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TLMAČSKÉ ECHO
Slovo na úvod

Vážení spoluobčania,

vo februári 2009 uplynulo deväť ro-
kov od vydania nultého čísla mest-
ských novín TLMAČSKÉ ECHO.  
Kolektív autorov z MsKS Tlmače 
a Komisie vzdelávania, kultúry, 
športu a TV pri Mestskom zastupi-
teľstve  s prispením dopisovateľov 
vytvoril šesť čísiel  mesačníka, v 
ktorých informovali o dianí v mes-
te, dosiahnutých výsledkoch ako 
aj o problémoch okolo nás. Ďalší 
rozlet novín zastavili chýbajúce 
finančné prostriedky.

Ten istý pracovný kolektív 
nadšencov bol pri tom, keď 12. 
decembra 2005 bola spustená 
webová stránka mesta Tlmače  
www.mestotlmace.sk  za pomoci  
správcu stránky  a firmy Milsoft,
ktorá sa na jej vzniku podieľala  
sponzorsky. 

Tvorcovia spred deviatich rokov 
sa stretli opäť a rozhodli sa mest-
ské noviny znova oživiť. Preto 
podobne ako pre deviatimi rokmi 
aj teraz Vám ponúkame mož-
nosť stať sa spolutvorcami našich 
mestských novín. Pri tvorbe novín 
privítame Vaše  podnety, nápady, 
postrehy a  názory ako i návr-
hy tém, o ktorých by ste sa radi 
dočítali na stránkach našich no-
vín. Mestské noviny TLMAČSKÉ 
ECHO budú vychádzať  štvrťroč-
ne a dostanú sa zdarma do každej 
domácnosti. Prajeme Vám veľa 
príjemných chvíľ strávených nad 
stránkami našich novín. 

Na spoluprácu sa teší

  Július Žúbor 

TLMAČE – Ešte koncom marca uzrela svetlo sveta ďalšia hra Det-
ského divadelného súboru Hľadáčik, ktorú tentokrát režijne pripravil 
Roman Mihálka z Levíc a ktorému sme adresovali naše otázky. Hra 
bola napísaná Veronikou (Virdy) za pomoci a úpravy Štefana Jurču. 

Snehulienka a mafiáni v podaní DDS Hľadáčik

• V prvom rade nás zaujíma 
spolupráca s mladými hercami. 
Samozrejme, nie je to vaše prvé 
stretnutie či práca s deťmi. No 
ide o prvú prácu s týmto det-
ským kolektívom. Takže – ako sa 
vám s deťmi pracovalo, skúšalo? 
Dlho ste si na seba zvykali?

- Áno, ako hovoríte, nie je to moja 
prvá spolupráca a ani prvé stretnu-
tie s mladými hercami. S deťmi a 
mládežou pracujem už niekoľko 
rokov. Síce častejšie ako herec, 
ale počas mojich rokov hrania sa 
naskytla príležitosť súbor aj viesť. A 
máte pravdu aj v tom, že je to moja 
prvá spolupráca s týmto súborom 
Hľadáčik. Veľmi rád som prijal po-

nuku od Alenky Senešiovej, viesť 
detský súbor Hľadáčik. Hneď na 
prvé stretnutie prišlo asi 15 detí a 
každým ďaľším týždňom prináša-
li nových záujemcov. Od začiatku 
som u nich pozoroval veľké nadše-
nie a to vďaka Bohu trvá dodnes. Ja 
som člověk “veselá kopa“, ale ktovie 
čo vlastne zapôsobilo na deti z mo-
jej strany. Jedno je ale isté: funguje 
nám to! Som s nimi veľmi rád. Sú 
úžasné, hravé a veľmi šikovné. Už 
od začiatku som mal ten príjemný 
pocit, akoby som ich poznal už od-
pradávna. A myslím, že táto pohoda 
medzi nami sa odrazila na práci a 
dúfam, že aj na výsledku.

• Čo predchádzalo samotnej 

príprave na hru? Aké aktivity 
bolo treba s deťmi realizovať? Sú 
v nich skryté herecké talenty?

- Ako som už povedal, deti sú 
úžasné a tým stvorené aj na diva-
delnú činnosť. Sú to moji veľkí-malí 
herci. Samozrejme, nepoznal som 

(Pokračovanie na 4. str.)

16.5.2009   8.00 hod.
Námestie 

pred Spoločenským 
domom Tlmače - Lipník • Deti divadelného súboru Hľadáčik.

Slovenská chodkyňa, rodáčka 
z Tlmáč, Mária Gáliková obsadila 
na 7. ročníku pretekov vo švajčiar-
skom Lugane v súťaži žien na 20 
km 6. miesto a časom 1:33:03 h 
splnila A-limit (1:33:30) na augus-
tový svetový šampionát v Berlíne. 
Srdečne gratulujeme a držíme 
palce na Majstrovstva sveta.

Gratulujeme! 
Divadlo Hľadanie Tlmače získa-

lo nomináciu na reprezentáciu SR 
na medzinárodnom divadelnom 
festivale Faces without masks 
2009 v Skopije v Macedónsku s 
inscenáciou Ch. Boytcheva Or-
chester Titanic, ktorý sa uskutoční 
v dňoch 5. -10. mája t.r. K tomuto 
úspechu ešte raz srdečne gratulu-
jeme a držíme palce.

Divadlo Hľadanie 
Tlmače získalo nomináciu 

na reprezentáciu SR

Gratulujeme 
k úspechu rodáčke z Tlmáč, 
chodkyni Márii Gálikovej
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II. dôchodkový pilier

Mesta Tlmače bolo schválené 
mestským zastupiteľstvom dňa 16. 
12. 2008, uznesením č. 131 / 08.   

Toto Všeobecné záväzné naria-
denie nadobúda účinnosť dňom:01 
01. 2009  

Sadzba dane za pozemky
(5) Všeobecná ročná sadzba 

dane z pozemkov je pre jednotlivé 
druhy pozemkov (tab.č.1) 

(6) V časti mesta, na sídlisku 
Lipník na pozemkoch parc. č. :

a) 5987/32, 5987/46, 5987/50, 
5987/64, 5987/68, 5987/82, 5987/
86, 5987/90, 5987/105, 5987/111, 
5987/121, 5987/124, 5987/126, 
5987/142, 5987/245, 5987/247 až 
5987/252, 5987/242, 5987/244, 
5987/246, 5987/253, 5987/140, 
vedených ako „ostatné plochy 
okrem stavebných pozemkov „ a 
zastavané plochy a nádvorie, je 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tlmače 
č. 24 / 2008 o dani z nehnuteľnosti

                               Predmet dane    Sadzba dane

 a)  za umiestnenie zariadenia  slúžiaceho na 
poskytovanie služieb:    - prenosné stánky  0,33 € / m2/ deň

b)  za umiestnenie stavebného zariadenia 0,33 € / m2/ deň

c)  za umiestnenie predajného zariadenia    0,13 € / m2 / deň

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu, zaria-
denia lunaparku a iných atrakcií     0,06 €/ m2/ deň

e) za umiestnenie skládky    0,06 € / m2/ deň

f) za vrak motorového vozidla bez evidenčné-
ho  čísla    0,33 € / m2/ deň

g) za dočasné parkovacie miesto vo vyme-
dzenej zóne   0,16 € / hod.

                               Predmet dane  Sadzba dane

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnko-
vú funkciu  pre  hlavnú stavbu 0,066 €/1m

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby 
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie 
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu.    0,099 €/1m

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 
na  individuálnu rekreáciu 0,199 €/1m

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hro-
madných aráží a stavby určené na tieto účely postavené 
mimo bytových   domov 0,331 €/1m

e) priemyselné stavby  a stavby slúžiace energetike, stav-
by  slúžiace  stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie  
a administratívu 1,095 €/1m

f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 
skladovanie  a administratívu 2,058 €/1m

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/ 0,331 €/1m

Predmet dane
Základ dane

v €/1m
Sadzba dane

v % zo základu

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady 1,025 0,35% (0,00358 €/m2)

b/ trvalé trávne porasty 0,211 0,50% (0,0010 €/m2)

c/ záhrady 1,858 0,54% (0,010 €/m2)

d/ lesné pozemky, na ktorých sú 
hospodárske lesy 1,025 0,35% (0,00358 €/m2)

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné  
hospodárske využívané vodné 
plochy 

1,025 0,35% (0,00358 €/m2)

f/ zastavané plochy a nádvoria 1,858 0,54% (0,010 €/m2)

g/ stavebné pozemky  18,588 0,54% ( 0,100 €/m2)

h/ ostatné plochy okrem staveb-
ných pozemkov 1,858 0,54% (0,010 €/m2)

základ dane 1,858 €/1m, sadzba 
dane je  7  % zo základu dane.

Sadzba dane zo stavieb
(5) Ročná sadzba dane zo 

stavieb uvedená v čl. 4 ods.4 tohto 
Všeobecne záväzného  nariadenia  
v jednotlivých katastrálnych územ-
iach mesta zostáva nezmenená. 

(§ 12 ods. 2 zákona 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady) (tabulka 
č. 2)

(6) Sadzba dane podľa odseku 
4 písm. a/, b/,e/, f/, g/,  tohto 
ustanovenia sa pri  viacpodlažných 
stavbách zvyšuje o 0,033 eura/1m, 
za každý aj začatý m2 zastavanej   
plochy  za každé ďalšie nadzemné  
a podzemné podlažie tohto záko-
na.

Sadzba dane za užívanie 

verejného priestranstva
(8) Sadzbu  dane  za užívanie  

verejného priestranstva sa určuje 
v € za  každý aj     začatý m2  oso-
bitne užívaného verejného pries-
transtva a za každý aj začatý deň.      
(9)  Sadzba dane sa určuje nasle-
dovne:

Sadzba dane za komunálny 
odpad

Všeobecné záväzné nariadenie 
mesta Tlmače č.25 / 2008 o miest-
nych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území

Mesta Tlmače bolo schválené 
mestským zastupiteľstvom dňa: 
16.12. 2008, uznesením č. 132/ 
08.

 Toto Všeobecne záväzné naria-
denie nadobúda účinnosť dňom: 
01. 01. 2009

            Sadzba poplatku:
a) Správca poplatku  určuje  

sadzbu poplatku za komunálny 

odpad  a drobný stavebný odpad 
pre poplatníkov  vo výške   18,26 € 
(1 osoba/rok , t.j. 0,05 € /1 osoba) 
deň. 

Sadzba za psa
(5) Sadzba dane sa určuje (ta-

bulka č. 3)
a)  5 € ročne za každého psa 

chovaného pri rodinnom dome, re-
kreačnej chate,  viničnom domče-
ku a v hospodárskych dvoroch a 
dvorčekoch

b) 33,20 € ročne za každého psa 
chovaného v byte hromadnej byto-
vej  výstavby, 

c)   5 € ročne za každého psa, 
ktorý je využívaný na podnikateľ-
ské účely   alebo   je umiestnený 
v podnikateľskom objekte.

 (6)  Ak daňová povinnosť vznik-
ne v priebehu roka, daň sa vypočí-
ta ako  pomerná časť ročnej dane 
/ vo výške 1/12  od nasledujúceho 
mesiaca po nadobudnutí psa/.

Tí občania ktorí prídu zaplatiť za 
bytového psa prevezmú od správ-
cu dane vrecká na exkrementy.

Všetky informácie o platení dane 
z nehnuteľnosti a poplatky za ko-
munálny odpad ako aj poplatky za 
psa sú uverejnené na internetovej 
stránke www.mestotlmace.sk.

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 2

Tabuľka č. 3

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, že výstup z II.dôchodko-
vého piliera je možný len do 30.6.2009. V prípade, že ste sa rozhodli 
vystúpiť z tohoto starobného dôchodkového sporenia, môžete si na 
Mestskom úrade v Tlmačoch v kancelárii prvého kontaktu vyzdvihnúť 
predpísané tlačivo, ktoré po vyplnení bude doručené do sociálnej po-
isťovne v Leviciach.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tlmače č. 26 o po-
stupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo MsZ v Tlma-
čoch na svojom zasadnutí dňa 29.1.2009 a nadobudlo účin-
nosť dňa 13.2.2009.
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Harmonogram zberu separovaného odpadu 
1. polrok 2009

kandidáti           vol.okrsok I.    vol.okrsok II.         vol.okrsok III.           vol.okrsok IV.    Spolu           %

Počet opráv.voličov 917 841 978 599 3335  

Počet platných 
odovzdaných hlasov 458 475 438 342 1713  
Účasť v % 49,90 56,40 44,78 57,09  51,36
Gašparovič Ivan 339 324 312 257 1232 71,92
Radičová Iveta 119 151 126 85 481 28,08
Spolu: 458 475 438 342 1713 

Úradné hodiny 
Mestského úradu

 Pondelok 8:00  -  11:00  
  12:00 -  16:00
 Utorok 8:00  -  11:00  
  12:00 -  16:00
 Streda 8:00  -  11:00  
  12:00 -  16:30
* Štvrtok Nestránkový deň  
 
 Piatok 8:00  -  11:00  
  12:00 -  14:00

* (neplatí pre žiadateľov o vyhlá-
senie v mestskom rozhlase, tel. č. 
036/634 20 21)

Mesto Tlmače realizuje zber od-
padu v spolupráci s externými fir-
mami na základe zmluvy.

• komunálny odpad, separovaný 
odpad, drobný stavebný odpad, 
nadrozmerný odpad – Sita sloven-
sko a.s., Bratislava, prevádzka Le-
vice

• elektroodpad – METAL SERVIS 
Recycling, s.r.o., Banská Bystrica

• nebezpečný odpad – DETOX, 
s.r.o., Banská Bystrica, prostredníc-
tvom Technických služieb Tlmače 
s.r.o.

 Komunálny odpad
V meste prebieha zber komunál-

neho odpadu nasledovne:
- bytové domy – 1.100 l kontajne-

ry, zvoz 2 x týždenne,
- rodinné domy – 110 l a 240 l 

kontajnery, zvoz 1 x týždenne.
Pri bytových domoch sa stretáva-

me s problémom znečistených kon-
tajnerových stanovíšť. Zaviedli sme 
systém čistenia kontajnerových 
stanovíšť, deň po zvoze odpadu, 
aktivačnými pracovníkmi. Zároveň 
prosíme o spoluprácu aj obyvate-
ľov, na ktorých pripadajú jednotli-
vé stanovištia, aby dbali o čistotu 
a uzatvárali zberné nádoby. 

Separovaný odpad
Na území mesta je zabezpe-

čený zber separovaného odpadu 
prostredníctvom zberných nádob 
a vriec – komodity: PLASTY (žltá 
zberná nádoba) a SKLO (zelená 
zberná nádoba).

PLASTY
Zbierame:
Plastové obaly 

od minerálok, džú-
sov, sirupov, vína, 
obaly od čistiacich 
prípravkov, šam-
pónov, aviváže, 
destilovanej vody, 
tekutých mydiel. 
Plastové obaly od 
jedlého oleja, ke-
límky od jogurtov, 
rastlinného masla.

Odpadové hospodárstvo v meste Tlmače

Január Február Marec Apríl Máj Jún

plasty sklo plasty sklo plasty sklo plasty sklo plasty sklo plasty sklo

bytové 
domy 8.1. 5.2. 5.3. 8.4. 6.5. 4.6.

rodinné 
+ bytové 

domy
22.1 23.1. 19.2. 20.2. 19.3. 20.3. 23.4. 24.4. 21.5. 22.5. 18.6. 19.6.

Harmonogram zberu 
nadrozmerného odpadu, rok 2009
2.2. 2.3. 6.4. 4.5. 1.6. 6.7. 3.8. 7.9. 5.10. 2.11. 7.12.

Plastové nádoby je potrebné 
pred vhodením do zbernej nádoby 
stlačiť – zbaviť vzduchu.

Obaly je potrebné vypláchnuť 
a umiestniť do správnych zberných 
nádob.

Medzi zbierané plasty nepatrí:
Znečistené plastové obaly, viac-

vrstvové obaly z mlieka, džúsov. 
Linoleum, guma, plastové obaly od 
motorových olejov, molitan.

SKLO
Zbierame:
sklenené nevratné fľaše z nápo-

jov, minerálok, jedlých olejov, za-
váranín, tabuľové sklo, črepiny so 
sklenených rozbitých nádob, čre-
piny z vratných sklenených nádob. 
Samozrejme je potrebné umiest-
ňovať fľaše čisté a zbavené iných 
materiálov.

Pred separovaním je potrebné 
odstrániť kovové a plastové uzáve-
ry, poistné krúžky. Obaly je potreb-
né vypláchnuť a umiestniť do správ-
nych zberných nádob.

Medzi zbierané sklo nepatrí:
Porcelán, keramika, zrkadlá, TV 

obrazovky, sklo s drôteným výple-
tom, osvetľovacie neónové trubice, 
plexisklo, žiarovky a žiarivky, teplo-
mer.

SEPAROVANÍM ODPADU ŠET-
RÍME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
I NAŠE PEŇAŽENKY.

Nadrozmenrný odpad, drobný 

stavebný odpad, elektroodpad
Nadrozmerný odpad je odpad, 

ktorý z dôvodu veľkých rozmerov 
a tým možného poškodenia odvoz-
ného vozidla, nie je možné uložiť 
do klasických zberných nádob na 
komunálny odpad (1.100 litrové 
kontajnery pre bytové domy, 110, 
120 alebo 240 litrové nádoby pre 
rodinné domy), t.j. nábytok, elektric-
ké spotrebiče a pod. 

Občania mesta majú možnosť 
uložiť nadrozmerný odpad ku kla-
sickým zberným nádobám na ko-
munálny odpad najviac jeden deň 
pred určeným termínom zberu.

Zber nadrozmerného odpadu 
(oddelene elektrospotrebičov od 
ostatného nadrozmerného odpadu), 
je v stanovený termín zabezpečený 
nákladnými vozidlami.

Za ukladanie nadrozmerného 
odpadu k zberným nádobám mimo 
stanovených termínov a za neudr-
žiavanie čistoty okolia kontajnerov, 
bude postihovaný konkrétny vin-
ník, spoločenstvo vlastníkov bytov, 
majiteľ rodinného domu.

Dodržiavaním stanovených ter-
mínov a podmienok zberu odpadu 

sa vyhnete možným sankciám 
a prispejete k zlepšeniu čistoty 
Vášho životného prostredia. 

Drobný stavebný odpad je od-
pad, ktorý vzniká pri stavebných 
úpravách bytov (stavebná suť, 
panely, tehly, dlažba a pod.), jeho 
ukladanie do zberných nádob je 
zakázané. 

Drobný stavebný odpad, na 
ktorý sa nevyžaduje stavebné 
povolenie je potrebné nahlásiť 
na Mestskom úrade, oddelenie 
výstavby a životného prostredia, 
kde získate informáciu ako s týmto 
odpadom naložiť. (Ing. Hrobáková, 
Ing. Kováčiková, 036/634 2021, 
zivotne.prostredie@mestotlmace.
sk).

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečný odpad majú oby-

vatelia Tlmáč možnosť odovzdať 
v Technických službách Tlmače 
s.r.o., Mlynská 17, 935 21 Tlmače, 
počas pracovných dní od 7:00 do 
15:00 hod.

Na webovej stránke mesta 
– www.mestotlmace.sk je zriadená 
diskusia na tému Separovaný od-
pad, kde môžete písať svoje názory, 
prípadne návrhy týkajúce sa odpa-
dového hospodárstva. 

Výsledky hlasovania vo volebných okrskoch I.-IV.
 v Tlmačoch z voľby prezidenta SR - II. kolo 

zdroj informácií: www.mestotlmace.sk
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Dámsky krajčír – tak sa volala 
komédia, ktorú na doskách Mest-
ského kultúrneho strediska 15. 
marca stvárnili herci z Divadla 
Jozefa Gregora Tajovského zo 
Zvolena. Hra Gergesa Feydeaua, 
francúzskeho komediografa, sa 
považuje za jednu z jeho najlep-
ších hier a v  aktuálnom preklade 
Ľubomíra Vajdičku sa obecenstvo 
neraz muselo poriadne zasmiať.

Aj keď je hra situovaná do konca 
19. storočia, jej výpoveď je aktuál-
na, pretože rozoberá aj problémy 
dnešnej doby. Ak sa na jednu lož 
nabaľujú ďalšie a ďalšie klamstvá, 
nemôže to splodiť nič dobré, a tak 
sa budujú aj jednotlivé záplatky. 
Sám luhár sa do nich zamotá tak, 
že si praje, aby to na konci radšej 
nebola vôbec pravda, keď si muži 
spoznávajú svoje drahé polovičky 
v náručí druhých.  Klamárom je 
v tomto prípade lekár Moulineaux, 
ktorý sa všemožne snaží ututlať 
svoje mimomanželské aktivity 
s údajnou „pacientkou“. Nechtiac 
sa dostáva do pozície dámskeho 
krajčíra, a tak humorné situácie na 
seba nenechajú dlho čakať.

Mnoho výpovedí postáv je nad-
časových, či už sa týkajú povala-
nia: „Ak budem liečiť seba, ako 
svojich pacientov, tak sa z toho 
nedostanem“ alebo všeľudských 
potrieb „Človeku sa chce spať naj-
viac práve vtedy, keď má vstávať. 
Ale keď chceme ísť spať, musíme 
najprv vstať.“

Na scéne veľmi oživujúco pô-
sobia dvojzmysly, zívací dialóg, 

Zvolenskí herci hrali nadčasovú komédiu v Tlmačoch 
Keď sa zakladá na klamstve

Prvá aprílová nedeľa priniesla 
milovníkom divadla „aktuálno-aprí-
lovú“ divadelnú hru, ktorú naskúšali 
mladí nádejní ochotnícki herci z Di-
vadla mladých Napočkanie. Prečo 
„aktuálno-aprílovú“? Hra niesla ná-
zov Alica v krajine zázrakov a kaž-
dý sčítaný človek vie (alebo pozná 
z animovanej verzie rozprávky), že 
táto kniha Lewisa Carrola je po-
pretkávaná množstvom nejasných, 
nelogických, nonsensových príhod 
a rozhovorov. Jednoducho dominu-
jú nezmysly ako bláznovstvá v kaž-
dom apríli.

Tínedžeri, ktorí sa dokonca 
v dvojrolách podujali stvárniť posta-
vy, ako aprílového zajaca, kocúra, 
klobučníka, bieleho králika, plcha, 
kráľovnú, havrana, korytnačku, sa-
mozrejme Alicu a ďalšie postavičky, 
sa efektne vžili so svojimi rolami. 

Dynamické predstavenie malo 
švih, aj chaos na javisku bol organi-
zovaný, divadelná aréna sa ozývala 
občasným smiechom a v závere 
publikum priam jasalo. Ako mi pre-

Premiéra novej hry Divadla mladých Napočkanie Tlmače

zradili mladí herci, k svojim posta-
vám sa dostali akosi spontánne pri 
prvých čítačkách a sadli im natoľko, 
že ich už ani nemenili. 

Okrem mladých hercov má hra aj 
mladého, ešte študujúceho režiséra 
– Antona Korenčiho a.h. Na posled-
né skúšky sa prišla pozrieť aj jeho 
spolužiačka z vysokej školy a spolu 
dotiahli niektoré momenty. Nieke-
dy však aj sami mládežníci prišli 
s funkčným nápadom. A hoci sú to 
puberťáci, ako povedal Korenči, „ak 
už ide do tuhého, vedia sa odosob-
niť od svojej puberty“.

Hra je pútavá tým, že hlavná 
protagonistka si kladie základnú 
otázku: Kde som a kam idem? Dis-
ponuje ale aj množstvom slovných 
hier a prešmyčiek, napríklad v srd-

V krajine zázrakov

• Členovia divadla mladých Napočkanie

(Dokončenie z 1. str.)
ich, a tak sa aj táto spolupráca za-
čala rôznymi dramatickými hrami a 
hlasovými, pohybovými, rečovými, 
improvizačnými cvičeniami. Už po-
čas tejto prípravy sme sa rozprávali 
a spoločne zamýšľali nad témou, 
ktorú by sme chceli hrať. Priniesol 
som a vhodil do pléna niekoľko návr-
hov. Prispeli aj deti svojimi nápadmi, 
a tak sa čítalo a vyberalo. Ak sa dob-
re pamätám, tak hra Snehulienka a 
mafiáni vyšla ako víťaz a to jedno-
hlasne. A tak k predošlým cvičeniam 
pribudli čítačky textu a improvizácie 
už na konkrétne témy.

• „Snehulienka a mafiáni“- ná-
zov znie sľubne. O čom je teda 
predstavenie? Má istú spojitosť 
s klasickou rozprávkou? Ak viete 
niečo o jej vzniku - napísaní, pre-
zraďte nám to. Hrala sa niekde už 
táto hra?

- Hra Snehulienka a mafiáni
vznikla ako výsledok dramatickej 
tvorivosti Veroniky (Virdy) v spo-

Snehulienka a mafiáni v podaní DDS Hľadáčik
lupráci s jej výnimočným učiteľom 
Štefanom Jurčom. Osobne poznám 
oboch, a tak som poznal aj túto ich 
prácu.Vznikla na námet klasickej 
rozprávky, no pojednáva sa v nej o 
priateľstve, múdrosti, lenivosti tak 
trochu inak, moderne, ba priam sú-
časne. Snehulienka nie je tá dobrá,
milá, vychovaná, šikovná, ale práve 
naopak. Je to lenivé dievča, jedlo by 
iba hamburgery a vôbec sa nechce 
učiť. Ale keďže je to rozprávka, 
skončí sa dobre. Vždy v rozpráv-
kach vyhrá dobro nad zlom, aj keď 
bez kúziel by sa to asi nepodarilo. 
Jej dej je veľmi chytľavý pre mladé-
ho herca či diváka a nečudo, že nie 
sme prví, kto siahol po tomto tex-
te. Zatiaľ sa však hrala iba dvakrát. 
Ako prvá bola veľmi úspešne uve-
dená ako ročníková práca na diva-
delné dosky vo Vrábľoch samotnou 
autorkou a jej učiteľom.

• Snažili ste sa ako režisér viesť 
detské publikum k nejakej závaž-
nejšej pointe, ktorá by vyplynula 

z divadelnej hry tak, že by niesla 
aj váš osobný odkaz? Alebo je to 
skôr všeobecná výpoveď predsta-
venia?

Každá divadelná hra má svoju 
pointu, tak ako aj naša Snehulien-
ka. Ja však vždy chtiac, nechtiac, 
pridávam do hier aj svoje pointy, 
ktoré sa mi počas štúdia a práce na 
hre vynárajú v mysli a derú sa na 
povrch. Nie všetko, čo môže divák 
uvidieť na predstavení, bolo v sce-
nári napísané, či naznačené. Sú to 
myšlienky, pointy, ktoré nás pri spo-
ločnej práci a tvorbe hry napadali. 
No a tá naša (teda aspoň jedna, ale 
tá naj) je : „Kniha je priateľ člove-
ka! Jej čaro a kúzlo je skutočné a 
neodolatľlné! Stačí sa len začítať a 
už nebudete vedieť prestať čítať!“ 
Už to chce len diváka a jeho názor 
a potom budeme aj my múdrejší. 
Všetkých, samozrejme, pozývame 
na budúce predstavenia. 

Za rozhovor ďakuje 
PaedDr. Monika Kotorová

cevrúcnom prednese básne aprí-
lovým zajacom, v prekrúcaní slov 
alebo v dumaní nad zmyslom dezo-
rientačných a orientačných prete-
kov či nenarodenín, ktoré možno 
oslavovať každý deň v roku okrem 
jedného. 

Objavia sa výroky, ako: „Aj šibnu-
tý môže padnúť na hlavu, ale potom 
by už z toho nič nemal“ alebo „Ne-
vyzeráš o nič normálnejšie, ako 
inokedy“, ktoré síce navonok majú 
byť prvkom komiky, ale v druhom 
pláne i podnetom k zamysleniu 
nad ironizovaním a paródiou. Prí-
kladom je aj králik, ktorý si nemá 
čas nič pamätať, prisluhovanie 
a pritakávanie kráľovnej, ktorej 
modelom bola kedysi kráľovná Vik-
tória, a preto ťažko uveriť jednej 
z rozprávok: „Kde bolo, tam bolo, 
nebolo...“

Alicu v krajine zázrakov majú 
všetci dvanásť a viac roční mož-
nosť vidieť aj počas Divadel-
ných dní pod Slovenskou bránou 
v MsKS na Lipníku 2. mája o 16.
hodine. Tak príďte do krajiny ne-
zmyslov a zázrakov!

PaedDr. Monika Kotorová

slovné hry, napríklad „áno, je ušti-
pačná, celý som doštípaný,“ alebo 
slovný humor, vystihnutý v jednot-
livých pojmoch, ako je trebárs  spi-
sovné slovo hovník (t.j. pohovka, 
gauč) alebo humorné rozhovory: 
„Vy si o mne myslíte, že som hlú-
pa hus?“ „Teda hus nie!“

Komédia nakoniec poukazuje 

na to, že „život je drina!  a na dru-
hej strane je „niekdy povinnosťou 
slušného človeka  znásilniť prav-
du“. To však neznamená, že tieto 
v živote platné výroky musíme 
prijať za svoje – skôr sa z nich 
máme poučiť a zamyslieť sa nad 
nimi.

PaedDr. Monika Kotorová
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Podujatia MsKS Tlmače 
 apríl - jún 2009

Nitriansky samosprávny kraj, 
Regionálne osvetové stredisko Levice, 

Mestské kultúrne stredisko Tlmače, s finančnou podporou
Ministerstva kultúry

Vás pozývajú

na  XVIII. ročník  festivalu

Divadelné dni pod Slovenskou bránou - 
memoriál bratov Držíkovcov

súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla Nitrianskeho kraja
1. - 3. mája 2009 

Spoločenský dom Tlmače - Lipník

Piatok, 1. mája 2009
10,00 Divadelná skupina GAV Levice, Ferko - Drgonec -   
 Meszároš:
 Záhadné zmiznutie superagenta 00 na Slovensku
 komédia, réžia, úprava:  Petr Meszároš, vhodné od 12 rokov
13,00 Divadlo Strom na ceste Levice, J. B. Moliére: Harpagónia
 komédia, úprava: Renáta Kogelová
 réžia: Štefan Jurča, vhodné od 15 rokov
17,00 Divadlo Zasesmelendve pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
 “...nezavesujte sa, ste v poradí...”, dráma
 úprava, réžia: Marica Šišková, vhodné od 12 rokov
18,00 Zvuk a dym Levice, koncert folkovej hudobnej skupiny
 terasa reštaurácie Spoločenského domu
20,00 OZ Divadlo Paradox Nové Zámky
 Marián Mikuš: Magna Morava, komédia
 úprava, réžia: Alexandra Stanková, vhodné od 15 rokov

Sobota, 2. mája 2009
11,00 Divadlo Jednosmerka Levice
 Lucia Šulová: Memento mori  (alebo nech smrť odpočíva v  
 pokoji), dráma, réžia: Lucia Šulová, vhodné od 12 rokov
13,30 Divadlo Paradox Nové Zámky, 
 Dušan Radović: Ženské rozhovory, komédia
 réžia: Ondrej Remiáš, vhodné od 15 rokov
15,00 Hráme sa so Šašom Marošom
 zábavný program pre deti
 námestie pred Spoločenským domom
16,00 Divadlo Napočkanie Tlmače
 Lewis Caroll - Miloš Janoušek: Alica v krajine zázrakov
 tragikomédia, réžia: Anton Korenči, vhodné od 12 rokov
20,00 Celkom malé divadlo Žemberovce
 dráma na motívy I. Stodolu Bačova žena
 Balada o Eve, úprava: Edo Šebian, Petr Meszároš
 réžia: Edo Šebian, vhodné od 14 rokov

Nedeľa, 3. mája
10,00 Divadlo Šok  Šala, 
 Ray a Michael Cooney: Všetko je inak
 komédia, úprava: Roman Hatala, Viktor Vincze
 réžia: Viktor Vincze, vhodné od 15 rokov
14,00 Detské divadlenie
 Zábavný program pre deti, Roman Mihálka, Aďo Ohrádka
 námestie pred Spoločenským domom 
15,00 Hosť prehliadky
 Divadlo Tramtarie Olomouc
 Vladislav Vančura: Rozmarné léto
 komédia, réžia: Pavel Gejguš
hneď po... Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Predstavenia prebiehajú  v divadelnej sále Spoločenského domu 
v Tlmačoch na sídlisku Lipník. Zmena programu  vyhradená!

Vstupné: Dospelí - 1,5 € (45 Sk), Deti a dôchodcovia - 0,80 € (24 Sk)
Permanentka na všetky predstavenia: 10 eur (300,-  Sk/ a 5,30 €) (160,- Sk)

www.roslevice.sk www.mestotlmace.sk www.dosky.sk

25.4. Budú hrať, budú hrať
  hudobno - tanečný program SĽUK - u
  vstupné: 8,50 € (256,- Sk), 
  v predpredaji od 1.4. 6,70 € (202,- Sk)
  Spoločenský dom Tlmače - Lipník

30.4. Stavanie mája - námestie pred Spoločenským 
  domom
  16,00 kreslenie detí na chodník
  18,00 stavanie mája - FS Vatra, DFS Plamienok
  18,30 Na ľudovú nôtu - na počúvanie hrá Mladá 
  ľudová hudba FS Vatra

1.-3. 5. Divadelné dni pod Slovenskou bránou
  krajský divadelný festival
  18. ročník
  Spoločenský dom Tlmače - Lipník

10.5. Deň matiek
  15,00 hod., 
  vstupné dobrovoľné
  Spoločenský dom Tlmače - Lipník

16.5. Tlmačská 25 - ka - 26. ročník
  preteky v cestnom behu

24.5. MAFSTORY - mafiánske historky III.
  divadelné spracovanie televízneho seriálu
  19,00 hod., 
  vstupné 11,5 € (346,- Sk), 
  v predpredaji od 1.5. 10 €  (300,- Sk)
  Spoločenský dom Tlmače - Lipník

1.6. Zábavno - športové popoludnie z príležitosti 
  MDD
  15,00 hod., 
  námestie pred Spoločenským domom

5.6. Vystúpenie zahraničného folklórneho súboru 
  v rámci medzinárodného folklórneho festivalu 
  Vyšehradský dav - TAKÍ SME

12.-14.6. Tlmačské činohranie - III. ročník
  celoštátny divadelný festival

28.6. Stretnutie seniorov - čilejkárov
  Spoločenský dom Tlmače - Lipník 

30.6. Hudobný koncert pre mladých
  19,00 hod., 
  vstupné 1,50 € (45,- Sk)
  Spoločenský dom Tlmače - Lipník
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Konečne sa aj tlmačské detičky 
dočkali svojho materského centra 
(ďalej MC). Jeho oficiálne otvore-
nie bolo síce až 10. februára, no 
ako občianske združenie (ďalej OZ) 
funguje už od 1. 12. 2008. 

Názov MC Lipka  dostalo milé 
združenie - podľa čoho iného, ako 
podľa Lipníka. V príhovore sa pod-
predsedníčka Mgr. Veronika Áren-
dášová (inak čerstvá debutantka 

Materské centrum v našom meste
knihy básničiek pre deti) vyjadrila 
o centre ako o malej oáze pre naj-
menších. Avšak nezanedbateľné 
miesto tu majú, samozrejme, aj 
mamičky, ktoré si občas potrebu-
jú oddýchnuť, poradiť sa, vyjadriť 
svoj názor, čo-to okukať a násled-
ne to využiť pri výchove svojej ra-
tolesti. Zároveň je to miesto, kde 
je príjemne, aj keď vonku prší, 
fúka vietor alebo v posledných 

dňoch ešte aj prekvapivo sneží. 
Malé deťúrence sa pomaly stre-

távajú s rovesníkmi, ale aj s väč-
šími deťmi, zvykajú si na kolektív 
a učia sa v ňom existovať a pri-
spôsobovať sa. Je to pre nich za-
ujímavá hra, škola prvých medzi-
ľudských vzťahov, škola výchovy, 
kde sa učia, čo je to požičaj, vráť,  
pozdrav... 

Na oficiálnom februárovom otvo-
rení sa vedenie MC v mene seba i 
všetkých aktívnych členiek, ktoré 
pracujú na koordinácii činností, 
poďakovalo primátorovi mesta a 
riaditeľom školských zariadení 
v Tlmačoch. Primátor Mgr. Miro-
slav Považan bol požiadaný, aby  
prestrihol červenú stužku, ako 
znak otvorenia materského cen-
tra. Obdržal zároveň papierový 
kľúčik od Lipky pre MsÚ Tlmače 
na pamiatku. Primátor ocenil, že 
„mladí ľudia založili takéto zdru-
ženie“ a verí, že sa bude len a len 
vylepšovať. O to sa môže postarať 
ktokoľvek, kto vlastní nepoužívané 

hračky, zariadenie či nábytok, a to 
tak, že ich MC jednoducho daru-
je.

Milá povinnosť pripadla detič-
kám, ktoré mali spoločnými silami 
sfúknuť sviečku na torte. Tá spolu 
s malým občerstvením spríjemňo-
vala utorkové stretnutie priaznivcov 
MC. Potom sa tí najmenší pustili do 
zábavy, starší sa podpísali do pa-
mätnej knihy. 

Prajníkom Lipky sa môže stať 
ktokoľvek. Ako sa vyjadrila pred-
sedníčka Ing.  Valéria Meľniková, 
pozvané sú všetky mamičky s ma-
lými deťmi, vítané sú akékoľvek 
hračky a vybavenie.

Na budúcich sa stretnutiach sa 
mamičky s deťmi môžu tešiť na na-
sledujúce témy: APRÍL - Z rozpráv-
ky do rozprávky, Vstup detí s mas-
kami, MÁJ - Moja mamička,  JÚN 
- Polícia v našom meste. Stretnutia 
sú každý utorok, stredu a štvrtok od 
15.30 do 17.30 hod. 

(záleží aj od dohody mamičiek 
a od sezóny) v priestoroch Základ-
nej školy v Tlmačoch (bývalé učeb-
ne pracovného vyučovania).

PaedDr. Monika Kotorová 

Spýtali sme sa vedúcej speváckej 
skupiny PaedDr. Evy Zuzčákovej:

- Kedy spevácka skupina 
vznikla?

Spevácka skupina senioriek PO-
-KU-S vznikla koncom roka 2003. 
Ženy nemajú od slov k činom ďa-
leko, ale na ceste k prvému vystú-
peniu sme museli prekonať celý 
rad pochybností, ostych a nabrať 
poriadnu dávku odvahy. Sme vďač-
né za priazeň a podporu, ktorej sa 
nám dostalo. Tvoríme, spievame 
a pracujeme  už šiesty rok.

- Aké je zloženie speváckej 
skupiny?

Je nás spolu deväť. Osem žien 
a hlasový pedagóg a harmonikár 
v jednej osobe. Ženy sú seniorky, 
bývalé členky súborov, speváckych 
skupín a učiteľky hudobnej výcho-
vy.

- Prečo názov PO-KU-S?
Začíname vždy opatrne – pokú-

sime sa.... Život je celá séria poku-
sov a výsledky sú omyly i úspechy. 
Vždy sme do vystúpení vkladali „po 

Predstavujeme Vám spevácku skupinu 
senioriek PO-KU-S z Tlmáč

kúsku srdca“ a skrátením tohto vý-
razu vznikne zase iba PO-KU-S.

- Aké sú vaše ciele?
Ciele nemáme veľké. Vždy musí 

byť najprv príležitosť a dopyt, po-
tom pripravujeme vystúpenie tak, 
aby bolo adresné a malo aj patričnú 
úroveň. Dôležité je, že drží spolu 
pár správnych ľudí, ktorí majú rov-
naký smer i cieľ a tým je dobré slo-
vo a pekná pieseň.

- Čo pripravujete v tomto ob-
dobí?

Sústreďujeme sa hlavne na podu-
jatie, ktoré bude 28. júna 2009 v Tl-
mačoch pod názvom Stretnutie se-
niorov - čilejkárov. Je to v poradí už 
VII. stretnutie. Koná sa každoročne, 
vždy v inej „čilejkárskej“ obci. PO-
-KU-S pripravuje prezentáciu Tlmáč 
– slovom i piesňou. Príďte! Od nás 
sa dozviete, čo o Tlmačoch ešte ne-
viete. Pri predstavení troch generá-
cií Tlmačanov budeme zastupovať 
tú tretiu, ktorá už veľmi dobre vie, 
ako to v živote chodí a chutí. 

Ďakujeme za rozhovor

Máte zrelý vek a predpoklady pre 
dobrovoľníctvo? Podeľte sa o svoje 
vedomosti a schopnosti v dobrovoľ-
ných aktivitách v programe Európ-
skej únie. 

10 žien a mu-
žov nad 55 ro-
kov z Talianska, 
Slovenska, Slo-
vinska, Maďar-
ska a Rumunska 
sa zúčastnilo 
v ý m e n n ý c h 
pobytov a zís-
kavali dobrovoľ-
nícke skúsenosti 
v zahraničí, aby 
mohli priniesť 
nové inšpirá-
cie do svojich 
komunít. Zo 
Slovenska sme sa zúčastnili štyri 
dôchodkyne výmenného pobytu v 
Rumunsku v meste Cluy – Napoca. 
Je to mesto s 500-tisíc obyvateľmi, 
bohaté na kultúrne pamiatky. Je 
najnavštevovanejším a zároveň 
hlavným mestom historického regi-
ónu Transilvánie. 

Prijala nás organizácia „PRO-
VOBIS“, ktorá mala pre nás pripra-
vený bohatý 14-denný program. 
Navštívili sme veľa rôznych cen-
tier: Asociáciu pre obnovu rodiny, 
denné centrum pre trestané deti 
do 14 rokov, katolícku charitu, kde 
evidujú a stravujú bezdomovcov, 
denné centrum detí s Downovým  
syndrómom vo svojom okolí, Úniu 

žien, Denné centrum dôchodcov 
a mnohé ďalšie. Zúčastnili sme 
sa brigády pri stavbe domu pre 
sociálne slabšie rodiny, kde pra-

cujú len mladí ľudia, študenti vo 
svojom voľnom čase. Bol to veľmi 
dobrý pocit, vidieť mladých ľudí 
– dobrovoľníkov a ich zapálenosť 
do práce bez nároku na odmenu. 
Tak sme sa stretli s mladými ľuďmi 
– dobrovoľníkmi vo všetkých orga-
nizáciách.

Z Rumunska sme odchádza-
li naplnení dojmami so stretnutí 
s dobrými láskavými ľuďmi. A tak 
sa skončil náš 14-denný pracovný 
výlet, hlavne uchodený, ale veľmi 
obohacujúci. Rozlúčili sme sa s 
mestom CLUY-NAPOCA s dobrými 
pocitmi a radosťou lahodiacou oku 
s čerstvo vysadenými sirôtkami po 
celom čistom meste.

    Anna Schvarczová

Zostaňte aktívni!
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ECODUC, a.s., Kpt. Nálepku č. 3, Levice
• návrh, projektovanie, realizácia čistiarní odpadových vôd 

vlastného vývoja s registrovanou ochrannou značkou 
DUCI a úpravní vôd  

• prevádzkovanie vodných diel (verejných vodovod a  
kanalizácií, vodné hospodárstva)

• stavebné materiály, farby, nátery a kompletné kontaktné  
zatepľovacie systémy

• zariadenia pre úpravu podzemných, povrchových, 
bazénových a technologických vôd (filtre, ozonizátory, 
čerpadlá a ďalšie vodárenské zariadenia)

• solárne systémy a elektrárne, tepelné čerpadlá a iné  
alternatívne zdroje energie - návrh, dodávka, montáž a 
servis

• veľkoobchodný predaj uvedených zariadení   
Tel.č.: 036/631 36 38

www.ecoduc.eu 

Stredná odborná škola v Tlma-
čoch už 59 rokov vychováva kvali-
fikovaných odborníkov, ktorí majú
na tuzemskom i zahraničnom trhu 
práce významné miesto. Za roky 
činnosti úspešne ukončilo štúdium  
v učebných a  študijných odboroch 
s maturitou, štúdium popri zamest-
naní a  nadstavbu viac ako 6 600 
žiakov. Uplatnenie našich absol-
ventov sa  v posledných rokov blíži 
ku 100 percentám. 

Škola prešla významnými zme-
nami najmä od nového vedenia  
riaditeľkou SOŠ  Ing. Janou Mrázo-
vou. V tomto školskom roku nastú-
pilo do  prvého  ročníka 120 žiakov. 
Popri SOŠ bolo zriadené  Konzul-
tačné stredisko Slovenskej tech-
nickej univerzity, Strojníckej fakulty, 
ktoré navštevuje 154 poslucháčov  
prvého a druhého ročníka.

Novému vedeniu sa podarilo ob-
noviť spoluprácu so strategickými 
podnikmi v regióne (najmä so SES), 
ktoré poskytujú  žiakom školy pod-
nikové štipendium i zamestnanie 
po skončení školy.  Vo Zváračskej  
škole majú žiaci možnosť  získavať 
zváračské oprávnenie. 

V prípade potreby poskytuje 
škola  rekvalifikačné kurzy pre zá-
ujemcov z nášho regiónu. Klasické 
vyučovanie  na  škole spestruje 
zavádzanie informačno-komunikač-
ných technológií a grafické systé-
my.  Na športové aktivity využívajú 
žiaci novovybudovanú telocvičňu 
a posilňovňu. Škola sa zapája aj do 
rôznych projektov a štrukturálnych 
fondov, z ktorých získava finančné
prostriedky na dovybavenie a mo-
dernizáciu.

Mimoškolská činnosť
Na škole pracujú  krúžky v oblasti 

odbornej (strojárskej a elektrotech-
nickej), športovej, (halové športy, 
posilňovanie, streľba), jazykovej 
a najväčšiemu záujmu sa tradične 
tešia krúžky z oblasti informatiky 
a výpočtovej techniky. 

Žiaci školy sa každoročne  za-
pájajú do humanitárnej akcie Deň 
narcisov,  ako aj do programu Čer-
veného kríža pri výchove mladých 
koordinátorov na školách. 

Študentský život
Škola žije plnohodnotným štu-

dentským životom. Tradíciou sa stal 
17. november -  Deň študentstva, 
ktorý sa v SOŠ spája so slávnost-
nou imatrikuláciou žiakov prvého 
ročníka. Aj tento rok žiaci 3. E  trie-
dy  pripravili pre svojich mladších 
kamarátov veselé predpoludnie. 
Po slávnostnom sľube prvákov ,,čo 
smú, čo musia a čo nesmú“ počas 
štyroch rokov, nasledovalo plnenie  
disciplín, v ktorých museli všetci 
preukázať svoju šikovnosť. Zvíťazili 
šikovné dievčatá a ,,káblikári“ z 1. 

Stredná odborná škola Tlmače
Strojárske centrum tekovského regiónu

C triedy, druhí skončili ,,programá-
tori“ z 1. D triedy, tretí  ,,strojári“ z 1. 
E triedy a najmenej bodov získali 
chlapci z 1. A.

SOŠ každoročne organizuje Deň 
otvorených dverí. Súčasťou tohto 
dňa je aj spoločná prezentácia spo-
ločnosti SES a SOŠ Tlmače, ktorá 
potvrdzuje perspektívnu  spoluprá-
cu pri výchove kvalifikovaných stro-
járskych odborníkov. 

V decembri  sa na škole konalo 
Krajské kolo Zenitu v elektrotechni-
ke. Zúčastnilo  sa  25 súťažiacich 
z celého Nitrianskeho kraja v dvoch 
kategóriách: A1 – žiaci stredných 
odborných škôl a B1 – žiaci stred-
ných priemyselných škôl. Súťaž sa 
skladala z troch častí: test z odbor-
ných vedomostí, kreslenie súčiast-
ky v kresliacom programe Aeglu, 
vyhotovenie a odskúšanie funkč-
nosti samotnej súčiastky. 

V marci  sa  uskutočnilo školské 
kolo Stredoškolskej odbornej čin-
nosti. Žiaci  3.E triedy obhajova-
li  práce v odbore HISTÓRIA.  15 
študentských prác priblížilo komisii 
i publiku históriu školy, Tlmáč, Levíc 
a okolitých obcí. Víťazmi sa stali: 
1. História obce Rybník – Adrián 
Gregáň, 2. Maňa – Ondrej Jančo, 
Tomáš Šarina, 3. Oprášená histó-
ria Tlmáč – Miroslav Nagy, Marek 
Demian.

V SOŠ má  tradíciu výchova 
zváračov a je známe, že ,,tlmačskí 
zvárači“ sa presadzujú ako špičkoví 

odborníci po celom svete.  V marci 
sa v dielňach  SOŠ  konal 2. roč-
ník Celoslovenskej súťaže mladých 
zváračov za účasti 20 žiakov z 10 
škôl. Súťažilo sa v troch kategóri-
ách:1. zváranie obalenou elektró-
dou (metóda 111MMA), ktorej víťaz-
mi sa stali: František Holečka /SOŠ 
Tlmače/, Viktor Halko, 2 .zváranie 
v ochrannej atmosfére CO2 (metó-
da 135 MIG),  víťazmi sa stali Patrik 
Strnad, Matúš Bicka  /obaja SOŠ 
Tlmače /a Jakub Legerský, 3. zvá-
ranie v ochrannej atmosfére argónu 
(metóda 141 TIG),  víťazmi boli: To-
máš Klement, Matej Kováčik /obaja 
SOŠ Tlmače / a Vladimír Bartánus. 
Víťazi postúpili do medzinárodnej 
súťaže v zváraní, ktorá sa bude ko-
nať v apríli vo Frýdku – Místku .

Športová činnosť
SOŠ Tlmače zorganizovala vo 

svojej telocvični  turnaj s názvom 
Florbal Cup. Nultého ročníka sa zú-
častnilo 109 aktívnych športovcov 
a 23 energiou nabitých škôlkarov. 
Všetci športovci sa už tešia na 1. 
ročník, ktorý sa uskutoční v máji.

Vo februári sa žiaci prvého 
a druhého ročníka zúčastnili lyžiar-
skeho výcviku v Tatrách- v Zuberci. 
V júni je pripravený pre prvákov pla-
vecký výcvik .

V marci bola škola organizáto-
rom  finále Majstrovstiev levického
okresu vo volejbale chlapcov SŠ za 
účasti 4 stredných škôl. Majstrom 
okresu v tomto školskom roku sa 

stala SOŠ poľnohospodárstva 
a služieb na vidieku Levice, ktorá 
postúpila do krajského kola.

Možnosti štúdia v SOŠ Tlmače
3 – ročné učebné odbory:  
• obrábač kovov
• strojný mechanik
4 – ročné študijné odbory: 
• pracovník margetingu so zame  

raním na cestovný ruch 
•  programátor obrábacích a zvára-

cích strojov a zariadení
•  mechanik strojov a zariadení         
•  mechanik nastavovač 
•  operátor ekologických zariadení
•  mechanik – elektrotechnik – za-

meranie organizačná a výpočto-
vá technika
Vo všetkých 4-ročných odboroch 

získa absolvent maturitné vysved-
čenie aj výučný list. Žiaci si počas 
štúdia môžu urobiť základný zvá-
račský kurz elektródou, CO2 alebo 
argónom.

SES  Tlmače a SOŠ  Tlmače 
ponúkajú  žiakom v odboroch: 
•  mechanik strojov a zariadení
• programátor obrábacích a zvára-

cích strojov a zariadení 
- strojárstvo - zameranie  výroba 

a opravy strojov a zariadení dvoj-
ročné nadstavbové štúdium:
- podnikové štipendium v posled-

ných dvoch ročníkoch štúdia vo 
výške 27 až 50 €/mes.  

-  prax  v prevádzkach SES
-  získanie zváračského oprávne-

nia aj pre zváranie v ochrannej 
atmosfére

-  istotu perspektívneho zamestna-
nia v SES

Ing. Jana Mrázová 
riaditeľka SOUs

Narodili sa

Spolocenská 
rubrika

Róbert Cmarko, 
Saskia Šalavary, 
David Bukovský

 Michelle Murková
Alex Kollár

 Radoslav Havran
 Miroslav Mlynárik

 Sabina Hladká  
Samuel Adam 

ˇ

Opustili nás

 
Katarína Krajčiová

 Štefan Nyilas
 Mária Jancová

Terézia Kováčová
Ing. Rudolf Popelka
Ing. Milan Kosorín

 Ján Čuchor
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Krst detskej ilustrovanej knižky
Básnicky z prvej policky

Ukážky z knižky

Presne na 14. februára – Deň 
zaľúbených - pripravili hudobné 
skupiny DAMIAL z Levíc a ZE-
BELOUS z Demandíc koncert pre 
svojich fanúšikov, ale aj pre fanú-
šikov jazzovej a bluesovej hudby. 
Odohral sa v podvečerných hodi-
nách v Spoločenskom dome na 
Lipníku. 

Ako prví vystúpili chlapci z DA-

Jazz-bluesový koncert vo Sviatok zaľúbených
MIAL-u a podľa ich slov sa im 
hralo dobre. Zväčša sú to stredo-
školáci s jednou výnimkou. V ich 
repertoári objavíte nielen džez a 
blues, ale aj funk či rock. Čo je 
veľmi zarážajúce je fakt, že spo-
ločné skúšky tejto levickej kapely 
sa odohrávajú v Kozárovciach 1-
2-krát týždenne po 3 hodiny, čo 
je pre nich veľmi náročné, najmä 

z hľadiska prepravy. 
A v akom zložení fungujú už pri-

bližne rok? Michal Šimonek – key-
board, Dominik Ivančík – gitara, 
Milan Bumbala – bicie (bývalý 
Tlmačan), Samo Bahna – basgi-
tara, Dávid Rédli – saxofón, Aleš 
Mäsiar – keyboard (neprítomný 
pre chorobu).

Práve Aleš je z nich ten, ktorý 
hlavne píše hudbu, tvorí a pre-
tvára. Všetci ostatní sa však in-
tenzívne spolupodieľajú na tom, 
čo vytvárajú a každý si s rados-
ťou pridá to svoje. Na sobotňaj-
šom koncerte nechýbala ani pô-
vodne ľudová pieseň Čierne oči, 
ale samozrejme, v ich osobitom 
prevedení. Ďalej to boli naprí-
klad: Láska schizofrenika, Funky 
Days, Summer Night a ďalšie. 
Jednu pieseň oživil aj spev, a to 
speváčky Gabiky a gitara Tlma-
čana Mateja Kováčika, s ktorými 
skupina už dlhšie spolupracuje.

Odkiaľ sa chlapci učia a čerpa-
jú podnety? V prvom rade je to 
od gitaristu Györgyho Mészárosa 
z kapely GERO JAZZ QUARTET, 
ale aj od skupiny ZEBELOUS, kto-
rá ich očarila už pri prvom počutí 

a s ktorou sa rozhodli spolupra-
covať až natoľko, že momentálne 
ťahajú spolu „koncertnú šnúru“. 
Toto bolo už ich tretie spoločné 
vystúpenie. Ich fanúšikovia sa 
môžu tešiť na ďalšie koncerty – 
v levickom Schölleri či v kaviarni 
Na kus reči, kde sa tiež plánujú 
prezentovať.

Po DAMIAL-i prišli na pódium 
skúsenejší hudobníci – skupina, 
ktorá si hovorí ZEBELOUS - v zlo-
žení: Vlado Balko – gitara, Igor 
Lukáč – bicie, Denisa Urbanová 
– spev, Martin Balko – basgitara, 
Róbert Kapec – klávesy.

Určite ich teší, že sa pre mla-
dých hudobne nadaných Leviča-
nov stali doslova inšpiráciou. Sú 
o čosi starší, zručnejší a logicky 
majú preto i hudbu vyzretejšiu.

Svoje vystúpenie začali vlastný-
mi skladbami a takmer vo všetkých 
sa ozýval zvučný hlas speváčky. 
Spievali anglicky, ale i po sloven-
sky, napríklad v piesňach Vtáčik, 
Osudový muž.

Tešíme sa, že obe kapely čosko-
ro opäť začujeme!

PaedDr. Monika Kotorová

Vari nič viac nepoteší spisovateľa 
či básnika, ako keď drží v rukách vy-
tlačené dielo svojej tvorby. Takého-
to dňa sa dočkala aj nádejná poetka 
Veronika Árendášová, ktorej debut 
Básničky z prvej poličky pokrstil na 
Mestskom úrade 19. decembra pri-
mátor mesta Miroslav Považan.

Kultúra má slovo
Popoludňajšie posedenie odštar-

toval kultúrny „programček“ detí 
materskej, základnej a umeleckej 
školy v Tlmačoch. Detičky zare-
citovali samotné básničky z  pre-
krásne ilustrovanej knižočky, hoci 
s autorkou sa stretli po prvýkrát 
až tu. Po hovorenom a spievanom 
slove Martinky Pischovej dostala 
„slovo“ aj hudba v prevedení Filipa 
Zajka.

Priania novej knižke
Za vydavateľstvo SB PRESS 

sa prihovorila Monika Nemčeková 
a zdôraznila nemalú finančnú zá-
sluhu mesta na vydaní knihy. Aspoň 
takto – spolovice – by mohli podpo-
rovať kvalitnú kultúru mestskí po-
slanci stále, a nielen v tomto meste. 
Následne poprial primátor knihe, 
aby bola rýchlo predajná, pričom in-
špirácia zo záujmu o knihu nech sa 
stane aj inšpiráciou pre ďalšie vy-

dania, a samozrejme aj inšpiráciou 
pre ďalšiu tvorbu. Takýto predvia-
nočný darček určite veľmi inšpiruje 
a najmä poteší.

Samotný krst
Najviac sa však čakalo na sa-

motný krst – ako inak, ako detským 
symbolom – cukríkmi. Autorka 
Veronika Árendášová (mladá ma-
mička, absolventka Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, výherkyňa vo 
vlastnej tvorbe vo viacerých lite-
rárnych súťažiach) aj ilustrátorka 
Andrea Harmadyová (absolventka 
Akadémie umení v Banskej Bystrici 
a učiteľka výtvarného odboru ZUŠ 
v Tlmačoch) sa tešili, keď sa okolo 
nich zbehol kŕdeľ detí a tie sa zas 
tešili, že si mohli pozbierať popada-
né cukríky.

Knižka nesie na svojom obale ve-
novanie všetkým, ktorí vedia snívať 
farebné sny. Mali by sme si preto 
uvedomiť, že nikdy nie sme natoľko 
dospelí, aby sme nemohli mať det-
ské sny. A ako povedala samotná 
Veronika: „Budem najšťastnejšia, 
ak knižku uvidím v rukách detí a ich 
rodičov,“ tak by sa k regionálnej 
a navyše detskej tvorbe mali stavať 
naozaj všetci.

PaedDr. MONIKA KOTOROVÁ

Lienka

Našiel maliar na zemi
plakať lienku, vážení.
Prečo plače? – Nešťastie!
Siedma bodka nerastie.
Ako pomôcť v tejto chvíli?
Zobral štetec maliar milý
a tú bodku pekne – v šíku
spravil jej na kabátiku.

Kozliatka

Mé, mé, mé, mé,
mamička,
pritúľ si nás
trošička.
Stále by sme 
mliečko jedli...
Pritúľ si nás,
máš nás siedmich.
Sedem capkov,
kozičiek,
sedem tvojich
detičiek.

ˇ ˇ
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Výchova a vzdelávanie v mater-
skej škole po novom. Nový Štátny 
vzdelávací program  ponúka mož-
nosti väčšej tvorivosti a kreativite. 
Slovo dalo slovo a vznikol projekt 
„Farebný týždeň“, ktorého cieľom 
bolo spoznávať a utvrdzovať si 
farby a farebné odtiene netradič-
nou formou. Popri farbách deti mali 
možnosť spoznávať more a ryby, 

Čo nového v Materskej škole?
slnko a mesiac, hrať sa s Červenou 
čiapočkou a s vodníkom Adamkom.

V týždni od 30.3. do 3.4 našou 
MŠ preletela krásna farebná dúha 
a vyzdobila triedy do štyroch sýtych 
farieb – zelenej, modrej, červenej 
a žltej.

Celý kolektív zamestnancov 
v materskej škole vysúkal rukávy 
a pripravil pre deti veľké prekvape-

nie. Pani učiteľky svoje triedy pre-
menili na farebné.  Pani kuchárky 
zas vymysleli farebný jedálny lístok. 
Deti sa nevedeli dočkať pondelka  
prvého farebného dňa, kedy prišli 
poobliekané v modrom do mod-
rej triedy, v červenom do červenej 
triedy v zelenom do zelenej triedy 
a v žltom do žltej triedy. V piatok sa 
telocvičňa premenila na farebnú vý-
stavnú sieň v ktorej boli práce detí 
z celého týždňa. Spoločne sme si 
prostredníctvom otázok a odpovedí 
zopakovali čo sme sa naučili, za-
hrali sa edukačné aktivity, zaspie-
vali a zarecitovali si. 

Celý týždeň bol fantastický. Deti 
určite už budú vedieť rozlišovať 
farby a určite pochopili, že farby sú 
všade okolo nás a bez nich by bol 
svet veľmi všedný.  Poobede bola 
prehliadka prác sprístupnená aj pre 
rodičov, kde sa deti s rozžiarenými 
očkami pochválili čo všetko počas 
týždňa vytvorili. Vďaka spolupráci 
a pochopenia rodičov pri netradič-
nom organizovaní celého týždňa, 
deti prežili farebný týždeň plný zá-
žitkov a prekvapení. V našej mater-
skej škole je skutočne učenie hra.

Klára Medzihradská
riaditeľka MŠ

V tomto školskom roku sa žiaci 
5.A triedy ZŠ v Tlmačoch stali pria-
mymi účastníkmi v projekte pod 
názvom Buď múdrejší ako oheň, 
ktorý organizuje Okresné riaditeľ-
stvo Hasičského a záchranného 
zboru v Leviciach. Cieľom projektu 
je upozorniť deti na nebezpečen-
stvá, s ktorými sa môžu vo svojom 
živote stretnúť v konkrétnych situá-
ciách, a zároveň v nich vyvolať po-
cit zodpovednosti za vlastné sprá-
vanie v prírode, doma či v škole. 
Koordinátorkami projektu sú npor. 
Ing. Lenka Chládeková a por. Mgr. 
Anna Valachová z oddelenia po-
žiarnej prevencie, ktoré sa už na 
niekoľkých stretnutiach so žiakmi 
zaujímavou formou snažia napĺňať 
cieľ tohto projektu. 

Do dnešného dňa sa uskutočnili 
4 stretnutia. Prvé z nich prebehlo 
v priestoroch základnej školy a ma-
lo informatívny charakter. Deti sa 
dozvedeli, ako vyzerá jeden celý 
pracovný deň hasičov, zopakova-
li si dôležité telefónne čísla, ktoré 
v prípade hroziaceho nebezpečen-
stva môžu zachrániť ľudský život, 
zoznámili sa s postavičkou panáči-
ka Froliša, ktorá ich sprevádza pri 
riešení úloh v pracovnom zošite. 

Na druhé stretnutie deti vycesto-
vali do Levíc, aby si v priestoroch  
stanice Hasičského a záchranného 
zboru pozreli prácu hasičov v teré-
ne. So zatajeným dychom sledovali 
výjazd zásahového vozidla k neho-
de, oboznámili sa s jeho výbavou 

Buď múdrejší ako oheň
a zvedavými otázkami vyspovedali 
prítomných hasičov. Azda najväčší 
záujem vyvolala komunikácia cez 
vysielačku.

Tretie stretnutie prilákalo k ok-
nám školy aj nošteky malých prvá-
kov, ktorí  spočiatku vyľakane, ale 
neskôr so spokojným výrazom sle-
dovali prebiehajúcu ukážku evaku-
ácie a záchrany z výšky pomocou 
hasičskej plošiny. Cieľom tejto časti 
projektu bolo, aby si deti uvedomili, 
ako reagovať v prípade nebezpe-
čenstva v škole. Koordinátorky zdô-
raznili, že 
pri vzniku 
a k é h o -
koľvek ne-
bezpečenstva 
treba dodržať v prvom rade pokoj, 
rozvahu a vyhnúť sa stresu a hys-
térii, lebo práve tieto faktory môžu 
situáciu skomplikovať. Spoločne 
prešli budovu školy  a ukázali si 
smer únikovej cesty. 

Súčasťou zatiaľ posledného 
stretnutia  bola  praktická ukážka 
manipulácie so zábavnou pyrotech-
nikou. Deti si na školskom dvore 
pod dozorom vyškoleného odbor-
níka vyskúšali, ako sa má správne 
pracovať s jednotlivými druhmi py-
rotechniky. Prítomné koordinátorky 
upozornili žiakov, že každá zábav-
ná pyrotechnika musí mať prilože-
ný návod na použitie, ktorý treba 
dodržiavať. 

Z pohľadu detí i pedagógov 
je tento projekt  určite prínosom, 

pretože názornou metódou, ktorá 
je pre žiakov zaujímavá, ich vedie 
k budovaniu vlastnej zodpovednosti 

Marec v znamení 
                  významných dní

Zo základnej školy

za ochranu seba i blízkeho okolia 
v prípade vzniku nebezpečenstva 
požiaru, povodní či autonehôd. 

Tretí mesiac v kalendárnom roku 
– marec - bol bohatý na množstvo 
významných dní. Mnohé z nich 
sa vzťahujú na témy, ktoré tvoria 
náplň výchovno - vzdelávacieho 
procesu žiakov  základnej školy 
v našom meste. Pripomeňme si as-

poň niektoré 
z nich. 

18. a 
1 9 . m a -

rec známy 
ako Medzinárodný deň planetárií a 
astronómie otvára deťom priestor 
na zamyslenie sa nad zákonitosťa-
mi nekonečného vesmíru, k pood-
haleniu týchto tajomstiev  prispieva 
výučba geografie a fyziky, pri ktorej
sa deti dozvedia veku primeranou 
formou nové informácie.

Pozitívny vzťah k prírode si žia-
ci budujú  pripomínaním si ďalších 
dôležitých dní, ktoré majú spoločnú 
črtu – uvedomenie si našej zodpo-
vednosti za stav životného prostre-
dia pre nás i nastupujúce generácie 
– 21.3. Svetový deň lesov a lesníc-
tva, o jeden deň neskôr Svetový 
deň vody. Pri tejto príležitosti od-
znela relácia v školskom rozhlase, 
ktorú pripravila pani učiteľka Mgr. 
Jana Nichtová zo ZŠ Tlmače. 

Veľký priestor ponúka marec aj 

literatúre – 20.3. – Medzinárod-
ný deň divadla pre deti a mládež, 
21.3. – Svetový deň poézie, 27.3. 
– Medzinárodný deň divadla. To, 
že tento mesiac patrí samozrejme 
aj knihe, určite  rezonuje v pamäti 
nás všetkých zo školských čias, 
keď nástenky zapĺňali informácie o 
známych autoroch a zintenzívnila 
sa chuť čítať knihy.

Dnešná doba však priniesla so 
sebou veľké množstvo rôznych 
druhov pasívnej zábavy, a tak sme 
asi všetci svedkami toho, že naše 
deti siahajú po knihe čoraz menej. 
No internet, televízia (hoci sú urči-
te prínosom pre spoločnosť) dobrú 
knižku nikdy nenahradia! Skúsme 
teda vrátiť deťom radosť z číta-
nia, motivujme ich, aby svoj voľný 
čas sem-tam vyplnili aj prežívaním 
príbehov detských, zvieracích či 
vymyslených hrdinov. Len tak sa 
naučia samy hodnotiť, vyjadrovať a 
tvoriť si vlastné názory a zdokonalia 
si vlastnú slovnú zásobu. 

A keďže záver mesiaca  patril 
učiteľom pri príležitosti Dňa učite-
ľov, zaželajme im veľa trpezlivosti 
v neľahkom povolaní, aby sa stali 
pre deti zdrojom radosti a túžby po 
poznaní.   

   Mgr. Jana Slušná
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Absolventský 
koncert

www.mestotlmace.sk

Mesto Tlmače sa stalo za 
ostatné roky akousi mekkou fol-
kóru nášho okresu a dokázala to 
aj existencia podujatí, venova-
ných detskej ľudovej slovesnosti 
– Tekovské koliesko a Čriepky.

Tekovské koliesko sa v spolu-
práci s MO MS v Tlmačoch 26. 
marca  roztočilo už po tretíkrát, 
kedy privítalo deti z materských 
škôl z čilejkárskeho regiónu 
a hosťa z Málašu. Čriepky zas 
17. apríla vítali kolektívy  sever-
nej časti okresu zo základných 
škôl a boli zároveň súťažnou 
prehliadkou s postupom víťazov 
na krajskú prehliadku. Vyhlaso-
vateľom Čriepkov je Dom matice 
slovenskej v Leviciach, spoluor-
ganizátorom Regionálne osve-
tové stredisko v Leviciach a aj 

Mesto Tlmače zriadilo 
21.9.2005 webovú stránku mes-
ta – www.mestotlmace.sk. Na 
stránkach mestotlmace.sk sa 
nachádzajú informácie o meste 
Tlmače, jeho samosprávnych or-
gánoch, organizáciách  a inštitú-

Detský folklór v Tlmačoch
v tomto prípa-
de  spolupra-
coval   MO MS 
v Tlmačoch. 
Obe podujatia 
finančne pod-
poril Nitriansky 
s a m o s p r á v n y 
kraj.

Ako víťazi 
XIII. ročníka 
Čriepkov budú 
náš región re-
p r e z e n t o v a ť 
detské folklór-
ne súbory Tekovanček zo Staré-
ho Tekova a Hronček z Veľkých 
Kozmáloviec.Pod toto rozhod-
nutie sa podpísala odborná po-
rota v zložení Margita Jágerová, 
Ján Václavek a Martin Urban.  
Osviežením programu bol v tom-

Mestská webová stránka 

www.mestotlmace.skZákladná umelecká ško-
la v Tlmačoch Vás srdeč-
ne pozýva na absolventský 
koncert spojený s výstavou 
výtvarných prác absolventov 
výtvarného odboru, ktorý sa 
uskutoční 3.6.2009 o 16.30 
hod. v sále Spoločenského 
domu Tlmače – Lipník.

Riaditeľka ZUŠ v Tlmačoch oznamuje žiakom a rodičom, 
ktorí majú záujem o štúdium v ZUŠ v školskom roku 2009/
2010, že talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch

18.5.2009 – 29.5.2009 
v čase od 13.00 - 17.00 hod. 

v ZUŠ.
Prihlásiť sa možno do výtvarného a hudobného odbo-

ru.
V hudobnom odbore sa vyučujú nástroje: klavír, akor-

deón, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, spev, cim-
bal, husle, gitara a keyboard.

 
Vek žiakov je v rozpätí 1.- 4. Roč. ZŠ.

 Základná umelecká škola, Stará 31, 935 21 Tlmače

Talentové skúšky

to roku hosť z južnej časti okresu 
– mládežnícky folklórny súbor 
Kincsö zo Želiezoviec a ľudová 
hudba Gereben s ukážkami tan-
cov z maďarských oblastí Slo-
venska, od Žitného  ostrova po 
Medzibodrožie.

V závere možno tieto podu-
jatia hodnotiť slovami klasika: 
Vzdávajme vďaku všetkým, ktorí 
udržiavajú naše ľudové tradície, 
pretože sú pre nás najväčším 
bohatstvom.   

  Alena Senešiová

ciach v meste Tlmače, kultúrnych 
a športových podujatiach a pro-
jektoch mesta. 

Webová stránka ponúka aj 
priestor pre podnikateľov v mes-
te Tlmače na propagáciu ich čin-
nosti. Bližšie informácie získate 
u správcu stránky – Ing. Hrobáko-
vá, e-mail: webmaster@mestotl-
mace.sk, 036/634 2021 klapka 
14, Mestský úrad Tlmače, Nám. 
odborárov 10, 935 21 Tlmače.

Priestor na vyjadrenie názoru, 
nápadov a získanie informácií 
je poskytnutý pre návštevníkov 
v diskusii, ktorá je rozdelená do 
jednotlivých tém: Bútľavá vŕba, 
Webová stránka, Separovaný 
odpad. Upozorňujeme prispieva-
teľov na dodržiavanie pravidiel 
pre pridávanie a zverejňovanie 
príspevkov:

- Príspevky sú zverejňované v 
pôvodnom znení prispievateľov 
počas pracovných dní

- Váš príspevok najskôr číta 
administrátor a po vyjadrení sa 
kompetentných odborných pra-
covníkov je zverejnený na strán-
ke

- Mesto si zároveň vyhradzu-
je právo nezverejniť príspevky s 
vulgárnym, hanobným obsahom 
a príspevky, ktoré by mohli spus-

tiť neopodstatnenú diskusiu, na 
základe zavadzajúcich informácií

- Nezverejňujú sa príspevky, 
v ktorých sú uvádzané konkrét-
ne mená (Zákon č. 428/2002 Z. 
z. o ochrane osobných údajov); 
Plné meno sa povoľuje použiť len 
v tom kontexte, ak ide o ozná-
menie úspechu pri reprezentácii 
mesta a podobne; možno použiť 
iniciálky, prípadne krstné meno

- Diskusia je určená na otázky, 
námety, odpovede, informácie 
pre občanov - nie na komentáre 
príspevkov, či prispievateľov

- Príspevok si prekontrolujte, 
opravte pravopisné chyby, do-
plňte chýbajúce slová, písmenka. 
Text pred odoslaním si prekopí-
rujte, v prípade, že napíšete ne-
správne heslo, zopakujete prida-
nie príspevku s tým, že do tela 
správy vložíte skopírovaný prí-
spevok.

Veríme, že mestská stránka 
uspokojí každého návštevníka 
a aktualizovaním a zdokonaľova-
ním obsahu prispejeme k lepšej 
informovanosti občanov v meste, 
ako aj širokej verejnosti. Zároveň 
dúfame, že stránka bude jednou 
z foriem zblíženia občana s mes-
tom a vzájomnej spolupráce.

Alena Senešiová
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Knižnica 
zatvorená

Ospravedlňujeme sa čita-
teľom Mestskej knižnice 
v Tlmačoch za dlhodobé 
zatvorenie vzhľadom na 
nepredvídateľné technické 
okolnosti. 
Termín otvorenia knižnice 
bude verejnosti včas ozná-
mený.

Tlmačská 25-ka 
 16. mája 2009

www.mestotlmace.sk

Januárová 
povodeň

V dňoch 21. – 24.  januára t. r. 
bol na rieke Hron vyhlásený tretí 
stupeň povodňovej aktivity. Pre ná-
hle oteplenie a zrážky sa roztápali 
ľadové kryhy a voda z koryta za-
liala v obci Kozárovce päť domov, 
bytovku a motorest. 

V sobotu, 24. januára preto od-
bor krízového riadenia Obvodného 
úradu v Leviciach pristúpil k od-
streľovaniu náloží na Hrone od 
Psiar až po Tlmače, ktoré trvalo 
od rána  do popoludňajších hodín, 
kedy sa situácia zlepšila.       A. S. 

PROPOZÍCIE
Vyhlasovateľ: MESTO TLMAČE

Organizátor: MsKS TLMAČE
ATLETICKÝ KLUB MESTA TLMAČE

VEKOVÉ  LIMITY  ÚČASTNÍKOV:
 1. muži 
- absolútne poradie 
- do 40 rokov, nad 40, 50, 60, 70 rokov
2. ženy 
- absolútne poradie
- kategórie do 40, nad 40, 50, 60 rokov
3. deti
 - Počas  hlavných  pretekov  sa    uskutočnia  preteky  detí  
predškolského  veku, mladších a starších žiakov.

TRAŤ:
1.  dospelí -  Tlmače-Lipník- M. Kozmálovce- Nový Tekov- AS 

EMO Mochovce a späť - Tlmače- Lipník
2.  deti  -    Dom služieb - ZŠ (okruhy podľa vekových  kategó-

rií)
*  Pretekári sú si vedomí svojho zdravotného stavu a štartujú 

na vlastnú   zodpovednosť; 
*    sú povinní mať pri sebe kartu  zdravotného poistenia.

ŠTARTOVNÉ:   2 €/60,25 Sk (dospelí)
8.00 - 9.45 hod.  PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV Spoločenský  

 dom Tlmače - Lipník
10.00 hod.  ŠTART      
11.30-12.00 hod.  VYHODNOTENIE  - DETI       
13.00 hod. VYHODNOTENIE - DOSPELÍ       
hneď po …  LOSOVANIE TOMBOLY
OBČERSTVENIE:   na 5 km, na obrátke a 20 km, v cieli, 
   po pretekoch
CENY:  finančné   - dospelí
    vecné ceny- detské kategórie 

 Každý pretekár obdrží tričko s logom pretekov.

*  Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, 
pretekov sa zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť. 

*  Usporiadatelia nezodpovedajú za škody, spôsobené preteká-
rom počas podujatia.

„Božské srdce Ježišovo“ – neinvestičný fond usporiadal hudobno - slov-
né pásmo „Liturgický rok“ – priebeh cirkevného roka v Spoločenskom 
dome v Tlmačoch na Lipníku.
Ako hosť účinkoval Cirkevný spevácky zbor z Hronských Kosíh.
Výťažok z podujatia je venovaný na výstavbu kostola na sídlisku Lip-
ník.

Foto – web – mestotlmace.sk

Mesto Tlmače
Základná organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Tlmačoch    

Vás   pozýva  na

  spomienku  64. výročia oslobodenia a ukončenia 
II. svetovej vojny,
ktorá sa uskutoční  

 dňa 7. mája 2009 t.j.  vo štvrtok   

o 15.00 hodine  
pri  pomníku padlých v dolnej časti mesta.  

Program:
Položenie venca za zvukov smútočného pochodu

Hymna SR
Vystúpenie žiakov miestnych škôl

Spomienkový príhovor
Vystúpenie speváckej skupiny  POKUS

Hymnická pieseň

     Po ukončení pietneho aktu sa uskutoční slávnostná člen-
ská schôdza ZO SZPB v Dome kultúry.

Mgr. Miroslav  Považan v.r.               Jolana  Zorgovská  v.r.      
           primátor mesta                            predseda ZO SZPB
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kolk
y

Por. Družstvo           Záp  Výh Rem  Preh  Skóre          Priemer       Bod                   
1. TKK Trenčín KWH  25  15  4  6  125,5 : 74,5   3133,2  34  
2. TJ Družba Piešťany „B“  25  15  2  8  118,0 : 82,0   3099,8  32   
3. BKK Bánovce nad Bebravou  25  13  3  9  103,0 : 97,0   3071,8  29     
4. TJ Karpaty Limbach  25  12  4  9  104,5 : 95,5   3100,4  28   
5. ZKK Nové Mesto nad Váhom  25  13  2  10  103,0 : 97,0   3097,3  28   
6. MKK Galanta „B“  25  12  2  11  111,0 : 89,0   3017,5  26   
7. KK Pobedim  25  12  2  11  97,0 : 103,0   3073,9  26   
8. KK Hustra Uhrovec  25  12  1  12  110,5 : 89,5   3112,4  25   
9. TJ BK Group Rakovice „B“  25  12  1  12  96,5 : 103,5   3053,3  25   
10. ŠKK Tlmače  25  11  2  12  100,0 : 100,0 3070,8  24   
11. MKK Stará Turá „B“  25  9  2  14  89,5 : 110,5   3090,7  20   
12. TJ Slovan Šaľa „B“  25  9  1  15  85,5 : 114,5   3046,8  19   
13. KK Slávia Nitra  25  7  4  14  79,0   121,0   3001,7  18   
14. TJ Slavoj Sládkovičovo „B“  25  8  0  17  77,0 : 123,0   2962,7  16

Tabuľka po 25. kole

Pozvánka na motokrosKalendár športových podujatí v Tlmačoch 

E Občasník obyvateľov mesta Tlmače. Vydáva MsKS Tlmače a Komisia kultúry, vzdelávania, Tv a športu pri MsÚ Tl-
mače.  Vedúci redakčnej rady: Július Žúbor. Adresa: MsKS, nám. Odborárov 5, Tlmače. Tel.č.: 036/634 20 54. E-mail: 
mskstlmace@imilsoft.sk. Grafické spracovanie a tlač: SB PRESS Tlmače. Reg. č.: OÚ-5/2000

TLMAČSKÉ ECHO

V nedeľu 28.  júna 2009 usporiada Automotoklub Tlmače v splupráci s 
Nitrianskym samosprávnym krajom a Mestským úradom Tlmače  Medzi-
národné majstrovstvá mládeže Slovenskej  a Maďarskej republiky v mo-
tokrose. 

Preteky sa uskutočnia  v štyroch kubatúrach motocyklov triedy: 50, 65 
a 85 ccm a voľný pretek C – open, na motokrosovej  trati pri Hrone dlhej 
1320 m. 

Štartovať  bude  kompletná reprezentácia Slovenskej a Maďarskej re-
publiky. Tréningy prebiehajú od  9,00  hod. Štart prvej jazdy je plánovaný 
o 13,00 hod., druhá jazda  začne o 15,20 hod., vyhlásenie víťazov jednot-
livých  kategórií sa uskutoční o 17,30 hod. 

Organizátori  z Automotoklubu Tlmače srdečne pozývajú na podujatie 
všetkých priaznivcov motokrosu, ktorým prajú neopakovateľnú atmosféru 
a zážitky.              AMK Tlmače

 Koncom roku 2008 sa rozhodla 
skupinka bežcov využiť mimoriad-
nu ponuku na lákavú cenu leteniek 
do Barcelony a zúčastniť sa tak ta-
mojšieho maratónu. Bolo to veľko-
lepé podujatie, ktorého sa zúčast-
nilo 10 000 maratóncov z takmer 
celého sveta. Okrem niekoľkých 
bežcov z Bratislavy, Nových Zám-
kov tam pár pekných dní prežila aj 
Eva Seidlová z Tlmáč a Peter Pa-
vúk z Levíc.

Samotný maratón sa bežal 
v nedeľu 1. marca. Deň predtým 
sa konal symbolický beh na 4 km 
a 195 metrov kopírujúci posledné 
kilometre olympijského maratónu 
spred niekoľkých rokov s dobehom 
na štadión  FC Barcelona. Orga-
nizátori ho nazvali „Raňajkovým 
behom“,  a v skutku, v cieli každý 
kto túto trať absolvoval, dostal za 
náruč dobrôt. Čo našich bežcov 
veľmi prekvapilo, bol síce prekrás-
ny park, ktorým sa vydali na spia-
točnú cestu – ale, čuduj sa svete, 
všade okrem normálnych schodíšť 
(a nebolo ich málo), boli nainštalo-
vané aj pohyblivé. Pohodlie náv-
števníkov nadovšetko... iste tak 
bolo myslené pre starších a menej 
zdatnejších turistov.

Počasie v Barcelone bolo 
takmer ideálne, po chladných 
dňoch na Slovensku si všetci uží-
vali teplé slnečné lúče a nevedeli 
sa nasýtiť pohľadu na palmy, roz-
kvitnuté stromy a kvety lemujúce 
ulice a pomarančovníky obsypané 
plodmi - len natiahnuť ruku. Veru, 
po tej zime to bol balzam na telo 
i dušu.

Samotný štart sa uskutočnil 
na Plaza Espaňa, čo bol naozaj 
veľkolepý priestor pre všetkých 
štartujúcich. Počas štartu znela 
impozantná pieseň z barcelonskej 
olympiády, boli spustené všetky 
fontány naokolo, až všetkých ob-
chádzali zimomriavky. Samotná 
trasa maratónu viedla popri mno-

APRÍL, MÁJ, JÚN 2009
*Turistika – Miestne kolo PTZ – 3. 4.  okresné kolo PTZ –18.4. 
*Turistika – Našou značkou na Priesil, 25. 4.
*Volejbalový turnaj muži, ženy – zač. mája, VKM Tlmače 
*Turistika - Čajkovské Bralie, Žuhračka, začiatok mája
*Tenis EXTRALIGA Muži A :
1.kolo : 4.5.2009
2.kolo : 6.5.2009
3.kolo : 8.5.2009
*Turistika – Matra Bukovské vrchy – Maďarsko, 30. 4. - 3. 5. 2009
*Atletika - TLMAČSKÁ DVADSAŤPÄŤKA – XXVI. ročník cestného 

behu, Tlmače -Lipník – EMO Mochovce a späť 16. 5. 2009,
*Turistika – Preteky turistickej zdatnosti, kraj 16. 5. 2009
*Športová olympiáda Materských škôl Tekovského regiónu VI. ročník 

– 20.5. 2009 o 09,00 hod., streda
*Tenis – KOTOL OPEN – tradičný turnaj pre  tenistov a pozvaných hostí 

6.-7. 6. 09
*Turistika – Považský Inovec,  12. – 14. 6. 2009
*Motokros mládeže, motokrosový areál pri Hrone, 28. 6. 2009, nedeľa
*TOM – Deň mladého turistu – Hodrušský tajch 26. - 28.6. 09

JÚL, AUGUST 2009
*Národný výstup na Sitno – VIII. ročník - 19. 7. 2009, nedeľa (DMS 

Levice, MO MS Tlmače....) - autobusový zájazd 
*TTT Hrubý Jeseník (ČR), 1. - 12. 8. 2009
*Tenis – NIGHT STAR OPEN - turnaj štvorhier pre členov klubu a pozv. 

hostí (august)
*Hontianska paráda - Hrušov, 22. 8. 2009 (MO MS Tlmače, KST Tlma-

če) – autobusový zájazd 
*Rozlosovanie a výsledky športových súťaží hľadajte na webe: 
futbal – www.zsfz.sk         V. liga východ
volejbal - www.volejbal.sk        v časti výsledky, 1. liga západ
kolky -  www.kolky.sk     2. liga muži západ 14. - 26. kolo
tenis –  www.stz.sk    západoslovenský tenisový zväz
šach - www.chess.sk    1. liga

Na maratóne v Barcelone
hých zaujímavostiach, stavbách 
a pamiatkach. Takže sa bolo ťažké 
sústrediť len na beh. Samozrejme, 
na druhý deň si kvôli týmto pozo-
ruhodným stavbám všetci takmer 
celú trasu prešli ešte raz. 

Barcelona je sídlom Katalánska. 
Jej najtypickejším a svetoznámym 
symbolom je chrám  Sagrada Fa-
milia, čiže Chrám Svätej rodiny. 
S jeho výstavbou sa začalo už 
pred 125 rokmi, základný kameň 
bol položený presne 17. marca v 
Deň Svätého Jozefa a plánova-
né dokončenie je stanovené na 
rok 2026 (rok stého výročia smrti 
Gaudího). Inak sa nazýva aj stav-
bou chudobných. Celá stavba po-
stupne prešla rôznymi obdobiami, 
menili sa projekty i stavitelia. Ale 
najvýraznejšie sa pod ňu podpísal 
architekt – umelec Antoni Gaudí. 
Tento vizionársky génius sa jej za-
čal venovať vo svojich 31 rokoch 
a upísal sa jej až po svoj tragický 
skon vo veku 75 rokov. Pod jeho 
vedením začal rásť kostol, ktoré-
mu sa začalo hovoriť katedrála, 
hoci nešlo o skutočnú katedrálu; 
tá je sídlom biskupa. Sídlom bar-
celonského biskupa je gotická ka-
tedrála z 13. storočia.

Je niečo úžasné a fascinujúce, 
že na Sagradu Familiu sa chodia 
dívať turisti aj stavební odborníci, 
ako i milovníci umenia z celého 
sveta aj v čase, keď nie je ešte 
dokončená. Po skončení jeho vý-
stavby sa nad chrámom bude týčiť 
až 18 veží. Dvanásť nad priečelím 
má symbolizovať dvanástich apoš-
tolov, ďalšie štyri majú byť symbo-
lom štyroch evanjelistov, jedna je 
venovaná Panne Márii a centrálna 
veža, ktorá má symbolizovať Ježi-
ša Krista (zatiaľ nie je dostavaná), 
bude mať 170 metrov. Ostatné sú 
vysoké od 94 do 107 metrov. 

Marotón v Barcelone nám prinie-
sol aj prekrásny výlet.

Eva Seidlová

 V. liga východ tabuľka po 22. kole
#  Klub  Z  V  R  P       Skóre   Body  + Body
1.  Okoličná  22  15  3  4  63  :  24  48  15
2.  Tlmače  22  15  2  5  51  :  26  47  14
3.  V.Lovce  22  14  3  5  52  :  23  45  12
4.  Zemné  22  12  5  5  44  :  24  41  8
5.  H.Vrbica  22  12  2  8  48  :  37  38  5
6.  Tvrdošovce  22  10  4  8  42  :  37  34  1
7.  Kalná n/Hr.  22  9  4  9  35  :  31  31  -2
8.  Pribeta  22  10  1  11  31  :  42  31  -2
9.  Čaka  22  9  3  10  45  :  42  30  -3
10.  Chotín  22  9  3  10  37  :  47  30  -3
11.  Dvory n/Ž.  22  9  2  11  46  :  49  29  -4
12.  Komjatice  22  8  3  11  39  :  38  27  -6
13.  Bánov  22  8  2  12  28  :  43  26  -7
14.  T.Lužany  22  7  4  11  33  :  47  25  -8
15.  Marcelová  22  5  0  17  31  :  56  15  -18
16.  Z.Olča  22  3  1  18  12  :  71  10  -23


