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TLMAČSKÉ ECHO
Prišla jar

* Pán primátor, v ostat-
nom čísle Tlmačského echa 
ste hodnotili dopad finanč-
nej krízy a čerpanie euro-
fondov v našom meste. Ako 
sa vyvíjala situácia v tejto 
oblasti od začiatku nového 
roka?

- Začiatok roka v oblasti príjmov 
je pre mestá a obce vždy náročný, 
tento bol obzvlášť, pretože príjmy  
v rámci podielových daní boli v dô-
sledku krízy nižšie o cca 20 tis. € 
ako po iné roky, čo našťastie neo-
hrozilo chod mesta.

V oblasti eurofondov máme v 
súčasnosti schválené tri veľké 
projekty - rekonštrukcia a moderni-
zácia základnej školy, rekonštruk-
cia centrálnej zóny v dolnej časti 
mesta a dobudovanie kanalizač-
nej siete tiež v dolnej časti mesta. 
Vzhľadom na skutočnosť, že pri 
realizácii uvedených projektov je 
potrebné 5 % spolufinancovanie zo
strany mesta , čo v našom prípa-
de predpokladá celkový objem cca 
133 tis. €, aj touto cestou prosím 
občanov o trpezlivosť pri plánovaní 
väčších investičných akcií.

V zmysle Zákona č. 223/2001 
Z.z. sú obce od l. januára 2010 po-
vinné zaviesť separovaný zber pa-
piera, plastov, kovov, skla a BRO 
/ biologicky rozložiteľný odpad, 

Spýtali sme sa primátora mesta, 

vrátane kuchynského odpadu/. V 
súvislosti s aplikáciou tohto záko-
na sme zareagovali na výzvu Mi-
nisterstva životného prostredia a 
uchádzali sa o grant na zariadenie 
na spracovanie biologického odpa-
du. Z hľadiska infraštruktúry bolo 
najvhodnejšou lokalitou miesto pri 
Technických službách v dolnej čas-
ti mesta, kde okrem iného funguje 
aj divoká skládka a v kontajneroch 
sa tam skladuje  stavebný odpad. 
Ak by sme v tejto oblasti zriadili 
kompostáreň, skládku na staveb-
nú suť by sme spoločne s obcou 
Kozárovce realizovali v priestoroch 
bývalého kameňolomu. Spracova-
nie BRO by teda tlmačanov ne-
stálo nič, znížili by sa cca o jednu 
tretinu náklady na vý-
voz odpadu a navyše 
produktom kompostár-
ne malo byť palivo pre 
miestnu kotolňu, čím 
by sa v konečnom dô-
sledku znížila aj cena 
tepla. Mrzí ma však, 
že na základe protest-
nej petície obyvateľov 
dolnej časti mesta na 
jar t. r. sme boli nútení 
územné konanie poza-
staviť, čím sme prišli aj 
o možnosť poskytnutia 
finančných prostried-
kov z Ministerstva ži-

votného prostredia. Mrzí ma to o to 
viac, že napriek zverejneniu nášho 
zámeru v septembri 2009  či už na 
verejnej tabuli, webovej stránke 
mesta, alebo formou rozhlasovej 
relácie sme zo strany občanov 
nezaznamenali žiadne pripomien-
ky, či návrhy. V budúcnosti môže 
totiž celá táto záležitosť enormne 
zaťažiť rozpočet mesta, pretože v 
konečnom dôsledku musíme konať 
v súlade s vyššie citovaným záko-
nom a zabezpečiť tak likvidáciu 
spomínaného odpadu. Som hlboko 
presvedčený o správnosti pôvodne 
zamýšľaného kroku, nehovoriac o 
energii a  čase venovanom prípra-
ve celého projektu. 

Využívam preto aj túto príleži-

Mgr. Miroslava Považana
tosť a obraciam sa na občanov s 
výzvou o aktívnejší prístup a komu-
nikáciu pri riešení takýchto závaž-
ných rozhodnutí v čase, keď je celú 
záležitosť možné ešte modelovať. 
Svoje konštruktívne pripomienky 
môže každý občan predniesť na 
zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva / každé je verejné a prístupné 
občanom/, využiť písomný styk, či 
elektronickú poštu. Vyhli by sme 
sa tak  krajným riešeniam, akou je 
petícia zo strany občanov.

Verím, že komunikácia medzi ve-
dením mesta a občanom sa zlepší 
a spoločne a aktívne budeme pri-
stupovať k riešeniam problémov, 
týkajúcich sa verejného života. 

A. S.

Unavená pani zima, zložila sa 
k spánku,
na jej miesto nastúpila jar 
v sprievode vánku.
Privolala teplé slnko, lastovičky 
z diaľky,
rozhodila kvety na zem, 
pod kríčky fialky.
Zaobliekla lesy, háje, vtákom dala 
noty,
slávik jej hneď pohotovo novú 
pieseň nôti.
Tešíme sa, že si prišla, milá, 
krásna pani,
teplo, radosť, doniesla si, vitaj 
medzi nami.
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Hranice 
bez hraníc... 

Vážení spoluobčania, obyvate-
lia Tlmáč, rodáci 
členovia Komisie vzdelávania, kul-
túry, športu a telovýchovy pri Mest-
skom zastupiteľstve Tlmače a kolek-
tív Mestského kultúrneho strediska 
sa rozhodli, že v súvislosti s 935. 
výročím prvej písomnej  zmienky 
o obci Tlmače sústredia svoje sily 
na vydanie vlastivednej monogra-
fie a vytvorenie historickej galérie
mesta Tlmače. Bude to publikácia, 
v ktorej nájdete údaje o prírodných 
pomeroch mesta, o jeho histórii od 
najstarších čias po súčasnosť, o 
živote a aktivitách jeho obyvateľov. 
Do rúk Tlmačanov a všetkých záu-
jemcov by sa mala dostať do konca 
roka 2010.

Kolektív autorov monografie Tl-
máč sa preto obracia na Vás s vý-
zvou o pomoc pri tvorbe obrazovej 
i textovej prílohy knihy o Tlmačoch. 
Časť obrazového materiálu bude 
pochádzať z fondov a zbierok Štát-
neho archívu a Tekovského múzea. 
Máme však záujem, aby sa v mo-

Prispejte svojimi historickými 
fotografiami do pripravovanej

MONOGRAFIE TLMÁČ
nografii nášho mesta objavili tiež
nové, doposiaľ neznáme dokumen-
ty a snímky, ktoré sa iste nachá-
dzajú v rodinných albumoch, resp. 
súkromných archívoch Tlmačanov 
a rodákov.

Čo všetko by to mohlo byť?
Rodinné fotografie, snímky z

krstín, prvého svätého prijímania 
a birmoviek, svadobné fotografie,
pohreby významných osobností, fo-
tografie školských kolektívov, tablá 
maturitných tried SOUs, tanečné 
zábavy, estrády, oslavy 1.mája v 
Tlmačoch, historické udalosti napr. 
roku 1945, 1968, nežnej revolúcie a 
iných sviatkov.

Dôležité sú taktiež zábery už ne-
existujúcich častí najmä historickej 
obce (dolná časť).

Ďalej to môžu byť amatérske mo-
mentky z bežného života rodín a 
pracovných a školských kolektívov. 
Monografia zmapuje život v meste 
až do roku 2010. To znamená aj 
oprášenie podceňovaných mate-
riálov z obdobia socializmu: akcie 
„Z“, brigády, mimoriadne pracovné 
zmeny a i.. Potešíme sa aj písom-
ným materiálom : rôzne zmluvy, po-
zvánky, oznámenia, plagáty, výzvy, 
firemné reklamné papiere, etikety
i pečiatky tlmačských podnikov a 
živnostníkov, historické čísla novín 
(Kirovec, Kotlár), Pohronie, staré 
vysvedčenia z tlmačských škôl - 
najmä z dolnej časti, rôzne členské 
preukazy, diplomy, vyznamenania 
a i.

Materiály, ktoré viete poskytnúť 
pre monografiu a zároveň pre pri-
pravovanú historickú galériu mesta 
Tlmače prosíme priniesť na Mest-
ské kultúrne stredisko v Spoločen-
skom dome na sídlisku Lipník do 
31.12.2010. Zapožičané obrazové 
materiály naskenujeme a originály 
Vám obratom vrátime naspäť.

Ďakujeme za každý príspevok.
 Kolektív autorov

Aj takúto nie príliš pozitívnu 
správu sa dozvedeli v piatok 26. 3. 
v penzióne LIPA učitelia miestnej 
základnej školy v Tlmačoch. Pri prí-
ležitosti Dňa učiteľov sa stretli sú-
časní aj niektorí bývalí pedagógovia 
a prevádzkoví zamestnanci školy. 
28. marec, ktorý je dátumom naro-
denia učiteľa národov Jana Amosa 
Komenského, sa stal príležitosťou 
pre spoločné stretnutie, ale aj za-
myslenia.

V úvode vystúpila zástupkyňa 
školy Mgr. Ľudmila Pálinkášová, 
ktorá zdôraznila, že človek prežíva 
čoraz menej sviatočných chvíľ, a tak 
si podobné dni treba vychutnať, veď 
učiteľa jeho práca stojí veľa nervov 
a sebaovládania, ale aj sústavného 
vzdelávania.

Riaditeľ školy Mgr. Miroslav Pieš 
dôležitosť učiteľského povolania: 
„Na pleciach učiteľa bude budúc-
nosť národa, formovanie jeho citov 
i myslenia detí.“ Po jeho poďakova-
ní sa pripojil aj primátor mesta Mgr. 
Miroslav Považan (tiež vyštudovaný 
pedagóg): „Vďaka za náročnú, ale 
nedoceniteľnú prácu. Nedoceniteľnú 
či už z hľadiska rodičov, či finančné-
ho ocenenia, ale aj zo strany detí.“ 
Ďalej priznal, že učenie a vycho-
vávanie je náročná práca aj kvôli 
množstvu zmien, napríklad v meto-

Dlho plánovaná rekonštrukcia ZŠ 
opäť oddialená

dnes chodí, všetko trvá dlho, o pe-
niaze treba žiadať cez granty a hľa-
dať podporu, kde sa dá. Aj rekon-
štrukcia budovy je opäť oddialená (o 
2 mesiace minimálne). Podarilo sa 
však doteraz nesiahať na prevádz-
kové náklady školy. Podľa primátora 
je všetko odsúhlasené a vyzerá to 
tak, že do jari 2011 by škola mohla 
byť skolaudovaná.

Dúfajme, že sa to predsa len po-
darí, aby mali učitelia lepšie pracov-
né podmienky na svoju dnes málo 
ohodnotenú prácu. 

 PaedDr. Monika Kotorová

dických pokynoch, odporúčaných 
učebníc a pod.

Za učiteľa sa rozhodne študovať 
mladý človek z lásky. Aké však je 
jeho sklamanie, ak sa nenaplnia jeho 
predstavy a tým ani jeho predsavza-
tia! Aj primátor Tlmáč zdôrazňuje, 
že dnešným učiteľom treba mnoho 
trpezlivosti, veľa lásky, a to neraz aj 
na úkor vlastnej rodiny, pretože byť 
pedagógom je náročné povolanie.

Mesto Tlmače sa posledné 3 roky 
výraznejšie snaží o materiálnu pod-
poru miestnej školy, o jej rekonštruk-
ciu i prefinancovanie. Ako to však

Ako postupovať, keď drevina, 
rastúca na pozemkoch vo vlast-
níctve mesta, narúša z nejakých 
dôvodov „život obyvateľov“?

-  Vyplniť tlačivo:
· Podnet na výrub drevín rastú-

cich na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta

· Podnet na opílenie drevín rastú-
cich na pozemkoch vo vlastníctve 
Mesta Tlmače  

(Tlačivá si môžete vyzdvihnúť 
na mestskom úrade, oddelenie vý-
stavby a životného prostredia alebo 
stiahnuť na stránke mesta: www.
mestotlmace.sk)

- Vyplnené tlačivo doručiť na 
mestský úrad, kde je podnet zaevi-
dovaný pod evidenčným číslom. 

- Oddelenie životného prostredia 
zbiera podnety na výrub a opílenie 
drevín do 15.decembra.

- Následne je prizvaný pracovník 
Štátnej ochrany prírody SR, Správa 
chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 
ktorý urobí obhliadku drevín na zá-
klade podnetov za účasti pracov-
níka mestského úradu a vypracuje 

Výrub stromov a opilovanie drevín 
rastúcich na pozemkoch 
vo vlastníctve Mesta Tlmače

odborný posudok, kde doporučí, 
resp. nedoporučí výrub dreviny.

- Na základe odborného posudku 
pracovník mestského úradu vypra-
cuje Rozhodnutie, v ktorom vydá 
súhlas na výrub drevín na území 
mesta.

- Výruby a opilovanie drevín sa 
vykonávajú v mimovegetačnom 
období a vykonávajú ich poverení 
pracovníci Technických služieb Tl-
mače, s.r.o. 

- V prípade, že výrub alebo opí-
lenie drevín uskutoční nepoverená 
osoba, je to považované za poruše-
nie a rieši sa to ako priestupok.

- Priestupky prejednáva Obvod-
ný úrad životného prostredia v Le-
viciach.

Pri vydávaní súhlasu na výrub 
dreviny sa prihliada na:

a) druh a zdravotný stav dreviny,
b) funkciu a význam dreviny pre 

životné prostredie,
c) to, aby sa výrub dreviny usku-

točnil najmä v období vegetačného 
pokoja.

Ing. Michaela Svetláková

• V dňoch 30. 4. 2010 privíta-
me v našom meste osemčlennú 
delegáciu z družobného mesta 
Saint Just en Chaussée.

• V dňoch 24. 6. – 27. 6. T.r. 
budú prezentovať našu kultú-
ru v rámci výmenného zájazdu 
DFS Plamienok, detská ľudová 
hudba Zuškáčik a divadlo Hľa-
danie na „dolnej zemi“ v Padine 
a v Kovačici v Srbsku.
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Camera obscura

Camera obscura- formulár

Meno:
Priezvisko:
Adresa:

Tel. číslo:

Kategória:
Vek:
Názov fotografie (nepovinný údaj):

Materské centrum Lipka so síd-
lom v miestnej základnej škole pre-
žilo prvý rok medzi nami. Rodičia 
s deťmi si pomaly k nemu našli ces-
tu a vyhľadávajú ho čoraz častejšie. 
Kým v roku 2009 sa členky centra 
zamerali hlavne na zlepšenie pod-
mienok, ktoré ponúka priestor školy 
a zefektívneniu svojich činností, 
tento rok sa venujú hlavne zosta-
veniu kvalitného programu. Pre 
organizáciu ako takú zriadili účet 
a zaregistrovali sa pre poberanie 
dvoch percent daní. Chcú tak spes-
triť svoj program a rozvrstviť ho pre 
jednotlivé kategórie detí. Veď každý 
z nás si uvedomuje, že s činnosťou 
centra sú spojené aj určité, nie malé 
výdavky.

V programe materského centra 
LIPKA v roku 2009 vznikli počiat-
ky jeho ďalšej histórie, v ktorej sa 
bude naň nadväzovať. Sú to témy 
ako: vstup v maskách (z rozprávky 
do rozprávky), tvorivé dielne, má-
jové stretnutie aktívnych členov, 
Mikuláš... Novinkou sa stane avizo-
vaná BURZA JAR/LETO, s ktorou 
budeme pokračovať už na jeseň 
v podobe BURZY JESEŇ/ZIMA. 
Počas tejto veľkej akcie chceli čle-
novia MC LIPKA, okrem možnosti 

Materské centrum LIPKA po prvom roku existencie
predaja, priblížiť verejnosti bližšie 
svoj program, prezentovať výrobky 
svojich členov a zoznámiť sa s prí-
padnými novými členmi. Prvá burza 
v tomto roku bola z pohľadu mater-
ského centra i predávajúcich mami-
čiek úspešná. Členky ako i tlmačské 
mamičky prejavili veľkú kolegialitu 
pri prípravách i upratovaní. A preto 
sa odhodlali v začatej tradícii pokra-
čovať s miernymi zmenami. O akcii 
budú informovať koncom tohto leta.

Ďalej by sme chceli začať tento 
rok tradíciu kurzov prvej pomoci 
pre mamičky s deťmi v spolupráci 
s miestnym spolkom Červeného 
kríža pod vedením pani učiteľky 
Števkovej. Okrem podobných ak-
cií ponúka MC pre občanov mes-
ta i okolia možnosť zakúpiť si tzv. 
PLIENKOVÚ TORTU, ktorú  na zá-
klade požiadavky vyhotovia členo-
via za symbolický poplatok. Takto 
môže každý podporiť materské 
centrum ako také. O túto ponuku sa 
zaujímala aj televízia Levický info-
kanál, ktorá informovala o centre vo 
svojom vysielaní.

Tento rok prilákalo deti aj pred-
stavenie O KOZLIATKACH A VL-
KOVI. Rozprávku odohralo diva-
dielko Svetielko z Nitry. Nakoľko 

priestory centra neboli postačujúce, 
využili členovia veľkú zasadačku 
MsÚ Tlmače. I táto akcia mala veľ-
ký úspech. Ďalšou zaujímavosťou 
tohto roka bude júnový koncert pre 
deti Čanaky- Podhradská, ktorých 
deti poznajú z cd plných krásnych 
pesničiek a ktorých vystúpenie bolo 
pre zdravotné problémy speváčky 
v minulom roku zrušené.

Začiatkom letných mesiacov nás 
čaká zrejme krátka prestávka pre 

časovo náročnejšiu rekonštrukciu 
školy. Program materského centra 
bude naďalej pokračovať. Členovia 
využijú možnosti Spoločenského 
domu a Mestského úradu v Tlma-
čoch. Za financie získané z dvoch
percent odovzdaných MC plánujú 
členovia výlety do blízkeho okolia. 
Aj týmto spôsobom chcú vytvoriť 
priestor pre záujmové činnosti a hry 
rodičov s deťmi.

Mgr. Veronika Árendášová

I. ročník amatérskej foto sú-
ťaže pod záštitou MCK Tlmače 
(Mládežnícke Centrum Kultúry 
pod hlavičkou MsKS Tlmače)

Pošlite nám čo najnápaditejšie, 
najkvalitnejšie, najzaujímavej-
šie, najvtipnejšie, naj.. naj... naj-
-všetko fotky. Podeľte sa s nami 
o Vaše foto výplody v našej ama-
térskej foto súťaži! Hodnotiť budú 
návštevníci vernisáže, užívatelia 
internetu ale aj odborná porota. 
Víťazi jednotlivých kategórií budú 
ocenení hodnotnými cenami.

Zapojiť sa môžete v jednotli-
vých kategóriách:
-  umelecká fotografia
-  krajinka
-  momentka (ľudský charakter 

v náhodných a výnimočných 
životných situáciách)

Fotky do súťaže zasielajte 

pozývajú na slávnostné kladenie vencov 
k Pomníku padlých v dolnej časti mesta pri príležitosti

65. výročia ukončenia II. svetovej vojny

dňa 7. mája 2010 o 16.00 hod.
        PROGRAM:   - položenie venca za zvukov 

             smútočného pochodu
         - príhovor primátora mesta
   - báseň
                  - hymna SR

MLÁDEŽNÍCKE CENTRUM 
KULTÚRY V SPOLUPRÁCI 
S MESTOM TLMAČE a MSKS 
TLMAČE VÁS POZÝVA NA 
SÚŤAŽ BIZARNÝCH BEZMO-
TOROVÝCH PLAVIDIEL NA 
HRONSKOM JAZIERKU V TL-
MAČOCH 24. júla 2010

PODMIENKY SÚŤAŽE :
I. Plavidlo musí byť skonštruova-

né z neškodlivých a vode odolných 
materiálov (po vstupe do vody, by 
sa mohlo vaše plavidlo začať roz-
púšťať a znečistiť vodu).

II. Vaše plavidlo musí byť schop-
né plávať a udržať sa na vode aspoň 
istý čas. Taktiež musí byť poháňané 
výlučne ľudskou silou. Vynalieza-
vosti sa medze nekladú. 

III. Počet členov posádky plavidla 
je na uvážení kapitána.

IV. Plavidlo má vopred určenú 

na e-mailovú adresu mskstlma-
ce@imilsoft.sk od 12.4.2010 do 
15.7.2010 spolu s vyplneným for-
mulárom a súčasne je nutné do-
niesť, poprípade poslať  poštou, 
fotografiu vytlačenú na fotopapie-
ri s rozmermi 13x18 alebo 20x30 
aj s kontaktnými údajmi na MsKS 
v Tlmačoch počas stránkových 
dní (v pondelok, stredu, piatok od 
9:00 do 16:30)

Po 15.7. bude nasledovať vy-
hodnotenie jednotlivých kategó-
rií. Výsledky budú uverejnené 
v Tlmačskom Echu, na stránke 
MCK Tlmače a na stránke mesta 
Tlmače.

Odovzdávanie cien bude 
spojené s vernisážou, ktorá sa 
uskutoční začiatkom septembra. 
Dátum bude upresnený so zve-
rejnenými výsledkami.

Hronská flotila kalí vody!
dráhu, ktorú má preplávať a v čo 
najkratšom čase sa dostať do cie-
ľa.

V. Prihlásiť sa do súťaže je mož-
né zaslaním vyplneného formuláru 
na mailovú adresu mcktlmace@g-
mail.com do 1. júla 2010. Odkaz na 
formulár bude dostupný na stránke 
www.mcktlmace.sk.

Hodnotenie: a) samozrejme ná-
pad, originalita, vynaliezavosť (di-
zajn plavidla, ale aj posádky)

b) spôsob plavby (kreativita, 
húževnatosť, zábavnosť, netradič-
nosť)

Nezabúdajte na dôležitosť inde-
xu zábavy. Aj vedieť sa potopiť tým 
správnym spôsobom je    umenie. 

Súťažiace plavidlo si musia sa-
motní aktéri dopraviť na miesto ko-
nania.

K dispozícii bude záchranársky 
zdravotnícky tím!

Mesto Tlmače a MO SZPB 
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Počiatočná vábivá kulisa z plyšu 
– žriebätko, ovečky a iné zvieratká 
v maštaľke, v ktorej nechýbala ani 
kolíska pre Ježiška – predpovedala 
pútavý začiatok. Prvá sa na javisku 
objavila riaditeľka MsKS Alena Se-
nešiová s dvomi živými anjelikmi, 
aby všetkých privítala. Na pódiu ne-
chýbal vianočný stromček a zimná 
výzdoba. A ak mám byť úprimná, 
najmä detský divák si dôsledne vší-
mal výzdobu. Možno dokonca viac, 
ako my dospelí.

A práve deti, samozrejme s po-
mocou „veľkých“, sa oduševnene 
oddávali svojim malým úlohám na 
veľkom podujatí. No a kto všetko 
sa chcel spolupodieľať na dobrej 
veci?

Deti z Materskej školy zo síd-
liska Lipník sa predstavili svojimi 
básničkami, vianočným príbehom, 
ale spievali aj piesne o Ježiškovi. 
Detský folklórny súbor Plamienok 
vystúpil s básňami, vianočnými 
piesňami, ale aj úprimnými vinšo-

Benefičný koncert 
V nedeľu (13.12. 2009) sa v Mestskom kultúrnom dome na Lipní-

ku uskutočnil už tradičný Benefičný koncert. Výťažok z dobrovoľného 
vstupného poputuje zdravotne postihnutým deťom mesta Tlmače.

Sľubný začiatok

Všetko pre dobro veci
Na záver si primátor mesta 

Mgr. Miroslav Považan vo svo-
jom príhovore prial, aby ľudí, čo 
sú odkázaní na pomoc druhých, 
bolo čo najmenej. 

Ešte pred záverečnou spoloč-
nou Tichou nocou, ktorú si všetci 
účinkujúci svorne zaspievali, sme 

vačkami. 
Nad čím sa zamyslieť v čase Via-

noc?
Program ZUŠ v Tlmačoch sa už 

niesol vo vážnejšom duchu, resp. 
tóne. Diváci si vypočuli spev kolied, 
hru na zobcovú flautu, klavír i husle.
Novinkou boli spoločenské tance.

Bohatým programom spestrili 
nedeľné popoludnie aj deti z miest-
nej základnej školy. Potešila nás 
vianočná abeceda, klasický ta-
nec v páre, ako aj pásmo s témou 
Vianoc, v ktorom si deti položili 
závažnú otázočku: Čo dáva Viano-
ciam ten pravý zmysel? A neboli to 
ani ozdoby, ani stromček, jedlá či 
sladkosti a ani darčeky. Nad touto 
otázkou by sme sa mali zamyslieť 
skutočne všetci.

Atmosféru predstavení umocnili 
názorné prevleky detí, sviečky a aj 
prskavky. Prekvapil moderný tanec 
v mikulášskych čapiciach, ale aj 
odkaz biblického príbehu: Ako nás 
majú Vianoce zmeniť. 

sa dozvedeli, aká suma sa pre 
zdravotne postihnuté deti z Tlmáč 
vyzbierala. Išlo presne o  312, 50 
eur (čo je takmer 9 415.- Sk). Dú-
fajme, že peniažky pomôžu tam, 
kde to najviac treba. 

PaedDr. Monika Kotorová

V pondelok 21. decembra 2009 sa Mestské kultúrne stredisko zapl-
nilo divákmi, ktorých lákalo predstavenie Na skle maľované. Naplnilo 
ich očakávania alebo ich dokonca predčilo? Dočíte sa priamo tu…

Mladé Tlmačanky na javisku 
vo veselohre Na skle maľované

Zoskupenie profesionálnych 
hercov Akadémie umení v Banskej 
Bystrici si dalo názov Bez opony. 
V prevedenej inscenácii Na skle ma-
ľované sa predstavili sice len traja 
herci, o to však ich vystúpenie bolo 
spontánejjšie a zohratejšie. Nechý-
bala ani inprovizácia, za ktorej chrb-
tom sa ukrývalo vyzvanie piatich 
mladých dievčat z javiska, aby sa 
nachvíľu stali herečkami.

Veselohra Na skle maľované nie 
je divadelnému, ale najmä televíz-
nemu divákovi neznáma. Pôvodný 
text poľského dramatika Ernesta 
Bryla pre Divadlo Bez opony dra-
maturgicky upravil úspešný slo-
venský scenárista a režisér Jakub 
Nvota. Hudobné podklady piesniam 
známych celým generáciám nanovo 
naaranžoval líder populárnej kapely 
No name - Igor Timko. Réžie sa ujal 
populárny slovenský herec a režisér 
Marcel Šály. 

Nešlo ani zďaleka o konkurujú-
ce predstavenie, ale najmä o tvori-
vé a originálne úsilie, ktoré sa stali 
hlavnými kritériami. A tak sa diváci 

prostredníctvom prvotného rozprá-
vania presunuli do Horných Uhrov, 
aby sledovali vtipne až groteskne 
sa prekárajúceho čerta a anjela, a 
vôbec: hercov, ktorí notoricky známy 
námet pojali jedinečne. 

Takže na chvíľu divákov zvedie 
do svojich osídiel nedeľná chvíľka 
poézie, humor (kolíšte ma v kolís-
ke rýchlejšie, lebo sa ponáhľam za 
frajerkou) i zamysleniahodné výroky 
(ak nemáš blízko tú, čo ľúbiš, tak ľúb 
tú, čo máš blízko). 

Potom, čo si čert ponaháňa svoj 
chvost, začne obháňať spolu s anje-
lom, ktorý tentokrát nevyťahoval ľudí 
z prúserov, ale z hľadiska, domáce 
obecenstvo. Na javisko vystupuje 
päť mladých dievčat, aby si z nich 
Jánošík vybral tú svoju. Dievčatá sa 
stali živou kulisou i krátkodobými „he-
rečkami“. Improvizácia a ojedinelosť 
nepochybne zaujali a každý divák od-
chádzal s piesňou na perách. Ktorá 
to bola – to necháme na neho: Hajaj, 
búvaj; Tie ženy, tie ženy; Prišli sme 
k vám s muzikou; Zbohom buď…

 PaedDr. Monika Kotorová

Dňa 29. januára 2010 sa uskutoč-
nil v priestoroch kultúrneho domu 
Tlmače – Lipník „ŠTUDENTSKÝ 
PLES“ študentov Strednej odbornej 
školy technickej v Tlmačoch. Sme 
veľmi radi, že sa nám podarilo po 
mnohých rokoch obnoviť túto tra-
díciu pomocou pani riaditeľky Ing. 
Janky Mrázovej a študentov z od-
boru „pracovník marketingu“.

Úvod plesu slávnostne otvorili 
študenti klasickým štandardným 
tancom „valčík“ s vynikajúcou cho-
reografiou a následne pokračovali
učiteľským tancom. Počas večera 
sme zvolili z ôsmych párov v troch 
kategóriách „Pár plesu“, ktoré dôs-
tojne reprezentovali všetkých štu-
dentov.

Počas celého večera vládla vy-

tudentský ples
nikajúca atmosféra, dobrá nálada 
a o hudbu sa postaral DJ Jano 
Klinko. Celým večerom  nás spre-
vádzala moderátorská dvojica. Vy-
vrcholením večera bolo vyhlásenie 
tomboly, ktorá bola veľmi bohatá. 
Týmto by sme sa chceli zároveň po-
ďakovať všetkým sponzorom, ktorí 
venovali ceny do tomboly. 

Dúfame, že v tejto krásnej tradícií 
budeme pokračovať mnoho ďalších 
rokov.

   Za pracovníkov marketingu
             Milena Lacková 2. C

Š

* Dňa 6. 3. t.r. sa v Žiari nad 
Hronom konala medzinárodná 
súťaž v štandardných a latinsko-
-amerických spoločenských tan-
coch o Pohár primátora mesta. Vo 
veľmi kvalitne obsadenej kategórii 
Junior II „D“ reprezentovali náš 
okres členovia TŠK Junilev Barbora 
Sklenárová s partnerom Marekom 
Kršákom. Zo súťaže si odniesli za 
finálové umiestnenie v štandard-
ných tancoch vo svojich tanečných 
preukazoch 13 bodov a v latinsko-
-amerických tancoch 9 bodov za 
semifinálové umiestnenie. Barbora
Sklenárová ako žiačka VI. A triedy 
ZŠ v Tlmačoch vzorne reprezentuje 
naše mesto a okres v oblasti spo-
ločenského tanca, preto jej aj touto 
formou gratulujeme k dosiahnutým 
úspechom a na nastúpenej ceste 
držíme palce.

*... 2. miesto Ing. Dušana Medzi-
hradského v päť centovom mariáši 
v Tatranskej Lomnici – 5. decembra 
2009,

* ... účasť tlmačanov na maratóne 
v Bratislave Eva Seidlová ml., otec 
a syn Hajdučíkovci a polmaratónu 
– Milan Švec dňa 28. marca 2010, 

* ... čestné uznanie v kategórii A1 
(autori nad 25 rokov bez výtvarné-
ho vzdelania) Františkovi Paluškovi 
a Karolíne Šárnikovej za akvarely 
Labute, 

* ... výstava obrazov Františka Pa-
lušku v Galérii Salla Terena v Prezi-
dentskom paláci v Bratislave. Verni-
sáž bola otvorená  8. apríla o 16.00 
hod. a potrvá do 11. mája 2010. 
Predstavuje časť svojej tvorby ole-
jomaľby slovenských dedín a slo-
venskej prírody. Druhá časť je akry-
lová abstraktná tvorba.

Potešilo nás

• Prezident Ivan Gašparovič si so záuj-
mom prezrel výstavu obrazov Tlmača-
na Fera Palušku. 

Foto: Vanda Prandorfyová
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U nás taká obyčaj: Či je odmäk, 
či zima neľútostná, postretať sa 
s priateľmi je vec nutná a keď večer 
piesňou  zláskavie, budeme tanco-
vať a pripíjať na zdravie.

Fašiangové tradície a zvyky re-
zonovali dňa 15. februára 2010 
v sále kultúrneho domu v Tlma-
čoch. Súčasťou Fašiangov býva aj 
vyhlásenie výsledkov degustácie 
vín z produkcie tlmačských vinárov. 
Tohoročné ocenenia sú nasledov-
né:

Biele vína:
1. Jozef Mako - Pesecká leánka, 

2. Pavel Slavkov - Pesecká leánka, 
3.  Július Šuránsky  - zmes.

Červené vína:
1. Štefan Valach – Frankovka, 2. 

Karol Lacko – André, 3. Jozef Mako 
– André.

Toto degustačné podujatie je lo-
kálne, teda rozsahom oveľa skrom-
nejšie, menej okázalé a menej re-
prezentatívne ako v mnohých iných 
obciach patriacich do Nitrianskej 
kráľovskej vínnej cesty. V Tlmačoch 
však majú jednu zvláštnosť. Okrem 
odbornej komisie aj špeciálnu žen-
skú degustačnú skupinu, ktorá 
prezentuje výsledky senzorickej 
degustácie vzorky vína ojedinelou 
stupnicou, nie od sto, ani od nuly, 
ale od srdca. Sú veci, na ktoré tre-
ba dozrieť vekom. Žienky z PO-KU-
-Su, spolu s prítomnými, rozvinuli 
farby, vône, chute a gaudálie nielen 
vína, ale aj života v seniorskom 
veku. Zneli pesničky. A potom, keď 
zazvonili skleničky, pripíjali štýlovo: 
trikrát srdcom, raz ústami.

Na tohoročnej fašiangovej burze 
všetci s napätím sledovali licitáciu o 
„Stromček šťastia“, ktorý do dražby 
venoval pán primátor Miroslav Po-
važan. Veď trochu viac toho zdra-
víčka a šťastíčka by každý rád bral 
a užíval. Kupovali majitelia jedno-

Fašiangy 2010
centových mincí. Dražobnou pod-
mienkou bol najnižší rok razenia 
nadobúdateľom predloženej mince.

Podľa tunajšej obyčaje k pitiu 
vínka patria aj tradičné fašiangové 
špeciality a chuťovky. Boli vynika-
júce. Pri rezkej hudbe Rikkoňovcov  
sa všetci, podľa ľubovôle svojej, za-
bávali, spievali, tancovali.

Seniorky z PO-KU-Su fašiangový 
folklór trochu zmodifikovali a spo-
lu s ostatnými radosti požívali až 
dovtedy, kým nebolo treba harmo-
nikára zo služby prepustiť, harmo-
niku zapečatiť a basu na zaslúžený 
odpočinok odprevadiť. Dokumenty 
a pečať do archívu odložili.

A čo ďalej? Nuž, u nás taká oby-
čaj, keď jedno končí, na druhé sa 

prichystaj. Prezradím, že v tvori-
vej dielni PO-KU-Su už pripravujú 
programy na jar, ba pomýšľajú aj 
na leto. Slovom a piesňou budú re-
agovať aj na niektoré historické vý-

 • Foto: Ladislav Mereš

ročia a udalosti, ako sú napríklad: 
65 rokov od ukončenia  II. svetovej 
vojny a 935. výročie prvej písomnej 
zmienky o Tlmačoch.

 Eva Zuzčáková
 

 Určite si spomínte na pilotnú akciu – festival Tlmačská kalba. 
V lete navštívilo tlmačský amfiteáter niekoľko skupín mladých hu-
dobníkov z okolia. Akcia oslovila najmä mladšiu generáciu. A ako 
to bolo tentokrát?

dodržané nebolo, celkové poňatie 
hudby bolo predsa len pokojnejšie 
a klasické piesne, ktoré znejú tvr-
do, sa tentokrát tešili jemnejšiemu 
prevedeniu, čomu zodpovedala 
aj  pohodovejšia atmosféra.

   Na podujatí sa prezentova-
li 4 kapely: UNDERDOSE, EXIT 
TOILET, THE PARANOID a po 
odvolaní jednej nitrianskej kapely 
zo zdravotných dôvodov vystúpila 
aj kapela SICK DOG, ktorá sa po-
núkla ako náhradník. 

   Na takomto komornejšom 
koncertíku sa podieľalo aj o čosi 
menej organizátorov. Ale všetci už 
dnes vedia, že v ročníkovom po-
kračovaní Tlmačskej kalby určite 
neprestanú. Najbližšie sa môžeme 
tešiť na leto a pravdepodobne nás 
zas prekvapia aj druhou akciou 
v roku.

 PaedDr. Monika Kotorová

Tlmačská kalba prekvapila o čosi skôr

 V pondelkové popoludnie - 28. 
decembra - až do neskorej noci 
mali mladí opäť príležitosť na kul-
túrne vyžitie, a tak trochu aj mlá-
dežnícke vybláznenie. Tentokrát 
sa organizátori Tlmačskej kalby 
postarali o tzv. vianočný unplug-
ged (anplakt). Spoločenský dom 
na Lipníku nachvíľu podvihol nála-
du priaznivcom (zväčša) rockovej 
hudby a fanúšikov mladých kapiel 
z okolia. Atmosféru dotvárali na ja-
visku sviečky a občasná vianočná 
vsuvka v repertoári hudobníkov.

   Lístky sa začali predávať už 
o 17. hodine a začiatok plánovali 
organizátori na 18. hodinu do 23. 

hod. večer. S miernym meškaním 
sa návštevníci predsa len doč-
kali úspešného zahájenia akcie. 
Dokonca sa pôvodne plánovalo 
zaobstarať autobus, ktorý by za-
šiel do okolitých obcí a priviezol 
divákov na podujatie vzhľadom na 
sviatkové obmedzenie dopravných 
spojov. Hoci to nevyšlo, myšlienka 
to nebola zlá a istotne sa bude re-
alizovať v budúcnosti.

   Aj napriek tomu sa mládeže 
zišlo dosť. Organizátori podľa ná-
zvu unplugged sľubovali interpre-
tácie, pri ktorých môžu hudobníci 
používať výlučne akustické hudob-
né nástroje. Aj keď to tak úplne 

V našej materskej škole bolo od ja-
nuára veľa pútavých a zaujímavých ak-
cií - veď posúďte.

Všetky triedy mali v mesiaci február 
karneval – deti vytešené, masky nápa-
dité, krásne popoludnia prežili rodičia, 
deti i pani učiteľky.

V mesiaci marec  mali tri triedy otvo-
rené hodiny – ukázali sme našim rodi-
čom, ako sa „učíme“. Bolo to zaujíma-
vé, rodičia sa presvedčili, že pobyt ich 
ratolestí v materskej škole je pestrý, 
stále sa niečo tvorí, poznáva.

Zapojili sme sa aj do súťaže Vesmír 
očami detí, kde dve naše deti získali 
popredné umiestnenie v okresnom kole 
a ich práce postúpili na celoslovenskú 
súťaž - Alex Nagy - 2. miesto a Karo-
línka Šárniková – 3. miesto. Gratuluje-
me!

Život v Materskej škole v Tlmačoch na Lipníku
   V tomto mesiaci bol aj týždeň vody. 

Pani učiteľky celý týždeň s deťmi robili 
pokusy, prezerali si encyklopédie, oboz-
námili sa s kolobehom vody v prírode. 
V piatok pre deti pripravili kvíz s otáz-
kami, na ktoré deti hľadali odpoveď cez 
týždeň v rôznych aktivitách.

Našim deťom približujeme aj staré 
tradície. Boli sme vyniesť Morenu do 
Hrona. 

Vo veľkonočnom týždni maľovali deti 
zo žabkovej triedy vajíčka so starým 
otcom jedného dievčatka. Deti práca 
veľmi bavila, každé si domov vyrobilo 
vlastné vajíčko.

V nasledujúcich mesiacoch nás čaka-
jú tiež pekné podujatia, o ktorých Vás 
budeme informovať nabudúce.

 Dana Vidanová
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Posledný februárový deň tohoto 
roku (28.2. 2010) sa tlmačskí herci 
Martin Kabát, Jozef Krčmár, Juraj 
Hruška, Alena Senešiová a Dada 
Krčmárová postarali o nezabud-
nuteľný zážitok. V spoločenskom 
dome na Lipníku odohrali hru 
Chvála bláznovstva alebo Elling 
a Kjell Bjarne.

Láskavá komédia o živote dvoch 
trochu odlišných ľudí je nielen po-
bavením, ale aj dôvodom k za-
mysleniu. V ich príbehu sa totiž u 
divákov prejavuje pocit empatie a 
majú možnosť aj precítiť silu pria-
teľstva či lásky. Autor divadelnej 
inscenácie Chvála bláznovstva 
Axel Hellstenius v preklade Petra 
Kerlika sa posnažil o inteligent-
nú komédiu, v ktorej sa mentálne 
odlišní ľudia pokúšajú po pobyte 
v ústave znovu vrátiť do reálneho 
sveta. 

Režisérka DS Hľadanie Alena 
Senešiová spolu so svojimi her-
cami dodali hre zaujímavý rozmer. 

DS Hľadanie uviedlo na divadelnú scénu 
Počas celej hry prekvapí veľa-
vravná mimika, ako aj gestá hlav-
ných postáv, ktoré vďaka nej pre-

dostrú pred diváka svoju „inakosť. 
Zaujímavé je aj sledovať osudy 
jednotlivých postáv, ktorých život 

milo (Kjell, Elling, Reidun) i nemilo 
prekvapí (Frank Asli).

Kostýmy, vhodne a účelne vy-
bratá hudba, efektné nasvietenie 
– to všetko podčiarkuje slovný, si-
tuačný i charakterový humor. Dy-
namika hry dostala najväčší spád 
v druhej tretine inscenácie (pô-
rod, hektické telefonovanie, veľmi 
rýchlo porušená zásada o nepití, 
opilosť) a tým nedovolí divákom 
oslabiť svoju pozornosť.

Dojmy divákov určite nevyhas-
nú v krátkom čase. A tí, ktorí sa na 
premiéru nedostali, sa môžu tešiť 
na reprízy hry (napríklad na Diva-
delných dňoch pod Slovenskou 
bránou), aby sa okrem zábavy aj 
poučili, napríklad o tom, že „spo-
lužitie dvoch ľudí nepripúšťa dovo-
lenkovanie jedného bez druhého“ 
alebo o tom, že „dohodou o roz-
delení domácich prác predídete 
konfliktom.“

 PaedDr. Monika Kotorová

V Spoločenskom dome na Lip-
níku sa 7. marca 2010 zišli mnohí 
členovia Divadelného súboru Hľa-
danie, ktorí či už v minulosti alebo 
v súčasnosti patria do jeho kolek-
tívu. Po odohraní najnovšej hry 
Chvála bláznovstva sa stretnutie 
členov a pozva-
ných hostí zme-
nilo na príjemné 
spomínanie na 
spoločne prežité 
a trávené chvíle.

Kde sú však 
počiatky jeho 
existencie? O je-
ho vznik sa po-
starala režisérka 
a herečka súboru 
Alena Senešiová, 
ktorá bola v tom 
čase členkou 
Slovenského po-
hronského javis-
ka v Leviciach. 
Založeniu súboru predchádzala 
smutná udalosť, ktorou bol náhly 
odchod divadelného priateľa, re-
žiséra a herca Fera Držíka. Prvá 
inscenácia v r. 1995 „Hriech“ bola 
venovaná práve jemu. Začiatky boli 
ťažké, no umiestnenie v rámci kraj-
skej prehliadky na 1. mieste dodalo 
hercom odvahu a upevnilo ich pre-
svedčenie, že energia bola nasme-
rovaná správnym smerom.  

Ako prezradila riaditeľka MsKS 
Tlmače a zároveň režisérka jubi-
lujúceho súboru, Názov Hľadanie 
bola vlastne náhoda: „Napriek mno-

Divadlo Hľadanie Tlmače 
oslávilo 

hým typom pri hľadaní názvu sme 
siahli po vlastnej podstate celej pro-
blematiky a myslím si, že ten názov 
skutočne vystihuje naše konanie 
a ambície.“  

Na vrchol divadelného Olympu 
sa Tlmačania dostali s inscenáciou 

Christa Bojčeva – Orchester Tita-
nic, s ktorou boli nominovaní na 
dva zahraničné festivaly /Mace-
dónsko a Bulharsko/ ako reprezen-
tanti Slovenskej republiky (2009). 
Úplným vrcholom bola nominácia 
na účinkovanie v Slovenskom ná-
rodnom divadle, ako jedna z dvoch 
najpozoruhodnejších  i n -
scenácií neprofesionálnej divadel-
nej scény predchádzajúcej sezó-
ny. 

Na oslave narodenín nechýba-
la ani torta. Primátor mesta Mgr. 
Miroslav Považan poprial veľa di-

vákov a skonštatoval, že „tí, ktorí 
túto prácu robia, si nevedia inú ani 
predstaviť.“

  Súčasťou Hľadania sú 
všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom podieľali na jeho raste a men-
ný zoznam by bol veľmi dlhý. Prá-

ve vďaka všetkým či už 
aktívnym alebo pasívnym 
členom  možno vďačiť za 
vysokú úroveň organizo-
vaných podujatí, či už 19. 
ročník krajskej prehliadky 
Divadelné dni pod Slo-
venskou bránou alebo 4. 
ročník celoštátnej pre-
hliadky Tlmačské čino-
hranie. 

 S l o v k o m 
prispel aj prekladateľ hry, 
ktorú túto sezónu divadel-
níci z Tlmáč naštudovali, 
Peter Kerlik. A ako inak, 
ak nie divadelne: „Najdô-
ležitejšia vec je divadlo. 

Všetko ostatné je divadlo.“
Na záver ešte slová aktívnej ria-

diteľky MsKS: „Myslím, že  práve 
javisko každému hercovi umožní 
odkryť aj tie najpotláčanejšie po-
city, či emócie a dáva mu priestor 
naplno odkrývať svoje vnútro. A to 
je na postave divadelného herca to 
krásne, prežívať na javisku aj to, 
na čo by možno v reálnom živote 
nenašiel odvahu.“ 

Takže počas Divadelných dní 
(30.4., 1.5, 2.5.) si príďte pozrieť 
(aj) domáci divadelný súbor!

 PaedDr. Monika Kotorová

15. rok 

novú hru

Spolocenská 
rubrika

Narodili sa

ˇ

Opustili nás

od 1.1.2010 
Alex Tuhý

Daniela Meľniková
Oskar Moravčík
Matej Butkovič

Rebeka Smrťková
Bohumil Ivan

Daren, Roderik Stribula

od 1.1.2010:
Ing. Karol Švaral

Ladislav Švec
Michal Titurus

Elena Cintulová
Elena Titurusová

Ján Solčan
Mária Rajnohová

Maroš Francel
Mária Koczková

Ján Považan
MUDr. Milan Staroň
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Vo štvrtok 25.3. 2010 v čase 9-
15 hod. sa žiaci ZŠ v Tlmačoch 
zapojili do 3. ročníka projektu Naj-
početnejší detský čitateľský ma-
ratón Čítajme si.., ktorý je súčas-
ťou 11. roč. Týždňa slovenských 
knižníc. Cieľom rekordu je zapojiť 
čo najväčší počet detí do čítania 
súčasne vo viacerých  mestách 
Slovenska, ako aj motivovať deti 
k čítaniu kníh, rozvíjaniu ich fan-
tázie a k pravidelným návštevám 
knižnice.

Krstnou mamou projektu je 
Oľga Feldeková, známa humorist-
ka a spisovateľka.  Podmienkou 
započítania účastníka bolo prečí-
tanie jednej strany  knihy od Petra 
Gajdošíka – Zverinec na siedmom 
poschodí.

Akcie v priestoroch školy sa zú-
častnilo 101 žiakov 1. stupňa. Zú-
častnení sa podpísali na diplom vo 
forme plagátu a každý čitateľ do-

Čitateľský maratón aj v Tlmačoch
stal záložku do knihy a brožúrku. 
Na našej škole vykonávala dohľad 
bývalá učiteľka Júlia Lobpreisová 
a učiteľky Mgr. Janka Kováčová 
a Mgr. Ľubica Zacharová.

V miestnej knižnici sa maratónu 
zúčastnili žiaci 2. stupňa ZŠ (5.-9. 
roč.). Ôsmaci a deviataci prišli do-
konca vo svojom voľnom čase. Po 
prečítaní dostal každý žiak brožúr-
ku, záložku do knihy a sladkosť 
a podpísal sa na diplom, ktorý po 
ukončení bude zdobiť knižnicu. 

Maratónu sa zúčastnilo 146 
žiakov 2. stupňa. Poďakovanie 
patrí všetkým žiakom, ktorí sa za-
pojili a učiteľkám, ktoré sa starali 
o hladký presun žiakov zo školy 
do knižnice a späť. Zvlášť Paed-
Dr. Eve Zuzčákovej, ktorá bola 
celý čas v mestskej knižnici a do-
hliadala na dodržiavanie pravidiel 
a zároveň bola svedkom pokusu 
o rekord a Mgr. Eve Dušekovej, 

ktorá po celý 
čas usmerňo-
vala a dohlia-
dala na plynulé 
čítanie žiakov. 

S l o v e n s k é 
deti v tento 
deň svoj re-

kord vo verejnom číta-
ní z predchádzajúceho 
roku prekonali! Čítalo 
sa na 139 miestach 
v 81 mestách Slo-
venska. Tentoraz sa 
do čítania zapojilo 21 
234 detí vo veku od 6 
do 15 rokov, čo je o 10 
436 viac ako v roku 
2009.

   Mgr. Kováčová 
Mgr. Zacharová 

Marta Oťáziková

Mesto Tlmače Mestské kultúrne stredisko Tlmače, 
Primátor mesta Tlmače, 

Mestské kultúrne stredisko Tlmače,
 vyhlasujú mestskú literárnu súťaž

CIEĽ SÚŤAŽE:
Poslaním súťaže je v súvislosti s plánovaným vydaním monografie 

mesta Tlmače pri príležitosti 935. výročia prvej písomnej zbierky o Tl-
mačoch zozbierať spomienky a príbehy starých rodičov, týkajúcich sa 
nášho mesta a spracovať v  literárnych útvaroch – poézia a próza.

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Literárne žánre – poézia a próza
 I.   kategória  -  žiaci 5. -9. ročníka základných škôl
 II.  kategória -  žiaci stredných škôl
 III. kategória -  dospelí

ROZSAH PRÁC:

Poézia    - najviac 3 básne (báseň musí obsahovať najmenej 3 strofy)
Próza     - najviac 3 samostatné práce max. 5 strojom – PC – písaných  

strán formátu A4 v slovenskom jazyku, podľa možnosti aj 
v elektronickej podobe na mskstlmace@imilsoft.sk, v sprá-
ve uviesť „Návraty“.

Súťažná práca musí obsahovať meno, vek autora a bydlisko.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:

27. 8. 2010 v rámci podujatia Tekovské folklórne slávnosti 2010
-  odborná porota po uzávierke súťaže, ktorá je 30. 6. 2010 vyhodnotí 

autorské práce, rozhoduje o umiestnení najlepších súťažných prác 
na 1., 2. a 3. mieste v kategórii poézia a próza

-  ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií 
stanovených odbornou porotou, táto môže niektoré miesto neudeliť

-  vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy, čestné uznania spojené s vec-
nými cenami /prvé tri miesta v kategórii próza, aj poézia/.
Výsledky súťaže budú zverejnené v mestských novinách Tlmačské 

echo a na  webovej stránke mesta – www.mestotlmace.sk. V budúcnosti 
vyhlasovatelia uvažujú vydať zozbierané literárne práce aj v knižnej po-
dobe.

NÁVRATY...

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi vrchmi a siedmimi dolinami, ležalo 
kráľovstvo, ktoré sa hrdilo tým, že v jeho názve je skrytý kus prírody.  
V kráľovstve žili pán kráľ s kráľovnou, dvomi princeznami, radou konše-
lov a poddaný ľud. Keď princezničky vyrástli,  staršia sa vydala do su-
sedného kráľovstva a mladšia sa do vydaja neponáhľala. Po niekoľkých 
rokoch odlúčenia pozvala mladšia sestru na návštevu. Tá sa potešila 
a hneď sa pobrala na cestu. Princezné sa radostne zvítali a až do veče-
ra si mali stále čo povedať. Potom staršia Marienka sa obrátila k mladšej 
Zuzke.  - Rada by som sa prešla po čerstvom vzduchu a zároveň sa 
popozerala, čo tu máte  nového.  - Ako si praješ, sestra moja. Chytili 
sa za ruky, ako keď boli malé a vybrali sa do ulíc. Neprešli ani len sto 
metrov, keď sa proti nim z tmy vyrútil s hlasným brechotom statný vlčiak.  
Chvíľu okolo nich krúžil a brechal, kým sa niekde z tmy neozval hlas. 
- Rexo, nechaj!  Pes zavrtel chvostom a odbehol. Marienka sa triasla na 
celom tele od strachu a až po hodnej chvíli sa zmohla na slovo. - Zuzka, 
čo má toto znamenať? - Vieš, sestra moja, v našom kráľovstve sa stá-
lo módou chovať psov. Chovajú ich ľudia aj mimo rodinných usadlostí, 
v nájomných domoch, bez ohľadu na to, že tie zvieratá vlastne týrajú. 
A neskoro večer a skoro ráno vyrážajú s nimi do ulíc - vyvenčiť ich. - A to 
ich ani nedávajú na vodítko? - Niektorí aj áno, ale tých nedisciplinova-
ných je viac.  Medzitým stretli zo dvadsať  psíkov aj ich majiteľov a len 
jeden psík bol uviazaný. Niektorí si čupli do trávy a tam zanechali za 
sebou pamiatku. Vzápätí stretli psa veľkého ako malé teliatko a ten si 
čupol rovno uprostred chodníka. Zanechal tam po sebe niečo na spô-
sob nevábne voňajúceho koláča, za ktorého veľkosť by sa nehanbil ani 
sám Valibuk. Princezná Marienka sa hneď ozvala. - Vy takéto móresy 
trpíte v tomto peknom kráľovstve? Načo máte vôbec radu konšelov? 
- Vieš, pán kráľ má veľa povinností a toto nesleduje. A konšeli majú asi 
iné záujmy ako starať sa o poriadok a čistotu v kráľovstve.  - Ale veď je 
to tak jednoduché. V kráľovstve, kde žijem sa tento problém už dávno 
vyriešil.  Nevoľníci bez práce musia večer a ráno hliadkovať a ak niekde 
behá psík bez vodítka a navyše ak zanechá po sebe pamiatku a jeho 
majiteľ to ho hneď neodstráni, tak mu dajú pokutu sto dukátov. A tiež 
kontrolujú, či má každý zaplatený poplatok za psíka. Za psíka chované-
ho v rodinnej usadlosti sa platí ročne sto dukátov a za psíka chovaného 
v nájomnom dome päťsto dukátov. A ver mi, že už v nájomných domoch 
ľudia chovajú radšej rybičky ako psíkov.  Tak tam ani nemá čo zavýjať, 
či brechotom obťažovať iných.  Urobte to tak tiež. - Musím Ťa poprosiť, 
aby si toto povedala ráno nášmu oteckovi, teda kráľovi, priamo na stret-
nutí s konšelmi.  Tak sa aj stalo a kráľovstvo prestali špatiť pamiatky po 
psíkoch.

Psie kráľovstvo

Eva  Stehlíková:  
Moderná rozprávka



8 Tlmačské echo

Podujatia MsKS Tlmače 
16.4. 18.00 hod. Hudobný koncert pre mladých
     Účinkujú: ZOČI VOČI; THE PARANOID; 
                PROBLEM; SMER OMSK
     Vstupné: 2€
     Spoločenský dom na sídlisku Lipník

23.4.  9.00 hod.  Čriepky
     regionálna prehliadka ľudovej slovesnosti detí ZŠ,
     organizovaná v spolupráci s ROS a MS Levice
     vstupné dobrovoľné
     Spoločenský dom Tlmače – Lipník

25.4. 19.00 hod. Divadlo mladých Napočkanie Tlmače
     uvádza premiéru komédie
     Werner Schwab, preklad Anton Korenči ml.:
     Európska večera
     réžia: Anton Korenči ml.
     vhodné pre divákov od 15 rokov
     vstupné: 2,- €, dôchodcovia a študenti 1,- €
     Spoločenský dom Tlmače - Lipník

30.4. 19.30 hod. Stavanie mája
     Účinkuje FS Vatra a DFS Plamienok
     námestie pred Spoločenským domom

30.4. - 2.5.   Divadelné dni pod Slovenskou bránou
     19. ročník krajskej prehliadky neprofesionálnych 
     divadelných súborov dospelých a divadiel mladých
 
9. 5. 16.00 hod.  Slávnostná akadémia pri príležitosti májových 
     sviatkov Deň víťazstva nad fašizmom, 
     Deň matiek, Deň Európy
     Vstupné dobrovoľné
     Spoločenský dom na sídlisku Lipník

15. 5.  10.00 hod. Tlmačská dvadsaťpäťka 
     XXVII. ročník cestného behu na 25 km.

www.mestotlmace.sk

@: mskstlmace@imilsoft.sk

: 036/6342054, 0918 499188

PRIPRAVUJEME: 

• 11. - 13. 6. -  Tlmačské činohranie - IV. ročník celoslovenskej 
     súťažnej prehliadky neprofesionálneho činoherného 
     divadla

• 17. 6.   -  Detské predstavenie materského centra LIPKA

• 10. 7.   -  Piknik pod Slovenskou bránou - III. ročník
     amfiteáter Tlmače

• 14. 8.   -  Tlmačská kalba - II. ročník

• 27. - 29. 8. -  Tekovské folklórne slávnosti

www.mestotlmace.sk
@: mskstlmace@imilsoft.sk
: 036/6342054, 0918 499188

Najbližšie číslo TLMAČSKÉHO ECHA 

vyjde  v auguste 2010

Nitriansky samosprávny kraj,
Mestské kultúrne stredisko Tlmače,

s finančnou podporou Ministerstva kultúry
Vás pozývajú na XIX. ročník  festivalu

súťažná prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla 
dospelých Nitrianskeho kraja

30. apríla - 2. mája 2010, Spoločenský dom Tlmače - Lipník
PIATOK, 30. apríla 2010

10,00 hod. Divadelná skupina GAV Levice, 
   František Malec: Hlúpy Jano, rozprávka pre dospelých
   réžia, úprava:  Petr Meszároš, vhodné od 10 rokov
11,30 hod. Divadlo Druháčky pri Súkromnom konzervatóriu Topoľčany
   Dario Fo, preklad: Blahoslav Hečko
   Slepý a chromý réžia: kolektív divadla, vhodné od 12 rokov
13,30hod. Divadlo Kremeň na ceste pri ZUŠ Levice
   Pierre de Marivaux, preklad: Renata Kogelová
   Falošné našepkávanie, komédia, úprava, réžia: Renata 
   Kogelová, vhodné od 14 rokov
17,30 hod. Divadlo Hľadanie Tlmače 
   Axell Hellstenius, preklad: Peter Kerlik 
   Chvála bláznovstva alebo Elling & Kjell Bjarne
   komédia, réžia: Alena Senešiová, vhodné od 15 rokov
20,30 hod. Celkom malé divadlo, o.z. Žemberovce
   Athol Fugarda, preklad: Zdena Ginčaiová
   Ahoj a zbohom, dráma, úprava: Petr Meszároš, 
   réžia: Edo Šebian, vhodné od 15 rokov

SOBOTA, 1. mája 2010
10,30 hod. Divadlo ASI Šaľa
   Pierre Jolivet, Wesley Strick, Bruce Robinson
    Návrat do raja, dráma, úprava a réžia: Roman Budai 
   a Miro Demín, vhodné od 15 rokov
13,00 hod. Modré divadlo Vráble, Štefan Foltán: Citová výchova
   generačná výpoveď, réžia: Štefan Foltán, vhodné od 16 rokov
15,30 hod. Divadlo mladých Napočkanie Tlmače
   Werner Schwab, preklad: Anton Korenči ml., a.h.
   Európska večera, komédia, réžia: Anton Korenči ml., a.h.
   vhodné od 15 rokov
17,30 hod. Divadlo U Zuzy Múzy Nitra, Kolektív súboru: Svadba
   komédia, réžia: Kamila Ševellová, vhodné od 13 rokov
19,00 hod. Koncert hudobnej skupiny KONTIKI Levice
   Reštaurácia Garaj
20,30 hod. Divadlo Dominus Močenok, Július Barč - Ivan: Matka
   dráma, réžia: Vladimír Sadílek, vhodné od 10 rokov

 NEDEĽA, 2. mája
11,15 hod. Divadelný súbor ZASESMELENDVE Nitra
   Arto Paasilinna, preklad: Jan Peter Velkoborský
   Príbeh laponského mlynára, tragikomédia
   réžia, úprava: Marica Šišková, vhodné od 12 rokov
13,00 hod. Divadlo Jednosmerka Levice, A. P. Čechov, preklad: 
   I. Slimák, Insomnia, dráma, réžia, úprava: Lucia Šuľová
   vhodné od 12 rokov
15,00 hod. Divadlo ŠOK Šaľa, Cormac McCarthy: Cesta, dráma 
   réžia: Viktor Vincze, vhodné od 12 rokov
16,30 hod. ,,KLAUNIÁDA pre deti a rodičov” 
   Nám. pred Spoločenským domom 
18,30 hod. Hosť prehliadky, Celkom malé divadlo, o. z. Žemberovce
   J. Císler, preklad: Petr Meszároš, Deväť dioptrií
   crazyetuda, réžia: Edo Šebian, vhodné od 12 rokov

hneď po...   SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Predstavenia prebiehajú v divadelnej sále Spoločenského domu v Tlma-
čoch na sídlisku Lipník. Zmena programu vyhradená! 
Vstupné : Dospelí – 1,5 €, Deti a dôchodcovia – 0,90 €. Permanentka 
na všetky predstavenia – 10 € a 5,30 €. 
Vstupné na sprievodné podujatia je dobrovoľné.

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

Divadelné dni pod Slovenskou bránou 
- memoriál bratov Držíkovcov

PRIPRAVUJEME: 
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Piknik pod Slovenskou bránou 2010 
-Kurací    - Rybací

(nehodiace sa preškrtnite)

Názov družstva:

Meno vedúceho:

Kontakt (tel., mail):

sa záväzne prihlasuje do súťaže Piknik pod Slovenskou bránou 2010. 

V  Tlmačoch 
dňa   .............................................

Podpis:

Uzávierka prihlášok : 31. 5. 2010
Miesto odovzdania : MsKS Tlmače, mskstlmace@imilsoft.sk

*  *  *

Organizátori sa v tomto roku rozhodli dať priestor súťažiacim pri 
výbere základného gastronomického zamerania – kurčatá, alebo 

ryby. V prípade, že Vám vyhovujú oba typy, ponechajte ich.

Pravidlá súťaže budú zverejnené po uzávierke prihlášok 
na www.mestotlmace.sk

Piknik pod Slovenskou bránou 2010

PRIHLÁŠKA

Klub slovenských turistov  patrí 
medzi najaktívnejšie športové od-
diely v rámci mesta Tlmače. Okrem 
dospelých členov oddielu KST, 
vznikol v minulom roku aj Turistický 
oddiel mládeže, ktorý mal 13 detí 
a vedie ho pani Andrea Szeiffová 
z Levíc. O aktivite KST Tlmače ne-
svedčí len veľký počet jeho členov 
(51), ale aj rôznorodé akcie. Jeho 
činnosť je veľmi rozmanitá, zahr-
ňuje rôznorodé formy turistiky po-
čas všetkých ročných období. Inak 
tomu nebolo ani v uplynulom roku. 
Nakoniec posúďte sami. 

V zimných mesiacoch si členovia 
turistického oddielu nevedia pred-
staviť bez tradičného bežeckého 
lyžovania v Kremnických vrchoch 
– Krahule a Skalka. Snehové pod-
mienky, vďaka prírode a vynikajúcej 
úprave nekonečných trás umožňujú 
bežkárom nasýtiť sa až do krajnosti 
radosti z pohybu. Aj okolie Tlmáč je 
pre túto zdravú aktivitu často vyu-
žívané. 

Prvý jarný mesiac – marec býva 
tradične zasvätený Jozefovskej túre 
a nenáročnej prechádzke do pred-
horia Štiavnických vrchov. Na Joze-
fovskej túre, ktorú zorganizovali čle-
novia nášho oddielu zo Žiaru nad 
Hronom sme vyskúšali úplne nový 
náučný turistický chodník z Hliníka 
nad Hronom do Sklených Teplíc. 
Chodník dĺžkou nijak zvláštnou, 
ale náročnosťou určite zaujímavý. 
Od pohodlných úsekov, sa na ňom 
nachádzali aj miesta s náročným 
výstupom pomocou reťazí a rebrí-
kov. To veru nikto v danej lokalite 
nečakal. Účastníci akcie, najmä 
deti z nášho turistického oddielu 
mládeže, pre ktoré to bola prvá ich 
akcia, si to nevedeli vynachváliť. Na 
konci marca sa v okolí „Rybnícké-
ho domca“ na druhej strane Hrona 
v úpätí Štiavnických hôr stretlo 15 
členov oddielu, kde bolo čo obdivo-
vať v prebúdzajúcej sa prírode. Ako 
pre deti, tak aj pre dospelých dobre 
padla opekačka na záver akcie.

Apríl aj tohto roku patril Pretekom 
turistickej zdatnosti. Naše „turistic-
ké“ deti po zimnej príprave súťažili 
v turisticko – poznávacích disciplí-
nach najprv na miestnom kole a na 
záver mesiaca aj na okresnom kole 
v Bátovciach. Nenechali si ujsť 
pôžitky z rozvíjajúcej sa prírody 
a vyrazili na Žuhračku a neskončili 
v Tekovskej Breznici pokiaľ za po-
moci psa-sprievodcu neprekutali 
všetky posedy a neplašili vzácneho 
mloka karpatského. Žuhračka bol 
cieľ akcie našich detí v máji, ale pre 
zmenu na bycikloch. Žiaľ cyklistické 
schopnosti ich donútili bycikle viac 
tlačiť ako na nich sedieť.  

V máji uplynulého roku bola v ži-
vote nášho KST výnimočná udalosť. 
Priatelia z KST Rimavská Sobota 
organizovali pre nás nesmierne 
krásnu a na zážitky bohatú turistic-
ko – poznávaciu akciu do pohorí se-

Rok 2009 Klubu slovenských turistov Tlmače
verného Maďarska. Počas 4-dňové-
ho pobytu sme mali možnosť vidieť 
mimoriadne čisté a usporiadané 
turistické trasy po maďarských ho-
rách. Aký to veľký rozdiel v porov-
naní s našimi turistickými chodník-
mi! Nezabudnuteľný dojem urobilo 
na väčšinu z nás mesto Eger s jeho 
vzácnymi pamiatkami. Za perfektnú 
organizáciu a príkladnú starostli-
vosť patrí rimavskosobotským turis-
tom veľká vďaka.

Koncom školského roku v jú-
ni, turistický oddiel vždy poriada 
Deň mladého turistu. Medzi deťmi 
je táto akcia veľmi obľúbená a po 
rokoch sa vrátila na Hodrušské 
jazero. Okrem toho sa po dlhých 
prípravných peripetiách podarilo 
zorganizovať turistickú akciu zvanú 
Považský Inovec medzinárodného 
charakteru, ktorej sa zúčastnili tu-
risti z Českej republiky.

V júli zorganizoval náš aktívny 
člen Ľubomír Lacko premiérovu ak-
ciu – I. ročník Splavu Hrona. Patrí 
mu veľká vďaka nielen za prípravu 
tejto akcie, ale najmä za to, že sa 
prejavil ako zdatný vodák a svojimi 
radami a prístupom dokázal celú 
akciu doviesť do konca bez väčších 
nedostatkov. Na prelome mesiacov 
júl – august sa organizuje už tradič-
né podujatie „Týždeň tlmačských 
turistov“. Tento raz celú réžiu pod-
ujatia zobrali na svoje plecia turis-
tickí priatelia zo Šumperka (Česká 
republika). Rodina Špidlových, bez 
ktorých si nevieme už ani predstaviť 
naše veľké akcie, pripravila ubyto-
vanie a turistickú stránku podujatia 
pre 60 členov akcie. Sme im za to 
veľmi povďační. Samozrejme, bez 
prípravy náročnej akcie (doprava, 
financie a iné) sa to nezaobíde. Tu 
svoju nezastupiteľnú rolu hrá rodi-
na Štullerovcov. Majú našu veľkú 
vďaku. 

Tak sa život turistický prehupol 
do jesenných mesiacov. Už roky 
v tomto období (september, októb-
er) odchádzajú tlmačskí turisti plní 
hríbového ošiaľu do Slovenského 
Rudohoria pod povesťami oprade-
ný Klenovský Vepor. Tu ich prichýli 
či Útulňa pod Veprom, alebo Stavä-
nie Skorušiná. Po 3 až 4 dňovom 
pobyte, okolie prechodené, telo 
neodýchnuté, duša vykúpaná, vra-
cajú sa turisti domov, napodiv vždy 
s hríbovým nadelením. Iná skupina 
našich turistov zatiaľ zdoláva zá-
kutia Slovenského raja. Predĺžený 
víkend sa nesie v réžii našej členky 
Ivetky Šutej. Turistický oddiel mlá-
deže podniká v septembri túru do 
Topoľčianok a na Hrušovský hrad. 
Za krásneho počasia videli množ-
stvo žrebčínov a peknú zrúcaninu 
Hrušovského hradu. Je potešiteľné, 
že akcie sa zúčastnili aj mladšie 
deti vzniknutého oddielu.

     Október nemôže byť bez akcie 
do Veľkej Fatry. Čo do počtu účast-
níkov, malá akcia, ale náročnosťou 

na kondíciu isto patrí k akciám veľ-
kým. Minulého roku sa jej zúčastni-
lo 6 našich členov. Ťažké snehové 
podmienky dovolili túru na chatu 
„Pod Borišovom“ prejsť len Necpal-
skou dolinou tam aj späť.   

Novembrovú jedinú akciu už 
dávno organizuje jeden z najzdat-
nejších členov KST Tlmače Milan 
Toman. Jeho akcia v Kremnických 
horách  sa už stáva legendou. Or-
ganizuje trasy, ktoré svojou dĺžkou 
(25 km a viac) sa zdolávajú čoraz 
ťažšie aj vychýreným ďiaľkošla-
pom. Ale aj napriek tomu je to akcia 
obľúbená o čom svedčí 20 účastní-
kov v minulom roku. V tomto mesia-
ci sa deti vydali náučným banským 
chodníkom do okolia Pukanca. 
Ideálne novembrové počasie bolo 
priam predurčené na objavy neras-
tov a hornín zo Štiavnických vrchov. 
Ešte aj dnes sa skvejú drahokamy 
z tejto vychádzky v obyvačkových 
stenách domovov našich detí. Úch-
vatný zážitok ich čakal pri návšteve 
krásneho gotického kostola sv. Mi-
kuláša v Pukanci.

Spolu s kalendárnym rokom 
končí aj rok turistický. V decembri, 
turisti, najmä deti sa stretávajú na 

chate pod Inovcom. Mikulášska 
akcia pod vedením pani vedúcej 
p. Szeiffovej, za výdatnej pomoci 
jej mamičky Ivetky Šutej pripomína 
nielen deťom, ale aj dospelým krás-
ne zvyky obdarovania sa darčekmi, 
chvíle na turistických chodníkoch, 
zážitky po celý rok.

Turistický rok je na zážitky boha-
tý. Náš oddiel je zoskupením ľudí 
s rôznymi záujmami, povahami. Je 
na chválu oddielu, že aj napriek 
tomu sa ľudia dobre cítia, že je 
v oddieli dostatočná tolerancia. Za 
to, že oddiel má takú bohatú činnosť 
možno vďačiť niektorým členom, 
pánom Štullerovi, Kotorovi, Lacko-
vi, Tomanovi. Osobitnú vďaku si za-
slúžia pani Szeiffová a jej mamička 
pani Ivetka Šutá, ktorých láskavá 
starostlivosť a obetavosť rozho-
dujúcou mierou prispeli k oživeniu 
Turistického oddielu mládeže pri 
našom KST.  Vyslovujeme želanie, 
aby ostalo vzájomné porozumenie 
v oddieli aj naďalej, aby prešliapané 
kilometre a čas strávený na turistike 
prinášal radosť z pohybu a pekné 
spomienky.  

S pozdravom  Horám zdar!
Jozef Pecha
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TLMAČSKÉ ECHO

Začiatkom marca skončila 1.slo-
venská liga v šachu družstiev. ŠKM 
TLMAČE ukončil svoj premiérový 
ročník v druhej najvyššej slovenskej 
súťaži  pomerne úspešne  a nad 
očakávanie.

Už pred posledným dvojkolom, 
ktoré odohrali Tlmače v Bratislave 
so Slovanmi, mali šachisti Tlmáč  
účinkovanie v budúcej sezóne isté. 

Šachová úroveň 1. ligy zodpove-
dala názvu tejto súťaže a určite ju 
pozdvihovali niekoľkí  veľmajstri a 
medzinárodní majstri. Niektoré druž-
stvá boli v súťaži posilnené aj o ša-
chistov z okolitých štátov (Česka, 
Maďarska, Rakúska) 
i preto vyznieva hod-
notenie tlmačského 
mužstva pozitívne, 
keďže  okrem Jána 
Báňasa ho tvoria 
hráči z levického 
okolia.

Šachové stretnu-
tia v súťaži prebie-
hajú na 8. šachov-
niciach. Za  Tlmače 
postupne nastúpilo 
14 hráčov. Skúse-
nosti z  extraligy a 1. 
ligy  už mali šachisti 
Báňas, Cibulka, Ka-
liský, Fabian, Široký  

   ŠKM Tlmače v 1. lige
pričom ďalší  ich v 1. lige získavajú.

Pre budúcnosť šachu v levickom 
okreseje dôležité, aby aspoň jeden 
oddiel účinkoval v takejto súťaži 
a bol v zápasovom kontakte s kva-
litnými slovenskými družstvami. Mla-
dí hráči tak majú možnosť overit si 
svoje teoretické znalosti aj  v prak-
tických šachových partiach. Je to 
aj jedna z úloh ŠKM TLMAČE pod-
chytiť mladých šachistov  z Tlmač 
a okolia a davať im postupne šance 
v ligových stretnutiach tak, aby  50  
ročná tradícia šachu v Tlmačoch 
bola úspešne zachovávaná  aj na-
ďalej.               Ing. Dominik  Béreš 

Tabuľka podľa poradia

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  TB1  TB2  TB3 
1 SK Modra  * 4 5 5½ 7 6 5½ 6½ 4½ 6 6½ 6½ 31 63,0 0
2 Slovan Bratislava C 4  * 4 5 6½ 4 6 4½ 6 4½ 5 6½ 27 56,0 0
3 SKS Dubnica n/V. B 3 4  * 6 5 4 4½ 4½ 6½ 5 3½ 5½ 23 51,5 0
4 Doprastav Bratislava B 2½ 3 2  * 2 4½ 4½ 5½ 5½ 5½ 4 7½ 19 46,5 0
5 SK Budmerice 1 1½ 3 6  * 3½ 4½ 4½ 6½ 5 4½ 4 19 44,0 0
6 Lokomotiva Trnava 2 4 4 3½ 4½  * 4½ 2 4½ 3½ 4½ 5½ 17 42,5 0
7 Slovan Bratislava B 2½ 2 3½ 3½ 3½ 3½  * 6½ 4½ 4 4½ 4½ 13 42,5 0
8 SK Tlmace 1½ 3½ 3½ 2½ 3½ 6 1½  * 4 5½ 4½ 4½ 13 40,5 0
9 Basta Nove Zamky 3½ 2 1½ 2½ 1½ 3½ 3½ 4  * 4½ 5 4½ 10 36,0 0

10 Chess Club Galanta 2 3½ 3 2½ 3 4½ 4 2½ 3½  * 5½ 4 8 38,0 0
11 Doprastav Bratislava A 1½ 3 4½ 4 3½ 3½ 3½ 3½ 3 2½  * 7½ 7 40,0 0
12 NSK Nitra B 1½ 1½ 2½ ½ 4 2½ 3½ 3½ 3½ 4 ½  * 2 27,5 0

  12. SK Tlmace (Elo Ø:2207 / TB1: 13 / TB2: 40,5)
š. T Meno Body Partie

1 IM Banas Jan 3,5 6,0

2 Kalisky Vladimir 11,0

3 FM Cibulka Vladimir 5,5 10,0

4 Fabian Jaroslav 1,5 5,0
5 Berek Geza 4,5 10,0
6 Siroky Jan 4,0 8,0
7 Novotny Michal 2,5 8,0
8 Beres Dominik 7,0 11,0
9 Boldis Frantisek 3,5 7,0

10 Zahorsky Robert 3,0 6,0
11 Botto Vladimir 0,0 2,0
12 Mesaros Jan 0,0 0,0
13 Havran Svetozar 0,0 0,0
14 Beres Lukas 1,5 4,0

FUTBAL:
V. liga Východ / Muži

Tím Záp. Skóre    B.
1. V. Lovce 19 50 : 10 47
2. Želiezovce 19 52 : 28 42
3. Tvrdošovce 19 44 : 27 37
4. Komjatice 19 37 : 35 32
5. Zemné 19 30 : 30 29
6. Dvory n.Ž. 19 30 : 28 27
7. Tlmače 19 39 : 30 26
8. Čaka 19 37 : 33 26
9. H. Vrbica 19 33 : 29 26

10. T. Lužany 19 28 : 41 25
11. Kalná 19 28 : 25 24
12. Chotín 19 32 : 45 24
13. Nesvady 19 33 : 50 21
14. Bánov 19 29 : 36 19
15. Pribeta 19 24 : 56 16
16. Semerovo 19 29 : 52 13

ObM / Dorast

Tím Záp.  Skóre   B.
1. Tlmače 20 89 : 11  55
2. Kalná 21 128 : 18  52
3. Podlužany 21 67 : 18  50
4. H.Turovce 21 82 : 48  44

V ObM dorast štartuje 18 družstiev

Automotoklub Tlmače v spolupráci s Nitrianskym 
samosprávnym krajom a mestom  Tlmače  usporiada 
v nedeľu 27.  júna 2010 Medzinárodné majstrovstvá 
Slovenskej  republiky mládeže v motokrose. 

Preteky sa uskutočnia  v štyroch kubatúrach mo-
tocyklov tried MX50, MX65, MX85, MX2 junior  na 
motokrosovej  trati pri Hrone. 

Štartovať  budú  reprezentanti Slovenska, jazdci 

Pozvánka na motokros
z Českej a Maďarskej republiky. Tréningy sa uskutoč-
nia  od  8,00  do 11,45 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 po-
zývajú na podujatie všetkých priaznivcov motokrosu.

   AMK Tlmače


