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Slovo na úvod
Posledné číslo Tekovského
Nemčana ste si mali možnosť zakúpiť v marci a bolo
plné akcii a fotografii zo života obce. Je jún a za posledné tri mesiace sme prežívali
v karanténe, zavalení správami o postupe Korona kríz y,
počte nakazených, v yliečených a úmrtí. Zrušili sa všetky aktivity, bolo obmedzené
stretávanie, cestovanie, všetky
kultúrne a športové podujatia.
V televízii boli pravdepodobne najsledovanejšie hlavné
správy a tlačové besedy, každý čakal na uvoľnenie opatrení. Táto situácia samozrejme
postihla aj našu obec a činnosť jej obyvateľov. V tomto
čísle sa pozrieme na to, ako
sa ľudia prispôsobili tomuto
zvláštnemu režimu a ako to
zvládli. Pevne verím, že aj táto
situácia raz skončí a budeme
sa snažiť žiť tak, aby sa už nikdy nevrátila. Zatiaľ vám ponúkame špeciálne korona - číslo
Tekovského Nemčana.

Obrázok od Tumisu z Pixabay

Nastali nám ťažké časy?
V posledných týždňoch, vlastne už mesiacoch, sa všetko točí okolo
pandémie, doteraz neznámeho, ale veľmi agresívneho vírusu Covid
19. O takzvanej CORONA kríze sme čo – to započuli už vo februári,
keď do našich hlavných správ prenikli informácie z Číny o záhadnej chorobe, tisícoch umierajúcich, rekordnej stavbe nemocnice
a uzavretých mestách.
Ale všetko sa to dialo na druhej
strane Zemegule, preto sa nás to
osobne netýkalo a nevedeli sme
si ani len predstaviť, že by sa také
niečo mohlo stať aj tu v Európe, a už vôbec nie na Slovensku.
Opak bol pravdou a my sme sa
ocitli v situácii, ktorú nikto nepredpokladal, nepoznal ju a nevedel ako sa v nej zorientovať. Dnes
po niekoľkých týždňoch sme si
už akosi zvykli. A z každej strany
počúvame, že sa život zastavil....
Verte mi, nezastavil. To len my
sme zostali vykoľajení, boli sme
nútení zmeniť sme svoje návyky
a prispôsobiť sa. Mnohí sme prestali pracovať, deti zostali doma.
Prišli sme na to, že do obchodu
nám stačí ísť raz do týždňa, že keď

sme všetci doma, musíme robiť
kompromisy, že si vieme vyrobiť
droždie zo zemiaka a upiecť si
chlieb alebo rožky, že nám chýbajú kolegovia, kamaráti, že ten
šijací stroj čo bol pod posteľou
ešte stále šije. Zisťujeme, že aj
sociálne siete sú na niečo dobré,
že vieme uvariť z toho čo máme
v chladničke, že učiť sa dá aj na
diaľku, ale na prácu učiteľa nemáme všetci nervy a že aj v našom najbližšom okolí je krásna
príroda, kde sa dá poprechádzať.
Nosíme rúška, ktoré na jednej
strane zakrývajú náš úsmev ale
aj mnohé nedostatky, napríklad
chýbajúce zuby či nepríjemný
dych, nepodstatným sa pre ženy
stal rúž na pery čí náušnice. Už sa

stávajú módnym doplnkom a je
jasné, že budú súčasťou našich
životov aj v budúcnosti. Zrazu je
nám vzácne stretnutie s rodinou,
podanie ruky či objatie. Ja som
rozmýšľala, či je aj niečo naozaj
pozitívne a poučné, čo by sme
si mali z tejto situácie zapamätať
a ako sa poučiť. Samozrejme, poviete si, viac si pomáhame, sme
ohľaduplní, sme statoční, vieme
dodržiavať pravidlá. No v prvom
rade by sme si mali uvedomiť, že
sme súčasťou Zemegule, jeden
z premnožených živočíšnych druhov, ktorý môže kedykoľvek vyhynúť. Sme časťou prírody a mali by
sme ju rešpektovať. Buďme vďační, že sme.....
Hovorí sa, že človek žije v určitej
dobe. Ale ja si myslím, že aj doba
zostáva v ľuďoch, ktorí ju prežili.
Ovplyvní ich konanie a myslenie
v budúcnosti. Ja len dúfam, že
v dobrom.
Mgr. P. Jančeková

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Tekovských
Nemciach dňa 25. 05. 2020
OZ: Berie na vedomie:
2. kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 24.02. 2020

3. predaj nepoľnohospodárskeho pozemku pozemok
v k.ú. Tekovské Nemce a to: parcelu Registra KN „C“č.
2108/13 – zastavaná plocha o výmere 2242 m2 ako
prípad hodný osobitného zreteľa

3. správu HK z vykonanej kontroly – kontrola evidencie psov a správy miestnej dane za psa

4. použitie rezervného fondu v odôvodnených prípadoch na krytie bežných výdavkov

4. informáciu SO o prijatých opatreniach vyplývajúcich z kontroly výberu daní a poplatkov

5. umiestnenie monitorovacieho vrtu na pozemku
obce p.č. KN C 2197/11 po predchádzajúcom odsúhlasení projektantom

1. určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

5. informáciu o stave účtov
6. informáciu SO ohľadom plánovaných monitorovacích vrtov na znečistenie podzemných vôd
7. informáciu o sčítaní domov a bytov od 01.06.2020
8. informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ o organizácii vyučovacieho procesu v ZŠ s MŠ
9. informáciu SO aktuálnych otázkach

6. prenájom časti priestorov domu s.č. 76 na skladové
priestory pre Janu Varhaníkovú

OZ: doporučuje SO:
1. preveriť možnosť odkúpenia pozemkov pod rodinným domom s.č. 28 á 4,08 €/m2 zvolať pracovné
stretnutie s majiteľmi pozemkov za účelom začatia
prác na pozemkových úpravách na 29.06. 2020.

1. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020

2. požiadať veterinárneho lekára ohľadom predloženia zoznamu začipovaných psov v obci a zverejniť
oznam o povinnosti čipovania v obecných novinách

OZ : schvaľuje:

3. umiestniť na každý koniec ulice tabuľky „ zákaz
sypania smetí“

OZ: Prerokovalo:

1. návrhovú komisiu,
2. plán kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2020

4. preveriť náklady na zavedenie kamerového systému v obci

KOSENIE
Vážení spoluobčania !
Dovoľujem si upozorniť majiteľov pozemkov, ktoré sú v intraviláne obce na potrebu kosiť tieto pozemky a udržiavať ich v stave bez
burín a samonáletov . Jedná sa najmä o pozemky pred obývanými
rodinnými domami, ktoré majitelia
nekosia . Táto povinnosť občanom
vyplýva aj zo Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2000 o dodržiavaní čistoty a poriadku v obci,
kde sa v § 6 uvádza: „ Občania a organizácie sú povinní pravidelne čistiť a udržiavať verejné plochy pred
svojimi rodinnými domami či objektmi v letnom aj v zimnom období
v poriadku, a to v rozsahu dotýkajúcom sa ich parcely. „ V minulosti ,
keď sme chceli, aby bola obec „upravená“ tieto pozemky kosili aktivační
pracovníci, avšak v súčasnosti ich
obec nemá. Preto apelujem na tých,
ktorých sa to týka aby raz za čas aj
oni pokosili pred domami a nečakali
, že to niekto za nich urobí. Ďakujem
za pochopenie.
- SO -

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV
Na základe množiacich sa podnetov ohľadne držania a nahlasovania
psov upozorňujeme majiteľov a držiteľov psov na ich povinnosti vyplývajúce zo Zákona 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady:

dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný
podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
tejto daňovej povinnosti.
- Ak daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikne
– pes uhynie alebo bol utratený,
občan je povinný túto skutočnosť
- Predmetom dane za psa je pes nahlásiť správcovi dane do 30 dní.
starší ako 6 mesiacov , ktorý je cho- Od 1.11.2019 je povinnosť mať
vaný fyzickou alebo právnickou psa začipovaného. Táto skutočnosť
osobou.
- Daňovníkom dane za psa je FO
alebo PO, ktorá je vlastníkom psa.
Ak sa nedá preukázať, kto je vlastníkom psa, daňovníkom je skutočný
Vážení spoluobčania ! Aj napriek
držiteľ psa.
tomu, že v obci máme zavedený
- Daňová povinnosť vzniká prvým aj zber použitého oleja, v priebedňom kalendárneho mesiaca na- hu mesiaca sa ho vyzbiera veľmi
sledujúceho po mesiaci, v ktorom málo. Verím, že nám všetkým zása pes stal predmetom dane a za- leží na ochrane životného prosniká posledným dňom mesiaca, v tredia, a preto Vám pripomínam,
ktorom pes prestal byť predmetom že použitý kuchynský olej môžete
dane.
odovzdať do zbernej nádoby vedľa
- Ak vznikne daňová povinnosť k obecného úradu alebo pri novým

musí byť zaznamenaná v preukaze psa.
Zároveň upozorňujeme na množiace sa sťažnosti občanov na voľný
pohyb psov po obci. Každý majiteľ
je povinný svojho psa držať na svojom vlastnom pozemku.
Voľný pohyb psov po obci je zaV týchto dňoch sa postupne uvoľkázaný !
ňujú opatrenia, ktoré boli prijaté
v súvislosti s pandémiou Koronasprávca daní a poplatkov vírusu Covid – 19. Postupne nabiehame na „ normálny“ režim . V obci
sme našťastie nemali žiadny prípad
nákazy možno aj vďaka disciplinovasti občanov, čo sa týka nosenia
rúšok. Touto cestou sa chcem pobytovkách . Olej sa následne ďalej ďakovať členkám miestneho spolspracuje, zhodnotí a využije ako ku SČK a pracovníčkam OcÚ , ktoré
biopalivová zložka do motorovej ušili niekoľko stoviek rúšok , pre najnafty. Je dôležité zbierať olej do ohrozenejšiu skupinu obyvateľov.
suchých a čistých PET fliaš alebo Tak ako väčšina z Vás aj ja dúfam,
originálnych obalov a bez zvyškov že v najbližšej dobe už žiadne rúšpotravín.
ka potrebovať nebudeme, držme
si teda palce.
Ďakujeme, že chránite
- SO životné prostredie

SPOLU sme to zvládli

ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA
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V obci bolo cítiť napätie
Aj v našej obci bolo cítiť napätie, nechodilo toľko áut, na ulici
ste nestretli skoro nikoho, deti nešli zo školy, nesedeli v parku,
žiadny smiech a krik...
Zatvorila sa škôlka, škola, jedáleň,
v obmedzenom režime bola otvorená pošta, ale niektorí ľudia do
práce museli ísť, aby sme mali potraviny. Tak ako potraviny Jednota,
aj potraviny Garaj fungovali počas

celej krízy a boli otvorené. Niektorí sa hnevali, že môžu ísť iba ráno,
niektorí sa hnevali, že nemôžu ísť
ráno, hnevali sa na predavačky, že
nepustia dvoch ľudí na jeden košík,
alebo, že nedostali všetko, čo chceli.

O to ťažšie to mali naše predavačky,
lebo na dedine sa všetci poznajú
a povedať niekomu, že ho nepustí ráno bolo pre nich veľmi ťažké.
Zvládli sme rôzny nedostatkový tovar ako napríklad droždie, čakanie
v sobotu pred obchodom, rukavice
na rukách s rúškami na tvári. Niekto
pomáhal viac, niekto menej, niekto nemal potrebu pomáhať vôbec.

Preto by sme sa chceli veľmi pekne
poďakovať predavačkám z potravín
COOP Jednoty: B.Drgoňovej, M.Holečkovej, A.Drgoňovej, V.Jančekovej,
L.Drgoňovej, A.Šramatyovej
Predavačkám v Potravinách Garaj:
A.Garajovej, S.Verešovej,
K.Varhaníkovej
Mgr. P. Datková

Máj,máj,máj,zelený, pod oblôčkom sadený...
Aj tento rok sa u nás v obci Máj
postavil, ale niečo chýbalo. Máj sa
dvíhal bez radosti, hudby a smiechu, chýbali deti, súbor Getelinka,
naša Nemčianska kapela, spevácky súbor, harmonika, ľudia, ktorí sa prídu zabaviť, porozprávať
a občerstviť. Namiesto úvodnej
piesne „Máj“ sa v tejto nemilej
situácii hodil úryvok „Utíchol les,
utíchol háj“, ale sme radi, že sa náš
dobrovoľný hasičský zbor a niektorí chlapi nevzdali a aj napriek
tomu Máj postavili. Veľmi pekne
im ďakujeme.
Mgr. P. Datková
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Priezviská
Abecedný zoznam priezvisk občanov s trvalým pobytom v Tekovských
Nemciach tvorí register týchto priezvisk. K 1. februáru 2020 pozostával
z 244 priezvisk evidovaných Obecným úradom. Frekvencia počtu výskytu

1.5.2003
Drgoňa
Valach
Valkovič
Benčurik
Šimeg
Brieška
Kováč
Beniak, Valo
Balážik
Varhaník

71
43
40
34
26
25
22
20
19
18

31.5.2007
Drgoňa
Valkovič
Valach
Brieška
Benčurik
Šimeg
Beniak
Balážik
Varhaník
Valo

priezvisk samotných mala v podstate z roka na rok stúpajúcu tendenciu.
Najvyššia frekvencia prvých desiatich priezvisk:

1.2. 2020
Drgoňa
Kováč
Benčurik
Valkovič
Valach
Šimeg
Brieška
Beniak
Gaži
Forgáč, Petrovič

71
39
38
28
32
26
19
18
16
15

V tomto roku sa na prvom mieste umiestnili spoluobčania a hrdí
nositelia priezviska DRGOŇA, s počtom výskytu 55 krát. Štatisticky
ale v tomto prípade tendencia výskytu žiaľ neustále klesá. Možno
už aj hneď po roku 1869, keď v tom roku napočítali82 nositeľov
tohto priezviska. Je potrebné upozorniť, že priezvisko sa často krát
vyskytuje aj v rôznych iných ekvivalentoch, ako napr. Drgoň, Drgonec a pod. Pre mňa rozhodujúcim argumentom sa stalo objavenie
úradného formulára na spočítanie obyvateľstva a domácich zvierat
z 31.12.1869, ktorým sa potvrdilo, že až 33 originálnych priezvisk pretrvalo, alebo sa zachovalo do súčasnosti. Po 151 rokoch vedie aj teraz
tabuľku početnosti zastúpenia priezvisk v obci rodina DRGOŇOVÁ.
Druhé miesto patrí rodinám či jednotlivcom označených jednoducho KOVÁČ. Tretie miesto zaujali nositelia priezviska BENČURIK.
Zaujímavé na ich prítomnosti je to, že sa vyskytli v dôsledku migračnej vlny ešte v osemdesiatich rokoch min. storočia. Dôvodom bolo
získanie zamestnania v miestnom JRD, spolu s ubytovaním.
V súvislosti s uvedeným formulárom a dátumom 31.12.1869 je pozoruhodná ešte jedna skutočnosť. Naša obec v tom čase evidovala 764
obyvateľov, ktorí bývali v 177 rodinných domoch, čo bolo v priemere
4,3 obyvateľa na jeden dom! Potvrdil sa aj podstatne „užší výber“
priezvisk, ktorý predstavoval počet len 75. Naproti tomu nášmu súčasnému číslu, ktoré predstavuje 244 je to skôr úsmevné.

dôsledkom narastania užších príbuzenských vzťahov a samozrejme
rodín s vyšším počtom ich členov. Dôležitú úlohu zohrávali aj majetkové záujmy predkov.
Zaujímavé zistenie je, že z vtedajšieho pôvodného počtu 75 priezvisk sa do dnešných čias zachovalo len 33. Zaniklo až 42 priezvisk.
V abecednom poradí sú to nasledovné: ADAMIK,BARAN, BLAŠKOVIČ, BODÓNYI, BOROŠ, BRATKO, BUKORA, BUTTNER, CIBUĽA, DRAHOKUP, DEMIAN, GALLO, HRUŠKA, KAPUSTÁR,
KOZMER, LEHOCKÝ, LINKA, LOBODÁR, MAJER, MIKULAJ, NÁVARKA, NEMČEK, PERKA, PILKA, PIRMER, RAJEŠÁNY, REJKO,
SÍKELA, SNITKA, SÝKORA, SOBOŇYA, SOMODGY, ŠTEFAN,
TALLÓ, TOMČÁNI, TOMEČEK, VATALA, VÍGLASKÝ, VOZÁRIK,
WERTHEIMER, ŽIAK.
Za zmienku stojí aj fakt, že k 31.12.1869 sa v obci vyskytovali aj
priezviská zastúpené len jedným príslušníkom. Predpokladám, že to
boli mladí, slobodní jednotlivci, alebo naopak starší opustení ľudia,
pochopiteľne vynímajúc učiteľa, alebo cirkevného predstaviteľa. Napriek všetkým okolnostiam traja z nich svoje priezvisko, súčasne aj
rodinu, rozšírili a zachovali dodnes. Sú to nositelia priezvis KOVÁČ,
PETRÁŠ a PETROVIČ. Naopak, najfrekventovanejšie boli zastúpené
priezviská, ktoré som zoradil do rebríčka tak, aby sme ich mohli porovnať s počtom výskytu v súčasnosti:

Z jednoduchého porovnania bez zložitého prepočítavacieho koeficientu podielu zastúpenia jednotlivých priezvisk vyplýva, že
naši predkovia mali určite obmedzený stupeň migrácie. Ten pravdepodobne najviac ovplyvňoval aj výber partnerov. Určite bol aj

K 31. 12. 1869
Drgoňa
82
Brieška
80
Valach
46
Valkovič
45
Beniak
43
Nemček
41
Šimeg
36
Gulik
28
Valo
24
Káčer, Švec
22
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55
33
32
26
25
21
19
18
17
15

V. Janček

K 1. 2. 2020
Drgoňa
Kováč
Benčurik
Valkovič
Valach
Šimeg
Brieška
Beniak
Gaži
Forgáč, Petrovič

55
33
32
26
25
21
19
18
17
15

Strana 4

Ako sme v našej škole bojovali s koronavírusom.
Nezúfajte v čase korony. Buďte pozitívni... Teraz sa nám už ľahko
hovorí, že to nič nebolo, ale boli chvíle, keď skoro každý  pocítil
obavy, rešpekt a strach pred neznámym nepriateľom. Všetci sme
sa ocitli v novej situácii. Nikto z nás si dovtedy nevedel predstaviť,
že uprostred školského roka, od marca, keď je najviac učenia, zostane škola  na tri mesiace bez žiakov.  A tak rozmýšľam, čo nám
tieto tri mesiace dali alebo zobrali.

Naši žiaci zažili naozaj výnimočnú
situáciu. To, že sa nechodilo do školy ich postavilo pred celkom nové
výzvy. Muselo byť veľmi ťažké prinútiť sa učiť, keď ti hovoria, že sa
neznámkuje, keď sa nemôže prepadnúť, keď rodičia odídu ráno do
práce, keď je doma toľko iných zaujímavých činností... vtedy je ozaj
ťažké prinútiť sa učiť! Žiaci mali jedinečnú príležitosť spoznať sami
seba a to, ako pristupovali k svojim povinnostiam teraz, naznačí aj
ich prístup k povinnostiam v živote.
Veľká pochvala patrí aj žiakom, ktorí nastúpili do školy po zmiernení
opatrení. Vzorne dodržiavali hygienické predpisy, boli disciplinovaní
a tým veľmi prispeli k tomu, aby
sme zabránili šíreniu vírusu.
Rodičia to počas karantény nemali
vôbec ľahké a museli si zvykať na
novú situáciu. Nie to, že majú deti
stále doma, ale že musia zastať aj
úlohu učiteľa, poradcu v matematike, angličtine či chémii. Museli si
rozdeliť čas medzi zamestnanie,
prácu v domácnosti a pomoc pri
vzdelávaní vlastných detí. Ďakujeme a tlieskame.
Aj my, učitelia sme sa museli
v krátkom čase preorientovať na
veľmi odlišné spôsoby učenia. Na
vyučovanie a zadávanie úloh sme
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využili všetky dostupné možnosti
od e-mailov, facebookov, messengerov, teams až po písomné doručovanie úloh do poštovej schránky
alebo učenie cez plot J. Na facebookovej stránke školy môžete
vidieť aspoň zlomok práce, ktorú
urobili žiaci v spolupráci s učiteľmi. Oveľa viac je toho na osobných
profiloch učiteľov. Každý z nás získal
novú skúsenosť a myslím, že napriek strachu a obavám o život tie
skúsenosti boli vysoko pozitívne.
Len pár týždňov pred vypuknutím
pandémie sme mali v škole akciu
„Deň bez mobilu“. Ohlasy na ňu boli
väčšinou pozitívne. Žiaci tvrdili, že si
deň bez mobilu užili. Ešte pred pár
týždňami boli mnohí ľudia presvedčení, že počítače iba odvádzajú deti
od učenia...
Ale kde by sme v tejto situácii boli
bez mobilov, počítačov, sociálnych
sietí či emailov?! Počas karantény
sa digitálne technológie stali základným nástrojom učenia a bolo
by dobre, keby sa v budúcnosti stali
pre žiakov aj učiteľov tiež nástrojom
samovzdelávania.
V našej škole sa život nezastavil
celkom. Pribudli nám prakticky vyzdobené schody plné ťahákov, vymenili sa zariadenia internetovej
komunikácie. Pán školník odstránil

zo školského dvora opotrebované preliezky a hojdačky. Dvor je
teraz čistejší, bezpečnejší a pripravený na nové možnosti... Naše
panie upratovačky dezinfikovali všetko presne podľa pokynov
hlavného hygienika.
Ako ďalej? Nazdávam sa, že po
korone sa veľa vecí zmení. Už sa
takmer nikto nebude môcť vyhovárať, že nebol dlhšie v škole. Učenie na diaľku sa stáva súčasťou portfólia individuálneho
vzdelávania. Stierajú sa rozdiely medzi vzdelávaním v škole
a doma - čas ukáže, či je to dobre alebo zle.

Čo urobila korona s rodičmi a žiakmi? Aj jedni aj druhí sa tešia na to,
že už začne škola.
Na vlastné uši som počul takúto
vetu - Ak si neupraceš izbu, nepôjdeš do školy! - a dieťa si upratalo...
Napriek mierne optimistickému
tónu je ale dôležité si uvedomiť,
že hrozba nákazy nezmizla. Vyhrali
sme s ňou jednu bitku. Aby sme
boli naďalej úspešní, je dôležité
správať sa zodpovedne. Rúško by
sa malo stať bežnou súčasťou nášho vybavenia napríklad aj v čase
chrípky. Veľa zdravia prajem.
Mgr. J. Podskalický

Hurá do prírody!
Aj takýto pohľad sa naskytol obyvateľom Tekovských Nemiec, keď
si počas karantény vyšli do prírody a zastavili sa pri altánku na Prístrešku. Ak chceme zachraňovať

našu Zem hovoríme o ochrane životného prostredia, mali by sme začať maličkosťami, napríklad odnesením svojich odpadkov domov...
Redakcia
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Ukončenie sezóny, odstúpenie výboru TJ -15.6.2020
Vážení fanúšikovia futbalu,
Dovoľte mi, aby som v tomto
príspevku v krátkosti zhodnotil
minuloročnú futbalovú sezónu
v našom miestnom klube, ktorá
bola veľmi rozpačitá. Na začiatku sezóny bolo v kádri takmer
20 hráčov, po niekoľkých prehrách bol takmer problém odohrať niektoré zápasy, ku koncu
jesennej časti to bolo už ako tak
v poriadku. Neprihlásili sme už
dorast, nemal kto hrať, pozitívne bolo hlavne mužstvo žiakov.
Na jar prišla do toho epidémia
vírusu Covid-19 a bolo po futbale v tejto sezóne . Po dlhšom
zvažovaní som sa rozhodol odstúpiť z funkcie predsedu TJ,
vrátane niektorých členov výboru TJ. Viedlo ma k tomu viac
dôvodov, hlavne pracovné vyťaženie, rodina, iné aktivity, ktoré

som odložil kvôli futbalu. Tak
isto spôsob organizovania futbalu zo strany OBfZ a SFZ hlavne
z pohľadu financií – poplatky,
pokuty, atď. keď chcú robiť amatérsky futbal za profesionálnych
podmienok s neúmerne vysokými pokutami, poplatkami za rozhodcov, atď. Ďalej to bol prístup
niektorých hráčov počas jesennej časti. Na druhej strane bolo
aj dosť pozitívnych veci, snažili
sme sa robiť viac s mládežou,
areál ihriska sa zmenil na nepoznanie, kde sa zrealizovali nasledovné veci : dal sa do poriadku
trávnik ihriska vrátane vypieskovania odvodnenia podmočeného rohu ihriska , kompletného rozvodu závlahy vrátane
automatického zavlažovacieho
robota, osvetlenie pre tréningové účely , rozšírenie tribúny pre

divákov, nové striedačky, svetelná tabuľa, prístrešok pri vstupe
do areálu, dodatočné oplotenie
so sieťami , ozvučenie areálu.
Vybavenie šatní počas nášho
pôsobenia je úplne inde, ako
bolo pred piatymi rokmi – doplnené všetky sady dresov, boli
zakúpené nové sady dresov pre
dospelých aj žiakov vrátane teplákových kombinéz, tréningové
a športové pomôcky, lopty, ostatné vybavenie, atď. Na toto
všetko by určite nestačili financie s OcÚ, snažili sme sa zabezpečiť financie aj z iných zdrojov
ako organizovanie hodových zábav, príspevky od SFZ za mládežnícke mužstvá, príspevky cez
OZ Nemčan, tak isto od miestnych sponzorov. Takže , bolo
by veľkou chybou prestať, je to
však na hráčoch ako sa k tomu

postavia. Futbal má u nás dlhú
históriu, problém však je , že to
vždy stálo na niekoľkých obetavých ľuďoch bez silnejšieho
sponzorského zázemia . Dúfam,
že futbal bude pokračovať ďalej, každý je nahraditeľný, keď
to bude potrebné rád pomôžem, ale nemienim už niesť
zodpovednosť za celý klub ako
doteraz. Záverom sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili futbal
u nás, tak isto celému výboru TJ
za obetavú prácu a hlavne čas
venovaný futbalu, zvlášť hospodárovi Ľubošovi Petrovičovi,
ktorý sa perfektne staral o celý
areál ihriska.

Ing. J. Valkovič

Informácia
o projekte
Dňa 5. júna sa členovia DHZ
Tekovské Nemce zúčastnili
brigády za účelom v yčistenia vnútorných a vonkajších
priestorov budúcej hasičskej
zbrojnice. Bola totiž dokončená II. etapa úprav y Muštárne
na hasičskú zbrojnicu – Zateplenie a úprava fasády.
Celková cena realizovaného diela predstavovala sumu
23 535,55,- € z, k torej bola
11 264,06,- € dotácia z Ministerstva vnútra. Aj vďaka tejto
podpore máme v obci ďalšiu
zrekonštruovanú budovu. Ďakujem všetkým členom DHZ,
k torí sa brigády zúčastnili
a verím, že aj ostatní členovia
si nájdu čas a svojím dielom
prispejú k úprave okolia novej
hasičskej zbrojnice.
Ing. P. Valkovič
predseda DHZ
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Tekovská povera o studničke
V malebnej dedinke, kde sa spájajú
naše dva slovenské kraje leží malebná
dedinka Tekovské Nemce. Tisícdvesto obyvateľov si žije pod Veľkým
Inovcom a nádhernou prírodou, či s
chránenou oblasťou Klíča, kde rastú
vzácne modré poniklece. Aj ja som
v tejto dedinke vyrastala. Priehrada,
prístrešok, kde sa opekalo či stanovalo, voda z horského potoka, alebo aj
naše slávne túry na Inoveckú chatu
cez lesy. Polia zarastené kukuricou, slnečnicou či repkou nám dávali radosť

sa dívať na usilovné včely. Kosenie trávy, prehadzovanie sena, balenie do
stohov boli aj mojimi spomienkami.
Jednu spomienku otvorím aj na dnes.
V časti Komárno, vždy sme sa na tom
smiali, že Komárno, ako mesto, ktoré
sme ani nevedeli ako vyzerá, žila moja
prababička. Dlhý gazdovský dom s pitvorom a záhradkou. Na múriku sme
varievali slivkový lekvár. Veľký medený
kotol stal predo dvermi a prababička
sedela na lavici a miešala túto našu
sladkosť. Plnili sme ho do geletiek, aj

keď do nich patrila masť, ale pri toľkom množstve lekváru sme nemali
inú možnosť. Milovali sme perky s makom. Vo vnútri izby stáli zelené drevené postele, ale nie vedľa seba, ale za
sebou, v ktorých boli tie najmäkšie
duchny na svete. Radi sme do nich
skákali. Aj keď nás prababička hrešila,
ale mali sme zábavu. Oproti posteliam
stál šporák a skrinka, na ktorej stáli dve
plechové vedrá. Vo vedrách bola čistá zázračná voda. V predizbičke bol
(pokračovanie na str. 7)
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(pokračovanie zo str. 6)
regál so všetkými možnými hliníkovými naberačkami či hrncami a zadná
izba bola tiež zariadená útulne. Tieto
tri izby boli šťastným detstvom pre
mňa a spomienkami navždy. A kde
sme chodievali brať zázračnú vodu?
Predsa za humná. Prešli sme záhradou
a zavreli vráta, kde sa pred nami objavil menší vychodený chodníček na
lúku, na ktorej bola studnička. Nie je a
ani nebola obyčajná. Povera hovorí, že
raz do nej spadla dievčina s vrkočmi

a utopila sa. Odvtedy sa na tejto hladine ukazuje jej tvár. Ľudia chodili po
vodu a tá voda liečila. Chuť tejto vody
bola neobyčajná, ľadovo studená aj v
tých najväčších horúčavách. Ja som
vždy chodievala po vodu, lebo som
raz chcela uvidieť obraz toho dievčaťa. Každý z dediny pozná tento príbeh. Dole sa vybudoval neskôr rezervár a odtiaľ začala rúrkou tiež vytekať
horská voda. Lenže ten nie je opradený poverami, ako toto miesto. Prvýkrát, keď som mala ísť nabrať vedrá,
bála som sa. Čo, ak ju uvidím, čo spravím? Raz sa to aj podarilo. Na hladine
sa začali miešať farby a videla som oči.
Modré oči dievčiny.. Nikdy som nezistila, komu patrilo toto dieťa a možno
raz sa od niekoho dozviem, prečo sa
stala táto nešťastná nehoda. Niekoľko
dní som mala strach chodiť po vodu.
Prababička sa mi smiala, lebo ona ju
videla viackrát na hladine. Opísala jej
presnú tvár. Ale nakoniec zo zvedavosti pošli moje kroky na toto miesto.

Načrela som rukou do vody, a hladila
hladinu, ani neviem prečo, možno to
bol inštinkt pohladiť vodu, či sa možno zjaví tá krásna tvár. Už sa nikdy nezjavila. Mala som tam aj svoje kamarátky, Valiku s Jarkou. Boli to sestry, čo
bývali tiež za touto studničkou. Hrávali sme sa naháňačky a rôzne hry s
dievčencami, ale tam, kde ona stála,
bála som sa skrývať, či niečo sa hrať.
Bolo to pre mňa posvätné miesto. Aj
po uplynutí času, to ešte existuje. Diera, plná vody. Nikdy nevyschla, vždy v
nej bola voda. Aj teraz. Po rokoch som
sa spojila s Valikou a tá mi poslala fotky,
ako to teraz vyzerá. Nezmenilo sa to,
len okolie zarástlo, ale jej otec sa rozhodol toto tajomné miesto zveľadiť
a dáva mu svoje čaro. Takže ďakujem
krásne pánovi Petrášovi, že ide zachrániť naše tajné miesta so spomienkami. Predsa vie detstvo vyčariť úsmevy
na tvári aj po toľkých rokoch.
S lákou Zuzana
Volentierová alias ZUZU

Hodiny na nemčianskej veži opäť
vymeriavajú presný čas
Mnohí z vás si pri pohľade na vežu
nášho kostola donedávna všimli, že
dlhé roky stojace ručičky vežových
hodín sa znova pohli. Po čase vás
dokonca mohol zaraziť i tichý, príjemný zvuk ich odbíjania, ktorý sa
neozýval nad našou obcou už dlhé
roky. A to všetko len vďaka dvom
nadšencom elektrotechniky, šikovným študentom Pedagogickej fakulty v Nitre, Bc. Erikovi Krajinčákovi
a nášmu rodákovi, Bc. Petrovi Brieškovi. Ich práca je o to vzácnejšia
a hodná poďakovania, že ju vykonávali vo svojom voľnom čase a bez
nároku na akýkoľvek honorár, len
s nadšením pre danú vec. Hodinový stroj na našej veži, z historického
hľadiska cenný, zastal pravdepodobne niekedy v 80.rokoch 20.storočia
a odvtedy iba chátral. Pravdepodobne z tohto dôvodu v roku 2002 pri
elektrifikácií zvonového systému,
došlo k prerušeniu hriadeľa a ciferníkov hodinového stroja, a pre hodiny na našej veži to už malo byť
akési definitívum. Ním aj bolo, až
do 27.apríla, kedy naši dobrovoľníci
začali so svojimi aktivitami. Nielenže
vyčistili hodinovú skriňu, ale i celú
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
Milan Balážik
Michal Janček
Janka Rožníková
Marta Drgoňová
Ján Sentinek
Oľga Kováčová
Peter Cepko
Eva Hrozinová
Anna Májeková
Ján Horniak
Emília Müllerová
Anna Štefanková
Ján Kašuba
Zita Jančeková
Terézia Dobošová
Elena Špelicová
Mária Valachová

SRDEČNE
Blahoželáme!
NARODILI SA
Jasmína Šarközyová
vežu, vykonali generálku motora,
vyriešili problém prerušeného hriadeľa, ale aj vymenili podlahu nad
hodinovým strojom, ktorú prekryli
linoleom, aby tak zabránili padaniu
nečistôt do hodinového stroja. Kompletne vyčistený bol i mechanizmus
ciferníkov a zároveň opravený západný ciferník. Popasovali sa úspešne aj s výzvou výroby chýbajúcej
kyvadlovej súčiastky. Od 18.5. tak
naše hodiny znova ukazovali presný
čas. Po týchto prácach sa začali zaoberať aj riešením odbíjania a keďže
odbíjanie na zvony by bolo časovo
i finančne náročné, rozhodli sa pre
alternatívu- vyrobenie ekvivalentného odbíjacieho zvona. Za jeho

výrobu a inštaláciu vďačíme práve
Bc. Krajinčákovi. Hodiny tak vo štvrťovom odbíjaní začali znova fungovať od 8.júna. Pri realizácií týchto
aktivít však nezostalo, ako ma informoval Bc. Brieška v najbližších týždňoch sa chystajú nielen pustiť do
hodinového odbíjania, ale aj výroby
a prekrytia novej hodinovej skrine,
a realizácie novej elektroinštalácie
k pohonu naťahovania vežových
hodín. Za ochotné podrobné informácie o prácach zároveň ďakujem
Bc. Brieškovi. Naše vežové hodiny tak
čakajú ďalšie pozitívne zmeny, o ktorých budeme ešte určite informovať
na našich stránkach.
Mgr.L.Sentineková

Navždy nás opustili:
Jozef Drgoňa
Jozef Vávra
Milan Beniak
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Pomôžte nám!
Hľadáme totožnosť štyroch neznámych na fotografii. Fotografia sa našla v pozostalosti rodiny a sú na nej zachytení politici, členovia politickej obce
v Tekovských Nemciach. Predpokladáme, že záber bol urobený v čase po Novom roku 1940. Ak ste spoznali niekoho z označených ľudí, kontaktujte
nás na tekovsky.nemcan@gmail.com, alebo na tel. čísle 0905581066.
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