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Slovo na úvod
Január, február a marec sa
niesli v znamení parlamentných volieb. Aj ľudia, ktorí sa
o politiku nezaujímajú, boli
v tomto období „bombardovaní“ predvolebnou kampaňou, z bilbordov a správ v
televízií sa na nás usmievali tváre politikou a neobišli
nás ani predvolebné diskusie a dohady o zložení budúcej vlády. V tomto období
sme v očakávaní ďalších politických krokov. Či už ste si
svoju občiansku povinnosť
splnili alebo nie, výsledky sú
dané a musíme ich rešpektovať. Občania si zvolili zmenu,
aj keď tváre politikov ostali
viac-menej rovnaké. Musíme
akceptovať výsledky volieb,
veď účasť bola viac ako 65
-percentná a dúfať, že cestou kompromisov nakoniec
zvíťazí zdrav ý rozum, empatia a slušnosť. Ja osobne
politikom veľmi držím palce
a očakávam odborníkov na
ministerských postoch, ktorí
uprednostnia poctivú prácu
pred osobným prospechom.
K tomu nám dopomáhaj Igor
Matovič :)
No a čo vám na záver popriať? Prežite obdobie korona – nákazy v zdraví, myslite
optimisticky, dodržujte karanténu, chráňte seba aj svojich
blízkych. Život ide ďalej, preto
nepodliehajte smutným náladám, radšej si prečítajte Tekovský Nemčan!

Mgr. Jančeková

Symbolika Veľkej noci
Blíži sa Veľká noc, najdôležitejší
kresťanský sviatok. Aj v týchto náročných časoch, keď veriaci nebudú môcť navštíviť bohoslužby, si
pripomíname tieto sviatky v domácnostiach nie len modlitbou,
ale aj mnohými symbolmy. Viete
odkiaľ pochádzajú a čo znamenajú?
Vajíčko — Pretože vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v
mnohých kultúrach symbolom
plodnosti, života a vzkriesenia. V
súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú noc
bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia
sa nesmeli jesť v pôstnom období. V kresťanstve sa vajce vykladá
ako symbol zatvoreného hrobu, z
ktorého vstal Kristus, ako symbol
nesmrteľnosti.
Zajačik — Aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme
vystopovať až do predkresťanskej

doby. Napríklad zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských
rituáloch oslavujúcich príchod jari.
Baránok — Symbol baránka sa
nachádza už v predkresťanských
tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy.
Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku
svojho vyslobodenia z Egypta. V
kresťanstve je baránok jedným zo
symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa kresťanskej viery on je baránok obetovaný za spásu sveta.
Kríž — Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol odsúdený
na smrť ukrižovaním. Tento trest
patril k trestom veľmi krutým a
ponižujúcim.
Oheň — Veľkonočná bohoslužba
sa začína zapálením veľkonočného
ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo
Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky.

Sviečka — Sviečka je v mnohých
kultúrach chápaná ako znamenie
života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista — tento symbol pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci, pri ktorých
sa zapaľuje sviečka (nazývaná tiež
paškál) od ohňa. Takto zapálená
sviečka sa v priebehu veľkonočnej
bohoslužby ponára do vody na
krst, je ozdobená znamením kríža
a symbolmi a , t. j. začiatku a konca vekov, ktorými je Kristus. Táto
sviečka sa potom zapaľuje počas
celého veľkonočného obdobia až
do Turíc a pri každom krste — aby
sa naznačilo, že krst patrí k Veľkej
noci. Táto sviečka sa tiež zapaľuje
pri kresťanskom pohrebe na znamenie toho, že zosnulý rovnako
ako Kristus, prešiel bránou smrti; a
cirkev sa za neho modlí, aby vstal
k novému životu s Bohom.

zdroj: internet

Uznesenia zo zasadnutia OZ v Tekovských Nemciach dňa 24. 02. 2020
OZ: Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
7.
8.
9.

OZ : Schvaľuje:

určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ 9.12.2019
správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2019
správu HK z vykonanej kontroly výberu daní a poplatkov
informáciu SO o prijatých opatreniach vyplývajúcich z kontroly
výberu daní a poplatkov
informáciu o vykonanej inventarizácii
informáciu SO ohľadom vrtov HU 1-4
informáciu o organizačno – technickom zabezpečení volieb do
parlamentu
informáciu o preverení žiadosti p. Ďurišovej o vrátenie finančných
prostriedkov
aktuálnych otázkach

OZ: Prerokovalo:
1. plán práce kultúrnej komisie na rok 2020
2. plán práce OZ na rok 2020
3. návrh VZN 1/2020 Prevádzkový poriadok OZ
4. návrh VZN 2/2020 o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi
a jednorazovej soc. dávke
5. návrh zmeny poriadku odmeňovania poslancov
6. návrh na odplatný prevod pozemku parc. KN E č. 542/5 od SPF
7. zverejnenie zámeru predaja časti pozemku KN C 2108/1
8. zámer výstavby fóliovníka

1. návrhovú komisiu,
2. VZN 1/2020 prevádzkový poriadok KD
3. VZN 2/2020 o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi a jednorazovej
soc. dávke
4. Smernicu 1/2020 o odmeňovaní poslancov OZ – doplnok k smernici
3/2019
5. vyradenie materiálu z majetku obce na základe predloženého
protokolu IK
6. plán kultúrnych akcií na rok 2020
7. odplatný prevod pozemku KN E č. 542/5 od SPF
8. ukončenie hospodárskej zmluvy a vrátenie vrtov HU 1-4 štátu
9. zverejnenie zámeru predaja časti pozemku KN C 2108/1 za sumu
10,- €/m2, ako prípad osobitného zreteľa, pričom osobitným zreteľom
je dostavba bytového domu a príslušnej technickej vybavenosti.
10. vydanie územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia
na fóliovník pre stavebníka LUMIGREEN
11. odmenu redakčnej rade Tekovského Nemčana vo výške 300,- €/rok
12. vypracovanie projektu na zmenu účelu užívanie ½ rodinného domu
s.č. 76

OZ : Schvaľuje: / neschvaľuje:
1. vrátenie finančných prostriedkov p. Ďurišovej

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY DŇA 29.2.2020
Volebný okrsok č. : 1
Obec: Tekovské Nemce
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov

18
25
871
578
571
7
565

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie alebo koalíciu:
Strana č.:   Názov:     		
Počet získaných pl. hlasov:
19
SMER – sociálna demokracia
203
11
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA,, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
116
24
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
77
4
SME RODINA
56
9
Slovenská národná strana
19
15
Kresťanskodemokratické hnutie
19
3
Sloboda a Solidarita
16
12
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – OD
16
6
ZA ĽUDÍ
14
17
VLASŤ
12
2
DOBRÁ VOĽBA
11
1
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2
5
Slovenské Hnutie Obrody
1
7
MÁME TOHO DOSŤ !
1

tekovský nemčan

MOST – HÍD
Socialisti.sk

1
1

Ostatné politické subjekty nezískali ani jeden platný hlas.
Volebná účasť v obci Tekovské Nemce : 66,36 %

Okrsková volebná komisia pracovala v zložení:
Predseda: Ing. Pavel Valkovič
Členovia: Denisa Benčuriková
Ing. Dominika Komačková
Barbora Minárová
Soňa Obertová
Ing. Andrea Žemberyová
Zapisovateľka: Renáta Valachová
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Na slovíčko...
V našej obci má na starosti kultúru a kultúrnu komisiu p. M. Rudzanová, v komisii sú poslanci p. M. Tužinská, p. Š.Teplan, p. J. Drgoňa.
Ale sú tu aj členovia, ktorí nie sú poslanci, ale pracujú v kultúre a to
sú p. Z. Beniaková, p. V. Lacová, p. L. Sentineková a p. P. Datková. Do
dnešného rozhovoru som pozvala členky kultúrnej komisie. Našich
čitateľov možno bude zaujímať, ako sa do "kultúry" dostali, prečo
svoj voľný čas trávia práve v „kultúre“. Tak na slovíčko... Všetkým
trom ženám sme položili rovnaké otázky:
1. Ako ste sa dostali do Kultúrnej komisie a ako sa vám
spolupracuje z ostatnými členmi?
2. Splnili sa Vám predstavy o rôznych akciách, alebo by ste
ich zmenili, či trochu pozmenili?
3. Dá sa Vám porovnať kultúra pred tým, pod vedením
p. A. Gažiovej a teraz pod vedením p. M. Rudzanovej?
4. Prečo vlastne trávite svoj voľný čas tým, aby mali ľudia kultúrne
akcie, ako Novoročný ohňostroj, Fašiangovú zábavu, Uvítanie
detí, Čaj o tretej, Jánske ohne, Deň detí, stavania Mája, tvorivé
dielne, Mikuláš a mnoho iných vecí?
5. Aká akcia je Vaša „srdcovka“?

Zuzka Beniaková   

Lenka Sentineková

1. Členkou kultúrnej komisie som
sa stala po oslovení pani Gažiovou,
počas môjho pôsobenia v obecnom
zastupiteľstve. S členmi KK sa mi spolupracuje veľmi dobre, aj keď niekedy sa stane, že máme rôzne názory,
ale vždy sa vieme dohodnúť.
2. Myslím si že každá kultúrna akcia je iná a preto je ťažké povedať či
sa vydarila podľa mojich predstáv.
Vždy je čo vylepšovať, ale snažíme
sa robiť všetko preto, aby dopadla čo
najlepšie a aby občania boli spokojní.
3. Ja si myslím, že je to ťažko porovnať, pretože obidve sa snažili spraviť
maximum pre to aby kult. akcie dopadli dobre.. Každá sa snažila spraviť
pre KK všetko, aj keď začiatky boli
ťažké. Mne sa dobre pracovalo aj
pod vedením p. Gažiovej aj pod vedením p. Rudzanovej. Myslím si, že
ani jedna to nemala ľahké a preto
ich obdivujem.
4. Vždy ma bavilo pracovať pre
ľudí a preto som sa stala aj členkou
KK. Som rada, že sa môžem pričiniť ku kultúrnemu životu v našej
obci. Najväčšiu radosť mám z toho
keď sa nám vydarí akcia a ľuďom sa
páči. Hoci niekedy to bolo aj na úkor
rodiny,
5. Je veľmi ťažko povedať ktorá
akcia je mojou srdcovkou, pretože
každá je v niečom výnimočná. Ale
keby som si mala vybrať tak asi to
bude Mikuláš a vianočné trhy.

1. Dostala som pozvanie od jej
aktuálnej predsedníčky. A ako sa
mi spolupracuje? Musím povedať,
že zo začiatku to všetko bolo pre
mňa nové, takže to bolo tak trochu
o „zvykaní si“ na ostatných členov
a na princíp, akým vlastne kultúrna komisia funguje a pracuje na
jednotlivých podujatiach. Myslím
však, že už po viac ako roku spoločnej práce v záujme „verejného
blaha“ sme sa naučili spolupracovať a fungovať veľmi proaktívne,
takže mne osobne sa spolupracuje s ostatnými dobre. Páči sa mi, že
si vieme plynule odkomunikovať
všetko potrebné a počas schôdzí
má každý člen priestor na vyjadrenie svojho názoru na to či ono, ak
tak chce urobiť.
2. Hlavne na začiatku boli tie
predstavy veľmi rôzne, občas sa
celkom líšili od toho ako akcie fungovali, ibaže som sa naučila, že je
rozdiel posudzovať ich ako človek
„zvonku“, a ako človek priamo zainteresovaný do ich organizácie.
V tom druhom prípade sa totiž vaše
predstavy vždy stretnú aj s limitujúcimi faktormi. Avšak explicitne
neviem pomenovať či by som niečo výrazne pomenila či vynechala. Vždy je určite čo zlepšovať, aspoň ja to tak cítim. Myslím však,
že v rámci možností a finančných
limitov našej obce naše kultúrne
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akcie organizačne aj obsahovo prebiehajú naozaj veľmi solídne. Najmä, ak človek trošku porovnáva aj
dianie v okolitých obciach
3. De facto je to pre mňa neveľmi
porovnateľné, keďže pred 4 rokmi som nebola súčasťou kultúrnej
komisie. Pani Gažiová však počas
svojho pôsobenia pracovala veľmi
usilovne a zaviedla mnohé kultúrne
akcie, ktoré sa stali natoľko obľúbenými, že už sú pevnou súčasťou
plánu kultúrnych akcií v našej obci
a množstvo z nich je už takpovediac tradičných. Majin prístup je
pragmatický a zároveň inovatívny,
pokračuje v týchto tradíciach a snaží sa premýšľať aj nad tým, čo by sa
mohlo stretnúť u našich občanov s
kladnou odozvou, prišla aj s ďalšími
novinkami, takže si myslím, že obe
predsedníčky počas svojho pôsobenia šli dobrým smerom, každá
svojím špecifickým štýlom.
4. Uhm, na začiatku za tým stála
určite zvedavosť na to ako to funguje a snaha byť nápomocná, prispieť
k tomu čo funguje dobre a možno
pripomienkovať niečo, čo by mohlo
fungovať ešte lepšie. Dúfam, že sa
mi to v rámci svojich možností doteraz aj darilo, hoci ako som už povedala, vždy je čo zlepšovať. Kým
človek nie je osobne zainteresovaný ani si nevie tak celkom predstaviť, koľko vlastného voľného času
stojí každá kultúrna akcia jednotlivých členov komisie a najmä jej
predsedu. Osobne ma preto teší
záujem a čo najvyššia účasť, vždy
je totiž znamením, že sme naším
voľným časom nemrhali, a taktiež
aj konštruktívna spätná väzba od
občanov. Musím povedať, že tá mi
občas chýba aj v rámci práce s Tekovským Nemčanom, mohlo by jej
byť aj viac.
5. Vyslovene srdcovú záležitosť asi
nemám, vždy sa mi však páčila krásna atmosféra na oslave príchodu
Mikuláša a s tým spojených vianočných trhoch, pre mňa je porovnateľná s tou v mestách, ba dokonca
aj „srdečnejšia“, keďže sa tu navzájom všetci poznáme. Mám rada aj
atmosféru všeobecnej veselosti aká
vládne na Fašiangovej zábave, páči
sa mi, že sa počas nej dokáže zabaviť každá veková kategória.

Veronika Lacová
1. Ja som bola oslovená pani
Gažiovou keď hľadala členov do
kultúrnej komisie .Vtedy som bola
ešte na materskej dovolenke, tak
som sa dala na to nahovoriť :-D.
Vtedy som ani netušila čo členstvo
v kultúrnej komisii obce obnáša.
Čo sa týka spolupráce vo vnútri
kultúrnej komisie, každý s členov
máme iné schopnosti a spoločnými silami zabezpečujeme organizovanie akcií kultúrnej komisie v
obci.
2. Priebeh aj stálych akcií ktoré
kultúrna komisia organizuje sa
vždy plánuje nanovo. Podľa predošlých skúseností a postrehov sa
aktualizuje, dopĺňa podľa nášho
pozorovania a názorov občanov
obce.
3. Keďže som pred tým ako som
sa dostala do kultúrnej komisie
kultúru v obci vôbec neriešila a
neevidovala, podľa mňa pani Gažiová odviedla kus náročnej práce,
vytvorili sme viacero stálych akcií
na ktorých teraz s p. Rudzanovou
môžeme stavať, posúvať ich ešte
ďalej a pridávať nové akcie v obci.
4. Ako som už spomenula, keď
ma oslovila p.Gažiová, netušila
som do čoho idem. Sto krát som
doma povedala, že s tým končím
:-) a som stále tu. Stretli sme sa tu
tím ľudí, ktorí sa podľa mňa veľmi
dobre dopĺňame, po úspešnej
akcii a pozitívnej reakcii občanov
som vždy pozitívne naladená na
prípravu ďalšej.
5. Ťažká otázka, každá akcia má
svoje čaro a atmosféru ale mne k
srdcu prirástli Mikuláš a vianočné
trhy, pretože na tejto akcii si prídu
na svoje malí aj veľkí.

Petra Datková
1. Do kult. komisie som bola oslovená p.Gažiovou. Po skončení
volebného obdobia p.Gažiovú
vymenila p. Rudzanová, ktorá ma
znovu oslovila k spolupráci, aby
som sa stala členkou kult. komisie.
S členmi kult. komisie sa spolupracuje dobre, lebo každý vie svojim
spôsobom priložiť ruku k dielu.
Keďže sme rozdielni, máme aj
rozdielne pohľady a tým vznikajú
rôzne nové nápady .
2. Moje predstavy sa niekedy
(pokračovanie na str. 4)
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Na slovíčko...
(pokračovanie zo str. 3)
líšia od skutočnosti, hlavne ak ide
o účasť ľudí. Pred každou akciou
sa musíme niekoľkokrát stretnúť
a pripraviť, potom je už len práca .A
každý z nás má svoj podiel na tom,
ako akcia prebieha.
3. Môj názor na porovnanie je asi
taký, že p.Gažiová rozbehla veľa pekných a úspešných akcii a p.Rudzanová tie akcie zveľaďuje, vylepšuje
a pridáva ďalšie, ktoré sa rozbiehajú.
4. Práca robiť „niečo“ , aby to iných
potešilo ma baví, pre nás je odmena, ak ľudia prídu, cítia sa dobre,
pýtajú sa, či to ešte zopakujeme.
Mrzí ma, keď ľudia na pripravenú
akciu neprídu a potom rozprávajú,
že u nás sa „nič nerobí“.

5. Moju tzv. srdcovku si spomedzi
toľkých akcii asi neviem ani vybrať,
lebo každá má svoje čaro a pre nás
veľa práce za sebou.
Touto formou by som chcela poďakovať všetkým členom kultúrnej komisie, kde patria aj niektorý
poslanci ,že sa aj napriek rôznym
prekážkam nedajú odradiť. Venujú
svoj voľný čas, nápady, rozdávajú
dobrú náladu a zábavu. Ďakujeme!
Poslanci a členovia kultúrnej komisie sú:
(M.Rudzanová, M.Tužinská, Z.Beniaková, V.Lacová, P.Datková, L.
Sentineková, J.Drgoňa,Š.Teplan)
Mgr. Datková

Maškarný ples
Tento školský rok sa musel ples
masiek odložiť z dôvodu veľkej chorobnosti detí a tak sme sa v Kultúrnom dome stretli až poslednú fašiangovú nedeľu. Napriek tomu
bolo veselo, deti v maskách si zatancovali, zasúťažili a boli odmenené

cenami v tombole. Tak ako každý
rok sa o dobrú zábavu postaral DJ
Pali, pani učiteľky z materskej školy
Jablonková a Holečková a učiteľky
zo základnej školy, za čo im patrí
veľké ĎAKUJEME !
Mgr. Jančeková

Fanklub Petry Vlhovej, alebo
výstup na Inovec

Sobota 15. februára bola hneď
ráno pekná a slnečná. Ako sa ukázalo, tak pekné počasie vydržalo
celý deň. Na tento dátum sme mali
dlhšiu dobu naplánovaný výstup
na Inovec.
Záujem bol veľký, ale viacerí sa
nemohli zúčastniť, kvôli chrípke.
Napriek tomu sa na cestu vydalo
viac ako 30 ľudí z rôznych kútov Slovenska nielen z Nemiec.
Každý výstup je tematicky pomenovaný a tentokrát to bolo v znamení „fanklubu“ úspešnej slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej. Keďže
slnečné počasie nás podporovalo
po celý čas, tak sa išlo veľmi dobre. Mali sme opäť šťastie na zaujímavé športové vystúpenie, lebo
práve v ten deň išla Peťa obrovský
slalom v Kranjskej Gore v Slovinsku.
Skončila na vynikajúcom 2. mieste.
Gratulujeme! Samozrejmosťou bol

tekovský nemčan

náš „ceremoniál“ odovzdávania fiktívnych cien a pripomenutie si jej
úspešného štartu vo Flachau, kde
bola Petra zlatá.
Na rozdiel od minulého roku sneh
na ceste nebol. Objavil sa až medzi chatou a vrcholovým bodom
Veľkého Inovca. Palino Kašuba zabezpečil, ako vždy, precízne spracované plagáty, ktoré sú vidieť na
spoločnej fotke. K dobrej nálade
prispeli všetci.
Je dobre, že sme opustili pohodlie domova a vyšli si trochu do prírody. Živý dotyk prírody je často
balzamom na dušu. Okolie Tekovských Nemiec je krásne v každom
ročnom období. Obzvlášť v okolí
Inovca. Prajem Vám pekné chvíle
v prírode, ak sa niekedy rozhodnete ísť von.

Nočná hra
Už 12. rok sa učitelia v základnej škole snažia pripraviť pre svojich
žiakov zábavno – súťažnú hru, ktorá pritiahne do školy aj rodičov.
Tohtoročnej sa zúčastnilo rekordných 45 detí v deviatich družstvách.
Naši učitelia sú kreatívni a opäť pripravili atraktívne komnaty a vítali ich
v rôznorodých kostýmoch. Sme radi, že sa táto akcia teší takej veľkej obľube a prispieva aj k dobrým vzťahom medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!
Mgr. Jančeková

J. Drgoňa
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Čaj o tretej
Dňa 6. marca sa konala v našom
Kultúrnom dome akcia z názvom
Čaj o tretej. Pri príležitosti MDŽ si
ženy z našej obce mohli oddýchnuť pri kávičke či čaji, dať si zákusok
a stretnúť sa zo známymi a kamarátkami. Boli pripravené prezentácie, ktoré sa, ako inak, týkali vyslovene ženského publika. Skrášľovanie
a omladenie tváre, úprava nechtov, ako sa vedieť namaľovať, ako
sa vedieť učesať. Šikovné a ochotné odborníčky vo svojom odbore
boli trpezlivé a venovali sa ženám.
P. Ivana Valentínyová učesala na
ukážku strih z krátkych vlasov, spoločenský účes a účes na bežné nosenie, p.Kvetka Luspajová nám zasa
na ukážku predviedla profesionálny make-up a p. Andrea Burdová
nielen krásnu úpravu nechtov, ale

aj čistenie a masáž tváre. Kým si
maminky a staré mami posedeli,
deti si mohli vyrobiť niečo v malej
tvorivej dielničke, vyfarbiť obrázok,
alebo vymaľovať vajíčka. Obecný
úrad a kultúrna komisia dali tomuto
krásnemu sviatku nový šat a svieži
dych. Ak by sa niekomu zdalo, že
sa tu v našej obci nič nerobí, nič sa

nedeje, mohol by sa niekedy prísť
pozrieť. Obetovali by možno jednu - dve hodiny zo svojho času, ale
odniesli by si dobrý pocit, že sa aj
o nich niekto zaujíma. Poďakovanie
patrí OU, kultúrnej komisii, poslancom J.Drgoňovi a Š.Teplanovi, že
ochotne a milo obsluhovali ženy
v ich sviatočný deň a všetkým, ktorí

prišli. Mgr. Datková
K článku pripájame aj poďakovanie od p. Brieškovej, p. Havettovej,p.
Balážikovej a p. Drgoňovej za veľmi
peknú novú akciu. Patrí všetkým
členom kultúrnej komisie za príjemne strávené popoludnie.
Mgr. Datková

Kultúrna komisia a ich mladí pomocníci, možno budúci členovia...

Aj tento rok sme pochovali v našej obci basu...
V dobrej nálade, za zvukov hudby a všeobecného veselia. Dlhoročná tradícia Fašiangovej zábavy sa v našej obci teší pomerne
veľkej obľube. Akoby aj nie keď
sa počas nej vždy pobavia staršie aj mladšie ročníky. Tento rok
kultúrna komisia v súčinnosti
s OCÚ a Jednotou dôchodcov
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pripravila Fašiangovú zábavu dňa
21.2. Lákadlom bola pripravená
bohatá tombola, o lístky ktorej
bol aj tento rok značný záujem,
občerstvenie v podobe výborného gulášu a samozrejme vtipný
program pochovávania basy, za
ktorý sme vďačili členom a členkám Jednoty dôchodcov. Do

tanca nám aj tento rok zahrala
Nemčianska kapela, ozvučenie
nám zabezpečoval p. T. Homola. Aby bola takáto kultúrna akcia úspešná vyžaduje si nielen
čas všetkých zúčastnených, ale
aj sponzorov, ktorým by som sa
touto cestou rada poďakovala.
Je evidentné, že v našej obci sa

Fašiangová zábava pevne usadila v povedomí našich občanov
a je o ňu stále záujem. Dúfam, že
rovnako obľúbená pretrvá aj do
ďalších rokov kultúrneho života
našej obce.

Mgr. Sentineková

tekovský nemčan

Mená
Naposledy sme sa na stránkach našich novín zaoberali štatistikou osobných – rodných mien našich spoluobčanov, ešte v roku 2003. Nebola to len
štatistika, pretože sme k tomu pridali
aj niekoľko vlastných a neskoršie aj
úzko súvisiace priezviská.
Zo zisťovania vtedy vyplynulo, že
v roku 2003 mala obec 1079 obyvateľov. Z tohoto počtu tvorili muži 529
a ženy 550 obyvateľov.
K 1. februáru 2020, teda zhruba o 17
rokov, počet obyvateľov v našej obci
klesol o rovných dvadsať obyvateľov,
evidujeme celkom 1059 obyvateľov
s trvalým pobytom v obci. Z tohto

počtu je 485 žien a 574 mužov. Môžeme sledovať aj významné zmeny
vo frekvencií používania osobných,
rodných mien najmä dievčenských
mien. Najväčší prepad v poradí a postavení o umiestnenie za uplynulých
17 rokov sme zaznamenali pri mene
Anna. Kým v roku 2003 sme evidovali
toto meno 83 krát, tak v tomto roku už
pokleslo o 32 miest na počet 51 s tým,
že sa umiestnilo na druhom mieste.
Došlo k výmene prvej Anny s druhou Máriou, ktorá bola v tomto roku
zaznamenaná 56 krát. Žiaľ, tendencia
počtu poradí má klesajúci charakter.
Zaujímavé postavenie sa prejavilo na

treťom poradí, ktoré tak ako v roku
2003 aj v roku 2020 získali nositeľky
mena Jana. Dosiahnuté počty sú ale
rozdielne. Kým v roku 2003 boli zaznamenané 22 krát v roku 2020 až 30
krát. Prekvapenie sa nekonalo ani na
štvrtom mieste, kde si Emílie udržali
od roku 2003 až doteraz štvrtý stupeň
s počtom výskytu 25 krát a 20 krát.
Piate v poradí nasleduje meno
Zuzana s počtom výskytu 18 krát.
V roku 2003 nositeľky tohto úžasného mena obsadili len deviatu priečku. Dnešný výsledok potvrdzuje ich
stúpajúcu obľubu.
Vyrovnaný stav avizuje aj postavenie

Frekvencia používania mužských mien:

Frekvencia používania ženských mien:
rok 2020

rok 2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anna
Mária
Jana
Emília
Helena
Terézia
Veronika
Eva
Zuzana
Lucia

83 x
68 x
22 x
25 x
20 x
15 x
14 x
11 x
11 x
9x

Rovnako ako o dievčenských –
ženských menách možno hovoriť aj
o chlapčenských – mužských. Prvý
priečku frekvencie výskytu v tomto roku získal v podstate tradičný
Jozef, tak ako pred sedemnástymi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mária
Anna
Jana
Emília
Zuzana
Helena,Elena
Veronika
Lucia
Valéria
Dominika

ďalšieho mena, ktorým je Helena či
Elena. Možno povedať, že je to v našej
obci klasické a dosiahli počet 17 krát,
je to obľúbené rodné meno.
Ďalšie potvrdenie používania sympatického mena Veronika, bolo určite
prekvapením pre mnohých. Vyrovnaný počet 14 krát z roku 2003 až do
roku 2020 bez zmeny nepotrebuje
žiadny komentár.
Dievčenské mená na ôsmom, deviatom a desiatom mieste v poradí
- Lucia 12 krát, Valéria 11 krát a Dominika 10 krát sú dôkazom toho, že
aj v tomto smere jestvuje významný
posun a pohyb.

rok 2003
56 x
51 x
30 x
20 x
18 x
12 - 17x
14 x
12 x
11 x
10 x

rokmi, ale s nižším počtom až o 16
účastníkov. Naproti nemu stúpli počty Petrov až o 14 účastníkov. Ďalej to pokračovalo už tradične, až na to, že tieto pohyby
vytlačili z ďalších bojov, tradičné

Jozef
Ján
Milan
Peter
Vincent
Štefan
Pavel
Michal
Marek
Martin

rok 2020
56 x
48 x
31 x
19 x
22 x
21 x
17 x
15 x
14 x
14 x

nemčianske meno Vincent. A naopak, spoločenské zmeny a zmeny v tradíciách či migračné pohyby spôsobili, že miestny register
mien prekonal všetky očakávania
– hoci to znie priam neuveriteľne

Jozef
Peter
Ján
Milan
Pavel
Ľubomír
Marek, Štefan
Martin, Michal, Jaroslav
Marián, Tomáš
Vladimír, Matúš

40 x
33 x
31 x
24 x
19 x
17 x
15 x
14 x
14 x
10 x

zaznamenaných je až 91 mužských
mien a 124 ženských – dievčenských, spolu menný register v našej obci tvorí úžasných 215 mien.
V. Janček

Ľadový medveď Juraj Kusý
Zamrznutá priehrada počas druhej
januárovej nedele prilákala niekoľko
korčuliarov. Ako nevšedný úkaz bol
medzi nimi pán Juraj Kusý, ktorý si
namiesto korčúľ a hokejky priniesol
plavky. Bývalý futbalista presedlal na
iný koníček a to je otužovanie. Tentokrát to nemal jednoduché. Kým sa ponoril do ľadovej vody, musel si do ľadu
vysekať otvor. Vo vode, ktorá mohla
mať okolo 2 stupňov, vydržal asi 15
minút. Ako sa sám vyjadril: „Otužujem sa už druhý rok a na priehradu
chodím cez víkendy .“ Na otázku ako
sa dá zvládnuť pobyt v mrazivej vode
a čo mu to prináša Juraj odpovedal:

tekovský nemčan

„V začiatkoch to bolo všelijaké, ale
neskôr sa dostavili príjemné pocity“
- hovorí Juraj a pokračuje: „Otužovať som začal doma. Najlepšie je začať vlažnou vodou a postupne viac
chladnejšou. Otužuje sa celé telo
okrem hlavy. Odkedy sa otužujem
moje telo oveľa lepšie zvláda príznaky
choroby.“ Na záver pán Kusý skonštatoval, že ho mrzí len to, že sa k nemu
zatiaľ nikto nepridal. Držím bývalému
spoluhráčovi palce, aby mu to dlho
vydržalo a hlavne, aby sa k nemu niekto pridal, pretože kúpať sa v ľadovej
vode je aj riskantné.
Ján Sikoriak
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Oznam pre amatérskych hokejistov

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
Na snímke je časť partie hokejových amatérov.
Na zimnom štadióne v Zlatých
Moravciach sa už druhý rok jedenkrát do týždňa stretávajú hokejové
partie, aby si rekreačne zahrali hokej. Sú to hráči a nadšenci zo Zlatých Moraviec, Kozároviec, Volkoviec a najväčšie zastúpenie majú
Tekovské Nemce.
My hráči máme vytvorenú skupinu, v ktorej sa informujeme, kto
z nás sa môže zúčastniť aktuálneho
zápasu. Nie vždy sa dáme všetci dokopy. Minimum je 12 a maximum
20 hráčov. Po krátkom rozkorčuľovaní a streľbe hráme medzi sebou
a sem-tam aj proti iným tímom.

Naše zápasy majú svoje „grády“
a niekedy aj emócie. Hrá sa ale vždy
korektne a slušne v rámci fair-play.
Niekedy sa na ľadovej ploche zaiskrí, čo samozrejme k hokeju aj patrí,
vždy to je v športovom duchu. Veková hranica je neobmedzená, vekové rozpätie hráčov je od 17 do 50
rokov, ale máme aj 64-ročného aj
10-ročného člena.
Preto aj cestou našich novín by
som chcel oznámiť, že kto by mal
záujem od novej sezóny, od septembra 2020 spoločne naháňať
„to malé čierne čudo“ - môže sa
prihlásiť na tel. čísle 0948 238 005.

Jedinou podmienkou je „apetít“
zahrať si hokej. Poplatok za jednu
hodinu je od 6 do 10 eur, všetko
záleží od počtu hráčov. Ideálne je
mať hokejovú výstroj, minimálne
je potrebné mať korčule, prilbu, rukavice, hokejku a chrániče lakťov.
Našim hlavným cieľom je snaha zapájať, čo najviac mladých Nemčanov, aby sa popri futbalu, ktorý má
dlhoročnú tradíciu v obci rozvíjali
aj v iných športových odvetviach,
ktorými môžu byť aj korčuľovanie
alebo hokej.
Ján Sikoriak

Sto rokov dedinského futbalu
„História písaná loptou- 100 rokov futbalu v regióne Nitry, Šale
a Zlatých Moraviec (1920-2020)“ - to je názov knihy, ktorú vydal
ObFZ v Nitre.

Dvojici zanietencov Štefanovi
Košlabovi zo Šurianok a Danielovi
Molnárovi z Rumanovej stačil na
napísanie knihy jeden rok. Kniha
ponúka na 35O-tich stranách pohľad na históriu futbalu v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.
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Nájdete v nej cez 300 fotografií od
roku 1920 do roku 2020. Autori publikácie v knihe pomerne detailne
zachytávajú jednotlivé obdobia futbalového života oddielov a klubov
počas ich trvania. Je tam množstvo futbalových perličiek, napr.

manipulovanie zápasov, útoky na
rozhodcov alebo roztržky medzi
divákmi. V knihe nájdete aj veľa futbalových zážitkov, ktoré si užijete
aj keď futbal nesledujete. S touto
publikáciou sa určite nebudete nudiť, ale čo je hlavné, že medzi viac
ako stovkou dedín sú aj príbehy
futbalistov z Tekovských Nemiec.
V knihe je zmapovaná aj 37 ročná história futbalu, keď Tekovské
Nemce pôsobili od roku 1960 do
roku 1997 v okrese Žiar nad Hronom. Uverejnené sú aj štyri fotografie našich futbalistov. Tri z minulého
storočia a jedna fotografia nášho
súčasného mužstva dospelých. Almanach futbalu si môžete zakúpiť v Nitre na ObFZ v hale Olympia
u pána Lyžičiara. Kniha má formát
A4 a cena je 30 eur.

Jozef Drgoňa
Jana Karvaiová
Anna Káčerová
Terézia Kašubová
Mária Beniaková

MANŽELSTVO UZAVRELI
Juraj Drgoňa
&
Natália Molnárová
Marek Kicko
&
Martina Novácka

SRDEČNE
Blahoželáme!
NARODILI SA
Timea Červenová
Richard Šabík
Ela Demovičová

Navždy nás opustili:
Anna Valachová
Drahomíra Drgoňová
Anna Vrábelová
Anna Beniaková
Emília Glézlová

Ján Sikoriak

tekovský nemčan

Rada rodičov informuje
Prebieha 7. školský rok nášho pôsobenia a my Vás opäť chceme
informovať o tom, čo sme za minulý rok urobili, čím sme pomohli
a čo sa nám podarilo získať pre deti v ZŠ a MŠ.
Na úvod by sme radi oznámili zmeny
v zložení RR. Rozlúčila sa s nami zástupkyňa 9. ročníka Mirka Galbavá. Touto
cestou jej chceme vysloviť úprimné
poďakovanie za jej pôsobenie v RR. Zároveň sme privítali Janku Varhaníkovú,
ktorú zvolili do RR rodičia za 1. ročník..
Naša činnosť sa nemení, naďalej pomáhame a podporujeme deti, hospodárime s peniazmi vyzbieranými
zo školného, zo zberu starého papiera,
o každom príspevku hlasujeme a našou aktivitou sa snažíme získať financie
pre deti. Školné na tento školský rok
2019/2020 zostalo 10 EUR na žiaka (1
EURO na mesiac).
Každý školský rok pravidelne prispievame na udalosti a aktivity, ktoré sa dejú počas školského roka. Zabezpečujeme balíčky na Mikuláša,
finančne podporujeme Slávnosti činov, preplácame cestovné deťom,

ktoré reprezentujú našu školu v rôznych okresných a krajských súťažiach.
Tradične prispievame financiami na
Nočnú hru, Maškarný ples, Tajomstvá
dvorov. Na MDD deťom zabezpečujeme balíčky plné dobrôt a niekedy pre
nich pripravíme aj chutné palacinky,
prispievame deviatakom na ich rozlúčku so školou, platíme deťom cestu na
koncoročné výlety. Na konci školského roka zabezpečujeme vyznamenaným žiakom knižné odmeny a budúcim prváčikom v škôlke sponzorujeme
ich tablo a darčeky, ktoré dostávajú
pri rozlúčke so škôlkou. V marci 2019
sme finančne podporili sférické kino
(priestorové 3D kino), ktoré mali naše
deti možnosť vidieť prvýkrát a všetkým
sa veľmi páčilo. Už počas tohto školského roku sme pomohli zabezpečiť
pre deti stolnotenisové rakety a sieťku,
gumené lopty pre deti na 1. stupni,

výučbové CD na anglický jazyk a hudobnú výchovu.
V tomto období sme pomohli ZŠ
a MŠ sumou 2 170,79 EUR. Musíme
pripomenúť, že všetky doklady o výdavkoch a príjmoch evidujeme v pokladničnej knihe. V pokladni máme
momentálne 4 138,47 EUR.
V priebehu školského roka sa ešte
budeme podieľať na organizácií Dňa
detí, zabezpečíme príspevok pre 9. ročník na rozlúčku so ZŠ, na koncoročné
výlety, na Tajomstvá dvorov a taktiež
zabezpečíme odmeny pre žiakov za
ich celoročné výsledky. Prispejeme tiež
na zakúpenie nového notebooku, ktorý bude slúžiť pre výučbu A nesmieme
zabudnúť na tablo a darčeky pre našich
budúcich prváčikov.
Pre lepší prehľad uvádzame zhrnutie výdajov a príjmov v skratke (od
14.3.2019 do 10.3.2020).
Výdavky:
- cestovné na súťaže – 4,50 EUR
- slávnosť činov – 56,27 EUR

- tajomstvá dvorov – 21,19 EUR
- sférické kino 126 EUR
- maškarný ples – 91,71 EUR
- balíčky na MDD – 256,21 EUR
- balíčky na Mikuláša - 385,25 EUR
- knižné odmeny – 174,60 EUR
- cestovné na koncoročné výlety
– 590 EUR
- príspevok deviatakom
na rozlúčku
so školou – 95,77 EUR
- pomôcky ( CD, stolný tenis, lopty
a iné) – 209,77 EUR
- tablo pre MŠ – 33 EUR
- príspevok budúcim prvákom na
rozlúčku so škôlkou – 30 EUR
- nočná hra - 96,52 eur
Príjmy:
- školné 1 131 EUR
- zber papiera – 314,40 EUR
- rodičovská zábava – 1 712,35 EUR

RR pri ZŠ a MŠ
v Tekovských Nemciach

Rodičovská zábava – 7. ročník
8.2.2020 sme zorganizovali 7. ročník rodičovskej zábavy.......veľmi vydarená akcia. Na úvod všetkých
hostí a kapelu privítal vo svojom
príhovore predseda RR Ing. Jozef
Drgoňa. Po príhovore vystúpil detský folklórny súbor Getelinka pod
vedením manželov Žemberyových.
Deti boli veľmi zlaté a šikovné za čo
im patrí vďaka a aj tým, čo ich pripravili na takéto krásne vystúpenie.
Potom už zábavu rozbehla HS DUO
RYTMIX prvým tanečným kolom,
ktorá všetkých zabávala až do skorého rána a na tanečnom parkete bolo
málokedy miesto. Na stoloch mali
všetci hostia okrem šampanského
aj víno a rôzne druhy slaných čipsov
a prvýkrát aj výborný sladký dezert.
Na všetkých čakala večera prvýkrát
vo forme bufetových stolov, ktorá
bola veľmi pestrá. Už tradične boli
pripravené pre všetkých čokoládové
fontány s bielou a mliečnou čokoládou s ovocím. Kávu a čaj mali všetci

hostia počas celej zábavy k dispozícii neobmedzene a chýbajúce tekutiny a pochutiny si mohli zakúpiť
v bufete. O výzdobu stolov a celej
sály sa postarali členovia RR a naši
tradiční pomocníci za čo im patrí
veľká vďaka. O polnoci prišla aj dlho
očakávaná tombola, v ktorej bolo 63
cien a hlavná cena sušička na bielizeň.
Po tombole prebiehala zábava ďalej v plnom prúde a tanečný parket
bol plný aj v skorých ranných hodinách.. Atmosféra na zábave bola vynikajúca, večera bola veľmi chutná
a výhercovia cien boli spokojní Zisk
z tejto zábavy (1 712,35 EUR) bude
použitý na podporu detí v ZŠ a MŠ.
Veľká vďaka patrí všetkým zabávajúcim sa hosťom za to, že takouto
formou pomohli a podporili deti
ZŠ a MŠ. Ceny do tomboly venovali
miestni podnikatelia a podnikatelia
z okolitých obcí, obecný úrad, občania našej obce a okolitých obcí,
RR, ochotní rodičia, RD Tekovské

Nemce, členovia RR. Chceme sa ešte
raz veľmi pekne poďakovať všetkým,
ktorí boli ochotní prispieť cenami do
tomboly a tým podporiť deti v našej škole a škôlke. Veľmi si to vážime
a sme radi, že väčšina sponzorov sa
zúčastnila aj zábavy a zakúpením
vstupenky ešte viac podporili deti.
Ďakujeme aj všetkým ochotným
ľuďom, ktorí pomáhali pri príprave
zábavy a upratovaní na druhý deň.
Takisto ďakujeme dievčatám, ktoré
pomáhali v bufete a tiež nemôžeme
zabudnúť na skvelú veselú partiu,

ktorá nám pomáhala v kuchyni.... a v
neposlednom rade ďakujeme aj šikovným deťom, ktoré celú zábavu
zabezpečovali obsluhu a pomáhali
upratovať. Bez nich by zabávajúci
hostia nemali taký komfort. Tešia nás
aj veľmi pozitívne ohlasy na zábavu.
Veríme, že sa vidíme na 8. ročníku,
ktorý bude 23.1.2021 aj s obľúbenou
HS DUO RYTMIX.

RR pri ZŠ a MŠ
v Tekovských Nemciach
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