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Mestská polícia už aj v Tlmačoch

Slovo na úvod
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Vážení čitatelia,  
idem písať úvodník, neviem však 

ako začať. Do prvej vety teda napí-
šem onu neschopnosť začiatku a ne-
jako sa od nej odrazím. Plynie štvr-
tý  rok od posledných komunálnych 
volieb, ďalšie sa chystajú na jeseň 
tohto roku. Život je zmena, to staré v 
pravidelných intervaloch odchádza, 
aby mohlo byť nahradené niečím 
novým, možno lepším, možno hor-
ším. Našťastie však existujú zmeny, 
ktoré nám život čas od času prinesie 
a my sa tak musíme prispôsobovať 
novým okolnostiam, problémom 
situáciám... Niečo prerobiť, vylepšiť, 
premyslieť. 

Od posledného vydania Tlmač-
ského echa nastali viaceré personál-
ne zmeny v organizáciách mesta. 
Pracovný pomer ukončila riaditeľka 
MsKS Alena Koncová  Senešiová,  vy-
striedala ju Lucia Kúdelová, na post 
náčelníka Mestskej polície nastúpil 
Bc. Erik Benč, na post riaditeľky školy 
nastúpila PaedDr. Božena Dudášiko-
vá,  keď vystriedala  dlhoročného ria-
diteľa  Mgr. Miroslava Pieša -  všetci 
po výberových konaniach. Život je 
jednoducho zmena. 

Mesto má za sebou od začiatku 
roka rad vydarených podujatí. Mest-
ský ples, sakrálny koncert Spevácke-
ho  zboru slovenských učiteľov vo far-
skom kostole na Lipníku,   bežecké 
preteky -  31. ročník s novou dĺžkou 
a novým názvom „Tlmačský polma-
ratón“ s rekordnou účasťou bežcov, 
Deň matiek,  folklórnu prehliadku 
detí základných škôl ČRIEPKY 2014, 
Mestský deň detí na futbalovom šta-
dióne. Zásluhou tlmačského podni-
kateľa mohli tlmačskí futbalisti odo-
hrať jarnú časť súťaže na domácej 
pôde, tlmačskí tenisti mohli obnoviť  
činnosť na „svojich“ kurtoch, čo ne-
môžu žiaľ po troch rokoch uzavretia 
povedať tlmačskí kolkári, nakoľko bu-
dova kolkárne  je v havarijnom  stave. 
V oblasti výstavby  bola do prevádzky 
uvedená nová kotolňa na štiepku, 
uskutočnila sa čiastočná rekonštruk-
cia Základnej školy,  kde bola realizo-
vaná výmena okien a vchodových 
dverí. A znovu možno povedať, že 
život je jednoducho zmena.

Slovensko 5.  júla oslavuje sviatok 
sv. Cyrila a Metoda, vierozvestcov, 
ktorým vďačíme za písmo, kultúru a 
rozvoj kresťanstva na našom území. 
Aj v našom meste sme v predvečer 
sviatku usporiadali slávnosť pri prí-
ležitosti 1151. výročia príchodu Sv. 
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 
Po liturgii  v kostole Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho na Lipníku spo-
mienková slávnosť pokračovala pri 
Slovenskom dvojkríži na Festungu. 
So scénickým programom a pies-
ňami vystúpila spevácka skupina 
PO-KU-S.

Na záver leta pripravuje mesto 
Tlmače, MsKS Tlmače v spolupráci s 
Komisiou KVMaS jubilejný X. ročník 
folklórneho festivalu regiónu Tekov 
s názvom Tlmačská grámora. Nový 
názov Tlmačská grámora (od IX. roč-
níka) pochádza z čias pútí do Svä-
tého Beňadika. Najväčšia bola na 
Božie telo. Tlmačská kompa bola k 
Sv. Beňadiku najbližšie, využívali ju 
zástupy čilejkárskych pútnikov. Na 
brehu Hrona pred Krčmou u Hudeca 
stáli šiatre jarmočníkov, vyhrávali 
rybnícki hudobníci, ľudia sa tu naj-
mä cestou z púte zabávali, tancovali, 
občerstvovali. Zostáva len dúfať,  že 
priestory amfiteátra, stará cesta po-
nad amfiteáter a futbalový štadión
sa podarí vzorne upraviť, aby mesto 
dôstojne privítalo účinkujúce súbo-
ry a divákov na tomto folklórnom 
sviatku.   

Je tisíc vecí, pre ktoré sa v našom 
meste cítim doma. Mesto mi nestihlo 
zovšednieť, nedokáže ma rozladiť 
ani rozčúliť. Mesto je krásne so svo-
jou žiaľ dožívajúcou zeleňou, žije ne-
ustálou zmenou, vyvíja sa, ale a to  
mrzí nielen mňa - počtom obyvate-
ľov nerastie. V našom meste sa stále 
cítim bezpečne, keď nie som v meste, 
strácam prehľad. Nie o veciach čo 
sú nové, toho je plný internet, ale o 
pocitoch. Lebo mesto cíti tak, ako 
cítia ľudia v ňom a ono je to vidieť, 
ak sa človeku chce dívať sa. Dedina 
takto necíti, aspoň sa mi zdá, dedi-
na nemá každý deň inú náladu, aj 
nám sa tu menia ročné obdobia a 
počasie, ale pocit zostáva. Je stále 
taký istý týždne, mesiace, roky, mož-
no desaťročia, ale to ešte nemám 
overené.

juzu

Milí občania mesta Tlmače,
Vaše malé mestečko má dl-

hodobé problémy s občanmi 
rómskeho pôvodu z osady obce 
Kozárovce,  problémy s hlučnou 
mládežou, ktorá v nočných ho-
dinách, hlavne cez víkend popíja 
alkohol na verejne prístupných 
miestach, zväčša medzi obyd-
liami, čím rušia ostatných obča-
nov mesta, ako aj rôzne iné kaž-
dodenné problémy. Ako viete, 
koncom minulého roka schválilo 
mestské zastupiteľstvo zriadenie 
Mestskej polície v meste Tlmače, 
čo aj začiatkom roka 2014 naplnili 
a mestskú políciu zriadili. Nebol 
to ľahký proces, ako všetko, čo 
chceme urobiť v živote poriadne, 
potrebuje okrem odhodlania a 
úsilia aj nejaký čas. Tento čas sme 
naplnili a môžem spokojne po-
vedať, že Mestská polícia je zria-
dená a pripravená začas slúžiť v 
prospech mesta Tlmače a jeho 
obyvateľom. Určite ste už stihli 
postrehnúť, že od 2. mája 2014 

už pracujeme a je nás vidieť aj v 
uliciach. Počet príslušníkov mest-
skej polície v Tlmačoch bol mest-
ským zastupiteľstvom stanove-
ný na počet štyroch príslušníkov. 
Týmto by som vás chcel vyzvať, 
aby ste sa so svojimi aj s problé-
mami mesta obracali na Mestskú 
políciu, či už osobne na hliadku-
júcich príslušníkov Mestskej po-
lície, telefonicky na mobilné číslo  
0917 983 466, pevnú linku  6 324 
697 alebo písomnou formou, 
ktorú adresujte do sídla Mestskej 
polície v Tlmačoch na Mestskom 
úrade v Tlmačoch. Verím, že tak 
budete robiť a my vás presved-
číme, že sme neboli zriadení na 
ukladanie pokút za parkovanie, 
ako si to mnoho ľudí myslí, ale že 
sme tu na zabezpečovanie verej-
ného poriadku, ochranu majet-
ku a slušných občanov, ktorým 
budeme vychádzať v ústrety tak, 
ako to len bude možné.

Bc. Erik Benč
náčelník MsP Tlmače
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Dieťa je ako čistá tabuľa a my 
dospelí na ňu píšeme. Niekedy 
správne, inokedy s veľkými chy-
bami, ktoré sa, žiaľ, nedajú tak 
rýchlo zotrieť, ako chyby školskej 
tabule.“

Zdalo by sa, že sa školský rok 
2013/2014 sa v našej materskej 
škole v Tlmačoch na Lipníku začal 
iba nedávno a nechce sa nám veriť, 
že už je jún a pomaly sa blížime k 
letným prázdninám. Hlavne našim 
predškolákom Sloníkom prichádza 
čas, kedy odložia svoje hračky a 
budú sa prispôsobovať dôležitej-
ším každodenným povinnostiam. 
Ale všetky deti v našej MŠ boli ešte 
nedávno malí drobci, uplakané tvá-
ričky, ktoré boli odpútané z náručia 
svojich rodičov do celkom cudzie-
ho prostredia. Práve to nás nabá-
dalo k tomu, aby toto prostredie 
bolo vytvorené srdcom, dušou a 
aby deťom pripomínalo rodinné 
prostredie. Preto  pani učiteľky ne-
raz nahrádzali deťom matky, ich 
ruky prechádzali po líčkach detí 
a utierali im slzy. Tieto slzičky vy-
schli s pribúdajúcimi dňami, keď 
zistili, ako je im v materskej ško-
le dobre, kde si našli kamarátov, 
zžili sa s prostredím. V materskej 
škole v Tlmačoch na Lipníku, kto-
rá je partnerom rodiny, sa rozvíja 
osobnosť dieťaťa v podmienkach 
skupiny vrstovníkov v celej šírke. 
Je to obdobie výrazného rozvoja 
kognitívnej a intelektovej úrovne, 
perceptuálno-motorickej a sociál-
no-emocionálnej úrovne dieťaťa. 
Naša materská škola aj tento škol-
ský rok ponúkla pre deti krúžkovú 
činnosť, to zn. nadštandardy v MŠ 
a to: saunovanie, plávanie v spolu-
práci s Aquasport Levice, pohybový 
krúžok zumbu, hipoterapiu, logo-
pédiu, ktorú realizovali pracovníci 
Logomi Levice, výučbu anglického 
jazyka a špeciálne poradenstvo, v 
ktorom sa odborná pracovníčka 
venovala deťom individuálne aj 
skupinovo.

 Človek   neprichádza na svet s 
hotovými vlastnosťami, ale len s 
určitými predpokladmi, ktoré sa 
môžu, ale nemusia rozvinúť. V prie-
behu jeho života sa objavuje niečo 
nové, niečo sa stráca alebo mení 
svoju podobu. V MŠ sme mali tento 
školský rok dve integrované deti so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami, ktoré sa integrovali 
v triede Sloníkov a Zajkov a mali 
svoje asistentky. Predškolskú prí-
pravu nevnímame iba ako prípra-
vu pre deti, ktoré sa chystajú do 
školských lavíc. Sme toho názoru, 

že dieťa sa musí na školu pripra-
vovať systematicky už od prvých 
chvíľ v materskej škole. Program 
našej MŠ je koncipovaný tak, aby 
motivoval deti od samého začiat-
ku a tento školský rok sú to pre-
dovšetkým predškoláci – Sloníci, 
v ktorých sme budovali pozitívny 
vzťah k vzdelávaniu, prebúdzali v 
nich záujem spoznávať.

Žijeme v dobe  rozvoja digitál-
nych technológií a preto sú počí-
tače, komunikačné zariadenia a in-
ternet úplne prirodzenou súčasťou 
života. Pre skvalitnenie výchovy a 
vzdelávania aj prostredníctvom di-
gitálnych technológií sme zriadili 
digitálne centrum v každej triede, 
aby sa proces učenia uskutočňo-
val bádaním, objavovaním, expe-
rimentovaním a konštruovaním. 
V našej materskej škole máme už 
tri triedy vybavené interaktívnymi 
tabuľami, všetky triedy vybavené 
počítačmi a edukačnými  softvér-
mi. Prácu na nich deti perfektne 
zvládli, prejavujú o ňu veľký záu-
jem. V každej triede máme počí-
tače s pripojením na internet, čo 
nám umožňuje  získavať množstvo 
nových informácií. Interaktívne 
tabule  využívame  vo výchovno 
– vzdelávacej činnosti, čo nám pri-
náša napredovanie detí v oblas-
ti informačno – komunikačných 
technológií,  pestrosť a zaujímavosť 
realizácií výchovno – vzdelávacích 
činnosti, ale hlavne aktivitu detí  v 
samotnej edukácii. Cieľom využíva-
nia interaktívne tabule a počítača v 
MŠ nie je ani tak zoznamovať deti 
s jeho obsluhou, ale využívať ho 
ako jednu z nových metód, kto-
rá môže spestriť predprimárne 
vzdelávanie. Takéto dieťa rýchlej-
šie spracováva informácie, 
vie lepšie triediť a zapa-
mätať si fakty. Pomocou 
náučných hier a prácou 
s interaktívnou tabuľou, 
interaktívnym perom či 
programovacím robotom 
včielkou Bee-Bot, si die-
ťa hravou formou rozvíja 
nielen svoju tvorivosť, ale 
i kreatívne myslenie, ktoré  
pretransformuje  i na prá-
cu na interaktívnej tabuli. 
Pre rodičov sme v prvom 
aj v druhom  polroku pri-
pravili otvorené hodiny 
v každej triede, kde mali 
možnosť vidieť edukáciu v 
priamom prenose a v trie-
dach s najstaršími deťmi 
aj prácu s interaktívnou 
tabuľkou a programova-

cou včielkou Bee-Bot.
Nezabúdali sme na rozvoj ve-

domostí v oblasti bezpečnosti na 
ceste a dopravnej výchovy. Využí-
vali sme dopravné prechádzky do 
okolia MŠ a uskutočnili sme do-
pravnú prechádzku v sprievode 
príslušníka polície.  Naša MŠ ne-
zabúda na ochranu prírody, envi-
ronmentálne aktivity /voda, zem.../ 
turistické vychádzky ku Hronu v 
rámci svetového dňa vody. V za-
loženej bylinkovej záhrade  rozví-
jame deťom  poznatky na základe 
vlastných praktických činností, 
skúseností a priameho kontaktu 
(sadenie, starostlivosť o rastliny, 
poznávanie konečného efektu pre 
naše zdravie).  Nesmieme zabud-
núť, že naši šikovní predškoláci sa 
zúčastnili a zapojili ako už tradič-
ne každý rok do projektu Tlmačské 
Vianoce, do ktorého prispeli veľmi 
pekným programom, ktorý chy-
til za srdcia všetkých prítomných 
a deti si vyslúžili dlhý aplauz. Vo 
februári sa celá MŠ tešila a zabávala 
s rodičmi na karnevale, ktoré boli 
celkovo štyri, každá trieda mala ten 
svoj. Takisto sa celá MŠ  zapájala 
do výtvarných súťaží vyhlásených 
Centrom voľného času v Leviciach, 
alebo inými voľnočasovými organi-
záciami. Takmer z každej výtvarnej 
súťaže si naše deti odniesli ocene-
nia v podobe diplomov.  Ľudové 
tradície sme si v materskej škole  
pripomínali napríklad okrem iného 
aj vynášaním Moreny. 

Druhá májová nedeľa býva už 
tradične oslavovaná ako Deň ma-
tiek, kedy majú sviatok všetky ma-
mičky. História Dňa matiek siaha až 
do obdobia antiky. V starovekom 
Grécku oslavovali ženu ako dar-

kyňu života už 250 rokov p. n. l. a 
vzdať úctu všetkým mamičkám, 
mamkám, maminám možno rôz-
nym spôsobom, napríklad aj krás-
nym vystúpením našich detí pre 
svoje mamičky. Deň matiek patrí 
medzi najdojemnejšie sviatky - pre 
každého človeka je jeho matka naj-
dôležitejším človekom na svete. Od 
detstva až po posledné chvíle pred 
odchodom z tohto sveta si človek 
nesie v sebe jedinečný a neopako-
vateľný obraz svojej matky. Matky, 
ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy 
poľutuje a bude stále milovať svo-
je dieťa. 

Klub zdravých materských škôl 
pri Územnom spolku Slovenského 
Červeného kríža v Leviciach vyhlá-
sil už 21. ročník prehliadky Malých 
zdravotníkov. Súťaž prešla mnohý-
mi témami blízkymi deťom a rok 
2014 sa niesol pod názvom „Ochra-
ňujeme našu Zem“. Naša Mater-
ská škola v Tlmačoch na Lipníku 
je spoluorganizátorom prehliadky 
Malých zdravotníkov- detí predpri-
márneho veku s cieľom overenia 
úrovne teoretických vedomostí a 
praktických schopností v oblasti 
poskytovania prvej pomoci pri 
ošetrovaní jednoduchých zrane-
ní ako sú odrenina, popálenina a 
uštipnutie hmyzom. Ako každoroč-
ne sa počas prehliadky uskutočnil 
odber krvi, ktorý vykonávala Trans-
fúzna mobilná jednotka z Nitry a s 
potešením môžeme konštatovať, 
že do odberu krvi sa v našej MŠ 
zapojilo 44 darcov, za čo im patrí 
veľká vďaka.

Príjemne a užitočne sme strávili 
Deň detí, ktorý sa niesol v zname-
ní morského sveta. Každá trieda 
pripravila stanovište, kde deti z 
druhých tried plnili určité úlohy 
odvahy, ktoré sa týkali mora, mor-
ských tvorov a ochrany morského 

Ako všetko rýchlo letí...

Imatrikulácia nových škôlkárov - trieda žirafiek                 

(Pokračovanie na str. 3)
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Pestrý život v Materskej škole Tlmače 
dolná-časť (školský rok 2013 –  2014)

Marcové memento  
na Andreja Chudobu

rastlinstva a živočíšstva. Odmenou 
boli deťom medaily, sladkosti, kto-
ré ku dňu detí patria a bublinková 
diskotéka.

Nezabúdali sme ani na kultúr-
ne vyžitie detí, navštívili sme pred-
stavenie divadielka: „Emmulienka“, 
hudobné divadielko – Čekovský : 
„V rozprávkovom bufete“, výchov-
ný koncert ZUŠ, ktorý bol priam 
úžasný vďaka peknému vystúpe-
niu detí, ale najväčší úspech malo 
predstavenie literárno-dramatické-
ho odboru s Romanom Mihalkom a 
deťmi ZUŠ. Obecenstvo sa doslova 
pučilo od smiechu nad kreativitou 
a zabávačským majstrovstvom detí 
s p.Mihalkom v krátkom predstave-
ní: „Prváčence- vtáčence“. Oslávili 
sme aj Deň otcov, ktorý sme poňali 
vo voľnom štýle. Deti sa so svojimi 
ockami mohli dosýta vyhrať, vy-
blázniť na školskom dvore. Žiadne 
dieťa nezabudlo svojho otecka ob-
dariť darčekom a veľkou pusou.

Tak, ako som v úvode spomí-
nala, že všetko uteká veľmi rýchlo, 
tak sa veľmi rýchlo minul aj tento 
školský rok a naši predškoláci zo 
sloníkovej triedy sa za pár chvíľ 
stanú ozajstnými školákmi. Tablo 
za spevu piesne : „My už ideme 
preč z tejto škôlky, srdce nás veľ-

Celý školský rok sa v našej ma-
terskej škole niesol v pracovno-
-zábavnej atmosfére tradičných 
podujatí,  ktoré  potešili deti, ro-
dičov i pani učiteľky.

Na sklonku minulého roku 
sme pripravili s deťmi vianoč-
né popoludnie. Deti vystúpili s 
programom a potom spoločne 
s rodičmi zasadli k prestretému 
„štedrovečernému stolu“.

Po vianočných prázdninách 
sme sa všetci zdraví a spokojní 
vrátili do materskej školy a pri-
pravovali sme sa na náš tradičný 
karneval. Masiek bolo neúrekom 
a veľmi pestrých. Rodičia sa tiež 
prezliekli za masky. Náš karneval 
spestril svojou prítomnosťou aj 
Šašo Roman, ktorý deti zabával 
a súťažil s nimi. Pred Veľkou no-
cou sme vyniesli Morenu, aby sa 
zima skončila a začalo pre deti 
teplé počasie.

Svoj ím p ro gramom sme 
potešili mamičky i staré mamy 
vystúpením v Dome kultúry v 

dolnej časti mesta . Zapojili sme 
sa aj do zbierky v Deň narcisov, 
zúčastnili sme sa prehliadky „ 
Malý zdravotník“. Už tradične 
sme MDD oslavovali celý týž-
deň, na ktorý sme deťom pri-
pravili veľmi bohatý a zaujímavý 
program – vozenie na koči, prišli 
na návštevu hasiči, navštívili sme 
poľovnícku chatu, športovali 
sme rodičmi na našej olympi-
áde, mali sme pyžamovú párty, 
deťom sme pripravili divadlo v 
MŠ a jeden deň sme celý pre-
žili ako Indiáni. Navštívili sme 
divadelné predstavenie „Ako sa 
Lomidrevo stal kráľom“ v SND v 
Bratislave.  Akcií pre deti pripra-
vuje skutočne veľa. Odmenou 
je nám ich radosť a spokojnosť 
rodičov. Riadime sa heslom:

Každý deň je malým životom, 
snažme sa vytvoriť pre deti krás-
ne dni, aby mali kopu zážitkov a 
spomienok na svoje detstvo pre-
žité v materskej škole...

Daniela Vidanová

mi, preveľmi bolí...“ už zaniesli do 
výkladu obchodu ako praví absol-
venti predprimárneho vzdelávania. 
Čaká ich ešte rozlúčková slávnosť, 
posledné bezstarostné leto a jedna 
etapa ich života sa práve uzavrie. 

Rodičia nám  zverili svoje kreh-
ké poklady, aby sme ich spoločným 
úsilím deň čo deň, krok za krokom 
pripravovali na zvládanie a preko-
návanie prvých životných prekážok, 
učili ich osamostatňovať sa a nájsť 
si svoje miesto medzi rovesníkmi, 
aby sa vedeli popasovať s  prvými 
hádankami, rozriešiť jednoduché 
úlohy, aby dostali vždy odpoveď 
na každú otázku „prečo?“ Po celý 
čas pobytu v materskej škole  sme 
sa snažili vštepovať im lásku a úctu 
ku všetkému dobrému, pestovať 
ich vôľové a charakterové vlastnos-
ti, formovať ich zručnosti a vedo-
mosti. Veríme, že sa nám podarilo, 
hlavne predškolákov v spolupráci 
s rodičmi  dobre pripraviť  na pre-
konávanie životných prekážok a 
na zvládnutie nových úloh a toto 
všetko sa v našej materskej škole 
uskutočňuje zásluhou pedagogic-
kého kolektívu, ktorý disponuje sú-
borom profesijných zručností, aby 
vykonáva svoje povolanie ako po-
slanie  čo najefektívnejšie.
Mgr. Jarmila Fazekašová, uč. MŠ

                    

Ako všetko rýchlo letí...

Na regionálneho, ale aj ce-
loslovenského autora Andreja 
Chudobu myslela základná ško-
la aj v marci – mesiaci kníh. Na 
počesť jeho pamiatky k nedáv-
nemu úmrtiu zriadili najprv žiaci 
druhého stupňa pamätnú vitrínu 
so spomienkou na jeho tvorbu, 
život a dielo. Vo vitríne sa nachá-
dzajú aj niektoré jeho knižky či 
báseň venovaná Andrejovi Chu-
dobovi. Zmienka o ňom nesme-
la chýbať ani v školskom časopi-
se ako nekrológ k jeho úmrtiu. 
Žiacki redaktori pripravujú prie-
rez aktivít, ktoré škola na jeho 
počesť organizuje. Mladí autori 
si zas pripomenuli, ktoré svoje 
diela zaslali do súťaže vlastnej 
tvorby – Ceny Andreja Chudobu. 
S čilejkárskymi (tekovskými) po-
vesťami, čo vyšli spod pera tohto 
spisovateľa, sa žiaci oboznamo-

V sobotu, 1. marca 2014, zaví-
tal do Základnej školy v Tlmačoch 
minister pôdohospodárst va, 
Ľubomír Jahnátek, aby osobne 
prestrihol pásku do priestorov 
čiastočne zrekonštruovanej ško-
ly. Sprevádzali ho aj poslanci Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky 
Tibor Glenda a Milan Halúz. Celé 
podujatie otvoril primátor mesta 
Tlmače, Ing. Július Bizoň, ktorý 
ministra, poslancov, súčasného 
riaditeľa školy Mgr. Miroslava 
Pieša, ale aj ostatných učiteľov 
či širokú verejnosť privítal pred 
hlavným vchodom do budovy. 
Pripomenul, že v lete čaká budo-
vu ešte zrekonštruovanie strechy 
a fasády. 

Minister na pôde našej 
základnej školy

V príhovore pána ministra od-
znelo, že do Tlmáč chodí rád. Ve-
ľakrát už navštívil závod SES a vie 
o pomoci mestu cez regionálny 
operačný program. Upriamil po-
zornosť na pripravovaný program, 
ktorý sa týka vybavenia škôl. Po-
prial pedagogickému zboru, aby 
sa im dobre pracovalo, žiakom, aby 
sa dobre cítili a škola, aby slúžila v 
prospech mesta, lebo Tlmače sú 
pekným mestom. Po odstrihnutí 
slávnostnej pásky zahrala Detská 
cimbalová hudba – ZUŠKÁČIK, 
ktorú vedie Frederika Uhnáková 
zo ZUŠ Tlmače. Napokon na hostí 
čakalo občerstvenie a neoficiálne 
rozhovory. 

PaedDr. Monika Kotorová

vali týždeň čo týždeň, čítaním 
na hodinách literatúry či prácou 
s internetom a počítačom. Na 
každoročnú akciu – Čitateľský 
maratón – chce škola odporučiť 
čítanie z Chudobovej knihy Se-
demdesiatsedem povestí spod 
Slovenskej brány. Následne žia-
ci vypočuté a prečítané povesti 
zilustrujú, aby sa v priestoroch 
školy inštalovala výstava výtvar-
ných prác, venovaných Chudo-
bovým povestiam alebo vytvo-
rilo dielko s vlastnými žiackymi 
obrázkami. Žiaci sa môžu tešiť 
aj na jeden z jeho filmov, ku kto-
rému napísal scenár. Ako správ-
nym Tlmačanom, pripravia pani 
učiteľky Most na tú stranu, ktorý 
sa odohráva vo vtedajšom roz-
víjajúcom sa meste Tlmače a na 
jeho sídlisku (Lipníku).

PaedDr. Monika Kotorová

(Dokončenie zo str. 2)

Návšteva ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka v ZŠ Tlmače
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Výhercovia sa dňa 31. mája 2014 zúčastnili zájazdu do Bratislavy na 
Kubánske veľvyslanectvo, aby si prebrali ocenenia za svoju tvorbu z rúk 
ministra školstva Dušana Čaploviča a pani veľvyslankyne Loipy Sanchez 
a prezreli si výstavu výherných diel, ako aj pripravený program.

Vo výtvarnej súťaži uspeli:
Melissa Čerbová - 1.B
Kristína Árendášová - 2. roč.
Karolína Šárniková - 3.A

V literárnej súťaži vo vlastnej tvorbe:
Matej Galbavý – 5.A
Adriána Švolíková – 8.
Júlia Chvojková – 8.
Dávid Kotora – 8.

Základná škola Tlmače ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zberu 
plastových PET fliaš,

menovite :
žiakom a ich rodičom,
zúčastneným organizáciám,
občanom mesta Tlmače,
ako aj všetkým priateľom školy,
ktorým záleží na skvalitnení výuky našich detí.
 
Spolu sme nazbierali :
34 600
plastových PET fliaš
a umiestnili sme sa na 55. mieste zo 463 zúčastnených škôl.

Aj tento školský rok sa nám, 
žiačkam tretieho ročníka SOŠt v 
Tlmačoch podarilo  úspešne viesť 
študentskú spoločnosť FRESH bu-
fet. Jej hlavným cieľom je čo najlep-
šie uspokojiť potreby zákazníkov – 
žiakov  a zamestnancov školy. Opäť 
sme sa zamerali na predaj sladkos-
tí, slaných dobrôt,  bagiet, nápojov 
a školských potrieb. Okrem toho 
sme svojou propagačnou činnos-
ťou podporili spolužiakov z odboru 
Mechanik strojov a zariadení, ktorí 
v dielňach vyrábajú  vlastné  výrob-
ky.   Vytvorili sme pre nich vkusný  
katalóg  výrobkov  s  fotkami  a  po-
pisom,  ktorý  sa nachádza na našej 
web stránke.

Práca v spoločnosti bola pre nás 
veľmi prospešná,  
naučili sme sa 
základom pod-
nikania v praxi, 
vieme ako si zvo-
liť predmet pod-
nikania, vytvoriť 
podnikateľský 
plán,  výročnú 
správu, ako viesť 
účtovníctvo, in-
ventúru, valné 

zhromaždenie a ako správne ko-
munikovať so zákazníkmi.  Dobrou 
skúsenosťou pre nás bola aj účasť 
na Veľtrhu študentských spoloč-
ností v Bratislave dňa 15.04.2014.  
Našu spoločnosť sme tu predstavi-
li v silnej konkurencii 48 cvičných 
firiem zo všetkých kútov Sloven-
ska. 

S účasťou bola spojená prípra-
va a výzdoba stánku, prezentácia 
našich výrobkov pred odbornou 
porotou a širokou verejnosťou, sa-
motný predaj, písomné hodnotenie 
ostatných konkurenčných stánkov 
a vyskúšali sme si aj prezentáciu  na 
pódiu. Mali sme možnosť stretnúť 
sa s pánom prezidentom, s člen-
mi poroty, ktorými boli významné 

osobnosti podnikateľskej sféry, zá-
stupcovia bánk a poisťovní. Užili 
sme si aj pestrý a zaujímavý kul-
túrny program, na ktorom vystu-

povali samotní členovia súťažiacich 
tímov. Nás reprezentovala Sandra 
Hajdučíková s beat-boxom a zožala 
veľký úspech.

V rámci veľtrhu sme sa zúčast-
nili aj súťaže Skills for the future, 
ktorú zorganizovala spoločnosť 
Hyundai. Myšlienka nášho výrob-
ku bola veľmi dobrá a kreatívna, 
oslovila porotu, ale na súťaž sme 
prišli zatiaľ iba s prototypom. Bolo 
nám cťou, že sme sa mohli opäť 
zúčastniť, nie každej spoločnosti sa 
to podarilo. Mohli sme si vymeniť 
podnikateľské skúsenosti so svoji-
mi rovesníkmi, podeliť sa o úspe-
chy,  posťažovať sa, táto skúsenosť 
bola pre nás  zážitkom, značným 
profesijným prínosom, možno v 

Pracovníci marketingu SOŠt v Tlmačoch opäť nezaháľali
niekom z nás už  „drieme“ nejaký 
v budúcnosti úspešný podnikateľ-
ský nápad.

Nedá mi nespomenúť aj ďal-
ší zaujímavý projekt -  KomPrax- 
kompetencie pre prax, do ktorého 
sme sa zapojili. Ide o školenia pre 

mladých ľudí, ktoré sú zamerané 
na získavanie nových zručností a 
poznaní v rámci realizácie a tvori-
vosti. Mali sme si vymyslieť vlastný 
projekt a následne ho realizovať 
z peňazí, ktoré nám vyhlasovateľ 
projektu poskytol. Zorganizovali 
sme tak študentský ples, koncert 
hudobných skupín z okolia a kres-
lenie grafitov na povolených plo-
chách v budove školy. 

Momentálne sú niektoré naše 
žiačky na 2-týždňovej stáži v Prahe 
v hoteli Barceló v rámci projektu 
Leonardo da Vinci, a tak už ne-
dočkavo čakáme na informácie o 
ich zážitkoch a nových skúsenos-
tiach.

Eliška Kováčová,  III.D

Výtvarná a literárna súťaž Veľvyslanectva Kubánskej republiky 

„Naši národní hrdinovia Ľudovít Štúr – José Martí“

Výhercovia súťaže na Kubánskom veľvyslanectve v Bratislave

Účastníci veľtrhu

Školský ples 
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 Podstatou mobility Leonardo 
da Vinci je strávenie určitej doby v 
inom členskom štáte EÚ s cieľom 
získať nové pracovné alebo iné od-
borné spôsobilosti, 
sprevádzané príprav-
nými kurzami v jazy-
ku hostiteľskej krajiny 
alebo pracovnom ja-
zyku. Vďaka ďalšiemu 
poskytnutému grantu 
z projektov Európskej 
únie študenti Strednej 
odbornej školy technic-
kej v Tlmačoch absol-
vovali dva týždne od-
bornej stáže v Českej 
republike.

Nebolo to po prvýkrát, nakoľko 
každoročne sa podarí pripraviť dobrý 
projekt, ktorý je následné schválený 
a tak študentom nič nebráni na ceste 
za poznaním. Tentoraz putovali na 
odbornú stáž nielen chlapci, ale aj 
dievčatá odboru pracovník marke-
tingu. Ich miestom pobytu bol špič-
kový štvorhviezdičkový hotel Barceló 
v Prahe s medzinárodnou pôsobnos-
ťou. Chlapci pobudli v Brne na Stred-
nej škole strojárskej a elektrotech-
nickej, kde spolu s učiteľmi získavali 
nové skúsenosti a zručnosti.

Štyri dievčatá, odboru pracovník 
marketingu a desať chlapcov druhé-
ho a tretieho ročníka, odboru mecha-
nik strojov a zariadení, mohli vďaka 
získaním finančným prostriedkom z 
programu celoživotného vzdelávania 
rozšíriť si svoje odborné zručnosti a 
zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

„Aj tentoraz sa nám podaril vy-
pracovať projektový zámer v rámci 
výzvy Leonardo da Vinci Mobility, 

ktorú zverejnila Európska komisia. 
Následne bol projekt schválený, na-
sledovala príprava a výber študentov 
daných odborov na odborné stáže. 

Dievčatá druhého 
a tretieho ročníka 
odboru pracovník 
marketingu mali 
príležitosť získa-
vať odborné zruč-
nosti v jednom 
z najznámejších 
hotelov v Prahe, 
chlapci zavítali na 
pôdu strednej od-
bornej školy v Brne, kde mali veľmi 
dobre vytvorené podmienky pre zdo-
konalenie sa vo svojom študijnom 
zameraní,“ prezradila koordinátorka 
projektu a zástupkyňa školy Mgr. Má-
ria Medzihradská.

Prioritným zámerom projektu je 
rozšírenie odbornej pripravenosti 
žiakov pre ich budúce profesionálne 
zaradenie do pracovného pomeru. 
„Teší ma, že aj tentoraz naši študenti 
mohli absolvovať odborné stáže v 
Českej republike a zdokonaliť sa v 
príprave na svoje budúce povolanie. 

Je to pre nich príležitosť naučiť sa 
nové veci a zlepšiť sa v tom, čo už ve-
dia.“ doplnila riaditeľka SOŠt Tlmače  
Ing. Janka Mrázová.

Dievčatá a chlapcov sprevádzali 
počas pobytu v Prahe a Brne ich uči-
telia. „Počas dvojtýždňového pobytu 
chlapci nadobudli mnoho nových 
skúseností a zručností, okrem iného 
aj vo zváraní a mäkkom a tvrdom 
spájkovaní farebných kovov. Veľmi 
cennou skúsenosťou pre dievčatá 
bolo zas oboznámenie sa s riadením 
a prevádzkou štvorhviezdičkového 
hotela a poskytovaním ubytovacích 

a stravovacích služieb. Študenti si po-
čínali veľmi dobre, v priebehu pár dní 
dokázali svoje teoretické vedomos-
ti využiť aj v cudzom prostredí pri 
praktickom riešení úloh.“ prezradila 
učiteľka Mgr. Oľga Papcunová.

Okrem nadobudnutých praktic-
kých zručností zažili študenti aj re-
lax a zábavu. Počas osobného voľna 
navštívili viaceré kultúrne pamiatky. 
„Zúčastnili sme sa na viacerých od-
borných prehliadkach, výstave, po-
čas víkendov sme stihli navštíviť aj 
hlavné mesto Českej republiky, kde 

Vybratí žiaci našej školy  sa dňa 
06.03.2014 zúčastnili odbornej exkur-
zie v závode Hyundai v Nošovicích.  
Túto možnosť sme využili  vďaka 
projektu Zručnosti pre úspech (SFF), 
ktorý  realizuje spoločnosť Hyundai 
Motors v spolupráci s Junior Achie-
vement n.o. Cieľom je podporovať  
technické vzdelávanie mladých ľudí 
a podnikateľské  zručnosti pre ich 
budúcu zamestnateľnosť.

Na spomínanú návštevu nás mo-
tivovalo najmä to,  že na Veľtrhu štu-
dentských spoločností v Bratislave 
15.04.2014  udelí spoločnosť Hyun-
dai cenu za Najlepší nápad pre pro-
dukt, alebo službu v automobilovom 
priemysle.

Výlet bol veľmi dobre zorganizo-
vaný, do Žiliny sme cestovali vlakom 
a odtiaľ  bol zabezpečený  autobus 
určený pre niekoľko skupín študen-
tov zapojených do projektu, v rámci 

celej SR. Po viac ako štvorhodinovej 
ceste sme dorazili do cieľa. Prvým bo-
dom programu bolo zoznámenie sa 
s podnikom prostredníctvom filmu, 
kde bola spracovaná jeho história, 
výstavba, práce v jednotlivých halách 
- lisovňa, zvarovňa, lakovňa,  mon-
táž prevodoviek a celková 
montáž.  

Neskôr sme sa po úvod-
nom školení o bezpečnost-
ných predpisoch presunuli 
na otvorených vláčikoch so 
slúchadlami v ušiach na pre-
hliadku hál okrem lakovne, 
kde sa dodržiavajú prísne 
bezpečnostné a hygienic-
ké predpisy. Videli sme veľa 
zaujímavostí z oblasti au-
tomatizácie, mechanizácie, 
manipulácie, robotiky, prú-
dovej montáže, strojárskeho 
priemyslu a automobilovej 

špecializovaných halách, ako pracujú 
roboty a ako sú  ľudia zohratí. Bol to 
pekný výlet a zážitok, na ktorý bude-
me spomínať ešte dlho.“ 

Takže teraz spojíme všetky hla-
vy dokopy a vymyslíme niečo, čo by 
mohlo spríjemniť, spohodlniť, alebo 
uľahčiť cestovanie autom a hor sa 
reprezentovať SOŠ technickú Tlmače 
na súťaži.

  Bronislava Havranová 

sme niektorí z nás po prvýkrát videli 
známy pražský orloj, či prešli sa po 
Václavskom námestí. Veľmi pekný 
zážitok mám z Múzea voskových fi-
gurín. Bolo to niečo úžasné. Doprial 
by som to vidieť aj ostatným žiakom 
našej školy. Z pobytu si odnášam nie-
len bohaté skúsenosti, ale aj nádher-
né zážitky, ktoré som tu so svojimi 
spolužiakmi mohol prežiť,“ prezrádza 
nám budúci maturant Jozef Slušný. 
Vzápätí sa k nemu pripája ďalší z 
účastníkov stáže Dalibor Víťaz, kto-
rý ho dopĺňa. „Aj mne sa tam veľmi 
páčilo. Naučil som sa nové techniky 
zvárania. Zaujímavé bolo aj spáj-
kovanie farebných kovov o ktorom 
som doteraz veľa nevedel. Táto stáž 
mi dala do môjho osobného života 
veľmi veľa.“

„Ďakujem všetkým, ktorí sa zaslú-
žili o to, aby sme mohli vycestovať 
do Prahy a stráviť celé dva týždne v 
jednom zo špičkových hotelov, kde 
sme mali možnosť vyskúšať si mnohé 
veci o ktorých sme doteraz len počuli 
alebo čítali, ale prakticky ešte nevy-
skúšali. Teraz bola príležitosť vyskúšať 
si to a byť o krok vpred. Dopriala by 
som aj ostatným svojím spolužiač-
kam, aby mali takú príležitosť ako 
som mala aj ja,“ zhodnotila študentka 
druhého ročníka Lenka Jarošová.

Keby ste sa študentov opýtali, 
či by sa vrátili, odpovedali by áno. 
Keby ste sa študentov opýtali, či ich 
to v živote posunulo ďalej, odpove-
dali by áno. Každá prežitá ťažkosť, 
radosť, sklamanie, či príjemný záži-
tok sa zapísali v ich životoch, okresali 
osobnosť a aspoň trošku usmernili 
ich mladý život.

           Mgr. Marián Sabala

Študenti SOŠT Tlmače naberali nové skúsenosti v Prahe a Brne

Exkurzia vo firme Hyundai
techniky.  Ohlasy našich žiakov na 
prehliadku boli veľmi pozitívne, mno-
hé zariadenia a technológie videli po 
prvý krát na vlastné oči. Žiak M. Guly-
ás zhodnotil tento deň nasledovne: 
„ Moje pocity pred exkurziou boli 
zmiešané, nečakal som takú  vysokú 
kvalitu výroby a montáže. Je  priam 
neuveriteľné, že za 1min vyprodu-
kujú jeden automobil.  Zaujalo ma, 
aké sú postupy výroby v jednotlivých 

Účastníci exkuzie vo firme Hyundai

Stáž študentov na Strednej škole strojárskej a elektro-
technickej v Brne

Stáž študentiek v štvorhviezdičkovom hotely Bar-
celó v Prahe
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Vo februári oslávilo voľnočasové 
centrum na Lipníku druhý rok svo-
jej činnosti. Myšlienka na jeho vy-
tvorenie, podporená primátorom 
Ing. Júliusom Bizoňom a obecným 
zastupiteľstvom na jeho vytvorenie 
sa ukázala ako dobrá. Vedúca M. 
Partlová si v krátkom čase dokázala 

okolo seba vytvoriť dobrý kolektív 
stálych návštevníkov centra, ktorí 
tu trávia svoj voľný čas. Centrum 
využívajú najmä seniori. Ženy si 
tu vymieňajú skúsenosti z ručných 
prác a z tvorby sezónnych dekorá-
cií - pletenie z papiera, servítková 
technika, pletenie šálov a iné rôzne 

Tak takéto originálne pomeno-
vanie dostalo podujatie, ktoré po-
zývalo osláviť MDD deti a rodiny z 
Tlmáč a okolia. Na miestnom fut-
balovou štadióne sa vďaka organi-
zátorom zoskupilo hneď niekoľko 
lákavých aktivít a atrakcií, a to na-
ozaj, nielen pre deti. Svoju prácu 
prišli deťom predstaviť policajti z 
Levíc a Tlmáč a doniesli aj svojich 
najvernejších pomocníkov –  šty-
roch nádherných a ozaj výborne 
vycvičených nemeckých ovčiakov 
a pre radosť najmenších aj štvor-
mesačné šteniatko. Vyvrcholenie 
ich ukážok bolo skutočne pre deti 
výnimočné – mali možnosť odviezť 
sa v policajných autách, ktorých 
majáky a sirény bolo vidieť a po-
čuť doďaleka. Okrem policajtov sa 
deťom o zážitky postarali aj požiar-
nici z Hasičského a záchranárskeho 
zboru Levice, ktorí sa teda nedali 
zahanbiť a prišli na svojom veľkom 
hasičskom aute. Aj toto auto bolo 
deťom k dispozícii, mohli si ho po-
riadne prezrieť zvonka aj zvnútra, 
fotiť sa v ňom a požiarnici pred oča-
mi detí vyskúšali aj požiarnu hadi-
cu. To bolo radosti! A keďže v ten-

to deň by mali mať deti dovolené 
viac než obyčajne, nečakane prišli 
aj motorkári, ktorí svojou účasťou 
prekvapili nielen deti, ale aj samot-
ných organizátorov a s radosťou 
deti povozili na svojich „mašinách“. 
No to stále nie je všetko. Deti mali 
možnosť sledovať let modelových 
lietadiel, voziť sa na koníkoch, ská-
kať na trampolínach a nafukova-
cích hradoch.  Nepretržitú službu 
mala vizážistka Michaela Mišková, 
ktorá trpezlivo a neúnavne deťom 

Vo voľnočasovom centre je vždy rušno
zaujímavé veci sa tu mohli ženy na-
učiť. Pravidelne sa tu hráva stolný 
tenis a v decembri sa uskutočnil  už 
druhý ročník stolnotenisového tur-
naja. Tlmačania nadviazali družbu 
so stolnými tenistami z Hronských 
Kľačian. Dvakrát prišli stolní tenisti 
z Kľačian do Tlmáč a raz si zase zašli 

tlmačania zahrať 
do Kľačian. Teraz 
sú opäť na rade 
tlmačania, aby 
šli do Kľačian. V 
pondelok chodia 
do Centra ženy, 
ktoré si sem cho-
dia zacvičiť. Ob-
čas si majú mož-
nosť návštevníci 
centra aspoň vir-
tuálne zacesto-
vať po svete aj 
po  S lovensk u 
pri premietaní 

cestopisných fotografií. Inokedy 
si zaspievajú pri gitare, alebo sa za-
bavia pri pesničkách ich mladosti. 
Niektorí návštevníci si sem prídu 
jednoducho len zahrať karty, ale-
bo prídu do kolektívu, aby neboli 
doma osamotení. V klube je vždy 
veselo a je tu niečo zaujímavé.

Spoločne sa tu oslavujú narode-
niny aj meniny. V Centre sa usku-
točňujú aj oslavy MDŽ a zaspievať 
si sem prídu aj členky speváckej 
skupiny PO-KU-S. 

Obľúbené sa stali piatky s peče-
nými zemiakmi. Vždy jedna rodina 
napečie zemiaky a je to veru obľú-
bená pochúťka. Je celkom bežné, 
že sem ženy prinesú ochutnať nie-
čo, čo sa im podarilo upiecť podľa 
nových receptov. Centrum využí-
va aj miestna organizácia JDS pre 

niektoré svoje akcie. 
Vo Voľnočasovom centre sa vy-

tvoril stály kolektív a na dobrej at-
mosfére má zásluhu vedúca klubu 
pani M. Partlová a aj to, že centrum 
má podporu primátora aj zastu-
piteľstva. 

Dvere voľnočasového centra sú 
otvorené pre všetkých občanov. 
Stačí prísť a iste si tam niečo zau-
jímavé nájdu aj ďalší návštevníci. 
Vítaní sú aj tí, čo by chceli ukázať a 
naučiť niečo, čo dokážu oni, alebo 
sem prísť len preto, aby sa necítili 
osamotení.

  Text a foto:
Ing. Jaroslav Burjaniv

Medzinárodný deň nielen pre deti
na ich tváre maľovala motýľov, spi-
dermanov či zvieratká od výmyslu 
sveta. Len pre zaujímavosť, vyma-
ľovala cez 200 detských tváričiek.  A 
medzi deťmi neustále pobehovali 
rozprávkové postavičky, ktoré sa 
s deťmi ochotne fotili, vystrájali s 
nimi a rozdávali cukríky. O občer-
stvenie bolo vďaka Penziónu LIPA 
tiež postarané – deti mali zabezpe-
čený pitný režim a drobné maškrty. 
No a celý tento úžasný deň mode-
roval  neúnavný Roman Mihálka, 

ktorý sa teda nenechal nikým a ni-
čím zaskočiť, dokonca ani popo-
ludňajším lejakom. Nahnal deti do 
tribúny a oslava dňa všetkých detí 
pokračovala ďalej improvizovanou, 
ale o to zábavnejšou speváckou 
súťažou. A deťom sa páčilo. A pá-
čilo sa aj nám rodičom. Veď takýto 
zážitkami nabitý medzinárodný 
deň detí sme v Tlmačoch už dáv-
no nezažili. Preto záverečné riadky 
venujeme poďakovaniu sa hlavné-
mu organizátorovi - MsKS Tlmače, 
a spoluorganizátorom - MŠ Lúčik, 
MC LIPKA a FKM SPARTAK Tlmače, 
mnohým ochotným priateľom, ro-
dičom a najmä deťom. Ich úsmev a 
radosť, krásne zážitky, z ktorých sa 
stanú časom spomienky, sú určite 
pre nás všetkých tou najkrajšou od-
menou. Kvôli nim všetka tá práca a 
námaha stála zato! Veríme, že zas o 
rok sa všetci stretneme pri podob-
nej, ak nie lepšej akcii... A na záver 
jeden odkaz pre všetkých, ktorí sa 
tešili na divadelné predstavenie 
Romana Mihálku Z rozprávky do 
rozprávky alebo prasiatko s.r.o., no 
pre dážď nebolo odohrané – ná-
hradný termín je 29.6. o 16.00 v 
Spoločenskom dome v Tlmačoch 
na Lipníku, vstup je voľný. Dovide-
nia priatelia, ahojte deti!

Mgr. Lenka Valentíniová

Denne sa tu hrá stolný tenis 

Pri tvorbe dekorácií  
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Materské centrum LIPKA oslavuje 
svoje piate narodeniny

Čo pripravuje PO-KU-S

Noc Andersenových rozprávok

V produkcií Ivana Táslera z IMT 
Smile, nahrali dve skladby. Tlmač-
ská kapela, ktorú sme donedáv-
na poznali ako Exit Toilet začína 
nanovo. Easy Peasy bude svieža a 
žánrovo farebná kapela.

Staré zloženie ostáva. Teraz ale 
pod taktovkou Ivana Táslera na-
hrali dve skladby a menia aj názov. 
„Zmenila sa emócia našej hudby,“ 
vysvetľuje spevák a gitarista kapely 
Matej Kováčik. Zo začiatku sa museli 
aj samotní členovia skupiny zmieriť 
s tým, že budú vystupovať pod no-
vým názovm. „Už sme sa s tým úpl-

Knižnica v Tlmačoch po štvrtý 
krát otvorila svoje brány pre deti, 
ktoré mohli prežiť rozprávkovú 
noc. Podujatie Noc s Andersenom 
má už po celom svete dlhoročnú 
tradíciu. Česká akcia postupne 
získava svetový rozmer. 

Vo svete štrnásty, ale v Tlma-
čoch štvrtý ročník, sa konal 4. 
apríla v priestoroch Mestského 
kultúrneho strediska, kde sídli 
aj tlmačská knižnica. Deti z ce-
lého sveta, ale aj žiaci zo Základ-
nej školy v Tlmačoch, prežili noc 
medzi knižkami.

Na podujatí V Tlmačoch, ich 
bolo dvadsaťosem. Súťažili v 
piatich skupinách, ktoré niesli 

Základná škola v Tlmačoch sa každoročne zapája do celoslovenskej akcie 
pre mládež – Čitateľský maratón. V tomto projekte, ktorý sa organizuje v 
spolupráci s miestnymi knižnicami, ide o to, aby sa v určený čas zapojilo 
do čítania čo najviac školákov. Číta sa z vopred dohovorenej knihy. Tento 
rok sme pre našich starších žiakov vybrali knižku nedávno zosnulého regi-
onálneho autora – Andreja Chudobu – Sedemdesiatsedem povestí spod 
Slovenskej brány, a tak sa s jeho povesťami postupne oboznamovali žiaci 
druhého stupňa. Dňa 5. júna 2014 zapojené deti vlastnoručným podpi-
som potvrdili svoju účasť. Za odmenu dostali záložky a zľavový kupón do 
kníhkupectva ako milú spomienku na tento deň čítania.                                                                          

PaedDr. M. Kotorová
Matej Kováčik a Ivan Tásler

Prichádza Easy Peasy
ne stotožnili,“ dodáva líder kapely. 

Prvé stretnutie s Ivanom Tásle-
rom bolo netradičné. „Doslova som 
sa mu hodil pod auto, keď odchá-
dzal z festivalu kde sme hrali my aj 
on. A dal som mu naše demo,“ vy-
svetľuje. Po dvoch týždňoch zazvo-
nil telefón, z ktorého sa ozval hlas 
speváka z IMT Smile. „Vybral dve 
naše skladby, ktoré s nami chcel na-
hrať. Našu najstaršiu a najnovšiu,“ 
dopĺňa spevák. Onedlho sa teda 
môžeme tešiť na dve piesne od sta-
ronovej kapely Easy Peasy. 

 Matej Kováčik

rozprávkové názvy. Počas pia-
tich súťaží sa snažili nazbierať čo 
najviac bodov pre svoj tím. V roz-
právkový večer si mohli otestovať 
svoje vedomosti, občerstviť sa a 
poriadne sa zabaviť. Deti sa zú-
častnili aj nočnej hry s baterkami 
v rukách. Body mohli získať pri 
hraní pexesa, kreslená, ale aj pri 
vymýšľaní scénok. 

Dôležité ale je, že nešlo o sú-
ťaživosť, ale o zábavu a tvorivosť. 
Žiaci si celú noc poriadne užili. 
Medzi poličkami s knihami, znel 
po celý čas detský smiech. Pod de-
kami a v spacích vakoch po celom 
dni zaspali v uličkách knižnice.

Romana Gogová

Čitateľský maratón

Priestory vyčlenené Mater-
skému centru LIPKA, ktoré v sú-
časnosti poskytuje Materská 
škola LÚČIK (na Lipníku), sa v 5. 
marca postupne napĺňali deťmi 
a ich rodičmi. Spoločne sfúkli 
veľkú narodeninovú tortu, pre-
tože táto zmysluplná inštitúcia 
funguje pre matky s deťmi už 
5 rokov. V úvodnom príhovore 
uviedla zástupkyňa miestnej 

Ženská spevácka skupina 
PO-KU-S  rozvíja svoju činnosť 
ako jeden z krúžkov – súborov 
patriacich do pôsobnosti Mest-
ského kultúrneho strediska v Tl-
mačoch. 

V pláne činnosti pre kalendár-
ny rok 2014 PO-KU-S tematický 
reaguje na pripravované kul-
túrno-spoločenské podujatia v 
meste Tlmače, vychádzajúc zo 
širšieho historického rámca, pri-
čom spolupracuje s Miestnym 
odborom Matice slovenskej a 
spoločenskými organizáciami 
mesta Tlmače.

„Človek a strom“ je pracov-

ný názov pripravovaného cyklu 
programov. Mať svoje korene, 
bytostne kamsi patriť, byť za-
korenený kultúrou, piesňami, 
zvykmi, rečou, históriou, osob-
nosťami. Človek a strom - osudy 
spojené piesňou. „Kde sa pieseň 
rodí...“ tento citát z Hviezdoslava 
je spoločným mottom k jednotli-
vým častiam programu.

Zvažujeme naše možnosti pri-
spieť do niektorého z podujatí 
v rámci X. ročníka Folklórneho 
festivalu „Tlmačská grámora“.

Tešíme sa na všetky stretnutia 
s vami.

PaedDr. Eva Zuzčáková

materskej školy Zlatica Miná-
riková, aký je prínos centra pre 
škôlku, a najmä deti, pretože 
pri príchode do nej sú už deti 
oveľa smelšie. Po občerstvení 
čakal na hostí zábavný program 
pre deti, o ktorý sa postaral Ro-
man Mihálka a ktorý napokon 
deťom vyrobil aj balónové zvie-
ratká. 

PaedDr. Monika Kotorová

Účastníci čitateľského maratónu.
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Spoloèenská 
rubrika

Narodili sa

Opustili nás

Povedali si áno

 Mária Habalová, 84 r. 
Ľudovít Gergo, 49 r. 

Margita Krkošová, 68 r.
Ildikó Krištofová, 69 r. 

Marta Líšková, 73 r. 
Jozef Kováč, 69.

Valéria Plutinská, 85 r. 
Jozef Ondreáš, 86 r.
Marta Šebová, 78 r. 
Viola Kútiková, 71 r.
Jozef Mojžita, 67 r. 
Imrich Ďuriš, 75 r. 

Irena Parízeková, 72 r. 
Július Švec, 77 r.

Emília Macáková, 83 r. 
Martin Šugerek, 30 r. 

Karol Procházka, 82 r. 
Viliam Psársky, 83 r. 

Jozef Kúdela, 78 r. 
Mária Medzihradská, 82 r.

Jozef Bránek, 74r.

Ľubomír Tóth 
a Miroslava Lacušová

Karolína Eliška Kajanová 
Martin Kátay 

Helena Barátová 
Richard Furár 
Lara Kupčiová 

Dominika Kubicová 
Garajová Kristína

 Árendáš Jakub 
Adam Pišky 

Nataša Garajová 
Alex Šingliar

Tobias Titurus 
Dominik Hradílek 
Teodor Polomčák 

Katarína Karafová

• 21. januára  privítali na besede v 
Základnej škole v Tlmačoch ich býva-
lú žiačku Michaelu Kúdelovú, hokejo-
vú rozhodkyňu, ktorá sa práve pripra-
vovala na cestu na  Zimné  olympijské 
hry v Soči, aby im prezradila niečo o 
svojich plánoch, splnených snoch a 
úspechoch.

• V priestoroch voľnočasového 
centra v Tlmačoch sa 7. marca konala 
oslava MDŽ. Zablahoželať  ženám k 
ich sviatku prišli nielen predstavite-
lia mesta, ale pekným vystúpením 
k dobrej nálade prispeli aj deti Zá-
kladnej umeleckej školy v Tlmačoch 
pod vedením pani učiteľky Frederiky 
Uhnákovej a moderátora Romana 
Mihálku.  

• 9. marca sa uskutočnil v Spo-
ločenskom dome na sídlisku Lipník 
hudobný koncert orchestra Cigánski 
diabli, ktorí už v Tlmačoch účinkovali 
po tretíkrát.  

• 27. apríla sme v Spoločenskom 
dome na sídlisku Lipník opäť privíta-
li  Nedědovcov, no tentokrát to bol 
František Nedvěd so synom Vojtom, 
ktorí na svojom hudobnom koncer-
te svojimi pesničkami  rozospievali 
celú sálu.

•  30. 4. 2011 sa v Tlmačoch kona-
lo tradičné podujatie Stavanie mája, 
na ktorom vystúpil folklórny súbor 
Vatra a detský folklórny súbor Pla-
mienok. Samozrejme, nechýbalo ani 
tradičné maľovanie detí na chodník 
v spolupráci s miestnym odborom 
Jednoty dôchodcov Slovenska.

•  Posledný aprílový deň sa v Kul-
túrnom dome v Tlmačoch konalo 
stretnutie učiteliek materských škôl 

KONALO SA 

Potešilo nás
• Pri príležitosti dňa učiteľov 

si dňa 28. marca z rúk ministra 
školstva, vedy výskumu a športu 
SR Dušana Čaploviča prevzal Mgr. 
Miroslav Pieš, riaditeľ Základnej 
školy v Tlmačoch, vyznamenanie 
- Malú medailu sv. Gorazda za ce-
loživotnú tvorivú pedagogickú 
a riadiacu činnosť. Srdečne bla-
hoželáme!

• 30. mája sa v Bojniciach ko-
nala celoslovenská súťaž v sólovej 
hre na klavír – Piano v modernom 
rytme. Základnú umeleckú školu 
Tlmače reprezentovali – v I. kate-
górii Nina Ďatková a v II. kategórii 
Eduard Datko, obidvaja obhájili 
minuloročné prvenstvo vo svojich 
kategóriách a získali zlaté pásma. 
Srdečne blahoželáme!

a pracovníčok jaslí. Už po siedmykrát 
sa tu stretlo 30 žien, aby si spolu v 
družnej debate zaspomínali a poroz-
právali zážitky zo svojej praxe a od 
súčasných učiteliek sa dozvedeli, čo 
nové sa v tejto zaujímavej a záslužnej 
práci zmenilo.

• 3. máj bol v Tlmačoch bežec-
kým sviatkom, konal sa 31. ročník 
Tlmačského polmaratónu (21,097 
km), na ktorom sa zúčastnilo 105 
bežcov, z toho 23 žien. Na štart 
detských pretekárov sa postavilo 
92 detí z materských a základných 
škôl. Najmladším účastníkom prete-
kov bol Štefan Alman.  K vynikajúcej 
atmosfére prispelo slnečné poča-
sie, hudba, tombola a samozrejme 
diváci, ktorí prišli podporiť svojich 
rodinných prísluš¬níkov, známych 
a deti.  

•  Druhá májová nedeľa už tra-
dične patrila oslave Dňa matiek, kedy 
sa v Spoločenskom dome na Lipní-
ku stretli deti a žiaci všetkých škôl v 
meste, aby kyticou piesní a tancov 
poďakovali svojim mamám, starým 
mamám  a vyjadrili tak vďaku za ich 
lásku a starostlivosť. 

•  Mestské kultúrne stredisko 
v spolupráci s Domom Matice Slo-
venskej a miestnym odborom Matice 
Slovenskej v Tlmačoch 25. mája 2014 
usporiadalo 18. ročník regionálnej 
prehliadky ľudovej slovesnosti detí 
základných škôl severnej časti okre-
su Levice. Svojim spevom, tancom 
a hrami žiaci pod vedením svojich 
pedagógov vyjadrili lásku a spojitosť 
s tradícia¬mi a zvykmi starých otcov 
a materí.

•  Za prítomnosti významných 
hostí sa 6. júna uskutočnila oslava 
20. výročia založenia Miestneho od-
boru Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Tlmačoch. Neodmysliteľnou súčas-
ťou osláv výročia bolo vystúpenie 
ženskej speváckej skupiny senioriek  
PO-KU-S z Tlmáč. 

•  Veľký koncert malých umel-
cov sa konal 12. júna v koncertnej 
sále Základnej umeleckej škole na 
Lipníku pod vedením moderátora 
– kúzelníka Romana Mihálku, kde 16 
detí z prípravky po prvýkrát vystúpilo 
na pódium a predviedli čo sa za rok 
naučili. Na záver Mgr. Renáta Godová 
odovzdala deťom pochvalné listy a 
malé darčeky.

LEVICE  Členovia literárneho 
klubu Dúha Levice sa 12. marca  na 
pravidelnom stretnutí mali tento-
raz v programe hodnotenie činnos-
ti za uplynulé obdobie.  Medzi nich 
patria aj dvaja členovia z Tlmáč a 
jedna z Kozároviec, takže náš regi-
ón je primerane zastúpený, aj keď 
píšucich autorov je viac.

V úvode predseda klubu Juraj 
Cintula vyzdvihol kvali-
tatívny posun v činnosti 
slovami: „ okolie nás za-
čína vidieť, koruna listov 
klubu je smelo mladá, 
svieža, voňajúca  tvor-
bou a poznávaním sa-
mých seba.“  Už v januári 
minulého roku sa zástup-
covia klubu zúčastnili na 
prezentácii štvrtej knihy 
Miroslava Kapustu v Ban-
skej Bystrici. V marci niesli 
obrazne povedané autori 

z klubu prvý raz svoju kožu na trh, 
keď boli súčasťou programu vystú-
penia speváckeho  súboru Domo-
vina.  Obohatením činnosti bola aj 
novinka v podobe stretnutia čle-
nov na chalupe ich člena Jaroslava 
Burjaniva v Bátovciach. 

Významná bola septembrová 
účasť na festivale hovoreného slo-
va a umenia SLOVOMfest v Banskej 

Bystrici. Svoju tvorbu tu predstavi-
li nielen autori z Banskej Bystrice, 
ale aj z Lučenca, Prievidze a Levíc. 
Prioritou tohto podujatia bolo tvo-
riť a vytvárať hodnoty, ktoré robia 
ľudí ľudskejšími. V októbri sa pre-
zentovali vo Vlaku poézie na trase 
Lučenec - Utekáč.

V novembri sa v Sv. Antone kona-
la prezentácia druhého  dielu knihy 
Príroda - svet detí, ktorej autorom je 
člen klubu Štefan Paľatka.

Slávnostný ráz malo decembro-
vé posedenie, kde členovia 
sa tešili už z tretieho klubo-
vého almanachu, ktorý sa 
im podarilo vydať po pre-
konaní finančných prob-
lémov opäť s názvom: Tu 
žijeme.

Členovia klubu radi me-
dzi sebou privítajú všetkých 
serióznych záujemcov o li-
teratúru a tiež budú radi, ak 
záujem o ich činnosť preja-
via aj prípadný sponzori.

Eduard Samlek

Klub hodnotil
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HUDOBNÉ 
LETO

so skupinou 
EasyPeasy

TLMAÈSKÁ GRÁMORA
folklórny festival regiónu Tekov

29. – 31. augusta 2014

PROGRAM:

Piatok 29. 8. 2014 

17,30 hod.  Vernisáž výstavy malieb a fotografií
 tematická výstava venovaná 10. ročníkom folklórneho festivalu 
 regiónu Tekov
 Spoločenský dom Tlmače – Lipník

19,00 hod.  Hore Hron, doľe Hron...
 program spojený s uvedením nového CD ľudovej hudby 
 folklórneho súboru VATRA Tlmače a jej hostí 
 Spoločenský dom Tlmače – Lipník 

20,30 hod.  Zahraničný hosť VILA  Nový  Sad, Srbsko
 Spoločenský dom Tlmače - Lipník

Sobota 30. 8. 2014

18,30 hod.  Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK Bratislava
 program venovaný 60. výročiu súboru
 Amfiteáter Tlmače 

20,00 hod.  Tanečná škola pod vedením technikárov, Martina Urbana, 
 OZ Tanec srdcom, hrá ľudová hudba súboru Technik  
 Amfiteáter Tlmače

Nedeľa 31. 8. 2014

9,30 hod. Krojovaný sprievod na slávnostnú svätú omšu
 Amfiteáter Tlmače

10,00 hod. Slávnostná svätá omša
 Farský kostol Tlmače – Lipník

10,00 hod.  Jarmok ľudových remesiel
 Areál amfiteátra 

11,00 hod. ANIMARE SILVA – rodinné bábkové divadlo 
 - tradičné bábkové divadlo s marionetami 
 Areál amfiteátra 

12,30 hod.  Veselo pri muzike
 Areál amfiteátra 

15,00 hod.  Zahrajme sa spolu - program detských folklórnych súborov 
 Amfiteáter Tlmače 

16,00 hod.  Bez práce nie sú koláče - Galaprogram súborov a skupín 
 veľkého regiónu Tekov a zahraničného hosťa VILA Nový Sad
 Amfiteáter Tlmače

prezentácia tvorby domácej 
hudobnej skupiny

24. júla 2014 o 17,00 hod.
21. augusta 2014 o 17,00 hod.

25. septembra 2014 o 17,00 hod. 

námestie pred Spoločenským 
domom na sídlisku Lipník

Hore Hronon, 
doľe Hronon
je názov piatkového hudob-

ného programu Tlmačskej grá-
mory, zároveň však aj pripravo-
vaného rovnomenného CD. To 
by malo byť krstom uvedené 
do života práve v rámci spomí-
naného programu. 

Projekt, realizovaný členmi 
ľudovej hudby a speváckej sku-
piny Folklórneho súboru Vat-
ra v spolupráci s prizvanými 
profesionálnymi hudobníkmi, 
vznikol so zámerom vytvore-
nia reprezentačného albumu 
súboru. Nakoľko však „čiľejkár-
sky“ mikroregión doteraz ne-
mal reprezentatívnu nahrávku 
profesionálnej úrovne, autori 
projektu sa rozhodli toto bie-
le miesto zaplniť. Projekt bol 
následne ponúknutý jednotli-
vým starostom „čiľejkárskych“ 
obcí a primátorovi mesta Tlma-
če, ktorí ho nadšene uvítali a 
ochotne podporili finančnou 
podporou.

 Z hľadiska svojho obsahu 
a poslania má tento album 
jednak zachytávať piesňový 
materiál, čerpaný z najstarších 
dostupných prameňov a jed-
nak klásť dôraz na jeho inter-
pretáciu v čo najpôvodnejšej 
nárečovej podobe. Projekt sa 
taktiež snaží prezentovať výni-
močných speváckych interpre-
tov nášho regiónu.

 Srdečne vás teda pozývame 
na piatkový program Tlmač-
skej grámory, v rámci ktorého 
sa môžete zúčastniť krstu CD 
„Hore Hronon, doľe Hronon“ a 
zároveň si s nami zaspievať tú 
Vašu „čiľejkársku“.

Juraj Bajús
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ČSOB maratón  
a polmaratón

V predposlednú marcovú ne-
deľu sa v Ríme uskutočnil jubilejný 
30. ročník maratónu. Samozrejme, 
nielen kvôli samotnému maratónu, 
ale aj kvôli tomuto mestu, ktoré 
je jedným z najstarších miest Eu-
rópy, založenom pred 2700 rokmi 

1/ Slzy, nadšenie, dojatie, spl-
nený sen, batoh zážitkov... asi ťaž-
ko slovami zhodnotiť tvoju účasť 
v Soči. Ako to vnímaš s odstupom 
pár týždňov?

Vždy, keď sa povie „Soči“, spozor-
niem  a následne si hneď vybavím 
rôzne asociácie/spomienky/nové 
skúsenosti, ktoré mi preblesknú v 
mysli. Slová nedokážu vyjadriť, čo 
sa ma vždy zmocní, keď si spome-
niem na Soči. Dozrela som nielen 
ako človek, ale i ako hokejová roz-
hodkyňa. 

2/ Ale poďme k hokeju, v tvojom 
prípade tomu ženskému na olym-
piáde. Ktoré tímy sa zúčastnili, koľ-
ko zápasov si pískala?

Olympiády sa zúčastnila Kana-
da, Amerika, Švajčiarky, Švédky, 
Fínky, Rusky, Nemky a Japonky. 
Rozhodovala som päť zápasov, na 
troch som bola náhradnou čiaro-
vou rozhodkyňou a v jednom som 
robila i bránkovú rozhodkyňu. 

3/ Aké boli hodnotenia superví-
zorov  pokiaľ ide o tvoje účinkova-
nie ZOH v Soči?

Hodnotenia supervízorov boli 
veľmi dobré a konštruktívne. Te-
šil ich môj pozitivizmus nielen na 
ľade, ale i mimo neho. 

4/ Skúsme niečo aj zo zážitkov,  
ktoré boli pre teba tie najväčšie, ne-

na pahorkoch pri rieke Tiber 
sa tam vybrala malá skupinka 
z Tlmáč.

H i s tó r i o u  n a s i a k n u té 
mesto, kde sa v začiatkoch 
mihli tajomní Etruskovia, aby 
ich neskôr vytlačili Rimania 

a vďaka Romulu-
sovi a Remusovi, 
bratmi odchova-
nými vlčicou, po-
ložili základy mes-
ta, ktoré sa stalo 
centrom rímskej 
ríše, neskôr aj ka-
tolíckej cirkvi a malo 
nesmierny vplyv na 
svet.

Po troch dňoch po-
znávania, prehliadky 
a obdivu pamiatok 
– kostolov, fontán, 
pamätníkov, múzeí, 
umeleckých diel – za-
vŕšených návštevou 
Vatikánu ako aj výstu-
pom na 136 metrov 
vysokú  kupolu  Bazi-

liky sv. Petra – nastal deň konania 
maratónu. Dovtedy prekrásnemu 
počasiu „odzvonilo“ a deň začal 
lejakom a vetrom. Bežať sa však 
muselo.

Maratónsku mokrú trať – 42 
195 metrov absolvoval Zsolt Stra-
ňovský, Eva Seidlová a na štart 5 
kilometrového behu sa postavili 
a s úspechom zvládli Mirko Stra-
ňovský, Ester Seidlová a Kamilka 
Straňovská.

Štart i cieľ sa konal vedľa Kolo-
sea, čo malo svoje zvláštne čaro. 

zabudnuteľné a možno aj príjemne 
prekvapivé?

Príjemne ma prekvapilo, keď 
som schádzala po tretine z ľadu 
do šatne. Divák z tribúny sa nahol 
do mojej tesnej blízkosti a poprosil 
ma o autogram, keď mi v tom po-
dával pero a vstupenku, kde si že-
lal mať podpis. Nezabudnuteľným 
zážitkom zostane pre mňa otvárací 
ceremoniál a moment, keď na šta-
dióne odznel názov mojej krajiny 
a uvidela som našu výpravu. Neza-
budnem na odovzdávanie medaily 
A. Kuzminovej, kde som bola tiež 
naživo. Potešilo ma vidieť našich 
hokejistov, lyžiara A. Žampu, či 
krasokorčuliarku N. Rajičovú. Mala 
som úsmev na tvári, keď som videla 
radosť na tamojších dobrovoľní-
koch, že sa s nimi snažím hovoriť 
ich rečou. Už z diaľky ma zdravili 
po mene a pripomínali, že som „tá“ 
rozhodkyňa zo Slovenska. Každý 
deň mi robilo radosť zobudiť sa len 
niekoľko metrov od Olympijského 
parku a vidieť horieť olympijský 
oheň. 

5/ Splnila si si hokejový sen, máš 
v súvislosti s hokejom ďalší?

Aj naďalej chcem mať radosť z 
rozhodovania a zažívať vďaka ho-
keju neopakovateľné chvíle. Než 
skončí aktuálna  sezóna, čaká ma 

z nich ešte niekoľko. Dostala som 
dôveru od SZLH rozhodovať finálo-
vé zápasy našej ženskej ligy. Medzi 
tým som odrozhodovala 2-dňový 
hokejový turnaj. Vo vzduchu „visí“ 
ďalší hokejový turnaj. 

6/ Na tvoj návrat sa tešila nielen 
rodina, ale aj priatelia, fanúšiko-
via? Aké bolo privítanie?

Rodina ma privítala doma s 
penovou tortou, na ktorej boli 
olympijské kruhy. Mamina 
dala vyrobiť kalendár z fo-
tiek, ktoré som jej posielala 
zo Soči. Sestra Saška sa tiež 
„pochlapila“ a dala úžitkové-
mu umelcovi vyryť do dreva 
jednu z mojich fotiek zo Soči. 
Doma sa mi nakopila celkom 
milá zbierka plyšových po-
zorností. Po príchode ma 
oficiálne pozval a prijal pri-
mátor nášho mesta. Pohár, 
kytica a ďakovný list za repre-
zentovanie nielen Slovenska, 
ale najmä nášho mestečka, 
sa vynímajú na mojej polič-
ke. Priznám sa, že mi vôbec 
nenapadlo, že si niekto niečo 
pre mňa, po príchode, pri-
praví. Najmä nie hmotného 
charakteru! Mám obrovskú 
radosť, keď vidím - cítim, 
že sa ľudia tešia a sú prajní. 

Mnohí z nich mi počas olympiády 
písali, že sa cítia byť do nej vtiahnutí 
vďaka tomu, že je tam niekto, koho 
osobne poznajú. Nič materiálne 
nedokáže vyjadriť čo prežívam, keď 
sa ku mne dostávajú takéto infor-
mácie. Teším sa, že šport ľudí spája. 
Hoci len vybehnutie na poštu, či 
neďalekých potravín mi trvá dnes o 
čosi dlhšie, no mám radosť, keď sa 
ľudia pristavia, hovoria o tom ako 
sledovali olympiádu a ako fandili. 
Cítim z nich vždy veľkú spolupat-
ričnosť a dávajú mi skvelú energiu!  
Za to všetko ĎAKUJEM! 

Už o dva týždne neskoršie sa 
v hlavnom meste Slovenska ko-
nal 9. ročník ČSOB maratónu a 
polmaratónu.

Tu sa už stretli viacerí bežci z 
Tlmáč. Maratónsku trať úspešne 
absolvovali vo svojich osobných 
rekordoch predovšetkým Sylvia 
Havranová-Majtánová /3:54:07 
– štvrtá v kategórii žien nad 40 
rokov/ a Peter Salaj /3:17:29/,

Miroslav Bátovský vôbec 
svoj prvý maratón v super čase 
3:36:00. Eva Seidlová už niekoľko 
rokov za sebou robí vodičku pre 
maratóncov na čas 4 hodiny . Aj 
tohto roku doviedli aj so svojim 
„parťákom“  do cieľa skupinu , 
ašpirujúcu na tento čas. Zároveň 
sa v kategórii žien nad 60 rokov 
umiestnila na druhom mieste.

Polmaratónsku trať rovnako v 
tohtoročných svojich maximách 
zvládli Milan Švec – v hlavnej ka-
tegórii na 18 mieste – čas: 1:18:39, 
Zsolt Straňovský / 1:36:59/ a Tibor 
Seidl /1:56:39/.

Eva Seidlová

S Michaelou Kúdeľovou o olympiáde v Soči

Z Tlmáč do Ríma – aj na maratón

NHL, s Tomasom Jurcom, ktorý hrá za De-
troit.

Koloseum, pred štartom

Pred štartom, Žoly, Mirko, Eva a Kamilka
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Jubilejný, desiaty maratón

Najstarší a najprestížnejší, to 
sú dva najčastejšie prívlastky, 
ktoré charakterizujú Bostonský 
maratón. Koná sa už od roku 1897 
na Deň patriotov, tretí aprílový 
pondelok. Tohto roku to vyšlo 
presne na Veľkonočný pondelok.

To, že som tam šla s určitým 
časovým predstihom , súviselo 
práve s Veľkonočnými sviatkami, 
náporom cestujúcich 
v túto dobu a ani nie so 
samotnou potrebou akli-
matizácie /keďže je tam 6 
hodinový časový posun, 
prvú noc som strávila nad 
knihou, ale tie ďalšie po 
výdatnom celodennom 
chodení mi už nerobili 
problémy./ 

Letenku, aj hotel som 
si zabezpečovala už na 
sklonku jesene. Hotel, 
v ktorom som bývala, bol 
takmer v centre všetké-
ho diania a tak som mala 
možnosť každý deň sledovať prí-
pravu na maratón, sprievodné ak-
cie, prácu samotných usporiadate-
ľov  - jedným slovom, každú chvíľku 
sa niečo dialo, i keď do konania ma-
ratónu chýbalo niekoľko dní. 

-Samotný štart, resp. kvalifikácia 
na tento maratón je podmienená 
splnením časového  limitu

na vybraných maratónoch vo 
svete. Ja som svoj limit splnila na 
maratóne v Berlíne /samozrejme, 
organizátori si všetko overujú/. 
Vedela som, že na tento maratón  
sme sa kvalifikovali štyria maratón-
ci zo Slovenska a ďalší štyria  – síce 
tiež Slováci, ale žijúci v USA., ale 
v osobnom kontakte som bola len 
s jedným, s ktorým sme spoločne 
cestovali, stretli sa pred a aj po 
maratóne.

-Atmosféra tam bola nesku-
točná. To som ešte nezažila. Celé 
mesto žilo len maratónom. Kam-
koľvek sa človek obrátil, všade hýrili 
maratónske farby /zhodou okol-
ností  boli žlto-modré, čo sú aj naše 
- moje tlmačské farby./. Jednodu-
cho každý maratónec bol hrdý, že 
bude bežať v Bostone a každý ob-
čan Bostonu a priľahlých mestečiek 
bol hrdý, že sa tam maratón beží 
a že aj napriek vlaňajším udalos-
tiam sa viac zomkli ku sebe a sú 
teraz silnejší a tešia sa z ďalšieho 
maratónu.

-Samozrejme, stále sa pripomí-
nali pohnuté udalosti z predošlého 
roku – či už priamo na mieste, kde 
k tragédii došlo / ľudia nosili kvety, 
dokonca tenisky uložili, zapaľovali 

sviečky /, do detailov prepracova-
nými bezpečnostnými opatrenia-
mi , s ktorými som sa stretávala na 
každom kroku. / napr.

na prezentáciu sa mohlo ísť až 
po prehliadke tašiek...akékoľvek.
ruksaky boli zakázané, to isté pri 
odvoze autobusmi na miesto štar-
tu, neustále monitorovanie diania 
políciou, vojakmi, či inými dobro-

voľníkmi.
-Tých pár dní, kto-

ré som mala do štartu 
, som využila  na pre-
hliadku mesta, kde 
sa striedali vysokán-
ske, moderné budovy 
s nízkymi tehlovými 
stavbami, kostolíkmi 
a historickými budo-
vami. Ťažko sa mi vy-
jadruje k históri tohto 
mesta, ktorá sa počíta 
len pár sto rokov /v 
porovnaní so „starou“ Európou/. 
Spracovanú ju však majú perfekt-
ne, pre návštevníkov je priprave-
ný 6 km okruh tzv. „cesta slobody“ 
a na tomto okruhu, resp. trase sú 
takmer všetky dôležité body – his-
torické pamiatky, stavby, atď.....a 
aby to bolo pre návštevníka čo naj-
jednoduchšie, tak celá trasa je vy-
ložená červenými tehličkami, ktoré 
vás spoľahlivo vedú. Samozrejme 
bolo toho viac, čo som videla,  nav-
štívila a zažila. O tom by sa dalo 
veľa hovoriť i písať.

-Samotný maratónsky beh 
je osobitná kapitola. Keďže štart  
bol v 42 km vzdialenom mesteč-
ku Hopkinton, prevažnú časť bež-
cov už od rána odvážali autobusy  
z Bostonu do tohto mestečka  Celý 
ten systém odvozu bol /podľa mňa/ 
jeden veľkolepý, dobre pripravený 
projekt. Odvážalo sa od včasného 
rána, presne pre každého bežca bol 
stanovený čas odvozu...autobusov 
bolo viac než 600  a každý musel 
sedieť. Proste , nemalo to chybu. 

Na mieste štartu tiež všetko 
premyslené do detailov – či už 
podávanie raňajok, občerstvenia, 
zdravotnej pomoci, zabezpečenia 
WC, šatne, zber odloženého šatstva 
pre charitu, postupné  štartova-
nie.....42 kilometrov behu v jednom 
súvislom skandujúcom ľudskom 
špalieri, to bolo niečo neskutočné. 
Bol to môj 284 maratón, tak viem, 

o čom hovorím.
Inak trať maratónu je 

veľmi náročná, neustále 
stúpanie a klesanie, je to 
jeden z najťažších, ktorý 
som absolvovala..A roz-
hodne je iný ako všetky 
ostatné, i keď dĺžka trate 
je rovnaká, samozrejme.  
Vo svojej vekovej kategórii 
spomedzi takmer 140 žien 
som sa umiestnila na pia-
tom mieste, som spokojná. 
Len pre zaujímavosť, naj-
staršou ženou v ten deň, 

V sobotu 21. 6. 2014 sa usku-
točnil v Čadci 40. ročník Kysuc-
kého maratónu. A práve tak 
ako tento maratón „oslavoval“ 
svoje okrúhle jubileum, tak aj 
Tlmačská bežkyňa Sylvia Havra-
nová prispela k oslavám svojou 
troškou – svojim – tiež jubilejným 
– desiatym maratónom.

Zúčastnila sa ho spolu s Evou 

Seidlovou.
Sylvia svoj desiaty maratón 

stihla za necelé dva roky, čo je 
obdivuhodné – rovnako aj to, 
že sa od maratónu k maratónu 
zlepšuje.  

Na fotografii práve vbieha do 
cieľa, víta ju trošku rýchlejšia Eva 
Seidlová.

Eva Seidlová

Bola som tam… Bostonský maratón 
ktorá maratón zvládla vo veľmi 
slušnom čase, bola 80 ročná ma-
ratónkyňa, myslím z USA.

V cieli každého čakala medaila 
a rovnaká starostlivosť a pozor-
nosť usporiadateľov /ktorých vraj 
ako dobrovoľníkov bolo viac než 
10 000/.

-Ale jedným z mojich najväčších  
zážitkov bolo stretnutie s oficiál-
ne prvou ženou, ktorá Bostonský 
maratón zabehla a napísala o tom 
knihu.

 Do roku 1972 nemohli ofici-
álne štartovať na podujatí ženy. 
Už v roku 1966 ho zvládla Rober-
ta Gibbová, ktorá sa vydávala za 
muža – Bobbiho. O rok neskôr sa 
objavila v štartovom poli Kathrine 
Switzerová. Pustili ju na trať, keďže 
sa prihlásila pod neutrálnym me-
nom K. V. Switzer. Keď ju zbadal na 
trati jeden z usporiadateľov Jock 
Semple, vrhol sa na ňu so slovami: 
,,Zmizni do pekla z mojich pretekov 
a daj mi to štartové číslo.“ Lenže so 
Switzerovou bežal jej priateľ, ktorý 
bleskovo odtisol usporiadateľa na 
chodník. Fotografie z incidentu sa 
v Amerike dostali na titulné strán-
ky novín.

Eva Seidlová

Dvaja Slováci - Novák a Seidlová s K. Switzero-
vou

Cieľ Sylvie Havranovej
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 SJF (Slovenská jazdecká fede-
rácia) usporiadala v r.2012 aj v r. 
2013 v Bratislava -  Devínska Nová 
Ves   Majstrovstvá SR v parkúrovom 
skákaní na koni. Preteky trvali vždy 
tri dni a zúčastnila sa ich Veronika 
Mihaliková na vlastnom koni Qu-
insy (plemeno oldenburg). V tom 
čase bola ešte žiačkou 8.a 9. triedy 
ZŠ, Tlmače. V družstvách juniorov 
obsadila prvé miesta, získala zla-
té medaily a stala sa Majsterkou 
SR v družstvách. Taktiež na maj-
strovstvách Stredoslovenského 

kraja v Liptovskej Sielnici získala v 
družstvách juniorov v r.2013 prvé 
miesto a stala sa majsterkou Stre-
doslovenského kraja v družstvách 
v parkúrovom skákaní. Na základe 
týchto výsledkov sa zaradila medzi 
najúspešnejších jazdcov a zúčast-
nila sa galaprogramu a slávnost-
ného vyhodnotenia jazdcov za r. 
2013 v Novej Bani, kde si prebrala 
aj vecné ceny. Úspešne reprezento-
vala v máji 2013 na medzinárodnej 
súťaži v Maďarsku. 

V súčasnosti je Veronika Mihali-

Uplynulá sezóna priniesla tlmač-
ským futbalistom zmiešané pocity. 
Po začiatku sezóny vo Veľkých Koz-
málovciach sme sa mohli cez zimnú 
prestávku vrátiť na domácu pôdu, 
po dvoch rokoch sa vďaka p. Du-
dášikovi zmenil vlastník pozemkov 
pod štadiónom a tak sme konečne 
mohli povedať, že sme Doma. Po 
niekoľkých mesiacoch tvrdej práce 
sme dokázali areál upraviť a začali 
hrávať. Nedostatok financií je však 
akútny stále, problémom je po krá-
deži motora polievanie a aj kosenie 
nie je ideálne. 

Zo športovej stránky už to však 
tak pozitívne nebolo. Mužstvo do-
spelých sa v Oblastných Majstrov-
stvách umiestnilo po nie veľmi 
presvedčivých výsledkoch až na 
15. mieste a po odrátaní bodov 
nám hrozí zostup do nižšej súťaže. 
Máme však vývojaschopné mladé 
mužstvo, ktorého cieľom bude ná-
vrat do vyššej súťaže. 

V budúcej sezóne by sme, po 
dočasnom zlúčení dorastenecké-
ho mužstva s rovesníkmi  z Rybní-
ka, radi prihlásili do súťaže opäť 
mužstvo dorastu. Keďže hráči 
prejavili záujem hrávať, je to na 

Na predposledné 10. kolo šachovej II. ligy B Tlmačania 
v sobotu 15.3.2014 odcestovali do Topoľčian kde na nich ča-
kal súboj s prvým týmom celej súťaže  a veľkým ašpirantom 
na postup do I. ligy. Po ťažkom boji cenné tri body nakoniec  
získali Tlmače, keď vyhrali najtesnejším rozdielom 3,5:4,5. Svoje 
partie vyhrali Hudoba, Boldiš a Záhorský, po pol bode pridali 
Kaliský, Nikel a Novotný.

V nedeľu šachisti Tlmáč hrali s Topoľčiankami. Po neveľmi 
vydarenom začiatku partií ale Tlmačania ukázali svoju silu a sú-
pera porazili 2,5:5,5. Naplno bodovali Hudoba, Béreš L., Béreš 
D. a Novotný. Široký, Nikel a Záhorský remizovali. Na silného 
súpera tentoraz nestačil Kaliský.

 Po zisku všetkých 6 bodov z posledného dvojkola sa Tl-
mačania vyšvihli na druhú priečku v lige so stratou 2 bodov 
na vedúce Topoľčany. Najúspešnejší naši hráči tento rok boli  
Nikel a Béreš D., ktorí získali rovnako 8,5 boda z 10, resp. 11 
partií.                                                                                   Lukáš Béreš

Por. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  TB1  TB2  TB3 

1 CVC Topolcany  * 3½ 5 4 5½ 5 5½ 5 4 5 5½ 7½ 26 55.5 0

2 SK Tlmace 4½  * 3½ 3½ 5½ 5 5½ 3½ 5 6½ 7 4½ 24 54.0 0

3 SK Slovan Duslo Sala 3 4½  * 3 2½ 7 4½ 5 4½ 5 5½ 6 24 50.5 0

4 ASK Nitra 4 4½ 5  * 3½ 5 5 2½ 4 5½ 5 6 23 50.0 0

5 SK Batorove Kosihy 2½ 2½ 5½ 4½  * 3 2 6 5 5½ 5½ 6½ 21 48.5 0

6 SK Sparta P. Bystrica „C“ 3 3 1 3 5  * 4 5½ 5½ 4 4 5½ 15 43.5 0

7 SK Topolcianky 2½ 2½ 3½ 3 6 4  * 4 4½ 4½ 7 2 14 43.5 0

8 SO Lokomotiva Surany 3 4½ 3 5½ 2 2½ 4  * 3 5 1½ 6 13 40.0 0

9 SK PK Trencin „B“ 4 3 3½ 4 3 2½ 3½ 5  * 2½ 4½ 6 11 41.5 0

10 NSK Nitra „B“ 3 1½ 3 2½ 2½ 4 3½ 3 5½  * 4½ 5½ 10 38.5 0

11 SK PRM Bojnice 2½ 1 2½ 3 2½ 4 1 6½ 3½ 3½  * 6 7 36.0 0

12 SK Prievidza „B“ ½ 3½ 2 2 1½ 2½ 6 2 2 2½ 2  * 3 26.5 0

najlepšej ceste. 
Žiaci, so značne omladeným 

mužstvom, začali sezónu výborne, 
po úvodnom víťazstve sme však na 
ďalšie čakali až do posledného kola. 
Tréner žiakov Martin Majer však 
vidí budúcnosť pozitívne: „Máme 
mladučké družstvo, ktoré si túto 
sezónu muselo vytrpieť veľa vyso-
kých prehier. Som na väčšinu z nich 
veľmi hrdý, pretože napriek stále-
mu prehrávaniu neskladali zbrane, 
bojovali ďalej až do konca sezóny.  
Získali však veľa skúseností, ktoré 
im pomôžu v ďalšom raste.“

V premiérovej súťažnej sezóne 
sa predstavili aj najmenší Sparta-
kovci, prípravka v skupine s Ko-
zárovcami, Žemberovcami a Pu-
kancom skončila na 3. mieste. Na 
veľkom okresnom turnaji sme ob-
sadili 6. miesto, keď sa nám vo veľ-
kej horúčave nedarilo premieňať 
príležitosti. 

Všetci pevne veríme, že v ďalšej 
sezóne sa podarí zabezpečiť gene-
rálneho sponzora pre mládežnícke 
mužstvá a návrat mužstva dospe-
lých do Oblastných Majstrovstiev.

 mtm
Foto: T. Valentínyová

ková študentkou Obchodnej aka-
démie v Leviciach a úspešne sa zú-
častňuje viackolovej súťaže „Zimná 
liga 2014“, usporiadanej jazdeckým 
klubom IPPICO - DUNAJ,   kde na 
základe dosiahnutých výsledkov 
postúpila do finále. 

 7. a 8. júna 2014 sa uskutočnilo 
v Národnom žrebčíne, Topoľčian-
ky, podujatie pod názvom „Cena 
Národného žrebčína, Topoľčianky“,  
kde vo veľmi silne obsadenej súťaži 
dvojfázového skákania získala prvý 
deň 6. miesto v kategórii ZL 110 a 

115 cm po úspešnom absolvova-
ní prvej aj druhej fázy a v kategó-
rii L 120 cm obsadila 5. miesto. 8. 
6.2014 sa zúčastnila dvojfázového 
skákania v kategórii L 120 a 125 cm. 
Podmienkou pre postup do druhej 
fázy skokovej súťaže je vždy bez-
chybné absolvovanie prvej fázy. 

Želáme úspešnej jazdkyni 
a tiež majiteľke koňa Quinsy veľa 
trpezlivosti a úspechov v tomto 
krásnom, ale mimoriadne nároč-
nom športe. 

I. Mihalik

JAZDECTVOVízia budúcnosti Tlmačského futbalu

Mužstvo dopelých, sezóna 2013/14


