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Slovo na
úvod
Opäť sa stretáva rok s rokom,
opäť upratujeme, pečieme, varíme, zdobíme príbytky, staviame
stromčeky, chystáme darčeky a tešíme sa na najkrajšie sviatky v roku
– Vianoce. Zasadneme k štedrovečernému stromu, zapálime sviečky, poprajeme si krásne sviatky,
zasadneme pri televízory, pooddychujeme, strávime pár chvíľ
s rodinou. Zabudneme na problémy a starosti v práci, spomalíme každodenný zhon, prečítame
si nejakú knihu a najeme sa do
prasknutia. A keď príde posledná
noc v roku, otvoríme šampanské,
odpálime ohňostroje, rozpošleme sms-ky a dáme si pár predsavzatí a želaní do nového roka.
Prajem Vám, aby to bolo presne
takto a možno ešte lepšie. Veľa lásky, tolerancie, empatie a pokoja
Vám želám za celú redakčnú radu.
K prianiu sa pripája aj Richard
Horný, ktorý sa stará o grafickú
úpravu novín a ich tlač. Ďakujem
za výbornú spoluprácu!
Mgr. Jančeková

Počas týchto sviatkov nech
si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas
dotkne vašich sŕdc a naplní
ich niečím špeciálnym. Želáme
vám toľko šťastia a odhodlania, ako si želáte v tých najodvážnejších snoch.
Redakcia
Tekovského Nemčana

Príchod Mikuláša
Niekedy sa nepíše ľahko o tradičných udalostiach. V podstate si poviete, že sú vždy o tom istom, striedajú sa len aktéri a dôvody udalostí.
To isté by sme si mohli povedať aj
o príchode Mikuláša. Do našej obce
prišiel aj tento rok a hoci som sa na
jeho príchod šla pozrieť už po štvrtý raz, uvedomila som si, že hoci
samotný príchod a aktéri sú tí istý,
nikdy to nebude nudné. Najmä kôli
radosti, ktorú mohol vidieť na tvári každého jedného dieťaťa, každý
prítomný dospelý po príchode Mikuláša. Musím sa priznať, že chvíľu
som deťom až závidela to nadšenie,
ktoré sa nie vždy dá opísať slovami

na papieri, preto sa obmedzím na
vylíčenie pochvál- zaslúžených.
V prvom a neposlednom rade za
vizuálnu výzdobu plochy, stánkov,
ale aj Mikulášovho dopravného
prostriedku. Aj vo väčších obciach
by nám ju mohli závidieť. V druhom
rade to musí byť pochvala kultúrnej
komisii za dobrú organizáciu, ktorá
už funguje ako hodinky. Ďalej musím spomenúť atmosféru. Na akcii
ako je táto sa dokážete naladiť vianočne, hoci nemáte deti, vnúčatá,
alebo sám už nie ste dieťa a to vďaka početným stánkom s výrobkami,
skvelému varenému vínu a punču, a samozrejme vianočnej hudbe.

Tak ako pri oslave Dňa otcov aj pri
príchode Mikuláša som si všimla
mnohé nové tváre a som rada, že
do života v našej obci sa zapájajú
nielen „starousadlíci“, „cezpoľní“, ale
aj noví obyvatelia. Teším sa, že príchod Mikuláša patrí k akciám, ktoré
zapustili u nás korene, a na ktoré sa
môžeme každoročne tešiť spoločne s deťmi. Ďakujem každému „investorovi“ svojho času a peňazí, či
už medzi organizátormi, alebo zúčastnenými. Organizovaním, kúpou
výrobkov, alebo už len samotnou
účasťou ste vy všetci prispeli k atmosfére vianočnej radosti.
Bc.L.Sentineková

Vážení spoluobčania,

obecného úradu, ktorí sa podieľali na príprave a bezproblémovom
priebehu volieb. Zvlášť sa chcem
poďakovať všetkým Vám, ktorí ste
mi svojím hlasom prejavili dôveru,
ktorá je pre mňa ocenením doterajšej práce, ale aj záväzkom do nasledujúceho volebného obdobia.
Verím, že v spolupráci s poslancami
obecného zastupiteľstva posunieme našu obec o kus dopredu. O
rozvoj obce a skvalitnenie života
sa ale môže pričiniť každý z nás.

Ak priložíme ruky k dielu spoločne,
všetci môžeme len získať, treba len,
aby sme sami chceli. K tomu nám
všetkým prajem veľa zdravia a vzájomného porozumenia.
Milí spoluobčania, v tento krásny
vianočný čas Vám prajem požehnané sviatky plné lásky, domácej
pohody a splnených prianí, ako aj
úspešný vstup do nadchádzajúceho nového roka .

touto cestou sa chcem v mene
svojom ale aj v mene novozvolených poslancov poďakovať všetkým voličom, ktorí využili svoje
volebné právo a 10. novembra
prišli voliť. Svojou účasťou v komunálnych voľbách ste vyjadrili
záujem o dianie v našej obci. Ďakujem mojej protikandidátke, že
predvolebná kampaň bola vedená
slušne. Ďakujem členom miestnej
volebnej komisie a pracovníkom

Ing E. Valkovičová

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB z 10.11.2018
V obci Tekovské Nemce sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov
1
Počet volebných okrskov
1
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
871
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
456
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
456
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby:
do obecného zastupiteľstva
447
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
9
Počet zvolených poslancov
9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných:
Pre voľby starostu obce
442
Kandidáti, ktorí boli zvolení
za poslancov obecného zastupiteľstva:
Ing. Ján Valkovič , nezávislý kandidát –
279 hlasov
Ing. Lukáš Gaži, SaS, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti OĽANO, KDH,OKS –
253 hlasov
Mária Rudzanová, nezávislá kandidátka –
251 hlasov
Jozef Mokrý, nezávislý kandidát –
245 hlasov
Slavomír Šimeg, nezávislý kandidát –
242 hlasov
Slavomír Brieška, SMER-SD –
198 hlasov
Ing. Jozef Drgoňa, nezávislý kandidát –
184 hlasov
Ing. Miroslava Tužinská, nezávislá kandidátka –
177 hlasov
Štefan Teplan, SMER-SD –
157 hlasov
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ:
1. Ing. Zuzana Rajnohová, nezávislá kandidátka –
147 hlasov
2. Jana Varhaníková, SMER-SD –
141 hlasov
3. Maroš Benčurik, SMER-SD –
121 hlasov
4. Bc. Lenka Sentineková, SMER-SD –
115 hlasov
5. Miriama Galbavá, SMER-SD –
102 hlasov
6. Pavel Dufek, nezávislý kandidát –
61 hlasov
7. Martin Valkovič, SMER-SD –
58 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
na starostu obce:
1. Ing. Zuzana Rajnohová, nezávislá kandidátka –
67 hlasov
2. Ing. Erika Valkovičová, SMER-SD –
375 hlasov

Za starostku obce bola zvolená Ing. Erika Valkovičová.
Volebná účasť – 52,35 %

Volebná komisia pracovala v zložení:
Predseda: Ľubomír Glézl
Členovia: Melánia Havettová, Ing. Dominika Komačková,
Mgr. Martina Škovranová, Valéria Valkovičová
Zapisovateľka: Renáta Valachová

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
obce Tekovské Nemce konaného dňa 10.12. 2018 v sále kultúrneho
domu v Tekovských Nemciach
Obecné zastupiteľstvo
v Tekovských Nemciach:
n berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb obecného
zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného
starostu
3. správu mandátovej komisie
4. správu volebnej komisie
5. poverenie poslanca Ing.
Jána Valkoviča zastupovaním starostu podľa § 13 ods.
1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. za
zástupcu starostu obce
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n konštatuje, že
1. novozvolená starostka obce
Tekovské Nemce Ing. Erika
Valkovičová zložila a podpisom potvrdila zákonom
predpísaný sľub starostu
obce,
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Tekovských Nemciach Slavomír
Brieška, Ing. Jozef Drgoňa, Ing. Lukáš Gaži,
Jozef Mokrý, Mária Rudzanová, Štefan Teplan,
Ing. Miroslava Tužinská,
Ing. Ján Valkovič zložili a podpisom potvrdili

zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
n zriaďuje
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v
znení neskorších predpisov a nasledovné komisie:
1. Finančná a sociálna komisia
2. Stavebná komisia a komisia na ochranu verejného
poriadku
3. komisia na ochranu životného
prostredia

4.
5.

komisia pre kultúru šport a
vzdelávanie
Mediálna komisia

n poveruje
1. poslanca Ing. Lukáša Gažiho zvolávaním a vedením
zasadnutí zastupiteľstva v
prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 piata veta a ods. 6
tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov.
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Zhodnotenie činnosti KKŠV za štyri roky volebného obdobia.
Redakcia TN ma požiadala, aby
som bilancovala činnosť komisie
kultúry športu a vzdelávania za štyri
roky veľmi náročného volebného
obdobia, ktoré som venovala kultúre v našej obci spolu s členkami
komisie, Marikou, Zuzkou, Magduškou, Peťkou, Veronikou a Zuzkou. Vyjadrovať sa o našej práci
v obecných novinách je dosť náročné, lebo sme vždy stáli pred porotou občanov aj čitateľov TN, ktorí
boli našími kritikmi ale zároveň aj
v mnohých aktivitách podporovateľmi a spolutvorcami .
Naša práca sa odvíjala od kalendára kultúrnych akcií, ktoré
sme plánovali každý rok a potom
postupne aj realizovali. Každému
podujatiu predchádzalo stretnutie, kde sme si rozdeli úlohy podľa daných možností. Bolo to vždy
veľmi zaujímavé stáť pred novou
výzvou a tvoriť niečo iné, zábavné
a neopakovateľné. Snažili sme sa

tvoriť podujatia pre ľudí rôzných
vekových kategórií. Spomeniem aspoň tie, ktoré boli z môjho pohľadu
najdôležitejšie.
Pre tých najmenších to bolo oficialne Uvítanie detí do života, športovo- súťažné popoludnie Deň otcov a predvianočné Stretnutie detí
s Mikulášom. Občania si ich veľmi
obľúbili, čo svedčí aj o ich účasti na
týchto podujatiach.
Pre dospelých sa už tradične konal Novoročný ohňostroj, Fašiangová zábava, Stavanie mája, Súťaž
vo varení gulášu a Vianočné trhy.
Každý si prišiel na to svoje v kruhu
priateľov, v tradíciach, v tanci a v zábavnom súťažení.
Pre šikovné ruky sme organizovali Kurz šitia a Tvorivé dielnena jar s veľkonočnou tématikou,
v advente s vianočnou tématikou.
Vždy sa tam stretávajú šikovné
ženy, deti, ale aj mladí oteckovia,
ktorí sa veľmi aktívne zapájajú aj

do tých náročnejších ručných prác,
ale tiež pre tých menších je to super zábava.
Hlavne pre seniorov boli Marianské púte do Šaštína a Marianky,
Stretnutia s našimi staršími občanmi a jubilantami v mesiaci októbri
a nemôžem pozabudnúť na divadelné vystúpenia ochotníkov z Námestova a z Čaradíc.
V uplynulom volebnom období
boli tiež tri významné spoločenské
udalosti a to 70.výročie II.svetovej
vojny, 740. výročie Obce a Odhalenie pamätnej tabule p. Ing. Doc.
Csc Vladimírovi Valachovi. Všetky
tieto podujatia boli veľmi náročné,
hlavne na dodržanie stanoveného
protokolu, na organizáciu a samotný priebeh slávnosti.
Na záver chcem poďakovať
všetkým, ktorí nám pomáhali pri
realizovaní podujatí, kolegom
poslancom OZ, pani starostke,
pracovníkom obecného úradu,

Nemčianskej kapele pod vedením
p. Jančeka, moderátorovi a DJ Pallimu v jednej osobe, zvukárovi T.
Homolovi, deťom zo ZŠ a MŠ a ich
p. učiteľkám, organizácii SJD, SČK,
a daľším dobrovoľníkom, ktorých
som v tejto chvíli nespomenula. Tiež sa chcem poďakovať aj
v mene členiek kultúrnej komisie,
našim rodinám, ktoré nás počas
týchto rokov podporovali a veľa
krát aj bezprostredne pomáhali.
Všetkým čitateľom Tekovského
nemčana chcem popriať požehnané vianočné sviatky, pokoj a lásku v naších rodinách, tiež do nového roku pevné zdravie, veľa
pracovných a štúdijných úspechov a tým skôr narodeným, peknú jeseň života v kruhu najbližších.

Alena Gažiová
Poslankyňa
a predsedníčka KKŠV

Rozkvitnutý november
Tento rok sme sa mohli dlho tešiť z rozkvitnutých  kvetov. Koncom
novembra ešte stále takto krásne zdobili balkóny rozkvitnuté muškáty
v nejednej domácnosti.
A. Bónová

U Bónov

U Mokrých
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U Valachov
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Čo sme prežili v našej materskej škole?
Nedávno začal školský rok a už
je tu december .V mesiaci september už ako obvykle sme začali
tekvičkovou parádou, kde naozaj
deti spoločne s rodičmi vyrobili
pekných strašiakov.
Ďalej nasledovala úcta k starším, kde sme s našimi škôlkármi
veselými pesničkami potešili nejednu babičku i dedka. Predškoláci si doniesli z domu šarkanov
a pustili sa s radosťou do šarkaniády. Ako každý rok aj tento sme
5. novembra oslávili deň materských škôl, prišiel medzi nás pán
žonglér a zabavil nás svojim pohybovo- edukačným vystúpením. V decembri nás navštívil náš
dlho očakávaný Mikuláš aj s jeho
pomocníkmi, kde mu deti zarecitovali , zaspievali a boli odmenené balíčkom.
Pripravili sme si aj s deťmi
a kolegyňami aktivitu pečenie

medovníkov, vyrobili sme si ikebany . Ešte je pred nami vianočná besiedka a tradičné vianočná spoločná večera , kde sa deti
bližšie oboznámia so zvykmi na

Vianoce. V mene celého kolektívu materskej školy by som vám
chcela popriať šťastné a požehnané vianočné sviatky , nech sú
o rodine a nezabudnuteľných

okamihoch a do nového roka,
nech vykročíte tým správnym
smerom.
D. Holečková, zástupkyňa MŠ

Modlitba „deviatnika“.
Na dedinu padá hustá hmla. Do
nej sa vtláča ešte aj tma a v domoch sa zažínajú svetlá. Z kuchyne sa šíri vôňa vianočného
pečiva. Gazdinky pobehujú po
kuchyni a v 18 domoch musia
sledovať aj čas, aby nezmeškali modlitbu deviatnika “ Kto dá
prístrešie Panne Márii“, ktorá sa
v našej obci modlí nepretržite
už 66 rokov.
Je to deväťdňová pobožnosť
začínajúca každoročne 15. decembra. Počas deviatich dní sa
schádzajú členovia z 9 rodín, aby
každý deň v inej rodine vyprosili pred obrazom Panny Márie požehnanie pre seba a svoje rodiny.
U tej rodiny, u ktorej sa modlí
posledný 9. deň – 23. decembra
zostáva obrázok po celý nasledujúci rok. Po roku sa začína modliť
deväťdňová pobožnosť v rodine,
kde pred rokom “obrázok“ zostal. Keď sa v dedine s modlitbou deviatnika začínalo, nebolo
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takmer domu, z ktorého by sa
neboli chceli zapojiť do modlitby deviatnika. Boli aj rodiny, ktoré nemali ani elektrinu a predsa
chceli, aby do ich domu prišiel
obrázok p. Márie a priniesol požehnanie na celý nasledujúci rok.

Dnes sa nás, žiaľ, chodia modliť
len 2 skupiny.
Myslím, že ked si pred sviatkami upratujeme naše príbytky,
mali by sme si upratať aj v duši.
Trochu sa stíšiť a venovať svoj
predvianočný čas aj modlitbe.

Poďakovať sa za všetky dobrodenia, aby sme si pri štedrovečernom stole mohli s kľudom povedať, že sme urobili niečo navyše
aj pre našu dušu... Požehnané
vianočné sviatky Vám prajem!
M. Havettová
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Život v škole
V septembri sme sa pustili do
práce v novom školskom roku.
Snažili sme sa našich žiakov nielen učiť vedomosti, ale aj vytvoriť
podnetné prostredie pre organizovanie aktivít zameraných na
súťaženie a zábavu. Už v septembri sme zorganizovali súťažný
deň v zbere papiera. Víťazným
družstvom boli siedmaci, ktorí
za odmenu dostali deň voľna.
S radosťou ho strávili na plavárni v Tlmačoch. ZŠ získala touto
súťažou 270,- Eur, ktoré použijeme na koncoročný výlet pre
našich žiakov. Veľmi úspešnou
a milou akciou bol Deň úsmevu. Hlasovaním žiaci rozhodli, že
najkrajší úsmev vykúzlila na fotografiu Laurika Briešková. Veľký
úspech mala aj súťaž o „Najkrajšie jablko“ a o „najzaujímavejšiu
zaváraninu“, ktorú sme zorganizovali v rámci týždňa zdravej výživy. K zdravej výžive prispela
aj školská jedáleň, kde nám pripravili ovocné a zeleninové šaláty a mliečne výrobky. V októbri
nás na I. stupni navštívili pamätníčky pani Šimegová a pani Rakovská, ktoré sa v rámci mesiaca

úcty k starším zúčastnili besedy
so žiakmi. Prváci úspešne prešli testovaním telesnej zdatnosti a piataci si na ostro vyskúšali
Testovanie 5. Náročnou aktivitou
bolo zorganizovanie Burzy hračiek, spoločenských hier a kníh.
Svoju finančnú gramotnosť si žiaci prakticky vyskúšali a mnohí si
odniesli pekné darčeky, ktoré sa
možno objavia pod vianočným
stromčekom. Ôsmaci a deviataci sa vybrali na exkurziu pod
názvom „Heydrichiáda“ do Zlatých Moraviec. Urobili sme si
výlet do Nitry na vianočné trhy
a nákupy. ZŠ a MŠ samozrejme
navštívil Mikuláš a poctivo sme
sa pripravili aj na predajné trhy
v obci. Zorganizovali sme hudobný advent. Každý deň počas
veľkej prestávky sme hrali dve
pesničky podľa želania jednotlivých tried. 13.decembra žiaci
prednášali povesti v školskom
kole „Šalianskeho Maťka“. Ocenení žiaci, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole sú: Filip
Drgoňa, Laura Briešková a Olívia Datková. Všetci zamestnanci školy sa snažia o to, aby sme

pre žiakov každý mesiac pripravili
niečo nové a zaujímavé, svedčia
o tom príspevky na stránke www.
zstnemce.edupage.org a novovytvorenej facebookovej skupiny pre
žiakov a rodičov školy, do ktorej Vás
srdečne pozývame. Ďakujem touto
cestou všetkým mojim kolegom,
učiteľom, členom Rady rodičov, ale
aj nepedagogickým pracovníkom

za ochotu pracovať nad rámec
svojich povinností a často aj
vo svojom voľnom čase. Ďakujem pani učiteľkám v materskej
škole za ich svedomitú prácu
s deťmi. Prajem všetkým krásne
a pokojné prežitie vianočných
sviatkov a veľa sily a elánu do nového roka.
P. Jančeková, RŠ

Hodová zábava
Dňa 17.11.2018 sa konala v našej
obci hodová zábava, ktorú zorganizoval výbor TJ Družstevník. Bol to už
tretí ročník futbalovej zábavy, a tak
sme už vedeli, čo nás čaká. Hodnotiť
budem opäť len pozitívne. Zábavu
nám otvoril a roztancoval veselým
tančekom náš krásny detský folklórny súbor Getelinka. Pod vedením
manželov Andrejky a Miška Žemberyových je súbor stále na vyššej
úrovni, schopný konkurencie. Do
tanca hrala výborná kapela Duo Rytmix z Čaradíc. Zabávali nás a spievali
do rána. Ako vždy sme mali v tombole super ceny, napríklad sušičku
na prádlo, relaxačný pobyt, rôzne
sady vín, čajov, kávičiek, darčekové koše, med a poukážky na mliečne výrobky, knihy, krásny vianočný
stromček, náradia, nože a mnoho
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ďalších. Mali sme veľmi šikovných
pomocníkov - šesť deviatakov z našej základnej školy. Veľmi nám pomohli šikovné ženy v kuchyni, Helenka Balážiková, Katka Varhaníková
a v bufete Maja Šebeňová a Maja
Briešková. Naši hostia si pochutnali
na večeri, podávanej formou švédskych stolov, čokoládovej fontáne
a ovocí, výbornom víne na stoloch.
Chcela by som poďakovať všetkým
sponzorom, obci Tekovské Nemce,
pani starostke, všetkým ľuďom ktorí pomáhali, našim kamarátom, rodinným príslušníkom a tým, ktorí
sa prišli zabaviť a venovali nám svoj
čas. Zisk z našej zábavy samozrejme
použijeme na potreby našich športovcov. Dúfam, že sa o rok stretneme znova. Tak, športu zdar!
Mgr. P. Datková

Hodovú zábavu otvoril tanec súboru Getelinka

tekovský nemčan

Je tu čas vianočných sviatkov
Je tu čas vianočných sviatkov,
ktoré v nás vyvolávajú radostnú
náladu i radostné očakávania. Je
to čas, keď s radosťou a potešením prijímame, ale s radosťou i
dávame. Je to čas spojený s kresťanskými, ale i rodinnými tradíciami. A je to i čas, ktorý je spojený
s končiacim sa rokom. A je tiež
časom, keď sa zvykneme pozrieť
dozadu a pripomenúť si, čo nám
uplynulý rok dal, ale aj čo sme mu
dali my. Takže v krátkosti si zrekapitulujeme aj v našej organizácii

čo nám končiaci rok dal a čo sme
mu dali my, členovia ZO JDS a takýmto spôsobom sa o to podelíme s čitateľmi tohto periodika.
Očakávania môžu byť rôzne, no
mali by odzrkadľovať možnosti
či už jednotlivcov, alebo skupín.
Takým hlavným cieľom a teda aj
očakávaním ľudí zoskupených
v našej organizácii je možnosť
vymaniť sa z často stereotypných činností, ubíjajúcej samoty
a nájsť ešte priestor na realizovanie svojich i keď obmedzených

možností. A to myslím si nám
končiaci rok dal, v podobe spoločenských stretnutí pri príležitostiach životných jubileí a rôznych sviatkov. Okrem toho sme
mali možnosť športového realizovania v rámci dňa športových
hier i kultúrnych zážitkov z účasti
speváckeho súboru na rôznych
prehliadkach folklórnych súborov. Na druhej strane sme boli
v tomto roku nápomocní pri rôznych činnostiach v obci, najmä
v druhej polovici roka. Upravili
sme v cintoríne miesta na odber
vody, vyrobili sme nové oceľové
konštrukcie do oddychovej zóny
medzi poštou a budovou COOP
Jednota, ktoré budú osadené na
jar budúceho roka. V spolupráci
s riaditeľkou ZŠ s MŠ sme vyrobili
názorný Betlehém, ktorý je osadaný v parku na mieste fontány.

Dúfame, že výsledky tejto našej činnosti budú slúžiť občanom
obce dlhú dobu.
Želáme všetkým príjemné a požehnané vianočné sviatky a šťastný a úspešný rok 2019.
Ing. Štefan Janček
predseda ZO JDS

Vianočné tvorivé dielne
V sobotu 24. novembra popoludní sa konali už tradičné Vianočné
tvorivé dielne pre všetky šikovné
ruky a ručičky. Vítaný bol každý kto
chcel ukázať svoju kreativitu, ale aj
všetky deti, mamičky a babičky.
No pri tvorení deťom pomáhali aj
ockovia či dedkovia. Vo svadobke
kultúrneho domu zavládla priam
domáca vianočná atmosféra. Rozvoniavalo ihličie, teplé vianočné pečivo, oblátky, medovníčky a odvšadiaľ bolo počuť smiech detí. Mnohé
z nich zaujala výroba vianočných
ozdôb, dekorácii a pochúťok, ktoré si aj samé vyskúšali. Zdobili sa

medovníky, piekli sa vianočné oblátky, trubičky,tvorili sa vianočné
ozdoby zo šišiek, vlny, vianočné
ikebany, šili sa malé látkové hračky
a dekorácie. Nechýbali už tradiční
ryžoví snehuliaci.
Každý kto má vzťah ku kreatívnym záľubám tu určite dokázal
nájsť mnoho inšpirácií na dlhé zimné večery a nasať kúsok vianočnej
atmosféry...

Mgr.Veronika Lacová,
členka KKŠV

Poďakovanie
Chcela by som sa poďakovať predovšetkým občanom obce, ktorí
mi dali hlas vo voľbách a vďaka nim som sa mohla 4 roky podieľať vo
veciach obecných. Tiež by som chcela poďakovať p. starostke, za to že
sa snaží viesť obec zodpovedne. Ďakujem aj poslancom za spoluprácu
a za všetko, čo sme spolu zažili pri chystaní obecných akcií. A budem
im držať palce, aby aj naďalej tak pracovali ako doteraz.
Ing. Z. Beniaková

tekovský nemčan
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Výpisky z kroniky
Rok 1904
Pán učiteľ Viliam Knopp opisuje svoje prvé dojmy
z návštevy našej obce s tým, že ich zaznamenal aj do
školskej kroniky:
Domy sú nízke, s nepomerne vysokými slamenými strechami kryté. Na nich azda od stáročia mach a iné rastliny
sa zelenajú, napodobňujúc záhradky dobre situovaných,
ale netrpezlivých panských dietok. Všetko tu jestvujúce
svoj vznik nedokonalej práci ďakuje. Krivisté múry domov,
hrubo kresané koly plotov, krok po kroku upomínajú na
nedospaté oči, ruky už dávno zosnulých naturalistických
majstrov, ktorým rovný smer a hladkosť nebolo obyčajom,
taktiež na piaď vysoké okienka dokazujú, že v izbietkach
svetlosť nie je nevyhnuteľnou potrebou. Nepožaduje to
ani zdravotné presvedčenie obyvateľov, ani dychtivosť
v čítaní. Z niekoľkých otázok medzi ľudom prehovorených, dozvedám sa, že hospodárenie na neobyčajne
nízkom stupni stojí. Niet ani jedného parného alebo
benzínového mlátiaceho stroja. Umelé hnojivá sú úplne
neznáme. Rožná lichva od čiernej všetky barvy zastupuje. Obec nemá svojho býka. Kravy potrebujú všeobecne
v záprahu. Vídať to na prvý pohľad na vemenách. V celej
dedine sotva by mohol kilo masla zohnať.

Rok 1909
Učiteľ Viliam Knopp v decembri 1909 s finančnou
podporou pána farára Dodeka vyhotovil kinematograf. Ľudu v hospodárskom kruhu ukazovali Jeruzalem, Jericho, vôbec Svätú zem. Ženičky hlboko
dojaté hľadeli na obrazy a so slzami v očiach hovorili:
„chvalabohu, dožila som, že moje oči spatrili Svätú
zem“. Nad krásnym Parížom sa tiež velice divili. Včul
sa môžete presvedčiť, hovorím, že človek s usilovnosťou môže premeniť tvár celej Zeme a obsiahnuť
túžobne žiadaný blahobyt.
Rok 1932
Dňa 5. septembra, medzi 7. – 8. hodinou večer,
cestoval našou obcou pán prezident T.G.Masaryk do Topoľčianok. Školské deti stáli v zástupe
na kraji cesty a mávajúc praporkami zdravili pána
prezidenta.

V. Janček

Predvianočné stretnutie priateľov

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
NARODILI SA:
Markus Popeňažník

JUBILANTI
Mária Kováčová
Miroslav Krpelan
Jozef Horňák
Mária Beniaková
Ján Benčurik
Vlasta Nittmannová
Anna Valachová
Emília Valkovičová
Ján Štuller
Hedviga Briešková

SRDEČNE
Blahoželáme!

Navždy nás opustili:
Daniel Rudzan

Uzávierka 14. 12. 2018
Aj tento rok sa nám podarilo opäť
stretnúť na Viniciach. V sobotu 15.
decembra sme sa vybrali do prírody. Konečne nám napadol sneh.
Tieto stretnutia trvajú už viac ako
10 rokov, ale posledné roky bývalo
skôr daždivo s blatom, tak sme sa
konečne tešili z bielej prikrývky. Nuž
aj tu vidieť, ako sa príroda a klíma
menia a že už nie sú veci, tak ako
bývali nedávno v minulom storočí. Radosť zo snehu a dobrá nálada sa premenili v príjemne strávený spoločný čas. Bolo cítiť blížiace
sa Vianoce. Varil sa výborný guláš
a chutnali sa zabíjačkové dobroty. Tento rok sme mali tematické
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Slovensko-Hokejové stretnutie, nakoľko budú najbližšie MS v hokeji
na Slovensku. Tak sme sa vyzdobili
dresmi, zástavami a šálmi so Slovenskou tematikou. Ako sa už stalo pravidlom, spestrením bola tombola,
kde si každý vylosoval nejaký darček
a vzájomne sme sa tak obdarovali.
Stretli sme sa opäť z viacerých kútov
Slovenska, takže to bolo o to vzácnejšie. Vďaka patrí Kašubovcom za
zorganizovanie a udržiavanie tejto
milej tradície. Všetkým čitateľom
Tekovského Nemčana posielame
pozdrav a prajeme Šťastný Nový
rok 2019.
J. Drgoňa

Ďakujeme Paľovi Kašubovi a jeho kamarátom
- výťažok z predajných trhov venovali deťom v ZŠsMŠ.

tekovský nemčan

MAREK ŠRAMATY, mladý slovenský reprezentant z Viničnej ulice
V minulých rokoch som v našich
novinách Tekovského Nemčana
informoval verejnosť o začínajúcich talentoch z oblasti športu,
ktorí sa určitým spôsobom zapísali do dejín športu v Tekovských
Nemciach. Jednalo sa väčšinou
o adeptov futbalu. Tentokrát by
som vám veľmi rád predstavil
úspešného mladého športovca
z našej obce Mareka Šramatyho
,hokejového útočníka dorastu
Nitry, chlapca, ktorý vzhľadom
k mladému veku (15 rokov) podáva v doraste výborné výkony. Hrá
na svojom obľúbenom poste centra a je mimoriadne produktívny.
Po 32 odohraných kolách dorasteneckej ligy má na svojom konte
29 bodov za 13 gólov a 16 asistencií, čo je v Nitre 2. miesto v kanadskom bodovaní. Jeho najväčšou
prednosťou je dravosť, húževnatosť s čuchom na góly. V neposlednom rade dostal od trénera
Lipianskeho aj pozvánku do hokejovej reprezentácie Slovenska do
17 rokov na novembrový turnaj
do Nemecka. Marek sa mu odvďačil tým, že v zápase proti Francúzsku strelil víťazný gól. S hokejom začínal v prípravke v Zlatých
Moravciach ako 6 ročný. V roku
2010 sa rodina Šramatyových

presťahovala do našej obce, kde
Marek 2 roky navštevoval tunajšiu základnú školu, a zopár zápasov odohral aj za žiacke futbalové mužstvo. Následne začal
hrávať hokej za žiakov Nitry. Tu
treba oceniť aj fakt, že od piateho
ročníka dochádzal sám denne do
Nitry na tréningy a majstrovské
zápasy a pritom nezabudol ani na
svoje školské povinnosti. Momentálne navštevuje Strednú priemyselnú školu stavebnú v Nitre so
zameraním geodet. V lete odohral za naše dorastenecké futbalové mužstvo aj zopár zápasov. Za
všetkými týmito úspechmi treba
vidieť ochotu a obetavosť oboch
rodičov, ktorí Mareka podporujú
v jeho športovej činnosti. Situácia v Slovenskom mládežníckom
hokeji nie je dobrá. Rodičov, ktorí sa svoju ratolesť rozhodnú dať
na hokej - to stojí veľa finančných
prostriedkov. Porovnávať výchovu
mladých hokejistov v minulosti a dnes je veľký rozdiel. Keďže
som zažil obdobie tzv. socialistickej výchovy hokejistov a zároveň
aj „ponovembrovej doby“, môžem
porovnávať. V tom čase rodičia
nemuseli platiť poplatky a ani kupovať deťom finančne nákladnú
hokejovú výstroj. Boli radi, že sa

POZVÁNKA
Rada rodičov pri Základnej škole s Materskou školou a Obecný úrad v Tekovských Nemciach Vás srdečne pozývajú na

6.ROČNÍK RODIČOVSKEJ ZÁBAVY,
ktorá sa bude konať dňa 19. januára 2019 o 19:30 h.
v sále Kultúrneho domu v Tekovských Nemciach. Zabezpečená je večera, víno, čokoládová fontána, káva a kultúrny program.
Čaká na Vás aj bohatá tombola.
O zábavu sa postará

hudobná skupina JEWEL.

Vstupenky je možné zakúpiť od 2. januára 2019 na OcÚ
v Tekovských Nemciach u p. Bónovej. Príďte sa zabaviť, podporiť deti v ZŠ a MŠ a niečo vyhrať v tombole. Celý zisk zo zábavy bude použitý pre deti v ZŠ a MŠ v Tekovských Nemciach.

syn venuje športu a zároveň vedeli, že o neho bude dobre postarané. Výdavky boli minimálne a mohli si to dovoliť aj menej
solventní rodičia. Všetky medaile, ktoré naši hokejisti vybojovali
na majstrovstvách sveta - získali
chlapci, ktorí boli vychovaní pred
rokom 1989. U nás sa zabudlo na
to, že títo hráči budú starnúť. Vytrácame sa z pozície NHL. Mládež
nemá kde rozvíjať svoje schopnosti. Hokejové štadióny sú v žalostnom stave a je ich málo. Chyba nie je v deťoch, ale v systéme
financovania športu. Štát po revolúcii zrušil všetko, čo fungovalo v
hokeji. Porušil školské strediská,
športové triedy, centrá tréningovej mládeže, a všetko zostalo
len na pleciach klubov a rodičov.
Nemôžeme sa porovnávať so západnými krajinami, ale žiaľ už nás

začínajú predbiehať úrovňou zimných štadiónov a podmienkami
trénovania pre mládež aj poliaci a maďari. Prestaňme mať vízie
a začnime konať, pretože hokejový svet nám uniká. Ak to všetko zhrniem, k momentálnemu
stavu sme sa dopracovali svojou
nemohúcnosťou. Hlavne sľuby po
majstrovstvách sveta 2002 sa nesplnili a zaspali sme na vavrínoch.
Treba len veriť, že príde k náprave.
Slovenský hokej potrebuje kvalitných hokejistov a Marek Šramaty
by mohol byť jedným z nich. Pokiaľ nezastane na polceste a budú
sa mu vyhýbať zranenia, budeme
o talente z Viničnej ulice ešte veľa
počuť. Veľa šťastia Marek!

Ján Sikoriak
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