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Slovo na úvod
V čase keď čítate tieto riadky, deti
majú v rukách vysvedčenia a tešia sa zo začiatku prázdnin. Leto,
aspoň podľa intenzity slnečných
lúčov prišlo v predstihu a príroda
nám nadelila veľkú úrodu jahôd,
čerešní, malín a bazény v záhradách boli každý deň obsadené.
Pekné počasie dovolilo v našej
obci zorganizovať niekoľko vydarených akcii, v poslednom štvrťroku sa s nimi vrece roztrhlo.
Dočítate sa o nich na stránkach
našich novín. Svedčí to o aktívnej
činnosti komisie kultúry a športu,
jej členovia sú naozaj pracovití
a kreatívni. Vďaka nim to v obci
žije a je stále o čom písať. A tak
to má byť, je to krok k spokojnosti občanov. Ožívajú vinice, priehrada, futbalové ihrisko, kultúrny
dom, školský dvor, aj priestory
za poštou. Bytovky vytvorili samostatnú ulicu, privítali nových
obyvateľov. Obec pripravuje
ďalšie stavebné pozemky, ktoré
by mohli prilákať viac obyvateľov. Prinieslo by to viac financií
do rozpočtu obce a konečne
by sme sa dožili napr. kanalizácie, či opravy ciest a vybudovania chodníkov. Držím občanom
a Obecnému zastupiteľstvu palce, nech sa to vydarí a samozrejme, prajem krásne a slnečné leto.

Mgr. P. Jančeková

Otcom roka 2019 sa stal p. Tibor Šramaty.
Na fotke so synmi Erikom, Marekom a dcérou Rebekou, ktorá s ocinom súťažila.

Deň otcov 2019
Počasie nám prialo aj tento rok
a tak sme v nedeľu 16. júna znova
oslávili Deň otcov na miestnom
ihrisku. Ako inak než zábavou,
súťažami, rôznorodými atrakciami a dobrým jedlom. Otcovia
s deťmi, ba celé rodiny sa dostavili v celkom hojnom počte, čo
svedčí o pevnom zakorenení sa
týchto tradičných osláv v našej
obci. Tento rok sa súťažilo celkovo v 5 disciplínach a bodové rozdiely boli tesné, o treťom mieste
musel rozhodnúť dokonca záverečný „rozstrel“. Okrem samotného zápolenia boli prichystané
aj rôzne atrakcie ako nafukovací
hrad, trampolína, rodeo býk, maľovanie na tvár, jazda na poníku
a u detí mimoriadne obľúbená
hasičská pena. Trúfam si preto
napísať, že sa nikto z prítomných
určite nenudil. Po výdaji energie
pri hrách a súťažnom zápolení
čakalo nielen na súťažiacich, ale

aj všetkých prítomných dobré
občerstvenie v podobe gulášu,
hranoliek a kto mal chuť na niečo sladké, mohol si pochutnať
na cukrovej vate. Všetko samozrejme za zvukov hudby, ktorú
nám zabezpečil DJ Palli. Keďže
oslavy Dňa otcov sú jedny z najrozsiahlejších osláv, aké v našej
obci organizujeme, nikdy by sa
nemohli konať bez podpory rôzneho druhu, či už finančnej alebo
pracovnej, v podobe ľudí ochotných pomôcť. Guláš sme si teda
vychutnali vďaka sponzorskému
daru p. Návarku a RD, vďaka finančnej pomoci niektorých poslancov, kultúrnej komisie a pani
starostky si rodeo býka mohli užiť
nielen deti, ale aj zábavy chtiví
dospelí. Dohľad nad prípravou
hranoliek a výdajom gulášu prebrali p. Horňáková, p. Šramatyová a p. Hana Rudzanová. Jazdu
na poníkovi si deti mohli užiť

vďaka veľkorysej ochote rodiny
Drgoňovej, ktorá poskytla svojho krásneho domáceho miláčika,
maľovanie na tvár nám zabezpečila Janka Šimegová. Je skvelé, že v našej obci máme stále
ľudí, ktorí chcú robiť niečo pre
spoluobčanov a preto bez nároku na akúkoľvek formu odmeny
či pochvaly, obetujú svoj či už
čas alebo financie, a prispejú tak
k zdarnému priebehu kultúrnych
podujatí. Za to im patrí nepochybne aspoň takáto písomná
forma poďakovania, nie pre každého je totiž ochota obetovať
svoj čas v prospech verejného
„blaha“ samozrejmosťou. Dúfam,
že o rok sa opäť zíde na ihrisku
hojný počet detí, rodičov, ale aj
všetkých občanov oslavujúcich
súdržnosť otcov a ich detí ba aj
celých rodín.
Mgr. L. Sentineková

Termíny zberu separovaného
odpadu na 2.polrok 2019
Júl:		
		
		
August: 		
September:       	
Október:           	
                           	
		
November:        	
December:        	

19. 07. 2019 	
24. 07. 2019 	
25. 07. 2019
16. 08. 2019  	
20. 09. 2019
18. 10. 2019  	
22. 10. 2019 	
23. 10. 2019
15. 11. 2019 	
13. 12. 2019 	
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Rybárska brigáda
Dňa 19.05.2019 na našej priehrade Miestna organizácia SRZ Nová
Baňa usporiadala rybársku brigádu. Zúčastnilo sa jej 33 členov z Tekovských Nemiec, Hronského Beňadika, Psiar, Novej Bane a Loviec. Urobilo sa kus práce, vyčistilo a pokosilo sa okolie priehrady, vyrobili a osadili sa nové stoly a lavice. Všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu, patrí veľké poďakovanie.
M. Bóna

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Tekovských
Nemciach dňa 10. 06. 2019
OZ: Berie na vedomie:
1.   kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia
OZ 08.04. 2019,
2.   správu o činnosti TJ  
3.   informáciu o stave spracovania  
ÚPD- Zmeny a doplnky č.2
4.   informáciu o aktuálnych otázkach

OZ: Prerokovalo:
1. Plán práce HK na II. polrok 2019
2. štatút kronikárky
3. Návrh VZN 3/2019 o výške poplatkov v ŠJ
4. Záverečný účet za rok 2018
5. Výročnú správu za rok 2018

OZ : schvaľuje: / neschvaľuje
1.   Zapisovateľa p. Valovú, návrhovú komisiu,
Ing. Lukáš Gaži, Jozef Mokrý  overovateľov
zápisnice.:Teplan,  Tužinská
2.   Plán práce HK na II. polrok 2019
3.   Štatút kronikára
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4.   VZN 3/2019 o výške poplatkov v  ŠJ
5.   Celoročné hospodárenie obce za rok 2018
bez výhrad
6.   Prevod prebytku rozpočtu vrátane finančných operácií vo výške 52 588,85 € a rozdielu
medzi rozpočtovým  výsledkom hospodárenia
a finančným výsledkom hospodárenia vo výške
129,22 € do rezervného fondu   obce  
7.  Prenajať pozemky: 854,855,856, 858 a 859
na výstavbu bytového domu na
8.  Zverejnenie zámeru  zameniť obecný pozemok, parc.č. E 3721/3 TTP 383 m2 zapísanú na LV
2208 na obec v1/1 za parc. KN E č. 597/1  o výmere 545 m2 zapísanú na LV 2233 na Máriu
Dobošovú ( po dohode s vlastníkom),ako prípad hodný osobitého zreteľa, pričom osobitým zreteľom je fakt, že  cez pozemok má viesť
kanalizačná vetva  
9. Zámer prenajať pozemok  parc.č.reg. KN E
č. 3200/1 TTP o výmere 6 354m2  pre MIPEMA
za 0,20 €/m2             
10. Prenajať priestory bývalého Dobošovho
domu za účelom zriadenia pohrebníctva p.
Kataríne Kollárovej za cenu 7,- € /m2 predajné
priestory  za 5,- €/m2

11. Prenajať nebytové priestory pod poštou
za účelom zriadenia posilňovne v prípade že
nebude záujem o iné
12. Začať s prípravou jednoduchých pozemkových  úprav  a požiadať o zaradenie do zoznamu
obcí na pozemkové úpravy.
13.Rekonštrukciu školskej jedálne a nákup strojov
   14.Podanie žiadosti na  MV na rekonštrukciu
HZ II. Etapa – úpravu fasády a spolufinancovanie
vo výške 5%  z oprávnených nákladov stavby
15. Otvorenie  centra voľného času ATLANTIS
od 01.09.2019
16. Obnovenie členstva v regionálnom združení miest a obcí – Požitavský región

OZ : neschvaľuje
1. odkúpenie bytov v prípade dokončenia  rozostavanej „ družstevnej „ bytovky ako  nájomné
byty s podporou ŠFRB.
2.  jednať so zástupcami Báčskeho Petrovca
za účelom nadviazania partnerstva
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Na slovíčko...
som pozvala človeka, ktorý sa dlhé
roky venuje folklóru.
Vydal sa na neľahkú cestu, ale výsledok je fantastický. Je to náš spoluzakladateľ a choreograf folklórneho detského súboru Geťelinka.
Spolupracuje spolu so svojou manželkou, ktorá mu pomáha a venuje
svoj voľný čas našim deťom. Sú to
manželia Žemberyovci. Tak na slovíčko Michal...
Miško, na začiatku nášho rozhovoru by si našim čitateľom
mohol prezradiť odkiaľ pochádzaš, kde si navštevoval základnú školu, strednú a akú vysokú
školu si vyštudoval.
Pochádzam z Kozároviec. Prvých
pár rokov som prežil na Lipníku (tu
som aj začal navštevovať základnú školu) a neskôr sa znovu vrátil
do Kozároviec, kde som základnú
školu dokončil. Strednú školu som
navštevoval vo Zvolene. Tam som  
spoznal skvelých ľudí z Podpoľania.
Svoje študijné roky som zakončil na
VŠEMVs - odbor Verejná správa.
Možno by si ešte mohol prezradiť, či máš nejakých súrodencov a ak áno, či aj oni majú taký
talent a vzťah k tancu a spevu
ako ty?
Mám mladšieho brata. Ako dieťa
tiež navštevoval detský folklórny súbor, ale odchodom na strednú školu
sa folklóru už viac nevenoval.
Prečo práve folklór? Od koľkých rokov sa venuješ tancu?
Prečo som chcel začať tancovať
a spievať si už nepamätám. Viem,
že to začalo, keď som mal 5 rokov a
strašne som chcel tancovať vo Vretienku v Kozárovciach. Moji rodičia
mi to dovolili, ale pod podmienkou, že si to všetko vybavím sám.
Tak ma zobrali do Kozároviec (v tom
čase sme už bývali na Lipníku) za p.
Orovnickou, kde som jej sám musel
vysvetliť čo chcem a zároveň sľúbiť,
že budem chodiť poctivo na všetky
nácviky. Tak ma do Vretienka zobrali
a odvtedy začal môj folklórny život.
Ten potom pokračoval vo Zvolene
v súbore Rozkvet, ale aj v tamojšom
divadle J.G.Tajovského, kde som bol
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2 roky zamestnaný ako tanečný
komparz. Vojenčinu som si odkrútil vo vojenskom FS Jánošík a nakoniec to bola Vatra, kde tancovala aj
moja manželka a teda vďaka Vatre
a folklóru som  prišiel do Tekovkých
Nemiec :-).
Miško, ak vôbec máš ešte na
niečo čas, máš aj iné záľuby?
Pravdu povediac nie. Dúfam, že sa
ešte raz budem môcť vrátiť k tancu. Teraz sa ale snažím čo najviac
času venovať Geťelinke.  Deti sú super. Každé vystúpenie a každý ďalší
program je v ich podaní lepší a lepší.  
Dúfam že takto budeme pokračovať
aj ďalej. Chcel by som preto touto
cestou poprosiť najmä starších ľudí,
aby nám pomohli svojimi spomienkami na detstvo. Ak si spomenú na
nejakú pesničku, riekanku, vinš alebo
na hry,  ktoré sa ako malé deti  hrávali, budeme veľmi radi, keď nám o
tom povedia. Môžu nám o nich povedať, napísať  alebo nám odkázať a
my sa radi za nimi zastavíme a vypočujeme si ich rozprávanie.
Našich čitateľov by možno zaujímalo, akú hudbu počúvaš
okrem folklóru, aké jedlo máš
najradšej a aký šport ťa najviac
baví?
Začnem  od konca. Zo športu ma
baví  futbal a ten si občas chodím
zahrať so staršími pánmi. Čo sa týka
jedál ktoré mám rád, tak tých je viac  
-  párance, pirohy, rôzne cestoviny a
hlavne dobrú fazuľovú polievku s
údeným mäsom.
Čo sa týka hudby, tak  nepočúvam
inú hudbu ako folklór (ešte sem-tam
starú slovenskú klasiku ELÁN).  Ľudovú pieseň považujem za niečo,
v  čom je ukryté všetko - smútok,
radosť, žart, láska i veľký žiaľ a najmä  
nárečie, ktoré sa už vytráca z hovoreného prejavu.  Vždy v nej človek
nájde to, čo potrebuje.  Preto vždy
najradšej siahnem po ľudovej piesni.
Všetkým čitateľom prajem krásne
prázdniny plné oddychu a veselých
zážitkov.
Za rozhovor ďakuje
Mgr. P. Datková

Stavanie mája
Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej do krbky zelenej.
Máj, máj ,máj, zelený
Pod oblôčkom sadený...
Ako každý rok, aj v našej obci sa
konalo stavanie mája. Stavanie sprevádzal krásny spev detí z detského
folklórneho súboru Geťelinka pod
vedením manželov Žemberyovcov a
našich dôchodcov. Ozdobený mašľami ,bezpečne a profesionálne máj
postavil dobrovoľný hasičský zbor
sprevádzaný potleskom ľudí, ktorí sa
prišli pozrieť a zabaviť. Veselý sprievod sprevádzaný harmonikou sa vybral na miesto, kde čakala „naša nemčianska kapela“,pod vedením p.Ing.
Štefana Jančeka .Novinkou bo nielen
samotný sprievod, ale aj deti zo základnej školy oblečené v kroji. Aj napriek
nepriaznivému počasiu roztancovala
veselú spoločnosť .O občerstvenie sa
postarala kultúrna komisia pod vedením Maji Rudzanovej ,podávala sa kapustnica a chlieb z cibuľkou, čapovalo
sa pivko, lievalo sa vínko. Kapustnica

bola výborná, môžeme za ňu vďačiť
Mirovi Rudzanovi, chlebík z cibuľkou
nesklamal. Základná škola a ochotný
učiteľský zbor vyrábal spolu z deťmi
papierové vrtuľky .Maľovanie na tvár
mala pod palcom a zvládla to na jednotku Janka Šimegová.
Na našu milú a peknú tradíciu sa prišli pozrieť a zabaviť okrem domácich
aj ľudia z okolitých obcí, ako napríklad
z Hronského Beňadika, Čaradíc, ale aj
zo Zlatých Moraviec ,či Choče .Vďaka
niektorým aktívnym a ochotným poslancom, ktorí sú aj v kultúrnej komisii, sú akcie stále lepšie a zábavnejšie.
Trávia svoj voľný čas, aby pripravovali
a vymýšľali, ako to ešte zlepšiť, zdokonaliť ,zapájajú svojich rodinných
príslušníkov, kamarátov a známych,
aby boli všetci z výsledkom spokojní. Možno sa niekomu nepáči, že prší,
niekomu, že svieti slnko, niekomu sa
neušiel druhý chlebík, či nemal vychladené pivo...
Ďakujeme!
Mgr. P. Datková

Spevácka skupina Nádej na okresnej
prehliadke súborov JDS

Dňa 8.6.2019 sa  v Čiernych Kľačanoch konala okresná prehliadka  dôchodcovských súborov, s názvom Spevy domova. Už tradične
sa na tomto podujatí zúčastňuje aj
spevácka skupina Nádej, z tunajšej
ZO JDS. Na tomto ročníku sa zúčastnilo 17 členov súboru.  Súbor

si postupne dopĺňa krojované oblečenie a iné materiálne vybavenie. V
tomto roku má súbor odsúhlasenú
dotáciu z NSK na vybavenie akordeónom a čižmami. Je to podpora
realizovaná s finančnou podporou
NSK.
Ing. Štefan Janček, ZO JDS
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Hektický koniec školského roka
Teplé počasie je predzvesťou začiatku prázdnin a ukončenia školského roka. Posledné tri mesiace
sú pre učiteľov a žiakov tie najťažšie,
nesú sa v znamení koncoročných
previerok, záverečného hodnotenia, ale aj výletov, športových aktivít a pobytu v prírode. Nebolo to
inak ani v našej škole. V poslednom
štvrťroku sme stihli zorganizovať
futbalový turnaj Požitavie – Širočina pre starších žiakov, na ktorom
sa zúčastnili obce Volkovce, tesárske Mlyňany, Červený Hrádok, Nová

dobrý krok smerom k ochrane prírody. Svojimi aktivitami prispeli aj
škôlkári. Oslávili sme Deň mlieka
exkurziou v miestnom Roľníckom
družstve, starší žiaci navštívili elektráreň v Mochovciach. Pre všetkých
žiakov prišlo do školy sférické kino.
V máji sa naši žiaci v krojoch symbolicky pripojili k stavaniu mája.
Tento mesiac sa niesol aj v znamení
osláv Dňa matiek. Deti si na druhú
májovú nedeľu pripravili pekný kultúrny program. Z portrétov svojich
mamičiek vytvorili zaujímavú výsta-

Deň mlieka - exkurzia v RD
Ves nad Žitavou a naši domáci. Vo
veľkej konkurencii sme obsadili 3.
miesto, trofej si odniesli žiaci z Červeného Hrádku. Turnaj zorganizoval
p. učiteľ I. Frajka a odbornú pomoc
a spravodlivé rozhodovanie zabezpečil p. J. Sikoriak. Záštitu nad turnajom mala obec,p. starostka pripravila pre účastníkov občerstvenie
a hodnotné ceny.
V apríli, pri príležitosti Dňa Zeme
sme opäť vyzbierali všetok starý papier v obci a žiaci si nie len finančne
prilepšili o 149 eur, ale opäť urobili

Futbalový turnaj
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vu, zároveň boli tieto vlastnoručne
namaľované obrázky darčekom na
konci programu. Pri tejto príležitosti
sme vydali časopis Zbierka prác našich žiakov, ktorý si za symbolickú
cenu mohli rodičia zakúpiť. Za realizáciu ďakujem p. učiteľke Kmecovej
a p. Podskalickému.
Najkrajší sviatok všetkých detí
sme oslávili na školskom dvore netradičnými športovými aktivitami.
Nechýbali darčeky a výborné palacinky od Rady rodičov – ďakujeme, boli ozaj mňam! Pri zapletaní

Deň Zeme v MŠ
vrkôčikov a maľovaní na tvár sa realizovali naše šikuľky – Lenka Drgoňová a Lívia Kasalová. V júny do
našej školy zavítala výstava dravcov, na futbalovom ihrisku sme sa
s nimi zoznámili a opäť sa niečo
nové naučili.
14. júna sme si stihli zasúťažiť v Tajomstvách dvorov. Tu musím vyzdvihnúť prácu rodičov Kováčovcov, Horňákovcov, Drgoňovcov,
Gažiovcov, Šramatyovcov, Datkovcov, Š. Teplana, M. Tužinskej a Škovranovcov, ktorí pre žiakov 5. – 9. ročníka pripravili zaujímavé súťaže. Ale
nie len to! Dovolili nám nahliadnuť
do svojho súkromia a všade prichystali super občerstvenie. Pekné
popoludnie sme ukončili stretnutím rodičov v škole a diskotékou
pre žiakov do neskorých nočných
hodín. A ešte musím spomenúť

výlety – MŠ v Topoľčiankach, I. stupeň v Nitre, II. stupeň trasa Kitsee
– Devín – Bratislava.
Ako vidíte,deti to majú v škole
naozaj pestré, vždy sa majú na čo
tešiť, škola je miestom, kde sa nie
len učia ale aj zbierajú zážitky. Nám
učiteľom sa odmeňujú slušnosťou,
nadšením, ochotou a dobrými výsledkami v učení. Ja im všetkým
držím palce, hlavne odchádzajúcim
deviatakom, aby boli čo najlepší
a aby robili dobré meno našej škole. Kolegom prajem dva mesiace
plnohodnotného oddychu a krásne počasie.
Veľa fotografii a informácii nájdete na stránke školy zsteknemce.
edupage.com a na facebookovej
stránke Základnej a Materskej školy.
Mgr. P. Jančeková, RŠ

Zberový maratón
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Deň narcisov
Rakovina je život ohrozujúca choroba, ktorá postihuje, bohužiaľ, veľkú
časť z našej 7 miliardovej populácie.
My sme si dňa 11.4.2019 pripomenuli
týchto ľudí pre nich malým, ale zato
milým symbolom – narcisom. Ž ltý
kvietok, ktorý je takým malým Slnkom, nádejou, že sa jedného dňa
bude žiť bez tejto príťaže. Žiaci Mária Alžbeta Srnková, Lívia Kasalová,
Šimon Vallner, Adam Drgoňa, Kristína Kureková, Natália Galbavá a Lucia Cicková sa s radosťou pustili do
ulíc Tekovských Nemiec s krabičkou
a niekoľkými narcismi i s myšlienkou
vyzbierať čo najviac peňazí a zvýšiť
tým šance na ich uzdravenie. Nám
sa podarilo vyzbierať 107€, čo je na
takú malú školičku, či dedinku naozaj skvelé. Pre chorých to je len malá
kvapka v mori. Ale my veríme, že je
potrebná aby sa koryto prelialo a oni
by už viac nemuseli bojovať s touto
mizernou a zákernou chorobou. Ďakujeme za uskutočnenie tejto zbierky pani učiteľke M. Šimegovej.
M. A. Srnková

Výstup na Inovec
Prečo tráviť čas v prírode? Čerstvý vzduch, pokoj, ticho. Šumenie stromov, štebotanie vtákov.
Pohyb dokáže nakopnúť telo aj
myseľ.
Toto všetko prebehlo hlavou
všetkým turistom, ktorí sa zišli
tretiu májovú sobotu na betonárke-cieľ Inovec. Počasie sa po

dlhšom daždivom období konečne umúdrilo (asi vedelo, že ideme
do prírody), a tak sa zišla čo do
počtu, celkom slušná partia mladých aj skôr narodených. Začiatok cesty bol trochu „lekvárový“,
predsa len telu chvíľu trvá rozhýbať sa, hlavne do kopca. O to
viac sme boli radi, keď sme prišli

na našu prvú zastávku, ktorou bol
prístrešok. V duchu sme ďakovali našim dôchodcom, ktorí tam
vyrobili posedenie, že si máme
kde oddýchnuť. Po malom občerstvení sme pokračovali ďalej.
Prekvapivo sa celá skupinka držala
pokope, resp. rýchlejší sa prispôsobili pomalším . Našou druhou
zastávkou bol poľovnícky posed,
kde sme si na chvíľu vydýchli, vyprázdnili batohy s jedlom, dodržali „pitný režim“. Čakal nás náročný
posledný úsek ,ktorý sme všetci  
v zdraví zvládli a konečne sme si
mohli vychutnať  výhľad na krásnu panorámu a oddýchnuť si pri
chate Inovec. Pochutnali sme si
na výbornej obecnej kapustnici
a opekaných špekačkách. Akcia
to bola vydarená, môže ľutovať
ten, kto tam nebol.  Snáď o rok
sa stretneme.
P.S. Hnevá vás, že dnešné deti sa
málo hýbu? Kde ste boli vy?

M. Rudzanová

Žiacky projekt Oddychová záhrada
povrch, neskôr pôdu prekypriť
a vyrovnať. Nasledovala výsadba
rastlín, podklad pre budúce sedenie, výsev trávnika a osadenie
budúceho hmyzieho hotela. Žiaci si svojpomocne vyrobili lavičky z odpadových paliet. Školský
dvor ešte zďaleka nie je dokončený, máme ešte veľa nápadov
ako ho vylepšiť. Verím však, že
sa do septembra zazelená pekným trávnikom a budeme môcť
pokračovať. Musím povedať, že
Školský dvor je dôležitou súčasťou komunity žiakov, učiteľov, pracovníkov školy a rodičov.
Už niekoľko rokov nezmenil svoju podobu, aj napriek tomu, že
sa intenzívne využíva na pobyt
žiakov počas veľkých prestávok
a v školskom klube. Na podnet
detí premeniť túto plochu na oddychovú záhradu som zareagovala pozitívne a oslovila som p.
Ing. Gažiho, majiteľa firmy Lumi
Green k spolupráci. Pán Gaži súhlasil, ale jeho podmienkou bola
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tento projekt by sa nezaobišiel
bez aktívnej pomoci a ochoty
p. Gažiho, ktorý venoval práci
s deťmi svoj vzácny čas, financie
a strojovú techniku a hlavne svoje ruky a tak pomohol vytvoriť
niečo, čo si budú žiaci vážiť a aktívne využívať. Ja sa  mu chcem
veľmi poďakovať a teším sa na
ďalšiu spoluprácu!

Mgr. P. Jančeková

aktívna účasť žiakov pri realizácii
projektu a ich vlastnoručná pomoc. A tak sme sa stretli tri krát,
určili spoločne priority, očakávania, možnosti a ciele projektu a navrhli sme si postup prác.
Žiaci pozemok zmerali, nakreslili, určili pôvod a vek stromov,
navrhli sedenia, hotel pre hmyz,
vtáčie búdky....všetko najprv dali
na papier, urobili predbežné návrhy. Samotná realizácia nebola jednoduchá. Najprv sa musel
zlikvidovať pôvodný trávnatý
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Vzácne výročie sobáša:
„65 rokov spolu“
19. apríl 2019 bol výnimočný pre
Vincenta a Teréziu Kašubových.
Bolo im dopriate sa dožiť 65. výročia sobáša. Stali sa tak najstarším
žijúcim zosobášeným párom v Tekovských Nemciach. Je to o to vzác-

nejšie, že nie každému sa podarí
dožiť 65 rokov života, nie to ešte
výročie sobáša. Toto výročie má
označenie ako „kamenná svadba“.
Vyjadruje tak pevnosť vzťahu, pripomínajúca pevnosť kameňa. Je to
ozaj výnimočné, obzvlášť v dobe,
keď niektorí nevydržia vo vzťahu

tekovský nemčan

ani pár rokov. Asi najlepšie to vyjadruje myšlienka, že obidvaja pochádzajú z čias, keď sa veci ešte snažili
opravovať a nie vyhadzovať a meniť čo najrýchlejšie za nové. Zaujímavosťou bolo, že svadba bola
19. apríla 1954, čo
bol vtedy Veľkonočný pondelok. (Bolo
to dva dni potom,
ako sa narodil Ján
Kozák – známy futbalový hráč a tréner.
To len pre príklad,
ako ten čas letí.) Ak
sa pýtate prečo to
tak bolo, tak vysvetlenie je jednoduché.
Vincko Kašuba bol
v tom čase známy
muzikant a hrával na
harmonike, tak mal
všetky soboty obsadené a preto sa rozhodli pre Veľkonočný
pondelok a vlastnú
svadbu tak museli
posunúť na tento nezvyčajný deň. Či už to
bola sobota alebo pondelok, tak
dlho by im to nevydržalo, keby nemali vzájomnú úctu, lásku a samozrejme aj humor, ktorý vo vzťahu
nesmie chýbať. Želáme im pevné
zdravie, pokoj a Božie požehnanie.
Nech sú ešte dlho medzi nami.
Rodina.

Posvätenie kríža na Hradskej
„K ÚCTE PÁNU BOHU DAL POSTAVIŤ JÁN BRIEŠKA S MANŽELKOU
1928“. Taký je odkaz prvej zmienky
o drevenom kríži, ktorý stojí v záhrade pred domom  pána Bohumela
na ulici Hradská.
     Drevený prícestný kríž s polychrómovaným  liatinovým korpusom pôvodne, ešte pred komasáciou  pozemkov , stál vedľa cesty
na Drgoňovom pozemku, na ktorom je teraz postavený dom č.229.
Po komasácii pripadli tieto pozemky Banskobystrickému biskupstvu
a po vymeraní stavebných parciel
bol kríž premiestnený na pozemok,
kde teraz stojí Jančeková kaplnka.
Keď Jozef Janček začal s výstavnou kaplnky, premiestnili ho pred
polia Jána Jančeka na Remerácie.

V osemdesiatych  rokoch 20.storočia  bol osadený na terajšie miesto.
Pôvodný zostal korpus, drevo kríža bolo vymenené. Toto drevo tiež
nahlodal zub času a kríž sa pomaly
rozpadával. Preto sme sa rozhodli, že kríž obnovíme . Stalo sa tak
v roku 2018 , kedy rozpadnuté drevo
bolo vymenené za dubove drevo
a liatinový korpus bol zrekonštruovaný. V nedeľu popoludní 2. júna
tohto roku ho dôstojný pán farár
Peter Maruna posvätil a urobil pri
kríži malú pobožnosť. Na fotografii
máte možnosť vidieť tých starších,
ktorí si pamätajú minulú históriu
a tiež deti, ktoré budú spomínať
práve na tento krásny sviatočný deň
pri svätení kríža.
A.Gažiová.

Pirátska rozlúčka
Naši predškoláci sa 21. júna rozlúčili s materskou školou. Pri plavbe
z materskej školy zakotvili na pirátskom ostrove, kde sa snažili získať
pirátsky poklad. Piráti predškolákov
preverili a poklad získali. Pochutili si
na občerstvení a zabavili sa na diskotéke. Predškoláci zodvihli svoje

kotvy a plavia sa ďalej smer základná škola. Prajeme im veľa úspechov
v škole a pani učiteľkám A.  Laurincovej a M. Valkovičovej ďakujeme za
krásnu rozlúčku. V takejto podobe
sa konala po prvý krát, ale určite sa
stane peknou tradíciou.
Mgr. P. Jančeková
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Geťelinka opäť reprezentovala...
Dňa 15.júna deti z DFS Geťelinka  opäť reprezentovali našu obec
na regionálnej prehliadke ľudovej
slovesnosti detí základných škol,
na tzv. Čriepkach v Starom Tekove.
Pozvanie prišlo po minuloročnom
úspešnom vystúpení na Tlmačskej
Grámore a bolo teda zaväzujúce
opäť nesklamať priaznivcov folklóru  
v bohatej konkurecii.  Deti na sebe
poctivo pracovali týždeň po týždni
a môžem celkom objektívne konštatovať,  že sa predviedli v plnej
paráde, za čo si vyslúžili poriadny
potlesk a obdiv nielen svojich rodičov a známych, ale aj vedúcich ostatných súborov či samotných organizátorov.  Takmer nikto nechcel

veriť, že sa folklóru venujú len dva
roky, pretože boli rovnocenným
partnerom  oveľa starším a známejším súborom.  Chem sa im poďakovať za ich prácu, koncentráciu, oduševnenie a snahu vydať zo
seba maximum aj po neskutočne

náročnom a poriadne horúcom dni
plnom skúšok, prehliadok a autobusových presunov. Všetci ste boli
super a sme na Vás hrdí!

Ing. A Žemberyová

5. ročník ochutnávky vín pri Sv. Urbanovi
Dňa 25.5.2018 sa uskutočnila na
viniciach pri soche Sv. Urbana pobožnosť  - posvätenie viníc a úrody
spojená s ochutnávkou vín, ktoré
boli vyprodukované domácimi vinármi, ale aj od vinárov z iných vinárskych oblastí.   
Samotná  ochutnávka vín v tomto
roku bola znovu obohatená harmonikármi z Tekovskej Breznice a naším speváckym súborom Nádej .
Počasie vyšlo tento rok na výbornú
a kto prišiel neobanoval. Posedeli
sme si pri dobrom vínku v krásnom
prostredí a výhľadom na nezaplatenie. Ďakujem touto cestou všetkým
, ktorí akoukoľvek formou podporili a organizovali toto podujatie,

menovite J. Drgoňovi, J. Mokrému,
M. Bilíkovi, P. Kašubovi, J. Fussimu, T.
Drgoňovi a ich rodinám.  Osobitne
by som chcel poďakovať našej aktívnej skupine dôchodcov na čele

s p. Ing. Štefanom Jančekom, ktorí nelenili merať dlhú cestu, prišli
v hojnom počte a podporili túto
akciu spevom aj hudbou.
Ing. Ján Valkovič

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
Jaroslava Benčuriková
Stanislav Kováč
Jozef Holečka
Jozef Janček
Božena Drgoňová
Milan Drgoňa
Mária Adamcová
Ján Balážik
Štefan Brieška
Alena Gažiová
Viktória Beniaková
Vendelín Valkovič
Terézia Dobošová
Elena Špelicová
Mária Valachová

MANŽELSTVO UZAVRELI
Matúš Forgáč
&
Liliana Tóthová
Jozef Piaček
&
Ružena Šimegová

SRDEČNE
Blahoželáme!

Navždy nás opustili:
Juraj Marci
Mária Šimegová
Oľga Žigmundová
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Jarný futbalový turnaj

V sezóne 2018 - 2019 sa naši najmladší prípravkári, zúčastnili Jarného futbalového turnaja v skupine
U-9 a U-11, za účasti ďalších 4 družstiev z Čeladíc, Kolíňan, Jelenca, a
Lapáša. Spomínané obce majú bohatú futbalovú históriu v sútažiach

mladších žiakov a práve o to väčšou
nám bolo cťou zúčastniť sa. Naše
Sršne sa do každého zápasu vrhali s
odhodlaním vyhrať, aj keď nie vždy
to vyšlo, ukázali svojim súperom,
že vedia bojovať a každým rokom
sú silnejší. Dňa 8.6.2019 sme aj my

mohli srdečne privítať v našej obci
účastníkov turnaja, v poslednom
kole tejto sezóny. V spolupráci s
obetavými rodičmi našich malých
Sršňov ako i ostatnými zúčastnenými sme sa pokúsili vytvoriť príjemnú športovú atmosféru, čo sa nám

aj podarilo. Sobotné dopoludnie
prebehlo v duchu fair play. Pre všetkých sútažiacich bolo pripravené
malé občerstvenie po namáhavom
výkone. A teraz by sme vás radi v
skratke poinformovali o výsledkoch
turnaja.

U-9
1

30

29

1

0

125:13

88

30

10

4

16

49:64

34

2

Čeladice:
Jelenec:

3

Lapáš

30

7

6

17

39:85

27

4

Tekovské Nemce

30

7

3

20

23:74

24

U-11
1

Čeladice

40

40

0

0

173:8

120

2

Kolíňany

40

25

3

12

109:48

78

3

Lapáš

40

18

3

19

72:61

57

4

Jelenec

40

13

2

25

59:132

41

4

Tekovské Nemce

40

0

0

40

9:173

0

Aj napriek výsledkom stretnutí však naši futbalisti na trávniku
dokázali, že sa chcú v budúcnosti zlepšovať a byť tak rovnocenným súperom v ďalších turna
joch. Sme radi že aj v tejto dobe,

plnej počítačových hier sa nám
spoločne s deťmi, rodičmi, nadšencami a sponzormi podarilo
vytvoriť v našej obci, tak silnú futbalovú základňu, z ktorej možno
raz vzídu hráči, pôsobiaci aj vo

vyšších súťažiach, za čo im všetkým patrí srdečná vďaka. Na záver
ešte zaželáme našim Sršňom príjemné prežitie letných prázdnin,
načerpanie nových síl, bez úrazov a už teraz sa tešíme na dalšiu

spoluprácu v nadchádzajúcej sezóne 2019-2020.
S pozdravom za Futbalový výbor TJ Tekovské Nemce
V. Ivanič
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