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Tekov tancoval a spieval na 24. ročníku
TEKOVSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
Starotekovská hostina je vychýrená a slávna po celon širokon okolí a voľakedy trvala tri
dni. Mládenci sa chystali na ňu
celô leto. Po žatve uchytili apkovi
z pajty vrecko zbožia a zaniesli krčmárovi, aby sa na hostinu
mali za čo zabávať. Starotekovčania chodili na vidiek pozývať
svoju rodinu do hostiny a volali
ich takto: „ Šak už len prícte do
tej hostiny, aby ste nás neobišli. No vravíme ván, až budete

môcť, istotne prícte.“ A tí aj prišli.
Aj víno v demižóne si doniesli,
lebo o takonto čase v Tekove
ešte novô nebolo a o staron už
ani chýru. Búchali na bránu, lebo
bola zapretá, pes pustený a nichto neotvárav. Aj krky cez bránu
naťahuvali, či voľakoho na dvore nezbadajú, ale nikde ani živej
duši. Tak sa pobrali na Dolinu na
ringišpíľ. Aj sa na kolotoči povozili, aj víno z demižóna vypili, no
a poton sa domov pobrali. Keď
po hostine stretli svoju rodinu,
tí in vraveli: „Ľudia Boží, no čože
ste vy do tej hostiny neprišli, celú
nedeľu sme vás vyčkávali. A tí sa
hanbili povedať, že boli, nuž tak
vraveli, že aj chceli prísť, ale voľačo ich zastihlo, nuž tak nemohli. A
títo, že šak tak sme vás aj volali, až
budete môcť, tak prícte. Nemohli
ste, nuž ste neprišli. Ale o rok, až
budete môcť, istotne prícte. Ne-

prajníci dodávajú, že brána bude
zapretá, pes pustený a vy len búchajte. Ale to hovoria len preto,
lebo nán závidia slávnu Tekovskú
hostinu. Ja ván vravín, že tekovký
národ je pohostinný a všetci ste
na hostine vítaní. Bude jediva aj
pitiva a hlavne veľa dobrej zábavy. Nuž Starotekovská hostina sa
práve začína, všetkých vás srdečne pozývame.
Týmto známym príbehom
sme otvárali hostinu a zároveň

aj výstavu pod názvom Toto je
ten chodník cez tie vinohrady,
15. augusta 2015, v sobotu pred
kultúrnym domom. Piesňou
všetkých návštevníkov privítala spevácka skupina SEN, pri JD,
pod vedením Anny Hajkovej.
Výstava bola zameraná na tému
oberačiek a prebehla aj koštovka
vín vinárov z Nového Tekova.
Ešte pred otvorením výstavy
bolo rušno na Tekovskej ulici
v ľudovom dome, ktorý bol k dispozícii hlavne deťom.“U manki
na dvore“ si mohli najmenší vyskúšať tradičné ľudové remeslá
– maľovanie vajíčok, rezbárstvo,
tkanie a paličkovanie. Dievčence
si mohli vlastnoručne zhotoviť
ozdobný hrebienok do vlasov
a hlavne tak ako za mankiných
starých čias, nechať sa učesať
na kosoru, čo je dnes už veľkou
vzácnosťou. Dedinou chodil aj

rozprávkový hintov, v ktorom sa
deti s radosťou povozili a od tety
Irenky si vypočuli zaujímavosti
z histórie Starého Tekova.
Hlavný sobotný program sa
odohral na pódiu pred kultúrnym
domom. Program v réžii Rie Meszárosovej mal názov „Nedajte sa
telko volať.“

nečným blokom s názvom „Horehronie.“ Na toto vystúpenie
mali ušité aj horehronské kroje.
Temperament tanca a spevu sa
z pódia preniesol na všetkých
divákov, ktorí disponovali veselou hostinovou náladou.
Na hostinovej zábave, ktorá sa
konala v KD vyhrávala hudobná

Členky FS Tekovan zatancovali „Koleso“, do tanca im spievala
Zuzka Krúpová a Ria Meszárosová. Pestrým programom sa predstavili deti z DFS Tekovanček a ĽH
DFS Tekovanček. O veselú zábavu
sa svojím vystúpením pričinila ĽH
Ľudovka.sk-Maroš Mikuš a Miro
Vargic ml. Vystúpili aj hostia, ktorými bol DFS Kalužiar z Turca.
Príjemné prekvapenie pripravil FS Tekovan, a to novým ta-

skupina Generácia. A bolo to
presne tak, ako „voľakedy“, keď
bývala zábava aj vonku, lebo
pred KD sa veselo zabávala mládež s našou Tekovskou kapelou.
Galaprogram 24.ročníka TFS,
v réžii Márie Jenesovej, sa niesol
v duchu názvu „Tekovskie oberačky.“
Hostí privítal starosta Peter Štefan, v peknom starotekovskom
(Pokračovanie na str. 2)
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Tekov tancoval a spieval na 24. ročníku
TEKOVSKÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
(Dokončenie zo str. 1)
kroji, slovami – Tekov – oblasť široko-ďaleko známa ako studnica
ľudového folklóru a zvyklostí.
„ Už po 24.krát sa naša obec
rozospieva a roztancuje, a ja som
rád, že môžem byť toho súčasťou.
Všetkých Vás u nás vítam, vzácnych hostí, cezpoľných i tunajších. Folklór je najpôsobivejší vtedy, keď radosť z neho zdieľame
spoločne. Verím, že tento ročník
bude pre vás všetkých nevšedný
a nebývalý. Koniec koncov, nesie
sa v duchu oberačiek a dobrého
vína. Tam, kde je dobré víno, sú
aj ľudia dobrí, spokojní a šťastní.
Pozývam Vás na cestu znovuob-

javovania krásy kroja, ľudového
tanca, spevu a umenia čilejkárskej oblasti. Želám Vám všetkým
príjemnú atmosféru a hlboký
umelecký zážitok.“
Po starostovi sa ujala slova
scenáristka a režisérka, ktorá informovala o skladbe programu
nasledovne:
„Vinice ešte v nedávnej minulosti boli neoddeliteľnou
súčasťou Starého Tekova. Rozprestierali sa v chotári Berky, na
Čapáši a niekoľko ich bolo aj pri
kaplonke smerom na Seč. Ľudia
ich obrábali s láskou. Kopali, viazali, strihali, a keď bol príhodný
čas, tak sa dočkali aj vytúžených
oberačiek. Robota vo vinici bola
namáhavá, ľudia si ju odľahčovali úsmevným slovom, piesňou
a po robote sa aj zabavili pri tanci. Dnes sa do týchto vzácnych
čias vrátime v programe Tekovskie oberačky. Budeme prežívať
roboty, úsmevné slovo, spevy, tak
ako v minulosti, za dávnych čias.

Hneď ako hrozná dozreli, ľudia
sa vybrali do viníc, lebo nastal
čas oberačiek.

Dnes ich na tejto ceste bude
sprevádzať ĽH Miroslava Vargica
z Veľkých Kozmáloviec
Problematikou viníc sa bude
zaoberať aj pieseň Vinohrady,
v podaní Ondra Rausa a Vlada
Solmošiho
Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec pod vedením Dušana
Tarišku nachystajú sudy. Dobre
ich zapučia, aby vínko z nich nevytieklo.

Gazdiné skôr, ako odídu do
viníc, musia si zaopatriť deti.
Nechajú ich na starosť starkove-

non. Apkostarý
a mankastará
vartujú deti, tieto
sa ihrajú na dvore aj pri Hrone.
Hry detí uvidíte
v podaní DFS Tekovanček zo Starého Tekova, pod
vedením manželov Oťázikovcov,
sprevádzať ich

bude ĽH DFS Tekovanček, pod
vedením Eriky Beňušovej.
Herci zo Starého Tekova, Július
Herc, Mária Jenesová, Stanislava
Mikulajová a Erika Havranová sa
takisto vyberú do viníc. Ženy, ktoré vinice nemajú, pôjdu pomôcť
gazdom a tu si aj dobre poklebetia. Spevom ich bude sprevádzať
Spevácky zbor zo Starého Tekova
pod vedením Milana Brezinu.
Priebeh samotných oberačiek
si pozrieme v podaní FS Tekovan,
pod vedením Rie Meszárosovej.
Po robote dobrú zábavu ponúkne FSk Geľovianka zo Sebechlieb, pod vedením Evy
Kempovej.

„Ešte posledný vetrík z viníc
fúka – to závan hrozna
A potom chladne zem.
Ľudia sa z viníc do dvorov vracajú,
kde starootcovské sudy dlaňou pohládzajú.“
Takto prebehli Tekovskie oberačky na miestnom amﬁteátri
v Starom Tekove, 16. Augusta
2015. Roboty sme porobili, pri
piesni a tanci sme sa zabavili a dobryho vínka sme
narobili.
Radosť divákom priniesol aj program v podaní
umeleckej skupiny z Bratislavy – Čarovné ostrohy,
s názvom Rockom krokom,
alebo folklór natvrdo. Bolo
to niečo nové a nevšedné
na TFS. Záverečný potlesk
postojačky vyjadril poďakovanie a spokojnosť za
pekný umelecký zážitok.
Mária Jenesová
Foto V. Hučko
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Aj Starotekovčania varili Novotekovský guláš

Na futbalovom ihrisku v Novom
Tekove sa 18.júla 2015 konal 3.
ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu. Organizátormi boli Občianske združenie Tekovan
a Obecný úrad v Novom
Tekove. Súťaž pripravili
pod názvom „Novotekovský guláš 2015“. Súťaže sa
zúčastnilo 12 družstiev,
guláš varili kuchári z OZ
Veselí Tekovskí vinári, OZ
Hroneko, OZ Tekovan, Tekovskí rybári, Obec Nový
Tekov, Gurmánske čertice,
Futbalisti,, Lojči team, Agroteam, OZ Kozmálovčan
z Malých Kozmáloviec,
družstvo z Dolnej Lehoty
a Seliačky zo Starého Tekova, ktoré zastupovali obec
Starý Tekov.
Naše kuchárske družstvo bolo
štvorčlenné. Hlavnou kuchárkou
bola Mária Kučerková, pomocníčky boli členky kultúrnej komisie

Mária Šumerajová, Stanka Mikulajová a Mária Jenesová. Asistentom
bol Ján Polyák, ktorý nám na ihrisko dopravil kotlík, ingrediencie

na varenie gulášu a samozrejme
nás. Na ihrisku bolo veselo od samého rána. Skupina Kozovanka
vyhrávala počas varenia gulášu.
Všetci sme boli naladení na veselú
nôtu a varenie išlo všetkým jed-

na radosť. Úlohou družstiev bolo
samozrejme navarenie dobrého
gulášu, ale aj vytvárať zábavu pre
ostatných. My sme boli poobliekané v kroji, aby každý
vedel, koho reprezentujeme. Dostali sme
miesto v susedstve Lojči teamu z Nového Tekova, s ktorými sme sa
skamarátili a spolu sme
vytvorili zábavný team.
Prišiel nás povzbudiť aj
pán starosta Ing. Peter
Štefan a povzbudzovali nás aj návštevníci
zo Starého Tekova, čo
nám pridalo na dobrej
nálade.
Päťčlenná komisia
hodnotila v troch kategóriách.
V hlavnej súťaži o najlepší guláš prvé tri miesta získali družstvá,
Agroteam, Lojči team, OZ Veselí
Tekovskí vinári.

Mladé talenty nezaháľajú
V mesiaci júl, keď leto ponúkalo svoj vrchol a dni boli presiaknuté slnkom a prázdninami, sa
stretlo 11 skvelých mladých ľudí
na Teplom vrchu v rekreačnom
komplexe DeaRei v dňoch 13.7.
až 18.7.2015 na tvorivých dielňach „Primášikovia 2015“. Je to
najstaršie školiteľské podujatie
svojho druhu na Slovensku, ktoré
je určené mladým primášom detských a mládežníckych ľudových
hudieb. Šancu zúčastniť sa, reprezentovať náš región, získať nové
hudobné skúsenosti a priateľov,
dostala aj primáška DĽH Tekovanček zo Starého Tekova Romanka
Beňušová, ktorá sa týchto tvorivých dielní zúčastnila s veľkým
nadšením. Výsledkom jej práce, aj
ostatných mladých muzikantov,
ktorí pracovali pod vedením skúsených lektorov,
boli dva skvelé koncerty.
Primášikovia svojím bravúrnym vystúpením potešili obecenstvo priamo
v rekreačnom zariadení
na Teplom vrchu večer
v piatok 17.7.2015 a hneď
na druhý deň poctili svojím koncertom obec Rimavské Brezovo, kde
práve slávili Deň obce. Je

nepopierateľné, že partia týchto
mladých primášikov a výborných
muzikantov zanechala v srdciach
obecenstva hlboký umelecký zážitok. Nech sa vám aj naďalej darí
„primášikovia“, aby ste sa opäť
o rok stretli na ďalšej tvorivej
dielni a potešili širokú verejnosť
svojimi výkonmi.
Primáška DĽH Tekovanček Romanka Beňušová sa po príchode z Teplého vrchu doma dlho
neohriala. Prehodila veci v batohu a už na druhý deň v nedeľu
19.7.2015 sa aj s ostatnými členmi súboru: Dominikou Herczegovou, Martinkou Píschovou a Matúšom Sencim vybrala na ďalšie
hudobné sústredenie s názvom
„Na našu nótu“ s cieľom získať
nové skúsenosti z oblasti folklór-

nej hudby. Hudobné dielne sa
konali v Areáli zdravia Jedľové
Kostoľany. Výučba prebiehala po
jednotlivých nástrojových sekci-

ách. Krajské osvetové stredisko
v Nitre v spolupráci s Národným
osvetovým centrom v Bratislave
sa postaralo o kvalitných lektorov, ktorí pracovali s mladými
talentami a hudobnými zoskupeniami. Niektorí členovia DĽH
Tekovanček zmenili na pár dní
svoje hudobné pozície a tak pri-

V kategórii laického hodnotenia najlepšieho gulášu sa umiestnili Tekovskí rybári.
V kategórii najsympatickejšieho a najzábavnejšieho družstva
sa podľa najvyššieho počtu diváckych hlasov stali Seliačky zo
Starého Tekova.
Po vyhodnotení a ocenení
družstiev nasledovala koštovka
a pochutnávanie si na rôznych
druhoch gulášov, ktoré pripravili
všetky zúčastnené družstvá.
Potom sa všetci zúčastnení oddali zábave pri hudbe a niektorí
aj pri tanci. Bola vylosovaná tombola, ktorú predávali organizátori
počas varenia.
Bolo to po prvý raz, keď sa
naša obec zúčastnila tohto podujatia v Novom Tekove. Na budúci
rok bude prebiehať už 4. ročník
Novotekovského gulášu. Verím,
že našu obec budú zastupovať
viaceré družstvá. Toto podujatie
sľubuje zábavu, radosť a stretnutie sa s ľuďmi veselej mysle.
Mária Jenesová
máška Romanka odložila svoje
husle a sadla za cimbal, Martinka
si vyskúšala post „kontrášky“, Dominika ostala verná svojim husličkám a Matúš svojmu kontrabasu.
Naši muzikanti tvrdo pracovali
a posledný deň ich pobytu štvrtok 23.7.2015 prekvapili obecenstvo nádherným
spoločným vystúpením aj s ostatnými
zúčastnenými členmi
iných detských ľudových hudieb. Skvelé
hudobné výkony sprevádzali nadšené tváričky a žiariace očká
mladých talentov.
Je veľkým pozitívom, že aj keď je čas
oddychu a prázdnin,
členovia detského súboru zo Starého Tekova prejavili svoju lásku
k hudbe, k folklórnemu umeniu a zdokonalili svoje hráčske
umenie na ponúknutých hudobných sústredeniach, ktoré sú
pre nich obrovským prínosom.
Budeme sa tešiť na ich ďalšie
vystúpenia, veď už onedlho im
budeme tlieskať na známych Tekovských slávnostiach, kde určite
nebudú chýbať.
Nech sa darí Tekovanček!
Vedúca DĽH Tekovanček E.B.
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Boje na Hrone – prínos pre poznanie minulosti
V sobotu 25. júla 2015 sme si
akciou „Boje na Hrone“ pripomenuli 70 rokov od bojov na Hrone medzi Červenou armádou
na starotekovskej a nemeckými
vojskami na novotekovskej strane Hrona z roku 1945. Pamätníci
s pribúdajúcimi rokmi vymierajú

júci boje boli nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech. Akcia získala
medzinárodný charakter. Nároky na organizáciu sa stupňovali,
organizovanie sa dostávalo na
profesionálnu úroveň a akcia si
získavala uznanie aj od najvyšších
predstaviteľov nielen armády

ne Kaťuše, plameňomet priviezli
Rumuni, samohybné delo SU-85,
ťažké kanóny PAK, HETZER - stíhač tankov, nemecký stíhač tankov STUG, bojové vozidlá pechoty BVP 1 a BVP 2 , vrtuľník MI-17,
ale aj mobilné odpaľovacie zariadenie pre rakety s doletom 70

nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Za 10 ročníkov podujatia videlo viac ako 76.000 divákov.

a pre mladších sú tieto ukážky
bojov v dobových uniformách
s historickými zbraňami a so spôsobom a organizáciou príslušnou
tej dobe vrátane
autentických povelov a komunikácie
nezabudnuteľnou
školou. Priestor,
v ktorom sa ukážky
odohrávajú, zážitok iba umocňuje. Organizátor ho
vybral a spolu so
spo lupracovníkmi ho upravil tak,
že umožňuje boje
vrátane ťažkej bojovej techniky a letectva nielen
predviesť, ale ich divákmi zblízka pozorovať a prežívať zvukové
a svetelné efekty pri ukážkach
hojne prezentované bojujúcimi
stranami.

a bezpečnostných zložiek SR, ale
aj od predstaviteľov štátu.
Areál bojiska má rozlohu 10
hektárov. Sú na ňom vybudova-

km. V posledných ročníkoch sa
na predvádzaní zúčastňujú aj historické lietadlá z letky Retro Sky
Team Košice.
Návštevnosť
na podujatiach
postupne narastala a dosahuje 10 až 12-tisíc návštevníkov

2 – Bitka pri Veľkých Vozokanoch v r. 1652
3 – Bitka pri Žarnovici v r.
1664
4 – Bitka o Levice v r. 1663
– 1664
5 – a nakoniec posledná Boje
na Hrone v r. 1945
Vo všetkých týchto bitkách bojovali na oboch stranách tisíce

Prezentácia Bojov na Hrone
má už svoju históriu
Prvá akcia týchto ukážok z roku 2006 – nultý ročník, bola ešte
iba preverovaním si schopností zorganizovať ukážku bojov
v historických podmienkach.
Ale úspech ukážky 60 aktérov
pred návštevou 2000 divákov
iba z Tekova a blízkeho okolia
bol prísľubom do budúcnosti.
O dva roky neskoršie už v areáli
pri Hrone podujatie videlo 5000
divákov a účastníci predvádza-

né zákopy, bunkre, pevnôstky,
palebné postavenia pre delostrelectvo, mínomety ale aj palebné
postavenia pre guľomety a brodisko pre prekonanie vodného
toku tankami a bojovými vozidlami pechoty.
Za 10 ročníkov sa na ukážkových akciách vystriedalo okolo
3000 členov klubov vojenskej
histórie v dobových uniformách
a s dobovými zbraňami zo Slovenska, Čiech, Bieloruska, Rumunska,
Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Ruska
a už aj z Talianska. Rozsah tohto
príspevku neumožňuje vymenovať všetky druhy použitých zbraní pri prezentácii bojov, ale uvediem aspoň niektoré, ktoré sme
pri ukážkach mohli vidieť – od
tankov T 34, Tigra, Panthera, sláv-

Pripomeňme si veľké bitky
v Tekovskej stolici v minulosti
1 – Bitka pri Plášťovciach
v r.1552
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bojovníkov. Bitky pod bodom 1
až 4 boli boje medzi tureckými
a uhorskými armádami. Z týchto
bitiek bola najpočetnejšia Bitka
o Levice v r. 1664. Na strane Turkov mal Ali paša 30.000 mužov
a uhorské vojská na čele s generálom Loisom de Sanchéz mali
15.000 mužov, ale s väčšou vôľou
pre víťazstvo, ktoré sa nakoniec aj
podarilo. Ako pamiatka na tieto
boje o Levice sú kaplnky na počesť kapitána Štefana Koháryho,
ktorý v týchto bojoch padol.
Turecké kamene
Ale boje o Levice nám pripomínajú aj „Turecké kamene“, ktoré sa už po stáročia vyorávajú na
Rechtorovej parcele na hranici
tekovského a kľačianskeho katastra. Sú to podľa všetkého tie
kamene – strely do obliehacieho katapultu, ktoré pre dobýja-

nie Levického hradu viezli na
vozoch naverbované oddiely
Moldavcov a Valachov a ktoré
pozhadzovali z vozov a z bojiska utiekli, keď videli, že turecké vojsko v panike z bojiska pred Uhrami uteká.
Posledná bitka v Tekove
Bitka pod bodom 5 - Boje
na Hrone v roku 1945, už nebola vedená stredovekými
spôsobmi pri hromadnom
osobnom bojovom stretnutí
vojakov. Napriek tomu naproti sebe stáli vojenské sily dvoch
armád a ich divízie podporovali
desiatky tisíc príslušníkov s mohutnou vojenskou technikou. Na
pripomenutie si Bojov na Hrone v roku 1945 nechal predseda
Konfederácie klubov vojenskej
histórie Slovenska, tekovský rodák Jozef Hostinský, hlavný orga-

nizátor a iniciátor ukážok „Bojov
na Hrone“, postaviť v areáli Bažantnice v roku 2007 pomník.
Organizátori dali za posledným jubilejným desiatim ročníkom bodku. Začína príprava
jedenásteho ročníka. Dúfajme,
že tradícia ukážok založená na
reálnom historickom dokumen-

tovanom bojisku na Hrone medzi našimi obcami bude mať aj
v budúcnosti nielen svojich návštevníkov, ale aj neúnavných organizátorov.
V Starom Tekove 6. augusta
2015
Jozef Pacala
Foto V. Hučko, ml.

Čardáš a frišká zo Starého Tekova vo Východnej
Vo Východnej prebiehal už 61. ročník folklórneho
festivalu Východná, s tancom čardáš a frišká zo Starého Tekova, na tomto festivale vystúpil aj tanečný pár
Anetka Kučerková zo Starého Tekova a Martin Kupča
z Hronských Kľačian. Ako sa na javisko do Východnej
dostali a čo všetko predchádzalo tomu, aby Tekov
mohli reprezentovať na takomto zvučnom festivale,
som sa pre Hrônček opýtala samotných aktérov.
• Človeku dobre padne, keď
sa prostredníctvom televízie dozvie, že tanečníci, ktorí práve
prichádzajú na javisko, úspešne
reprezentujú našu obec, starotekovský kroj a naše tradičné
tance. Ako to všetko začalo?
Martin
„ V slovenskej národnej knižnici som našiel krátky zošit z
etnologického výskumu od Dr.
Stanislava Dúžeka, ktorý tu bol v
rokoch 1953 a 1956. Tanec opisoval od manželov Lukáča a Anny
Kúdeľovcov. Na základe tohto zošitu som oslovil Mgr. art. Agátu
Krausovú ArtD., ktorá súhlasila s
konzultáciami pri rekonštrukcii

tanca, a prihlásili
sme sa do súťaže
Šaﬀova ostroha.
Krajské kolo sa konalo v Tekovských
Lužanoch. V rámci
našej kategórie sme sa umiestnili
v zlatom pásme s postupom na
celoslovenské kolo.“
• Takže na krajskom kole ste
obstáli veľmi úspešne. Ako to
vyzeralo na súťaži v rámci celého Slovenska?
Anetka
„Následne sa konalo celoslovenské kolo v Dlhom Klčove, kde
sa súťaž koná každoročne. Dlhé
Klčovo je rodiskom pána Juraja

Šaﬀu, vychýreného tanečníka,
po ktorom dostala súťaž meno.
Súťažné vystúpenie dopadlo celkom dobre, hodnotenia poroty
boli veľmi pozitívne. Umiestnili
sme sa tiež v zlatom pásme. V našej kategórii nebol udelený laureát Šaﬀovej ostrohy. Na základe
umiestnenia na celoslovenskom
kole nás autori programu Z najlepších pozvali aj na 61. ročník
folklórneho festivalu Východná.“
•Tekovský kroj okrem pracovného a slávnostného, delíme aj
podľa časových období. V ktorom ste tancovali vy a ako prebiehalo vaše vystúpenie?
Martin
„Vo Východnej bol program Z
najlepších zaradený aj v sobotu aj v nedeľu. Takže s friškou
a čardášom zo Starého Tekova
sme vystupovali po obidva dni,
tekovský kroj vyvolával veľký
záujem (samozrejme iba ženský
:) ). Anetka mala kroj z povojno-

vého obdobia – blingáčový. Snažili sme
sa obliecť čo najviac
autenticky, takže sme
mali obuté aj čižmy s
tvrdými sárami. Podarilo sa nám zohnať aj
ženské čižmy s vyšívanou pätou. Anetka
mala vlasy zapletené
do kosory, do ktorej si
vlastnoručne vyrobila ozdobné hrebienky.
Ja som mal rajtky od
Anetkinho prastarého otca, a samozrejme typický
vysoký klobúk, ktorý sa bohužiaľ, dnes už vôbec nenosí. Ani
na slávnostiach.
• Obaja pracujete v Bratislave, kde ste aj členmi folklórneho súboru. Povedzte nám niečo
o súbore, v ktorom účinkujete.
Anetka
„Obaja pôsobíme v tanečnej
skupine Partia z Bratislavy. Partia
prešla veľkými premenami, kde
sa najprv experimentovalo s rôznymi tanečnými štýlmi, až sme
sa dostali do súčasnej podoby,
kde sa snažíme čo najvernejšie
spracovávať tanečný materiál z
celého Slovenska. TS Partia bude
budúci rok oslavovať 10. výročie
založenia.“
Ďakujem Vám za rozhovor, prajem Vám veľa tanečných úspechov.
Zhovárala sa
Mária Jenesová

6

TOTIČKA
Felícia Juliana
Hajková bola jednou z 29 rehoľných
sestier z farnosti
Starý Tekov, ktoré
na základe zákazu
totalitného režimu
nemohli vykonávať
rehoľné povolanie.
Narodila sa
9.1.1912 v Starom
Tekove ako prvorodené dieťa. Od útleho veku vyrastala
ako sirota. V marci
1915, keď mala 3 roky a druhorodená sestra Rozália iba mesiac,
im zahynul otec v 1. svetovej vojne. Matka sa už nevydala a deti
vychovávala sama. Po dovŕšení
15 rokov vstúpila Juliana k Milosrdným sestrám Svätého kríža
v Podunajských Biskupiciach. Ako

kandidátka
navštevovala
Učiteľský ústav
v Trnave, ktorý
ukončila odbornou skúškou. Jej profesorom bol aj
hudobný skladateľ Mikuláš
Schneider
Trnavský. Nakoľko vedela
hrať na klavíri,
pripravovala
sa aj na povolanie organistky.
Jej prvé pôsobisko bola obec
Krivá na Orave, kde pôsobila 5
rokov ako učiteľka, katechétka
a organistka. V poslednom ročníku Ľudovej školy učila v Krivej
aj Cilku Schelingovú, budúcu blahoslavenú sestru Zdenku. V roku

Darček k hodám
Iba pár dní pred tohoročným
sviatkom Nanebovzatia Panny
Márie, patrónky farského kostola, na nádvorí kostola pribudol
„zvláštny“ chodník a novotou
vonia zreštaurovaný vstupný
areál do nádvoria kostola.
Pri pátraní po zaniknutých
architektúrach v okolí kostola
v roku 2012 sa pri južnej strane
kostola objavil dobre zachovalý
základ múru niekdajšieho kostola.
V prvej polovici roka 2015 boli
vykonané práce vyspravenia už
spomínanej časti fragmentu
historického základu múru na
južnej strane súčasného kostola
na úroveň budúceho okolitého
terénu. Pre navýšenie základu
múra na úroveň okolitého terénu
musel byť dovezený lomový kameň a použité hronské okruhliaky. Tieto materiály už teda nie
sú autentické z pôvodného
múra, avšak ich štruktúra a pomer (lomový kameň : hronským
okruhliakom) boli pri dostavbe
múra v exteriéri rešpektované.
Zreštaurovaný základ niekdajšieho kostola bude v budúcnosti
okrem pripomínania dávnej histórie slúžiť aj ako chodník k tzv.
bočným dverám kostola.

Kompletnou rekonštrukciou
prešiel aj hlavný vchod do nádvoria kostola pozostávajúci zo
vstupného portálu, spojovacích
múrov a dvoch postranných kaplniek. Pri pamiatkovej obnove
v roku 2015 boli v spojovacích
múroch medzi rotundami a stĺpmi portálu objavené zamurované otvory, ktoré svojim tvarom
pripomínali stredoveké strieľne. Pri rekonštrukcii v r. 2015 na
mieste nájdených otvorov boli
nanovo vymodelované štrbiny
strieľní v tvare obrátenej kľúčovej dierky.
Dominantným prvkom vstupného areálu bola 120 cm vysoká
plastika. Plastika predstavovala
Pannu Máriu v prítomnosti detí
Ježiša a Jána Krstiteľa. Pôvodná
plastika z portálu bola značne
prírodnými vplyvmi narušená,
preto bola demontovaná a po
zadokumentovaní uschovaná vo
farskom lapidáriu. Na jej mieste
by v budúcnosti mala stáť jej napodobenina. Zaujímavé by bolo
poznať identiﬁkáciu pôvodiny.
Na parapete nadpražnej rímsy
vstupného portálu bol plech nahradený pálenou škridlou červenej farby a zreštaurované boli
niektoré už zaniknuté ozdobné

1936 vstúpila do postulátu a neskôr aj do noviciátu. Pri obliečke
prijala meno Sr, Felícia. Po ročnej noviciatnej formácii zložila
v roku 1937 svoje prvé rehoľné
sľuby. Profesijne pôsobila ako
učiteľka a organistka na rôznych
miestach Slovenska. Opäť to bola
obec Krivá, Haniska, Zavar, Križovany, po tretíkrát Krivá, Dlhé Pole
a Salka. V dôsledku likvidácie reholí v roku 1950 dostala aj sestra
Felícia prepúšťací dekrét a musela sa rozlúčiť so školstvom. Asi rok
pracovala ako brigádnička v štátnej nemocnici v Bratislave. Kvôli
podlomenému zdraviu jej predstavení neodporúčali pričleniť sa
k sestrám, ktoré boli vyvezené do
Čiech a tam pracovať v továrni.
Poradili jej zostať organistkou
a pôsobiť v civile. Vraj takto bude
pre Cirkev užitočnejšia ako robotníčka v textilnej továrni. Keď
sa situácia v štáte upokojí a Cirkev bude opäť slobodná, môže
sa vrátiť do školstva. Na základe
tohto odporúčania si vyžiadala

dišpenz od sľubov a odložila rehoľné rúcho. Nasledujúcich 31
rokov pôsobila ako organistka
v Hronských Kosihách. Aj keď
nenosila rehoľné rúcho, žila naďalej príkladným rehoľným životom. Keď sa situácia v štáte po
náboženskej stránke upokojila,
požiadala o opätovné prijatie
do rehole. 27.mája 1982 zložila
po druhýkrát rehoľné sľuby. Naďalej žila svoj skrytý život v Bohu. Od roku 1984 žila v Starom
Tekove. Bola v stálom písomnom kontakte so sestrami. Keď
to bolo možné, navštevovala ich
spoločenstvo v Cerovej. V roku
1989 sa vrátila do sesterského
domova. Zomrela vo veku 97
rokov v Cerovej, kde je i pochovaná. Ako v tichosti žila a trpela,
tak v tichosti prekročila hranice
večnosti v ústrety Pánovi.
Životopis je skrátenou verziou
nekrológu Sestry Felicie Juliany
Hajkovej uloženého v CHD v Cerovej.
Helena Bahýlová

a štukatérske prvky a fasádne
proﬁly, ktoré boli pôvodne súčasťou čelnej fasády nadpražia
portálu.
V kaplnke vpravo pri pohľade od kostola sa pri rekonštrukcii v r. 2015 našiel v obvodovom
múre niekoľko stupňov vpravo
od súčasných dverí zamurovaný
aj iný (ďalší) dverový otvor. Toho
času je graﬁcky vyznačený na
vonkajšej strane obvodového
múra kaplnky, čo je dobre viditeľné z dvora fary. Do obdobia
rekonštrukcie v roku 2015 kaplnka vpravo pri pohľade od kostola bola zariadením a výzdobou uspôsobená k uctievaniu
Sedembolestnej Panne Márii
a kaplnka vľavo pri pohľade od
kostola k sv. Jozefovi. Drevené
dvere na kaplnke bližšie k ceste
boli značne červotočom poškodené, preto museli byť zreštaurované. Na kaplnke od fary boli
urobené dvere nové s imitáciou
pôvodných dverí. V kaplnkách
boli odstránené doterajšie platne oltárov a predo oltárne stupne, ako i podlahy a boli nanovo
urobené napodobeniny pôvodných oltárov a podláh spred rekonštrukcie. V kaplnke vľavo
z pohľadu od kostola je tehlová podlaha a v kaplnke vpravo
z pohľadu od kostola podlahu
tvoria viacuholníkové veľkosťou
nepravidelné ploché kusy ka-

meniny. Kaplnky boli zvnútra
i z vonka nanovo jednofarebne
nalíčené.
Ďalšou zaujímavosťou na
nádvorí farského kostola je odkrytá dobre viditeľná časť základu múru na severozápadnej
strane nárožia súčasného kostola (rozmerovo i štrukturálne
odlišná oproti základu na južnej
strane), na ktorý už v roku 1968
pri svojom výskume upozornil
Dr. Alojz Habovštiak. Nevylúčil,
že sa môže jednať o pristavanú
drevenú kaplnku s kamennou
podmurovkou. Niektorí archeológovia aj po najnovších výskumoch v rokoch 2011 – 2014
tento objekt bližšie nepomenovávajú a vo svojich správach
uvádzajú stroho ako pozostatok základu prístavby ku kostolu, bez bližšieho určenia. Iní zas
tvrdia, že sa jedná o niekdajšiu
kostnicu príkostolového cintorína, na ktorom sa prestalo
pochovávať v decembri v roku
1776.
V jesenných mesiacoch by
sa mala na celom nádvorí vykonať sadovnícka úprava, ktorá
by mala predstavovať krajinné
hodnoty, ktoré budú priebežne
udržiavané, prípadne dopĺňané
o ďalšie nové prvky, čím sa zavŕši druhá etapa revitalizácie farského kostola a jeho okolia.
Ján Páleník
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Z dôchodcovského okienka
Október – Mesiac úcty k starším

Úvaha na tému etapy života, prarodičia a vnúčatá
Lúčenie s letom a nastávajúca jeseň nás
vedie často k nostalgii. Dni sa krátia, večery
sú stále chladnejšie a ráno sa nevstáva do
žiarivého dňa a hrejivého tepla. Opäť prichádza Mesiac úcty k starším ľuďom. Čas,
keď nám ako adresátom tejto úcty prichádza výraznejšie a koncentrovane obrátiť
našu pozornosť na jej samotnú podstatu,
na jej prejav k nám, na miesto starších ľudí
v spoločnosti, na ponímanie hodnoty v tejto našej etape života a predovšetkým na
jej kvalitu.
Je to čas zamyslenia sa nad tým, ako a čím
my sami túto úctu ovplyvňujeme. Úcta k starším nie je umelo vytvorený morálny fetiš.
Ide o súčasť kultúry a etiky života vyspelej
spoločnosti. Básnik Ferko Šelinger na túto
životnú etapu napísal krásne slová, ktoré citujem:
„Keď biely sneh ti spŕchne na vlasy,
viac ako predtým pokore sa uč.
A keď sa náhle syn tvoj ohlási,
aby ti podal obyčajný kľúč
od zámky svojich dverí, svojich vrát,
aby si mohol v čase núdze vojsť,
vedz, dal ti veľa.
Vieš, že ťa má rád.“
Tu sa stráca dych prázdna a moje zamyslenie sa, smeruje k úvahe, nad našou životnou
etapou, na tému prarodičia a vnúčatá.
Moderný človek si osvojil rôzne formy prežívania rodinného života rodinných zväzkov,
pričom rozpad rodín a zakladanie nových
je už takmer štandardom. „Neopravujeme,
vyhadzujeme a zriaďujeme nové a to platí

i o vzťahoch,“ podotýka český psychiater a diakon Jaroslav Max Kašparu. Niet pochybnosti o tom, že sme všetci ukotvení v rodinnom
systéme, a pokusy preťať jeho pevné zväzky
sa vypomstia často až na ďalších generáciách.
O tom nás v súčasnosti oboznamujú i televízne relácie Pošta pre teba , v zahraničnej
televízii na stanici ID Xtra relácia Prázdne
miesto v srdci. Prototyp rodiny pozostávajúci
z niekoľkých generácií bežne fungujúci ešte
v minulom storočí, nebol vždy ideálny. Na
prelome rokov sme však dostali možnosť voľby. Buď nájdeme spôsob, ako obnoviť tok lásky v rodinných vzťahoch, alebo zväzky spre-

tŕhame. Pre starých ľudí budujeme domovy
sociálnych služieb. Áno, v nevyhnutných prípadoch je to ich jediná šanca prežitia.
Koľko osamelých starých ľudí stráda kvôli
oddelenosti generácií, pričom sú zároveň
ich vnúčatá ochudobnené o možnosť čerpať
z ich skúseností. Nestálo by za úvahu, prehodnotiť svoje postoje „moderného“ človeka a
vrátiť sa k ľudovej múdrosti našich predkov,
ktorí sa riadili intuíciou a bez dlhého premýšľania, tak, ako im to život prinášal, odovzdávali generácii vnúčat svoje skúsenosti a
predovšetkým svoju lásku ? Veď sme k tomu
uspôsobení, milujeme svoje vnúčatká z celého srdca a chceme s nimi na staré kolená
tráviť čas, tešiť sa z ich hravosti, otvorenosti
a tvorivosti – a konieckoncov i v tom „ zdetinštení“ na staré kolená môžeme spoznať Boží
zámer kontinuity ( pretrvávania ) nášho žitia
rodinného poriadku.
S pokorou, úctou a vďakou
Mária Kúdeľová
predsed. ZO JDS

Stretnutie po päťdesiatich rokoch

V Starom Tekove sa v roku 1965 rozlúčili so
Základnou deväťročnou školou, s nádejou pokračovať v ďalšom štúdiu. Mnohí po prvýkrát
opustili svoje rodisko a začínali sa učiť samostatnosti.
Každý z nás pocítil tvrdú realitu života. Trvalo
celých 50 rokov, kým sme sa opäť stretli a zaspomínali si na časy minulé. Hlavne na spoločne prežité školské roky, na ktoré sa nedá zabudnúť. Potom prišli na rad životné osudy, ktoré
neboli prechádzkou ružovou záhradou.
Žiarili sme šťastím, že sme sa dožili tohto
stretnutia, žiaľ, niektorí spolužiaci už nemohli
vyrozprávať svoj osud, už nie sú medzi nami.
Preto sme si išli spoločne zaspomínať nad ich
hroby ako aj na hroby bývalých učiteľov, ktorí
ležia na tekovskom cintoríne.
Naše pozvanie prijali aj bývalí učitelia, ktorí
nám tiež vyrozprávali svoje životné osudy. V tekovskej Bažantnici, pri dobrom vínku, tak rýchlo
letel čas, že na veži odbíjali polnoc. Prišiel čas
rozlúčky. Rozchádzali sme sa s nádejou, že sa
znovu stretneme.
-jh-, Foto: Vojtech Hučko, st.
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SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Sobáše
11.07.2015
Milan Nespešný
Alžbeta Dingová
25.07.2015
Ing. Andrej Hajko
Mgr. Ivana Halabuková
01.08.2015
Martin Kotora
Ľubica Slušná
06.09.2015
Ing. Peter Kováč
Veronika Jančová

Jubileá
Dňa 27.09.2015 sa
krásnych 97 rokov dožíva
naša spoluobčianka pani

Spomíname
„Medzi svetom tých, ktorí
od nás navždy odišli a tých,
ktorí ostávajú, je most, zvaný
láska“.

Anastázie Horniakovej
a nedožitých 85 rokov
nášho otca

Nech Ti slnko šťastia svieti

S láskou a úctou si pripomíname nedožité 80. narodeniny našej drahej mamy

Dominika Horniaka.
Prosíme o tichú spomienku a modlitbu všetkých,
ktorí ste ich mali radi.
S láskou na nich spomínajú a nebeské kráľovstvo
pre nich vyprosujú
Deti s rodinami
„Srdce matky a otca je
miesto, kde deti vždy nájdu
svoj domov“.

Opustili nás

Karol Kúdeľa
narodený 23.09.1935
Družstevný rad 6
70 rokov
Filoména Rajčáková
narodená 24.08.1945
Tekovská 7
Mária Šabová
narodená 08.09.1945
Poľná 15
Viera Senciová
narodená 27.09.1945
Štúrova 17

Nech Ti láska srdce hreje
Nech Ti nikdy smutno nie je.
Aby Ťa vždy mali radi,
rodina aj kamaráti.
Nech Tvoje srdce nepocíti
V živote žiaľ a klam
To všetko Ti prajeme
k päťdesiatinám.
Kultúrna komisia

Uznesenia
Uznesenia
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Starý Tekov,
konaného dňa 24.04.2015

ulica Kováčova č. 29.
Srdečne blahoželáme!

Mária Šuranská
narodená 13.09.1935
Štúrova 45

Márii Šumerajovej,
ktorá sa 21. augusta 2015 dožila pekného životného jubilea.
Milá Maňa, prajeme Ti veľa pevného zdravia,
lásky, porozumenia a ďakujeme Ti
za prácu, ktorú vykonávaš v oblasti kultúry.
Nech spolupráca so všetkými,
ktorí chcú ostatným spríjemniť chvíle zábavou a dobrým slovom,
pretrváva a prináša pohodu a dobrú náladu.

Anna Kosorínová,

80 rokov
Domin Rohoňa
narodený 11.07.1935
Na lúkach 25

Blahoželáme

22.07.2015
Pavol Fabian
narodený 24.06.1930
Štúrova 15
20.07.2015
Jozef Kupča
narodený 16.03.1955
Prievozská 5
07.08.2015
Michal Kosorín
narodený 18.06.1987
Janka Kráľa 29
28.08.2015
Vincent Kosorín
narodený 22.01.1933
Športová 2
04.09.2015
Miroslav Rajecký
narodený 18.01.1966
Tekovská 26

Uznesenie č. 1/04/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
Program zasadnutia OcZ konaného dňa 24.04.2015 bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Stanislav Bahýl, MUDr., Viktor Faško, Mária Jenesová, Ing. Anton
Mančík, Pavol Pacala
Proti: Zdržali sa: Uznesenie č. 2/04/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení z 3. zasadnutia OcZ Obce Starý Tekov konaného dňa 27.02.2015 predloženú
hlavnou kontrolórkou obce.
Uznesenie č. 3/04/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov s
chvaľuje:
Návrh VZN Obce Starý Tekov č. 71
o trhovom poriadku a o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
obce Starý Tekov.
Uznesenie č. 4/04/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
poveruje:

- starostu obce dohodnúť so starostom obce Nový Tekov konkrétne
podmienky prejazdu cez most medzi
obcami Starý a Nový Tekov
Uznesenie č. 5/04/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
- Výšku ﬁnančného príspevku na
spevnenie svahu pod cintorínom
Lenke Fabianovej, bytom Starý Tekov, Hradná 16, pomernou časťou
na bežný meter tak, ako bol priznaný
rod. Krúpovej.
Uznesenie č. 6/04/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
1. Pozemky parc.č.: 528/92 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110
m2, parc.č. 40/3 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 201 m2, parcela
č. 40/4 - záhrada o výmere 29 m2 a
parc.č. 40/5 - záhrada o výmere 124
m2 (podľa Geometrického plánu č.
36/2015 vyhotoveným Ing. Jánom
Predajnianským) v obci Starý Tekov,
k.ú. Starý Tekov, vo vlastníctve Obce
Starý Tekov za prebytočný majetok
Obce Starý Tekov.
2. Priamy predaj pozemkov – parc.
č.: 528/92 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2, parc.č. 40/3
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2, parcela č. 40/4 - záhrada o
výmere 29 m2 a parc.č. 40/5 - záhrada
o výmere 124 m2 (podľa Geometrického plánu č. 36/2015 vyhotoveným Ing.
Jánom Predajnianským) v obci Starý
Tekov, k.ú. Starý Tekov, vo vlastníctve
Obce Starý Tekov.
3. Odpredaj pozemkov – parc.č.:
528/92 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110m2, parc.č. 40/3 – za-

(Pokračovanie na str. 9)

9

Uznesenia
(Pokračovanie zo str. 8)
stavané plochy a nádvoria o výmere
201 m2, parcela č. 40/4 - záhrada o
výmere 29 m2 a parc.č. 40/5 - záhrada
o výmere 124 m2 (podľa Geometrického plánu č. 36/2015 vyhotoveným
Ing. Jánom Predajnianským) v obci
Starý Tekov, k.ú. Starý Tekov, vo vlastníctve Obce Starý Tekov, vedené na
liste vlastníctva č.1 priamym predajom
Ing. Jakubovi Oťázikovi, Tlmače, Dlhá
28 a Veronike Oťázikovej, Starý Tekov,
Mládežnícka 49, v sume 1 840,00 €
(slovom: jedentisícosemstoštyridsať
eur) určenej Znaleckým posudkom č.
41/2015 vyhotoveným znalcom Ing.
Ladislavom Kiselym.
Uznesenie č. 7/04/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
- prenájom pozemku parc.č. 1102/2
- trvalé trávne porasty o výmere 803
m2, vo vlastníctve Obce Starý Tekov,
Marianovi Kováčovi – Van za účelom
prevádzkovania paintballového ihriska na dobu 7 rokov.
Uznesenia
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Starý Tekov,
konaného dňa 26.06.2015
Uznesenie č. 1/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
- Program zasadnutia OcZ konaného dňa 26.06.2015 s doplnením o bod
programu 6. Schválenie platu starostu obce na základe zmeny priemernej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve Slovenskej republiky
za rok 2014.
Uznesenie č. 2/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
A. berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení zo 4.
zasadnutia OcZ Obce Starý Tekov konaného dňa 24.04.2015 predloženú
hlavnou kontrolórkou obce.
B. konštatuje, že:
Uznesenie zo 4. zasadnutia OcZ
Obce Starý Tekov konaného dňa
24.04.2015 bolo splnené.
Uznesenie č. 3/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
A. berie na vedomie:
- Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu Obce
Starý Tekov za rok 2014.
B. schvaľuje:
1.) Záverečný účet Obce Starý Tekov
za rok 2014 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
2.) Použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného

fondu vo výške 0,0 €.
Uznesenie č. 4/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
A. berie na vedomie:
1.) Informáciu, že na základe uznesenia č. 21/2014 zo dňa 25.04.2015
bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím OcZ podľa § 4 ods.
2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, pri zachovaní
1,5 násobku platu v zmysle § 4 ods. 1
a 2 citovaného zákona, po uplatnení
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 na
základe § 3 ods. 1 citovaného zákona
s účinnosťou od 01.01.2015.
Uznesenie č. 5/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
poveruje:
- Starostu obce doplniť horizontálne značenie na križovatke ulíc Palárikov Rad a Štúrova.
Uznesenie č. 6/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
- Finančný príspevok pre ŠK Sokol
vo výške 2 000€.
Uznesenie č. 7/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
- odkúpenie častí pozemkov podľa
Geometrického plánu č. 05/2015 vyhotoveného Ing. Júliusom Juhászom,
od: Katarína Švecová, rod. Horniaková,
trvale bytom Starý Tekov, Prievozská
1; Peter Polovka a Tetyana Polovková,
rod. Gončarenko, trvale bytom Starý
Tekov, Záhradný Rad 14; Jozef Ďurovský a Helena Ďurovská, rod. Majorošová, trvale bytom Starý Tekov, Tekovská
13/27; Mária Rajecká, rod. Hajková,
Monika Rajecká, rod. Rajecká, Miroslav Rajecký, rod. Rajecký, trvale bytom Starý Tekov, Tekovská 26, Ružena
Rundstuck, rod. Rajecká, trvale bytom
Carlbergergasse 75/4-3, Viedeň; Terézia Sedliaková, rod. Hancková, trvale
bytom Levice, Zd. Nejedlého 69; Marián Bátovský a Anna Bátovská, rod.
Šumerajová, Starý Tekov, Tekovská 25,
v sume 1€ za účelom vybudovania
prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí.
Uznesenie č. 8/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
- Dohodu o odstúpení od Zmluvy
o verejnom obstarávaní č. 019/2015/
Za uzatvorenej dňa 12.05.2015 medzi Obcou Starý Tekov, Tekovská 1,
935 26 Starý Tekov a spoločnosťou
Grantprojekt, s.r.o., J. Simora 5, 940
01 Nové Zámky.

Uznesenie č. 9/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
- Vydanie súhlasu Obce Starý Tekov
k notárskej zápisnici o vydržaní pozemku parcela registra „C“ č.: 528/18
o výmere 258 m2 pre pani Teréziu
Sedliakovú, bytom Levice, Zd. Nejedlého 69.
Uznesenie č. 10/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
ukladá:
- Stavebnej komisii pri OcZ Obce
Starý Tekov riešiť podnet pána Mariána Kováča, bytom Kpt. Nálepku
65/12, Starý Tekov a pani Mgr. Ivany
Pripkovej, bytom Starý Tekov, Kpt.
Nálepku 16.
Uznesenie č. 11/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
- Finančný príspevok v sume 200€
na futbalový turnaj – Memoriál Petra
Šumeraja.
Uznesenie č. 12/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
A. berie na vedomie:
- Výsledok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti - rodinný dom – súpis.č. 666 s príslušenstvom a pozemkom na ulici Kováčovej
v Starom Tekove, parcela registra „C“
č. 103 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 353 m2 , v k.ú. Starý Tekov,
vedené na liste vlastníctva č. 1
B. schvaľuje:
– odpredaj nehnuteľného majetku
– rodinný dom – súpis.č. 666 s príslušenstvom a pozemkom na ulici Kováčovej v Starom Tekove, parcela registra
„C“ č. 103 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2 , v k.ú. Starý Tekov, vedené na liste vlastníctva č. 1, na
základe výsledku obchodnej verejnej
súťaže, spoločnosti MEDICATEK s.r.o.,
so sídlom Starý Tekov, Tekovská 2/3
v sume 17 300€.
Uznesenie č. 13/06/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
1. Pozemok – parcela registra „C“
č.: 1094/7 – ostatná plocha o výmere
1682 m2 (odčlenená od parc.č. 1094/1
Geometrickým plánom č. 036/2015
vyhotoveným Ladislavom Címerom,
dňa 25.06.2015) v obci Starý Tekov,
k.ú. Starý Tekov, vo vlastníctve Obce
Starý Tekov, vedený na liste vlastníctva
č. 1, za prebytočný majetok obce.
2. Priamy predaj pozemku – parcela
registra „C“ č. 1094/7 – ostatná plocha o výmere 1682 m2 (odčlenená od
parc.č. 1094/1 Geometrickým plánom
č. 036/2015 vyhotoveným Ladislavom
Címerom, dňa 25.06.2015) v obci Starý
Tekov, k.ú. Starý Tekov, vo vlastníc-

tve Obce Starý Tekov vedený na liste
vlastníctva č. 1.
3. Odpredaj pozemku – parcela registra„C“ č.: 1094/7 – ostatná plocha o
výmere 1682 m2 (odčlenená od parc.
č. 1094/1 Geometrickým plánom č.
036/2015 vyhotoveným Ladislavom
Címerom, dňa 25.06.2015) v obci
Starý Tekov, k.ú. Starý Tekov, vo vlastníctve Obce Starý Tekov, vedený na
liste vlastníctva č.1 priamym predajom Martinovi Briestenskému a Ivete
Briestenskej, bytom Južná 15, Levice,
v sume 30 394 € (slovom: tridsaťtisíctristodeväťdesiatštyri eur).
Uznesenia
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Starý Tekov,
konaného dňa 03.07.2015
Uznesenie č. 1/07/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
Program zasadnutia OcZ konaného dňa 03.07.2015 bez zmien a doplnkov
Uznesenie č. 2/07/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
- Plat starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov a s účinnosťou
od 01.08.2015 v sume, ktorá sa rovná
zvýšeniu minimálneho platu o 45%.
Uznesenie č. 3/07/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
- realizáciu dreveného obkladu kinosály v kultúrnom dome v Starom
Tekove v sume 3 652,80 €.
Uznesenia
zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Starý Tekov,
konaného dňa 28.08.2015
Uznesenie č. 1/08/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
schvaľuje:
Program zasadnutia OcZ konaného dňa 28.08.2015 bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Stanislav Bahýl, MUDr. Viktor Faško, Marian Hajko, Ing. Anton
Mančík, Pavol Pacala, Ing. Pavol
Štipka
Proti: Zdržali sa: Uznesenie č. 2/08/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý
Tekov
A. berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesení zo 6. zasadnutia OcZ Obce Starý Tekov kona-
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(Dokončenie zo str. 9)
ného dňa 26.06.2015 predloženú hlavnou kontrolórkou obce.
B. konštatuje:
- Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ Obce Starý Tekov konaného
dňa 26.06.2015 boli splnené.
Uznesenie č. 3/08/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý Tekov
schvaľuje:
Návrh VZN Obce Starý Tekov č. Návrh VZN Obce Starý Tekov
č. 72 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Starý Tekov.
Uznesenie č. 4/08/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý Tekov
odporúča:
Odvysielať rozhlasovú reláciu o nutnosti dodržiavania VZN
č. 64/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
v obecnom rozhlase.
Uznesenie č. 5/08/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý Tekov
schvaľuje:
Zrušenie predkúpneho práva, ktoré je vyznačené na liste vlastníctva č. 2013 v časti C – ťarchy na pozemku parc.č.: 1046/7, k.ú.
Starý Tekov, V-5165/2012 v prospech Obce Starý Tekov žiadateľovi Ing. Andrejovi Hajkovi, Hronská 7, 935 26 Starý Tekov.
Uznesenie č. 6/08/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Starý Tekov
schvaľuje:
Zrušenie predkúpneho práva, ktoré je vyznačené na liste vlastníctva č. 2043 v časti C – ťarchy na pozemku parc.č.: 1046/9, k.ú.
Starý Tekov, V-1066/2014 v prospech Obce Starý Tekov žiadateľovi Ing. Pavlovi Štipkovi, Družby 23, 935 26 Starý Tekov.

Vážení občania,
Znovu prichádza jeseň, je to čas zberu úrody, čistenia záhrad, výroby dobrého vínka, rôznych lekvárov, kompótov, odkladanie ovocia a zeleniny do
komôr a pivníc.
Ako každoročne aj tento rok pripravuje miestne kultúrne stredisko výstavu
ovocia, zeleniny a kvetov.
Výstava sa uskutoční 4. a 5. októbra 2015 v kultúrnom dome, aby ste svojou
ochotou prispeli exponátmi či už rôznym ovocím alebo zeleninou, hroznom,
zaváraninami, kvetmi, ktoré môžete priniesť v piatok pred výstavou do 18.00
hod. a v sobotu do 10. hod. do kultúrneho domu. Len vtedy je možné ukázať,
čo všetko dokážeme dopestovať a pritom sa potešiť z peknej výstavy.

POZVÁNKA
Výstava sa začne uvítacím programom v nedeľu o 15.00 hod. pred kultúrnym domom, kde vás srdečne pozývajú usporiadatelia výstavy a kultúrneho programu, v ktorom budú účinkovať deti z MŠ, Cirkevný spevácky zbor
a rezkým čardášom a starotekovskou friškou sa predstaví tanečný pár Anetka
Kučerková a Martin Kupča.
Okrem kultúrneho programu bude v ponuke aj mini jarmok. Bude sa bieliť
a zapletať kukurica, pucovať repa, navlákať paprika a bude sa pracovať so
šúpolím. Toto všetko ako aj pochutenie si na haruli, mastnom chlebe a iných
dobrotách, ktorými Vás budeme ponúkať, čaká na Vás pred KD a to 4. októbra o 15,00 hod.
Predávaťsa bude burčák ako aj ozdobné a užitočné bytové predmety, kahance a kytice na hroby.
Potom si môžete prezrieť výstavu ovocia a zeleniny, ktorá bude pripravená
v KD z plodov vypestovaných Vašimi rukami.
Toto Vám zo srdca ponúkame a chystáme pre potešenie všetkých, preto
vypnite televízory a počítače a prídite medzi nás potešiť dušu, pokochať sa
v kráse, stretnúť človeka a prehodiť pár teplých slov. Čaká nás pekné jesenné
popoludnie, nezabudnite

4. októbra 2015 o 15,00 hod. pred KD
Tešíme sa na Vás.
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