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ČILEJKÁRI, ČO ROBÍTE?

obede sa o 16.00 hod spolu stretneme na miestnom amﬁteátri, kde sa
po slávnostnom otvorení starostkou
obce rozbehneme s dvomi „ zízavými olaskými cigánkami“, ktoré stvárnia dve najlepšie čilejkárske herečky, ktoré sú zhodou okolnosí našimi občiankami. Spolu s nimi sa vyberieme popozerať „čo to tí Čilejkári
naozaj robia“. Ale viac by som Vám
už nechcel prezradiť, verím tomu, že
sa prídete aj Vy „ kuknúť“ na to, ako
tekovské diovčence perú na Hrone,
ako Kľačania mladých na svadbu
chystajú, ako pekne Novičania spívajú, ako Limbačkari tancujú, ako
Čajkovenia dožinkujú, Kosičania sa
posmeškujú a Tlmačianky sa prekárajú, no a ako to naše dve cigánky
vtipne komentujú.
Tak len prícte a určite neobanujete. Len určite prícte, dvere budú zamknuté, pes bude pustený, nacengáte sa.
Pavel Číkoš
Akciu ﬁnančne podporili:
najväčšou mierou obec Starý Tekov, úspešný projekt z NSK, Krajské
osvetové stredisko a rôzni sponzori
spomenutí na inom mieste.

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, tických prvkov. Samozrejme, že ne- a Opatovej. Napriek pozvaniu však
aby som Vás touto cestou oslovil odsudzujem ani tento spôsob ume- kvôli rôznym príčinám niektoré zo
a zároveň Vás pozval na tohtoročné nia, ale som presvedčený, že sa ne- spomínaných obcí účasť na našich
XVIII. tekovské folklórne slávnosti smieme dať touto formou umenia slávnostiach nepotvrdili, a tak dnes
„TEKOV TANCUJE A SPIEVA“. Kul- zvábiť a pomýliť. Musíme si zacho- môžeme konštatovať, že ak sa nič
túrnou komisiou pri obecnom zastu- vať to naše, to pôvodné, lebo mla- nepredvídateľné neudeje, v nedeľu
piteľstve, obecným zastupiteľstvom dí ľudia, ktorí teraz vyrastajú vo veľ- by sa nám mali predstaviť folklórne
a pani starostkou som bol menova- kých mestách, nemajú k tomuto dru- skupiny z Hronských Kľačian, Hronný za režiséra, dramaturga a sce- hu umenia ani vzťah a ani ich to ne- ských Kosih, Novej Dediny, FS Limnáristu tohto podujatia, presnejšie napĺňa. Sami si to pekné, úprimné, bačka, z Čajkova, Tlmáč, no a dohlavného nedeľného programu, kto- jednoducho ľudové, musíme strážiť. máce súbory, a to Cirkevný sperému som dal názov „Čilejkári, čo Náš tekovský región, presnejšie či- vácky zbor a FS Tekovan, ďalej sa
robíte?“
lejkársky mikroregión, je nevyčerpa- Vám ešte v tomto programe predChcel by som sa touto cestou po- teľnou studnicou nádherných zvy- staví DFS Radostník z Levíc, ktorý
ďakovať všetkým spomenutým za kov, piesní, tancov a krojov, a preto je víťazom okresnej a krajskej predôveru. Trošku to znie komicky, lebo si myslím, že práve tekovské sláv- hliadky detských folklórnych súboďakujem niekomu, kto mi dal veľmi nosti sú tou najvhodnejšou príleži- rov a ktorý aj zásluhou ľudí zo Stanáročnú a zodpovednú robotu, kto- tosťou, kde by tieto mali byť prezen- rého Tekova zastupoval náš región
rá nie je nikdy docenená, a napriek tované.
na celoštátnej prehliadke DFS.
tomu im naozaj ďakujem. Vy, ktorí
Pozval som preto na toto naše
Celá táto slávnosť nedeľná „sa
máte nejakého koníčka, či už špor- podujatie folklórne skupiny a sú- začne“ slávnostnou svätou omšou
tovci, poľovníci, chovatelia alebo ry- bory zo všetkých deviatich čilejkár- za asistencie krojovaných dievčebári viete, že tie vaše koníčky sto- skych obcí. Hovorí sa o jedenástich, niec a detí, v prítomnosti vzácnych
ja veľa, veľa času, obety a peňazí, ale Nová Dedina sa vlastne skla- hostí a v doprovode nádherných
a napriek tomu to všetci robíte. Tak dá z Gondova, Tekovskej Novej Vsi piesní nášho cirkevného zboru. Posom sa i ja, ktorému je blízky folklór a Tekov, nehľadiac
na všetky problémy, dal na
prácu okolo príprav a realizáciu tohoto podujatia, ktoré
nás čaká. Po konzultáciách
Sobota 18.8.2007
Nedeľa 19.8.2007
so súčasnými významnými
folkloristami, po dlhých roz19:00 Koncert
15:30 Starobylý Tekov
11:00 Slávnostná svätá omša
hovoroch so staršími ľuďmi
– Panna Mária Matka Matiek
výstava starých fotograﬁí
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
– pamätníkmi a po zvážeMiesto konania: Farský kostol
Miesto konania: Kultúrny dom
ní všetkých možností som
16.00 Čilejkári čo robíte?
výstava potrvá počas celých slávnosurobil program, s ktorým sa
20:00 Hodová zábava
Starotekovský cirkevný spev. zbor
tí
Vám chceme v nedeľu 19.
program dedinských folklórnych skuKultúrny dom, vstupné 70,-Sk
augusta 2007 prihovoriť na
pín na amﬁteátri
16:00 Od Dúbravy ide vlak
starotekovskom amﬁteátri.
program detských folklórnych súboPondelok 20.8.2007
Dramaturgiu a režijný záDFS Radostník
rov na amﬁteátri
mer som zvolil tak, aby to
ZŠ Sv.Vincenta Levice, P. Číkoš
17:00 Hudobná skupina
bola ukážka autentického
FS Limbačka
Jelenček
SENZUS
falklóru z našej čilejkárskej
Regionálne združenie Tekov,P. ŽáčiJelenec, Ž. Magátová
Miesto konania: amﬁteáter
oblasti. Bolo by oveľa jednoková
Klások, Slamienok
Koncert s názvom Slovenská krčmičduchšie, a možno i pre náSp. Skupina Tlmačské seniorky
Čajkov, F. Uhnáková, A. Gregušová
ka: - hudobno zábavné pásmo
ročného diváka pútavejšie,
Tlmače, Zuzčáková
Radostník
- hovorené slovo
pozvať k nám jeden zo súFS Hron
CZŠ Levice, P. Číkoš
hosť programu: Štefan Hruštinec
borov, ktorých je neskutočné
Hronské Kľačany, H. Janíková
Venček
množstvo a produkujú možFS Kosičianka
II. ZŠ Levice, J. Čameková
Vstupné sobota, nedeľa:
no niekedy i okulahodiaHronské Kosihy, Ing. A. Šebo
Tekovanček
Dospelí: 30,- Sk
ci folklór. Ja som však vsaFS Novičianka
Starý Tekov, Mgr. M. Spasičová, J.
Deti:
15,- Sk
dil na krásu jednoduchosNová Dedina, Selková, Svetíková
Káčer
ti a hodnotu autentičnosti.
FS Dolina
Hronček
Vstupné pondelok:
Som presvedčený, že voľaČajkov, Ing. J. Selka
Velké Kozmálovce, M. Grausová
Dospelí : 70,- Sk
kedajší pospolitý ľud, zdrFS Tekovan
Deti:
30.- Sk
vený prácou a sužovaný žiStarý Tekov, P. Číkoš, L. Bátovská
votom, mal síce rozum na
Námet,scenár a réžia: Pavol Číkoš
17:00 Školička tanca pre deti
všeliaké ﬁgliarstva a zábaNámet, scenár a réžia:
vu, ale nespieval piesne for18:00 Majstrovský futbalový záMária Kamenská,
mou hraničiacou s operným
pas
Miesto konania: amﬁteáter
prejavom, netancoval tance
Futbalové ihrisko ŠK SOKOL
plné športových a gymnas-
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UZNESENIE č. 6
A. berie na vedomie:
1. Dôvodovú správu k záverečnému účtu obce za rok
2006
2. Brožúru Malý slovník významných a zaujímavých
občanov obce Starý Tekov
v 20. storočí, autorom ktorej
je Ján Páleník, ul. Palárikov
rad č. 20.
3. Interpelácie poslancov:
- opravu lavičiek a pódia na
amﬁteátri pred konaním kultúrno – spoločenských podujatí v tomto roku (požiadavka komisie výstavby a životného prostredia)
- zorganizovanie besedy
s odborníkmi z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
pre občanov ZŤP (invalidov,
v hmotnej sociálnej núdzi),
za účelom ich informovanosti o ich dávkach a možnostiach poskytnutia pomoci zo ŠR, od obce a pod.(požiadavka komisie sociálneho zabezpečenia),
- zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci
formou opravy nefunkčných
svietidiel (požiadavka komisie ochrany verejného poriadku),
- zamedzenie vzniku a rozširovaniu divokých skládok
odpadu v extraviláne obce,
osadením zákazových tabúľ a vhodnou rozhlasovou
reláciou s morálnym aspektom na zamedzenie tohto
negatívneho fenoménu zaplavením smeťami a odpadom v prírodnom prostredí okolia našej obce (požiadavka komisie ochrany verejného poriadku)
- požiadať miestne Roľnícke družstvo Tekov o odstránenie znečisťovania cestných komunikácií fekáliami
pri ich prevoze ich vozidlom
(požiadavka komisie verejného poriadku)
- písomne upozorniť vlastníkov stavebných objektov,
ohrozujúcich
bezpečnosť
občanov obce, ktoré boli navrhnuté na predchádzajúcich zasadnutiach OcZ (požiadavka komisie verejného
poriadku)
4. Informáciu hlavného investora o výstavbe Malej
vodnej elektrárne Tekov.
5. Informáciu o možnosti získania ﬁnančných prostriedkov na opravu strechy našej
ZŠ z havarijného fondu Ministerstva školstva SR
6. Informácie starostky obce:
- ponuka vybudovania stacionára v rámci rozvoja sociálno – ekonomického zámeru obce so zadaním vhodného obecného pozemku,

Uznesenia
- žiadosť Evy Pevalovej o odkúpenie časti obecného pozemku na ul. Poštový rad, č. 6
- žiadosť Mariana Huttu
o odkúpenie obecného pozemku na ul. Janka Kráľa č.
25 (doložiť náčrt)
- žiadosť Jaroslava Falata o odkúpenie obecného pozemku na ul. Kováčovej č. 23.
7. Informácie o príprave tekovských slávností v auguste tohto roku.
8. Požiadavku Automotoklubu Tlmače o ﬁnančnú podporu pri konaní celoslovenskej súťaže.
9. Poďakovanie starostke
obce JUDr. Zdenke Bednárikovej, pracovníčkam OcÚ
a kultúrneho domu, vyjadrené PaedDr. Máriou Bátovskou, zástupkyňou riaditeľa
ZŠ, za obetavú prácu a vynaložené úsilie pri zabezpečovaní medzinárodnej akcie SOCRATES a Čriepky,
konané v uplynulom mesiaci máji.
B. konštatuje že:
1. Uznesenia prijaté na
predchádzajúcom zasadnutí sú splnené, resp. sa plnia
podľa ich časového sledu.
2. Uznesenie uložené komisii výstavby a životného
prostredia, prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach,
v ktorom bolo komisii uložené riešiť v miestnej telocvični prestavbu elektrického vykurovania na plynové,
sa vzhľadom na súčastnú ﬁnančnú situáciu obce termínovo posúva na obdobie,
kedy sa na jeho realizáciu
zabezpečia dostatočné ﬁnančné prostriedky zo zdrojov mimo rozpočtu obce.
C. určuje:
1. Overovateľov zápisnice
p. Jenesovú Máriu a p. Ing.
Angletu Jozefa.
D. odporúča starostke obce:
1. Uhradiť z ﬁnančných
prostriedkov rozpočtu obce
projektovú dokumentáciu na
plynoﬁkáciu telocvične v termíne do 30. 6. 2007
2. Preveriť možnosť odkúpenia čiastky nereštituovaných
„urbárskych“ pozemkov, pri
vyhlásení konkurzu pri predaji nehnutešností bývalého
PD Tekov s odpočtom kúpnej ceny z dlhujúcej čiastky
pre obec. Termín : podľa dohody s JUDr. Vlhovou.
3. Zabezpečiť cez OcÚ realizáciu interpelácií poslancov uvedených v bode A. 3
tohtouznesenia v termíne

do 30. 6. 2007 odporúča komisii výstavby a životného
prostredia
1. Posúdiť žiadosti Evy Pevalovej, Martina huttu a Jaroslava Falata o odkúpenie
obecných pozemkov. Stanovisko komisie predložiť do
30. 6. 2007
F. dopĺňa:
1. Program dnešného zastupiteľstva uvedeného v
pozvánke o bod č. 10. Informácia o výstavbe MVE Tekov.
G. Schvaľuje:
1. Plán kontrolnej činnosti
na II. polrok 2007
2. Záverečné hospodárenie
obce za rok 2006 bez výhrad.
3. Úpravu rozpočtu obce č.
1. na rok 2007 podľa predloženého návrhu ﬁnančnej
komisie.
4.
Úhradu
ﬁnančných
prostriedkov cca 27.000.Sk na opravu domu smútku
z rozpočtu obce z položky –
rutinná a štardantná údržba. Opravu zabezpečí komisia výstavby a životného
prostredia v čo najkratšom
možnom termíne.
5. Vydanie brožúry Malý
slovník významných a zaujímavých občanov obce Starý tekov v 20. storočí s ﬁnančnou úhradou z rozpočtu obce.
6. Navrhnutý program „Tekovských folklórnych slávností“ komisiou kultúry na
deň 20. 8. 2007 (pondelok)
H. ukladá:
1. Komisii pre ochranu verejného poriadku v súčasnosti s kontrolórkou obce
navrhnúť VZN obce na udelenie sankcií (stavebného
charakteru, znečisťovania
životného prostredia odpadom, skládky na obecných
priestranstvách, parkovanie
nadmerných vozidiel, neplatičov a pod.) prípadne riešenie blokovými pokutami.
Termín : 30.6.2007
2. Prípis riaditeľa OOPZ Levice ohľadne monitorovania
cestnej premávky na ulici
Hradnej a Na lúkach pre jeho neriešiteľnosť v ich orgánoch vybaviť ako podnet.
UZNESENIE č. 7
A. berie na vedomie:
1. informáciu starostky obce
o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. písomnú žiadosť poslankyne Aleny Jelenkovej, ktorá
sa dňom 25.6.2007 vzdala

svojho poslaneckého mandátu.
3. zloženie poslaneckého
sľubu nového poslanca OcZ
Mariana Horniaka.
4. informáciu starostky obce o predbežnom výsledku ﬁnančnej kontroly, vykonanú pracovníkmi Správy
ﬁnančnej kontroly Bratislava, ohľadne poskytnutých
účelových dotácií zo ŠR v r.
2003 – 2006.
5. informatívnu správu o príprave „XVIII. Tekovských
folklórnych slávností“ plánovaných v dňoch 18. – 20.
augusta 2007.
6. návrh VZN č. 30/2007 pojednávajúceho o sankciách
udeľovaných za priestupky
a postupuje ho na jeho preštudovanie poslancom. Návrh VZN bude pre občanov
zverejnený obvyklým spôsobom na vývesných tabuliach. Návrhy a pripomienky
k nemu je možné predložiť
v termíne do 22. 7. 2007 na
OcÚ v našej obci.
B. určuje:
1. overovateľov zápisnice
Ing. Jozefa A n g l e t u a Ing.
Antona M a n č í k a.
C. odporúča starostke obce:
1. písomne upozorniť obyvateľa obce Milana Hancku,
na ul. Hviezdoslavov rad č.
8, na odstránenie uskladneného odpadového materiálu a poľnohospodárskych strojov a techniky na
obecnom pozemku, ako i na
cestnej priekope vedľa štátnej cesty s udaním termínu
zjednania nápravy. Vyčistiť
ním zdevastovaný priestor
v okolí autobusovej zasávky a čakárne, ako i odstrániť haluzinu z jeho stromov
z priestoru pri moste Perec
z ľavej strany. V prípade neuposlúchnutia uplatniť príslušné ﬁnančné sankcie.
2. preveriť možnosť poskytovania varenia obedov pre
dôchodcov obce v jedálni
našej ZŠ.
3. písomne upozorniť vlastníkov rozpadajúcich sa
schátralých nehnuteľností
na ul. J. Kráľa č. 12, na ul.
Štúrovej č. 6 a č.25 a z bezpečnostných a estetických
dôvodov ich požiadať o ich
odstránenie.
4. požiadať projektový ateliér ORANT Nitra, Ing. Arch.
Juraja Císara na predloženie k rozprave a nové pripomienkovanie rozpracovanú
Územno plánovaciu (ÚPD)
obce Starý Tekov na zasadnutie OcZ v mesiaci august
2007. Zároveň mu predložiť
objednávku na dokončenie
tohto dôležitého dokumentu
pre našu obec.

D. schvaľuje:
1.
program
rokovania
dnešného zasadnutia podľa
jeho uvedenia v pozvánke,
bez zmien a doplnkov.
2. opravu uznesenia č. 6/
2007 v časti 6 v bode č. 4
s tým, že jeho realizáciu zabezpečí na základe poverenia daného starostkou obce,
predseda komisie výstavby
a životného prostredia.
3. parkovanie motorových
vozidiel na obecných pozemkoch v deň 28. 7. 2007
pri konanej akcii „Boje na
Hrone“ s platbou 20.- Sk za
jedno motorové vozidlo na
celý deň.
4. predaj obecných pozemkov žiadateľom: Marianovi
Huttovi, Jaroslavovi Falatovi
a Eve Pevalovej, podľa odporučenia uvedeného v písomnom stanovisku komisie výstavby. Pri kúpe časti parcely z celku kupujúci je povinný predložiť platný Geometrický plán uhradený z vlastných ﬁnančných
nákladov. Správny poplatok
pri návrhu na vklad do registra nehnuteľností uhradia
tiež všetci kupujúci. Predaj
obecného pozemku parc. č.
46/2 o výmere 112m2 na ul.
Poštový rad žiadateľke E.
Pevalovej neschvaľuje.
5. kúpnu cenu predaných
obecných pozemkov vo výške 100.- Sk / m2.
E. volí:
1. Mariana Horniaka, ul.
Mládežnícka, Starý Tekov
za poslanca obecného zastupiteľstva našej obce.
F. ukladá:
1. predsedom všetkých komisií OcZ v termíne do 20.
7. 2007 predožiť na OcÚ zápisnice z konania zasadnutí
komisií.

KALENDÁR ZVOZU
SEPAROVANÉHO
ODPADU
Plasty, sklo:
24. 07. 2007
21.08. 2007
18. 09. 2007
16. 10. 2007
19. 11. 2007
17. 12. 2007
Papier: V spolupráci Základná škola a Obecný
úrad – vyhlásením v miestom rozhlase
Železo,
pneumatiky,
nadrozmerné sklo: vyhradený priestor na Mládežníckej ulici. (kľúč vyzdvihnúť na OcÚ)
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Príhovor starostky
Vážení občania,
v dňoch 18. – 20. 8. 2007
sa v našej obci budú konať
XVIII. folklórne slávnosti TEKOV TANCUJE A SPIEVA.
Program slávností je uvedený samostatne v tomto časopise.
Chcela by som poprosiť
touto cestou všetkých občanov o spoluprácu pri príprave a zabezpečovaní úloh na
realizáciu slávností, pretože
bude treba veľmi veľa ochotných ľudí, aby sme slávnosti realizovali k spokojnosti všetkých našich občanov,
ale najmä našich hostí. Privítame preto pomoc každého dobrovoľníka, ktorý môže
a chce pomáhať pri príprave
a realizácii tekovských slávností.
Prípravné práce sa zakladajú na kosení a vyčistení verejných priestranstiev zamastnancami obecného úradu za pomoci aktivačných pracovníkov a, samozrejme, vás občanov.
Do slávností chceme natrieť ohrady parkov na Námestí SNP a vyčistiť jarky.
V posledné 3 dni pred tekovskými slávnosťami začneme s výzdobou celej obce na verejných priestranstvách. Vás všetkých prosíme, ak máte predmety, ktoré by iným pripomenuli tradície, folklór, našu starú kultúru alebo naše zvyky, vyzdobte nimi svoje priedomia, záhradky a dvory, aby
naši hostia mohli obdivovať
túto nevšednú krásu. Bolo
by pekné a dobré, keby ste
na priedomí vašich domov
mohli ponúknuť hostí svojimi domácimi produktami,
ktoré formou drobného predaja predáte záujemcom za
prijateľnú cenu a zisk z predaja vám vráti aspoň čiastočne vaše náklady.
U nás v obci máme stálu
expozíciu výstavy tradičných
poľnohospodárskych a vinárskych pracovných nástrojov
v priestoroch Bažantnice.
Okrem tejto výstavy by sme
spolu s občianskym združením TEKOV chceli pripraviť Tekovský dvor v dome na Tekovskej ulici č. 5
(vedľa zdravotného strediska). Na realizáciu výzdoby
tohto dvora by som chcela
poprosiť tých, ktorí vlastnia
tradičné nástroje a náradia
z tekovského regiónu, o ich

zapožičanie počas trvania
tekovských slávností, aby
sme ich mohli ukázať návštevníkom a pripomenúť tak
dávne časy našej obce.
Na príprave tekovských
slávností sa podieľa kultúrna komisia pod vedením
Márie Jenesovej v spolupráci s Pavlom Číkošom, ktorý je aj režisérom hlavného
programu v nedeľu.
V sobotu detský folklórny program je pod vedením
p. Márie Kamenskej, vedúcej Okresného osvetového
strediska. Občianske združenie TEKOV pod vedením
Patrície Žáčikovej pripravuje
vystúpenie Folklórneho súboru LIMBAČKA, realizáciu
Tekovského dvora a koncert
vo farskom kostole.
Naša kultúrna komisia
má nastarosti všetky podujatia na slávnostiach, ich
prípravu a realizáciu. Náš
folklórny súbor TEKOVAN
sa predstaví svojimi krásnymi tancami, za čo ich členom a vedúcemu súboru p.
Číkošovi patrí už dopredu
poďakovanie, že si nájdu
čas pre túto činnosť. To isté platí aj v prípade súboru
TEKOVANČEK pod vedením Juraja Káčera, kde patrí vďaka účinkujúcim, vedúcemu, ale aj rodičom a starým rodičom, ktorí pravidelne privedú deti na nácvik súboru. Vašu pozornosť si zaslúži aj výstava fotograﬁí,
ktoré starším občanom obce pripomenú staré zákutia
a mladší občania budú prekvapení, aké domy a ulice
boli v našej obci a ako sa
naši ľudia obliekali a pracovali. Výstava starých fotogragií pod názvom Starobylý Tekov sa bude nachádzať
v Zrkadlovej sále KD. A aká
by to bola tekovská hostina,
keby nebola zábava v nedeľu. Táto bude v KD a začne
sa o 20:00 hod. V pondelok
nás zasa o 17: 00 hod. na
amﬁteátri zabaví hudobná
skupina SENZUS.
Vážení občania, vopred
vám ďakujem za pomoc,
ktorú poskytnete pri organizovaní XVIII. tekovských
folklórnych slávností a spolu
s vami sa teším počas tých
dní na stretnutie s rodinami,
folkloristami a návštevníkmi
slávností.
Starostka obce

Personálne zmeny v základnej škole
Rada školy pri ZŠ v Starom Tekove vo výberovom konaní navrhla na riaditeľa školy
PaedDr. Karola Drienovského, ktorý bol navrhnutý z dvoch kandidátov. PaedDr. Drienovský bol doteraz zástupcom riaditeľky IV. ZŠ v Leviciach, kde aj učil matematiku a fyziku.
Ako starostka obce som prijala návrh Rady školy a dňa 1. 7. 2007 bol PaedDr. Drienovský vymenovaný za riaditeľa našej ZŠ a funkciu riaditeľa riadne prijal.V náročnej pedagogickej a riadiacej práci mu želám veľa pracovných úspechov.
Moje poďakovanie patrí PaedDr. Márii Bátovskej, ktorá ako zastupujúca riaditeľka ZŠ
od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 riadne, zodpovedne a čestne plnila túto náročnú funkciu
popri ďalších pedagogických povinnostiach. Dňom 1. 1. 2007 prevzala funkciu riaditeľky
školy na trvanie pol roka po odstupujúcom p. Miroslavovi Čamekovi. Bol to veľmi náročný a ťažký polrok, lebo PaedDr. Mária Bátovská musela operatívne riešiť aj mimoriadne
udalosti ( napr. návšteva pedagógov z Európy a iné). PaedDr. Marienke Bátovskej želám
veľa osobných a pracovných úspechov v ďalšej pedagogickej práci na našej ZŠ.
Starostka obce

Výsledky ﬁnančnej kontroly
Správa ﬁnančnej kontroly Bratislava vykonala následnú ﬁnančnú kontrolu podľa poverenia č.139/FB-PZ/02-01/2007 zo dňa 29.5.2007 v našej obci a zistila porušenie ﬁnančnej disciplíny v roku 2003 a v roku 2006 a uložila obci Starý Tekov odviesť do štátneho rozpočtu SR verejné prostriedky použité v rozpore s určeným účelom vo výške
1.000.000,-Sk a penále z verejných prostriedkov použitých v rozpore s určeným účelom
vo výške 820.600,-Sk, ktoré sa budú dopočítavať až do dňa zaplatenia najviac do výšky základnej sumy. Finančné prostriedky boli poskytnuté našej obci zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu strechy telocvične a to v roku 2003 vo výške 700.000,-Sk a v roku
2006 vo výške 300.000,-Sk.
Dôvodom povinnosti vrátiť poskytnuté ﬁnančné prostriedky aj s penálami je, že podľa
kontroly Obec Starý Tekov použitím účelovo určených ﬁnančných prostriedkov na opravu hlavného hydroizolačného systému strechy telocvične, t.j. na rutinnú a štandardnú
údržbu a nie na rekonštrukciu telocvične, konala v rozpore s listom MŠ SR č.4758/2003-CP-10 podľa ktorého boli ﬁnančné prostriedky poskytnuté na projekt „Vráťme šport do
škôl“ – rekonštrukcia telocvične v Starom Tekove. Proti zisteniam kontroly som podala písomné námietky, ktoré však kontrola neuznala. Po začatí správneho konania Obec
predložila SFK odborné stanovisko k rekonštrukcii strešného plášťa telocvične, vypracované Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, so záverom, že vykonané práce na telocvični považuje za rekonštrukciu hlavného hydroizolačného systému strešného plášťa. Toto odborné stanovisko kontrola neprijala. V riadnej odvolacej lehote sa proti
Rozhodnutiu SFK odvolám a trvám na tom, že na telocvični boli vykonané v roku 2003
a 2006 rekonštrukčné práce. O ďalšom vývoji správneho konania Vás budem informovať v budúcom čísle.
JUDr. Zdenka Bednáriková, starostka obce

Pomáhať ľuďom
Siedmy jún bol pre našu školu výnimočný. Zavítal
k nám človek, ktorý zasvätil
svoj život druhým.
Misionár páter Gregor
Wojtyna pôsobí v provincii
Amazonia v Brazílii 12 rokov. Rozloha jeho farnosti je väčšia ako dvojnásobné územie Slovenskej republiky a spravujú ho 4 kňazi. Slúžia veriacim v 110 dedinách. V tejto oblasti žije
240 kmeňov, ktoré hovoria
180 jazykmi. Hlboko v pralese sa nachádzajú 2 kmene odmietajúce civilizáciu.
Jeho rehoľa verbistov bola založená v roku 1875 nemeckým kňazom Arnoldom
Janssenom, ktorý bol neskôr vyhlásený za svätého.
V súčasnosti má 6 000 členov. Je siedmym najväčším
mužským rádom. Posla-

ním je ohlasovať božie slovo a to najmä prostredníctvom misií, a tak rád pôsobí
v 65 krajinách sveta. Medzi
ne patria aj Nová Guinea,
Chile, Bolívia, Madagaskar,
Ghana, Keňa, Botswana,
Čína a Rusko. Na Slovensku pracuje od roku 1925
a má 61 rehoľníkov.
Beseda s týmto vzácnym
človekom bola pre všetkých
prínosom, pretože Brazília
je pre nás vzdialenou exotickou krajinou a v žiadnej
knihe sa nedozvieme to,
čo nám o živote v amazonskom pralese porozprával
páter Gregor. Ako chutí korytnačka, krokodíl či opica,
ako sa lieči malária, spôsob
života domorodého obyvateľstva. Tradície pre nás
zvláštne, dodržiavané ešte aj dnes v oblastiach, kde

akoby zastal čas. Úloha šamanov i prírodné liečiteľstvo
atď.
Páter Gregor chcel pomáhať ľuďom. Jeho sen sa
mu splnil. Nielenže šíri božie slovo, ale aj učí ľudí, ako
si uľahčiť život. Slúžiť Bohu
a zároveň veriacim je iste
namáhavé. Obzvlášť v ťažkých prírodných a klimatických podmienkach. No spokojnosť a vnútorná vyrovnanosť vyžarovali z jeho smejúcich sa očí a priameho pohľadu. Svojou vitalitou a životným postojom nám ukázal, že si človek má vážiť
to, čo má. Že hmotné statky nám neprinesú šťastie
a vnútorné uspokojenie. Že
stačí aj málo k veľkej radosti. Že to, čo považujeme za
samozrejmosť, je vlastne
dar. No zistíme to až vtedy,
keď to stratíme.
V tejto jeho službe mu
želáme božie požehnanie,
pevné zdravie a veľa síl.
Dana Kotorová
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Rozšantené námestie
Pekné vynovené námestie
v Starom Tekove s rozkvitnutými kvetmi, s vôňou líp
a fontánkou uprostred sa 1.
júna 2007 zaplnilo džavotom detí, vravou rodičov a
starých mám.
Pani starostka JUDr. Zdenka Bednáriková všetkých

Separovaný zber
Milí Tekovčania, zber separovaného odpadu, hlavne plastov a skla, sa stal
zabehnutou a potrebnou
súčasťou nášho života.
V týchto horúcich dňoch
sa nám všetkým tých ﬂiaš
nazbieralo viac ako inokedy a vieme si túto službu
obce oceniť.
Bohužiaľ sa vyskytli komplikácie s odvozom.
Už v minulosti som Vás
všetkých vyzývala k tomu, aby sa fľašky do vriec
dávali postúpané a neuzavreté vrchnákom. Ďalej som Vás prosila o to,
aby ste vrecia uväzovali.
Tieto prosby sa však nie
u všetkých stretli s porozumením, a tak aj naďalej
viacerí odovzdávate vrecia
nezaviazané (česť poctivým výnimkám). Z tohto
dôvodu musí obecný úrad
a jeho zamestnanci, ktorí
majú nastarosti tento zber,
pristúpiť k nepopulárnym
opatreniam.
Pri nasledujúcom separovanom zbere vrecia, ktoré nebudú uviazané, nebudú odnesené! Chcem Vás
všetkých ešte raz poprosiť, aby ste vo vlastnom záujme vrecia uväzovali. Vyskytli sa aj prípady, kedy
Vám nebolo dodané náhradné vrece hneď pri zbere ﬂiaš. Takáto situácia nie
je zavinená pracovníkmi
obce, ale záleží na dodaní vriec od ﬁrmy, ktorá vrecia odváža. Ubezpečujem
Vás, že vrece určite dostanete do termínu najbližšieho separovaného zberu.
Prospešnosť
separovaného zberu je nám
všetkým dobre známa.
Prospieva prírode, a tým
ju chránime pre naše deti
do budúcnosti. Dúfam, že
som na Vás nebola veľmi
prísna a že tento zber bude pokračovať ku spokojnosti vše kých.
Erika Havranová

privítala a deťom zo srdca
zablahoželala k ich sviatku
Medzinárodnému dňu detí
a oboznámila so zásadami
súťaženia. Zástupkyňa starostky p. Mária Jenesová sa
prihovorila týmito veršami:
Skvelá správa svetom letí,
že dnes majú sviatok deti.
Schádzajú sa dievčence,
schádzajú sa chlapci,
aby to roztočili v hrách i veselom tanci.
Pani riaditeľka MŠ Tatiana Senciová s kolektívom
učiteliek malých zverencov
a pani učiteľky so žiakmi ZŠ
sa rozdelili na stanovištia a
súťaže sa začali: preliezanie
tunelom, skákanie vo vreciach, točenie kruhmi, hod
loptičkou do slnečnej sústavy, triafanie uviazanou ceruzkou do fľaše, preťahovanie lanom, preskok znožmo
cez kruhy, kresba farebnými
kriedami, naplnenie balónov
vodou, hod do diaľky, chodenie bludiskom so zaviazanými očami atď. V „salóne
krásy“ sa zmenili detské tváričky podľa vlastného žela-

nia na motýle, kvietky, tigre,
pavúčiky a iné.
Každé dieťa dostalo hnedý žetón, za ktorý si mohlo
vybrať v stánku z bohatej ponuky pero, puzdro na
mince, džús, čokoládu alebo iné sladkosti. Za výhru v
súťaži dostalo modrý žetón
a zaň si mohlo“ kúpiť „ sladkosti, ozdoby z korálok a iné
drobnosti.
Po zanietenom zápolení
nasledovala v kultúrnom dome veselá diskotéka.
Detská duša je veľmi krehká a potrebuje aj v dnešnej
uponáhľanej dobe veľa lásky, porozumenia, pochopenia a radosti. O to sa snažila pani starostka, ktorej patrí za všetko vrúcna vďaka.
Ako dobrá starostlivá mama
obce, ktorej záleží na mladej generácii, pripravila so
zástupkyňou, s tímom zamestnancov a vedúcou kultúrneho domu p. Máriou Šumerajovou deň plný šťastia
a zábavy.
V mene všetkých detí
Starého Tekova a Veľkých
Kozmáloviec za lásku a nesmiernu obetavosť úprimne
ďakuje PaedDr. Mária Bátovská, riaditeľka školy

Vážení občania,.
žiadna oblasť ľudského konania nemôže napredovať bez
potrebného rozvoja. Ľudstvo sa učí a rozvíja neustále od
svojho vzniku.
Čo sa zmenilo je, že sme nútení veľkou rýchlosťou nové vedomosti naberať, spracovávať a používať ich. Kto chce
byť vpredu, musí byť schopný učiť sa vo vysokom tempe,
následne robiť racionálne rozhodnutia a nájsť vždy tie najlepšie inovatívne riešenia. Na dlhodobé zvládnutie takéhoto
tlaku je potrebný efektívny systém učenia, ktorý zabezpečí
každému jednotlivcovi prijímať informácie vo forme, ktorá je
pre neho najvhodnejšia.
Naším najväčším bohatstvom a potenciálom budúcej prosperity sú obyvatelia, ich vzdelanie, múdrosť, morálka, tvorivosť.
Cieľom základnej školy je dať pevné základy pre budúce
a celoživotné vzdelávanie. Z toho dôvodu je potrebné:
* rozvíjať modernizačné prvky a trendy vyučovania aplikovaním moderných vyučovacích metód a foriem práce.
* naďalej rozvíjať systém vyučovania cudzích jazykov
* klásť dôraz na počítačovú a informačnú gramotnosť
* zabezpečiť rodičom právo na slobodnú voľbu vzdelávacej
cesty pre dieťa
* umožniť prístup k vyššiemu vzdelaniu deťom zo sociálne
menej podnetného prostredia a venovať pozornosť nadaným a talentovaným žiakom
* zabezpečiť ľudsky dôstojné podmienky pre každodennú
prácu pedagógov, zamestnancov a žiakov školy
* vytvárať podmienky pre zvyšovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov všetkými dostupnými formami štúdia.
Tradície Tekovského regiónu predurčujú našu základnú
školu k rozvíjaniu hrdosti detí na históriu, ľudové tradície
tohto regiónu. Pedagogická práca je mimoriadne náročná,
zložitá a vyžaduje tvorivú spoluprácu žiakov, učiteľov, rodičov, obecného úradu, podnikateľských subjektov ale i miestnych spoločenských organizácií, dúfam, že v našej škole
bude mať progresívny trend.
PaedDr. Karol Drienovský, riaditeľ školy

Pre teba Olinka...
V ten Zelený Štvrtok
nádherne rozkvitli narcisy.
A marhule kvet rozvili
do nevídanej krásy,
no jedna vraj uvädla
na doline ktorási.
Jej žiarivý biely kvet
už neuzrie tento svet
jej hlávku – korunku
vánok už nepohladí
a duša jej prekrásna,
už z neba na nás hľadí.
Marhuľka – Olinka, ďakujeme
že sme s Tebou žiť mohli,
len nám prepáč nezáujem,
nevšímavosť a nemožnosť,
aby sme Ti pomohli.
Ty si všetkým pomáhala,
kým si bola s nami,
na seba si zabúdala,
sny svoje si prehliadala,
svoje túžby odkladala,
až, odišla si aj s nimi...

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
S O B Á Š E:
19.05.2007
Pavol Gróf
Lenka Košťálová
26.05.2007
Peter Šumeraj
Helena Štofíková
26.05.2007
Ing. Marek Sedliak
Mgr. Marianna Jenesová

VITAJTE
NA SVETE:
12.05.2007
Tatiana Porubská
dcéra Ing . Štefana a Márie
05.06.2007
Nina Kúdeľová
dcéra Jaroslava a Stanislavy
14.06.2007
Tamara Štefanová
dcéra Petra a Dany

JUBILEÁ:
80 rokov

Cyril Kosorín
Štefánikova 9, nar. 04.07.1927

P.S :
Drahá naša Olinka,
odišla si žitia uprostred
pred Veľkonočnou Nedeľou,
úsmev Tvoj nám bude chýbať,
v našich srdciach budeš bývať.
Olinka „Saktorka“ naša drahá
priateľka, nikdy Ťa nezabudneme!
Všetci Tvoji rodáci.

Jolana Potočová rod. Mišová Tekovská 12, nar. 3.05.1927

Napísal a od srdca venuje
záhradník a insitný básnik
Ján Chorvát.

Ú M R T I E:

P.S.: Živým jsme povinováni
ohledem, mrtvým pravdou.
Voltaire

Spomienka
Dňa 24. augusta 2007
uplynie rok, čo od nás navždy
odišla naša drahá mama

Anastázia Horniaková.
Zároveň si 9. októbra 2007
pripomenieme smutné 5. výročie úmrtia nášho otca

Dominika Horniaka.
Kto ste ich mali radi, venujte im, prosím, tichú spomienku.
Už navždy prestali pre Vás
hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre Vás slnko hriať, ale
my, čo sme Vás milovali, neprestaneme na Vás spomínať.
Deti s rodinami

Rozália Nespešná rod. Šebová
Prievozská 13, nar. 19.06.1927

90 rokov

Rozália Lelovská
rod. Kováčiková
Na lúkach 2, nar. 13.04.1917

24.05.2007
Anna Slušná rod. Bôžiková
Kpt.Nálepku 14,
nar. 14.09.1928
09.06.2007
Miloš Kotora
Na lúkach 40, nar.15.11.1969
09.06.2007
Terézia Fabianová
rod. Kyšková
Kováčova 1, nar.23.01.1925
20.06.2007
Helena Fabianová
rod. Lecká
Na lúkach 26, nar. 03.09.1929
24.06.2007
Katarína Horniaková
rod. Pustajová
Prievozská 1, nar. 11.02.1927
24.07.2007
Anna Hajková rod.
Kosorínová
Štúrova 1, nar.15.03.1920
04.08.2007
Anna Mandráková
rod. Szabóová
Kpt.Nálepku 7, nar.15.05.1928
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