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Príhovor starostky
Vážení občania,

máme pred sebou ďalší rok
a nik nevie povedať, čo všetko
tento rok prinesie. Ako starostka obce by som si želala, aby
v tomto roku prevládlo medzi
občanmi porozumenie, snaha pomáhať iným a obci, veľa
skutočných prejavov úcty a lásky k tým, ktorí sa nám zdajú
iní ako my a veľa trpezlivosti pri výchove detí a mládeže.
V tomto roku by sme chceli dosiahnuť vybavenie dotácií pre
zveľadenie obce, a to v tých
aktivitách, v ktorých budeme
môcť požiadať o ﬁnancie bez
akýchkoľvek obmedzení. Chystáme viacej žiadostí na projekty a počas roka Vás budeme priebežne informovať o ich
úspešnosti prípadne zamietnutí. V týchto dňoch sme mali doručený návrh Územného plánu obce a tým sa môže začať
proces pripomienkovania a nakoniec schválenia ÚPD. Tí, čo
sledujete v médiách zadanie
kritérií pre jednotlivé dotácie,
viete, že veľké investičné projekty sa nedajú bez Územného
plánu realizovať. V tomto roku
okrem iných akcií by sme chceli z ihriska a všetkých objektov nachádzajúcich sa v ohradenom priestore vytvoriť nový
športový areál ,ktorý by slúžil
pre deti, mládež a dospelých,
a to tak vo voľnom čase, ako
aj vo vzdelávacom procese MŠ
a ZŠ v našej obci. Celý športový areál by tak mohol byť využívaný počas celého dňa až do
večerných hodín. V minulosti
celý tento priestor slúžil tak žiakom, ako aj dospelým. V športovom areáli by sa okrem futbalového štadiónu mala nachádzať bežecká dráha, doskočište pre skok do diaľky a do výšky, volejbalové ihrisko, chodník,
parkovisko pre bicykle a kočíky,
preliezky pre menšie deti, detské ihrisko a pieskovisko. V bu-

dove tzv. starých šatní by bol
čiastočne sklad náradia a ostatné priestory by slúžili pre iné interiérové športy, prípadne ako
oddychová časť počas nepriaznivého počasia. Celý priestor
športového areálu by bol využitý takto aj pre rodiny s deťmi. Na budove základnej školy
by sme chceli dosiahnuť aspoň
výmenu okien, pretože v tomto
roku bude štát umožňovať čerpať z európskych fondov len
školám, ktoré majú počet žiakov nad 200. A to naša škola
nemá.
(Pokračovanie na 3. str.)

Karneval Základnej školy
Fašiangy, Turíce..., tak sa spieva v jednej ľudovej pesničke.
Všetci dobre vieme, že fašiangy
sú časom zábav, plesov a karnevalov. Po nich nasleduje pôst,
cez ktorý všetka zábava utícha
až do Veľkej noci. Keďže zábavu
majú radi nielen dospelí, ale aj deti, tak ani jeden rok sa nezaobíde
bez tradičného karnevalu. Nebolo
tomu inak ani tento rok. Karneval
sa konal 31. januára a bol i takou
menšou odmenou za vysvedčenie a polročnú snahu našich detí.
Tentokrát však mal trošku pozmenenú formu. Začiatok bol o niečo
skôr a bol rozdelený na dve časti. Najprv bol samotný karneval
a po ňom nasledovala diskotéka.
Karnevalu sa zúčastnili deti, ktoré
si samé alebo za pomoci rodičov
zhotovili masky. Ani teraz nás nesklamali. Dokázali to svojou nápaditosťou a šikovnosťou, s ktorou
si masky zhotovili. Porota mala
čo robiť, aby si počas promenády
vybrala 10 tých najlepších a najnápaditejších masiek. Najkrajšie
na tom všetkom bolo to, že všetky tieto postavičky, či už rozprávkové, ﬁlmové alebo reálne, medzi sebou súperili len v tom, kto-

rá z nich bude najlepšia. Znášali sa vlk so zajacom, snehuliakovi
nevadilo, že je teplo, piráti sa nepobili s mušketiermi a ani nezabudnuteľné čarodejnice, ktoré boli ako skutočné, nikoho nezačarovali. Mobíci zo SUPER STAR síce
nenašli žiadnu spevácku hviezdu,
ale zato sme v promenáde mohli
vidieť „Hviezdu týždňa“. Deti nám
z roka na rok dokazujú, že nápadom sa medze nekladú. Dôkazom
toho boli aj tohtoročné masky. Môj
skromný názor je, že každá jedna maska mala svoje čaro, pretože si ich deti zhotovili či už sami
alebo spolu s rodičmi, robili si ich
s láskou a dali do toho celé srdce. Nakoniec porota vyhodnotila
a ocenila masky, ktoré získali najviac bodov. Každá maska ešte
dostala sladkú odmenu. Za ceny
a sladkosti ďakujeme RODIČOVSKEJ RADE, ktorá ich zabezpečila. Po vyhodnotení nasledovala
krátka karnevalová zábava, o ktorú sa postaral náš dlhoročný DJ
Jaro Šumeraj, ktorý i napriek tomu, že bol chorý, nesklamal naše deti. To, že naše deti radi tancujú, dokázali pri tanečnej súťaži,
ktorú vyhlásila p. učiteľka Sencio-

vá. Za tanečné prvky, ktoré predviedli, by sa nemuseli hanbiť ani
pred profesionálmi. Najlepší tanečníci boli odmenení sladkosťou. Deti sa ešte chvíľu zabávali a hoci bol karneval v trochu inej
réžii, všetci odchádzali veselí.
Pretože o hodinku sa mohli vrátiť
na diskotéku, ktorá mala nádych
tej ozajstnej. Všade plno svetiel,
dobrá hudba a ešte k tomu aj suchý ľad, ktorý deti najviac fascinoval. Všetci sa dobre zabavili
aj vytancovali. Medzitým, ako sa
všetci bavili netušiac, že sú nenápadne pozorovaní, vybrali pani učiteľky najlepších tanečníkov,
ktorí boli na záver diskotéky ocenení peknými cenami. Zábava sa
pomaly priblížila ku koncu a my
sme už len mohli povedať: „Škoda, že sa čas nedá zastaviť!“ Karneval aj s diskotékou bol na konci
a my sme sa museli rozlúčiť. Na
záver by som sa ešte raz chcela poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa mohla táto akcia pre naše
deti uskutočniť a dúfam, že už odteraz sa všetci začínate tešiť na
ten budúcoročný karneval.
Jana Kosorínová
vychovávateľka
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Uznesenie č. 1 Obecného zastupiteľstva
obce Starý Tekov
Obecné zastupiteľstvo na
svojej riadnej schôdzi konanej
dňa 21.1.2008:
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia predloženú starostkou obce
2. Informáciu o žiadosti rekonštrukcie posilňovne v Starom Tekove
3. Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce
Starý Tekov
4. Zásady kontrolnej činnosti
v obci Starý Tekov
5. Plán kontrolnej činnosti na
1.polrok 2008 hlavnej kontrolórky
6. Informácie ohľadne vyhotovenia UPD od starostky obce
7. Odkúpenie časti obecného
pozemku sl. Juliany Svoreňovej
podľa podanej žiadosti
B. URČUJE:
1. Mária Jenesová a Marián
Horniak - poslanci OcZ za ove-

rovateľov zápisnice
2. Zápis návrhu uznesenia
Erika Hajková - poslankyňa
OcZ
C. SCHVAĽUJE:
1. Plán dnešného zasadnutia
podľa jeho uvedenia v pozvánke s doplnením bodu diskusia
2. Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce
Starý Tekov
3. Zásady kontrolnej činnosti
v obci Starý Tekov
4. Plán kontrolnej činnosti na
1.polrok 2008 hlavnej kontrolórky
5. Zmenu dodatku č. 1 k VZN
o miestnom poplatku za komunálny odpad s dátumom účinnosti od 15.2.2008
6. Odpredaj časti obecného
pozemku podľa geometrického
plánu MUDr. Danielovi Kosorínovi podľa podanej žiadosti
7. Dátum konania ďalšieho obecného zastupiteľstva

dňa 31.3.2008 o 17.00 hod. na
Obecnom úrade
D. ODPORÚČA STAROSTKE OBCE:
1. Zabezpečiť vybudovanie
odvodnenia na zaplavovaných
uliciach počas daždivého počasia na uliciach Hronská, Záhradný rad a Štefánikova podľa
odporučenia a dozoru KVaŽP.
termín: 29.2.2008
2. Preskúmane stavu prebratej nehnuteľnosti na mieste
starých TJ šatní po nájomcovi
s komisiou verejného poriadku
3. Zriadenie schránky na
obecnom úrade pre podnety
občanov
4. Zabezpečiť osadenie dopravných značiek na miestnych
komunikáciách v Starom Tekove. termín: 30.6.2008
5. Uzavrieť dohodu o spôsobe prevádzkovania a zverejňovania informácii na www stránke obce s Petrom Leckým
6. Odstránenie skládky odpadu za kultúrnym domom v Starom Tekove
7. Vyvolať stretnutie s pro-

jektantkou Ing. Alicou Tichou
ohľadne projektu rekonštrukcie
MŠ, pre potreby využitia čerpania prostriedkov fondov EU
E. UKLADÁ:
1. Predsedovi komisie športu
zorganizovať stretnutie s užívateľmi telocvične mimo občanov
Starého Tekova a dohodnúť
spôsob a výšku úhrady poplatku za užívanie telocvične
2. Predsedovi stavebnej komisie
preskúmanie žiadostí o odkúpenie častí obecných
pozemkov
3. Predsedovi komisie verejného poriadku realizovať
so starostkou obce stretnutie
s občanmi, ktorí boli prichytení pri vandalizme v okolí rieky
Hron
4. Predsedovi ﬁnančnej komisie zabezpečiť distribúciu
štítkov pre odvoz komunálneho odpadu občanom v zmysle účinnosti dodatku č.1 v VZN
o miestnom poplatku za komunálny odpad.
V Starom Tekove dňa
31.1.2008

Základná škola je inštitúcia, ktorá má charakter výchovno-vzdelávací
Keď som prišla za pánom
riaditeľom PaedDr. Karolom
Drieňovským s prosbou o rozhovor, práve mal plné ruky práce. Napriek všetkým povinnostiam bol veľmi ochotný a našiel
si čas odpovedať na pár otázok týkajúcich sa jeho nového
pôsobiska.
1. Prečo ste sa rozhodli
kandidovať na funkciu riaditeľa školy?
Na funkciu riaditeľa školy
som sa rozhodol kandidovať na
základe získaných a nadobudnutých skúseností, vedomostí a poznatkov týkajúcich sa
riadenia a manažmentu školy
z predchádzajúceho pracoviska a dospel som k záveru, že
s týmito skúsenosťami by bolo
dobré a vhodné prispieť k rozvoju školy v Starom Tekove.
2. Dlhé roky ste učili na základnej škole v Leviciach.
Už Vás neoslovovalo natoľko učiteľské povolanie? Alebo ste len zatúžili po zmene?
Posledných 9 rokov som bol
na pozícii zástupcu riaditeľa školy v Leviciach, kde som
pri každodennej práci prichá-

dzal do styku s riadením pedagogických a nepedagogických
pracovníkov. Ak by ma neoslovovalo učiteľské povolanie,
tak svoju budúcnosť smerujem
iným smerom.
3. Považujete sa za karieristu?
Určite nie.
4. Po vašom nástupe došlo
k určitým personálnym zmenám. Mohli by ste nám ich
trošku priblížiť?
Do funkcie riaditeľa som
bol menovaný 1.7.2007. Ku
dnešnému dňu zo základnej
školy odišli 3 pracovníci, ktorí
sa sami rozhodli a podali žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru. Od 1. januára sme
na voľné miesto školníka prijali
nového pracovníka.
5. Máte polročnú prácu na
ZŠ v Starom Tekove za sebou, ako hodnotíte Vaše doterajšie pôsobenie na tejto
škole?
Považujete ho za úspešné?
Môžem povedať, že som
zdedil kvalitný pedagogický
a nepedagogický kolektív zamestnancov, čoho dôkazom

sú dosiahnuté výsledky vo vyučovacom procese, na súťažiach a olympiádach. Doterajšie pôsobenie na základnej
škole považujem a hodnotím
ako úspešné a vyjadrujem presvedčenie, že tak to bude i naďalej.
6. Pracujete prevažne so
ženským kolektívom .Vyhovuje Vám to?
Je verejne známe, že v školských službách v prevažnej
miere pracujú ženy. Ak sa pristupuje k plneniu svojich povinností zodpovedne a svedomito, tak rozdiely nevidím.
7. Ak by ste mali porovnať
ZŠ v Starom Tekove a ZŠ
v Leviciach v čom vidíte zásadný rozdiel?
Zásadný rozdiel nevidím,
snáď len v počte žiakov navštevujúcich tú ktorú školu. Základná škola je inštitúcia, ktorá
má charakter výchovno – vzdelávací a je jedno či je v meste
alebo na dedine.
8. Čo by ste chceli vylepšiť, zmeniť na tejto škole?
Samozrejme dosahovať vždy
lepšie a lepšie výsledky zo strany žiakov, ktoré by mohli zúro-

čiť vo svojom ďalšom štúdiu na
strednej a vysokej škole. Základnú školu skôr tlačí problém
so strechou, oknami, fasádou,
elektrickými rozvodmi.
9. Čo je Vašou hlavnou prioritou- cieľom, ktorý by ste
chceli dosiahnuť v škole?
V prvom rade ešte viac skvalitniť výchovno - vzdelávací
proces použitím nových netradičných metód a foriem výučby
(IKT, interaktívna tabuľa, tvorba školských projektov, žiacke
prezentácie a pod.)
10. ZŠ- Obecný úrad. Aká
je Vaša vzájomná spolupráca?
Spolupráca s Obecným úradom je na veľmi dobrej úrovni. Obecný úrad je nápomocný
v plnej miere pri riešení akýchkoľvek problémov, či už technického a iného zamerania.
Spoločným úsilím a vzájomnou komunikáciou sa snažíme
prispievať k rozvoju školy.
11. Je o Vás známe, že patríte k milovníkom folklóru.
Čo Vás k nemu priviedlo?
Rodičia.
Za rozhovor ďakuje a veľa
úspechov želá Júlia Šebová
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Príhovor starostky
(Dokončenie z 1. str.)
Toto určenie čísla na možnosti získania dotácií určite rozpúta aj tiché súperenie obcí o získanie ďalších žiakov, keď aj zo
susedných obcí. Žiaľ, limitovanie počtom obyvateľov má za
následok, že naša obec sa môže uchádzať o dotácie na vybudovanie kanalizácie až v roku 2015, pretože máme málo
obyvateľov. V tomto roku musíme správne označiť dopravnými
značkami miestne komunikácie,
vybudovať chodník od základnej
školy po kultúrny dom a na druhú stranu ZŠ až za telocvičňu,
nakoľko je to podľa zistení najnebezpečnejší úsek pre školské deti. Samozrejme, že máme pripravené úlohy aj na opravu objektov v obci, ale všetko
chce svoj čas a najmä peniaze.
O našu obec sa zaujíma čoraz
viac ľudí a dokonca nám pribúdajú noví občania, ktorí si v Starom Tekove zakúpili dom na bývanie. Propagáciu obce by sme

chceli ešte zlepšiť, a to za podpory malých projektov cestovného ruchu. V obci máme jediný
funkčný prievoz na rieke Hron,
čo budeme musieť viac využívať
v rámci propagácie obce. Netreba zabúdať ani na ľudí, ktorí
svojou prácou a konaním robia
veľmi veľa pre propagáciu našej obce. Jedným z nich je Milan Hlôška, rodák žijúci v Nitre,
ktorý vydal knihu Od Tekova
vietor veje a v súčasnosti dal
do tlače jej obnovené vydanie.
V knihe propaguje svojimi fotograﬁami a sprievodným textom
kroje a prácu a oddych starotekovských ľudí. Milan Hlôška sa
venuje aj inej aktívnej činnosti,
a to vyšívaniu. K tejto činnosti sa dostal po úraze ruky a prstov a v rámci rehabilitácie začal s vyšívaním, čo mu zachránilo aj funkciu ruky. Na jeho pozvanie sme sa zúčastnili 28. 1.
2008 na výstave jeho výšiviek
inštalovanej v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Spolu

s pani Máriou Kúdeľovou, hlavnou kontrolórkou obce, sme sa
obliekli do nášho starotekovského kroja a aj s pani Ankou Rausovou sme pozdravili pána Milana Hlôšku a všetkých prítomných hostí. Pani Mária Kúdeľová zarecitovala dve prekrásne básne, ktorými veľmi rozcitlivela všetkých prítomných. Ďalšími sú naši občania Ján Páleník a Ing. Jozef Pacala, ktorí sa
snažia písomne zachovať ich
poznatky o živote v našej obci.
Ešte by som sa chcela poďa-

kovať všetkým sponzorom, ktorý prispeli na silvestrovský večer, tiež všetkým účinkujúcim
a hlavne pani režisérke Márii
Jenesovej za bohatý a veselý
program. Každý môže pomôcť
obci, lebo každý vieme niečo,
ale určite sa nenájde jeden, čo
vie všetko. Verím, že v tomto
roku sa nájdu ďalší oduševnení občania, ktorí z lásky k svojej
obci a k svojím vykonajú veľké
a dobré diela.
JUDr. Zdenka Bednáriková
starostka obce

Ako sme fašiangovali
Už sa fašiang kráti , už sa nenavráti...A práve preto sme ho
v materskej škole oslávili tak dobre, ako sa len dalo. Zamaskované deti poobliekané do tých najrôznejších kostýmov si na úvod
vychutnali spoločne s rodičmi už
tradičné divadielko v podaní pani učiteliek na motívy rozprávky :
„ Tri kozliatka“ , kde neposlušné
kozičky takmer neodolali a otvorili
dvere vlkovi, no nakoniec sa hostina nekonala, pretože v takýchto rozprávkach sa všetko končí
šťastne.
Prvé tanečné kolo patrilo našim najmenším, po ktorom dostali
priestor povedať priamo do mikrofónu všetkým hosťom, kto sa skrýva za maskou a verte či nie, má-

me v škôlke samých odvážlivcov,
ktorí sa vedia krásne predstaviť.
Nevadilo nám, že sme tam mali tigre a leoparda, boli tam aj Supermani a pár lienočiek i Červených čiapočiek.No skrátka hotová
rozprávková promenáda.V nasledujúcom tanečnom kole sa s nami rozcvičili i rodičia, predsa sa šlo
súťažiť a skvelá
rozcvička padne
vhod, keď museli
prenášať na lyžičkách vajíčka a dať
pozor aby nespadlo, hoci
boli ume-

lé.
Ale
najlepšou disciplínou zo
všetkých bolo skákanie vo vreciach,
maminky a ockovia
pomáhali najmenším aby zdarne do-

dobrý karneval sme prežili a oslávili Fašiangy.
Touto cestou ďakujeme sponzorom, ﬁrme LEAF, školskej jedálni pri MŠ a obci Starý Tekov,
ktorí nám pomohli pri zabezpečení karnevalu.
MŠ Starý Tekov

skákali do cieľa a súťažiť sa
oplatilo, odmenou bola sladká dobrota.
Po dobrej súťaži dobre
padlo pravé fašiangové občerstvenie, nuž čo iné ako
chutné šišky z našej školskej kuchyne, ktoré nám teta kuchárka nachystala. Posledné chvíle sme si ešte
zatancovali a nakoniec všetky masky dostali bublifuk
a spolu sme sa tešili, aký
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Predškolské vzdelávania
Predškolské vzdelávanie realizované v materskej škole v súčasnom období prechádza rôznymi právnymi, ale aj výchovno
– vzdelávacími zmenami. Predstavuje veľmi dôležitú počiatočnú
etapu celoživotného učenia.
Ontogenetická psychológia kladie základy osobnostného rozvoja a sociálneho vývoja človeka práve do predškolského veku. Z tohto dôvodu sa predškolské vzdelávanie prispôsobuje vývojovým kognitívnym, sociálnym
a emocionálnym potrebám detí
tejto vekovej skupiny.
Z poznatkov lekárov, psychológov a pedagógov vyplýva, že prvé roky v živote dieťaťa sú veľmi
senzitívne a ich zmysluplné prežitie má ďalekosiahly význam pre
celý život. Všetko, čo dieťa v tomto veku prežije a zo svojho okolitého prostredia ( rodinného ,či mimorodinného ) prevezme, je trvalé. Všetky tieto základné skúsenosti raz zhodnotí a uplatní.
Nezastupiteľným miestom pre
utváranie osobnosti dieťaťa je
predovšetkým rodina. V dnešnej
prudko rozvíjajúcej sa dobe a zaneprázdnenosti rodičov, nie sú
všetky rodiny schopné zaistiť takú škálu mnohostranných podnetov, ktoré dieťa predškolského veku potrebuje. Dieťa taktiež potrebuje ku svojmu zdravému a prirodzenému rozvoju okrem svojich
rodičov aj spoločenstvo vrstovníkov, medzi ktorými získava základné skúsenosti pre svoj sa-

V dňoch od 27.1.2008 – do

31.1.2008 sa žiaci zo Starého Tekova zúčastnili lyžiarskeho výcviku . Účastníkov výcviku
tvorilo celkom 11 žiakov. Z radov učiteľov na návrh vedenia
školy sa výcviku zúčastnila PaedDr. Szabová Helena, učiteľka
telesnej výchovy 5. – 9., vedúca
lyžiarskeho výcviku, inštruktorka lyžiarov a nelyžiarov. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v Oravskom Veselom, okres Námestovo. V prvý deň popoludní sa
hneď konal podľa plánu výcvik.
Na základe teoretickej prípravy
v mesiaci december a január v
rámci hodín telesnej výchovy,
dobrých snehových podmienok,
vynikajúcim lyžiarskym svahom
a praktickej výuky, všetci žiaci zvládli základný a zdokonaľovací lyžiarsky výcvik. Okrem
toho, že výcvikový program lyžiarskeho výcviku bol v plnej
miere splnený, denný režim do-

mostatný život. MŠ tak predstavuje možnosť, ako doplniť rodinnú výchovu a zaistiť dieťaťu mnohostrannosť a primeranosť podnetov, ktoré sú predpokladom jeho aktívneho rozvoja a celoživotného učenia. Je ideálnym miestom, kde je podnetné a zaujímavé prostredie rozvíjajúce osobnosť predškolského dieťaťa. Nezastupiteľnosť materskej školy je
evidentná predovšetkým z hľadiska vhodnej sociálnej interakcie.
Výchovno-vzdelávací proces
v starotekovskej MŠ je realizovaný učiteľkami materskej školy , ktoré sa opierajú o znalosti pedagogických, psychologických a iných odborných disciplín
a svoje vzdelávanie neustále prehlbujú . Aktuálne zaraďujú do praxe nové formy a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré
ovplyvňuje celú osobnosť dieťaťa, napomáhajú rozvoju rannej
gramotnosti detí, učia deti byť samé sebou a zároveň sa prispôsobovať životu v spoločnosti, poskytujú deťom základy pre celoživotné učenie, základy správania sa
a konania v duchu základných
ľudských práv a etických hodnôt.
Hlavná funkcia našej MŠ je výchovno- vzdelávacia, ktorá dopĺňa rodinnú výchovu a smeruje
k tomu, aby deti získali základné
kompetencie dôležité pre ďalší
rozvoj a učenie.
Riaditeľka MŠ
Tatiana Senciová

0ZNAM

Riaditeľka MŠ v Starom Tekove, podľa § 7 Vyhlášky MŠ a Vedy SR, č.353/1994 Z.z o predškolských zariadeniach, v znení neskorších predpisov, oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ v Starom Tekove k 01.09.2008
a v priebehu celého šk. roka 2008/2009, že zápis detí sa uskutoční dňa 06.03.2008 v čase od 09.00. do 14.00.

Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole ul. Kováčova 10, Starý Tekov 935 26
Vážení rodičia, milí priatelia našich detí,
Začiatok roka predstavuje plnenie si rôznych povinností voči štátu. Jednou z nich je aj podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických
a právnických osôb.
Naše Rodičovské združenie je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane. V minulom roku nám bola táto daň poukázaná na účet po prvýkrát. Tieto ﬁnančné prostriedky boli použité na nákup rôznych pracovných a učebných pomôcok.
Dovoľujeme si Vás preto, milí rodičia, starí rodičia a ostatní priatelia našej MŠ osloviť a požiadať o poukázanie týchto 2% v náš prospech. Akýkoľvek minimálny príspevok pomôže zlepšiť a skvalitniť prostredie, v ktorom
naše detičky vyrastajú.
Tí, ktorí si robia daňové priznania sami, nájdu kolonku o darovaní 2%
z dane na konci daňového priznania. Toto platí tak pre fyzické, ako aj právnické osoby. Termín na odovzdanie daňových priznaní zostáva 31. marec 2008.
Tí, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ, vyplnia priložené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a potvrdené zo mzdovej účtárne odovzdajú na daňovom úrade v mieste trvalého
bydliska, alebo pani učiteľke v MŠ do 30. apríla 2008.
Opätovne by sme Vám chceli poďakovať za každú korunu, ktorú venujete Rodičovskému združeniu. Nevenujete ju totiž nikomu inému len svojim deťom.
Údaje o SRRZ – RZ pri MŠ:
Názov:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:

Rodičovské združenie pri MŠ
ul. Kováčova 10, 935 26 Starý Tekov
Občianske združenie
173 196 17 1037

Žiaci na lyžiarskom výcviku
držaný, žiakom bol pobyt spestrený nasledovným programom:
V čase pred večerou sa uskutočnili pohovory a prednášky na
témy:

- pracovný poriadok počas LVVK, - denný režim, povinnosti službukonajúcich žiakov a vedúceho dňa,
- privátny poriadok, - škol-

ský poriadok počas LVVK,
- zásady pri lyžovaní, pri presune na svah, pri lyžovaní na svahu,
- bezpečnosť viazania a kontrola,
- prvá pomoc na horách, pri lyžovaní, - voskovanie, oblečenie, zmeny počasia, Večerné hodiny po
„dennom rozkaze“ a rozhovore so žiakmi sme
strávili buď v jedálni,
kde sme sledovali televízny program, hrali stolový futbal, stolný
tenis, spoločenské
hry alebo v
ojedinelých
prípadoch na
izbách.
Samozrej-

me, využili sme sneh nielen na
lyžovanie, ale aj na hry na snehu: sánkovanie, bobovanie, vytvorenie umeleckého diela zo
snehu, ako aj prechádzkou v
blízkom okolí.
Pred dňom odchodu sa uskutočnilo vyhodnotenie a odovzdanie vecných cien,diplomov, sladkosti, ktoré boli ﬁnančne odstupňované a zakúpené z rozpočtu
na lyžiarsky výcvik. Poďakovanie
patrí riaditeľovi školy PaedDr.
Drienovskému, že nám umožnil
uskutočniť lyžiarsky výcvik, a tak
splniť úlohu vyplývajúcu z plánu
práce školy a z učebných osnov
z telesnej výchovy.
Poďakovanie patrí aj Rodičovskej rade, ktorá prispela ﬁnančnou sumou na lyžiarsky
výcvik, vlekárom, personálu
a v jednej osobe aj prevádzkovateľovi chaty a autobusu p.
Chovanovi.
PaedDr. Szabová Helena
učiteľka telesnej výchovy

5

Jar sa prikráda k nám a s ňou aj Veľkonočné sviatky
Nepamätám sa doteraz žeby
posledný januárový týždeň štebotali vtáčence. Včas ráno tak
opatrne okolo piatej v parku trilkujú a vo dne len tak skúpo občas. Púpavy som videla rozkvitnuté. Ešte aj snehu môže napadnúť, aj zima ešte zaútočiť.
Ale jar sa blíži, tie vtáčatá, púpavy, príroda to predpovedajú.
Aj v minulosti boli výkyvy počasia. Koľko ráz sneh poletoval,
naše mamky, starkie na ruky
ich oziabalo, ale na Veľkú noc
domčeky a múriky okolo nich
boli vybielené, vymazané, beleli
sa ako ten sneh. Naša prastarká spomínali, že vo februári siali jačmeň a cez žatvu poletoval
sneh a tak sa zozimilo, že hrste zberali v kitliach /teplý vatový
kabátik, patril ku kroju/ a chlapi
tiež v zimnom oblečení. Takže
nedeje sa v prírode nič nové.
Aj v mojom detstve, bolo to tiež

pred Veľkou nocou, len čo slnko
vysušilo zem a oteplilo sa, bosí
sme behali. Ženy, čo tie múriky
mazali, kričali na nás: “vy fagany, idete sa obuť, prechladnete,
narobíte rodičom starosti!“ Nám
veru zima nebolo, mali
sme veľa pohybu. Podvečer
bol
bzukot
po dedine,
chrústy sme
chytali, chlapci
rybári mali návnadu na ryby. Každé dieťa malo obruč, malé deti
z fúrikov, zo šiaﬁkov, väčšie deti zo sudov zo zvárky k tomu 40
cm prút z vŕby, pravou rukou sa
tie kruhy kerovali. Pobehali ce-

lú dedinu, to bol telocvik, rehabilitácia tak potrebná aj dnes.
Prečo to spomínam, kto sa najviac teší na jar - deti, ale aj my
všetci, nikto nechce aby sme sa
vrátili do jaskýň, vývoj ide dopredu, to je normálne.
Vo svete prebiehajú ohromné zmeny,
žijeme
v dobe
atómov ý c h
elektrární,
tie
obruče, to je
len taký malinký príklad, tie staré
obruče to bol odpad, ale sme
si ich schovávali aj s paličkami do kútika vo dvore. Dnes
sú kolieskové korčule miesto
obručí, aj to je telocvik po no-

vom. Dcéra, syn dostane od
rodičov dar auto. Ako v tomto
modernom svete prinavrátiť tú
skromnosť, pokoru a úctu, tešiť sa tomu daru, vážiť si rodičov, byť im vďačný, mať ich
rád, pomôcť ako sa dá keď sú
už starí, nevládni.
Jar, Veľká noc, obrady Veľkého týždňa, tie zvyky - to všetko je aj také tajomno, lenže naša namyslenosť, akí sme múdri, čo všetko sme dokázali, čím
sa lepšie máme, tým viac sa
vzďaľujeme od viery, od Pána
Boha. Naša namyslenosť nás
odťahuje od prírody. Namýšľame si, že my sme jej pánmi,
lenže pánom je tu niekto iný.
Vážme si prírodu a všímajme
si seba i okolie, sejme dobro
i lásku, svornosť medzi sebou,
všetci buďme príkladom veď to
dobro má veľa podôb.
Anna Bátovská

nymi hitmi a nejeden, či jedna
sa k nim aj pridal. Ak na posedení boli partneri, mali možnosť
si aj zatancovať, pretože DJ Birner práve pre nich vybral tie najznámejšie melódie, ktoré až lákali na tanečný parket. Kto mal
chuť si zaspievať, mohol sa pridať k členom Cirkevného zboru, ktorý doprevádzal harmonikár p. Urbín. Posledné sekundy starého roka sme odpočítavali spoločne a po nich členovia
Cirk. zboru zaspievali slovenskú
hymnu. Samozrejme, že ju nespievali sami, pretože sa k nim
pridali všetci prítomní. Novoročný pozdrav povedala nielen pani starostka, ale aj náš pán farár
Mgr. Miroslav Kostolný.
Po novoročnom prípitku sme
boli všetci ako jedna veľká rodina. Ľudia si začali podávať ruky
s prianím len toho najlepšieho
do Nového roka 2008. Zamest-

nankyne obecného úradu mysleli aj na naše brušká. Voňavé
pečené klobásky, tekovský chlebík a za tým pohár dobrého vínka, veru, pochutil každému. Zábava trvala až do rána, a bola
perfektná - povedali tí, ktorí až
do rána vydržali. „Takže takto
som prežila silvestrovskú noc
ja" - hovorím svojej kolegyni,
ktorá ma celý čas pozorne počúvala. „A predsa to malo jednu
chybu“ - uvažujem nahlas, „nezmestili sme sa všetci do sály,
niektorí sedeli na balkóne a mrzelo ich, že sa im neušlo miesto
dolu, medzi ostatnými!"
„Vieš, mrzí ma, že som sedela
doma pri televízore a nešla som
k vám, veď televízny program
budú ešte opakovať". Z jej hlasu som vycítila trošku smútok a
možno i trošku závisti, že v dedine máme ľudí, ktorým záleZ. Kotorová
ží aj na iných.

Silvester bez papúč
Začiatkom roka som sa
stretla s kolegyňou. Jej prvá
otázka znela: „Ako si silvestrovala?"
„Výborne" - znela moja odpoveď. „A kde si bola?“ vyzvedá ďalej. „Bola som u nás
v kultúrnom dome a nemalo to
chybu!“
Naša pani starostka JUDr.
Zdenka Bednáriková s pracovníkmi obecného úradu pozvali všetkých Starotekovčanov do
kultúrneho domu, aby spoločne
strávili posledné hodiny starého
roka a zároveň privítali nový rok
v dobrej nálade. Starostka obce privítala všetkých prítomných
a o dobrú náladu sa snažili naši "humoristi ", ktorým nechýba

herecký talent a najmä ZMYSEL
PRE HUMOR!
Žiaci zo základnej školy
prispeli pekným moderným tancom a ich rodičia sa mohli potešiť pohľadom na svoje ratolesti.
Estrádne vystúpenie, ktoré režírovala Mária Jenesová bolo perfektné. Akoby aj nie, veď tam
účinkovali samí skúsení "herci - naši Tekovčania". Veselé
scénky, vtipnejší vyhráva, Paľko Číkoš - v ženskom prezlečení všetkých prítomných rozveselili tak, že pre smiech nebolo
miestami počuť čo vlastne hovoria. Dievčatá - speváčky z Cirkevného zboru nám pripomenuli
naše mladé roky peknými - dáv-

• Foto. V. Hučko st.
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Vianoèná akadémia
Vianoce a všetko s nimi spojené je už pre mnohých z nás v nedohľadne. Sviatky sme prežili
v kruhu našich najbližších
a opäť sa nachádzame vo
víre práce a povinností.
Ale vráťme sa ešte aspoň
na chvíľu späť a pripomeňme si, ako nám bolo
dobre. Žiadny zhon, pokoj
a láska, ktorá prekypovala
a už tak trochu aj vyprchala hneď, ako sme sa ponorili do bežného života plného povinností a starostí. V tomto predvianočnom
čase sa uskutočnila Vianočná akadémia, ktorú si
pre všetkých pripravili deti našej školy pod vedením
p. učiteliek. 20. decembra
sme v KD s netrpezlivosťou očakávali všetkých,

ktorí si našli čas v predvianočnom zhone a prišli
si oddýchnuť a naplniť duše vianočným posolstvom
prostredníctvom nádielky,
ktorú si s láskou deti pre
Vás pripravili. Pri vchode
do KD si mohli ľudia zakúpiť CD s piesňami, ktoré naspievali deti z našej
školy a nieslo sa vo vianočnom duchu. Hneď, ako
sa sála zaplnila, začal sa
večer plný básní, tancov,
scénok a krásnych piesní. Najprv však príhovorom hostí privítal p. riaditeľ a program sa mohol
začať. Deti všetkým ukázali, čo všetko dokážu.
Mnohí z divákov ani netušili, čo sa v našich deťoch
skrýva. Ako vedia niektorí recitovať, tancovať,

či spievať. Pri niektorých
piesňach človeku prechádzal až mráz po tele. Naši najmenší sa predstavili
pásmom básní, ale aj veľmi veselou
scénkou
„ Tr ž n i c a “ ,
či scénkou
„Oziminka“. Svoje
tanečné umenie
nám predviedli malé tanečnice a svojím
valčíkom
nás potešili
starší žiaci. To, že je hudba
našim deťom blízka, predviedla skupina Dúha, ktorá nám nielen zaspievala, ale aj zahrala niekoľko
melódií. A keďže sa na
našej škole učí aj angličtina, deti z vyšších ročníkov nám zahrali scénku o snehuliakovi. Hoci
sme im mnohí nerozumeli, z gestikulácií našich mladých hercov
sme sa dovtípili, o čom
to bolo. V našom programe sme privítali aj hos-

• Foto. V. Hučko st.

tí, ktorými bolo dievčatá
z Pedagogickej akadémie
z Levíc, ktoré prispeli do
nášho programu peknými
piesňami, ktoré si pripravili pod vedením Rasťa Brezinu, ktorý nám ozvučoval našu akadémiu a spolupracoval na príprave
nášho CD, za čo sa mu touto cestou chcem poďakovať. A na záver, ako to už
býva zvykom, to najdôležitejšie. Scénkou „Narodenie
Ježiška“ sme si tak trochu
pripomenuli, prečo sme sa

tu všetci zišli. Zavŕšením
celého programu bola pieseň Tichá noc, ktorú sme si
spolu zaspievali. Do svojich domovov sme odchádzali plní dojmov, krásnych
melódií, ktoré v nás doznievali ešte hodnú chvíľu.
Za všetko pekné, čo v nás
zanechala Vianočná akadémia, by som sa chcela
poďakovať všetkým, ktorí čo i len malou čiastkou
prispeli k tomu, aby sa táto veľkolepá akcia mohla uskutočniť. A na záver:
„Keď uvidíte svoje sny kráčať v snehu a na srdiečku
pocítite nehu, keď snehová vločka zaspinká Vám
na nose, len tíško si spomeňte, ako krásne Vám
bolo cez Vianoce.“
Jana Kosorínová
vychovávateľka

Advent v materskej škole
Vianočný čas je časom splnených snov a voňavých tajomstiev
a snáď najviac zo všetkých ich
prežívajú naši najmenší. Ľudové
tradície po celý rok deťom pripomíname a práve čas adventu je
ako stvorený na ich oživenie.
To, že adventný veniec so štyrmi sviečkami symbolicky ukrajuje
týždne pred Vianocami, deti dobre
vedia, my sme si tentokrát na sv.
Barboru 4. decembra boli počas
prechádzky odtrhnúť z čerešienky halúzky a viete prečo? Nuž aby
nás na Štedrý deň potešili svojimi
snehobielymi kvietkami a máme
ich vo vázičke v triede.
13. decembra prišla na návštevu Sv. Lucia, celá v bielom nesúc v ruke sviečočku a všetkých
nás husím pierkom poometala,
aby sme boli zdraví a všetko zlo
nás obchádzalo. V triede nikto ani
nedýchal, Lucia má takú zvláštnu moc, chodí k nám každý rok
a vtedy akoby zastane čas a všetky detské očká ju sledujú. Potom
nebadane zmizne a zanechá za
sebou zvláštny pocit čara. Samozrejme, že k nej patrí i cesnačik,

čo nám priniesla a neverili by ste
koľkí ho s radosťou ochutnali, nech by sme len boli zdraví.
A k Vianociam predsa patria aj koláčiky, keď sa domom vinie omamná vôňa medu a škorice
a oznamuje príchod sviatkov. Aj
našou škôlkou sa taká vôňa šírila, to preto, že šikovné detské rúčky už vedia čo s chutným cestom,
no predsa vyvaľkať a šup- šup vykrojiť sladučké medovníčky, poukladať na plech srdiečka, hviezdičky, stromčeky a potom netrpezlivo
čakať až sa upečú. Tak to je vôňa
Vianoc.
Každý deň otvoriť vrecúško z adventného kalendára a spoločne
sa tešiť až zazvoní zvonček a pod
stromčekom bude kopa darčekov.
Keď do Vianoc ostáva iba krôčik, je to čas pokoja, lásky a radosti a práve takú sme pripravili pre
našich rodičov, i starých rodičov
a všetkých, ktorí mali chuť a prijali
naše pozvanie.
Milé snehové vločky prebudili zo spánku pani Zimu, už predsa
dlho leňošila a musí zasnežiť les,
nech i zvieratká v ňom sa potešia

a pripravia
na Vianoce. A v poriadnej guľovačke sa
predsa stavajú snehuliaci, aj tých
b o l o
ne-

úrekom. Taký chýr, že sa Zima prebudila, preletel až na severný pól a milé soby nelenili a prišli medzi nás. No
kde sa vzala, tu sa vzala, priletela rapotavá straka s novinou že
vraj neprídu Vianoce, tak zvieratká nelenili a rýchlo bežali po radu
k múdrej sove. A viete čo sa dozvedeli? Predsa toto:
Vianoce sú iba tam, kde je láska, dobrota.

Ak im toto nachystáte, určite ich privítate.
Ale medzi deťmi je predsa lásky dosť a na pomoc
priletela z neba hviezdička,
ktorá už vedela, čo treba, tak
vianočný čas prišiel medzi nás
a rozprávočka sa šťastne skončila.
A čo bolo ďalej? Sladká hostina z koláčikov, čo upiekli naše milé maminky, a veselá nálada pospletaná z úsmevov, dobrej nálady a detského smiechu. Tak to už
v rozprávkach býva, lenže táto naša, bola naozaj naozajstná...
Aj o tom bol advent v našej materskej škole.
Materská škola Starý Tekov
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Návraty do Tekova
Päťdesiat rokov v živote človeka je dlhá doba.
A práve toľko rokov (možno aj o niečo viac) uplynulo, čo som sa odhlásil z trvalého pobytu v mojej rodnej obci a prihlásil sa na trvalý pobyt v Nitre,
kde je môj druhý domov. A čím je tých rokov viac,
tým viac sa u mňa objavuje akási nostalgia, túžba
po domove, rezonujú spomienky. A tak sa vraciam
na miesta, kde som prežil svojich prvých dvadsať rokov života, kde som sa hrával s kamarátmi,
kde som husi pásol, kde som sa učil plávať a kde
som sa aj topil. Sú to krásne spomienky, lebo je to
môj domov a ja som tu doma. Ktorýsi múdry človek povedal, že človek je doma tam, kde prežil prvých dvadsať rokov svojho života. A je to pravda.
Lebo každý človek má vo svojom srdci, vo vnútri
svojej duše uložený rodný kraj, svoj domov, v ktorom uzrel svetlo sveta a do ktorého sa rád vracia.
Sila volania domova, to sú nádherné spomienky
na detstvo, to sú robotné ruky otcov, to sú modlitby matiek, to je teplo rodiny s vôňou domáceho chleba, to sú pevné korene nášho žitia. Preto sa naše cesty životom navracajú s úctou k rodiskám a k svojej otčine, aby sme ostali silní duchom a pevní pri napĺňaní nášho poslania. Kedykoľvek vo voľnom čase sadnem do autobusu a len
tak, v túžbe za spomienkami sa vyberiem do Tekova, aby som si pripomenul miesta, kade som chodieval bosý po prašných cestách a behával po lúkach. Ale cesty už nie sú prašné, sú už asfaltové
a lúky zorané. A tak sa túlam po uliciach, aby som
si pripomenul domy a obyvateľov. Fotoaparát zavesený na krku a hľadám klenoty Starého Tekova, aby som ich zachytil svojim aparátom, lebo tak
ako sa míňajú lúky, tak sa míňajú aj staré domy,
ktoré kedysi boli ozdobou tekovskej ľudovej architektúry. Kráčam po Vrchu, (dnes Tekovská ulica)
a na mieste našej bývalej pekárne stoja bytovky.
Aj kaplánka padla za obeť. Z Hríbikovho domu mi
ostala doma ešte fotograﬁa z roku 1967, aj s ich
vzácnou kamennou bránou. Na mieste Popracovho domu je pusto a prázdno, z toho miesta je iba
výhľad na atomku a „krumpľovniská“, na strechy
domov tu postavených. Na druhej strane ulice už
takmer domy nepoznám. U Babov aj u Senčíkov
to už inak vyzerá, iba Bednárikov dom svieti krásou a novotou. Môj rodný dom vedľa (u Mišov) zakrývajú statné brezy a už nemá tie kúzelné malé okienka do ulice ako kedysi. Pred „bujačňou“
som kedysi zbieral harmanček, keď ma mama poslala, dnes je tam Soľná jaskyňa. Pred vchodom
do amﬁteátra bola kedysi studňa s pitnou vodou,
kam pani Krátka, manželka tekovského ﬁnanca
za bývalého Slovenského štátu (ﬁnanci boli kedysi
strážcovia hraníc), posielala po vodu svojho statného vlčiaka. Dala mu do papule vedro, ktoré si
odniesol k studni a po naťahaní vody mu ho dala
plné a on jej ho odniesol. Nebolo to ďaleko, bývali pri bujačni, ale aj tak, ako deti sme toho psa obdivovali a pani Krátkej aj závideli, lebo ona ho poslala aj po mäso do Garázberku. A nesmel vedro
zaslintať, vtedy dostal strašnú nakladačku. Medzi
bujačňou a Hronom bola lúka, ktorú spásavali husi a kravy, pri Hrone vysoké topole, po ktorých neostali už ani pahýle.. Na lúke vyrástli domy Prievozskej ulice, vedľa šumí Hron a ja postojím, aby
som si pripomenul minulosť. Tu v týchto miestach
sme s mojou mamou máčali konope vo vode, zatĺkal som do kameňov koly, aby medzi ne mama
uložila snopy konopí, ktoré sa vymočili a potom
sušili na lúke, rozložené do panákov. Spracovanie konopí sa dnes prevádza už len na folklórnych
slávnostiach, ale u nás to bola ešte pred vojnou
a po vojne nutná potreba, spracovanie konopí až
po ušité plachty sa robilo doma. Taká plachta na

posteli poriadne vyčochrala zadok.
Sedím na brehu Hrona, na hrádzi, a pozorujem
lúčne kvety a trávy a bodľačie, krása prírody, ani
vietor ich neodvial, ani nepriaznivé podmienky,
veď sa držia iba v kamennom podloží. Sú krásne a sú vari jediné alebo jedni z mála, ktoré prežívajú roky bez zmeny. Najradšej sem chodím na
jar, v apríli – máji, keď je lúka posiata rozkvitnutými kvietkami. Hron zurčí v miestach, kde voľakedy stál drevený most, po ktorom sa prevalila fronta cez vojnu. Ruské vojsko prešlo za Hron a hnalo Nemcov na západ. Na lúke ostalo množstvo
munície, prázdnych patrónov, ale aj útržky ﬁlmov,
ktoré sme prezerali a málo tomu rozumeli, len
sme obdivovali obrázky na celuloide. Dnes už na
tých miestach rastú stromy v záhradách. Obrátim sa k Tekovu, predo mnou veža nášho kostola,
obecný úrad a ulica na Vrchu (po mojom). Kedysi
boli domy na tejto ulici pokryté slamenými strechami. Pred Vianocami sa v Novom Tekove usadili Nemci a držali frontovú líniu na Hrone tri mesiace. A práve z Nového Tekova Nemci vystreľovali na slamené strechy zápalné guľky a všetky
strechy na Vrchu zapálili. Z nášho nového rodičovského domu na Krumpľovniskách sme sa len
s údivom pozerali na tú hrôzu.
Idem po brehu dolu Hronom, pristavím sa pri
ihrisku, na ktorom som strávil niekoľko úspešných
futbalových sezón ako brankár Starého Tekova.
Vidím pekne udržiavaný trávnik na ihrisku a nedá mi, aby som nestupil. Zdá sa mi to ako sen,
až mi je ťažko na duši. Keby sme boli mali za mojej éry takýto trávnik, to by bolo radosti. Bol som
brankárom na holej zemi, v celej šestnástke tráva nerástla, zápas som vždy skončil s odreninami, ba aj s naštiepenou kosťou v lakti. Dnes je to
ako na koberci a pristihol som sa, že závidím. Ale
čas už nevrátiš.
Cesta (či chodník) do Starého Tekova stratila svoj pôvab, ostali mi len spomienky. Boli sme
vari prváci, keď nás pán učiteľ Pataky vzal na
výlet do Starého Hrona. Bola to pre nás vzácnosť, veď okrem samotnej dediny sme ešte
žiadne okolie nepoznali. Kus krásnej lúky, obkolesenej statnými topoľmi, miesto ako stvorené na táborenie. Urobili sme ohník, zahrali sme
sa hry, zjedli sme, čo sme si doniesli a večer
sme mali aj predstavenie. Spomienky sú živé,
no Starý Hron je mŕtvy, stratil svoje čaro, topole vyschli a lúka už nie je. Iba topole lemujúce
Čertov kút pyšne stoja po brehoch Hrona a je
to oáza ticha a pokoja. A spevu. Stráviť na jar
chvíľku pod týmito velikánmi je balzam na dušu. Len tak si ľahnúť do trávy, vedľa šumí Hron
a z korún topoľov sa ozýva spev vtáctva, ktorý znie ako koncert. Najkrajší koncert na svete, do ktorého zavše zakuká kukučka, na ktorú
dievky kedysi volali: kukučka, kukučka, povedz
mi o koľko rokov sa vydám.... Viem, lúka v Čertovom kúte už nie je, je zoraná, stratilo sa kúzlo
tejto časti chotára, ostali len spomienky, ale ten
vtáčí koncert nahradí aj zoranú lúku. Je to ako
v rozprávke. Uchovávam si spomienky na Čertov kút z detstva a tie sú krásne. Nechcel by som
si ich narušiť, aj keď pohľad z cesty od Hornej
Seči nie je idylický.
Posedieť na brehu Hrona a dívať sa do jeho vôd, chvíľku zotrvať v spomienkach, to je
v dnešnej uponáhľanej dobe ako liek na ubolenú dušu. Spomínam na svoje detstvo, na
svojich blízkych, na svojich rodných a som
rád, že som svoje mladé roky prežil tu v tomto kraji plnom krás, lásky, úcty a vzájomného porozumenia.
Milan Hlôška

Zamyslenie
V korunách starých líp
okolo kostola
v šepote listov,
čo ako potomkovia
svojich praotcov
zdeľujú príbehy,
čo napísal život sám.
Doďaleka šíria vôňu
sladkých kvetov,
lákajú včielky,
vábia spevavých vtákov,
sú miestom
ich nádherných koncertov.
V letných horúčavách
poskytujú miesto oddychu
príjemnou tôňou.
Pamätajú i chlapčenské pestvá,
keď pred májovými litániami
stihli si ešte na jednu
jamku
guľky zahrať.
Alebo v októbri,
keď už studený vietor
fúkal od pokosených
polí
a tiene stromov sa
strašidelne
predlžovali,
hlúčiky chlapcov,
čo stáli
pod polonahými konármi
opŕchnutých krásavíc,
stihli sa ešte
pred večernými litániami
poradiť,
v ktorom dome sú páračky,
kde pôjdu koho postrašiť.
Advent a roráty
tiež mali svoje čaro.
Málokomu sa chcelo
vstávať
tak zavčasu ráno.
V tme, pľušti a nepohode
kráčali ľudia tmavou
ulicou.
Vo vysvietenom chráme
vyspievali
adventné
piesne,
pripravovali sa na príchod Ježišov.
A neľutovali ranný čas.
Porozprávali sa s Pánom Bohom,
predostreli mu svoje
túžby a želania,
s Jeho menom na perách

začínali deň.
A tak pekne pomaly,
deň za dňom
prichádzali do ich sŕdc
a do ich domov
Vianoce.
Keď sa začalo riadiť,
vypekať a chystať,
Vianoce už vlastne
boli v ich srdci
a sedeli za vrch stolom
ako hlavný hosť.
Nebolo ťažké vtedy
vidieť zázraky
v Onen Deň.
Lebo srdcia ľudí
prekypovali láskou,
nie bohatstvom.
Oriešok v pozlátke
bol naozaj zlatý
a perníkový koník či bábika
boli naozaj darom vzácnym.
Keď zasadla k stolu
celá rodina,
stačila jedna sviečka,
aby bola ožiarená
celá chyža.
Každému oči šťastím
svietili
a do láskou naplnených
sŕdc
prijali správu
o narodení Ježiška,
budúceho Spasiteľa.
S úctou a bázňou
sa otvárala Biblia na
mieste,
kde bola zvečnená
táto udalosť.
S pokorou a ponížením,
tak ako to predviedla
Svätá Rodina,
prijímal sa do domu
každý pocestný hosť.
Zo všetkých strán
prichádzal ľud Boží
do chrámu,
aby pokľakol na kolená
a už o polnoci
vypočul si zázračnú
zvesť
a zaspieval
slávnostné Glória.
Chceme mať Vianoce
v srdciach i duši po celý rok.
Záleží na nás.
Je tu tá pravá chvíľa.
Namiesto predsavzatí
začnime teraz hneď
deň po dni
nové vianoce pripravovať.
Božena Hancková
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Ako sme separovali v r. 2007
Je ekonomicky neúnosné a nee- ho na skládku. Na zbere a zvoze sefektívne voziť využiteľné zložky odpa- parovaného odpadu sú zainteresovadu na skládku. Pre naše domácnosti ní nezamestnaní podieľajúci sa na aksa zaviedol vrecový systém zberu vy- tivačnej činnosti. V minulom roku sa
triedených zložiek odpadu, prípadne zviezlo a odovzdalo zmluvnému oddočasné skládkovanie vo vyhrade- berateľovi ENZO VERONIKA DEŽEnom priestore na Mládežníckej ulici. RICE, TEDOS Bánovce n/Bebravou,
Cieľom je znížiť množstvo zmesové- a Zberným surovinám nasledovné
ho komunálneho odpadu odvážané- množstvo vyseparovaných komodít:
Papier a lepenka
9,640 ton Zberné suroviny
Sklo
9,400 ton ENZO VERONIKA
Sklo
3,88 ton
TEDOS Bánovce n/Bebravou
3,66 ton
ENZO VERONIKA
Textil
1,65 ton
ENZO VERONIKA
Vyr.el..zar. obs.uhľovodíky
Batérie a akumulátory
0,30 ton
ENZO VERONIKA
0,98 ton
ENZO VERONIKA
Vyr.el. a elektronické zar.
PLASTY
8,41 ton
ENZO VERONIKA
KOVY
0,60 ton
Zberné suroviny
Kal zo septikov
105,0 ton RD TEKOV
Opotrebené pneumatiky
1,14 ton
ENZO VERONIKA
Opotrebované pneumatiky
0,53 ton
TEDOS Bánovce n/Bebravou
1,80 ton
TEDOS Bánovce n/Bebravou
Textil
PLASTY
6,24 ton
TEDOS Bánovce n/Bebravou
Do separovaného zberu odpa- dajte len plné kuka nádoby a znižujdov sa zapájajú takmer všetky do- te odpad separovaním a kompostomácnosti, ale sú domácnosti, kto- vaním.
ré by sme mohli nazvať producentObec má k dispozícii drvič hami zmesového komunálneho od- luzí do priemeru 7 cm. V prípade
padu, nakoľko za rok sme vyviezli potreby môžete konáre priviesť
na skládku do Tekovskej ekologic- na stanovené miesto, ktorým je
kej Nový Tekov 243,197 ton odpa- vyhradený priestor na amﬁteátri.
Naše životné prostredie a budu a 10,65 ton objemného odpadu.
A tu by sme sa mali nad sebou za- dúce generácie potrebujú prakmyslieť. Náklady na vývoz odpadu tické činy v súčasnosti, ktoré popredstavovali 571 tis. korún. Z to- môžu zachovať na Zemi prostreho dôvodu znovu zavádzame líst- die, v ktorom sa bude dať žiť.
kový systém odvozu odpadu. VyklaM. Nespešná

Volejbalové aktuality
Po dlhšom čase Vám prinášam nové
aktuality z volejbalového diania v našej
obci. Skutočne doba sa mení a ľudia
tiež, a dosť sa toho zmenilo aj v našom
športe. Po sérii plážových turnajov prišli na rad halové a aj keď to neboli prenikavé úspechy, nemusíme sa hanbiť
za predvedené výkony, čo ukazuje na
vyrovnanosť tímov.
V novembri dokázali svoju pripravenosť a formu naši žiaci ktorí na druhom
ročníku o pohár Základnej školy v Starom Tekove sa umiestnili na druhom
mieste a len trochu športového šťastia
ich delilo od celkového víťazstva. Reprezentovali Starý Tekov títo žiaci:
Nati Fabianová, Katka Bátovská,
Žoﬁ Kosorínová, Ivi Grausová, (pre
chorobu chýbala Zuzka Nichtová) z 9.
triedy, Lenka Jenesová z 8. triedy, Matúš Kúdeľa, Hanka Halabuková a Nika
Kučerková zo 7. triedy.
Na sklonku roka 29. decembra sa
konal už tradičný volejbalový turnaj
dospelých o pohár starostu obce Starý Tekov za účasti šiestych tímov, nakoľko my, ako usporiadateľ sme využili
právo postaviť dva tímy do turnaja. Turnaj sa hral systémom každý s každým
v dobrej športovej atmosfére. Víťazom
sa stalo družstvo z Kalnej, druhé skončilo prvé družstvo St. Tekova v zložení
: Vladimír Klinčok, Katarína Bôžiková,
Boris Fojtík, Igor Mako st., Andrej Klinčok, Barbora Horniaková, Michal Be-

rec a Peter Hlavanda. Tretie družstvo
z Tlmáč, štvrtá Horná Seč, piate druhé
družstvo St. Tekova v zložení: Marian
Izák, Iveta Horniaková, Igor Mako ml.,
Dominika Halabuková, Katarína Trenčianska a Erik Hajko. Šieste a teda posledné boli Levice – Karafovci. Potešila nás aj návštevnosť divákov a môžeme právom povedať, že to bola vydarená akcia.
Teraz to ešte mnohí nevedia: Postupnosť krokov a napredovanie volejbalu v Starom Tekove dostalo aj
právnu normu a 31. 12. 2007 boli ministerstvom vnútra SR schválené stanovy občianskeho združenia ŠKVaPŠ
– športový klub volejbalu a plážových
športov Starý Tekov. Naša snaha o rozvoj športu v Starom Tekove teda nebola márna. Sme po futbale druhým športovým klubom s právnou subjektivitou. Dianie ktoré sme do teraz iniciovali a podporovali od žiakov po dospelých, chceme udržať, a naše plány rozšíriť o ďalšie športové akcie. Nápadov
a projektov máme dosť, najdôležitejším je pre nás snaha vychovávať mladého človeka – športovca, zapájanie
všetkých vrstiev do športu a úspešné
reprezentovanie našej obce. S pozdravom športu zdar!
František Kúdeľa
Predseda ŠKVaPŠ Starý Tekov
P.S. Pripravujeme na marec 2008
turnaj stredných škôl a mládeže
v Starom Tekove

KALENDÁR ZVOZU
SEPAROVANÉHO ODPADU
Plasty, sklo:

26. 2. 2008
28. 3. 2008
29. 4. 2008
30. 5. 2008

Papier: v spolupráci základná škola a obecný úrad – vyhlásením v miestnom rozhlase.
Železo, pneumatiky, nadrozmerné sklo – vyhradený priestor
na Mládežníckej ulici.
(kľúč treba vyzdvihnúť na obecnom úrade)
O ostatných druhoch odpadov, ktoré sa odvážajú zmluvne 2x
ročne (nebezpečný odpad, textil, batérie) budeme informovať
v predstihu miestnym rozhlasom.
Obecný úrad Starý Tekov, Obecné zastupiteľstvo Starý Tekov
obyvateľom obce a vlastníkom RD v obci Starý Tekov

OZNÁMENIE
V zmysle platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 27/
2007 a dodatku č.1 k tomuto VZN
s účinnosťou od 15.2.2008, sa mení spôsob odvozu „KUKA-NÁDOB“
nasledovne:
1. Každý pôvodca a držiteľ odpadu (každý rodinný dom) je povinný vykladať k odvozu
odpadu
len „kukanádobu“, v prípade väčšieho množstva odpadu aj dve kukanádoby.
2. Každá kukanádoba musí byť
označená štítkom, ktorý Vám vydá
Obecný úrad v Starom Tekove, na
ktorom bude vypísaná adresa, ku
ktorému rodinnému domu sa uvedený štítok viaže.
3. Zvoz kukanádob sa bude uskutočňovať v roku 2008 každý nepárny
týždeň v piatok (len z technických
príčin, prípadne sviatku bude termín
zmenený a vyhlásený v miestnom
rozhlase)
Prvý zvoz s označenými kukanádobami – štítkami bude 15.2.2008.
4. Poplatok za odvoz odpadu na
osobu/rok je 250,- SK. Tento je potrebné zaplatiť po doručení platobného výmeru. Za uvedený poplatok

dostanete 5 ks štítkov/ na osobu.
Pevný háčik na zavesenie štítku
na kukanádobu si vyrobte sami.
5. Do doby doručenia platobného výmeru obdržíte štítky ako zálohu. Zúčtovanie štítkov sa uskutoční
po úhrade poplatku.
6. Štítky na označovanie kukanádob Vám budú vydané na obecnom
úrade: 1.2.2008, t.j. v piatok: od
13.oo hod – 18.oo hod.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Sobáš
12. 1. 2008

Lucia Kúdelová Peter Senci

Narodili sa
11. 12. 2007

Ema Šumerajová
dcéra Jaroslava a Gabriely
12.1. 2008
Viktória Palenčárová,
dcéra Lucie a Ľubomíra

Ú M R T I E:
31. 12. 2007
Božena Horniaková,
rod. Dzúriková,
Tekovská 9
nar. 28. 9. 1951
3. 1. 2008
František Bôžik,
Štefánikova 16
nar. 26.3. 1937
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