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Slovo na úvod
Čas veľmi rýchlo letí, prázdniny
sú preč a opäť prišla jeseň, našťastie nie tá upršaná, ale krásna,
slnečná a farebná. Dovolenka je
už iba vyblednutou spomienkou
a kolotoč všedných dní nás pohltil a rozkrútil. Niektoré udalosti
sa dejú aj bez nášho pričinenia,
ale je na nás ako s nimi naložíme, ako sa k životným situáciám
postavíme. Naučme sa tešiť aj
zo všedných dní, využime každú príležitosť urobiť niečo pre
seba a iných. Naplňme svoj čas
činmi, zveľaďujme svoje okolie,
stretávajme sa. Jeseň nám ponúka mnohé dary a príležitosti, na
ktoré sme už zabudli. Vyberme
sa do okolia obce, nazbierajme
a nasušme si šípky na zimný čaj,
urobme si prechádzku na nemčianske vinice, potúlajme sa na
jarmoku, zoberme košík a poďme na hríby. Spoznávajme svoje
okolie, aby sme vedeli na čo môžeme byť hrdí. Žijeme v krásnej
obci a využime všetko čo nám
ponúka. Veľa z tejto ponuky nájdete aj v našich číslach Tekovského Nemčana.
Mgr. P. Jančeková

Ďakujeme aj za tohtoročnú úrodu
Roľnícka nedeľa patrí asi k najstabilnejším aktivitám našej obce
založených nielen na cirkevnej,
ale aj občianskej tradícií, ktorá
prežíva v našej obci už dlhý čas
a verím, že ešte aj dlhý čas prežije. Tento rok sa konala 29.9. opäť
za účasti krojovaného sprievodu podfarbená krásnym spevom
nášho cirkevného spevokolu. Obdivovať sme mohli mnohoraké
plody z našich záhrad, nádherné aranžmány a obrazce, ktoré
vytvorili šikovné ruky dobrovoľníkov. Slovami vdp. farára, ktoré použil v kázni pri tejto príležitosti, za každým obrazcom sa
skrýva kus osobnej obety Bohu
a trpezlivosti jeho tvorcu. Naša
roľnícka nedeľa tak neprezentuje
len vzdávanie vďaky v duchovnom rozmere, ale je nositeľkou
aj rozmeru estetického, keďže na
výsledných obrazcoch sa poteší
oko snáď každého či už je veriaci
alebo ateista. Nejeden pestovateľ
vo svojej záhradke bojuje každý
rok s mnohorakou nepriazňou
počasia, tento rok to boli až príliš
hojné májové dažde a chlad, no

každý rok sa nájdu v našej obci
záhradkári ochotní podeliť sa so
svojou úrodou a poskytnúť ju
na výstavku do kostola ako prejav vďačnosti. A práve za túto
ochotu by som sa chcela poďakovať každému, kto prispel svo
jimi plodmi zo záhrady a zároveň
vyjadriť aspoň skromnú vďaku
členkám miestnej organizácie

Červeného kríža a mnohým ďalším dobrovoľníkom, ktorí sa každý rok postarajú, aby náš kostol zažiaril dôstojnou výzdobou
nielen na slávu Božiu, ale aj potechu oka.

Mgr. L.Sentineková

Vážený obyvateľ,
Obec Tekovské Nemce, z dôvodu zlepšovania informovanosti
občanov, ponúka možnosť prijímať dôležité obecné oznámenia prostredníctvom obľúbených textových aplikácií
Viber, WhatsApp, Messenger, SMS a E-mailom. Využite
bezplatné prijímanie oznámení buď online prihlásením
, alebo osobnou návštevou
obecného úradu pre prijímanie oznámení vo forme SMS
správ.

Prihlásenie
sa
do
zoznamu príjemcov je
možné dvoma spôsobmi:

A: Online
prihlásením:
1. navštívte webovú
stránku: www.mojenotifikácie.sk/tekovskenemce

2. vyplňte bezplatný
registračný formulár
3. potvrďte kliknutím
na tlačidlo: ODOSLAŤ
ÚDAJE

B: Osobnou
návštevou obecného úradu Tekovské
Nemce :
1. navštívte obecný
úrad osobne a požiadajte o prihlásenie
Vášho mobilného čísla do Moje Notifikácie
- SO -

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
( OZ) v Tekovských Nemciach dňa 09. 09. 2019
OZ: Berie na vedomie:
1. Určenie zapisovateľa
2. kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 10.06.
2019,
3. správu o výsledku hospodárenia ZŠ s MŠ v Tekovských Nemciach
4. informáciu o stave účtov a plnenie rozpočtu obce
5. informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ o organizačnom
a personálnom zabezpečení ZŠ s MŠ na šk. rok
2019/2020
6. správu HK z vykonanej kontroly pokladničných
operácií
7. informáciu predsedu KK o plánovaných kultúrno-spoločenských akciách na najbližšie obdobie
8. informáciu o aktuálnych otázkach – ponuku Prima banky, ponuku na posielanie SMS správ, možnosť
zavedenia nového systému kontroly vyprodukovaného odpadu, informáciu o stave projektu „ WiFi pre
Teba“ , „ Zelené obce“ a o ÚPD Tekovské Nemce –
zmeny a doplnky č. 2
OZ: Prerokovalo:
1. návrh záložnej zmluvy v prospech MD SRP
OZ : schvaľuje:
1. návrhovú komisiu, Rudzanová, Teplan overovateľov zápisnice.:Ing. Gaži , Ing. Tužinská
2. podpísanie Záložnej zmluvy č. a následné

zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť - 18.bj.
na LV 3265 s. č. 78 a pozemok p.č. KNC 853 na LV 890 v
k.ú. Tekovské Nemce vo výške 304 990,00 € v prospech
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
3. zámennú zmluvu, ktorou sa zamení obecný pozemok: parc.č. E 3721/3 TTP 583 m2 zapísaná na LV 2208
na obec v1/1 za parc. KN E č. 597/1 o výmere 545 m2
zapísanú na LV 2233 na Máriu Dobošovú, ako prípad
hodný osobitého zreteľa, pričom osobitým zreteľom je
fakt, že cez pozemok má viesť časť kanalizačnej vetvy
4. zverejnenie zámeru predaja obecného pozemku KN E parc. č. 603/1 ( KN C 58) pre p. Mareka Turzu
a manž. Zuzanu z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
pričom dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že
časť nehnuteľnosti sa nachádza na obecnom pozemku.
Jedná sa cca o 40 m2, Presná výmera sa určí GP. Cena
za 1m2 je 4,05 €.
5. Prenájom bývalej predajne pod poštou pre p. Šályho , za účelom zriadenia pizzerie a kebabu, pričom
sa určuje nájomné za obchodné priestory 12,- €, nájomné za skladové a ostatné priestory 10,- €
6. maximálnu výšku prihodenia na dražbe do sumy
dvoj násobku vyvolávacej ceny
OZ : doporučuje:
1. starostke obce preveriť u ZSvS a.s. využitie vrtu a
stavieb nad vrtom , ich použiteľnosť do budúcna, resp.
možnosť predaja ako nepotrebného majetku obce

Národný projekt MV SR

ZBER POUŽITÉHO JEDLÉHO
OLEJA A TUKOV
Vážení občania,
použitý jedlý olej a tuky (slnečnicový, repkový, palmový
a pod), ktorý vám zostane po vyprážaní na panvici, alebo
vo fritéze, zlejte napr. do PET fľaše
a dávajte do čierneho suda – určeného na zber
tohto oleja. Označené sudy sa nachádzajú pri
obecnom úrade a pri nových bytovkách. Olej musí byť
zbavený hrubých nečistôt (precedený), nesmie
obsahovať vodu, víno, kečup, alebo zvyšky jedál.

Každá kvapka sa počíta!
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Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra
realizuje Národný projekt: „Zlepšenie prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre
obete".
Zahŕňať bude najmä komunikáciu s obeťami a ich blízkymi, nasmerovanie na právnu pomoc a
právne zastupovanie, sociálne,
psychologické alebo ekonomické poradenstvo či sprevádzanie
obetí počas trestného konania
voči páchatel‘om.
Kontaktný bod pre obete
(Nitriansky kraj)
Okresný úrad,
kancelária 71
Štefánikova 69,
94901 Nitra
Tel.: + 421 376549324
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Čo je nové?
Zastrešenie pódia na priestranstve pri pošte. Hoci si mnohí z vás
určite už všimli, že pódium pri pošte
získalo svoje trvalé zastrešenie, radi
by sme sa tentoraz práve o tom pochvalne zmienili Keďže primárnym
účelom tohto priestranstva je jeho

využitie pri rôznych kultúrnych akciách, treba povedať, že trvalá strecha
nad pódiom sa v prípade nepriazne
počasia už naozaj dávno „pýtala“.
Posúďte sami.
Mgr.. L. Sentineková

Krásne jubileum
a poďakovanie
Spevácky súbor našich
dôchodcov Nádej, nás opäť
reprezentoval 21. septembra na Kultúrnom festivale
Požitavie – Širočina
v Dvoroch nad Žitavou.

V auguste 2019 sa veľmi pekného a úctyhodného jubilea dožila naša
spoluobčianka pani Anna Beniaková. Keďže ide naozaj o udalosť- veď
v našej obci sme doposiaľ sté životné jubileum ešte nemali príležitosť
osláviť- veľmi rada by som aj za našu redakciu vyslovila pani Beniakovej
pri tejto príležitosti úprimné želanie všetkého najlepšieho, ešte mnoho a
mnoho síl, a predovšetkým veľa tak potrebného zdravia.
Rodina pani Beniakovej by rada touto cestou zároveň uverejnila nasledovné poďakovanie:
Radi by sme sa týmto spôsobom poďakovali predstaviteľom obce,
pani starostke Ing. Erike Valkovičovej, zástupcovi pani starostky Ing.
Jánovi Valkovičovi a predsedníčke komisie kultúry p. Márií Rudzanovej, taktiež aj pani redaktorke Diane Pavlisovej za návštevu a milé
blahoželania pri príležitosti oslavy okrúhleho výročia narodenia našej
mami, babky a prababky Anny Beniakovej. Dcéra Anna s rodinami.
Mgr. L. Sentineková

Posvieťme si na...
dodržiavanie nočného kľudu. Vďaka zákonným normám, ktoré definujú
pravidlá spoločenského spolunažívania si nemôže človek robiť v nočných hodinách večierky, púšťať si hlasnú hudbu, prípadne inak ostatným
ľuďom znepríjemňovať život v obytnej zóne.
Slovenská legislatíva sa venuje tejto problematike. Priestupkový zákon
hovorí, že tohto priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud, ktorý
určuje zákon o ochrane zdravia ľudí. Definuje sa v čase od 22:00 hod. do
06:00 hod. Zákon nerozlišuje víkend a pracovný deň, letný alebo zimný
mesiac. Tento zákon však nedodržiavajú návštevníci podniku, ktorý sa
nachádza v centre obce a pravidelne organizuje akcie, ktoré nie sú nikým
schválené. Organizátori neinformujú občanov o ich konaní.
Preto sa pýtame ako je možné, že sa s tým nič nerobí?
Nespokojní občania.
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Nový školský rok
Dvere našej školy sa pre učiteľov a žiakov otvorili 2. septembra.
Počasie bolo upršané, ale našťastie sme všetko stihli a školský rok
2019/2020 je zahájený.
V tomto školskom roku si sadne do školských lavíc 80 žiakov
v Základnej škole a 34 detí v Materskej škole. Vyučovať budeme
v ôsmich triedach, prvý a tretí
ročník spojený. V tejto triede vyučuje Mgr. Valachová, v 2. ročníku Mgr. Bošániová, 4. ročník má
na starosti Mgr. Zlatňanská. Na
druhom stupni v 5. ročníku začína pôsobiť nová posila učiteľského zboru Mgr. Ružičková, v 6.
ročníku je triednou učiteľkou Ing.
Šimegová, v 7. ročníku Mgr. Ďurovská. 8. ročník bude pod vedením Ing. Žemberyovej a deviataci

Podskalický. V MŠ sa deti učia
v dvoch triedach. V triede 3.-4.
ročných detí je triednou učiteľkou p. Holečková a druhou učiteľkou Mgr. Jablonková. V staršej
triede predškolákov má triednictvo Bc. Laurincová a striedajúcou
učiteľkou je Mgr. Valkovičová.
Počas letných prázdnin sa v budove školy urobili malé stavebné úpravy, ktorými sa odstránili
nevyhovujúce drevené vstupné
dvere, priestor chodby sa otvoril
a presvetlil a vymaľovaním dreveného obloženia a vstavaných
vitrín na oranžovo aj zútulnil.

Vybavenie novej kuchyne
ukončia pôsobenie v našej škole
posledným rokom s Mgr. Frajkom. Vyučovanie náboženstva
zabezpečuje Mgr. Dubaj. V Školskom klube detí sa o 26 žiakov
stará Mgr. Bicková. Zástupcu
riaditeľky školy vykonáva Mgr.

nová dlažba v šk. kuchyni
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Najväčšie zmeny sa uskutočnili
v školskej kuchyni. Po mnohých
rokoch sa za financie poskytnuté
Obecným úradom nanovo vybudovala školská kuchyňa, následne nová dlažba, odpady a elektrické vedenie. Pani kuchárkam

začiatok šk. roka
uľahčí prácu nový kotol, konvektomat, panvica, umývačka riadu
a umývacie drezy. Deti majú
k dispozícií šalátový pult. Dúfam,
že chutné jedlá a obedy zadarmo
prilákajú väčší počet stravníkov.
Uvažujeme aj nad poskytovaním
desiaty pre školákov, a verím že
ak bude o túto službu záujem,
bude to ďalší krok k zdravému
stravovaniu našich detí.
Zabezpečiť vyučovací proces
podľa Školského vzdelávacieho
plánu je samozrejmosťou, ale
čo je pre mňa a mojich kolegov
prioritou, je vytvorenie príjemnej
atmosféry a dobrej klímy v škole.
K tomu prispievajú dobré vzťahy
medzi učiteľmi a žiakmi. Tie sa
vytvárajú aj mimo školy pri záujmovej činnosti. V tomto roku
ponúkame 10 krúžkov: Tenisový, Regionálno-turistický, Stolnotenisový, Mix, Maškrtný jazýček,
Mladý ekonóm, Teatro, Tvorivé
všeličo, Getelinka, Spolu a hravo.
V tomto roku sme sa zapojili do

viacerých projektov: Fenomény
sveta, Deti a architektúra, Domestos pre školy, pripravujeme
opäť veľké zberové akcie, ktoré
mali úspech, niekoľko zaujímavých Dní, ktoré nebudem ešte
prezrádzať, samozrejme Nočnú
hru, a všetky pravidelné aktivity
našej školy. Zaregistrovali sme
školu aj do mliečneho projektu, ktorého súčasťou je mliečny
automat...
Ešte sme len na začiatku, všetko je pred nami, teším sa čo nám
školský rok prinesie. Ja dúfam, že
čo najmenej smutných dní, málo
starostí a konfliktov, veľa zážitkov
a vedomostí a radosť zo školy.
Celý kolektív ZŠsMŠ sa o to bude
snažiť zo všetkých síl a informovať vás na stránkach internetových a samozrejme v Tekovskom
Nemčanovi.

Mgr. Jančeková,
riaditeľka školy

výstavba šk. kuchyne
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Aj tento rok sa varili guláše...
Aj tento rok sa konala v našej obci súťaž o najlepší kotlíkový guláš. Počasie bolo krásne, nálada výborná, kultúrna komisia pripravená, súťažiaci dobre naladení a odhodlaní podať najlepší výkon.
Súťažiaci mali pripravené miesto
na varenie, stoly, chlieb, taniere a
prístup k pitnej vode. Začalo sa netradične, každý mohol začať variť

gulášov sa brali od každého družstva o 16-tej hodine. Porotu tvorili
skúsené štyri sympatické dámy, kuchárky p.Terka Rudzanová, p.Milka

O zábavu sa postarala Verešváranka

Porota mala ťažké rozhodovanie
podľa svojho uváženia, ale končiť
museli všetci v rovnako určený čas.
Súťažilo medzi sebou sedem družstiev ,rodina Šramatyovcov, Chatári(Samo Horňák, Slavko Šimeg,
David Rudzan),Základná škola (p.
Milka Komačková ,p.Magda Šimegová, p. Danka Zlatňanská, p.Beata
Ďurovská, p.Gabika Valachová, p.
zástupca Juraj Poskalický a p.riadi-

Horváthová, p.Julka Záležáková,
p.Irenka Ivančáková a jeden dobrovoľník vybratý z ľudí p. Milan Bilík.
Na stupni víťazov a prvé miesto si
odniesol p.Adamec z Novej Bane,
druhé miesto získali Chatári a tretie miesto sa ušlo p.Laurincovi
.Ceny neboli na zahodenie, prvé
miesto čakala elektrická panvica,
druhé veľká panvica a utierka, tre-

a certifikátom, ktorý oprávňuje variť
kotlíkový guláš v celých Tekovských
Nemciach, na súkromných, či verejných akciách po celom Slovensku
a EU. Kultúrna komisia na čele ktorej
je p. Maja Rudzanová, pripravila pre
návštevníkov stánky, kde čapovali
p. Mirka Tužinská a p. Veronika Lacová pivo, kofolu, víno a alkoholické
nápoje, v druhom stánku Lenka Drgoňová a Saša Tužinská varili kávu,
čaj a predávali sa džúsy, v ponuke
boli voňavé a výborné langoše, ktoré robila p. Aďa Horňáková a pomáhali jej p. Jožko Horňák, p. Miro
Rudzan, p. Dano Rudzan a p. Zuzka
Beniaková, ktorá ich predávala .Hudobnú produkciu mal na starosti p. Milan Lukáč, ktorý dlhé roky
spolupracuje s kultúrnou komisiou,
občas odbehol hrať na harmonike k dôchodcom, ktorí nás potešili
svojim spevom a moderovala p.
Petra Datková. Samozrejme, že boli
pripravené aj dievčatá z Červeného

kríža, p. Mirka Galbavá a p.Valika Valkovičová, ak by sa stal nejaký úraz.
Pre deti bola na multifunkčnom
ihrisku postavená trampolína a p.
Maja Briešková a jej sestra p. Terezka maľovali na tvár a tetovali bez
prestávky do neskorého večera. O
sedemnástej hodine vystúpila dychová kapela Verešváranka, ktorá
nielen potešila naše oči, ale rozospievala( najmä našich dôchodcov)
a roztancovala všetkých, ktorý sa
prišli v túto sobotu zabaviť. Dúfam,
že si každý pochutil na guláši, či langoši, zabavil sa, zatancoval, zaspieval, oddýchol si a stretol sa so svojimi priateľmi a známymi. Je dobré,
ak podporíme veľkú snahu kultúrnej komisie „aspoň “našou účasťou
a nehľadáme chyby. Veď, kto robí,
robí aj chyby, ale horšie by predsa
bolo, ak by sa nič v našej obci nedialo a nerobilo. Ešte raz Ďakujeme.
Mgr. P. Datková

p. Adamec z Novej Bane - víťazný guláš
teľka Patrícia Jančeková), p.Laurinc,
p.Adamec, Jednota dôchodcov
Slovenska, p.Volentier a nesúťažný
guláš, ktorý varili poslanci obecného zastupiteľstva p.Jozef Drgoňa
a p.ŠtefanTeplan. Vzorky uvarených
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tie miesto praktická a pekná termoska z hrnčekmi. Porotkyne boli
odmenené za namáhavú úlohu
peknými dekoračnými fľaškami. Tie
družstvá, ktoré nevyhrali, boli ocenené vareškami, hubkami na riad

Guláše sa tešili veľkej účasti
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Leto sme privítali ako sa patrí...
S Jánom sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom. Tradovalo sa, že na Jána majú najväčšiu moc všetky živly,
voda, zem a oheň. Preto sa zvykli páliť ohne a vatry.
Chlapci ich preskakovali, tancovali, spievali, radovali sa. Ohňu sa pripisovala magická sila a moc - preto
sa vatry nehasili a museli vydržať
čo najdlhšie. Ľudia takisto verili, že
bylinky nazbierané v túto noc sú
čarovné a majú svoju silu.
Aj v našej obci sa 29-teho júna
na priehrade rozhorela veľká vatra a leto sme privítali ako sa patrí.
Kultúrna komisia, niektorí poslanci,
rodiny, ktoré pomáhajú pri každej
akcii, rybársky zväz, dobrovoľný hasičský zbor a mnoho ďalších ľudí sa
už v piatok pustili do prípravy. Výsledok bol viac než dobrý. Boli pripravené stany a lavice na sedenie,
stánky na čapovanie piva, kofoly
a iných alko nápojov, stánok z pečenými pstruhmi, ohnisko pripravené na opekanie, pre deti miesto na
výrobu rybičiek, na pletenie vlasov,
prak na strieľanie, improvizované
pódium na hudbu a hlavná hviezda
večera - veľká vatra, pripravená na
zapálenie. V sobotu začali pomaly prichádzať ľudia, niektorí zo
zvedavosti, niektorí na prechádzku. Pred stmievaním bolo zrazu

Priehrada ožila davmi ľudí
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na priehrade viac ľudí ako v dedine. Ľudia sedeli v prírode, pečené pstruhy voňali, hrala príjemná
hudba, deti šťastné behali, pivko
sa čapovalo, špekáčiky sa míňali,
púšťali sa loďky a všetko čo bolo
pripravené, malo úspech. Pomedzi
ľudí chodil vodník, strigôni a pekné
víly. Táto akcia mala mimoriadny
úspech, krásne prostredie v prírode
pri vode, zaujímavé atrakcie, zábava
a ponuka dobrého jedla a pitia. Ale
za všetkým stojí kopa práce a prípravy - od samotného pílenia dreva
na vatru, kosenia , až po vynesenie
poslednej veci na priehradu. Myslím, že sa naštartovala veľmi dobrá
a úspešná akcia, ktorá sa bude časom stále zdokonaľovať. Na záver
patrí poďakovanie všetkým, ktorý priložili ruku k dielu a pripravili
peknú sobotu a príjemne strávené chvíle:
Kultúrna komisia( V.Lacová, M.Tužinská, Š.Teplan, J.Drgoňa,P.Datková),na čele ktorej je M.Rudzanová
,všetkým rodinným príslušníkom,
rodine Horňákovej, členom dobrovoľného hasičského zboru,p.

Večer sa rozhorela...
Bónovi a rybárskemu zväzu, p.Tabačekovi, M.Šebeňovi, p.Krásnemu
,p. Kováčovej,p. Gažimu,L.Drgoňovej, L. Kasalovej,T.Tužinskej, S.Tužinskej,N.Galbavej,K.Kurekovej, D.Rudzanovi, Ľ.Valkovičovi, S.Horňákovi,
p.B.Tóthovi a M.Ivančikovi za ukážku a predvedenie motorových

člnov a všetkým ľuďom, ktorým
sa nelenilo merať cestu až na priehradu, zabavili sa, posedeli, porozprávali a šírili dobrú náladu ďalej.
Ďakujeme.

Mgr. P. Datková

Členovia kultúrnej komisie a dobrovoľníci
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Bez poznania minulosti nie je možné budovať úspešnú budúcnosť.
Na slovíčko...
V dnešnom rozhovore sa prenesieme v čase. Keď ešte po ceste
nejazdili autá, nesvietila elektrika, keď zúrila vojna, nebolo dostatočné množstvo jedla, ľudia nemali telefóny, ale predsa mali
k sebe bližšie. Rozhovor nám poskytla p.Šušková, ktorá oslávila
krásne jubileum.

Našich čitateľov bude určite zaujímať Váš životný príbeh, kde ste
chodili do školy, kde ste pracovali,
kde ste mali svadbu a ako ste vôbec prežili tak ťažkú dobu. Tak na
slovíčko....
Narodila som sa a prežila som tu
v Nemciach celý svoj život. Po vojne
predávali obecné zeme takým, čo
mali veľa detí, tak môj otec kúpil zem
a postavil pre nás dom. Takže som
pôvodne vyrastala na Obecnej ulici.
Do školy sme chodili, boli sme spojený prváci a druháci, stavala sa nová
škola, cez vojnu sa stavba pozastavila
a potom sa dokončila. Nás učil pán
organista Laluch, ktorý tam aj býval.
Učili sme sa pekné básne, o prírode,
veľa pesničiek. Bolo nás päť súrodencov .Bratia boli muzikanti, ale spievať

sme vedeli všetci. Vedela som šiť, vyšívať, ručné práce, hrala som divadlo,
aj sme spievali v kostole. Vianoce boli
iné ako dnes, darčeky sme nedostávali. Ale na Mikuláša sme dostali cukríky,
ale aj popol do obloka, alebo palicu.
Všetko bolo na lístky. Po vianočnej večeri sme so sestrou spratali omrvinky
a bežali sme na dvor. Boli sme zvedavé, lebo odkiaľ zabrechal pes, odtiaľ
príde ženích. Varili sme halušky s lístkami, ktorá haluška prvá vyplávala,
za toho sme sa mali vydať. Tak sme
sa zabávali. Elektrika ešte nebola. Keď
boli páračky, tak sme so sestrou spievali popri robote, nazvali sme to naše
šlágre. V dedine boli dva mlyny, jeden
v Komárne a druhý na Dolných lúkach.
Tam sme chodili aj z inými deťmi husi
pásť. V dedine boli tri obecné studne

POZVÁNKA

a na starom cintoríne bola tehelňa.
Tam začali vyrábať tehlu, ale nebola
odtiaľ veľmi kvalitná tehla, tak po roku
ju zrušili. Autá nechodili, všade sme
sa vedeli dostať, kratšie cesty aj pešo.
Prvé auto prešlo okolo roku 1958, potom autobus, ktorý mal po stranách
oproti sebe lavičky na sedenie.
V 15tich som odišla za robotou do
Čiech, do 18tich som robila v továrni
na výrobu obalov na margarín, potom som robila pri Tábore, v kúpeľoch a moja sestra mi hovorila, nech
už prídem domov, tak som sa vrátila.
Išla som robiť do Banskej Belej, stavala
sa továreň na výrobu keramiky a tam
som spoznala svojho muža. On pochádzal z Dekýša pri Banskej Štiavnici.
Mali sme svadbu, koncom septembra
v roku 1951, mala som 21 rokov, narodili sa nám deti muž robil v Žiari a ja
som chodila do hory a potom som
až do dôchodku pracovala ako upratovačka v Olichove.
Keď som odchádzala, pani Šušková mi veľmi pekne zaspievala, zarecitovala krásnu báseň.
Pani Šušková, za celú redakčnú
radu Vám veľmi pekne ďakujeme za
nahliadnutie do vašich spomienok.
Dúfam, že vaše rozprávanie zaujme
našich čitateľov a zamyslíme sa, či
sa máme tak zle. Prajeme Vám ešte
veľa zdravia a dúfam, že nám ešte
v budúcom čísle TN porozprávate
o časoch nie tak dávno minulých
a predsa nám tak vzdialených.
Mgr. P. Datková

TJ Družstevník Tekovské Nemce Vás srdečne pozýva na Hodovú zábavu,
v sobotu 9.11.2019. Ponúkame výbornú hudbu, chutnú večeru formou
švédskych stolov, sladkú čokoládovú fontánu s ovocím, kávu a víno,
super ceny v tombole a aj napínavú súťaž, v ktorej preveríte
svoje futbalové schopnosti. O výnimočný kultúrny zážitok sa postará
Detský folklórny súbor Geťelinka, do tanca Vám
zahrá Duo Rytmix z Čaradíc na čele s Vladom Uličným.
Zisk zo zábavy poputuje na športové potreby
a výdavky nášho futbalového klubu.
Bližšie informácie a lístky získate
u p. Petry Datkovej, tel. č. 0918598613.
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
Mária Šabová
Bc. Janka Golianová
Marek Bohumel
Anna Sukupová
Stanislav Varga
Emília Sokolová
Igor Valach
Milan Šimeg
Michal Bíbel
Ing. Pavel Záhumenský
Margita Hudecová
Imrich Kašuba
Anna Lovecká
Emília Krovinová
Emília Káčerová
Viktória Šušková
Imrich Petráš
Anna Beniaková

MANŽELSTVO UZAVRELI
Martina Kašpárová
a Igor Kollarovič
Lukáš Karvai
a Nikoleta Zavarcsíková
Kristína Jančeková
a Adam Dobrík

SRDEČNE
Blahoželáme!
NARODILI SA
Samuel Greschner
Viktor Bartko
Peter Šamu
Adam Hrad
Martin Petrovič

Navždy nás opustili:
Radovan Štefančík
Terézia Drgoňová
Vincent Kašuba
Ľubomír Hančárik
Jozef Popeňažník
Vendelín Valkovič
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Na fotografií sú všetci aktéri Nohejbalového turnaja.

1.ročník nohejbalového turnaja
Dňa 10.8.2019 sa na multifunkčnom ihrisku v Tekovských Nemciach
uskutočnil 1. ročník nohejbalového turnaja, ktorý zorganizovali amatérski
nadšenci nohejbalu: R. Valentíny, J. Forgáč a Ľ. Petrovič. Podujatie otvorila
starostka obce E. Valkovičová a súťažiacim družstvám popriala veľa športového šťastia. Turnaja sa zúčastnilo osem trojčlenných družstiev. Trojice
boli rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín. Hralo sa na tri dopady
a na dva víťazné sety (finále na tri víťazné sety) do 11 bodov. Jednotlivé
stretnutia turnaja sa odohrali pod odborným dohľadom hlavného rozhodcu pána Erika Šramatyho.
A skupina:
SIKORIAK team (J. Sikoriak, J. Holečka, F. Holečka)
DRGOŇA team (P. Drgoňa, T. Drgoňa, M. Maruniak)
ŠRAMATY team (T. Šramaty, M. Forgáč, Š. Teplan)
VARGA team (S. Varga, D. Dufek, A. Kováč, D. Bartko)

Šramaty a Radovan Valentíny. Poďakovať treba aj hráčom za pekný športový zážitok, ktorý svojou hrou pripravili všetkým prítomným divákom.
Ukázali tak, že nohejbal už dávno nie je tou prekopávanou cez sieť, ale je
to hra, ktorá vyžaduje technickú, fyzickú aj psychickú prípravu. A v neposlednom rade treba napísať aj to, že odborníci zistili, že nohejbal výdatne
vplýva na pohybový a srdcovo-cievny systém. A kto z nás by si nechcel
svoje pohybové ústrojenstvo, srdce i cievy udržiavať v poriadku liekom
chutnejším ako pilulky. Nohejbal naozaj lepšie chutí. Dúfajme, že týmto
turnajom sa možno v Tekovských Nemciach začala nová éra nohejbalu,
ktorá prinesie v našej obci popularitu a dostane tento šport do povedomia ľudí. Pri rozlúčke všetci skonštatovali, že 1.ročník sa vydaril a tešíme
sa na ten budúci.
Ján Sikoriak
Foto: Erik Šramaty

B skupina:
DUFEK team ( P. Dufek, A. Kiška, M. Ďurina)
ŠTULLER team ( D. Štuller, M. Brieška, J. Petrovič)
PETROVIČ team (Ľ. Petrovič, R. Valentíny, J. Forgáč, R. Valentíny mladší)
ŠEBEŇA team ( M. Šebeňa, L. Valkovič, O. Ďurovič)
Po odohratí zápasov v skupinách, kde sa stretol každý s každým, nasledovali zápasy vyraďovacím spôsobom. Do finále sa prebojovali družstvá „Sikoriak team“ a „Drgoňa team“. Úspešnejšie bolo prvé menované
družstvo, ktoré vyhralo 3:1 na sety a prešlo celým turnajom bez prehry.
O tretie miesto sa pobili „Dufek team“ a „Šebeňa team“. Aj tu sa viac darilo
prvému menovanému, ktorý vyhral 2:0 na sety. O ďalšie umiestnenia sa
z časových dôvodov nehralo. Po šiestich hodinách „úmorných bojov“ na
ihrisku odovzdala poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie M. Rudzanová a víťazným družstvám poháre a medaily. Bola to výborná akcia,
kde k jej kvalite prispelo aj nádherné počasie. Súťažných družstiev bolo
osem, ale úspešne im sekundovala aj deviata trojica, a to realizačná, bez
ktorej by to nešlo. Vďaka patrí aj „guláš majstrovi“ J.Fussimu, „somelierovi“
M. Bilíkovi a „speakerovi“ J. Drgoňovi. Na záver treba poďakovať všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a organizácie tohto
turnaja. Veľké ďakujem patrí sponzorom, boli to Starostka obce, Tibor

Víťazná trojica 1. ročníka Nohejbalového turnaja.
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