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TLMAČSKÉ ECHO
Tam, kde sú 
            Tlmače

V živote človeka sú mo-
menty, kedy aspoň na 
chvíľu spomalí, obzrie sa 
späť, zhodnotí... Sú to 
väčšinou dôležité životné 
míľniky, ktoré nás  zasta-
via a vrátia do minulosti. 
V živote nášho mesta je 
aj rok 2010 jedným z ta-
kýchto míľnikov, pretože v 
tomto roku si pripomíname 
935. výročie prvej písomnej 
zmienky o rybárskej osade 
Tlmače. Počas celého his-
torického obdobia Tlmače 
menili svoju tvár, vyvíjali 
sa, z malej osady  vyrástli 
v obec a dospeli ako malé, 
pokojné mesto na brehoch 
Hrona. Spomaľme teda, 
obzrime sa späť a vráťme 
sa spolu do čias našich 
starých otcov a materí, do 
čias hlinených domčekov 
a rybárskych sietí a pripú-
taní neviditeľným putom k 
rodnej zemi oslávme toto 
krásne výročie. V posledný 
augustový víkend sa Tlma-
če už po ôsmy krát vracajú 
ku koreňom svojich predkov 
v rámci Tekovských folklór-
nych slávností. A práve to 
je jedinečná príležitosť na 
oslavu a prejavenie úcty a 
vďaky tým, ktorí sa zaslú-
žili o rozvoj Tlmáč do ich 
dnešnej podoby. Potešíme 
sa, ak naše pozvanie prijmú 
aj tlmačskí rodáci, žijúci ďa-
leko od svojej rodnej hrudy 
a darujme si od nás pre nás 
stopy plynutia času zachy-
tených v monografii Tlmáč, 
ako prvej svojho druhu v 
histórii mesta vôbec.

 redakcia  

Tam, kde sú Tlmače, tok Hrona 
kraľuje.
Junácky Festúnok nad ním si pa-
nuje.
V jeho valoch sú tam dejiny zaklia-
te,
časom nad dedinkou, už v diale 
odviate.
Tlmače, Tlmače, nedá sa zabud-
núť,
tam jak sen plynula  nám žitia púť.

Tam, kde sú Tlmače je náš pre-
krásny kút.
Tam ma srdce ťahá, nemôžem za-
budnúť.
Pred domom záhradka, v úbocí vi-
nohrad.
Ľudí i tento kraj srdcom mám veľmi 
rád.
Tlmače, Tlmače, to naše mesteč-
ko,
tam patrí môj život,  aj srdiečko.

Marek Hudec

Primátor mesta Tlmače touto 
cestou pozýva rodákov Tlmáč 
na slávnostné stretnutie, ktoré 
sa uskutoční v rámci podujatia 
Tekovské folklórne slávnosti (27.- 
29. 8. 2010) pri príležitosti 935. 
výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Tlmače. Súčasťou osláv 
je aj vydanie I. monografie o Tl-
mačoch.

Nedeľa, 29.8.2010: 
• 9,00 hod. Slávnostné prijatie 
rodákov u primátora mesta- 
Obradná sieň Mestského úradu.
• 10,00 hod. Slávnostná svätá 
omša.  

• 11,00 hod. Jarmok ľudových 
remesiel - Areál amfiteátra. 
• 11,30 hod. Vysvätenie sloven-
ského kresťanského dvojramen-
ného kríža - Festung Tlmače. 
• 13,00 hod. Zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva spojené 
so slávnostným obedom  s ro-
dákmi - Penzión Lipa.
• 15,00 hod. Vinšujeme Vám...
Program detských folklórnych 
súborov - Amfiteáter Tlmače 
• 16,00 hod. Tlmačská rapsódia 
program folklórnych skupín a sú-
borov - Amfiteáter Tlmače. 
• 18,30 hod. Folklórny súbor 
Vila  Nový Sad – Srbsko zahra-

• Prvá publikácia o meste Tlmače, vydaná pri príležitosti 935. výročia 
prvej písomnej zmienky o Tlmačoch.

ničný hosť podujatia Amfiteáter 
Tlmače
V prípade Vášho záujmu o 
účasť na tomto slávnostnom 
stretnutí sa môžete prihlásiť  na 
MsÚ Tlmače do 20. augusta t.r. 
* Mestský úrad, Nám. odborárov 
10, 935 21 Tlmače 
(036/ 634 2021, 0918 431051, 
email: prednosta@mskstlmace.
sk, www.mestotlmace.sk
Záväzný poplatok za jednu oso-
bu je 7,-  €, v cene je zahrnutý  
prípitok, obed a voľný vstup na 
všetky podujatia.
Cena jedného výtlačku monogra-
fie je 15,- €.

 Tlmače 
v plynutí času...

Slovo na úvod

Stretnutie rodákov
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Mestské kultúrne stredisko Tl-
mače v spolupráci s SOUs v Tl-
mačoch v školskom roku 2010/
2011 pripravuje kurz francúzskeho 
jazyka pre začiatočníkov. Bližšie 
informácie v MsKS na (634 2054, 
0918 499188, @ - mskstlmace@i-
milsoft.sk.

Mestské kultúrne stredisko Tl-
mače prijme nových členov do 
detského folklórneho súboru PLA-
MIENOK vo veku od 4 rokov na 
školský rok 2010/2011 od 13. sep-
tembra do konca t.r. každý ponde-
lok a stredu od 16.00 - 17.00 hod. 
v tanečnej miestnosti Spoločen-
ského domu Tlmače - Lipník. (- 
Edita Barcíková – 0908 956 303, 
Mária Rajčanová – 0905 708 214) 
Mesačný poplatok na jedno dieťa 
je 1,- €.

Detské folklórne súbory okoli-
tých obcí sa aj tento rok 23. 4. 2010 
stretli na 14. ročníku prehliadky ľu-
dovej slovesnosti detských folklór-
nych súborov ČRIEPKY, aby pre-
zentovali svoju šikovnosť a záujem 
o folklór a tradície. Nepredstavili sa 
len domáce súbory, ale aj hosť pre-
hliadky, ktorým bol detský folklórny 
súbor Maršala Tita z Padiny zo 
Srbska. Napriek prvým rozpakom 
sa nakoniec všetci spoločne zabá-
vali, preto dúfame, že pobyt našich 
dolnozemských krajanov u nás vy-
tvoril podnet pre udržanie týchto 
novonadviazaných priateľstiev.

***
V dňoch 30. 4. – 2. 5. 2010 sa už 

po 19 – krát konali v Tlmačoch Diva-
delné dni pod Slovenskou bránou. 
Prehliadky sa zúčastnilo 13 ochot-
níckych divadelných súborov, z kto-
rých porota odporučila na postup 
dva divadelné kolektívy dospelých, 
Divadlo Hľadanie Tlmače a Celkom 
malé divadlo o.z. Žemberovce. Z di-
vadelných kolektívov mladých sa na 
1. mieste umiestnilo Divadlo u Zuzy 
Múzy Nitra, na 2. mieste Divadlo 
Napočkanie Tlmače a na 3. mieste 
Divadelný súbor Zasesmelendve 
Nitra. Podujatie sprevádzala bohatá 
zábava a sprievodné podujatia pre 
deti i dospelých.

***
Aj tento rok pripravilo mesto Tl-

mače tradičné podujatie Stavanie 
mája, ktorému ako obvykle pred-
chádzalo kreslenie detí na chod-

Zoznam kandidátov Strany VO I. VO II. VO III. VO IV. Spolu %
Počet oprávnených voličov  920 848 934 613 3315 100
Počet platných odovzdaných hlasov  580 572 510 385 2047 61,749
účasť v %  63,043 67,452 54,603 62,805 61,749  
1.Ľeurópska demokratická strana EDS 0 2 4 0 6 0,293
2.ÚNIA - Strana pre Slovensko Únia 4 4 2 1 11 0,537
3.Strana rómskej koalície SRK 1 0 2 0 3 0,146
4.Paliho Kapurková, VPS PK-VPS 1 4 0 4 9 0,439
5.Sloboda  a solidarita SaS 82 95 73 43 293 14,31
6.SDĽ-Strana demokratickej ľavice SDĽ 12 7 22 10 51 2,491
7.Strana maďarskej koalície SMK 0 0 0 0 0 0
8.ĽS Hnutie za demokratické Slovensko HZDS 24 29 20 27 100 4,885
9.Komunistická strana Slovenska KSS 0 5 7 4 16 0,781
10.Slovenská národná strana SNS 60 58 46 40 204 9,965
11.Nová demokracia ND 5 3 0 2 10 0,488
12.Združenie robotníkov Slovenska ZRS 3 1 1 3 8 0,39
13.Kresťanskodemokratické hnutie KDH 19 29 23 30 101 4,93
14.Ľudová strana naše Slovensko ĽSNS 16 15 17 12 60 2,93
15. SDKÚ-Demokratická strana SDKÚ-DS 62 85 67 33 247 12,066
16.Aliancia za európu národov AZEN 1 0 0 0 1 0,048
17.Smer-sociálna demokracia SMER-SD 278 214 209 160 861 42,061
18.MOST-HÍD MOST 12 21 17 16 66 3,224
SPOLU:  580 572 510 385 2047 100

Výsledky volieb do Národnej 
rady SR  12. júna v Tlmačoch

Konalo sa... Celoslovenská prehliadka ne-
profesionálneho činoherného di-
vadla Tlmačské činohranie má za 
sebou ďalší 4. ročník. V dňoch 11. 
– 13. júna 2010 uviedli divadelné 
kolektívy svoje predstavenia. Od-
borná porota postup na Scénickú 
žatvu do Martina odporučila dva 
kolektívy a to Divadlo Hľadanie 
Tlmače a Divadlo Commedia Po-
prad. Blahoželáme našim diva-
delníkom a prajeme, aby Tlmače 
naďalej úspešne reprezentovali aj 
v Martine.

***
V dňoch 24. – 27. júna 2010 

sa v rámci družobných vzťahov 
uskutočnil zájazd mladých folklo-
ristov a starších divadelníkov do 
dolnej zeme, do Padiny. Náš re-
gión reprezentovali členovia det-
skej ľudovej hudby Zuškáčik pri 
ZUŠ Tlmače, Plamienok pri MsKS 
Tlmače, Tekovanček pri OÚ v Sta-
rom Tekove a členovia divadla 
Hľadanie z Tlmáč. Bohatý folklór-
ny i divadelný program, prehliad-
ka Belehradu a posedenia umož-
nili rozvinutie novonadviazaných 
vzťahov, či už detských kamarát-
stiev alebo spoluprácu dospelých 
a zaručujú udržanie pút, ktoré nás 
budú ešte dlho spájať.

***
Materská škola na Novej ulici 

v Tlmačoch má už svoju 36-ročnú 
tradíciu. Počas svojej existencie 
privítala, aj sa rozlúčila, so stov-
kami detí. Jej poslanie bolo ale 
vždy to isté, poskytovať deťom 
výchovu a vzdelávanie prostred-
níctvom rôznych aktivít, akými sú 
Tekvicové kráľovstvo, mesiac úcty 
k starším venovali svojim starým 
rodičom, Vianoce, Deň matiek, 
Lets´Dance, Mini talent schow, 
Zvedavé slniečka ... 

Pani učiteľky dávajú deťom na-
ozaj to najlepšie, stačí len prejaviť 
lásku, porozumenie a dať im dob-
ré základy do života.

Mestské kultúrne stredisko Tl-
mače  prijme nových členov do 
detského divadelného súboru 
„HĽADÁČIK“ vo veku od 7 - 13 
rokov na školský rok 2010/2011. 
Prihlásiť sa môžu žiaci  v mesiaci 
september t.r. každý deň v Mest-
skom kultúrnom stredisku v Spo-
ločenskom dome Tlmače - Lipník. 
Mesačný poplatok za jedného žia-
ka je 1,- €.

Mestské kultúrne stredisko Tl-
mače prijme nových členov do di-
vadelného súboru „NAPOČKANIE“ 
vo veku od 14 rokov na školský 
rok 2010/2011. Prihlásiť sa môžu 
študenti v mesiaci  september t. r. 
každý deň v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Spoločenskom dome 
Tlmače - Lipník. Mesačný popla-
tok na jedného študenta sú 2,- €.

Do pozornosti...

ník. Samotné podujatie sprevádzali 
piesne a tance detského folklórne-
ho súboru Plamienok a folklórneho 
súboru Vatra, ktorého mužská časť 
sa ujala stavaním mája a dievča-
tá ho dozdobili stuhami. Početné 
zastúpenie obyvateľov hovorí jed-
noznačne o význame udržiavanie 
tejto tradície.

*** 
V piatok 30. apríla 2010 sme 

okrem stavania mája mohli pri-
vítať delegáciu z mesta St. Just 
z Francúzka. Za prítomnosti zá-
stupcov mesta a oficiálnom uvítaní
sa zúčastnili aj programu podujatia 
Divadelných dní pod Slovenskou 

bránou, kde sa bezprostredne za-
pojili do zábavy. 

Prvomájové popoludnie absolvo-
vali prehliadku Strednej odbornej 
školy technickej v Tlmačoch, pri-
jali pozvanie maliara Fera Paluš-
ku a vinohradníka Martina Kúdeľu 
z Čajkova. 

Počas pár dní strávených u nás 
sa snažili čo najviac spoznať 
mesto Tlmače i jeho obyvateľov 
a plní zážitkov sa mohli vrátiť do-
mov s chuťou opätovných návratov 
či návštev.

***
3. júna 2010 sa chodbami 

Mestského úradu v Tlmačoch roz-
liehal detský štebot. Deň otvore-
ných dverí zorganizovaný pri prí-
ležitosti Dňa detí poskytol našim 
najmenším možnosť nazrieť nie-
len do kancelárie primátora, ale 
pracovníci Mestského úradu ich 
oboznámili i s oblasťami jednotli-
vých oddelení.

***
9. júna 2010 sa uskutočnilo 

slávnostné odhalenie kresťan-
ského dvojramenného kríža spolu 
s pamätnou tabuľou, na ktorom 
sa zúčastnil aj predseda SNS Ján 
Slota, predseda Matice sloven-
skej Jozef Markuš, poslanci NR 
SR, predstavitelia MS, starostovia 
okolitých obcí a samozrejme ob-
čania celého regiónu. Spomienku 
venovanú prvým kresťanom na 
tomto území piesňami obohatila 
ženská spevácka skupina PO-
-KU-s v doprovode pána Stanisla-
va Titurusa.

***
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Spolocenská 
rubrika

od apríla do konca júla:
Adam Čižmár 
Ján Kubíček
 Filip Jašek 

Miriam Ďurovská
Vivien Billová 
Samuel Kubica 

Juraj Holík

Juraj Andruška
Peter Švec

 Mária Boldišová
Dominik Laufer
Ľudovít Miklóš
Ladislav Ridzoň

Štefan Číž
Imrich Buday

Jaroslav Moravčík
Jozef Franczel

Mestské kultúrne stredisko, Mesto Tlmače, s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja 

a Nadácie Matice slovenskej usporiada

v dňoch 27. - 29. augusta 2010
8. ročník regionálneho podujatia

Tekovské folklórne slávnosti
PIATOK, 27. 8.: 17,30 hod.

Krst monografie Tlmáč, vernisáž výstavy.
Návraty - história a súčasnosť Tlmáč a výstavy insitnej maliarky Zuzany 
Holubekovej Jonovskej - Kovačica - Srbsko, KD Tlmače - dolná časť

•  19,00 hod. Slovenské impresie 2010
Vernisáž výstavy maliarov - Fero Paluška, Slavo Hajdučík, Karolína 
Šárniková, Viktor Šimek, SD Tlmače - Lipník

• 20,00 hod. Pesničky spod Festungu 
Hudobno - spevácky program, réžia: Ján a Martin Urbanovci, SD Tl-
mače - Lipník

SOBOTA, 28.8: 20,00 hod.
Vystúpenie  FS TRENČAN z Trenčína, Ľudová zábava,  Amfiteáter Tl-
mače
NEDEĽA, 29.8.: 9,00 hod.
Slávnostné prijatie rodákov u primátora mesta, Obradná sieň Mestského 
úradu
• 10,00 hod. Slávnostná svätá omša, Dom smútku – sídlisko Lipník
• 11,00 hod. Jarmok ľudových remesiel, Areál amfiteátra
• 11,30 hod. Vysvätenie  slovenského kresťanského dvojramenného 
kríža, Festung Tlmače
• 15,00 hod. Vinšujeme Vám..., Program detských folklórnych súborov, 
réžia: Božena Dudášiková, amfiteáter Tlmače
• 16,00 hod. Tlmačská rapsódia, program folklórnych skupín a súborov, 
réžia: Ján a Martin Urbanovci, amfiteáter Tlmače
• 18,30 hod. Folklórny súbor Vila Nový Sad – Srbsko, zahraničný hosť 
podujatia,  amfiteáter Tlmače
NEDEĽA, 5. 9.: 18,00 hod. 
Most na tú stranu, premietnutie filmu z r. 1961, natáčaného v Tlmačoch, 
účinkujú: Božidara Turzonovová, Jozef Adamovič, SD Tlmače - Lipník
SPRIEVODNÉ PODUJATIA: 
Atrakcie pre deti, areál amfiteátra
Výstavy: Návraty - história a súčasnosť Tlmáč a výstava obrazov Zuza-
ny Holubekovej Jonovskej z Kovačice 27.8. - 18,00 - 21,00 hod., 28.8. 
- 18,00 - 21,00 hod., 29.8. -  11,00 - 19,00 hod., 30. 8. -  5. 9. 16,00 - 20,00 
hod. Dom kultúry Tlmače - dolná časť
Výstava – Slovenské impresie 2010 : 27.8. - 19,30 - 22,00 hod., 28.8. 
- 18,00 - 21,00 hod., 29.8. - 11,00 - 19,00 hod., 30. 8. - 5.9. - 16,00 - 20,00 
hod. Spoločenský dom Tlmače - Lipník
Vstupné: Dospelí 1,60 €, Deti / od 6 - 15 rokov / a dôchodcovia 1,- €
Permanentka: 27. - 29. 8.: Dospelí 4 €, deti a dôchodcovia 2,- €
Premietanie filmu: 2,- € ,výstavy: vstupné dobrovoľné
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie koná v Spoločenskom 
dome na sídlisku Lipník. Zmena programu je vyhradená.

Mediálni partneri: Rádio Regina, Pohronie, Slovenská brána 

Narodili sa

ˇ

Juraj HolíkJuraj Holík

Opustili nás

OBJEDNÁVKA 
publikácie Tlmače v plynutí času

Meno: 

Priezvisko: 

Adresa: 

Počet kusov: 

(Cena výtlačku je 15 € + poštovné)

Mesto Tlmače, Mestské kultúrne stredisko Tlmače vydáva mo-
nografiu Tlmáč, ako prvú publikáciu svojho druhu v histórii mesta 
vôbec.

Cena publikácie je 15 €
V prípade Vášho záujmu si ju môžete vopred rezervovať, alebo 

od 28. augusta 2010 zakúpiť v priestoroch MsKS Tlmače.

Email: mskstlmace@imilsoft.sk
Tel: 036/634 20 54, 0918 499 188

Základná umelecká škola v Tl-
mačoch oslávila v tomto školskom 
roku 20. výročie samostatnosti. 
Slávnostný koncert k jubileu sa 
uskutočnil pod holým nebom. Hoci 
celé týždne pršalo, práve 28. mája 
sa na oslavujúcich usmievalo sln-
ko. 

TLMAČE. ZUŠ v Tlmačoch sa 
osamostatnila v školskom roku 
1989/1990.

Dvadsať rokov v živote člove-
ka nie je veľa, ale dvadsať rokov 
jestvovania školy oprávňuje po-
zrieť sa späť a zhodnotiť dosiah-
nuté výsledky za dve desaťročia. 
Školu zakladala Margita Grébne-
rová. Pred 37 rokmi, v školskom 

Umeniu učia samostatne už dvadsať rokov
roku 1973/74, otvorila Ľudová 
škola umenia v Leviciach s Margi-
tou Grébnerovou na riaditeľskom 
poste elokovanú triedu v Tlma-
čoch. Tá sa postupne rožšírila na 
pobočku. O tri roky neskôr, v sep-
tembri 1976 nastúpili do pobočky 
v Tlmačoch dve učiteľky. Helena 
Greksová, učiteľka hry na akor-
deóne a Darina Tóthová, učiteľka 
hry na klavíri. Neskôr pribudlo aj 
výtvarné oddelenie, ktoré získa-
lo pevnú tradíciu. O sedemnásť 
rokov neskôr sa umelecká škola 
v Tlmačoch osamostatnila a jej 
bránami naďalej prúdili desiatky 
žiakov. Tí si do života odniesli nie-
čo, čo im nik nemôže vziať, niečo, 

čo má trvalú hodnotu. A možno si 
ani neuvedomili, že boli spoluza-
kladateľmi umeleckého vzdeláva-
nia sa v Tlmačoch.

Od hry k tancu a ľudovkám
Roky leteli ako na krídlach. 

Okrem hry na klavíri a akordeóne 
sa časom začalo s vyučovaním hry 
na dychové nástroje a so spevom. 
V roku 1993 sa otvorilo základné 
štúdium pre tanečnú a džezovú 
skupinu, v roku 2000 pribudla hra 
na cimbale. Aj vďaka tomu mohla 
Frederika Uhnáková, učiteľka hry 
na klavíri, založiť ľudovú hudbu 
Zuškáčik. V roku 2004 pribudla 
hra na husliach a kontrabase.

Z každého rožku niečo
Riaditeľkou ZUŠ v Tlmačoch 

je Renáta Godová. V súčasnosti 
na škole vyučuje 11 učiteľov 159 
žiakov v troch odboroch: v hu-
dobnom, výtvarnom a v novoo-
tvorenom tanečnom. V hudobnom 
odbore môžu žiaci študovať hru 
na klavíri, keyboarde, akordeóne, 
husliach, kontrabase, cimbale, 
gitare, zobcovej a priečnej flaute, 
klarinete, spev a hrať v detskej ľu-
dovej hudbe „Zuškáčik“. 

Žiaci školu reprezentujú na rôz-
nych súťažiach. V máji tohto roku 
získali na Celoslovenskej klavír-
no-husľovej súťaži pod názvom 
Schneiderova Trnava v prvej kate-
górii za štvorručnú hru na klavíri 
strieborné pásmo Alex Danihel 
a Matej Goda z klavírnej triedy 
Frederiky Uhnákovej. 

Slávnostný koncert pri príleži-
tosti školského jubilea sa uskutoč-
nil 28. mája. Predstavili sa na ňom 
súčasní žiaci a pedagógovia, ale 
aj  absolventi školy, dnes študenti 

konzervatórií. Na záver riaditeľka 
odovzdala ďakovné listy všetkým, 
ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj 
školy, o výchovu úspešných ab-
solventov.

Na potešenie školy, jej riaditeľ-
ky a pedagógov, počet žiakov so 
záujmom o umelecké vzdelanie 
a efektívne využívanie voľného 
času stále narastá.

Renáta Godová, 
riaditeľka ZUŠ
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pretekári.

Výsledky jednotlivých kategórii
Trieda MX 50: 1. Radim Kraus, 
CZE (KTM 50) 47 b
2. Márk Harcsa, SVK (KTM 50) 
47 b 
3. Adam Chalmoviansky, SVK 
(Metrakit 50) 40 b
4. Sára Hrkľová, SVK (KTM 50) 31 
b
Trieda MX 65: 1. Richard Šikyňa, 
SVK (KTM SX 654) 50 b
2. Jakub Terešák, CZE (KTM) 44 b
3. Šimon Jošt, SVK (KTM 65) 36 b
Trieda 85 ccm: 1. Dominik Pro-
chádzka, CZE (Honda 150) 50 b
2. Denis Poláš, SVK (KTM 85) 40 
b
3. Michal Novocký SVK (KTM 85) 

Študentky 2. ročníka Strednej od-
bornej školy technickej v Tlmačoch, 
odbor pracovník marketingu sa zú-
častnili týždenného pobytu v penzi-
óne u Mlynárky v Dudinciach. 

Dudince sú známe  kúpeľné 
mestečko, kde je veľmi príjemné 
prostredie. Penzión u Mlynárky sto-
jí v mestečku na okraji kúpeľného 
parku v bezprostrednej blízkosti 
aquaparku Dudinka. Celková kapa-
cita penziónu je 72 lôžok. Stravo-
vacie služby sú poskytované v reš-
taurácii, kaviarni, zimnej záhrade 
a v lete na terase. Pre oddych a re-
laxáciu slúži široká ponuka wellnes 
služieb. Kongresová sála poskytuje  
možnosti  usporiadania školení, se-
minárov, svadieb a osláv. 

Našou úlohou bolo oboznámiť 
sa s  prácou v cestovnom ruchu, 
prehĺbiť vedomosti a rozširovať 
zručnosti. Mali sme možnosť vy-
skúšať si rôzne profesie: pracovník 
recepcie, chyžná, barman a vedúci 
prevádzky.

Touto cestou by sme sa chce-
li poďakovať majiteľovi penziónu 

Praktické skúsenosti 
v Dudinciach

Ing. Jozefovi Maczovi a našej pani 
riaditeľke Ing. Janke Mrázovej, že 
nám umožnili nadobudnúť nové po-
znatky a zážitky v cestovnom ruchu 
a vyjadrujeme vďačnosť aj pracov-
níkom penziónu za ich ochotu a po-
moc. Ďakujeme.
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• Na 27. ročníku cestného behu 
Tlmačská dvadsaťpäťka sa aj ten-
to rok 15. mája 2010 zúčastnilo 
množstvo bežcov, ktorých počet 
predstavoval 79. vo svojej kate-
górii súťažili deti, dospelí na 12,5 
km, dospelí na 25 km a korčulia-
ri. Okrem tradičných ocenení za 
umiestnenie bolo nóvum udelenie 
Putovného pohára primátora mes-
ta Saint Just en Chausseé z Fran-
cúzska, ktorý si odniesol najlepší 
tlmačan Milan Švec.

• Medzinárodné majstrovstvá SR 
v motokrose mládeže sa uskutoč-
nili 27. júna 2010. Pod vedením 
riaditeľa pretekov pána Štefana 
Lacka pripravili nadšenci z AMK 
podujatie, ktoré určite ocenili di-
váci širokého okolia aj samostatní 

Udialo sa v športe

37 b
Trieda MX Junior: 1. Jaroslav Maj-
chrák SVK (KTM) 47 b 
2. Jakub Strachota CZE (KTM) 45 
b
3. Jakub Hruška SVE (KTM 250) 
42 b
• 5. júna 2010 sa jedného z najväč-
ších a najznámejších maratónov 
v Európe zúčastnila naša bežkyňa 
pani Eva Seidlová. Po prvom ne-
úspešnom pokuse v roku 2009, sa 
svojho zámeru nevzdala a tento 
rok priniesol úspešný štart na ma-
ratóne v Štokholme. Okrem samot-
ného maratónu a pocitov z neho si 
doniesla aj veľa nezabudnuteľných 
zážitkov.

• V dňoch 26. a 27.6.2010 konali 
sa v maďarskom meste Káposvár 
majstrovstvá Európy vo výrazových 

tancoch, súčasťou ktorých boli aj 
tanečné choreografie. Za nitriansky
kraj reprezentovali mesto Levice 
tanečníci TŠK JUNILEV. Choreo-
grafie ROZPRÁVKA a BRITNEY
SHOW vo svojich kategóriách zís-
kali zlaté umiestnenie a postúpili 
na majstrovstvá sveta v r. 2011 
do Nemecka. Z Tlmáč sa zúčastnili 
ME vo výrazových tancoch Barbora 
Sklenárová, žiačka 7. ročníka a Ma-
túš Chvojka, žiak 9. ročníka ZŠ v Tl-
mačoch. Náročné kostýmy dievčat 
i chlapcov vyhotovil p. Peter Chvoj-
ka formou sponzorského daru. 

• V kategórii voltíž (gymnastika na 
koni) najmladšie členky JK MERCI 
CHEVAL vystúpili počas prestávok 
klusáckych dostihov 8.8.2010 v No-
vom Tekove. Jednou z najmladších 
bola aj Elenka Sklenárová, žiačka 
3. ročníka ZŠ v Tlmačoch. 

• Žiačka 7. ročníka ZŠ v Tlma-
čoch, Veronika Mihaliková, získa-
ním jazdeckej licencie v marci t.r. 
v jazdeckom klube MERCI CHEVAL 
– Krškany (Zajačia dolina) sa zara-
dila medzi nádejný jazdecký dorast. 
Obsadila 4. miesto 17.6.2010 v dre-
zúre o Letnú cenu Oravy  v Dlhej 
nad Oravou, 1.8.2010 v Liptovskej 
Sielnici na Letne cene obsadila 
4. miesto v parkúrovom skáka-
ní na vlastnom koni Sprit (sprajt) 
a 8.8.2010 o Cenu JK MERCI CHE-
VAL v drezúre s tým istým koňom 
získala 3. miesto v drezúre Z2, 3. 
miesto v drezúre Z1 bez rozdielu 
veku a 1. miesto za predvedené vý-
kony v kategórii deti.

Absolútne poradie - muži
Cel.por. Priezvisko a meno Materský klub  Št.čís. Kateg. Čas
1  Magyar Imrich  AC Nové Zámky  22  A  01:26:05
2  Moravec Ján  TJ Spartak Myjava  53  B  01:26:36
3 Švajda Gabriel  Triatlon Dv.n.Žitavou  27  A  01:27:10
4 Švec Milan  AK Tlmače  13  A  01:29:52
5 Havetta Peter  BK PYXIDA Čier.Kl.  42  A  01:33:53
6 Garaj Peter  BK PYXIDA Čier.Kl.  26  A  01:37:38
A-kategória muži do 40 rokov
1.miesto Magyar Imrich AC Nové Zámky  22  A  01:26:05  
2.miesto Švajda Gabriel  Triatlon Dv.n.Žitavou  27  A  01:27:10 
3.miesto Švec Milan  AK Tlmače  13  A  01:29:52
B-kategória muži nad 40 rokov
1.miesto Moravec Ján  TJ Spartak Myjava  53  B  01:26:36 
2.miesto Portašík Peter  AŠK Grafobal Skalica  12  B  01:42:02  
3.miesto Garaj Milan  Staviva GARAJ  54  B  01:46:26
C-kategória muži nad 50 rokov
1.miesto Hazlík Ondrej  AK Baník Prievidza  14  C  01:38:59  
2.miesto Gibala Štefan  Irish Times Pub Nitra  49  C  01:44:51 
3.miesto Berty Róbert  Prievidza  34  C  01:50:49
D-kategória muži nad 60 rokov
1.miesto Urbanovič Ladislav BK PYXIDA Čier.Kl.  52  D  01:46:57  
2.miesto Polc Štefan  OŠK Dobrá Niva  21  D  01:47:30
3.miesto Fašung Peter  Prievidza  38  D  01:50:18
Polovičná trať – 12,5 km - muži
1. Faško Pavol  OU Horná Lehota  88  M  00:45:41
2. Portášik Patrik  AŠK Grafobal Skalica  94  M  00:46:36
3. Matis Daniel  BK PYXIDA Čier.Kl.  89  M  00:47:32
Absolútne poradie - ženy
1. Budinská Eva  OU Poluvsie  36  H  01:53:54
2. Kleskeňová Jana  Nitra  51  F  01:55:10
3. Pribulová Zuzana  Suchá nad Parnou  7  F  01:59:21
F-kategória ženy do 40 rokov
1. Kleskeňová Jana Nitra 51  F 01:55:10
2. Pribulová Zuzana  Suchá nad Parnou  7  F  01:59:21
G-kategória ženy nad 40 rokov
1. Kamenská Iveta  MSP Levice 23  G  02:03:17
2. Valachová Eva  Zvolen  18  G  02:04:01
H-kategória ženy nad 50 rokov
1. Budinská Eva OU Poluvsie  36  H  01:53:54
2. Kleinová Mária Dobšiná  40  H  02:10:27
I-kategória ženy nad 60 rokov
1. Seidlová Eva AK Tlmače  11 I  02:04:01
2. Krčmárová Mária  BBS Bratislava  32  I  02:21:19
Polovičná trať – 12,5 km - ženy
1. Dunčičová Petra  BK PYXIDA Čier.Kl.  83  Z  00:56:20
2. Krnáčová Soňa BK PYXIDA Čier.Kl.  90  Z  00:57:04
3. Bachanová Lucia  Tlmače  79  Z  01:09:16
Korčuliari
1. Hlavina Jaroslav  IK FAST WHEELS  103  K  00:56:36
2. Orth Ján  Zohor 102  K  00:58:50
3. Ištok Jozef AK Baník Prievidza  104  K  01:05:58


