže prípravok OBFZ
Nitra U11. V tejto kategórii hrávame zápasy turnajovým systémom
u každého každý s každým. Hrá sa
na zmenšenom ihrisku s počtom
hráčov 4 + 1. Góly zvyčajne padajú častejšie ako vo veľkom futbale.
V tejto kategórii sa nájdu medzi deťmi veľké vekové odstupy, v dôsledku čoho vznikajú rozdiely vo výške,
sile a futbalovej zručnosti. Celkovo
v súťaži sú štyri tímy. Prvý turnaj
naši „sršni“ odohrali 15. septembra
vo Volkovciach. O tomto turnaji sa
písalo už v minulom čísle. Na druhý
turnaj sme vycestovali 4.10.2017 do
Nevidzian. Na tento turnaj by sme
mali čím skôr zabudnúť. Neviem, či
som chlapcom zabudol povedať,
že hlavným dôvodom účasti je hrať
futbal. Je mi veľmi ľúto, ale tu nie je
čo hodnotiť. Naša prípravka nemala
svoj deň. V našej hre chýbal záujem,
ochota pobiť sa o lepší výsledok.
Výsledky nášho mužstva: Tekovské
Nemce – Volkovce 0 : 6, Nevidzany – Tekovské Nemce 7 : 0, Červený Hrádok – Tekovské Nemce
4 : 1, gól za našich D. Galbavý. Pochvalu na tomto turnaji si zaslúžia
F. Kasala, brankár R. Valentíny
a rodičia našich prípravkárov
za neustále povzbudzovanie. Tretí turnaj sa hral 14.10.2017 za pekného slnečného počasia na našom
futbalovom ihrisku. Už v prvom
zápase sme sa museli skloniť pred
vysokou kvalitou Volkoviec, ktoré
nás porazili 10 : 0. V druhom zápase
sme s Nevidzanmi prišli o víťazstvo
v posledných minútach a remizovali
sme 1: 1, gól za našich D. Galbavý.
V poslednom zápase sme podľahli
Červenému Hrádku 0 : 3. Aj keď
naši chlapci sa na turnaji veľmi snažili, chýbala im kondícia, technika
a v niektorých prípadoch oboje. Od
tohto turnaja sme z našej strany čakali trošku viac ako jeden bod, nakoľko sme hrali doma. Individuálne
by som chcel pochváliť A. Barcíka,
ktorý svojimi únikmi robil súperom

problémy, škoda len, že svoje šance
nepremenil. Opäť musím pochváliť našich rodičov, ktorí prišli v hojnom počte, čo teší nielen mňa, ale
najmä naše deti a určite sa im hrá
lepšie, keď sa na nich prídu pozrieť
blízki a sú na seba hrdí, že môžu reprezentovať svoju obec. Posledný
turnaj sme odohrali 21.10.2017 za
už daždivého a chladného počasia
v Červenom Hrádku. Na tomto turnaji naše deti podali veľmi kvalitný
a oduševnený výkon. Bolo na nich
vidieť, že hrajú so srdcom a veľkou
radosťou. Aj keď v prvom zápase
sme s Volkovcami prehrali 7 : 0, tak
táto prehra ich nezlomila a v druhom zápase sme porazili domáci
Červený Hrádok 1 : 0. Gól za našich
M.Škovran. V poslednom zápase
jesennej sezóny sme prehrali nešťastne s Nevidzanmi 1 : 0, keď celý
zápas sme mali prevahu, ale streliť
gól sa nám nepodarilo. Na tomto
turnaji by som chcel vyzdvihnúť
obrannú činnosť nášho mužstva,
kde sa pomerne rýchlo zbavili návyku iba bezcieľne odkopávať lopty. Naopak, bolo už vidieť náznaky
o konštruktívnu a adresnú prihrávku. Musíme sa konečne držať hesla
„bránia a útočia všetci.“ Zároveň by
som veľmi rád odovzdal po tomto turnaji „veľké ďakujem“ rodičom
našich prípravkárov, ktorí opäť fandili „ostošesť“. V celkovej tabuľke
jesennej časti naši „sršni“ obsadili
3. miesto. Víťazmi sa stali Volkovce,
ktoré všetky turnaje vyhrali suverénnym spôsobom podložení výbornou technikou a vyspelým vzrastom
niektorých hráčov. Druhé skončili
Nevidzany a posledné 4.miesto patrí
Červenému Hrádku.
Hodnotenie jednotlivých hráčov,
ktorí mali najviac odohratých minút. Radovan Valentíny, 8-ročný
brankár. Obrovský pokrok, veľké prekvapenie ako aj potešenie. Je až neuveriteľné ako riešil v zápasoch niektoré situácie. Dominik Galbavý,
10-ročný. Bez neho si zatiaľ neviem
predstaviť naše mužstvo, je náš najlepší hráč a strelec. Matej Škovran,

9-ročný. Je kapitán mužstva, celkom
dobre technicky vybavený, má dobrý prehľad v hre, ešte musí popracovať na streľbe a rýchlosti. V správaní
je príkladom pre všetkých. Andrej
Galbavý, 9-ročný. Je to všestranný hráč, technika je celkom dobrá,
mal by viac udržať pozornosť v hre
a v sústredení na zápas. Filip Kasala , 9-ročný. Odohral len jeden
turnaj, kde bol naším najlepším hráčom. Na tréningoch napreduje, ale
musí na ne aj načas chodiť, hlavne musí mať účasť aj na zápasoch.
Kristián Ivanič, 8-ročný. Fyzicky
veľmi dobre pripravený, má aj dobrú strelu, lepší je na tréningoch ako
v zápasoch. Ivan Šabík, 8- ročný.
Ivko je veľmi tichý chlapec, poctivý
v tréningu, v zápasoch máva ešte
trošku trému. Jeho výhodou je aj to,
že je ľavák, čo je prínosom pre každé
mužstvo. Adam Barcík, 7-ročný.
Ten sa teší na každý dotyk s loptou,
hrá neskutočne drzo a bez rešpektu.
Je jeden z mála, čo vie obísť hráčov,
ktorí sú od neho aj o dve hlavy vyšší.
Šimon Urban, 7-ročný. Tento chlapec nám padol z neba. I keď Šimonko odohral menej zápasov, lebo sa
k nám pripojil v priebehu súťaže, je
veľmi šikovný. Jeho talent treba určite rozvíjať, lebo z neho môže vyrásť
veľmi dobrý hráč. Ostatní hráči ako
Oliver Elwood, 7-ročný, Adam
Žembery, 7-ročný, Marián Ďatko, 7-ročný, Filip Drgoňa, 7-ročný,
Viktor Škovran, 7- ročný a Tomáš
Kordoš, 6-ročný odohrali málo minút a ich čas ešte príde. Chcem ešte
dodať aj to, že všetci chlapci sú snaživí a veľmi dobre sa mi s nimi pracuje. Je pravda aj to, že niektorí sú
trochu nezbední, ale v ich veku je to
asi normálne. Tu treba napísať aj to,
že moje hodnotenie je subjektívne
podľa najlepšieho uváženia. Je to
sumár viacerých faktorov ako je koncentrácia na tréning, kvalita prevedenia jednotlivých cvičení, vnímanie
a snaha o zlepšovanie sa, nasadenie
v zápasoch, počúvanie mojich pokynov. Nezabúdajme, že tréner je
iba prostriedkom na zdokonaľovaní

Najväčší progres vo výkonnosti
dosiahol brankár
Radovan Valentíny.
hráčov. Posledné vety by som adresoval rodičom našich prípravkárov .
Chcel by som vás požiadať, aby ste
aj v jarnej časti zosúladili program
vašich detí tak, aby pri povinnostiach v škole a rodinnom živote nezabudli chodiť na tréningy a zápasy
v stanovený čas. Zbytočné vymeškávanie a neskorý príchod k ich výkonu neprispieva. Ďakujem všetkým
obetavým rodičom za účasť na turnajoch a povzbudzovanie. Povedal
by som, že hlavne náš sektor v každom zápase našich chlapcov dal
o sebe vedieť. Dúfam, že podobná
atmosféra sa prenesie aj do jarnej
časti. Prichádzajú dni, kedy sa čoraz častejšie budú skloňovať slová
o nezištnej pomoci. Nie je to dnes
bežné, že ľudia namiesto venovaniu
sa len svojej rodine alebo iným aktivitám, pomáhajú aj druhým. Preto aj
cestou našich novín by som sa chcel
poďakovať p. Ivane Valentínyovej za odvoz cezpoľných chlapcov
na tréningy. Aj to je dôkaz toho, že
v dnešnej uponáhľanej a materiálnej
dobe ochota ešte nevymrela.

Tréner prípravkárov:
J. Sikoriak
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