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Tekovské slávnosti
T

retí septembrový víkend bola obec Starý Tekov dejiskom XVIII.
ročníka folklórnych slávností Tekov
tancuje a spieva. Starotekovčania
termín podujatia napasovali na tekovskú hostinu, brány obce otvorili
dokorán a vítali hostí srdečným stiskom rúk a vrúcnym objatím. Rušno a veselo bolo počas týchto dní
nielen v domoch a uliciach, ale najmä na amﬁteátri, kde bol sústredený
hlavný program folklórnych slávností. Starobylý Tekov ožil vďaka výstave starých fotograﬁí v kultúrnom dome, kde mnohí návštevníci spomínali na zašlé časy.
V sobotu
patrilo javisko deťom, ktoré
v programe
Od
Dúbravy
ide vlak,
pod režijnou taktovkou
Márie Kamenskej,
na vláči-

točne obdiv.
Nedeľňajší program začal slávnostnou svätou omšou v kostole
Nanebovzatia Panny Márie za asistencie krojovaných dievčat a detí, v prítomnosti vzácnych hostí a v
sprievode piesní tamojšieho cirkevného zboru. Po nedeľnom obede už
všetci svoje kroky smerovali na amﬁteáter. Cestou sa ešte s ratolesťami pristavili na kolotočoch a obdivovali priedomia, ktoré si mnohí občania krásne vyzdobili. Pristaviť sa
mohli aj v tekovskom dvore, kde OZ
Tekov pod vedením Patrície Žáčiko-

ku precestovali kus regiónu. Z pódia
divákom hral, spieval a tancoval Jelenček z Jelenca, Klások a Slamienok z Čajkova, Radostník z CZŠ Levice, Venček z II. ZŠ Levice, Tekovanček zo Starého Tekova a Hronček z Veľkých Kozmáloviec. V
detskom programe sa potvrdilo, že
tradície starých rodičov deti rozvíjajú a oživujú, za čo im aj vedúcim
súborov patrí v dnešnej dobe sku-

vej pripravilo nielen vystúpenie folkloristov, ale aj chutné občerstvenie. O 16-tej prišiel na rad na amﬁteátri hlavný program pod názvom
Čilejkári, čo robíte?, ktorý režíroval
Pavel Číkoš. Pohľad na krojované
javisko zaplnené nadšenými folkloristami bol skutočnou pastvou pre
oči. Spoločne s dvoma „cigánkami“
(Mária Jenesová a Stanislava Mikulajová), sa diváci boli pozrieť, čo to

tí čilejkári vlastne robia. A tak sme
videli, ako tekovské dievčence perú na Hrone, ako Kľačania mladých
na svadbu chystajú, ako Novičianky a spevácky z Limbačky pekne
spievajú a tancujú, ako sa Kosižania posmeškujú,

Tlmačianky
prekárajú a ako
Čajkovenia dožinkujú. Na program
sa prišli pozrieť aj vzácni hostia, nielen starostovia obcí z celého regiónu, ale aj predseda VÚC Nitra Milan
Belica, ktorý v Starom Tekove pobudol do konca programu. Škoda len,
že pekné počasie nevydržalo až do
konca a dážď prerušil túto krojovanú parádu. Nakoniec však blingáče

mraky preblysli a videli sme všetky plánované vystúpenia. Na záver
programu starotekovská starostka JUDr. Z. Bednáriková ustrojená
v kroji úprimne ďakovala všetkým,
ktorí v programe účinkovali a prišli
sa na slávnosti do Tekova prezentovať. Program
dňa večer pokračoval majstrovským futbalovým
zápasom na ihrisku ŠK Sokol.
O 19.h sa vo farskom kostole začal koncert venovaný spomienke
na O. Saktorovú.
Sviatočný
deň
ukončila hodová
zábava v kultúrnom dome.

Vraví sa, že dobrá hostina trvá tri dni. Tá v Starom Tekove preto pokračovala aj v pondelok.
Ukončil ju koncert skupiny Senzus programom s názvom Slovenská krčmička, kde hovoreným slovom divákov bavil Štefan Hruštinec.
-vapFoto: Vojtech Hučko, st.
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Príhovor starostky
Vážení občania,
po lete plnom pracovných aktivít ale aj oddychu sa
všetkým vám znova prihováram. Chcela by som pripomenúť, že všetci spoločne vytvárame hodnoty, ktoré sa zúročia možno neskôr a preto treba, aby každý z nás svojou prácou a umom prispieval k udržaniu dobrých medziľudských vzťahov, úcte k starším, k dedine, aby sa nám tu
žilo radostne a spokojne. V súčasnosti sa naozaj žiaden
veľký projekt nevykonáva nakoľko to, čo potrebujeme robiť, je v príprave pre zadanie projektov na získanie ﬁnancií z eurofondov. Projekt na zníženie energetickej náročnosti objektov základnej školy a materskej školy je v konaní už v Bruseli a podľa posledných informácií by tento náš
projekt mal byť úspešný. Obec by získala ﬁnancie pre ZŠ
na opravu strechy, zateplenie, výmenu okien a úpravu fasády a pre MŠ na výmenu okien. Zatiaľ sa v obci vykonávali práce, ktoré sú najnutnejšie, a to údržba verejnej zelene, čistenie, odvoz všetkého odpadu, natieranie, oprava striech, oprava verejného osvetlenia, oprava miestneho
rozhlasu, údržba v MŠ, oprava elektrického zariadenia pre
údržbu, čistenie a úprava amﬁteátra na foklórne slávnosti. V uplynulých 2 mesiacoch sa v našej obci konali folklórne slávnosti Tekov tancuje a spieva. Vrelá vďaka patrí
všetkým, ktorí obetovali svoj čas a pohodlie príprave a realizácii slávností. Boli to v prvom rade členovia kultúrnej
komisie pán Pavol Číkoš, Mária Šumerajová a ich predsedkyňa Mária Jenesová, všetci zamestnanci obecného
úradu, poslanci, folklórny súbor Tekovan, cirkevný spevokol, aktivační pracovníci OÚ a iní, a všetkým týmto dobrým a vzácnym ľuďom zo srdca ďakujem. Folklórne slávnosti sa diali za prítomnosti predsedu nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Milana Belicu, primátora mesta Tlmače, starostov obcí Hr. Kľačany, Nový Tekov, Veľké Kozmálovce, Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Pukanec, Podlužany, Horná Seč a iných hostí, ktorým sa program slávností veľmi páčil.
Naša folklórna skupina Tekovan nás reprezentovala aj
na medzinárodnom folklórnom festivale v Liptovských Sliačoch, ktorý sa konal v dňoch 25.- 26. augusta 2007 a zožali
svojím programom Regrúti veľmi veľký potlesk. V septembri k nám zavítali priatelia z Padiny zo Srbska a znova sa
našli obetaví ľudia, ktorí u seba ubytovali týchto vzácnych
a dobrých ľudí. Spoločne s Tekovanom pripravili folklórne
podujatie, ale ešte deň predtým sa obidva súbory zúčastnili natáčania STV do televíznej relácie KAPURA.
V jesenných mesiacoch sa zameriame na dotiahnutie
projektov pre získanie ﬁnancií z európskych fondov.
Milí občania, všetkým vám, ktorí ste pomáhali v akciách
ktoré som spomenula, vám srdečne ďakujem a želám vám
veľa zdravia.

Úcta tým, ktorí si to najviac zaslúžia

Október je mesiacom Úcty k starším. Čo viac môžeme dať naším starším občanom Starého Tekova? Isteže
nás napadne všeličo iné, ale ten, ktorý vďaku prejavil slovom úcta, bol veľmi múdry človek. Veď odmalička sa človek presviedča, že uctiť si niekoho znamená to najvyššie
ohodnotenie človeka. Pre mňa je každý starší človek tým,
ktorého si prirodzene ctím, vážim a rešpektujem, lebo starší človek má za sebou už riadny kus života, ktorý ako život
každého človeka, je zložený z dobrých a radostných udalostí, ale aj zlých a smutných. A len u starších ľudí nájdete
v očiach skutočnú radosť alebo smútok, podľa toho čo momentálne prežívajú. Mnohí z nich sú všetkým nám veľkým
príkladom trpezlivosti, múdrosti a láskavosti.
Všetkým naším starším občanom želám veľa zdravia,
veľa lásky od ich rodiny a najmä veľa prejavov úcty od
nás, občanov Starého Tekova. Ďakujem vám za vaše rodiny a za obyvateľov našej obce za to, že mnohí z vás, najmä členovia Jednoty dôchodcov, sa podľa svojich zdravotných možností zapájate do činnosti obce.
Vaša starostka

Obecné zastupiteľstvo na svojej riadnej schôdzi konanej dňa
21.9.2007:
A. berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia
predloženú starostkou obce.
2. Pripomienky a petíciu občanov k rozpracovanej ÚPD
s ich predložením spracovateľovi ORANTU - projektovému
ateliéru Nitra.
3. Interpelácie poslancov: vyúčtovanie 18. ročníka tekovských folklórnych slávností „Tekov tancuje a spieva“ v dňoch
18.- 20. 8. 2007;
- družobná návšteva Slovákov z Padiny – Srbska v dňoch
14.- 16.9.2007;
- návšteva starotekovských
folkloristov v Liptovských Sliačoch;
- zaplavenie obecných ciest
počas výdatných dažďov na uliciach Hronská, Štefánikova, Záhradný rad a ďalších ulíc;
- prehľad nesprávne osa-

ANKETA •
Otázky položené našim poslancom OcZ na zhodnotenie
svojej volebnej činnosti.
1. Boli ste zvolení občanmi
Starého Tekova za poslancov.
S akými ambíciami ste vstupovali do tejto neľahkej funkcie?
2. Občania vám dali dôveru,
aby ste zastupovali ich záujmy.
Máte pocit, že ste ich očakávania už niečím naplnili?
3. Na čo sa budete v najbližšom
čase zameriavať? Čo chcete
zmeniť?
ING. PETER SOLMOŠI:
1. S ambíciami prispieť k rozvoju a zviditeľneniu obce a v mojom prípade hlavne o zabezpečenie spolupráce obecného
úradu a športu v obci.
2. Očakávania a predstavy
k spokojnosti všetkých občanov
nie je jednoduché naplniť a preto
je to len na posúdení samotných
občanov. Keď mám byť úprimný,
môj osobný pocit je taký, že časti obyvateľstvu som očakávania
naplnil a časti nie. Ale je mojou
snahou, aby konečný efekt bol
prospešný pre obec.
3. Hlavne aby bolo dokončené a prijaté územné plánovanie
obce (ÚPD) a potom sa otvoria ďalšie možnosti rozvoja obce. Čo sa týka športu, dôležité
bude, v spolupráci s ﬁnančnou
komisiou obecného zastupiteľstva, zabezpečiť potrebné ﬁnancie pre športovú činnosť na
rok 2008.
ING: ANTON MANČÍK:
1. Keďže som doteraz s takouto funkciou a prácou nemal
žiadne skúsenosti, odpoveď
na túto otázku je pomerne ťažká. Počas minulých rokov prežitých v obci Starý Tekov – žijem
tu už pomaly 15 rokov - mi bolo
jasné, že vecí, ktoré už dozreli a naozaj potrebujú riešenia, je
veru dosť. Takže problémov ve-

dených ako i chýbajúcich dopravných značiek vypracovaný komisiou verejného poriadku (KVP) s návrhom nápravného riešenia;
- vývoz fekálií v extraviláne
obce;
- zrušenie nájomnej zmluvy
v objekte športového štadióna;
B. určuje:
1. Mariana Bátovského a Máriu Jenesovú, poslancov OcZ,
za overovateľov zápisnice.
C. schvaľuje:
1. Plán dnešného zasadnutia
podľa jeho uvedenia v pozvánke s doplnením bodu diskusia.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 30/2007 o sankciách za dopustenie sa priestupkov.
3. Mesačný príspevok MŠ vo
výške 150.- Sk pre 1 dieťa na
predškolské zariadenia.
4. Študijnú cestu starostke

obce do Fínska organizovanú
ENEL Mochovce.
5. Termín najbližšieho zasadnutia OcZ dňa 5.11.2007.
D. odporúča starostke obce:
1. Prizvať na novembrové
zasadnutie OcZ starostku obce Nový Tekov, za účelom vyjadrenia k rozhodnutiu ich OcZ,
k vybudovaniu prístupovej cesty MVET v katastri obce Nový
Tekov.
2. V súčinnosti s predsedom komise verejnho poriadku dňa 24.9.2007 prípisom vyzvať vlastníkov schátralých nehnuteľností na uliciach J. Kráľa
a Štúrova, k výkonu takých stavebných opatrení, ktoré neohrozia bezpečnosť našich občanov;
3. Z interpelácie poslancov:
- zabezpečiť kontajner na odpadový materiál zo zbúraného
obecného domu na ulici Hradnej Termín: ihneď po nadobudnutí právoplatného búracieho
povolenia
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ľa, skúseností málo a preto na
začiatku bola aj „dušička malá“.
Ale začali sme a dá sa povedať,
že prvé – hoci zatiaľ skromné –
úspechy už prichádzajú.
2. Ako som povedal, prvé lastovičky na obzore sa už objavili.
Podarilo sa nám napríklad dosiahnuť upratanie okolia autobusovej zastávky zo smeru od
Veľkých Kozmáloviec, vyriešili
sme problém chovu zvierat na
verejnom priestranstve na ul.
Poštový rad, navrhli sme a následne prijali VZN obce o sankciách za dopustenie sa priestupkov v obci č.30/2007, riešime problém nelegálneho vývozu smetí v rôznych častiach
obce a jej extraviláne, zapratávanie verejných priestorov súkromným materiálom, stavbami
alebo strojmi, problém odpadového miesta na obecnom cintoríne, problematiku chátrajúcich
objektov v obci, ktoré ohrozujú bezpečnosť obyvateľov obce, problematiku nebezpečných
križovatiek a úsekov ciest v obci
a ďalšie „drobnosti“, ktorých sa
nám tu nahromadilo neúrekom.
3. Aj z toho, čo som už naznačil je jasné, že práce je dosť
a dosť. Niečo sa dá vyriešiť za
týždeň či dva a niečo bude trvať
celé roky. Na mnohé veci treba
ﬁnancie a tými obec zatiaľ veľmi nedisponuje. Ale nevzdávame sa a hľadáme všetky možné zdroje a riešenia. Je nám
však úplne jasné, že bez spolupráce a podpory zo strany obyvateľov obce sú naše šance mizivé. Problém verejného poriadku a prístupu k nemu zo strany každého z nás je tak dôležitý ale i limitujúci, že bez chuti a odhodlania napomôcť pri jeho riešení od všetkých obyvateľov obce budeme len prestupovať na mieste. Preto chcem aj

touto cestou poprosiť všetkých
obyvateľov obce Starý Tekov
o podporu, trpezlivosť a občiansky prístup. Toto je „beh na dlhú
trať“, ale na vavríny máme šancu len ak sa nevzdáme.
Vopred všetkým za pomoc
a podporu ďakujem!
ING. JOZEF ANGLETA:
1. Zastupovať záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov Tekova v čo najlepšom vedomí a
svedomí. Dúfam, že sa mi to
darí.
2. Táto otázka by mala byť smerovaná skôr na nich.
3. Dosiahnuť, aby vzniknuté
problémy boli riešené čo najväčším počtom ľudí, pretože ak
budú všetci ťahať za jeden koniec dokážu zvládnuť aj veľké
bremená.
ERIKA HAJKOVÁ
1. Nakoľko sa venujem ekonomickému smeru, chcem využiť svoje vedomosti, schopnosti a skúsenosti pre rast Starého
Tekova.
2. Toto nie je otázka pre mňa,
ale pre občanov, vyjadriť sa musia občania.
3. Budem sa snažiť aby občania, boli pravdivo informovaní
o dianí v Starom Tekove.
MARIAN BÁTOVSKÝ:
1. V prvom rade nesklamať voličov, svojou aktivitou podporiť
rozvoj obce a posunuť ju trošku
dopredu,aby bola obcou, z ktorej mladí ľudia neodchádzajú,
ale majú o túto obec záujem a
chcú v nej žiť i ľudia z okolia.
2. Práveže ten pocit nemám.
V našej obci je totiž veľmi veľa
problémov, ktoré treba urýchlene a čo v najkradšom časovom období riešiť. Ako predseda stavebnej komisie, žiaľ,
musím konštatovať, že doteraz neboli získané ﬁnančné
(Pokračovanie na 3. str.)

Uznesenie č. 9
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Obec Starý Tekov v súlade s ustanovením §-u 6 odst.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva
VŠEOBECNE
ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE O SANKCIÁCH
ZA DOPUSTENIE SA
PRIESTUPKOV V OBCI
č. 30/2007
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove podľa § 11 odst. 4 písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov r o z h o d l
o , že v nadväznosti na § 11 zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších novelizácií a predpisov zavádza s účinnosťou jeho schválenia, sankcie pri dopustení sa priestupkov za porušenie stavebného zákona, sankcie pri výbere miestnych daní a poplatkov, sankcie
pri znečisťovaní verejného priestranstva,
sankcie za užívanie verejného priestranstva bez súhlasu OcÚ, sankcie za rušenie verejného poriadku a ničenie a odcudzenie obecného majetku.
1. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších novelizácií
v § 1 uvádza:
Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu,
aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov, dbali najmä o to, aby občanom nesťažovali plnenie úloh štátnej
správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.
2. Priestupkom (§2) je zavinené konanie, ktoré porušuje, alebo ohrozuje
záujem spoločnosti a je za priestupok
výslovne označené v uvedenom zákone
o priestupkoch, alebo v inom zákone,
ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.
3. Za priestupok možno uložiť tieto
sankcie (§ 11):
a) pokarhanie,
b) pokutu,
c) zákaz činnosti,
d) prepadnutie veci
Sankciu možno uložiť samostatne
alebo s inou sankciou, pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.
Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupkoch upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku v Komisii verejného
poriadku OcZ.
Čl. 1
Sankcie za porušenie stavebného zákona

ANKETA •

Sankcie vyplývajúce z dopustenia sa
priestupku zo zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších novelizácií a predpisov podľa § 105 cit. zákona:
1. Priestupku sa dopustil a pokutou
od 200 Sk - do 5 000.- SK sa potrestá ten, kto:
a) uskutočňuje jednoduchú stavbu,
drobnú stavbu stavebné úpravy alebo
udržiavacie práce, ktoré treba ohlásiť,
bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
b) uskutočňuje terénne úpravy a práce podľa tohto zákona, na ktoré je potrebné povolenie stavebného úradu,
bez takéhoto povolenia alebo v rozpore s ním,
c) nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, neplní výzvu
štátneho stavebného dohľadu, alebo
neurobí opatrenie nariadené orgánom
štátneho stavebného dohľadu,
d) neudržiava stavbu napriek opätovnej výzve orgánu štátneho stavebného
dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu,
e) znemožňuje vstup na vlastný pozemok alebo na vlastnú stavbu oprávneným osobám alebo oprávneným zamestnancom štátnej správy, ktorí plnia
úlohy vyplývajúce z tohoto zákona a týkajúce sa tohoto pozemku alebo stavby.
f) vykonáva vedenie uskutočňovania
stavby a napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu neplní svoje povinnosti,
g) uskutočňuje, alebo užíva informačné, reklamné alebo propagačné zariadenia bez povolenia alebo v rozpore s ním.
2. Priestupku sa dopustil a pokutou
od 200.- Sk do 15 000.- Sk sa potrestá ten, kto:
a) ako stavebník mení stavbu bez
stavebného povolenia, alebo v rozpore s ním,
b) užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným
povolením, alebo ako vlastník stavby
či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo
v rozpore s ním,
c) odstráni stavbu bez povolenia príslušného orgánu,
d) napriek výzve stavebného úradu
predlžuje bez vážneho dôvodu dokončenie stavby nad lehotu určenú v stavebnom povolení,
e) nepredloží v určenej lehote dokumentáciu potrebnú na nevyhnutné úpravy alebo nevykoná nariadené nevyhnut-

ANKETA •

(Dokončenie z 2. str.)
prostriedky, bez ktorých sa niektoré akcie
realizujú veľmi ťažko, no a investičné zámery sa už vôbec nedajú realizovať.
3. Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa snažím presadiť projekty, ktoré riešia nevyhnutnú opravu alebo rekonštrukciu objektov, ktoré sú vo vlastníctve
obce, a tým zabrániť ich ďalšiemu znehodnocovaniu.
MARIAN HORNIAK:
1. Za poslanca som sa prihlásil preto,

ANKETA •

aby som pomáhal obci i ľuďom riešiť ich
problémy pokiaľ to bude v mojich silách.
2. Za prejavenú dôveru mojim voličom
veľmi pekne ďakujem a ako som sľúbil,
budem ich záujmy obhajovať a či som
naplnil ich očakávania, to musia posúdiť
samotní občania.
3. V najbližšom čase, ako i v budúcom
sa chcem zameriavať, aby sa naša obec
rozvíjala vo všetkých potrebných sférach.
Na zmeny v našej obci je toho ešte stále dosť. Spracovala M. Šumerajová

né úpravy.
3. Priestupku sa dopustil a pokutou
do 500 000.- Sk sa potrestá ten, kto:
a) vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie, bez takéhoto rozhodnutia alebo v rozpore s ním,
b) ako stavebník uskutočňuje novú
stavbu bez stavebného povolenia alebo
v rozpore s ním,.
c) užíva stavbu bez kolaudačného
rozhodnutia pokiaľ je také rozhodnutie
potrebné,
d) napriek opätovnej výzve OcÚ, orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo rozhodnutiu stavebného úradu neudržiava stavbu do tej miery, že jej stav
ohrozuje životy, alebo zdravie osôb
e) v určenej lehote nevykoná rozhodnutie príslušného stavebného úradu,
alebo OcÚ o odstránení stavby.
4. Priestupku sa dopustil a pokutou
do 1 mil. Sk sa potrestá ten, kto bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme či na pozemku, ktorý nie je
určený na zastavanie, najmä na poľnohospodárskom a lesnom pozemku.
Priestupky prejednáva stavebný úrad
alebo inšpekcia, v našom prípade Spoločná úradovňa v Leviciach a v I. stupni
Obecný úrad v našej obci.
5. Priestupok prejedná Komisia verejného poriadku OcZ, ktorá udelí príslušnú sankciu.
6. Pri udelení sankcie za priestupok
vo forme peňažnej pokuty sa táto uhrádza poštovou poukážkou obce.
Čl. 2
SANKCIE
pri výbere miestnych daní
a poplatkov
Sankcie sú stanovené len zo zákona
o správe daní.
1. Pokuta za neoznámenie vzniku
a zániku daňovej povinnosti ( §18 odst.
3 zák.č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a poplatkoch je od 1 000. Sk do
50 000.- Sk, u dani z nehnuteľnosti pre
fyzickú osobu je min. 200.- Sk.
2. Pokuta za podanie daňového priznania po lehote ustanovenej zákonom
je 0,2 % z dane za každý deň omeškania, maximálne však 10% z dane. Pokuta môže byť najmenej 200.- Sk a maximálne 10 000.- Sk. Pokuta do 100.- Sk
sa neukladá.
3. Pokuta za nepodanie daňového
priznania, v lehote, ktorú určí obec vo
výzve je u fyzickej osoby min. 200.- Sk
a u právnickej osoby min. 2000.- Sk.
4. Sankčný úrok obec vyrubí, ak daňovník nezaplatí daň v lehote alebo
vo výške podľa zákona o miestnych
daniach a to aj jej časť, ak má platenie v splátkach. Sankčný úrok sa vyrúbi za každý deň omeškania a je vo
výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska.
Sankčný úrok sa počíta najdlhšie za 4
roky omeškania s platbou.
5. Obec môže odpustiť sankcie len
v presne vymedzených prípadoch uvedených v § 103 odst. 5 zákona o správe daní.
6. Priestupok sa prejedná v Komisii
verejného poriadku OcZ.
7. Pokuta sa uhradí poštovou poukážkou obce.
Čl. 3
SANKCIE
pri znečisťovaní verejného priestranstva v intraviláne a extraviláne obce (vý-

voz smetí a fekálií)
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Priestupku sa dopustil podľa § 80
odst. 1 b) a pokutou vo výške od 200.Sk – do 5 000.- Sk, podľa množstva vyvezených smetí sa potrestá ten, kto vyvezie TKO (smeti) akéhokoľvek druhu
a vývoz fekálií na obecný pozemok, ako
i pozemok užívaný obcou (urbárske pozemky, cestné priekopy v obci a mimo
obce, pozemky pri rieke Hron) v katastri
obce Starý Tekov a tým znečistí a zdevastuje životné prostredie. Odpadové
miesto pre smeti v našej obci nie je určené.
2. Priestupok sa prejedná v Komisii
verejného poriadku OcZ, ktorá udelí príslušnú sankciu.
3. Pri udelení peňažnej pokuty sa táto
uhradí poštovou poukážkou obce.
Čl. 4
SANKCIE
za užívanie verejného priestranstva
bez súhlasu obce.
Zák. SNR č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch
1. Priestupku sa dopustil a pokutou
od 200.- Sk do 10 000.- Sk sa potrestá ten, kto neoprávnene, bez povolenia
OcÚ užíva verejné priestranstvo a tým
porušuje § 16 bod 1 VZN obce č.26/
2004.
2. Priestupok sa prejedná v Komisii
verejného poriadku OcZ, ktorá udelí príslušnú sankciu.
3. Pri udelení peňažnej pokuty sa táto
uhradí poštovou poukážkou obce.
Čl. 5
SANKCIE
za rušenie verejného poriadku a ničenie a odcudzenie majetku obce Zák.
SNR č.372 / 1990 Zb. v znení neskorších predpisov
1. Priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47sa dopustil a pokutou od
200.Sk- 10 000. Sk sa
potrestá ten,
kto v dennej dobe v čase od 6.00 hod.
do 22.00 hod. zvlášť hrubým správaním
ruší a znepríjemňuje pokojné spolunažívanie občanov našej obce a v nočnej
dobe v čase od 22.00 hod do 6.00 hod.
ráno druhého dňa poruší nočný kľud,
alebo vzbudí verejníé pohoršenie (§ 47
odst.b/ c./).
2. Priestupku sa dopustil a pokutou
od 200.- Sk do 20 000.- Sk (podľa miery
zavinenia) sa potrestá ten, kto poškodí
a tým znehodnotí alebo odcudzí akýkoľvek majetok obce.
3. Priestupok sa prejedná v Komisii
verejného poriadku OcZ, ktorá udelí príslušnú sankciu.
4. Pri udelení sankcie za priestupok
vo forme peňažnej pokuty sa táto uhrádza poštovou poukážkou obce.
Čl 6
Záverečné ustanovenia
1. Všetky uvedené priestupky rieši Komisia verejného poriadku v našej
obci.
2. Na tomto záväznom nariadení obce Starý Tekov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove a to dňa
21.9.2007, ktoré schvaľuje i všetky jeho
zmeny a doplnky.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť dňom 22.9. 2007.
V Starom Tekove, dňa 21.9.2007
JUDr. Zdenka Bednáriková, v.r.
starostka obce
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Tekovský folklór na STV 2
Kultúrna komisia pracujúca pri
obecnom úrade, vedomá si kvalít
a ochoty našich občanov, sa rozhodla zviditeľniť snahu a šírenie folklórnych tradícií medzi širšie spektrum
divákov a dať im možnosť prezentovať svoje umenie za hranicami našej
obce. Najlepšou možnosťou je prezentovať sa v najrozšírenejších elektronických masovokomunikačných
prostriedkoch v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii. Za veľkého pričinenia našej pani starostky sa
v Slovenskom rozhlase prezentovali občania našej obce z rôznych oblastí života. A že to boli úspešné relácie, svedčia o tom kladné ohlasy zo
všetkých kútov Slovenska.
Po oslovení správnych ľudí na
správnych miestach sa k nám podarilo doslova dotiahnuť štáb Slovenskej televízie. Napriek ich dopredu
naplánovanému časovému vyťaženiu, našli si čas a prišli folklór zo Starého Tekova nahrať do folkloristickej
relácie, ktorá sa vysiela pod názvom
KAPURA.
13. septembra 2007 o 17.30
hod. biela dodávka z veľkým
nápisom STV a osádkou ôsmich ľudí pristála pred naším kultúrnym domom. Režisér Peter Hudák a dramaturgička Erika Hajaszteková
nám predstavili plán nahrávania a spoločne sme si išli pozrieť
vhodné lokality v obci, kde by sme
mohli urobiť nahrávku obrazu. Po obhliadke viacerých miest v našej obci
sa im najviac zapáčilo zátišie v Bažantnici, ktoré im najviac vyhovovalo
po technickej a priestorovej stránke.
Spoločne sme sa v ten deň vrátili do
KD, kde sme až do neskorých večerných hodín nahrávali zvuk, takzvaný playback. Cimbalová muzika, kto-

Začiatkom roka komisie pracujú-

ce pri obecnom úrade vytvárajú plán
práce na celý rok. Aj keď niektoré akcie sú dlhodobo plánované, sú aj také,
ktoré sa ponúknu počas roka. Tak
sme všetci, postavení pred rozhodnutie, či akciu, ktorá aj nebola naplánovaná, odsunieme do zabudnutia, čo
by asi bolo najjednoduchšie, alebo si
ju osvojíme a snažíme sa ju s plnou
vážnosťou a zainteresovanosťou realizovať. Žiaľ, aj pre mňa veľmi zle znejúca veta, „všetko je vecou peňazí“
nás máta na každom kroku. Naši občania sa právom a aj legitímne pýtajú,
čo to všetko bude stáť a či na to máme. Všeobecne je známe, že kultúra,
a najmä amatérska kultúra, je stratová a opäť sa vraciame k dileme čo robiť. Nerobiť nič, ušetriť, poddať sa lacnej a neetickej vlne, ktorá si tiež hovorí kultúra, nechať sa ňou bezmyšlienkovite unášať, alebo postaviť sa
razantne a nekompromisne k tomuto problému skromne, tvrdou prácou
a šetrením na každom kroku vytvoriť
niečo esteticky pekné a hodnotné.
Chcem zdôrazniť, že cieľom môj-

rú sme si pozvali na toto nahrávanie
a prítomní speváci museli mať veľmi
pevné nervy a trpezlivosť, lebo sme
tam, v snahe urobiť to čo najlepšie,
strávili takmer štyri hodiny. Druhý deň
bol dňom nahrávania obrazu. Všetci
účinkujúci, vyobliekaní v sviatočných
krojoch, sme sa o 10:00 hod. stretli v Bažantnici pána Jozefa Hostin-

sme pri nahrávaní
strávili
takmer tri hodiny. Popoludní sme sa unavení, ale veselí a hrdí z dobre
vykonanej práce roz-

hostinnosť a útulnosť miestnej Bažantnice a rozhodnosť a pohostinnosť pani starostky. Vraj sa tešia na spracovanie tejto nahrávky a veľmi radi sa k nám
opäť vrátia.
Veľká škoda, že vysielanie v televízii je časovo obmedzené a že tak ako
i ostatní aj Starý Tekov dostane veľmi
malý a časovo ohraničený priestor.
Ale verím tomu, že i počas tohto krátkeho času budeme môcť slovenské-

ského.
Tu treba povedať, že tento pán nám vyšiel maximálne v ústrety a určite každý z nás
cítil aj z jeho strany veľkú podporu,
za čo by sme sa mu chceli touto cestou poďakovať. Počasie bolo perfektné a nálada ešte viac. Napriek tomu

lúčili s členmi štábu STV. Všetci títo hostia, ktorí boli takmer z celého Slovenska, pán
hlavný režisér bol
dokonca dlhoročným členom jedného profesionálneho
Slovenského súboru sa zhodli, že odchádzajú od nás plní dojmov a obdivu z roboty a pohostinnosti našich ľudí, očarení krásou nášho spevu a kroja. Vyslovili obrovský obdiv nad šikovnosťou, výzorom a zanietenosťou mladých tanečníc a úprimnosťou ostatných ľudí zúčastnených natáčania. Pochválili aj po-

Tekovské kultúrne leto

ho článku je občanovi našej obce,
a teda daňovému poplatníkovi preukázať, že aj keď sme v posledných
mesiacoch mali veľa kultúrnych aktivít, robili sme to maximálne zodpovedne, s plným nasadením a maximálnym
šetrením. Akcie, ktoré sme absolvovali počas kultúrneho leta, a to Tekovské
folklórne slávnosti, kde bola zapojená
takmer celá obec, zájazd folklórneho
súboru do Liptovských Sliačov, návšteva našich priateľov z Padiny, natáčanie
folklórneho súboru v STV, akadémia v
starotekovskom kostole k príležitosti sviatku sedembolestnej Panny Márie, v relácii „Kapura“, vystúpenie našich folklórnych súborov na medzinárodnom folklórnom festivale v Štúrove
sme urobili veľmi zodpovedne.
Medzi občanmi som počul aj taký
názor, že je toho strašne veľa a veľa
nás to stojí. Neviem, či v tomto prípade by nemala nasledovať veta, že
veľa je len keď bijú. Čo to je v porovnaní s dvestodielnymi novelami v televízii, a podstatná vec, ktorá je, robia to naši ľudia, a verím že úprimne,

poctivo a nezištne.
V porovnaní s podobnými aktivitami v okolitých obciach, napr. veľkolepá oslava folklóru v Hrušove – Hrušovská paráda pracuje s rozpočtom
2 mil. Sk. Tekovské slávnosti v Tlmačoch pracujú s rozpočtom 200 tisíc
korún. Akcia v susednej obci Hronské Kľačany, kde robili spoločné stretnutie Kľačian na Slovensku mala rozpočet 350 tisíc korún. Naša komisia
na tohtoročných tekovských slávnostiach pracovala s rozpočtom 90 tis.
Sk. A pritom konečný výsledok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť je, že
sme ušetrili takmer 80% z tejto sumy.
Zájazd, ktorý sme absolvovali na festival Liptovské dni matky v obci Liptovské Sliače, plne hradila pozývajúca
obec. Tu je myslím potrebné spomenúť, že pani starostka nám zabezpečila občerstvenie na cestu., za čo jej
od všetkých účastníkov zájazdu patrí
úprimné poďakovanie. Návšteva našich priateľov z Padiny vďaka ochote,
obetavosti a ústretovosti našich občanov, ktorí týchto hostí ubytovali a stra-

mu divákovi ukázať všetko pekné, čo
sme si pre neho pripravili.
Čas, kedy Slovenská televízia odvysiela túto nahrávku, Vám oznámime miestnym rozhlasom.
Pavol Číkoš
Foto: Vojtech Hučko, st.

vovali nás vyšla minimum ﬁnančných
prostriedkov z obecného rozpočtu.
Nahrávanie v STV bolo honorované a z toho honoráru dokážeme pokryť náklady, ktoré boli spojené s touto akciou. Zájazd nášho FS do Štúrova z väčšej časti platil pozývateľ, aj
to nás v obecnom rozpočte stálo minimum ﬁnančných prostriedkov.
Pod názvom v tomto článku asi čitateľ čakal iné hodnotenie uvedených
kultúrnych aktivít. Som presvedčený,
že toto urobia iní. Ja osobne som cítil potrebu rozdeliť sa s občanom aj
o túto problematiku. Verím tomu, že
ma tak úprimne pochopíte, ako bolo
toto úprimne písané. Záverom patrí
veľké poďakovanie poslancom obecného úradu, členom všetkých komisií a pani starostke za dôveru, ústretovosť a pomoc počas všetkých akcií
Tekovského kultúrneho leta. Ďakujem všetkým občanom, že dokázali,
že sú správnymi ľuďmi na správnych
miestach.
„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom...“ Lk 16,1-13
Pavol Číkoš

Starotekovskí regrúti reprezentovali

5

v Liptovských Sliačoch
„Kufre na voz, kone vrané,
budete regrúti sadať na ne...“.
Aj táto pieseň sa rozliehala
dedinou Liptovské Sliače, keď
na miestnom amﬁteátri tancovali členovia súboru Tekovan
zo Starého Tekova.
V dňoch 24. 8. 2007 – 26.
8. 2007 prebiehali 7. folklórne slávnosti v obci Liptovské
Sliače pod názvom „Liptovské dni matky“. Bol to festival medzinárodného zamerania. Okrem súborov zo SR
sa ho zúčastnili aj zahraničné súbory.
Obci Starý Tekov sa dostalo cti reprezentovať tekov-

ský folklór na tomto festivale,
čo sa v plnej miere podarilo,
nakoľko naše vystúpenie postúpilo do záverečného galaprogramu.
V piatok a sobotu sa prezentovali
všetky pozvané súbory svojím vystúpením. Súbor Tekovan sa predstavil
pásmom „Regrúti“
v réžii Pavla Číkoša. Režisér postavil
scénu do starotekovskej „Grmanovej krčmy“. Krčmár
a krčmárka očaká-

vajú veľký zisk, nakoľko prichádza asentírka. V krčme sa
schádzajú starší ľudia z dediny, aby sa rozlúčili s regrútami, zabavili sa a, samozrejme, aj niečo popili. Dievky,

ktoré čakajú na regrútov najviac, zatancovali starotekovské tance v pekných blingáčových krojoch, nakoniec prichádzajú regrúti, rozlúčka, tanec a veselie.
Sobotu večer zakončil vystúpenie domáci súbor a po
ňom v priestoroch amﬁteátra
prebiehala ľudová veselica.
Našich účinkujúcich podpo-

rila svojou prítomnosťou aj
pani starostka
JUDr. Zdenka
Bednáriková.
N e d e ľ u
všetci návštevníci
začínali
svätou omšou,
ktorá sa konala v miestnom
kostole postavenom v tvare Noemovej
archy, zasvätenému Božskému srdcu Ježišovmu. Po omši sa v priestoroch kostola konal koncert na počesť matky
a Nebeskej Matky. Striedali sa piesne s hovoreným slovom. Priestor dostali aj členovia nášho súboru, ktorí zaspievali piesne pod vedením
Milana Brezinu.
Najväčšiu radosť sme pre-

žívali vo chvíli, keď sme sa
dozvedeli, že folklórny súbor
Tekovan zo Starého Tekova
s pásmom „Regrúti“ postupuje do galaprogramu, do ktorého boli vybrané najlepšie
súbory. Pieseň, tanec a veľká radosť, s ktorou účinkujúci
vyšli na pódium, bola nákazlivá. Náš program zožal veľký úspech. Pozornosť a obdiv
pútal kroj, ktorý, dovolím si
tvrdiť, skvie sa ako najkrajší
spomedzi perál.
Celé tri dni festivalu boli naplnené pekným slovom, tancom, piesňou a novými priateľstvami. Srdečnosť a zážitky ostávajú hlboko v ľuďoch a myslím si, že vytvárajú krajšiu atmosféru v medziľudských vzťahoch. Vďaka
všetkým, ktorí sa o túto krásu
pričinili.
Mária Jenesová

Veľmi zaujímavá a vzácna výstava starých fotograﬁí
Tekovská hostina trvá 3
dni: sobota, nedeľa, pondelok – to nikde na okolí nie
je, sme v tom rarita. Aj výstava fotiek mala trvať 3 dni,
ale na žiadosť občanov sa
predĺžila na 7 dní. Nikto by
to nebol povedal, že o staré fotograﬁe bude taký záujem, a zvlášť u mladých
ľudí. Bola som tam v nedeľu 6 hodín, keď neuvidím, tak neverím. Do zrkadlovej sály prichádzali celé rodiny aj s hosťami,
niektorí aj 2 – 3-krát obišli
tie panely, bolo to šikovne
zostavené.
Boli tam 3 generácie: vrchné rady boli vojaci z prvej svetovej vojny
– naši starí otcovia, strýkovia, učekovia – mnohí sa
domov už nevrátili, ani fotograﬁu nemáme, len niečo o nich vieme z rozprávania tých, čo sa vrátili. Hovorili tomu „išli sme na bodáky“, muž proti mužovi, rieka
Piava v Taliansku bola červená od krvi. Druhé vzácne fotograﬁe boli z r. 19201921: po tej vojne bola veľká bieda aj hlad, ešte žijú medzi nami pamätmíčky,

čo spomínajú na to, ako sa
chlebík zamykal. Nielen naši rodáci Tekovčania, ale ľudia z celého Slovenska odchádzali do šíreho sveta za
robotou, to bola smutná história vysťahovalectva. Veľmi
dobre si to pamätám, celá

ulica ich vyprevádzala s plačom a my deti s nimi. Bolo
to ako pohreb, odchádzali aj s deťmi, my sme utekali za vozom až do kamennej
brány a oni nám kývali na
pozdrav a veľmi plakali. My
sme sa rodičov pýtali: „Prečo tak plačú? Poďme aj my
do Ameriky...“ V našich detských srdciach sme ničomu nerozumeli. Toto je malá perlička z jedného môjho
príbehu.

Vrátim sa k fotograﬁám.
Druhá generácia sú naši rodičia, tam je už kroj veselší, ale je aj naďalej veľmi
skromný. Na tých fotkách vidieť ženy, čo sa čepili aj po
svadbe viac rokov, ako majú jedno dieťa na rukách
a druhé vedľa seba. Bol
tam
chlapček 4-5-ročný v sukničke.
Pred druhou
svetovou vojnou a po nej
ešte 3-4 roky všetci ma-

lí chlapci nosili sukničky. No
a 3. generácia sme my, 70,
80 a viac- roční. Tie mladu-

chy v pártach aj vyčepené
ženy sú všetky za sedemdesiatkou. Všetci, čo ich videli,
hovorili: „Táto teta je veľmi
pekná, aj táto, aj táto, aj táto...“. Všetky sú krásne, boli
mladé a tekovský kroj je jeden z najkrajších na svete.
Môj záver je takýto. Na
výstave neboli starí ľudia,
ale veľa mladých a stredná generácia. Keď som sa
pýtala, či ste tam našli svoju rodinu a ktoré fotky sa
vám najviac páčili, povedali
ste, že tí Amerikáni a vojaci. A prečo? „ Vojaci sú naši
prastarí a starí otcovia, doma takéto
fotky nemáme, sú
nám vzácne. A tí
Amerikáni,
no predsa ten starý kroj, to
sme nevideli, naše
staré mamy, čo sú
v kroji, sa
tak nenosia.“ Potešila som
sa. Nepretržite šťukali mobily na tie vrchné rady, tie

staré fotky boli hnedé.
Vďaka patrí p. Márii Šumerajovej za trpezlivé lúštenie tých mien aj s príbuznými, našim obľúbeným herečkám a aranžerkám p.
Márii Jenesovej a p. Stanislave Mikulajovej. Tie panely a zostava boli jedinečné, mnohí sa ma pýtali: „Kto
to robil?“ Za celý priebeh tekovských slávností veľká
vďaka patrí starostke obce
JUDr. Zdenke Bednárikovej, trpezlivému bojovníkovi
p. Pavlovi Číkošovi za snahu a udržiavanie starých
zvykov, obyčajov a tradícii v takovskej oblasti. Veľký obdiv zožali vyčepené
mladé dievčence – študentky. Rohatý čepiec je vrchol
tekovského kroja. Tešíme
sa z vás celá dedina.Vďaka
všetkým súborom, našim i zo
susedných dedín, vždy sa na
vás tešíme, ste u nás v Tekove srdečne vítaní. Vďaka aj
všetkým našim občanom, čo
pomohli a obetovali svoj voľný čas, a tým pomohli k vydarenému priebehu tekovských slávností r. 2007.
Anna Bátovská
Foto: Peter Hlôška
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Milý apko starý,
nie každý sa môže pochváliť takým životom, aký ste mali Vy.
Osemdesiat rokov uplynulo odvtedy, keď ste prvýkrát uzreli svetlo sveta. Ktovie aké myšlienky sa vtedy rojili v mysli vašej matky?
Bola šťastná? Určite!
Ale myslím, že ju nenapadlo, že zažijete 2. svetovú vojnu, prvé rozhlasové a televízne vysielanie, pád komunistického režimu, že sa dožijete nového tisícročia, internetu a všetkých tých
vymožeností dnešných čias. Toto všetko ste zažili. Za tých 80 rokov sa stalo množstvo udalostí. Niektoré boli smutné, iné menej
a niektoré boli naopak veľmi radostné. 80 rokov!
Dali ste život trom ľuďom, máte 8 vnúčat a ak Pán Boh dá
o niekoľko mesiacov aj pravnúčatko. Po tých 80 rokoch sa môžete spýtať : Ako som žil? Ako som využil každý deň, ktorým ma
Boh obdaril? Obohatil som tento svet o niečo dobré?
Áno Váš život mal veľký zmysel. Keď už pre nič iné, tak preto, že som mohla vidieť váš pokojný a láskavý úsmev, roztvorenú
náruč. Že ste ma hojdali na hojdačke a zabávali, aj keď som bola unavujúca. Že som našla pohladenie a odpoveď na moje zvedavé otázky. Je mi jedno, aký bude svet okolo mňa. Áno, bude
zlý, budem sa rozhodovať v ťažkých okamihoch, vyberať si medzi
dobrom a zlom, bude mi ponúkané pohodlie na úkor svedomia,
vtedy si spomeniem na vás. Na váš láskavý život plný dobrých
skutkov, odpustenia a tolerancie. Nie každý sa môže pochváliť,
že má takého starého otca ako ja. Som na vás hrdá a vždy budem. Váš život mal cenu. Ja ďakujem Bohu, že mi vás dal. Že vás
dal nám všetkým. Ja si vás navždy zapamätám ako šedivého starého pána, ktorého mozoľnaté ruky prezrádzajú, koľko toho v živote zažil. A tiež ako prstom na mape blúdite a hľadáte miesta,
kam sa zatúlali vaše vnúčatá. Alebo ako otvárate noviny a rozširujete si svoje bohaté vedomosti zo zemepisu, dejepisu a politiky. A vy si ma zapamätajte ako malé dievčatko, ktoré ste hojdali, pokiaľ ste nenapočítali do 100.
Anežka Šebová

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
S O B Á Š E:

25. 8. 2007
Vladimír L i č k o
Vladimíra B á t o v s k á

JUBILEÁ:
80 rokov

Ján D á v i d
Janka Kráľa 59, nar. 16. 9. 1927

Ján Dávid

V

šetko najlepšie k životnému jubileu 80 rokov zo srdca prajú manželka Agnesa, dcéry Terézia a Mária s rodinami a dcéra Jana. K blahožlaniu sa pripája aj rodina Havranová.

Cesta od mladosti do pokojného toku staroby je dlhá,
veľmi dlhá a je poznačená
mnohými pádmi a vzostupmi.
Je to cesta plná križovatiek,
omylov a víťažstiev. Život, to
nie sú len žiariace očká dieťaťa, mladistvé rána, to je aj
zbrázdená tvár starca, starenky, súmrak večera – toto nás
sprevádza životom každého.
Čas je neúprosný sudca a tie
roky tak utekajú.
Kedysi v mladosti som počula také prirovnanie ľudského života s prírodou, že je roz-

delený na štyri časti : jar, leto,
jeseň, zima – nemusí to vždy
tak byť, ale sa to veľmi podobá. Že človek do 20-teho roku
prežíva jar, je to bezstarostné
detstvo, dospievanie, prvé lásky, rodičia sa o všetko starajú
– je to najkrajší úsek života.
Od 20 do 40 rokov je leto. Tie šantiace deti dorástli,
zakladajú si rodiny a funkciu
rodičov prebrali oni. Je to najaktívnejší vek človeka, robota
mu len tak horí pod rukami, je
plný sily a zdravia ako tá príroda v lete. Od 40 do 60 je jeseň. Vlasy už dávnejšie obeleli, zuby nové narástli, ale ruky a nohy začínajú pobolievať

OZNAM

Vážení občania,
je jeseň, čas zberu úrody. Bohato zarodené záhrady, sady
či vinohrady postupne osirievajú a úroda sa odkladá do komôr
a pivníc. Zvlášť na dedine je záhrada či vinohrad srdcovou záležitosťou našich ľudí. Hľadáme v nich okrem úžitku odpočinok
a relax po každodenných starostiach a stresoch.
MKS v Starom Tekove už tradične pripravuje výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Tento rok to bude 14. a 15. októbra 2007
v kultúrnom dome. Prosíme všetkých pestovateľov ochotných
prispieť na výstavu svojimi exponátmi, aby si ich pripravili a prinášali do KD vo štvrtok a v piatok pred výstavou.Každý rok sa
nájdu nové odrody plodín a vždy sa niečo nové naučíme.
Usporiadatelia

9.9.2007
František B á t o v s k ý
Poľná 22
nar.16. 10. 1938
12.9.2007
Rozália M i č o v á
rod. Lelovská
Janka Kráľa 42
nar. 3. 1. 1940

September - vždy nový začiatok
Tretieho septembra sa
opäť otvorili brány starotekovskej materskej školy a triedy
sa naplnil džavotom, smiechom, ale i plačom detí. Každoročne novoprijaté deti potrebujú určitý adaptačný čas,
aby si zvykli na nové prostredie, kolektív detí a dospelých,

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Jeseň života

Ú M R T I E:

– ale to je nič, nemôžem sa
opustiť, ešte musím pomôcť
synovi, dcére, stavajú domy,
ešte mám veľa roboty pred
sebou.
Po 60 rokoch prichádza zima. Tie sivé vlasy nás nútia
ohliadnuť sa späť a rekapitulovať, čo všetko som urobil
a neurobil, mnohé veci dnes
po rokoch by sme robili ináč
a lepšie, ale keď každý život
má premiéru, ale reprízu už
nie. V zime je chladno v prírode a akosi chladno je aj v ľudskom živote. Príroda odpočíva, ale starí ľudia nie. Chcú byť
užitoční, tie unavené pracovité
ruky si pýtajú robotu: dajte mi
peria, budem párať, alebo fazuľu preberať, chcem byť užitočný-á, nemôžem byť bez roboty – aj takýto sú starí ľudia.
Od mladých sa žiada, aby aj
oni na svoju jeseň pamätali
a podľa svojich možností a situácie s úctou, láskou a trpezlivosťou vracali tretí groš svojim drahým rodičom, lebo jedno príslovie hovorí: ako sa ty
správaš k svojim rodičom, tak
sa budú aj tvoje deti k tebe,
alebo čo si od života požičiaš,
to ti vráti aj s úrokami.
Anna Bátovská

s ktorými budú denne prichádzať do styku. Schopnosť detí odlúčiť sa od rodiny na určitý čas podporujeme prípravou stimulačného prostredia
v triedach, pedagogickým prístupom a vytvorením socioemocionálnej klímy založenej
na dôvere, spolupráci a empatii.
Po prekonaní počiatočných problémov sa už s deťmi smelo púšťame do poznávania nepoznaného, pozorovania okolitého, prezentovania osvojeného. Svet dieťaťa
predškolského veku výstižne
opisuje citát:
POVEDZ MI – A ZABUDNEM,
UKÁŽ MI – A ZAPAMÄTÁM
SI,
NECHAJ MA KONAŤ – A POCHOPÍM.
Preto deťom umožňujeme
čo najviac vnímanie zmyslami, pripravujeme situácie k zážitkovému učeniu a aktívnemu prístupu k nemu prostredníctvom podnetného prostredia, pomôckami a hračkami,
ktoré spĺňajú požiadavky, zá-

ujmy a potreby detí.
Vzdelávanie v našej MŠ
je cieľavedomý a plánovaný
proces, v ktorom sa vo vzájomnej rovnováhe prelínajú
spontánne a riadené aktivity.
Poznaním individuálneho potenciálu detí pedagógovia pripravujú pre deti aktivity, ktoré obsahujú prvky hry a tvorivosti a podnecujú radosť z hry
a učenia. Proces vzdelávania
neprebieha iba v didakticky
zameraných činnostiach, ale
v priebehu celého dňa v MŠ,
pri všetkých činnostiach a vo
všetkých situáciách. Didakticky cielené činnosti, ktoré pedagógovia priamo, alebo nepriamo motivujú, sú špeciﬁckou formou predškolského
vzdelávania. Naším cieľom je
doviesť dieťa predškolského
obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich možností a osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú,
psychickú a sociálnu samostatnosť a základy kompetencií pre jeho ďalší rozvoj a učenie, na celý jeho život.
T. Senciová, riaditeľka MŠ

Informácia o ďalšom konaní vo
veci porušenia ﬁnančnej disciplíny
V predchádzajúcom čísle Hrônčeka som vás, vážení občania, informovala o uložení povinnosti vrátiť štátu ﬁnančné
prostriedky, ktoré boli podľa Rozhodnutia Správy ﬁnančnej
kontroly v Bratislave použité v rozpore s určeným účelom.
Proti Rozhodnutiu SFK som podala v riadnej lehote odvolanie a dňa 2. 10. 2007 nám bolo doručené Rozhodnutie z Ministerstva ﬁnancií, ktorým sa Rozhodnutie SFK zrušuje a vec
sa vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. To znamená,
že vo veci sa bude pokračovať novým dokazovaním, napr.
pristúpením súdneho znalca z odboru stavebníctva. Z. B.
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