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2.ročník
oslavy
dňa otcov

Slovo
na úvod

Vážení čitatelia, som rada, že ste
sa opäť rozhodli na chvíľu pozastaviť a oddýchnuť si pri stránkach našich obecných novín. Snažíme sa Vám priniesť zaujímavé
články na pobavenie, zamyslenie
ale aj rôzne informácie o obci a jej
obyvateľoch. Ani toto číslo nebude výnimkou. Za posledný štvrť
rok sa v našej obci odohralo skutočne veľa zaujímavých udalostí,
ktoré si zaslúžia byť pripomenuté.
Spomeniem napríklad stavanie
mája, futbalový memoriál , oslavu
Dňa matiek aj otcov, ale aj príjemné posedenie na Viniciach, kde
ste si mohli pochutnať na vínach
z našej oblasti. Všetky články stoja
za prečítanie. Ale najaktuálnejšou
udalosťou najbližších dní je určite
koniec školského roka, nie len
pre samotné deti, ale aj rodičov
a učiteľov. Opäť z našej školy odchádzajú deviataci, plní očakávaní. Prajem im, aby naplnili všetky
svoje predsavzatia, aby nazbierali
veľa nových zážitkov a na ďalšej životnej ceste nech stretnú
len dobrých a podnetných ľudí.
Želám im pekné prázdniny, veľa
slnka a radostí na ktoré tak skoro
nezabudnú. A Vám, milí čitatelia a prispievatelia, nech pomaly ubieha krásne leto, a príjemné
čítanie!
P. Jančeková

V programe sa predviedli:
- Klub športovej kinológie z Tekovskej Breznice pod vedením Jozefa Juhása
- Dobrovoľný hasičský zbor pod
vedením Jozefa Závalca
- maľovanie na tvár od Evky
Dušičkovej
- voľné kreslenie detí pastelkami
a fixami
- skákanie detí na trampoline

Na úvod tohto článku musím upozorniť, že bude veľmi subjektívny,
a plný chvály. Dôvodom je, že ako budúca pisateľka tohto príspevku som
sa sama zúčastnila osláv dňa otcov
v našej obci a som teda v príjemnom
slova zmysle ,,nútená skonštatovať“,
že už dlho tu nebola akcia usporadúvaná našou KK, primárne síce určená pre naše deti a ich rodičov, ale
atraktívna a zábavná aj pre nás, zatiaľ
bezdetných, ale predsa len už trošku
pristarých na súťaženie so svojimi otcami J. Kto 19.6. teda ,,zablúdil“ na
naše ihrisko, či už s deťmi alebo bez
nich, čakal ho naozaj zážitok a ten,
kto ,,nezablúdil“ môže iba ľutovať J.
Čakal nás tu totiž bohatý program.
Na úvod sa nám predstavili psíkovia
so svojimi cvičiteľmi z kynologického klubu z Tekovskej Breznice. Predviedli nám ukážkové vychovanie,
preskoky cez prekážku, vypátranie
a zneškodnenie páchateľa, aport...
Bolo vidno že sú so svojimi majiteľmi
jedno telo a jedna duša, veruže bolo
na nich čo obdivovať. Následne sa

nám predviedol náš DHZ pod vedením p. Závalca. Bleskovo a ukážkovo
zneškodnili požiar, venovali sa deťom pri prehliadke hasičského auta,
a tie si za ich pomoci mohli vyskúšať
mierenie hadicou na terč z plastových fliaš. Pán Závalec zároveň vyhlásil nábor nových členov do DHZ,
takže ktorékoľvek z detí by sa chcelo
zapojiť, stačí ho osloviť a určite bude
veľmi vítané. K veľmi frekventovanej
atrakcii patril nafukovací hrad, kde sa
deti mohli dosýta vyblázniť, trampolína a taktiež maľovanie na tvár,
pod taktovkou p. Dušičkovej. Na rad
prišlo aj tradičné športové zápolenie medzi otcami o titul otec roka
2016, tentoraz v štafetovom behu
pod vedením p.Briešku. Najúspešnejším, a teda držiteľom titulu otec roka,
sa stal p.V.Macák. Nemožno zabudnúť ani na skvelé občerstvenie, guláš, ktorý navaril kolektív ochotných
občanov našej obce pod vedením
p.Drgoňu, cukrovú vatu, pukance,
zabezpečené boli aj nápoje. Hudbu k zábave nám obstaral výborný

DJ Palli. Ceny, nielen pre víťazov, a
program boli zabezpečené vďaka
štedrosti sponzorov, darujúcich nielen financie, ale aj svoj čas, ktorých
tu aspoň ako malé poďakovanie vymenujem: Obec a Roľnícke družstvo
T.Nemce, p.Tabaček, Dj Palli, firma Lumigreen, p.Slavomír Brieška, dobrovoľníci z radov občanov, p.Jozef Drgoňa. Zároveň skladám klobúk pred
členkami našej kultúrnej komisie za
to, ako skvele sa popasovali s organizáciou tohtoročnej oslavy dňa otcov. Stačilo sa poobzerať okolo seba.
Všade sa dala vidieť zábava, detské
úsmevy a najmä spojené rodiny, otcovia tráviaci čas so svojimi deťmi, čo
v dnešnej dobe nevyhnutnej pracovnej vyťaženosti rodičov nie je zďaleka
maličkosťou. Na záver by som chcela
vysloviť poďakovanie všetkým tým,
vďaka ktorým bola tohtoročná oslava
dňa otcov taká zábavná a plná zážitkov, ale aj tým, ktorý si prišli užiť
skvelú atmosféru a atrakcie. Teším
sa na budúci ročník! J
L. Sentineková

Občerstvenie zabezpečovali:
-kolektív ochotných občanov Tekovských Nemiec pod vedením
Jozefa Drgoňu, ktorý uvaril chutný
kotlíkový guláš
- pani starostka pripravila okrem
iného aj pitný režim pre všetkých
účastníkov,
- Firma Peter Kováč- cukrová vata,
ponúkla deťom okrem iného pukance a cukrovú vatu. Vydarené

počasie, moderátor a DJ Palli v jednej osobe, prispeli k veľmi dobrej
atmosfére celého sviatočného
podujatia.
Sponzori: Obec Tekovské
Nemce, Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, kolektív ochotných občanov Tekovských Nemiec, DJ Palii,
Slavomír Bieška, , Evka Dušičková,
Lumigreen, Gabriel Tabaček.
Na záver chcem poďakovať

všetkým, ktorí si našli čas a prišli
túto akciu podporiť a tiež tým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Hlavne ďakujem pracovníkom našej Obce, ktorí odviedli veľký kus
práce s prípravami na ihrisku a v
konečnom dôsledku členkám Komisie kultúry, športu a vzdelávania,
ktoré boli dušou celého “Dňa otcov
2016”. Dovidenia o rok.
A.Gažiová

Kritickým okom
Do redakcie sme dostali tieto fotografie
z miestneho cintorína 2 dni po kosení trávy.
Okolie hrobov je síce pokosené, ale tráva je
všade – na hrobe, kahancoch, kvetoch. Pri kosení trávy v okolí parkoviska sú firmy povinné
oznámiť kosenie majiteľom áut, alebo zabezpečiť, aby sa na autá tráva nedostala. Pietne
miesto posledného odpočinku našich blízkych
nám nestojí za to?

Uznesenia zo zasadnutia
OZ v Tekovských
Nemciach
dňa 24. 05. 2016
OZ: Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
OZ : schvaľuje:
1. Zapisovateľa p. Valovú, návrhovú komisiu,
Mokrý, Rudzanová, Šimeg.
overovateľov zápisnice.: Ing.L. Gaži a Ing. J.
Valkovič
2. PHSR obce Tekovské Nemce na roky
2014-2020
3.Uzavretie kúpnej zmluvy s Jozefom Kašubom, Tek. Nemce na nehnuteľnosť KN E4994
– trvalé trávnaté porasty o výmere 322 m2 na
predávajúceho v ½ za cenu 4,- €/m2.
4. Uzavretie zmlúv o zradení vecného bremena s vlastníkmi nehnuteľností ako parcely E, cez
ktoré je naplánovaná kanalizačná stoka C2
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Uznesenia zo zasadnutia OZ
v Tekovských Nemciach
dňa 06. 06. 2016
OZ: Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
2. správu o hospodárení ZŠ s MŠ za I. štvrťrok
2016
3. správu HK o kontrole v ZŠ s MŠ
4. informáciu o stave účtov
5. Správu o výsledku inventarizácie
6. Správu auditora k záverečnému účtu obce
za rok 2015
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2015 a konsolid.účt.závierke
8. Informáciu Hlavnej kontrolórky o vykonanej
kontrole v ZŠ s MŠ
9. informáciu o plánovaných kultúrno-spoločenských a športových akciách
10. informáciu o podaných žiadostiach
11. informáciu o aktuálnych otázkach
OZ : schvaľuje:
1. Zapisovateľa p. Valovú, návrhovú komisiu,
Mokrý, Rudzanová, Šimeg. overovateľov zápisnice.: Ing.L. Gaži a Ing. J. Valkovič
2. Úpravu rozpočtu podľa predloženého
návrhu
3. Vyradenie materiálu z majetku obce na základe návrhu inventarizačnej komisie
4. Celoročné hospodárenie bez výhrad
5. Tvorbu rezervného fondu z prebytku roku
2015 vo výške 20.195,08€
6. Tvorbu rezervného fondu zo zostatku minulých rokov vo výške 43.118,81 €.
7. Prevod finančných prostriedkov na tvorbu
fondu za výrub drevín vo výške 128.297,60 €
6. VZN 3/2016 o nakladaní s KO a drobnými
stavebnými odpadmi
7. Smernicu 1/2016 – Registratúrny poriadok
obecného úradu Tekovské Nemce
8. Plán práce HK na II. Polrok 2016
9. Usporiadanie zájazdu na „Hrušovskú parádu“ 22.8.2016
10. Prenájom sály bez úhrady za účelom usporiadania benefičnej zábavy.
11. Predaj očistenej tehly za cenu 0,30€/ks
12. Na I.stupni ZŠ zriadenie II.triedy s počtom
žiakov 12.
13. Zachovanie v MŠ poldenné oddelenie pre
deti predškolského veku s učiteľkou na 60%
úväzok
14. Odkúpenie pozemkov registra KN E p.č.
598/2 trvalé trávne porasty o výmere 379 m2
a 598/102 – trvalé trávne porasty o výmere
11 m2 od Stanislava Valkoviča , bytom
Tekovské Nemce, Dlhý rad 100, za sumu 4,€ m2
15. Odkúpenie pozemkov registra KN C 883

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2,
901trvalé trávne porasty o výmere 229 m2, 881
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 746 m2
a parcelu registra KN E 541/1 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 6 m2 od právnych
nástupcoch po Viktorovi Petrovičovi ( Zdenky
Chudánikovej, Melánii Polóňovej a Márii
Vavríkovej) v podieloch im prislúchajúcich
za cenu 4,- €/m2
16. Odkúpenie pozemkov parcela C KN 881 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 746 m2 a ,
E KN 543/9 – trvalé trávne porasty o výmere
238 m2 a 543/11 – trvalé trávne porasty
o výmere 77 m2. 543/5 –ostatná ploch – 81
m2 od Márii Vajdovej bytom Tekovské Nemce,
Pekárova 196 – právnej nástupkyni po Jozefovi Závalcovi a Márii Závalcovej v podieloch jej
prislúchajúcich
17. darovaciu zmluvu medzi Ing.J.Valkovičovm
a Obcou Tek.Nemce, ktorou Ing.Valkovič
daroval obci kosačku aj s príslušenstvom.
OZ: určuje:
1. V súlade so zákonom NR SRč.235/1994 Z.z
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu
Ing.Eriky Valkovičovej, a to podľa ust. §3 ods.1
citovaného zákona ako násobok priemernej
mesačnej mzdy v NH za rok 2015 a koeficientu
podľa počtu obyvateľov – v rozsahu 4%.
OZ: neschvaľuje:
1. Žiadosť p.Kilika na odkúpenie ryolitového
kameňa
2. Vytvorenie 2. oddelenia ŠKD
OZ doporučuje:
1. Finančnej komisii určiť cenu kameňa za akú
sa bude predávať
2. Starostke obce osloviť aj ďalších kamenárov
za účelom predloženia ponuky na vyhotovenie
Pamätnej tabule
3. Starostke obcce zrušiť dohodu s hospodárom TJ a od novej sezóny podpísať dohodu
s novým hospodárom.
4. Starostke obce požiadať SAD Zvolen o osadenie označníka „autobusová zastávka“ na ulici
Staré grunty a presné určenie zastávok v cestovnom poriadku
5. Starostke obce preveriť na dopravnom inšpektoráte podmienky osadenia dopravnej
značky
„Zákaz vjazdu nákladným automobilom“ na
ulicu Staré grunty
OZ: ukladá:
1. Finančnej komisii vypracovať náplň práce
hospodára a navrhnúť odplatu za jednotlivé
úkony.
OZ : Poveruje :
1. Hlavnú kontrolórku vykonávaním kontrol
podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na
II.polrok 2016
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Výstup na Inovec

V sobotu 7.mája kultúrna komisia s Ocú zorganizovala individuálny výstup na Inovec. Výstup
sa konal po druhýkrát, tak sa zdá, že sme začali
novú tradíciu. Pár dní pred výstupom pršalo, tak
sme sa trochu obávali, či sa počasie umúdri, ale
nakoniec si dalo povedaťJ.Čakalo nás slnečné
sobotné ráno, ideálne na turistiku. Cesta trvala
zhruba dve hodiny s krátkymi prestávkami na
doplnenie tekutínJ .Na Inovci všetkých čakala výborná kapustnica. Všetci sme sa zhodli,
že tá námaha stála zato, veď pohľad „zhora“ je
nádherný. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a vopred vás pozývame na tretí ročník. Tak
o rok dovidenia..
M. Rudzanová

Náš pán ujo
Dňa 3.apríla zažila naša obec naozaj zábavnú
nedeľu. Pod vedením a režisérskou taktovkou
našej rodáčky, pani Vojtašákovej- Žemberyovej,
sa v sále kultúrneho domu predstavil Námestovský ochotnícky súbor, ktorý nám predviedol
veselohru od F. Urbáneka s názvom Náš pán
ujo. Kto prišiel určite neoľutoval. Ochotníkov z
Námestova totiž určite nemožno nazvať amatérmi. Svojimi priam profesionálnymi výkonmi dokázali upútať celú sálu, ktorá sa len tak
otriasala smiechom počas celého predstavenia.
Pobavili nás, zaujali a predviedli kultúru v tom
pravom slova zmysle, za čo im patrí veľká vďaka. Je len na škodu našej obce, s kedysi tak
dlhoročnou ochotníckou tradíciou, že sa už
nemôžeme popýšiť podobným ochotníckym
súborom. Možno niekedy v budúcnosti bude
snáď táto tradícia oživená aj v našej obci. Do
tej doby len dúfam, že znovu budeme môcť
s potešením privítať nielen Námestovský, ale
možno i ďalšie ochotnícke súbory v našej obci.
Kvalitou svojho vystúpenia totiž dokážu zaujať
aj to najnáročnejšie publikum.
L.Sentineková
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2. ročník ochutnávky vín pri Sv. Urbanovi
Dňa 28.5.2016 sa uskutočnila na viniciach pri
soche Sv. Urbana pobožnosť - posvätenie viníc
a úrody spojená s ochutnávkou vín, ktoré boli vyprodukované hlavne domácimi vinármi. V ponuke boli hlavne vzorky bielych vín, hlavne Rizling
rýnsky a vlašský, Pesecká leánka, Veltlín zelený ,
Zmeska, Otelo a z červených vín – prevažne odrody Frankovka modrá, Dunaj, Alibernet. Samotná ochutnávka vín v tomto roku bola obohatená
speváckym súborom Matičiar z Kozároviec , p.

71. výročie oslobodenia
Ani jedna z historických udalostí nezasiahne do
života a povedomia ľudí tak, ako vojna. Vojna rozdeľujúca rodiny, umocnená tragikou nezmyselného zabíjania, zabíjania pre pomýlenú ideológiu.
To platí predovšetkým pre druhú svetovú vojnu,
ktorá sa krvavo prehnala európskym kontinentom
a zasiahla aj do životov občanov našej obce. Tento
konflikt však nesprevádzali len tragické udalosti,
ale napríklad aj akútny nedostatok základných
potravín, ktorý si ľudia z tých najmladších generácií sotva vedia čo i len predstaviť. Chýbali základné veci ako mydlo, múka či kvasnice, ktoré podľa
obecnej kroniky stáli 800 SK za 1kg. Ekonomické
nedostatky sa však v porovnaní s tragédiami padlých javia ako čosi úplne zanedbateľné. Aj naša
obec prišla o svojich občanov. Prvými, ktorý padli
na fronte boli Vincent Janček a Ján Balážik, a ako
hovorí obecná kronika: ,,Tieto dve úmrtia otriasli
občianstvom, nakoľko to boli prví mŕtvi z obce,
ktorí padli v tejto vojne.“ Našťastie, nijaký konflikt
však netrvá večne, tak ako aj druhá svetová vojna.
Na tomto mieste by som preto chcela spomenúť
SNP, ako udalosť, ktorá je síce vnímaná u mnohých
historikov rozporuplne, no v domnienke, že môžeme byť na ňu hrdý, keďže aj Slovensko sa ňou
zaradilo k víťazným štátom, hoci aj SNP bolo nakoniec potlačené. Prvé známky povstania sa v obci
objavili podľa kroniky v noci z 31.8. na 1.9.1944:,,...
do obce prišli dvaja ozbrojení motocyklisti, neskôr vysvitlo, že to bola partizánska hliadka...4.9.
sa dostavil do obce partizánsky prápor, ktorý bol
v obci ubytovaný do rána nasledujúceho dňa...“
Vypuknutie povstania nenechalo chladným ani
občanov našej obce, zapojili sa doň podľa obecnej
kroniky napríklad: Viktor a Ján Varhaníkovci, ktorí

Jaroslavom Drgoňom ukážkovou hrou na fujare a Ľubomírom Drgoňom hrou na harmonike,
ktorí výraznou mierou spestrili a spríjemnili toto
podujatie. Spevácky súbor Matičiar predviedol
svoj bohatý repertoár krásnych ľudových piesní
. Ďakujem touto cestou p. Slavovi Šimegovi, ktorý zabezpečil ich účasť a je aj zároveň členom
tohto súboru, tak isto všetkým , ktorí akoukoľvek
formou podporili a organizovali toto podujatie.
J. Valkovič
padli v boji o Dukliansky priesmyk, Izidor Brieška,
Štefan Šimeg, Ján Hanák, Jozef Švančiar, Viktor
Horniak, Ján Valach, Demitor Lukáč , Ján Závalec,
Gejza Graus. Presné tragické straty našej obce, nielen počas SNP, sú ako memento zaznamenané na
pamätníku venovaným padlým, ktorý naša obec
odhalila v roku 2010.
Bohužiaľ naša obec nerátala straty len na frontoch, pri zákopových prácach bol smrteľne ranený
granátom Michal Debnár. Nemeckým vojakom bol
zastrelený Jozef Varhaník, ktorý sa pokúsil utiecť
pred zatknutím. Obec bola obsadená nemeckým
vojskom, no ako sa píše v kronike, bombardovanie
predznamenalo príchod Červenej armády: ,..obec
bola v noci z 24. na 25.marca bombardovaná letectvom...ráno,25.marca sa začal útok na Hrone,
čo bolo do obce počuť ako nepretržité dunenie...to
trvalo do 27.marca 1945, kedy sa nemecké vojsko
začalo baliť...Dňa 28.marca medzi 9.a 10.hodinou prišla do obce prvá hliadka Červenej armády.“ Vojna sa teda v našej obci oficiálne skončila
28.marca 1945.
Hlavným posolstvom spomienky na 2.svetovú
vojnu a SNP by však aj dnes malo byť hlavne: Nezabudnúť. Nezabudnúť na krviprelievanie, bolesť
a obetu tých čo položili svoj život. Nezabudnúť na
obete rodákov z našej obce. Trpeli, a mnohí svoje
životy položili vo viere za lepší svet pre seba a svoje
deti, a my ako ich potomkovia by sme na to nikdy nemali zabúdať, najmä v týchto nepokojných
časoch, kedy nebezpečenstvo rôznych extrémistických ideológií opätovne narastá. Vážme si ich
obetí a nezabudnime, že aj rodáci z našej obce
prispeli k oslobodeniu nášho štátu.
L.Sentineková
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Deň, ktorý patrí
všetkým mamám......
Deň matiek je výnimočný čas povedať našim
mamám ako ich radi máme, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko , čo pre
nás urobili. Dňa 6. mája 2016 dýchala atmosféra
v našej materskej škole slávnosťou a nedočkavosťou osláviť tento krásny sviatok. Deti sa nevedeli
dočkať popoludnia, aby mohli svojim mamičkám
predviesť všetko, čo si pre ne pripravili. Každé dieťa chcelo básňou, piesňou a tancom vyjadriť, že
mama je pre nich jedinečná. Rodičia ich odmenili objatím a potleskom. V závere deti venovali
mamám z lásky vlastnoručne vyrobené darčeky.
D. Holečková

Stavanie mája
Stavanie mája je v našej obci tradíciou. Každoročne je príležitosťou na posedenie v parku
pri dobrej muzike a občerstvení, pre deti je pripravená zábava. Nebolo tomu inak ani tento
posledný aprílový piatok. Členovia hasičského
zboru sa podieľali na bezpečnom zdvihnutí
mája, ktorý vyzdobili žiačky ZŠ, o hudbu sa
postarala miestna Nemčianska kapela. Kultúrna
komisia zabezpečila malé občerstvenie. Pri ZŠ
prebiehali hry, súťaže a maľovanie na chodník.
Hasiči pripravili pre deti milé prekvapenie – dali
príležitosť deťom odviezť sa na hasičskom aute.
Opäť vydarené popoludnie, ktoré prilákalo do
parku obyvateľov obce.
P. Jančeková

tekovský nemčan

Čo je nové v materskej škole ?
Našu MŠ v súčasnosti navštevuje 29 detí, ktoré
sa učia v dvoch oddeleniach – 3 a 4 ročné v celodennej prevádzke a predškoláci v poldennej.
Počas školského roka sa snažíme našim deťom
vytvoriť podnetné a hravé prostredie, čo sa nám
darí. V 2. polroku školského roka 2015/2016 sme
z financií na predškoláka zakúpili do jednej triedy
interaktívnu tabuľu, čomu sme sa veľmi potešili.
Notebook k interaktívnej tabuli nám darovala
pani starostka. Tieto digitálne technológie sú
vhodným prostriedkom na to, aby sa naše deti
mohli lepšie učiť, skúmať a objavovať. Pre prácu
s interaktívnou tabuľou sme získali aj metodické
príručky Škôlka hrou, ktoré sú rozdelené na 4
témy. Táto príručka je každodenná pomocníčka,
dopraje deťom radosť z poznávania, prostredníctvom nej riešia rôzne úlohy, pracovné listy,
zhotovené produkty v hravej podobe. Z výťažku,
z vianočných trhov zorganizovaných prostredníctvom poslancov OÚ, sme si zakúpili farebnú
tlačiareň, ktorú tiež využívame. Naša materská
škola sa v mesiaci február zapojila do projektu zamestnancov, ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia. Pod názvom „Práca a šport
nás spája“, bol náš projekt úspešne schválený.
Po splnení podmienok sme získali financie vo
výške 1000 eur. Využili sme ich na revitalizáciu
a doplnenie školského dvora. Pretože pre každé
dieťa je pohyb veľmi dôležitý, zakúpili sme pre
deti kolobežky, traktory, hokejky, lopty, trampolínu, pružinové hojdačky. Sumou 100 eur nám
k projektu prispel obecný úrad, za ktorý sme
kúpili plastový záhradný domček. Na školskom
dvore nám vybudovali nové pieskovisko Jednota
dôchodcov pod vedením p. Š. Jančeka v spolupráci s pani starostkou. Touto cestou by som im
chcela všetkým vysloviť veľké ďakujem. Verím,
že náš školský dvor bude príťažlivým miestom
pre radosť, oddych, pohyb v bezpečnom a estetickom prostredí. V mesiaci marec sme v našej
škôlke zorganizovali za účasti rodičov tvorivé veľkonočné dielne. Aktivita sa deťom páčila, vydarila sa nám, každé rúčky niečo pekné k veľkej noci

vytvorili. Z hotových výrobkov sme si na záver
zostavili výstavku. Prvý májový týždeň v tomto
roku riaditeľ ZŠ s MŠ vyhlásil zápis detí do materskej školy na budúci školský rok. Zapísalo sa nám
10 nových 3-ročných detí, čomu sa veľmi tešíme.
Sme radi, že aj naďalej nám ostane druhá trieda.
V mesiaci máj sme medzi nami privítali naše
mamičky a spoločne oslávili ich sviatok. Slovo
mama, znamená pre každého z nás jedinečná
a nenahraditeľná. Deti si s túžbou a radosťou
pripravili program plný básní, piesní a tancov
pod vedením pani učiteliek. V závere odovzdali
svojim mamám kvietky. Dňa 9.mája sme spolu
s deťmi z 1. stupňa ZŠ navštívili hvezdáreň v Žiari
nad Hronom. Prezreli sme si priestory hvezdárne
a videli sme zaujímavý príbeh o chlapcovi, ktorý
cestoval do vesmíru. Bližšie sme sa oboznámili
s planétami slnečnej sústavy. V júni sme cestovali
do bábkového divadla v Nitre. Videli sme predstavenie Janko a Marienka. Celý dej rozprávky
deti sledovali s porozumením a s citovým zaangažovaním. Predstavenie sa im páčilo a odniesli si pekný kultúrny zážitok. Ešte je pred nami
jedna milá aktivita a to rozlúčka s predškolákmi.
Predškoláci nám ukážu, čo sa všetko v škôlke
naučili a pripravia si krátky rozlúčkový program.
Pán riaditeľ im odovzdá slávnostne osvedčenie
o ukončení predprimárneho vzdelávania. I keď
sa nám pri ich odchode tlačia slzy do očí a bude
nám za nimi smutno, my vieme, že ich v škole
čaká veľa nových kamarátov, nových úloh a nové
pani učiteľky. A čo dodať na záver? Koniec školského roka nám už klope na dvere a my všetci
sa tešíme na prázdniny, kedy opäť načerpáme
sily na budúci školský rok.
D. Holečková, ZRŠ
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Výlet do Nitry
28. apríla, vo štvrtok ráno sme nastúpili do autobusu, aby sme sa odviezli na výstavu s názvom
Mladý tvorca do Nitry. „Výstava sa koná v priestoroch mestského výstaviska,“ povedala pani učiteľka. „Predstavia sa tu rôzne stredné odborné
školy aj ministerstvá“, dodala. Videli sme tu rôzne
výrobky a spôsob ich výroby. Predávali tu vyrezávané výrobky z dreva, rôzne ručné práce. „Poďte si
obzrieť náušnice,“ zakričala Diana. Kto chcel, mohol
si zmeniť účes v mini-kaderníctve, obzrieť si šaty,
či praktické hlinené obaly na bazalku alebo iné
rastliny. Chlapcov však určite viac zaujímali veci zo
sveta techniky. Mohli sme obdivovať rôzne zbrane alebo robotov ovládaných mobilom. „Mňa to
nebaví, poďme si vyskúšať poľovnícky simulátor!“
navrhol Timotej. Predvádzalo sa tu aj bojové umenie. Keď sme si pozreli výstavu, presunuli sme sa
do Mlynov. Tam nám dali učitelia rozchod. Najskôr
sme zavítali do obchodu s videohrami, potom
sme sa najedli v Mc´Donalde. Neskôr sme si išli dať
nápoj Bubbleollogy. Po nákupoch sme sa stretli
na námestí a odtiaľ sme išli domov. Tento výlet sa
mi veľmi páčil a dúfam, že opäť o rok navštívime
túto výstavu.
A. Drgoňa, žiak 6. ročníka

Zápis do 1.ročníka
Dňa 6.4.2016 prišla do ZŠ milá návšteva. Boli to
predškoláci, ktorí v sprievode svojich rodičov prišli
na zápis do 1.ročníka. Priestory školy predškoláci už
dobre poznali. Boli tu niekoľko krát so svojimi pani
učiteľkami pozrieť prvákov. Na zápis boli pripravené
dve triedy. V jednej ich čakalo malé občerstvenie,
ktoré im pripravila pani asistentka Lovecká so siedmačkami Deniskou, Saškou a Diankou. Okrem občerstvenia ich privítala aj pani učiteľka Mgr. Koštialová. S ňou riešili úlohy na interaktívnej tabuli. Úlohy
na interaktívnej tabuli hravo zvládli, lebo v MŠ pod
vedením pani zástupkyni Holečkovej na nej precvičujú zaujímavé úlohy. V ďalšej triede ich čakala pani
učiteľka Mgr. Valachová a ich pani učiteľka Janka
Mezőová. Tu si predškoláci vedeli poradiť s číslami
do 6. Poznávali geometrické tvary, roztriedili zeleninu a ovocie. Nerobili im problémy domáce a lesné
zvieratká. Ba našli sa aj takí, čo zaspievali ľudové pesničky a zarecitovali básničky. Za to, že všetci zvládli
zápis bez strachu a ich odpovede boli výborné,
dostali odmenu. Na pamiatku dostali pamätný list
a malú sladkosť. Žiaci školského klubu pod vedením
pani učiteľky Mgr. Bickovej im vyrobili papierové
aktovky. Papierové aktovky im majú pripomínať,
že za pár mesiacov už budú mať aktovky ozajstné
a stanú sa žiakmi našej školy. Na záver zápisu pani
učiteľka Ing. Šimegová oznámila, že v školskom roku
2016/2017 pribudne 14 prvákov, z toho 10 chlapcov
a 4 dievčatá.
G. Valachová
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Priehrada
v novom šate
Prvý máj 2016 bol dňom, kedy sa, ako už každoročne pred začiatkom rybárskej sezóny, stretli členovia Miestnej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu na našej priehrade, aby odpracovali brigádu. Zišlo sa celkovo 21 členov,
z Tekovských Nemiec, Hronského Beňadika, Psiar
a Zlatých Moraviec. Práce spočívali v kosení,
úprave prístupovej cesty, boli osadené informačné tabule. Najviac asi upútajú novovyrobené
lavičky okolo priehrady, ohnisko s lavičkami, príslušné sedenie – stôl s lavicami a nový domček
nad vyčistenou studničkou. Prístrešie pred dažďom poskytujú aj osadené bývalé autobusové
zastávky. Samozrejmosťou sa už stalo pravidelné
čistenie priehrady od odpadkov.
Veľké poďakovanie preto patrí všetkým, ktorí sa
na brigáde zúčastnili, ale aj tým, ktorí sa podielali

NA ZAMYSLENIE

Čo robí učiteľka v materskej škole?
K napísaniu mojej úvahy ma priviedla anketa,
ktorú som si nedávno prečítala na internete. Na
otázku : „Čo robí učiteľka v materskej škole?“
väčšina opýtaných odpovedala: „Učiteľka sa hrá
s deťmi.“ Učiteľky materských škôl vo svojich
reakciách so smútkom skonštatovali, že sa cítia
v očiach odbornej aj laickej verejnosti menejcenné, lebo sú bez titulu.
V MŠ som pracovala vyše 40 rokov a nebojím
sa povedať, že kvalita práce pedagóga nespočíva v tituloch pred, alebo za menom. Nechcem
porovnávať, kritizovať, uvádzať príklady... Možno
len trochu pootvoriť dvere do povolania, ktoré
som vykonávala s láskou a radosťou.
Autor jednej múdrej knihy „Všetko, čo naozaj
potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej
škole“ hovorí o tom, že škôlka bola pre neho
miestom, kde sa naučil ako žiť, ako sa podeliť s ostatnými, kedy a komu poďakovať, ako
vždy po sebe poupratovať, či vrátiť veci na svoje miesto a keď vyraziť do sveta, tak najlepšie
spolu a držať niekoho silno za ruku . Z tohto

na prípravných prácach vo svojom voľnom čase,
ktoré brigáde predchádzali. Týmto chcem poďakovať p.starostke za darované bývalé autobusové zastávky, ktoré takto ešte môžu slúžiť ďalej,
p. Ing. Jánovi Valkovičovi za poskytnutý materiál
na výrobu spomínaných lavičiek, stolov a tiež
p. Vladimírovi Mikuláškovi za vyhotovenie tzv.
studničného domčeka.
Urobte si aj vy ostatní vychádzku na priehradu, a oddýchnite si v tomto malom krásnom
kúsku prírody.
M. Bóna

všetkého vyplýva, že učiteľ v škôlke je prvá autorita, s ktorou sa dieťa mimo svoj domov stretáva, je to jeho sprievodca na ceste za poznaním
a samostatnosťou, tvorca zážitkov a skúseností.
Dieťa v predškolskom veku je tvárne, plné
zvedavosti, ale i strachu z neznámeho. Záleží na
šikovnosti a majstrovstve každého pedagóga
ako správne rozvíja potenciál dieťaťa.
Želám všetkým pedagógom (nielen tým z MŠ)
zvedavé a bezprostredné deti hľadajúce odpovede na svoje otázky a naopak všetkým deťom
trpezlivých, láskavých a spravodlivých učiteľov, ktorí im na ich otázky dokážu odpovedať
a v neposlednom rade želám aj rodičom detí,
aby chápali zmysel pedagogickej práce a svoje
deti bez obáv dokázali zveriť tým, pre ktorých
je učiteľské povolanie poslaním.
Žijeme v hektickej dobe plnej stresu, zhonu
a mamonu. Vážme si preto múdrych a pracovitých ľudí, ľudí so skúsenosťami, ľudí, ktorí
rozdávajú lásku a dobro vôkol seba v akomkoľvek povolaní.
M. Sikoriaková

tekovský nemčan

Na slovíčko...
Tento krát som sa rozhodla vyspovedať hudobníka, vinára, bývalého manažéra, stáleho prispievateľa do “Tekovského
Nemčana”, predsedu Jednoty dôchodcov
a muža mnohých ďalších funkcií, Ing. Štefana Jančeka.

1.sväté príjímanie
V nedeľu, 5.6. sa naša farnosť opäť zaodela
do nezvyčajného, symbolicky bieleho šatu.
V kresťanskom spoločenstve našej farnosti 1.krát prijalo eucharistiu päť detí, tri z našej
obce, a dve z Čaradíc. Z Tekovských Nemiec to
boli Kristínka Turzová, Jakub Lovecký a Bianka
Dufeková. Atmosféra v našom kostole bola
naozaj slávnostná aj vďaka krásnej bielo-zlatej výzdobe, nádhernému tablu s fotografiami detí a doslovne záplave kvetín, ktorú spolu
pripravili rodičia našich prvopríjmajúcich detí.
Hrdí rodičia priviedli svoje deti na začiatok sv.
omše v slávnostnom sprievode a bolo vidno,
že deti sú naozaj predchnuté očakávaniami
z atmosféry v chráme, za účasti ich krstných
rodičov, príbuzných, priateľov a celého farského
spoločenstva. Každé dieťa prinieslo aj symbolický obetný dar, kyticu poľných kvetov, loptu
či chlieb. Vďaka za krásny spev patrí pánovi

1. Kde ste chodili do školy a ako ste sa vypracovali na post riaditeľa SES Tlmače, pán Janček?
Začal som pracovať v SES Tlmače ako učeň. V treťom
ročníku som mal možnosť študovať strednú priemyselnú školu pre pracujúcich, ale zároveň som sa stal
brancom a musel som absolvovať výcvik ako šofér.
V roku 1963 som ukončil výcvik branca. V tom istom
roku som narukoval na základnú vojenskú službu. V
roku 1965 som sa vrátil ako robotník do SES Tlmače.
Od 1966 som robil ako dispečer, v 1968 ako vedúci
dispečer a v 1969 som už nastúpil ako majster. V 1971
až 1981 som vykonával funkciu vedúceho dielne. V
roku 1979 som sa rozhodol nastúpiť na VŠ technickú v Bratislave. Študoval som popri zamestnaní a
v roku 1985 som úspešne dokončil VŠ ako inžinier.
Pracoval som aj ako vedúci prevádzky a od roku
1987 až do roku 1990 som vykonával funkciu vedúceho výroby. Po nežnej revolúcii som sa prihlásil do
konkurzu na riaditeľa a postúpil som až do priamej
voľby v druhom kole. Po voľbách som bol menovaný ako výrobný riaditeľ. V roku 1992 sa SES Tlmače
rozdelilo na niekoľko s.r.o. a stal som sa jedným z
riaditeľov s.r.o. Šéfoval som až do roku 2006, kedy
som dobrovoľne požiadal o odchod do dôchodku. Vypracoval som sa sám, od učňa až po riaditeľa.
2. Ako sa dá odísť z takejto dôležitej funkcie
z jedného dňa na druhý?
Jednoducho... na dôchodok som si zvykol hneď
na druhý deň...
3. Ste v dobrej forme, vidno že máte kondičku. Aký máte vzťah ku športu?

organistovi a nášmu cirkevnému speváckemu
zboru, ktorí sa krásnym spevom a hrou na organe postarali o umocnenie dôležitosti a významnosti 1. svätého príjmania v náboženskom
a duchovnom živote týchto detí.
Deti, prvý krát naplno účastné na svätej omši
sa tak plnohodnotne zaradili do spoločenstva
veriacich v našej obci a na 1. sväté príjímanie
určite len tak ľahko nezabudnú. Vďaka za dôkladnú, nielen duchovnú prípravu na túto pre
deti významnú udalosť, patrí Vdp. Mgr. Marunovi, správcovi našej farnosti, ktorému deti po
sv.omši dojímavo poďakovali a odvďačili sa
peknou kyticou, a darom.
L. Sentineková

tekovský nemčan

Voľakedy som hrával futbal, ale mal som aj rôzne
pracovné aktivity, rodinu, staval som dom. Až vo
vyššom veku som začal hrať tenis, ale len rekreačne. Futbal teraz sledujem z obývačky. Sledujem
aj futbal v obci, som veľmi rád, že sa miestny futbal znovu prebral, ale nechodím fandiť, lebo ma
odrádza správanie niektorých divákov. Poteším sa
z dobrej hry, ale nemám favorita medzi klubmi.
4. Ste známy aj tým, že ste veľa cestovali. Čo
nám k tomu poviete?
Veľmi rád som chodil na dovolenky a navštívil som krajiny od Španielska cez Taliansko a
Chorvátsko až po Bulharsko, a mnoho ďalších.

Služobne som navštívil niekoľkokrát Čínu, Nórsko, Rusko, Poľsko, Belgicko, Anglicko, USA.
5. Taktiež ste známy aj láskou k hudbe.
S hudbou som začal na ZŠ, aj sa tam dychovka
vytvorila, aj sa rozpadla, tak sme sa teda snažili hrať
doma. Otec ma posielal hrať do pajty (smiech). Bol
som samouk, nechodil som do ZUŠ-ky, až neskôr
som začal chodiť na školenie teórie hudby ku kapelníkovi do Tlmáč. V 1962 som bol pozvaný do nemčianskej kapely, zdokonalil som sa v čítaní nôt, ale neskôr sa kapela znovu rozpadla. Hrával som v závodnej
dychovke v Tlmačoch - trúbka, tenor, krídlovka. Dostal som sa do kapely Trabl Sextet, hrala v okolí a v
roku 1978 som ukončil hranie. Vedel som nielen čítať
noty, už som ich aj písal. Až teraz na dôchodku som
znovu začal, ale len pre potešenie. Najnovšie sa naša
kapela volá jednoducho Nemčianska kapela. Možno
sa dočkáme aj nejakého CD pre priateľov a známych.
6. Ste predseda Klubu jednoty dôchodcov.
Program, akcie, posedenia. Ako to stíhate?
Organizácia vznikla na popud okresnej organizácie.
Nazýva sa Základná organizácia jednoty dôchodcov
na Slovensku. Oslovili ma, či by som nevedel niečo
zorganizovať. Na začiatku sme nevedeli, čo nás čaká,
začínali sme so 16timi ľuďmi. Patríme pod obecný
úrad, je to občianske združenie. V spolupráci so starostkou sa vytvorila činnosť prospešná pre obec,
brigády, vyčistenie cintorína. Neskôr prišli náročnejšie
úlohy, postaviť vianočné stánky, od výkresov po materiál. Náročnejšia výzva prišla s ponukou vyrobiť autobusové zastávky. Podieľalo sa na tom 10 mužských
členov. Môžeme sa pochváliť rôznymi kultúrnymi
akciami, ako je stavanie mája, tam pôsobíme aj ako
hudobná produkcia, Fašiangy, doniesli sme peknú
tradíciu pochovávania basy. Naše družstvo sa zúčastňuje aj na varení guláša a máme aj dôchodcovskú
spevácku skupinu. Môžeme sa pochváliť, že sme boli
posunutí do krajského kola. Budeme reprezentovať
obec, ale aj okres. Nie sme vyslovene folklór, hľadáme
aj iné piesne. Prehliadka súborov sa nazýva Spevy
domova. Tento rok sa bude konaťv našom KD bude
tam aj s nami 10 súborov. Predvedie sa 165 spevákov.
Organizovali sme aj športové hry, kde sa nemusíme
hanbiť, naše družstvo dosahuje dobré výsledky.
Naša organizácia organizuje aj interné hry. Zúčastnilo sa ich 35 členov. Súťažili v 7 disciplínach, bolo
posedenie, občerstvenie. Hlavné je, že pomáhame
obci, občanom a spolupráca s obecným úradom
musí fungovať. Ochota je, ľudia idú do toho. Dnes
je nás 56 ľudí a mali sme piate výročie založenia.

Chcem poďakovať pánovi Jančekovi za ochotný prístup, čas a príjemný rozhovor. Prajeme mu
hlavne veľa zdravia, veľa dobrej nálady a veľa síl
na odovzdávanie svojich bohatých skúseností.
P. Datková
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6. ročník Memoriálu Vincenta Valkoviča
Dňa 23. apríla2016 sa uskutočnil už 6. ročník Memoriálu Vincenta Valkoviča – futbalový turnaj starých pánov, ktorý sa odohral
na našom multifunkčnom ihrisku. Na turnaji
sa zúčastnilo tak ako minulý rok 6 mužstiev – Calex
Zlaté Moravce, Hôrky pri Žiline, Tekovská Breznica,
Hronský Beňadik, Tlmače a Tekovské Nemce.
Pred začiatkom turnaja boli vylosované dve skupiny, kde hrali mužstvá každý s každým :
Skupina – Calex Zlaté Moravce , Tekovská Breznica
, Tekovské Nemce
Skupina – Hôrky , Hronský Beňadik , Tlmače
Výsledky v 1. Skupine :
Tekovské Nemce – Tekovská Breznica
2:2
Tekovská Breznica – Calex Zlaté Moravce 3 : 1
Calex Zlaté Moravce – Tekovské Nemce 3 : 2
Poradie v 1. Skupine :
1., Tekovská Breznica
2., Calex Zlaté Moravce
3., Tekovské Nemce
Výsledky v 2. Skupine
Hôrky – Tlmače
0:2
Tlmače – Hronský Beňadik
2:1
Hronský Beňadik - Hôrky
3:3
Poradie v 2. Skupine :
1., Tlmače
2., Calex Zlaté Moravce
3., Hôrky

Deň pre deti.

Medzinárodný deň detí sme v našej škole
a škôlke oslávili pohybom, hrami a športovými
aktivitami. Po dobrej skúsenosti žiakov zo školy
prírody, sme si na pomoc pri organizácií prizvali
odborníkov na slovo vzatých – mladých študentov animátorov z Prievidze. Tí pre deti 1. stupňa
pripravili stanoviská, ktoré predstavovali krajiny
sveta a okrem zaujímavostí o tejto krajine tu plnili aj zábavné úlohy – skladali obrázky, prenášali
poháriky s vodou, hádzali do plechoviek, triafali
loptičky do vedra, hádali predmety so zaviazanými očami a podobne. Žiaci 2. stupňa súťažili

Škola v prírode
Dnešné deti sú veľmi aktívne, tvorivé a múdre. Rady prijímajú nové podnety a snažia sa im
porozumieť. No vedia aj rýchlo podľahnúť nude.
Učme ich teda nadšeniu z prírody. Príroda dieťa
motivuje k opačnému vnímaniu sveta. Zrazu sa
stredobodom stáva les, potok, zvieratko, kvietok, východ a západ slnka, dúha či nočná obloha. Aby dieťa dokázalo tieto skutočnosti citlivo
vnímať, musí sa stíšiť, naučiť sa mlčať, v tichosti
čakať, občas sa skryť, nerušiť, neplašiť. Preto sme
sa potešili, keď nám bolo umožnené vycestovať
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Zápas o 5. miesto
Tekovské Nemce – Hôrky 5 : 1
Zápas o 3. miesto
Calex Zlaté Moravce – Hronský Beňadik 2 : 2 na
pokutové kopy zvíťazilo mužstvo Calex Zl. Moravce
Zápas o 1. miesto
Tlmače – Tekovská Breznica 4 : 2
Celkové poradie na turnaji :
1., Tlmače ; 2., Tekovská Breznica ; 3., Zlaté
Moravce ; 4.,Hronský Beňadik ; 5., Tekovské
Nemce ; 6., Hôrky
Ocenenia pre hráčov :
Najlepší hráč - Peter Kasan z Tekovskej Breznice
Najlepší strelec – Marcel Palič z Tlmáč 6 golov
Najlepší brankár – Roman Palovčík zo Zlatých
Moraviec
Tento rok môžeme znovu povedať, že aj 6. ročník Memoriálu V.Valkoviča sa vydaril po všetkých
stránkach – športovej, organizačnej, záujmu divákov. Celý turnaj sa odohral v priateľskej atmosfére,
aj keď pri niektorých osobných súbojoch v zápale
boja sa trochu aj zaiskrilo. Tento ročník hodnotíme
ako najvyrovnanejší z pohľadu samotného priebehu zápasov a ich výsledkov v skupinách, kde to bolo
väčšinou víťazstvo o jeden gól, pripadne zápasy
skončili remízou .
Niektorí hráči si chceli pripomenúť mladé roky,
keď hrávali futbal s veľkou bojovnosťou, zápalom

a oduševnením. Dôležité však bolo, že sa nikto vážnejšie nezranil a po turnaji sme sa všetci stretli na
záverečnom vyhodnotení v svadobke KD .
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým , ktorí
sa podieľali na organizácii celého turnaj , OcÚ, ktorý
zabezpečil a pripravil všetky priestory a samozrejme všetkým sponzorom turnaja.
Záverom chcem vysloviť prianie, aby sme sa v takejto zostave mužstiev spolu stretli v dobrom zdraví na budúcoročnom 7. ročníku Memoriálu Vincenta Valkoviča v apríli 2017.
( V prípade záujmu o nahliadnutie ostatnýchfotografií z tohto turnaja ich nájdete na webstránke
www.vhx.sk – Galéria Vlada Hučka, v Timeline /
časová os 2016 / 23.4. Memorial VV ).
J. Valkovič

v športových disciplínach – kopali na bránku,
pretláčali sa rukami, preťahovali sa lanom, hádzali na cieľ. Všetky disciplíny boli obodované
a najlepší žiaci za svoje výkony dostali malé
odmeny. Počas prestávky sa deti mohli občerstviť palacinkami, ktoré pre nich už od rána na
školskom dvore vypekali rodičia. Atraktívne pre
žiakov bolo požiarnické auto, ktoré zaparkovalo
pri škole. Deti si mohli vyskúšať techniku hasenia
požiaru prúdom vody z hadice a tiež si sadnúť
do kabíny. Na záver pekného dňa, ktorý nepoznačil ani dážď, si každý domov odniesol veľký
balíček od Rady rodičov plný sladkostí.
P. Jančeková

do prírody spolu s našimi žiakmi 1.-4. ročníka a
tak ako mnohé iné školy zo Slovenska i my z Tekovských Nemiec sme sa zúčastnili Školy v prírode. Autobusmi sme sa 14.3.2016 prepravili do
krásneho horského prostredia na chatu u Daniela
na Repište. Pri chate nás čakali animátori, ktorí
deťom povynášali batožinu na poschodie, kde
boli po predstavení celej chaty ubytovaní. Po vybalení a malom oddychu sa začal program, ktorý
bol pre deti pripravený. Okrem návštevy prírody,
zámku Marcus, Nového zámku v Banskej Štiavnici
a múzeum vo Sv. Antone, boli deti aj v Sklených

Tepliciach, kde sa dosýta vykúpali. Okrem výletov boli pre deti pripravené rôzne aktivity, súťaže napr. Nočná hra a v neposlednom rade aj
diskotéka, kde sa výborne zabavili a zatancovali
si. Pobyt nám spríjemnili aj sponzori (potraviny
Garaj, COOP Jednota, RR pri ZŠ s MŠ a Marek
Turza), ktorí nám venovali sladkosti a drobné
odmeny pre deti. Za túto pomoc im ďakujeme. V
neposlednom rade patrí vďaka i pani učiteľkám,
ktoré sa o naše deti vzorne starali a pomáhali im
zvládnuť tento krásny pobyt v prírode.
Z. Lovecká
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Jarné pôsobenie našich futbalových mužstiev v sezóne 2015/2016 :

1., Dospelí - VII. Liga skupina C :
Mužstvo dospelých skončilo po jarnej časti sezóny 2015/2016 na poslednom mieste , s veľkou pravdepodobnosťou určite vypadne a v budúcej sezóne bude pôsobiť v poslednej VIII.lige.
Tabuľka:
			
Po.záp. 		
V 	
R
P
Skóre
Body
1., TJ Družstevník Obyce		 26		
19
4
3
102 : 21
61
2., TJ Družstevník Čierne Kľačany 26		
15
3
8
79 : 46
48
3., SK Velčice
		 26
15
3
8
78 : 46
48
4., TJ Družstevník Machulince 		 26		
13
5
8
68 : 47
44
5., ŠK Nevidzany B		 26		
12
7
7
63 : 41
43
6., ŠK Tesárske Mlyňany		 26		
10
11
5
60 : 40
41
7., FK Skýcov		 26		
12
4
10
77 : 69
40
8., TJ Slovan Jedľové Kostoľany		 26		
9
6
11
58 : 79
33
9., OFK Tatran Topoľčianky		 26		
8
9
9
56 : 60
33
10., FC VION Zlaté Moravce C		 26		
10
3
13
48 : 61
33
11., OFK Hosťovce		 26		
9
2
15
59 : 106
29
12., TJ FO Martin nad Žitavou		 26		
8
2
16
65 : 73
26
13., ŠK Červený Hrádok		 26		
5
3
18
26 : 18
18
14., TJ Družstevník Tek. Nemce		 26		
4
4
18
40 : 97
16

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

NARODILI SA:
Dávid KRÁĽ
Jakub BENČURIK
Radoslav POPEŇAŽNÍK

JUBILANTI:
50 r.
Mgr. Mária POVAŽANOVÁ
Janka VALOVÁ
Anton ŠIMEG
Ing. Miriam BENIAKOVÁ
Štefan ŽEMBERY
Anna MRÁZOVÁ

60 r.
Jozef LÍŠKAY
Valéria PETRÁŠOVÁ
Jozef DRGOŇA
Eva DRGOŇOVÁ

70 r.
Melánia VLČKOVÁ
Horný rad zľava: V. Brieška, Ľ. Valkovič, P. Pacher, O. Ďurovič, L. Pacher, M. Škvarek, M. Mizák, M. Brenkus, M. Kováč, Ing. Valkovič (tréner)
Dolný rad zľava: T. Šimek, A. Šimek, M. Havran, M. Lipiansky, O. Kováč, M. Valkovič, E. Datko, P. Škvarek, S. Kasala

Mužstvo žiakov - IV. Liga, skupina C :
Pôsobenie našich chlapcov v tejto sezóne hodnotím pozitívne a je neporovnateľne lepšie oproti minulému
ročníku. Veď skončili na peknom 5. mieste . Dôležité je, že futbal ich baví a po dvoch rokoch práce s nimi už vidieť
rapídne zlepšenie v ich futbalových schopnostiach. Ostáva dúfať, že im to vydrží aj do budúcnosti. V mužstve
žiakov končí 8 chlapcov a som rád, že sa nám s veľkou pravdepodobnosťou podarí v budúcej sezóne založiť aj
dorastenecké mužstvo. Tak isto je cieľ ešte minimálne jednu sezónu udržať aj žiacke mužstvo. Touto cestou
by som chcel požiadať rodičov detí, ktoré majú záujem športovať , aby ich v tom podporili a pridali
sa k žiackemu družstvu, ktoré potrebujeme doplniť do budúcej sezóny.
Aktuálna tabuľka :
Po.záp.		
V 	
R
P
Skóre Body
1., TJ Slovan Čeladice
22			
21
0
1
159 : 16 63
2., ŠK Nevidzany
22			
17
2
3
83 : 23 53
3., OFK Slažany
22			
16
1
5
72 : 24 49
4., OFK Tatran Topolčianky
22			
11
5
6
69 : 49 38
5., TJ Družstevník Tek. Nemce
22			
10
4
8
77 : 40 34
6., ŠK Žitavany 7
22
		
11
1
10
85 : 69 34
7., OFK 1948 Veľký Lapáš
22			
10
3
9
65 : 61
33
8., FC Vinodol
22			
10
3
9
63: 57
33
9., TJ Slovan ŠPP Kolíňany
22			
6
2
14
49: 74
20
10., MFK Pohranice
22			
5
4
13
46: 60
19
11., TJ Štart Nitrianske Hrnčiarovce 22			
1
1
20
18: 202 4
12., OŠK Beladice
22			
1
0
21
14: 125 3
J. Valkovič

MANŽELSTVO
UZAVRELI:
Oľga FORGÁČOVÁ a Igor MRAVÍK
14.5.2016 v Zlatých Moravciach
JUDr. Veronika VALACHOVÁ
a Marian ŠTEVKO
28.5.2016 v Mojmírovciach
Mgr. Marta VOZÁROVÁ
a Martin BAGALA
18.6.2016 v Tekovských
Nemciach

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI:
Etela BENČURIKOVÁ, 77 r.
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