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Slovo na úvod
Mám radosť z toho, že aj v Tekovských
Nemciach sa ľady pohli. Poslanci Obecného
zastupiteľstva sa v jednotlivých komisiách
naozaj s chuťou a entuziazmom pustili do
práce a je to aj vidieť. Ani si nespomínam, že
by bol Kultúrny dom využitý tak naplno ako
v súčasnosti. Stretávajú sa v ňom ľudia na
tanečnom parkete, využívali ho záujemcovia
o kurz šitia. Čo víkend – to obsadená sála,
či už oslavami, alebo vystúpeniami. Klobúk
dole pred prácou všetkých, ktorí sú ochotní
venovať aj svoj voľný čas a pohodlie na prospech obce.
Nedá mi, aby som nevyzdvihla niekoľko
skvelých akcií, ktoré sa v obci udiali. Oslavy 70. výročia oslobodenia obce, Memoriál V. Valkoviča, Ochutnávka vín, Deň matiek i otcov...Aj o nich a všetkých ostatných
sa dočítate v súčasnom čísle Tekovského
Nemčana, ktoré vzniklo po spolupráci novej redakčnej rady, v zložení L. Sentineková, A. Ragasová a P. Jančeková. Verte mi,
nie je problém vydávať noviny pokiaľ máte
dostatok materiálu a okolo seba ľudí, ktorí
sú štedrí na rady a ochotní spolupracovať. Budeme sa snažiť o nezávislosť novín,
o ich pestrosť a samozrejme hľadáme nových dopisovateľov a prispievateľov, ktorí
sa s Vami podelia o svoje skúsenosti. Mám
dobrý pocit, že vydávame noviny o ľuďoch
a pre ľudí v Tekovských Nemciach. Dúfam,
že budete aj naďalej našimi čitateľmi, prípadne nám napíšete svoje príspevky alebo
otázky, či pripomienky na adresu redakcie
tekovsky.nemcan@gmail.com.
Mgr. Jančeková

Oslavy 70. výročia II. svetovej vojny
Uplynulo už mnoho rokov odvtedy, ako obyvatelia našej obce zažívali hrôzy vojny. Medzi nimi
boli aj tí, ktorí sa priamo zúčastnili bojov a riskovali vlastné životy pre záchranu svojej domoviny.
Mnohí, čo boli povolaní do vojny sa domov už
nevrátili. V Tekovských Nemciach to boli deviati vojaci - mladí chlapi, čo svoje rodiny už nikdy
neuvideli. Po dlhých útrapách sa zo zajatia v Nemecku a v Rusku vrátili piati vojaci. Vojna bola
pre ľudí veľkou tragédiou a zostane v spomienkach ľudí po celé generácie.
Nakoľko v našej obci bol postavený v roku
2010 pomník obetiam II.svetovej vojny, mohla sa
uskutočniť spomienková slávnosť so všetkým čo
k nej patrí.

Deviataci odchádzajú
• Horný rad zľava: Benčuriková E., Šimegová V., Verešová J., Benčuriková D., Teplanová D., Štullerová
V., Petrovová N. Dolný rad zľava: Lendel P., Majling M., Bagalová V., Homolová Ľ., Gondová N., Nittmannová K., Ivanová J., Ivanová L.

Oslavy sa konali dňa 18. apríla 2015. Začali svätou omšou, ktorá bola obetovaná za vojakov padlých v II. svetovej vojne. Celebroval ju
miestny pán farár Eduard Janíček a zúčastnili
sa na nej aj pozvaní hostia – pani prednostka
Okresného úradu v Zlatých Moravciach Mgr.
Koprdová, poslanec SNR za VÚC Nitra- pán
Kéry, podpredseda Organizácie protifašistických bojovníkov - pán Tomajko, starosta z obce Čaradice - pán Uličný a starosta z Hronského Beňadika - pán Krovina.
Ďalej nasledoval pietny akt pri pomníku padlých v II. svetovej vojne - posvätenie pomníka,
kladenie vencov za asistencie členov nášho
hasičského zboru. Dychovka z Kozároviec Kozárovenka, zahrala slovenskú hymnu a doprevádzala svojimi skladbami celú slávnosť.
Potom pani starostka Ing. Valkovičová privítala
hostí a potomkov padlých vojakov, zároveň vyzvala pána poslanca Kéryho o pár slov. Jeho
prejav bol veľmi výstižný. Urobil prierez hystóriou II. svetovej vojny zaujímavým jazykom –
hlavne pre mladých, pravdivým a zároveň pôsobivým podaním. Potom nasledoval kultúrny
program poskladaný z básní a vystúpení miestneho spevokolu JD a folklórnej skupiny zo ZŠ.
Na záver boli vypustené tri biele holubice ako
symbol slobody.
Vyvrcholením osláv bola recepcia v kultúrnom dome s pozvanými občanmi, hosťami,
účinkujúcimi a poslancami OZ. Všetci zúčastnení si v príjemnej atmosfére mali možnosť
zaspomínať a potom aj zaspievať v sprievode
harmoniky slovenské ľudové piesne.
Aký je odkaz tohoto dňa? Nezabúdať na ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu, oživiť spomienky tých, ktorí sú ešte medzi nami a pripomínať si ako draho bola vykúpená naša sloboda.
Nech pomník II.svetovej vojny je týmto mementom.
A. Gažiová
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Výťah zo zápisnice 3/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Tekovských Nemciach dňa 27. 4. 2015
Zasadnutie riadneho Obecného zastupiteľstva v Tekovských Nemciach otvorila a viedla starostka
obce. Privítala všetkých prítomných
a konštatovala že OZ je uznášania
schopné.
Program:
1. Otvorenie
2. Procedurálne veci – určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Kontrola
plnenia
uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia
OZ
5. Správa o hospodárení obce
a ZŠ s MŠ za I. štvrťrok 2015
6. Správa o výsledku inventarizácie
7. Správa o výsledku následnej ﬁnančnej kontroly
8. Voľby hlavného kontrolóra obce,
prehodnotenie platu HK
9. Prehodnotenie platu starostu obce
10.Prerokovanie
VZN
č.3/2015
o prijímaní detí do materskej školy
11. Aktuálne otázky zo života obce
12. Diskusia
13. Návrh uznesení
14. Záver
Číslo bodu 3. Voľba návrhovej a
volebnej komisie
Za členov návrhovej komisie SO
navrhla: Ing. Ján Valkovič, Šimeg
Slavomír, Mária Rudzanová
Za členov volebnej komisie SO navrhla: Ing. Zuzana Beniaková, Ing.
Lukáš Gaži, Mokrý Jozef
Číslo bodu 4. Kontrola plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
SO konštatovala že uznesenia z
predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené. Informovala, že prebehla
súťaž na Zmeny a doplnky č.1k ÚPD,
kde víťazom sa stala ﬁrma NEUTRA-Ing.arch.Peter Mizia, Nitra.
Číslo bodu 5. Správa o hospodárení
Správu o hospodárení obce za
1.štvrťrok 2015, a správu o plnení rozpočtu za 1.štvrťrok 2015 ZŠ s
MŠ, predniesla starostka obce. Tiež
informovala o zostatkoch na účtoch k
31.03.2015.
Číslo bodu 6. Správa o inventarizácii majetku a záväzkov
Správu o inventarizácii majetku,
záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov k 31.12.2014, predniesla SO.
Pri inventarizácii sa nezistili žiadne
rozdiely, bol vyradený drobný majetok v celkovej obstarávacej cene
734,77 €
Číslo bodu 7. Správa o výsledku
následnej kontroly
Správu o výsledku následnej kontroly predniesla hlavná kontrolórka
obce, p.Šalková. Kontrola prebehla v
poriadku, až na § 11 ods.1Zák o rozpočt. pravidlách, viď príloha.
Na základe správy HK o výsledku

následnej kontroly podala SO návrh
na uznesenie, aby zástupca SO spolu s predsedami komisií do budúceho
zastupiteľstva prezreli a dopracovali
štatút obce Tekovské Nemce.
Číslo bodu 8. Voľba hlavného kontrolóra obce
Na funkciu hlavného kontrolóra boli vyhlásené voľby, kde do 13.4.2015
mohli záujemcovia podať prihlášky
na Obec Tekovské Nemce. Na Obec
bola doručená len jedna prihláška a
to p. Márie Šalkovej
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo
v Tekovských Nemciach
1. Konštatuje, voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
2. Volí v súlade s § 11 ods, 4 písm.
j, § 18 a ods.4 a §18 a ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do
funkcie hlavného kontrolóra p. Máriu
Šalkovú na obdobie šiestich rokov od
02.06.2015 do 02.06.2021
3. Určuje v súlade §11 a ods.4
písm.j, zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od
01.01.2015 plat hlavného kontrolóra podľa § 18 c ods.1 zákona č.369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov t.j. 199,-€ mesačne
Následne sa poslanci vyjadrili k
možnosti vykonávať funkciu hlavnej
kontrolórky aj v iných obciach.
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach Dáva súhlas: aby
hlavná kontrolórka obce Tekovské
Nemce mohla na základe pracovnej zmluvy , alebo živnosti vykonávať
funkciu kontrolóra aj v iných obciach.
Číslo bodu 9. Prehodnotenie platu
starostu obce
SO. oboznámila prítomných, že
vzhľadom na zmenu priemernej
mzdy v národnom hospodárstve je
potrebné prehodnotiť jej plat. Predseda ﬁnančnej komisie navrhol, aby
plat zostal v nezmenenej výške tak,
ako bol schválený na ustanovujúcom
zasadnutí. SO upozornila, že sa musí upraviť % zvýšenia , ktoré bolo doteraz 7,5 %
Uznesenie č. 51/2015 Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach
určuje v súlade so zákonom NR SR
č. 235/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní predvoľbami
mesačný plat starostu Ing. Eriky Valkovičovej, a to podľa ust.§3 ods.1 citovaného zákona ako násobok priemernej mesačnej mzdy v NH za rok
2014 a koeﬁcientu podľa počtu oby-

vateľov. Podľa ods.2 §4 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu v rozsahu 3,3 %.
Plat podľa § 3 ods.1 a podľa §4
os.2 zákona č. 253/1994 Z.z. spolu:
1755,- € (hrubá mzda).
Číslo bodu 10. Prerokovanie VZN
č.3/2015 o prijímaní detí do materskej školy
Návrh VZN o prijímaní detí do MŠ
predniesla Ing. Beniaková. Poslanci
na základe pozmeňujúceho návrhu
SO sa uzniesli na zmene termínu podania žiadosti do MŠ a to na mesiace marec - apríl pre nasledujúci školský rok.
Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach Schvaľuje: VZN č.
3/2015 o prijímaní detí do materskej
školy.
Číslo bodu 11. Aktuálne otázky zo
života obce
SO informovala poslancov o žiadosti výmeny radiátorov v ZŠ, navrhovala na zváženie či radšej neuprednostniť opravu strechy a elektriny v ZŠ, ktoré sú v horšom stave. Poslanci sa zhodli na tom, že sa
počká na vyjadrenie odborníka, ohľadom opravy strechy a potom sa rozhodne.
SO ďalej informovala, že na základe zmluvy s úradom práce sa v obci
zamestnali traja dlhodobo evidovaní
uchádzači , a to dvaja na šesť mesiacov a jedna na 3 mesiace.
Ďalej informovala o schválení dotácie z POD na prekrytie pódia na verejnom priestranstve pri pošte.
SO predložila poslancom žiadosť
Regionálneho združenia miest a obcí
ohľadom vstupu do tohto združenia.
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach Neschvaľuje: členstvo obce v Regionálnom združení
miest a obcí – Požitavský región.
SO vyzvala poslancov zrušiť starú
redakčnú radu, o čom dala hlasovať.
Hlasovanie č.19
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach Ruší: doterajšiu redakčnú radu Tekovského Nemčana
Číslo bodu 12. Diskusia
Prvá sa do diskusie prihlásila SO ,
ktorá vyzvala poslancov, aby do ďalších zasadaní OZ predkladali materiály na prejednanie len písomne.
A.Gažiová – požiadala o vysvetlenie rozpočtu ﬁnancií na kultúru, kde
Ing. Valkovič Ján odpovedal, že pri
schvaľovaní rozpočtu došlo k omylu,
výdavky na kultúru boli zahrnuté do
inej položky. SO podotkla, že rozpočet
sa môže upraviť na budúcom OZ.
Ing. Ján Valkovič – ohľadom kanalizácie informoval, že lokalita je vytypovaná, odstráni sa tak 5 prečerpávacích staníc. Najbližšie osloví vlastníkov pozemkov. Informoval, že obec
– konkrétne RD a farský pozemok
boli pozrieť pracovníci SARIA, pričom
je ešte dohodnuté stretnutie s predsedom RD. Ďalej spomenul práce,

ktoré urobil na šatni TJ z vlastných
prostriedkov – podlaha, poukázal na
to, že okolo ihriska chýba plot a požiadal zakúpiť pletivo, ostatné by sa
urobilo svojpomocne. Takisto hovoril
o prácach pri kostole, kde sa zadarmo vykonalo veľa práce.
Oboznámil prítomných s plánovanou akciou dňa 23.5.2015 – „1.posedenie pri Urbankovi“ na viniciach, so
zrazom o 15.oo hod, kde ďalej plánuje hlavne vyčistiť okolie, osadiť informačné tabule. Vyhodnotil aj prebehnutú úspešnú akciu Memoriál V. Valkoviča, ktorú tiež ﬁnancoval, a poďakoval obci za pomoc pri poskytnutí a
príprave priestorov. Vyjadril sa tiež,
že najbližšie predloží správu o TJ.
Požiadal SO, o poskytnutie nového
PHSR – SO odpovedala, že hneď
ako bude mať návrh k dispozícii, ho
obdržia všetci poslanci a bude aj zverejnený na pripomienkovanie.
SO poznamenala, že kvôli šetreniu
času by bolo vhodné už osloviť projektantov na prepracovanie projektu
na kanalizáciu a ČOV.
A.Gažiová – Predniesla požiadavku občanov, upozorniť rómskych
spoluobčanov na ulici Za potokom na
hlučné a neprispôsobivé správanie.
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach Ukladá: komisii na
ochranu verejného poriadku predvolať vlastníkov rodinného domu Za potokom 27 na OcÚ .
Ing. Ján Valkovič – hovoril o situácii v Základnej škole, pričom navrhol
stretnutie učiteľov, školskej
rady a poslancov na vypočutie k
aktuálnej situácii a vypracovanie si
programu, aby sa prilákali
deti k nám na dochádzku do ZŠ.
V diskusii bolo udelené slovo Mgr.
Jančekovej, ktorá poznamenala, že
máme lepšie podmienky pre výučbu,
ako v susednej ZŠ v Hronskom Beňadiku.
Uznesenie č. 62/2015
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Nemciach Doporučuje: SO
zvolať pracovné stretnutie poslancov,rady školy, riaditeľa a učiteľov na
06.05.2015 o 17.00 hod.
Ing. Z. Beniaková – tlmočila požiadavku občanov a upozornila na potrebu prekopania odvodňovacieho
kanála pod ulicou Dolné lúky, kde sa
zadržuje všetky odtekajúca voda.
So odpovedala, že akonáhle to
podmienky dovolia kanál sa prekope.
Nakoniec SO pripomenula ešte
nastávajúce akcie a to stavanie mája – 30.04.2015,
pripravovaný futbalový turnaj žiakov 1.- 4., 8.mája je naplánovaný individuálny výstup na Inovec,
tiež sa 8. mája bude konať beneﬁčná zábava a 10. mája oslava dňa
matiek, spojená s výstavou obrazov
a prezentáciou bytových doplnkov.
Číslo bodu 13. Návrh uznesení,
záver
Do diskusie sa už nik neprihlásil,
uznesenia sa schvaľovali priebežne,
a tak starostka rokovanie ukončila.
(Celé znenie zápisnice na stránkach obce Tekovské Nemce.)
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Obecné zastupiteľstvo bližšie k vám
Nedávno sa nám vymenili členovia obecného zastupiteľstva. Každý
ich pozná, ale možno nie z tej profesionálnej stránky. A keďže už sú
akú-takú chvíľku na svojich pozíciách, opýtali sme sa ich pár jednoduchých otázok, ktoré vám priblížia ich
pohľad na našu dedinu a jej fungovanie. Otázky boli nasledovné a pre
všetkých rovnaké.
1) Kde vidíte najväčšie nedostatky Tekovských Nemiec, ktoré
by sa dali zmeniť?
2) Myslíte si, že štyri roky budú
stačiť, aby sa tu niečo pohlo k lepšiemu?
3) Čo inovatívne a prospešné
by ste chceli vo svojom funkčnom
období zaviesť do praxe?
Posledná otázka, ktorou sme ich
potrápili, bola viac na zasmiatie, keďže sme všetci len ľudia a keď nás
nikto iný nepochváli, musíme sa sami.
4) Prečo si myslíte, že ľudia zvolili do obecného zastupiteľstva
práve vás?
Prvá mi veľmi promptne a na záver skromne odpovedala Ing. Zuzana Beniaková:
„Najväčšie nedostatky Tekovských
Nemiec vidím v tom, že sa tu nerobí
nič pre mladých. Mám pocit akoby sa
dávali na druhú koľaj, pričom si myslím že patria na popredné miesto,
pretože na nich záleží existencia tejto
obci. V prípade dobrých podmienok
by si tu mohli založiť rodiny, postaviť
domy a nemuseli by odchádzať preč,
kde sú pre nich vytvorené lepšie podmienky.
Chýbajú tú presne vymedzené pozemky kde by sa mohlo stavať, a tiež
by tu mohla byť postavená aspoň jedna bytovka, kde by mohli mladé rodiny dočasne alebo natrvalo bývať.“
„Myslím si, že štyri roky sú krátka doba na to, aby sa niečo výrazne
zmenilo k lepšiemu. Avšak si myslím,
že sú veci, ktoré sa budú dať za 4 roky zmeniť, a viesť k lepšiemu životu
na dedine.“
„Na toto je veľmi ťažko odpovedať. Ja by som chcela viacero vecí,
avšak nezáleží to len na mne. Chcela by som, aby sa organizovali rôzne
hudobné vystúpenia pre mladých, ale
aj starších. Veľmi by som bola rada,
kedy sa brali ohľady aj na dôchodcov,
vychádzať im v ústrety , či už vo forme kosenia, vybavovania rôzny sťažností alebo pri tzv. sociálnej pomoci.
Ale toto sú všetko veci ktoré, som ako
už spomínala nezáležia len na mne.“
„Fúúúúha, tak to vôbec neviem, to
by ste sa museli opýtať tých, ktorí ma
volili. Ja som sa vždy snažila, pokiaľ
som vedela, každému pomôcť a vyjsť
v ústrety, ale či to malo na to vplyv,
tak to Vám neviem povedať.“
Hneď za ňou nasledoval p. Jozef
Mokrý, síce stručnejšie, ale rovnako
výstižne a zodpovedne:
„Najväčšie nedostatky vidím v chýbajúcej kanalizácii a v bytovej výstav-

be, následkom čoho odchádzajú mladí ľudia z našej obce.“
„Za štyri roky sa toho dá zmeniť dosť a samozrejme moja snaha
je, aby toho dobrého čo urobíme bolo čo najviac.“
„Chcel by som, aby sa urobil poriadok s občanmi, ktorí znepríjemňujú
život slušným ľuďom a aby sa za svoje činy zodpovedali.“
„Neviem ako odpovedať na túto
otázku ,ale veľmi si vážim že som dostal dôveru od občanov a budem robiť všetko pre to aby som ich nesklamal.“
Ďalšou respondentkou mi bola p.
Mária Rudzanová, ktorej odpovede boli jasné a posledná veľmi milá
a vtipná:
„Kľúčové body pre rozvoj dediny
sú najmä kanalizácia a bytová výstavba.“
„Na niektoré veci 4 roky určite stačia. Je to o určení priorít.Sme na začiatku "cesty". Niektoré veci sú samozrejme dlhodobejšieho charakteru, ale niekto predsa začať musí.“
„Samozrejme, že som išla do volieb s určitou vlastnou víziou. Lenže
predstavy ustúpili realite, ale dúfam,
že príde správny čas na ich uskutočnenie. Tak keď to bude aktuálne,budete o nich vedieť :-).“
„...žeby čaro osobnosti..:-)“
Posledným, ktorého sme do tohto
čísla vyspovedali bol Ing. Ján Valkovič, ktorý nám obšírnejšie priblížil
svoju víziu:
„Určite jeden z najväčších nedostatkov v našej obci je nevybudovaná kanalizácia, chýbajúca bytová výstavba a vytvorenie podmienok pre
rodinnú výstavbu. Ďalej je to málo
pracovných príležitostí, problém odpadového hospodárstva – množstvo
divokých skládok v okolí obci.“
„Ohľadne kanalizácie sa už začali
robiť práce na úprave projektu, s tým
súvisiace zmeny na dodatku Územnoplánovacej dokumentácie. Plán je
ukončiť tieto zmeny do jesene 2015
a byť pripravený na nové výzvy z fondov EU z nového programovacieho obdobia 2014 – 2020. Obec nemá taký rozpočet, aby mohla z neho vybudovať kanalizáciu, takže začiatok výstavby bude závisieť od toho, či sa nám podarí na to vybaviť ﬁnančné zdroje. Výstavba nájomných
bytov, rodinných domov – máme už
vytypované vhodné lokality v centre obci, dúfajme, že sa podarí doriešiť vlastnícke vzťahy, pripraviť všetky
náležitosti tak, aby sme mohli začať
s výstavbou v priebehu budúceho roka 2016. Tu je to podmienené, aby
zostali podpora zo strany Štátneho
fondu rozvoja a bývania tak ako doteraz. Priemyselná zóna – tak isto sa
už rieši v úprave Územno-plánovacej
dokumentácii. Po ukončení prípravných prác plánujeme aktívne ponúkať túto lokalitu. Tu však nie je možné dať v tejto chvíli odpoveď kedy to
bude, môže to trvať rok, aj viac ro-

kov, je tu veľa faktorov, ktoré priamo
aj nepriamo vplývajú na to, či sa nejaký investor rozhodne pre našu lokalitu, alebo nie. Odpadové hospodárstvo – vytvorenie lepších podmienok
je možné zrealizovať v tomto volebnom období, dôležité v tomto smere
však bude, aby sa zmenil aj prístup
všetkých občanov v obci, aby im to
nebolo ľahostajné, keď vznikajú všade po okolí obce divoké skládky.“
„Myslím, že všetky podstatné body som už uviedol v predchádzajúcich odpovediach. Okrem toho aktívne podporujem mládežnícky šport
v obci, s radosťou podporím aj ostatné športové aktivity, podporu iných

podujatí pre budovanie kultúrnych
a iných tradícií v našej obci.“
„Odpoveď na túto otázku nechám
na občanov našej obce.“
V ďalšom čísle vám prinesieme pokračovanie článku a odpovede zvyšných poslancov. No ako sa zdá, môžeme byť spokojní s tým, koho sme si
zvolili. Naši poslanci presne vedia, čo
chcú a v mnohom sú jednotní, ak budú pokračovať takto aj ďalej, môžeme sa tešiť na rozkvet našej dediny.
Touto cestou im zároveň ďakujem, že
si našli čas aj v takom rušnom období a nemali problém zodpovedať moje otázky.
Anna Ragasová ml.

Program rozvoja vidieka 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka na roky 2014 - 2020 je dokumentom, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka v novom programom období. Je vytvorený tak, aby zabezpečoval plnenie troch hlavných cieľov:
Ø konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva,
Ø udržateľné využívanie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy,
Ø vyvážený územný rozvoj vidieckej ekonomiky.
Tie sa budú napĺňať prostredníctvom opatrení zameraných na podporu poľnohospodárskych a lesníckych podnikov prostredníctvom investícií do hmotného majetku, podporu podnikania a investícií do lesných technológií, vrátane
preventívnych opatrení pre poľnohospodársku pôdu a lesy. Podpora je orientovaná hlavne na tvorbu pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti
a podporu živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby.
Program rozvoja vidieka na Slovensku sa sústreďuje na šesť priorít:
1. Podpora prenosu znalostí a inovácií – zameraná na poradenstvo.
2. Zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti, inovačných
technológií a udržateľného hospodárenia – jedná o investície do rastlinnej
a živočíšnej výroby a zároveň zameranie na efektívne využívanie zdrojov vody, pôdy a energie, a tiež na emisie skleníkových plynov. Nástrojom na zvýšenie konkurencieschopnosti lesného hospodárstva je vybudovanie a modernizácia lesných ciest a investície do moderných technológií.
3. Podpora organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok
zvierat a riadenia rizík – zameraná na zvýšenie pridanej hodnoty domácej
výroby a integrované projekty, obnovenie hydromeliorácií pre zníženie rizika
škôd spôsobených povodňami.
4. Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom. Jej cieľom je zamedzovať opúšťanie pôdy a podporovať postupy ekologického poľnohospodárstva.
5. Podpora efektívnosti zdrojov a klímy – zameraná na spracovanie odpadu
a produkciu biomasy z agropotravinárskeho odvetvia a lesného hospodárstva.
6. Podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja – zameraná na vykonávanie stratégií miestneho rozvoja a podpora mikropodnikov a malých podnikov, čím sa vytvoria aj pracovné miesta.
Rozpočet Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 je 2 079 595 129 EUR na 7
rokov, z toho 1 545 272 844 EUR predstavuje príspevok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu (EÚ) a 533 709 174,25 EUR predstavuje príspevok zo
štátneho rozpočtu.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.rrahornepozitavie.sk.
Autor: RRA Horné Požitavie

Kurz šitia

Na prelome mesiacov marec- apríl v rámci činnosti kultúrnej komisie
v našej obci prebiehal šesťtýždňový kurz šitia pre začiatočníčky. Sedem
nadšených ženičiek sa pod odborným dohľadom sympatickej pani Kozaiovej zo Zlatých Moraviec učili základom šitia na šijacom stroji. Stretávali sme sa raz týždenne. Začali sme údržbou a obsluhou stroja a už
na prvom stretnutí sme sa naučili urobiť strih na sukňu. Postupne sme
sa učili klásť strihy na látku, postup pri strihaní a šití. Okrem sukne sme
ušili zložitejšiu, či jednoduchú blúzku. Získali sme cenné rady pri strihaní a šití, keďže niektoré z nás boli úplné začiatočníčky alebo len samoukovia. Keďže nadišla jar a leto a s tým súvisí viac domácich prác, načas sme kurz šitia prerušili, no dúfame a tešíme sa na to, že na jeseň
budeme v šití pokračovať.
Zuzana Koštialová
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Na slovíčko...
S pánom farárom Mgr. Eduardom Janíčkom
1. Voláte sa Eduard, odkiaľ pochádza Vaše meno a ak môžete
prezradiť, koľko máte rokov?
Pri narodení som dostal meno
po otcovi a ten dostal to isté meno
po svojom otcovi.... Takže volám
sa Eduard a keďže chcete vedieť
aj vek, tak mam niečo cez 35.
2. Odkiaľ pochádzate, máte
súrodencov?
Som chlapec narodený pod Tatrami v Starej Ľubovni a moji rodičia bývajú konkrétne v Plavnici.
Mám štyroch súrodencov, dvoch
bratov a dve sestry.
3. Je pravda, že ste pôsobili aj
v zahraničí?
Áno, je to tak. Nie dlho, bol som
tam pol roka. Konkrétne v Kanade
v Toronte. Vo farnosti na predmestí Toronta (Mississauga). Taktiež
sme mali na starosti kostol a Slovákov žijúcich v okolí Hamiltona (viac
ako hodinu cesty autom po diaľnici z Toronta) a taktiež komunitu v Cambridge, kde sa prenajímal
kostol na slovenské omše. Sem prichádzali aj Slováci z Londýna.
4. Prečo ste prišli práve do
Tekovských Nemiec?
Tak to je veľmi jednoduchá otázka. Pretože ma sem poslal biskup.
5. Prekvapili Vás tunajšie zvyky, ľudia?
Nepovedal by som, že ma niečo
prekvapilo. Každá obec, či mesto
na Slovensku sú rôznorodé. Aj
vďaka svojej kultúre, umeniu, tradíciám, zvykom, prírode... Každé miesto je čímsi krásne a má čo
ponúknuť zo svojej krásy, každé-

mu kto zavíta do našej krajiny.
Keď zotrváte na nejakom mieste určitý čas, kúsok z vášho srdca
z vás tam samozrejme ostane. Ľudia, ktorí vás oslovia, s ktorými sa
stretávate, rozprávate a spoznávate. Každý človek zanecháva v tom
druhom čosi zo seba.
6. V základnej škole učíte náboženskú výchovu, ako sa Vám
tu učí?

 11. mája sa konala pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie netradičná svätá omša „Požehnanie siatín“. Podľa počtu zúčastnených bol o tento
netradičný duchovný zážitok veľký záujem.

 Strecha kostola: Počas pôsobenia p. farára Janíčka bola natretá
strecha kostola, opravená dlažba
a upravené okolie kostola, interiér dostal nový náter a obnovené
boli aj obrazové rámy a zábradlia,
bola urobená revízia elektrických
rozvodov a ozvučenia.

Deň matiek

V nedeľu 10. 5. 2015 sme sa v sále kultúrneho domu zišli osláviť sviatok všetkých mamičiek a starých mám. Program sa začal o 15.00 hodine príhovorom žiakov a pána riaditeľa. Šnúru čísel odštartovali naši malí
škôlkári a po nich sme vystúpili my žiaci ZŠ. Recitovali sme básne, tancovali, spievali, Edo hral na klavíri a ja na keyboarde. Snažili sme sa zo
všetkých síl vystúpiť čo najlepšie a nič nepokaziť. Po vystúpení sme svoje mamičky a starké obdarovali kvetinou a poďakovali sme sa za všetko
čo pre nás robia.
Adam Drgoňa, 5. roč.

Je to učenie, ktoré by som nazval „rodinné“, keďže žiaci sú pospájaní z viacerých tried a ročníkov na jednej vyučovacej hodine.
Snažím sa im odovzdať pravdy viery. Ale musím upozorniť, že rodičia
sú prvými učiteľmi svojich detí a je
ich prvoradou úlohou napĺňať prísľub a záväzok, ktorý dali pri krste
spolu s krstnými rodičmi Bohu.
7. Čo Vás prinútilo k oprave
a rekonštrukcii kostola a jeho
okolia?
Tu budem skôr biblický. Dobrý
správca sa snaží zveľaďovať to, čo
mu bolo zverené. Nehovorím, že
som dobrým správcom, ale snažím
sa ním byť. A taktiež vďaka patrí
aj všetkým, ktorí často prichádzali a napomáhali pri obnove kosto-

la. Každý podľa svojich možností.
Ale márne by bolo naše snaženie,
ak ho Boh nepožehnáva. Tak veľká vďaka patrí aj veriacim, ktorí sa
často modlili za toto dielo.
8. Môžete naším čitateľom prezradiť Vaše koníčky, záujmy?
Na prvom mieste je Boh a potom
hobby. A z nich asi príroda a hory.
9. Videli sme Vás hrať futbal
na jednej akcií (Memoriál V. Valkoviča), na akom poste hráte?
To je taký relaxačný futbal. Naháňanie lopty po ihrisku.
30. 6. 2015 pán farár Janíček
z našej obce odchádza do Bratislavy, ale za jeho krátke a plodné pôsobenie v našej obci mu zo srdca
ďakujeme!
Zhovárala sa P. Datková

Obdivuhodná záľuba
Veľmi pekný a užitočný nápad
dostala naša spoluobčianka pani
M. Homolová. Aj popri opatrovaní
svojej mamy si našla peknú záľubu,
ktorej sa venuje každú voľnú chvíľku - ŠITIU NEMČIANSKYCH KROJOVANÝCH BÁBIK. Šitiu sa začala venovať už v mladosti a pokračuje v tom až dodnes, čím si kráti dlhé zimné večery. Pôsobila v dedinskom folklórnom súbore „INOVEC“ a aj to ju
inšpirovalo k tomuto nápadu. Keďže
je toho názoru, že
oči sa boja, ale ruky spravia, pustila
sa do šitia, aj napriek tomu, že je to
dosť náročná práca. Vykúzliť bábiku,
ktorá je maličká, a na
pomerne malom priestore spraviť autentické krojované
výšivky a napodobniť trasilový čepiec nie je vôbec jednoduché. Kroj
bábiky sa skladá zo spodničky, sukne, zástery, oplecka, lajblíka, golieri-

ka. Na nohách má čižmy,
a na hlave ručník z bavlnenej látky, ﬁzier a trasilový čepiec. Krásu krojovanej bábiky obdivujú aj za hranicami Slovenska. V Nemecku nás
svojou krojovanou bábikou od pani Homolovej reprezentuje naša rodáčka z Tekovských Nemiec E.Lukáčová.
S. Homolová
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Kolegyňa naša milá
so škôlkou si denne žila.
S Tebou bolo veselo,
občas sa nám ani domov nechcelo.
Otočil sa v knihe list a Ty musíš ísť...
Tieto slová patria pani učiteľke Márií Sikoriakovej, ktorá po 38. rokoch
strávených v materskej škole odchádza do zaslúženého dôchodku.
Na konci roka sme sa v našej materskej škole rozlúčili nielen s našimi predškolákmi, ale aj s dlhoročnou riaditeľkou a neskôr zástupkyňou ZŠ s MŠ, pani učiteľkou Máriou
Sikoriakovou. Je tu chvíľa na vyslovenie slov vďaky za jej prácu, ktorú
odviedla počas toľkých rokov v Tekovských Nemciach. Pracovať s deťmi a ešte s malými, patrí medzi najnáročnejšie povolania. Častokrát sa
stretávame v rodinách s problémom,
kde si nevedia rady s jedným dieťaťom a jej prešlo cez ruky za 38 rokov v našej MŠ nespočetné množstvo detí. Deťom rozdávala lásku, trpezlivosť a hlavne svoje vedomosti.
Vytvárala a nahrádzala im v škôlke
druhý domov. Trpezlivo vždy hľadala
cestu ku každému detskému srdcu.
Neraz obetovala aj svoj voľný čas na
to, aby mohla nazrieť do osudov detských duší, vypočuť ich, porozprávať
sa s nimi, pohladiť po vláskoch. Tiež
bola pre mnohých z nás kolegyňou
a priateľkou, vždy vedela vypočuť,
poradiť, pomôcť a spoločne sa s nami zasmiať. Tridsaťosem rokov práce
pre jednu obec to je presne takmer
38 rokov rozdávania lásky a starostlivosti všetkým Nemčanom, ktorí majú
menej ako 40 rokov. Jej prví škôlkari
majú už deti a už aj tie majú svoje deti. To je spomienok a zážitkov. S láskou a vďačnosťou svojich zverencov
sa stretáva v obci na každom kroku. S mojou „šéfkou“ som nepretržite
pracovala 31 rokov a za toto obdobie
medzi nami k vážnejším konﬂiktom
neprišlo. Vtesnať 31 rokov do niekoľkých viet je nemožné, ale to najdôležitejšie, čo by som svojej kolegyni
chcela povedať je „Ďakujem“ za vzájomnú spoluprácu a kolegiálne spolunažívanie. Kdesi som počula, že „kto
spomína, nezabúda“. Tak ja budem
spomínať...
Na záver svojho príspevku ponúkam slová, ktoré Mária Sikoriako-

Narodili sa

Hugo RAJČAN
Marcus VALENT
Gabriel GAŽI

vá predniesla pri našej rozlúčke na
konci školského roka: „Dávam šancu
mladým, lebo to potrebujú. Ďakujem,
že som sa od roku 1977 natrvalo stala súčasťou pedagogického kolektívu
materskej školy. Práca učiteľky ma
vždy priťahovala, túžila som učiť, vychovávať deti, obdarúvať ich láskou
a veľa ich naučiť. Myslím si, že počas
môjho 38 ročného pôsobenia v tunajšej MŠ sa mi to splnilo. Na všetky
deti, ktoré som učila spomínam s radosťou, ako aj na kolegyne, kuchárky, upratovačky. Rada spomínam na
predsedu vtedajšieho MNV pána V.
Drgoňu, na pánaI. Kašubu a na súčasnú starostku Ing. E. Valkovičovú,
s ktorými som spolupracovala. Vzájomne sme si vychádzali v ústrety
snažiac sa o to, aby naša najmladšia

generácia mala v škôlke čo najlepšie
podmienky. Tak isto ďakujem za spoluprácu riaditeľovi školy PaedDr. J.
Šupkovi. Škôlku zanechávam, čo sa
týka vybavenia vo veľmi dobrom stave. Všetko na svete môže človek zastaviť, ale nikdy sa mu nepodarí zastaviť čas. A preto prišiel čas aj môjho odchodu. Prajem mojej nástupkyni veľa zdaru a veľa trpezlivosti pri výchove našej mladej generácie.“
Celkom na záver zaželajme našej
dôchodkyni aby roky, ktoré má pred
sebou, prežila v zdraví, v spokojnosti, obklopená láskou a pozornosťou
svojich najbližších. Aby si užila svoju
vnučku, ktorú s manželom nadovšetko milujú, ktorá je ich slniečkom, radosťou a najväčšou nádejou.
A. Drgoňová

Stavanie mája
Deň pred 1. májom sme v našej
obci už tradične postavili máj. Pekný, vysoký, ozdobený stužkami, o
ktoré sa postarali dievčatá. O to,
aby na nás hľadel hrdo a zvysoka,
sa postarali členovia nášho Dobrovoľného hasičského zboru, ktorým
pomáhali súci chlapi z obce. Pod
postaveným májom naše školáčky pod vedením p.učiteľky
Magdy Šimegovej a za hudobného sprievodu harmonikára p.
Jozefa Drgoňu, zaspievali piesne o máji.
Pre všetkých boli pripravené ozajstne pochúťky- mastné
chleby s cibuľou a klobása. Po
programe zábava v parku pokračovala do večerných hodín
pod taktovkou nemčianskej dô-

chodkovskej kapely. Naši "mládenci" nás nesklamali.
Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí sa zaslúžili o to, aby
sa tradícia stavania mája v našej
obci zachovala.
Mária Rudzanová

„CHYŤME SA ZA RUKY“
8. mája sa pod záštitou Obecného úradu Tekovské Nemce
konal 2. ročník beneﬁčnej zábavy pod názvom „Chyťme sa za
ruky“, ktorú organizovala rodina
Martinka Falušiho - Piačeka. Výťažok bude použitý na liečbu a pomôcky pre malého
Martinka, ktoré mu pomôžu pri jeho zdravotnom postihnutí. Pre hostí bolo pripravené bohaté chutné občerstvenie a tombola. O zábavu sa postarala hudobná
skupina JEVEL, brušné tanečnice, folklórna a country
skupina. Všetci účinkujúci vystúpili bez nároku na ho-

2. ročník beneﬁčnej zábavy
norár. Myslím že všetci zúčastnení sa zhodnú na tom
že na tejto beneﬁčnej zábave bola naozaj výborná atmosféra, čo sa prejavilo aj na vypredaných tombolových lístkoch. Počas piesne Michala Davida „Pár přátel stačí mít“ sa doslovne splnil názov tejto beneﬁčnej
zábavy. Všetci hostia sa spontánne chytili za ruky, spoločne spievali a aj takýmto spôsobom vyjadrili podporu
malému Martinkovi a jeho rodine.
Tešíme sa na ďalší ročník!
V. Lacová

Manželstvo uzavreli

Marek ŠVANČIAR
a Jana ČAČÍKOVÁ
23. 5. 2015
v Tlmačoch
Slavomír FORGÁČ
a Andrea PÁLENÍKOVÁ
13. 6. 2015
v Tekovských Nemciach

Naši jubilanti
50 rokov:
Jozef DRGOŇA
Ľubomír MOLNÁR
Mária LUKÁČOVÁ

60 rokov:
Ján SIKORIAK
Ľudovít BENČURIK
Melánia TURZOVÁ
Srdečne
blahoželáme!

V budúcom čísle:
 Deň otcov
 Výlet do Podhájskej
 Súťaž vo varení gulášu
 Nový školský rok
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Športové hry MDD
V tomto školskom roku sme zareagovali na výzvu Slovenského olympijského výboru a pripravili sme pre
našich žiakov MDD v duchu olympijských hier. V spolupráci s Radou rodičov pri ZŠsMŠ v Tekovských Nemciach na čele s predsedom Ing. Jozefom Drgoňom a ostatnými členmi
ako aj s pedagogickým zborom našej
školy. Pri tejto príležitosti sme oslovili
nášho spoluobčana p. Jána Sikoriaka ako dlhoročného športovca, futbalistu, trénera i aktívneho prispievateľa do obecných novín o športovom dianí v obci, ktorý krátkym príhovorom pozdravil športovcov, aby
slávnostne otvoril túto olympiádu. Za
tónov olympijskej hymny priniesli naši športovci olympijský oheň i vlajku,
ktorá bola vztýčená na stožiar. Nasledovalo privítanie, slávnostný sľub
za športovcov i rozhodcov. Súťaži-

lo sa v 5-členných družstvách, ktoré predstavovali rôzne krajiny sveta
a pre túto príležitosť si zhotovili aj ich
vlajky. Samotné zápolenia prebiehali
v areáli školy a na multifunkčnom ihrisku. Bolo ich 9 – člnkový beh, hod
do koša, streľba, šplh, skok do diaľky, beh k métam, skok z miesta, penalty a šplh na žrdi. Z každej disciplíny vzišiel víťaz za mladších i starších žiakov a najlepšie družstvá.
Celkovým víťazom sa stalo družstvo
reprezentujúce Jamajku – V. Brieška, L. Pacher, P. Lendel, N. Benčurik, M.Tóth, ktorí získali zlaté medaily. Víťazom jednotlivcov odovzdali
diplomy a vecné ceny jednotliví rozhodcovia disciplín a družstvám odovzdal medaily a diplomy predseda
RR p. Ing. Drgoňa. Pokým deti súťažili, členovia RR sa postarali aj o občerstvenie a výborné palacinky, za

čo im patrí vrelá vďaka. Okrem toho každý žiak i dieťa v škôlke dostali aj balíček s darčekmi i sladkosťami. Počasie nám prialo a deň prebehol ako voda. Olympiáda sa vydarila
a my sme objavili mnoho šikovných
detí, ktoré rady športujú a súťažia.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
pričinili o tento skvelý deň.
S dobrými pocitmi sme odchádzali domov. Myšlienku olympizmu sme
opäť upevnili.
Dr.J.Šupka,rš

Niekoľko predsavzatí do budúcnosti našej školy
1. Zvyšovanie kvality vyučovania
- dbať o odborné prideľovanie úväzkov pedagógov podľa aprobácie a požadovaného vzdelania
- vypracovať SWOT analýzu školy na zistenie silných a slabých stránok školy
- zabezpečiť vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka v novom školskom roku 2015/2016
- umožniť zriadiť anglický motivačný krúžok v materskej škole v rámci
programu ISCED -0
- uplatňovanie moderných metód
vyučovania s využitím interaktívnych
tabúľ v triedach a počítačov v učebni
IKT, e-komunikácia s rodičmi cez E-žiacku knižku v sídle webu školy
- umožniť naďalej pedagógom zvyšovať svoju odbornosť formou kontinuálneho vzdelávania v programoch,
ktoré sú prínosom pre vyučovanie
v škole
- zvyšovať úroveň sebahodnotenia
žiakov, ich schopnosť hodnotiť výkon
podľa požiadaviek obsahu učiva v jednotlivých ročníkoch
- využívať dostupné materiálno-technické zabezpečenie školy na
všetkých hodinách
- zvyšovať pohybovú a športovú výchovu žiakov, posilnenie hodín TV na
1.stupni ZŠ
- príprava talentovaných žiakov na
predmetové olympiády do okresných
súťaží
- zapájanie sa do okresných súťaží
v športovej i vedomostnej oblasti
- organizovanie plaveckého , resp.
lyžiarskeho výcviku žiakov – v šk.roku
2015/2016
2. Krúžková a mimoškolská činnosť
– iné aktivity v školskom roku
- Na základe odovzdaných vzdelávacích poukazov žiakov pre školu ponúknuť im záujmovú činnosť v popoľudňajších hodinách 1x týždenne
v krúžkoch podľa záujmu detí:
- Okrem tradičných krúžkov – výtvarný, strelecký, počítačový, anglického jazyka, fotograﬁcký, športovo-tu-

ristický ponúknuť turistický pre 2.stupeň, slovenského jazyka, folklórny
a spevácky, tanečný krúžok, čitateľský
krúžok a pod., zdravotnícky krúžok,
futbalový krúžok pre mladších žiakov,
dopravný, modelársky a pod. podľa
podmienok a záujmu detí
- Organizovať tradičné aktivity :
Nočná hra, Deň otvorených dverí,
Slávnosti činov
- Zaviesť tradičné športové súťaže
o majstra školy – streľba, stolný tenis,
súťaž v bicyklovaní, atlét – atlétka roka a pod.
- Pokúsiť sa tradične organizovať
stretnutie s inými školami v športových alebo vedomostných súťažiach
- Doplniť knižnicu o detskú literatúru – podporovať rozvoj čítania – kniha
v kocke –Čitateľský maratón – popoludnie s knihou spolu s rodičmi a pod.
- Zorganizovať zaujímavú súťažnú
hru – vedomostno-fyzicko-športovú
pre 2. stupeň –Zdolanie pevnosti – podobne ako Nočná hra pre 1. Stupeň –
získať pre prácu rodičov
- Osloviť mladých ľudí nad 18 rokov,
ktorí chcú a majú záujem viesť krúžky
- Úzko spolupracovať s Radou rodičov pri ZŠsMŠ, RŠ a obcou pri spoločných akciách a aktivitách, organizovať spoločné stretnutia v školskom
roku
- Na podporu záujmovej činnosti
získať ﬁnančné prostriedky aj od zriaďovateľa školy z podielových daní určené na kultúrnu a spoločenskú činnosť detí a mládeže
3. Vzdelávacia oblasť v projektoch pre školu a tvorba materiálno-technického zabezpečenia podľa požiadaviek MŠVaV SR 20152018:
- Pokračovať v štyroch získaných
grantoch a projektoch vo vyučovaní:
- Elektronizácia vzdelávacieho systému základného školstva
- Operačný program informatizácie spoločnosti – Digiškola – e-testovanie žiakov
- Moderné vzdelávanie pre vedo-

mostnú spoločnosť
- Recyklohry – zber separovaného
odpadu – Zdravá škola
- Dobrá škola na dedine – program
školského vzdelávacieho systému
- Odstraňovať drobné nedostatky
v zariadení a prevádzke školy
- Riešiť budúce rozširovanie kapacít a zriaďovanie odborných učební a priestorov pre vyučovanie odborných predmetov
- Udržiavať vo funkčnom stave existujúce športové priestory a areál na
aktívne využívanie
- Riešiť možnosť využitia KD – sály
na zimnú telocvičňu- loptové hry, gymnastika, stolný tenis, aerobik a pod.
4. Vytvorenie kvalitnej a pozitívnej
atmosféry v škole
- Aktívna účasť všetkých zamest-

nancov na chode a plnení plánov školy v roku
- Hodnotenie práce zamestnancov
– osobné pohovory 1x ročne
- Spoločné porady a konštruktívne
nápady – možnosť prejavenia aktivít
- Vzájomná pomoc pedagógov pri
aktivitách, riešeniach problémov so
žiakmi a pod.
- Úsilie o stálu pozitívnu atmosféru
a spoluprácu v škole
- Možnosť zriadiť žiacky parlament
– spoluúčasť žiakov , zástupcov tried
na niektorých rozhodnutiach – aktivity, výlety, exkurzie a pod., správanie
a výchovné problémy
PaedDr. J.Šupka, riaditeľ
Schválené pracovníkmi základnej
školy 29.5.2015

Deň detí v Materskej škole
(O psíčkovi a mačičke)
Kto z nás si rád nezaspomína na svoje detské časy? Na zábavu, pesničky, básničky, hry s kamarátmi a predovšetkým na obľúbené rozprávky,
ktoré nám čítali alebo rozprávali naše mami či babičky? Jednou z takých
rozprávok je nepochybne aj útla knižka o dobrodružstvách psíčka a mačičky, ktorú napísal a ilustroval český spisovateľ Josef Čapek.
Táto hravá kniha zabáva celé generácie detí rôznych vekových kategórií už od roku 1929, a práve jej divadelnej inscenácie v Starom divadle
Karola Spišáka v Nitre sa 1. júna zúčastnili aj deti z našej Materskej školy.
Tento výlet pre našich najmenších sa konal pod záštitou pani starostky a
občianskeho združenia pre rozvoj mikroregiónu Požitavie-Širočina.
Herci deťom zahrali 3 príbehy práve z tejto knižky. Deti sa dozvedeli čosi o tom ako psíček s mačičkou piekli tortu, ako psíček s mačičkou
umývali podlahu a taktiež čosi o pyšnej nočnej košieľke.
Naši najmenší tak mohli osláviť deň detí aj takýmto zábavným a veselým predstavením, a tiež vidieť svoje obľúbené rozprávkové postavičky
naživo na doskách divadla. Zároveň sa mohli pobaviť a poučiť z ich dobrodružstiev, čo bol pre nich nepochybne veľkolepý zážitok.
Je naozaj veľkým prínosom, že naše deti sa už v rannom veku a dobe
internetových zdrojov či ﬁlmových rozprávok mohli oboznámiť s kultúrou
na divadelných doskách. Vďaka za to preto patrí nielen hercom či občianskemu združeniu, ale aj pani učiteľkám, a pani poslankyni Zuzane Beniakovej, ktoré deti sprevádzali a umožnili im tak zažiť živé a veselé zobrazenie dobrodružstiev ich rozprávkových hrdinov.
L. Sentineková
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1. ročník ochutnávky vín pri Sv. Urbanovi
Dňa 14. júna 2015 sa uskutočnila na viniciach pri soche Sv. Urbana pobožnosť - posvätenie viníc
a úrody spojená s prvou ochutnávkou vín, ktoré boli vyprodukované hlavne domácimi vinármi.
V ponuke bolo 20 vzoriek bielych
vín, hlavne Rizling rýnsky a vlašský, Pesecká leánka, Veltlin zelený, Zmeska, Otelo a 10 vzoriek
červených vín – prevažne odrody Frankovka modrá, Dunaj, Alibernet. Samotná ochutnávka vín
vzhľadom na obmedzené podmienky – vysoké horúčavy, chýbajúce chladenie nebola ideálna,
nahradil to však nádherný výhľad
na našu obec a jej blízke okolie.

Pri tomto pohľade určite aj
samotné víno chutilo o niečo
lepšie ako doma.
Môžeme povedať, že sa
úspešne splnil cieľ tohto
podujatia - uskutočniť stretnutie všetkých priateľov
dobrého vína, takisto občanov, ktorí majú blízky vzťah
k naším viniciam a tradíciám vinohradníctva a výroby vína.
Už teraz máme viac návrhov, ako to zorganizovať
na budúci rok lepšie, takže
sa tešíme na budúcoročnú
ochutnávku vín pri soche Sv.
Urbana na našich viniciach.

Foto: Richard Horný, Ing.
Ján Valkovič, Hradská 224,
Tekovské Nemce

Futbalový turnaj mladších žiakov

Výstup na Inovec
Dňa 8. mája sa uskutočnil individuálny výstup na Inovec. Počasie bolo ideálne na turistiku. Po úspešnom výstupe všetkých čakalo občerstvenie zabezpečené poslancami OZ. Obdiv si zaslúžia hlavne deti, ktoré svojou pevnou vôľou výstup zvládli na jednotku. Dúfame, že o rok sa znovu
stretneme a vo väčšom počte.
Mária Rudzanová

Po veľkom daždi vyšlo slnko a tak sa v piatok 29. mája mohli stretnúť
žiaci 1. – 4. ročníkov z obce Volkovce, Čaradice a Čierne Kľačany v Tekovských Nemciach na malom ihrisku pri základnej škole, aby tu zohrali
futbalový turnaj. Oduševnené výkony malých športovcov priniesli najväčší
úspech deťom z Čiernych Kľačian, ktorí vyhrali všetky zápasy. Na druhom
mieste sa umiestnilo družstvo z Volkoviec, pohár za tretie miesto si odniesli
žiaci z Tekovských Nemiec. Čaradice nezískali v zápasoch ani jeden bod,
odchádzali domov zo štvrtého miesta. Atmosféra bola výborná, rovesníci
sa búrlivo povzbudzovali a všetci zúčastnení sme sa zhodli na tom, že takýto turnaj si zopakujeme aj o rok v niektorej zo zúčastnených obcí.
Za pomoc pri organizácií podujatia ďakujem pani starostke Ing. Valkovičovej za pekné ceny a občerstvenie, pánovi učiteľovi Mgr. Podskalickému, ktorý všetky zápasy odpískal a učiteľkám Mgr. Koštialovej a Mgr. Valachovej, M. Vlčkovi za odbornú pomoc.
P. Jančeková

 Dolný rad zľava: M. Tóth, N. Benčurik, J. Lovecký
Stredný rad zľava: K. Bartal, K. Briešková, R. Horňák, R. Bagala
Horný rad zľava: M. Vlčko, Mgr. Podskalický, Mgr. Jančeková
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5. ročník Memoriálu Vincenta Valkoviča
Dňa 25. apríla2015 sa uskutočnil už 5. 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 Žilina, Tekovská Breznica, Hronský Beňadik, Tlmače a Tekovské Nemce.
Pred začiatkom turnaja boli vylosované dve skupiny, kde hrali mužstvá každý s každým:
1. Skupina – Hôrky, Tekovská Breznica, Tekovské Nemce
2. Skupina – Calex Zlaté Moravce,
Hronský Beňadik, Tlmače
Výsledky v 1. Skupine:
Hôrky – Tekovská Breznica
Tek. Breznica – Tek.Nemce
Hôrky – Tekovské Nemce

5:2
5:2
7:4

Poradie v 1. Skupine:
1. Hôrky
2. Tekovská Breznica
3. Tekovské Nemce
Výsledky v 2. Skupine
Calex Zl.Moravce – Hr. Beňadik 3 : 3
Tlmače – Calex Zlaté Moravce 5 : 5
Tlmače – Hronský Beňadik
6:1
Poradie v 2. Skupine:
1. Tlmače
2. Calex Zlaté Moravce
3. Hronský Beňadik
Zápas o 5. miesto
Tekovské Nemce – Hr. Beňadik
4:3
Zápas o 3. miesto
Tek. Breznica – Calex Zl. Moravce
5:4

Zápas o 1. miesto
Tlmače – Hôrky
7:5
Tento rok nám počasie prialo,
a to bol jeden z dôležitých faktorov, ktoré prispeli k vydarenému
turnaju po všetkých stránkach
– športovej, organizačnej, počtu divákov. Celý turnaj sa odohral v priateľskej atmosfére, aj
keď pri niektorých osobných
súbojoch v zápale boja sa trochu aj zaiskrilo. Niektorí hráči si chceli spomenúť na mladé
roky, keď hrávali futbal s veľkou
b o j ov n o s ťo u,
zápalom a oduševnením. Dôležité však bolo,
že sa nikto vážnejšie nezranil a po
turnaji sme sa všetci stretli na záverečnom vyhodnotení turnaja v svadobke KD.
Touto cestou sa chcem srdečne
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii celého turnaja,

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 6. ročníku Me-

moriálu Vincenta Valkoviča v apríli
2016. (V prípade záujmu o nahliadnutie ostatnýchfotograﬁí z tohto
turnaja ich najdete na webstránke
www.vhx.sk – Galéria Vlada Hučka,
v Timeline (časová os 2015) 25.4.
Memorial VV).

Zhodnotenie futbalovej sezóny 2014/2015 v našom futbalovom klube TJ Družstevník Tekovské Nemce
Máme za sebou ďalšiu futbalovú
sezónu, v ktorej sme po dlhom čase
mali dve mužstvá:
A mužstvo dospelých, ktoré účinkovalo v II. C triede. Mužstvo skončilo na 12. mieste s celkovo získanými 19 bodmi a udržalo sa v tejto súťaži aj pre nasledujúcu sezónu . Naše mužstvo odohralo v minulej sezóne niekoľko výborných zápasov
aj s mužstvami z hornej polovice tabulky, v niektorých zápasoch hráčom
chýbalo trochu futbalového šťastia,
v niektorých sa však prejavil aj najväčší nedostatok z celej minulej sezóny – chýbajúce pravidelné trénin-

gy. Táto absencia tréningov sa najviac podpísala na konečnom umiestnení v tabuľke. Máme vekovo mladý
priemer hráčov a toto mužstvo má určite naviac, tak aby sa mohlo v pohode umiestniť v prvej polovici tabuľky.
Zostáva dúfať, že hráčsky káder zostane pokope, príp. sa mužstvo posilní a bude úspešne reprezentovať našu obec v budúcom ročníku II. C triedy.
Mládežnícke mužstvo žiakov má
za sebou prvú sezónu, ktorá nebola
jednoduchá. Hlavne prvé zápasy na
jeseň, keď výsledky boli väčšinou nepriaznivé s vysokým negatívnym skó-

Konečná tabuľka II. C triedy A mužstva dospelých v sezóne 2014/2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ŠK Velčice
TJ Družstevník Obyce
ŠK Tesárske Mlyňany
FK Skýcov
TJ Družstevník Čierne Kľačany
TJ Slovan Jedľové Kostoľany
TJ Tatran Topoľčianky
ŠK Červený Hrádok
TJ - FO Martin nad Žitavou
FC ViOn Zlaté Moravce
OFK Hosťovce
TJ Družstevník Tekovské Nemce
TJ Družba Choča
TJ Lev Veľké Vozokany

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
19
16
16
14
12
10
11
10
9
8
6
5
1

2
3
3
2
2
2
5
2
4
3
6
1
4
5

1
4
7
8
10
12
11
13
12
14
12
19
17
20

74:18
102:31
73:39
82:44
67:40
65:55
48:48
52:61
42:53
53:72
50:64
43:83
29:101
29:100

71
60
51
50
44
38
35
35
34
30
30
19
19
8

re. V dôsledku žltačky sme odohrali
na jeseň len 6 zápasov a na jar odohralo žiacke mužstvo 14 zápasov.
Mužstvo sa posilnilo niekoľkými žiakmi z Hr. Beňadika a záverom sezóny
majstrovské zápasy už boli na oveľa
lepšej úrovni, bolo vidieť už náznaky
kombinácie, padlo aj viac strelených
gólov a u detí sa postupne pozítivne začali prejavovať ich absolvova-

né tréningy a hlavne počet odohraných zápasov. Mužstvo zostane do
budúcej sezóny takmer v kompletnom zložení, verím, že deti budú aj
v budúcom roku pristupovať zodpovedne k tréningom ako v minulej sezóne a budeme sa môcť tešiť z ich
lepšieho futbalového umenia a zároveň aj z viac víťazstiev a lepšieho
umiestnenia.

Konečná tabuľka I. D triedy žiakov v sezóne 2014/2015:
1 ŠK Nevidzany
2 ŠK Žitavany
3 TJ Tatran Topoľčianky
4 OFK Sľažany
5 OŠK Beladice
6 TJ Družstevník Tekovské Nemce

20
20
20
20
20
20

17
14
13
6
4
1

1
1
3
2
2
1

2
5
4
12
14
18

121:28
117:30
74:34
46:70
43:119
27:147

52
43
42
20
14
4
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