
Slovo na úvod

Číslo 1 Ročník 8.  júl 2015

Vážení spoluobčania, milí pria-
telia,

prihováram sa vám zo stránok 
Tlmačského echa, pretože považu-
jem za potrebné, priam nutné vás 
informovať o dianí a chode v našej 
samospráve z prvej ruky.

Som Tlmačan srdcom, telom aj 
dušou. V Tlmačoch nielen žijem, ale 
pre ne žijem teraz už aj z pozície 
primátora. Keď som do tejto funk-
cie nastupoval, mal som jasný cieľ: 
prinavrátiť Tlmačom plnohodnot-
ný štatút mesta a to najmä tým, že 
sa zvýši jeho počet obyvateľov. Cieľ 
ťažký, nie nemožný, ale o to kraj-
ší, lebo sa z neho vykľulo mnoho 
ďalších krátkodobých aj dlhodo-
bejších mét, zastrešujúcich všetky 
zložky tlmačského života.

Čas a ľudia ma naučili, že veci 
sa dajú riešiť čestne, s rozvahou, 
otvorene, priamo a odhodlane, 
presne tak, ako si predstavujem 
chod tlmačskej samosprávy. Každý 
z mojich predchodcov videl poten-
ciál mesta v niečom inom. Ja vidím 
potenciál v nás, v Tlmačanoch, v 

spoločnej spolupráci, angažova-
nosti a v záujme toho, aby mesto 
žilo a dýchalo 21. storočím.

Začnem teda po poriadku:
Cesta ako naplniť hlavný cieľ 

pribúdania obyvateľov  je výstavba 
nových bytových domov v súlade 
s aktualizáciou územného plánu 
mesta, ktorá sa v tomto období 
vypracováva. V nej budú zahrnuté 
aj nové parkovacie plochy, ktoré 
aspoň sčasti odľahčia túto prob-
lematiku.

Rozpočet nášho mesta nie je 
veľký, preto nám v súčasnosti ne-
umožňuje samostatné investičné 
aktivity, vieme však, že sú nutné a 
to vo viacerých oblastiach.

Žijeme dlhoročným problémom 
ohľadom dispozície športovísk. Je 
to téma, ktorá nielen v poslednom 
období rezonuje, preto hľadáme 
alternatívne riešenie. Črtá sa mož-
nosť výstavby nového multifunkč-
ného ihriska, o ktorú sa uchádzame 
prostredníctvom financovania z 
Eurofondov.

Nástojíme na nutnosti vybudo-

vania zariadenia pre našich starších 
spoluobčanov, aby v pokoji a v za-
bezpečení mohli dožiť svoju jeseň 
života, taktiež prostredníctvom fi-
nancovania z výziev EÚ.

Verejné a mestské budovy ako 
Spoločenský dom, škôlky, škola ale 
aj verejné komunikácie sú v hava-
rijnom stave a ich rekonštrukcie sú 
našou prioritou. 

Mnohým z vás leží na duši osud 
dnes už neexistujúcich Technických 
služieb. Aj priamo od vás viem, že 
ste zaregistrovali opätovné aktivity 
nových aj opravených mechaniz-
mov nášho technického zabezpe-
čenia. Krátkodobým cieľom je vy-
tvorenie príspevkovej organizácie 
mesta, ktorá by zastrešovala tak 
jeho vlastné technické zabezpe-
čenie,  ako postupne aj správu by-
tového fondu mesta. 

Aj v oblasti bytového hospo-
dárstva sme pristúpili k ozdraveniu 
spoločnosti Bytreal a k jej násled-
nému zefektívneniu. 

Sporným a dlhoročne nedo-
tiahnutým bodom je kanalizácia 
v dolnej časti Tlmáč. Môžem len 
konštatovať, že sme využili všetky 
dostupné možnosti, aby bol tento 
projekt zrealizovaný z najbližších 
výziev tohto roku či už prostred-
níctvom ZsVS alebo Regionálneho 
operačného programu.

Svoj vek má odžité aj verejné 
osvetlenie, o ktorého či už čiastoč-
nú alebo kompletnú výmenu sa 
uchádzame vo výzvach Operačné-
ho programu Konkurencieschop-
nosť a hospodársky rast.  

Je mnoho ďalších projektov, 
ktoré chystáme, ale to by mi ne-
stačil tento úvodník, preto spome-
niem ešte často spomínanú Mest-
skú políciu.

Mestská polícia bola zriadená v 
predchádzajúcom roku  najskôr na 
dobu určitú ako skúšobný projekt 
pre podporu zabezpečenia verej-
ného poriadku. Po roku jej existen-
cie, zvážiac všetky okolnosti, sme 
pristúpili k pozastaveniu jej činnos-
ti. Iste, názorov je veľa pre aj proti 
nej. Ja považujem Tlmače aj bez 
nej za bezpečné miesto. K tomu, 
aby boli vyriešené najčastejšie ne-
duhy, Mestská polícia nepostačuje. 
Situácia je taká, že za daného sta-

vu a počtu príslušníkov, nie je pre 
nás Mestská polícia v jej súčasnej 
štruktúre vyhovujúca. Odkrajuje 
až príliš veľký kúsok z mestského 
rozpočtu a jej výsledky nie sú k to-
muto úbytku prostriedkov v pria-
mej úmere. Preto som sa rozhodol 
alokáciu prostriedkov na Mestskú 
políciu prehodnotiť v zastupiteľ-
stve a vynaložiť ich na výstavbu 
uzamykateľných kontajnerísk a za-
vedenie efektívneho kamerového 
systému v meste, ktoré znemožní 
neblahú činnosť našich neprispô-
sobivých spoluobčanov a vylepší, 
zefektívni našu spoluprácu so štát-
nou políciou. Verím, že nájdem u 
vás pochopenie a spoločne si aj 
takýmto spôsobom ochránime náš 
majetok a vytvoríme bezpečnejší 
priestor na život v meste.

Nesmiem zabudnúť ani na mo-
dernizáciu či reštrukturalizáciu or-
ganizačnej štruktúry mestského 
úradu. Práve sme spracovali a zorga-
nizovali naše registratúrne stredisko 
(archív), prijímame nových ľudí do 
pracovného pomeru  (napr. správa 
majetku), aby sme vykryli existujúce 
medzery a dosiahli tak efektívnejšiu 
a otvorenejšiu samosprávu. 

Toto je len začiatok. Čaká nás 
veľa práce, ale verte milí spoluob-
čania, že sa každé ráno budím do 
práce s radosťou a energiou niečo 
nové pre nás všetkých dosiahnuť.

Veď nie všetko je len o práci. Už 
podľa vašej účasti na rôznych pod-
ujatiach organizovaných mestom 
a MsKS (Jarný beh zdravia, upra-
tovacia brigáda, Tlmačský polma-
ratón či rôzne kultúrne podujatia) 
je zrejmé, že to čo robíme, robíme 
pre nás všetkých a dobre. 

Aj keď mi návrat domov z robo-
ty veľakrát trvá dlhšie ako som si 
predstavoval, viem, že to má zmy-
sel, stretávať cestou vás s podpor-
ným, ale aj kritickým hlasom.

Využite vám dostupný prostrie-
dok ku konzultácii k dianiu v meste 
a príďte medzi nás na zasadnutia 
MsZ. Budete vítaní, lebo sme tu pre 
vás všetkých.

Preto priatelia, spoluobčania, 
nezabúdajte, toto všetko je o nás 
a s nami, spoločne. 

Miroslav Kupči
primátor mesta

ETLMAČSKÉ ECHO
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Informácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
Dňa 29. 1. 2015  Mestské zastupiteľstvo v 

Tlmačoch podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schválilo komi-
sie MsZ na volebné obdobie 2014-2018: 

1. Komisia finančná, správy mestského 
majetku, podnikania a euro fondov v zlo-
žení: 

Predseda komisie : Ing. Marián Zuzčák 
Podpredseda komisie : MUDr. Rastislav Ku-

bica 
Členovia : Ján Fazekaš, Ing. Ladislav Šabík, 

Ing. Kristína Líšková 
Ing. Michal Švaral, Ing. Kristína Holíková 

PhD 
2. Komisia výstavby, územného plánu, 

životného prostredia, tepelného a bytového 
hospodárstva v zložení: 

Predseda komisie : Ing. Tibor Procházka 
Podpredseda komisie : Ing. Róbert Spasič 
Členovia : Mgr. Michal Kupči, Ing. Marián 

Zuzčák, Mgr. Juraj Zajko, Zdenek Kupka, Štefan 
Gregor, Ing. Ivan Mihálik 

3. Komisia školstva, kultúry, vzdeláva-
nia, mládeže, športu a sociálnych vecí v 
zložení: 

Predseda komisie : Mgr. Július Žúbor  
Podpredseda komisie : Mgr. Peter Éhn 
Členovia : MUDr. Božena Šebová, Mgr. Ľu-

bica Zacharová, Juraj Hruška, Mgr. Veronika 
Árendášová, Mgr. Lenka Valentíniová

 

4. Komisia na zabezpečenie ochrany verej-
ného záujmu pri výkone funkcie primátora 
mesta a poslancov mestského zastupiteľ-
stva . 

O tejto komisii sa už nehlasovalo , lebo už 
bola kreovaná na stávajúcom mestskom za-
stupiteľstve.

Ďalej Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch 
podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p. schválilo 

-za členov Rady školy pri ZŠ Tlmače dele-
govaných mestom v zložení: Mgr. Zuzana Kotrus 
Rákociová

MUDr. Rastislav Kubica
Mgr. Peter Éhn
Ing. Róbert Spasič
- za členov Rady školy pri MŠ, Námestie 

odborárov 9 Tlmače delegovaných mestom v 
zložení: 

Mgr. Michal Kupči
Ing. Michal Švaral
- za člena Rady školy pri MŠ, Nová 2, Tlmače 

delegovaného mestom: 
MUDr. Boženu Šebovu
- za člena Rady školy pri ZUŠ Tlmače dele-

govaného mestom v zložení: 
Mgr. Július Žúbor
Mgr. Ľubica Zacharová

Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch podľa  

Pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej 
vojny sa v Tlmačoch sa konala 7. mája 2015 spo-
mienková slávnosť, ktorú zorganizovalo  Mesto 
Tlmače, Základná organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) a Mestské 
kultúrne stredisko (MsKS) Tlmače.

Položením vencov k pomníku SNP sme vzdali 

česť a úctu tým, ktorí v čase vlasteneckého boja 
za slobodu položili svoje životy, ale i tým, ktorí 
bojovali proti nemeckému fašizmu, niesli breme-
no vojny a prežili – veteránom 2.  sv. vojny. Sláv-
nostný priebeh pietnej spomienky umocnili slová 
generálporučíka vo výslužbe Jána Husáka, RSDr. 
Jána Hamara, predsedu Oblastného výboru SZPB 
a pani Anežky Andrikoviczovej, predsedníčky ZO 
SZPB v Tlmačoch.

 Spomienková  slávnosť  pri príležitosti  70. 
výročia  ukončenia  2. sv. vojny pokračovala v sále 
Domu kultúry slávnostným príhovorom, ktorý 
predniesol primátor mesta Tlmače, pán Miroslav 
Kupči.

Vám patrí spomienka, česť a sláva, bola hudob-
no – slovná kompozícia, autentické spomienky 

na roky vojny, popretká-
vané dojemnými piesňa-
mi. Ešte stále opatrujeme 
veci z tých čias, napr. starý 
džbán, lavičku, obrázok, 
nábojnicu, výšivku, ktoré 
nám pripomínajú príbehy 
o tých, ktorí sa ich dotýka-
li, aj keď ich majitelia už 
dávno nie sú medzi nami. 
Pásmo režijne pripravi-

la PaedDr. Eva 
Zuzčáková a „po 
kúsku srdca“ do 
prednesu a pies-
ní vkladali ženy 
a Mgr. Stanislav 
Titurus zo spe-
váckej skupiny 
PO-KU-S.

Bojiská II. svetovej vojny prekryl čas. Človek žije 
budúcnosti. Pretože nikdy nemôže povedať aká 
bude, pre každého z nás sú najcennejšie tie veci 
a vzťahy, v ktorých sa môže spoliehať na múdrosť. 
Nová generácia – už tretia povojnová – to je už 
prítomnosť, mladí píšu svoju históriu pre budúc-
nosť. Moja generácia – my sme zastihli vojnu len v 
čítankách a knihách – začali svoje vystúpenie žiaci 
ZŠ a pokračovali vymenúvaním toho: Čo ponúkame 
Európe a svetu a ZUŠ dotvrdila, že naša hrdosť je v 
tom, čo máme a čo vieme.

Kreslíme mier – bola výzva od výboru ZO SZPB 
v Tlmačoch pre deti z MŠ a ZŠ. Ako deti vidia mier? 
MIER je mama, otec, dom, kvet, slnko, holubica, čisté 
nebo, hry detí. Ich práce boli základom sprievodnej 
výstavy „Dve okná dokorán“ -  dve protiváhy života 
VOJNA a MIER. Na jednej strane vystavené artefakty 
z vojnových rokov 1944 -45, keď boli Tlmače fronto-
vou obcou. Na druhej, väčšej ploche, kresby detí MŠ, 
ZŠ a práce študentov SOŠt v Tlmačoch. Prítomných 
na vernisáži zaujal príhovor PaedDr. Anny Maračko-

vej z Klubu slovenských historikov v Leviciach, 
ktorá je v aktívnom spojení s dcérou maršala R. 
J. Malinovského, žijúcou v Moskve.

Poďakovanie všetkým aktérom Spomienko-
vej slávnosti vyjadril moderátor podujatia Mgr. 
Július Žúbor, uzavrel oficiálnu časť podujatia a 
pozval prítomných na neformálne pokračovanie 
slávnosti. Nasledoval „Večer pri samovare“. Vý-
stavný stôl so samovarmi a zaujímavými suvenír-
mi z Ruska bol zo zbierky pani Ireny Pastorekovej 
a budil veľkú pozornosť. Tvoril zaujímavú kulisu 
pre melódie ruských piesní, ktoré zneli sálou v 
podaní speváckej skupiny PO-KU-S.

Eva Zuzčáková
Foto: V. Kukla

Spomienková slávnosť

§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. schválilo na celé volebné ob-
dobie: 

Čiastočnú inventarizačnú komisiu v zlo-
žení: 

Ing. Ladislav Šabík – poslanec MsZ 
Ing. Jarmila Citoríková – pracovníčka mesta 
Mária Procházková – pracovníčka mesta 

Ústrednú inventarizačnú komisiu v zlo-
žení: 

Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová – prednosta 
MsÚ 

Ing. Róbert Spasič – poslanec MsZ 
Mgr. Ľubica Zacharová – poslanec MsZ 

Vyraďovaciu komisiu v zložení: 
Mgr. Peter Éhn – poslanec MsZ 
MUDr. Božena Šebová – poslanec MsZ 
Denisa Dubajová – pracovníčka mesta 
Bc. Pavol Havran – pracovník mesta 
Anna Budayová – pracovníčka mesta

Dňa 01.01.2015 bola do pracovného pomeru 
prijatá Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová a týmto 
dňom bola menovaná do funkcie prednostu 
MsÚ.

(Zápisnice z jednotlivých Mestských zastupi-
teľstiev sú zverejnené na stránke mesta www.
mestotlmace.sk alebo k nahliadnutiu na požia-
danie na Mestskom úrade.)
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Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť, 
som sa naučil v materskej škole.

R. Fulghum
Školský rok 2014/2015 len nedávno začal 

a už sa pomaly blíži jeho koniec. V našej Mater-
skej škole Lúčik (MŠ) na Lipníku sme tento škol-
ský rok otvorili 5. triedu a to triedu najmenších 
detičiek 2,5 – 3 ročných – Motýlikov. Niektoré 
detičky prichádzali do materskej školy vďaka 
materskému centru Lipka ako „starí škôlkári“, 
všetko v škôlke poznali, pretože v našej ma-
terskej škole sídli aj MC Lipka a mamičky často 
navštevujú MC a preto deti dôverne poznajú 
prostredie MŠ a nie je pre nich neznáme.

V našej MŠ sme proces výchovy  a  vzdelá-
vania  realizovali podľa revidovaného  Školské-
ho vzdelávacieho programu „Lúčik spoznáva“. 
V budúcom školskom roku 2015/2016 budeme 
pracovať už s novým Školským vzdelávacím 
programom. Hlavným cieľom  predprimárne-
ho vzdelávania  je všestranný rozvoj osobnosti 
dieťaťa. Z toho vyplýva, že záujem spoločnosti 
o dieťa by preto mal zohľadňovať 
potrebu výchovy dieťaťa v rodine 
a potrebu výchovy a vzdelávania 
v MŠ a pristupovať k obom rov-
nocenne. V našej MŠ sa snažíme 
o úzku spoluprácu s rodinou a 
aj takýmto spôsobom pripravo-
vať a vytvárať pre deti priateľskú 
atmosféru. Využívame pri tom 
prvky demokracie a humanizmu. 
Predprimárnemu vzdelaniu treba 
venovať významnú pozornosť a 
podporu, lebo predstavuje začia-
tok celoživotného vzdelávania.

Žijeme v dobe nesmierneho 
rozvoja digitálnych technológií 
a preto sú počítače, komunikačné 
zariadenia a internet úplne pri-
rodzenou súčasťou života. Práca 
s digitálnymi technológiami sa 
objavuje už aj v živote škôlkárov, preto vzrastá 
potreba vhodne integrovať digitálne techno-
lógie aj do predprimárnej prípravy našich detí. 
V materskej škole máme 4 triedy vybavené in-
teraktívnou tabuľou, každú triedu vybavenú 
počítačom,  výukovými softvérmi a digitálnymi 
pomôckami  Prácu na nich deti perfektne zvlá-
dajú a prejavujú o ňu veľký záujem. Pracujeme 
s s pripojením na internet, čo nám umožňuje  
získavať množstvo nových informácií. Interak-
tívne tabule  využívame  vo výchovno – vzde-
lávacej činnosti, deti získavajú  kompetencie 
v oblasti informačno – komunikačných techno-
lógií,  pestrosť a zaujímavosť realizácií výchovno 
– vzdelávacích činnosti, ale hlavne aktivitu detí  
v samotnej edukácii. 

V materskej škole sme ako po iné roky pripra-
vili  množstvo akcií počas celého školského roka.  
V októbri to boli tradične posedenia so starými 
rodičmi venované Mesiacu úcty k starším spoje-
né s jesennými tvorivými dielničkami, Tlmačské 
Vianoce, na ktoré pripravili krásny vianočný 
program predškoláci z triedy Ježkov a Zajkov. 
V rámci charitatívnych akcií, ktoré sú typické 

pre vianočné sviatky sa aj naša MŠ rozhodla, že 
pomôže, a pretože vedieme deti k úcte k všetké-
mu živému rozhodli sme sa pomôcť levickému 
útulku a potešiť psíkov na Vianoce, zvýšiť tole-
ranciu a zodpovednosť spoločnosti voči opuste-
ným a týraným zvieratkám V materskej škole sa 
snažíme vychovávať deti k filantropii a etickému 
postoju k živým tvorom. Naša pomoc spočívala 
v tom, že v spolupráci s rodičmi sme zhromaždili 
nepotrebné deky, misky, hračky, oblečenia pre 
psíkov a taktiež sme zakúpili vrecia s granulkami 
pre psíkov a pred Vianocami sme to boli zaniesť 
do levického útulku „Šťastný domov“.   

Mesto Tlmače v spolupráci s MsKS usporia-
dali Tlmačský ples na ktorom sa dražila Benátska 
maska a výťažok  bol venovaný našej materskej 
škole, vďaka  patrí  pánom primátorovi Tlmáč  
Miroslavovi Kupčimu a Františkovi Držíkovi.   Fi-
nančné prostriedky sme použili na skrášlenie 
exteriéru MŠ.       

 Tento školský rok sme pripravili  karneval 
trošku netradične a celý deň sa deti mohli jašiť, 

súťažiť, tancovať a hrať sa v maskách. 
Každá trieda pripravila  jarné, veľkonočné 

tvorivé dielničky, kde spolu s deťmi rodičia vy-
tvorili krásne jarné dekorácie, ktorými si vy-
zdobili triedy..

Naše poďakovanie patrí aj mestskej polícií 
v Tlmačoch, s ochotou naše deti sprevádzali 
pri akcii MŠ „Vynášanie Moreny“, kde každo-
ročne udržujeme a približujeme deťom ľudové 
tradície. Tento školský rok sa naši predškoláci 
z triedy Ježkov zúčastnili prehliadky ľudových 
tradícii Tekovské koliesko, kde sa prezentovali 
veľmi pekným programom. Tekovské koliesko 
každý druhý rok organizuje Mestské kultúrne 
stredisko a spolupráci s MŠ Nová ul. a MŠ Lúčik 
Lipník. Všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii 
Tekovského kolieska, ktorý je takým malým fes-
tivalom ľudovej tvorby patrí veľká vďaka. 

Každoročne sa naša MŠ zapája do charita-
tívnej akcie „Deň narcisov“. Vďaka rodičom na-
šej MŠ a obyvateľom Tlmáč ochotným pomôcť 
sme za našu MŠ tento rok vyzbierali 267 Eur. 
Ulice Tlmáč zaplavili žlté narcisy a každý, kto 
si ich pripol na svoj odev, týmto gestom vy-

jadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí 
bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného 
príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa 
narcisov zároveň pomohol naakumulovať fi-
nančné prostriedky na pomoc onkologickým 
pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. 
Všetkým, ktorí pomohli patrí veľká vďaka!

Naša Materská škola je spoluorganizátorom 
prehliadky Malých zdravotníkov.  20. mája. sa 
konal už jej 22. ročník. Prehliadku chápeme ako 
prezentáciu znalostí a praktických skúseností 
detí predprimárneho veku v poskytovaní prvej 
pomoci. Je jedným z článkov reťazca edukač-
ného pôsobenia na deti. Klub zdravých mater-
ských škôl pri Územnom spolku Slovenského 
Červeného kríža v Leviciach. Ako každoročne 
sa počas prehliadky uskutočnil odber krvi, kto-
rý vykonávala Transfúzna mobilná jednotka 
z Nitry s tým rozdielom, že tento školský rok sa 
odber krvi konal v zasadačke Mestského úradu. 
Veľká vďaka patrí 45 darcom, ktorí prišli, daro-
vali krv, tú najvzácnejšiu tekutinu a podporili 
dobrú vec!

Sociálna kampaň Veselé zúbky zaznamenala 
už po minulé  roky  medzi škôlkami a ich rodičmi 
veľký úspech. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli 
v Materskej škole Lúčik  projekte pokračovať aj 

tento rok. Jeho cieľom je opäť zaujímavou 
a hravou formou vzbudiť v deťoch záujem 
o čistenie zúbkov a výraznou mierou tak 
prispieť k vytváraniu návykov v oblasti 
správnej starostlivosti o zuby nielen u 
detí, ale aj u ich rodičov a pedagógov. Ro-
dičia sú tí, ktorí primárne vytvárajú svojim 
deťom návyky a od nich závisí, v akom 
stave detský chrup bude. Naša Materská 
škola  tak výraznou mierou  prispieva k 
osvete smerom k rodičom v oblasti správ-
nej dentálnej hygieny u detí.

Nesmieme zabudnúť na oslavy Dňa 
matiek. Akadémia ku Dňu matiek sa s veľ-
kým úspechom našich detí  konala v Spo-
ločenskom dome v Tlmačoch na Lipníku 
10. mája.  Rodičia pri vystúpení svojich 
detí mohli byť na svoje ratolesti právom 
hrdí, deti a ich program, pri ktorom ich 
viedli pani učiteľky bol excelentný.

Ešte sme oslávili  Medzinárodný deň detí 
a Deň oteckov, ktorý sme pripravili celoškolsky 
aj s celými rodinami opekačkou na školskom 
dvore.

Takisto ako po iné roky  na konci júna sme 
sa rozlúčili  s predškolákmi z triedy ježkov a za-
jkov.

My v materskej škole Lúčik z vlastnej skúse-
nosti vieme, že spokojnosť dieťaťa je pre rodiča 
najdôležitejším pocitom, aby sa mohol spokoj-
ne venovať ostatným povinnostiam. Aby sa Vaše 
detičky vracali domov spokojné, usmievavé a 
šťastné, stará sa o nich kvalifikovaný tím učite-
liek. Počas celého obdobia dochádzky detí do 
materskej školy sa snažíme edukačnú činnosť 
viesť tak, aby deti boli po stránke psychickej, 
rozumovej a citovej pripravené riešiť situácie, 
ktoré ich stretnú či už v základne škole, alebo 
v živote. V rámci každodennej prípravy našich 
detí sa snažíme rozvíjať a hľadať kvality a schop-
nosti, ktoré deťom dodajú predovšetkým zdravé 
sebavedomie a sebaistotu, ale taktiež pokoru 
a toleranciu k ostatným ľuďom. 

Mgr. Jarmila Fazekašová, učiteľka MŠ

Zo života Materskej školy

Deň narcisov
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Z činnosti Základnej školy
Vtáčia hostina

Vo februári sme my, žiaci 3. a 1.  ročníka, spolu s pani učiteľkami J. 
Kováčovou a I. Stribulovou urobili našim operencom  „Vtáčiu hostinu“.

Menu: Vtáčia saláma, Orieškové ražniči, Plnené šišky a Špikované 
kolienko.

Pochúťky sme rozvešali na strom tak, aby sme ich mohli pozorovať, 
ale aby na ne nedosiahli mačky.  A teraz pozorujeme ako vtáčikom chu-
tia naše dobroty.

Svetový deň vody
Každoročne si  obyvatelia  našej modrej planéty „Zem“  22. marca 

pripomínajú dôležitosť a význam vody. Tento rok boli  žiaci našej školy 
pozvaní na zaujímavú akciu organizovanú pracovníkmi vodnej stavby 
Veľké Kozmálovce. 

Žiakom boli poskytnuté základné informácie o vodnej stavbe, mali 
možnosť exkurzie do pilierov, spoznali alternatívne druhy energie i spôsob 
čistenia vodnej nádrže. Ďalej bola žiakom simulovaná evakuácia obyva-
teľstva cez vodu a stavanie zajačej hrádzky ako protipovodňovej ochrany. 
Najväčšiu radosť mali žiaci z ukážok sokoliarstva, kynológie, pílenia dreva 
a z možnosti prehliadky hasičského auta. Na stanovišti zdravotnej pomoci 
si žiaci zopakovali základné poznatky podania prvej pomoci.

Na základe názorných ukážok a praktických činností si deti uvedomili 
význam vody pre život, nadobudli nové vedomosti a zručnosti. 

Slávik Slovenska 2015
Dňa 22.apríla na našej škole prebehlo školské kolo speváckej súťaže 

Slávik Slovenska. Na súťaži sa zúčastnilo 13 súťažiacich, ktorí súťažili v 
dvoch vekových kategóriách.

Umiestnenia: 
I.kategória          
 1.miesto Sophia Spasičová 2.A
 2.miesto Dalibor Tomaškovic 3.trieda
 Veronika Zajková  3.trieda
 3.miesto Soňa Árendášová 1.trieda

II.kategória          
1.miesto Dominika Herczegová 6.A
2.miesto Damiana  Baloghová 4.B
3.miesto Sára Cagáňová 6.B
Všetkým spevákom veľmi pekne ďakujeme, že nám spríjemnili slnečné 

popoludnie. Na 
okresnom kole v 
Leviciach (7.mája 
2015) nás budú 
reprezentovať 
Sophia Spasičo-
vá a Dominika 
Herczegová.  Dr-
žíme im palce.      

Vynášanie Moreny
Milá naša Morena, tvoja vláda doznela.Jar ťa stiahla do vodičky,aby 

mohli kvitnúť do kytičky snežienky, tulipány, fialky pre všetky naše milé 
mamky.

My žiaci prvého a tretieho ročníka sme sa spolu s pani učiteľkami I. 
Stribulovou, J. Kováčovou a s budúcimi žiakmi, detičkami z MŠ   rozlúčili s 
vládkyňou zimy  - Morenou. Na rozlúčku sme jej zaspievali pieseň Kvetná 
nedeľa a odchod sme jej spestrili aj riekankou – Morena, Morena.  

Morena odplávala a my sa tešíme na teplejšie a teplejšie dni. Na našu 
bezpečnosť na križovatke dohliadali príslušníci mestskej polície za čo 
im ďakujeme.

Úspechy žiakov Základnej umeleckej školy v Tlmačoch
C e l o s l o v e n s k á  s ú ť a ž 

„Schneiderova Trnava“ v só-
lovej hre na klavíri  privítala 
tento rok najviac súťažiacich 
počas svojej histórie. Aj naša 
škola mala na 15. ročníku 
Schneiderovej Trnavy svoje za-
stúpenie. V sólovej hre na kla-
víri v 1. kategórii nás reprezen-
toval Marek Uhnák z Rybníka 
pod vedením uznávanej pani 
učiteľky Frederiky Uhnákovej. 
Hneď pri svojom prvom súťaž-
nom vystúpení získal ocene-
nie v zlatom pásme.

Regionálnej súťažnej pre-
hliadky  žiakov hudobných 
odborov Základnej umeleckej 
školy (ZUŠ) levického okresu 
pod názvom „Levický hudob-
ný festival“ sa zúčastnili aj 
žiaci našej školy. Z triedy pani 
učiteľky Frederiky Uhnákovej: 

Nina Ďatková sa predstavila 
hrou na cimbale – získala zlaté 
pásmo, na klavíri – strieborné 
pásmo. Margaréta Hercová 
hra na cimbale – zlaté pásmo. 
Marek Uhnák sa predviedol 
hrou na klavíri – zlaté pásmo. 
Marek je žiakom aj akordeó-
novej triedy pani riaditeľky 
Renáty Godovej – ocenenie 
v zlatom pásme. Daniel Herc 
svojim akordeónovým vystú-
pením získal strieborné pás-
mo. Z gitarovej triedy pána 
učiteľa Juraja Kráľa nás repre-
zentoval Oliver Potocký, kto-
rý priniesol bronzové pásmo. 
Všetkým žiakom aj pedagó-
gom blahoželáme, rodičom, 
starým rodičom ďakujeme za 
spoluprácu.

  Renáta Godová,
 riaditeľka ZUŠ

Deň Zeme
Mesiac  apríl je plný význam-

ných dní.  Je vyhlásený za  Me-
siac lesov, oslavujeme v ňom 
Svetový deň Zeme a dokonca 
aj rok 2015 je Medzinárodným 
rokom pôdy. 

Žiakom našej školy tieto dni 
priblížili lesní pedagógovia z To-
poľčianok pútavými aktivitami a 
zoznámili ich s tajomným a krás-
nym svetom lesa. Zvuk lesného 
rohu odštartoval toto krásne 
predpoludnie a deti sa po roč-
níkoch rozpŕchli k jednotlivým 
stanovištiam.  Environmentál-
ne vzdelávanie bolo zamerané 
na spoznávanie prírody, života 
v lese a objavovanie prírodných 
tajomstiev prostredníctvom hier 
a zážitkov.

Lesníkom sa podarilo zamest-
nať našu hlavu, srdce, ruky a aj 
všetky zmysly a dozvedieť sa o 
lese, rastlinách a živočíchoch čo 
najviac.
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Bronzové pásmo pre 
Detský folkórny súbor 

Plamienok

Mladý tvorca 2015
Stredná odborná škola technická (SOŠT) Tlmače sa v dňoch  28. - 30. 

apríla 2015, ako vystavovateľ, zúčastnila na výstave Mladý tvorca 2015. 
Na 23. ročníku tejto výstavy, ktorá sa konala na výstavisku Agrokomplex 
- Výstavníctvo Nitra, sme propagovali odbornú činnosť našej školy, po-
skytli prehľad  o učebných a študijných odboroch na  škole. Pre návštev-
níkov sme pripravili výstavku hotových výrobkov našich žiakov spojenú 
s predajom.

V dňoch 14. - 15. apríla   sa vo Frýdku - Místku v ČR konal  19. ročník sú-
ťaže žiakov stredných škôl o Zlatý pohár LINDE 2015.  Súťaže sa zúčastnilo 
celkovo 124  mladých zváračov  zo  60 škôl, z toho 19 zahraničných súťa-
žiacich. Súťažili žiaci z  Číny, Ukrajiny, Slovenska a Českej republiky. 

Súťažilo sa v štyroch metódach: TIG (141) - zváranie v ochrannej atmo-
sfére argónu, MIG/MAG (135) - zváranie v ochrannej atmosfére CO2,  MMA 
(111) – zváranie  elektrickým oblúkom obalenou elektródou  a  GAS (311) 

– zváranie  kyslíkovo-acetylé-
novým plameňom. SOŠT Tlma-
če reprezentovali žiaci úspešní 
v celoslovenskej súťaži Mladý 
zvárač, ktorej organizátorom je 
práve  Strednej odbornej školy 
technickej (SOŠT) Tlmače:  Fre-
derik Machajdík,  Dalibor Víťaz 
a Matúš Sliezik.  Pedagogický 
dozor zabezpečovali majstri 
odborného výcviku Bc. Ján 
Salaj a  Jozef Kotora.

Frederik  Machajdík získal  
3.  miesto a teda bronzový po-
hár LINDE v metóde MMA (111). 
Matúš Sliezik sa umiestnil na 

piatom mieste v metóde TIG (141) a v metóde MIG/MAG (131/135) 40. 
miesto patrilo Daliborovi Víťazovi.

Hlavný predstaviteľ čínskej delegácie odovzdal Bc. Salajovi osobné  
pozvanie pre slovenskú delegáciu na celosvetové finále vo zváraní 
ARC CUP – International Welding Competition, ktorá sa bude konať v 
júni 2016. 

História uplynulých  ročníkov súťaže potvrdzuje, že mladí zvárači z 
Tlmáč tu majú právom svoje zastúpenie.  Úspešnými mladými zváračmi 
zapísanými v kronike súťaže sa za posledné obdobie stali: Ivan Laureč-
ník (2007), František Holečka (2009), Štefan Farkaš  a Matúš Dóka (2010), 
Peter Jakubík  (2011),  Dávid Baláž (2013 a 2014 ).  Dosiahnuté úspechy 
sú motiváciou pre ďalších žiakov SOŠT  Tlmače pre zdokonaľovanie ich 
odborných zručností. 

V poradí už 9.ročník obľúbenej „predprvomájovej“ súťaže  sa  konal v 
telocvični školy. Súťažilo sa v troch skupinách. Najpočetnejšie zastúpe-
nie súťažných  družstiev žiakov bolo v I. skupine. Medzi súťažiacimi mali 
zastúpenie: ZŠ Kalná nad Hronom, ZSŠ Hronské Kľačany, ZŠ Rybník, GAV 
Levice. Päť družstiev prvej skupiny tvorili žiaci  1. a 2. ročníka našej školy.  
V druhej skupine o víťazstvo bojovali družstvá zastupujúce GAV Levice, 
SOŠ sv. Michala Levice a štyri družstvá našich tretiakov a štvrtákov. Do 
tretej skupiny sa prihlásili štyri družstvá „dospelákov“. Atmosféra a nála-
da bola výborná, aj guláš sa vydaril. Výsledky súťaže si záujemca môže 
vyhľadať na www.sostlmace.sk.

Žiaci SOŠt Tlmače na medzinárodnej 
súťaži Zlatý pohár Linde 2015

Floorball Cup na SOŠT Tlmače

Už po piatykrát sa konala nezabudnu-
teľná noc, počas ktorej ožívali príbehy H. 
Ch. Andersena, kráľa rozprávkárov.

Tlmače: Malá morská víla, cínový vo-
jačik či Snehová kráľovná. Postavy z pera 
dánskeho spisovateľa Hansa Christiana 
Andersena, ktoré sa zapísali do pamätí 
mnohých detí. Na autorovu počesť tak 
v roku 2000 v Uherskom Hradišti vznikol 

projekt Noc s Andersenom, do ktorého 
sa v priebehu pár rokov zapojili knižnice 
z celej Európy.

Tento rok Mestské kultúrne stredisko 
v spolupráci so Základnou školou Tlmače 
usporiadalo 5. ročník podujatia Noc s An-
dersenom. Konalo sa 27. marca v Mestskej 
knižnici Tlmače. Noc bola naozaj zaujíma-
vá a pestrá. Deti sa najskôr zoznámili s 
Andersenovým životom a v malom kvíze 
si overili vedomosti o jeho najznámejších 
dielach. Tie sa im potom zišli pri plnení 
ďalších súťažných úloh. Nočné dobrodruž-
stvo započalo po zotmení hľadaním kar-
tičiek ukrytých v blízkosti mestského kul-
túrneho strediska, pričom si deti mohli 
pomáhať len baterkami.

Nasledovala súťaž v modelovaní roz-
právkových postavičiek, v zahraní scénok 
a napokon v kreslení rozprávok. Krátko po 
polnoci čarovnú noc zakončila tanečná 
zábava. Hoci sa niektorým ani potom veľ-
mi nechcelo spať, nakoniec všetci zaliezli 
do spacákov a pani učiteľky im na dobrú 
noc prečítali rozprávky.

Lenka Kúšteková

V knižnici prežili čarovnú noc

Už niekoľko rokov organizuje Regionálne osvetové stre-
disko v Leviciach Okresnú postupovú súťaž a prehliadku 
detských folklórnych súborov. Je to zaujímavé podujatie, 
ktorého hlavnou myšlienkou je predstaviť a podporiť det-
ské kolektívy, ktoré sa snažia udržiavať ľudové tradície a 
uchovávať dedičstvo svojich starých rodičov.

Tohtoročnej prehliadky, ktorá sa konala 29. marca 2015 
v Tekovských Lužanoch, sa zúčastnila aj skupina detí Det-
ský folkórny súbor (DFS) Plamienok z Tlmáč, ktorý nacvi-
čuje v priestoroch Spoločenského domu  na Lipníku. Deti 
súťažili s programom „S vareškami“, ktorý s nimi nacvičila 
vedúca súboru Mária Rajčanová. Okrem Plamienka sa 
prehliadky zúčastnili ďalšie DFS okresu Levice. Všetky 
deti vystupovali s radosťou a predviedli pekné čísla plné 
veselých hier, piesní a tancov. 

Po ohodnotení porotou, ktorá pozostávala z odbor-
níkov v oblasti folklóru si Plamienok odniesol Diplom 
– bronzové pásmo. Deti sa veľmi tešili a my veríme, že ich 
tento zážitok povzbudil do ďalšej činnosti a naďalej budú 
svojimi vystúpeniami spestrovať spoločenské podujatia a 
rozdávať radosť svojim rodičom, kamarátom a ostatným 
divákom.

Mária Rajčanová
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V roku 2015 sa dožíva životné-
ho jubilea 60 rokov jeden z naj-
významnejších a najznámejších 
slovenských autorov pre deti Da-
niel Hevier. Jeho doterajšia tvorba 
zahŕňa dovedna 60 kníh pre deti a 
mládež. Celkom symbolická zhoda 
okolností.

Pri príležitosti svojho jubilea sa 
spisovateľ rozhodol namiesto pri-
jímania darčekov rozdávať deťom 
svoju fantáziu, hravosť a tvorivú 
energiu. Vyberá sa na turné po Slo-
vensku, v rámci ktorého mieni nav-
štíviť 6 000 detí počas 60 podujatí. 
Na zozname jeho zastávok po Slo-
vensku už figurovalo okrem iných 
miest a obcí aj mesto Tlmače. Dňa 
15. apríla sa v MsKS Tlmače stre-
távajú s Danielom Hevierom žiaci 
Základnej školy Školská 9, Tlmače. 
Deti sa na jeho príchod nesmierne 
tešili a samotnému autorovi uro-

V nedeľu 17. mája sa v Tlma-
čoch zišli deti zo siedmich detských 
folklórnych súborov z čilejkárskych 
obcí nášho okresu na 19. ročníku 
prehliadky ľudovej slovesnosti detí 
základných škôl ČRIEPKY. Dom Ma-
tice slovenskej v Leviciach, Mest-

ské kultúrne stredisko Tlmače a 
Miestny odbor Matice slovenskej 
s podporou Ministerstva kultúry a 
Nitrianskeho samosprávneho kra-
ja už tradične prevzali záštitu nad 
touto regionálnou akciou.

Už v stredu 13. mája v CK Junior 
v Leviciach za účasti 4 DFS z Levíc 
bola prvá časť tejto prehliadky. Na 
oboch prehliadkach sa zúčastnila 
aj riaditeľka Domu MS v Šuranoch 
pani Miroslava Kozárová, ktorá odo-

bili radosť už tým, že mu pripravili 
nádherné kresby o jeho živote a 
diele. A fantázia pri ich tvorbe im 
rozhodne nechýbala. Deťom patrí 
obrovská vďaka za ich snahu a pre-
dovšetkým za prekrásne nadšenie, 
ktorým príjemne prekvapili aj nás, 
pedagógov.

Daniel Hevier počas svojho vy-
stúpenia bezprostredne komuni-
koval s deťmi, hral a spieval. Tiež 
nám predstavil svoju novú knihu 
Svet zachránia rozprávky. Deti si 
pre neho pripravili množstvo zau-
jímavých otázok, na ktoré s dôvti-
pom odpovedal.

Jeho turné prináša deťom nie-
len fantáziu, hravosť a tvorivú ener-
giu, ale má aj ekologický podtext. 
Symbolickou vstupenkou na toto 
podujatie bola jedna stará baté-
ria, za ktorú deti dostali kartónovú 
skladačku určenú na zber použi-

tých batérií (tzv. 
B-box). Aj naša 
škola sa do tejto 
akcie rada zapojí. 
Cieľom je naučiť 
deti triediť nie-
len papier, plas-
ty či sklo, ale aj 
použité batérie, 
ktoré recykláciou 
dostávajú „druhý 
život“ a zároveň 
tak chrániť život-
né prostredie. Na 
záver vystúpenia 
sa deti s pani ria-
diteľkou MsKS Tl-
mače Luciou Kú-
delovou umelcovi poďakovali za 
návštevu. Deti mali ešte možnosť 
zakúpiť si spomínanú knihu Svet 
zachránia rozprávky, do ktorej im 
autor vpísal aj venovanie. Autogra-

ČRIEPKY 2015
vzdala vedúcim súborov veľmi pô-
sobivé Medaily kráľa Svätopluka. 

V Tlmačoch prehliadku začínala 
detská cimbalová hudba „Zuškáčik“ 
zo ZUŠ Tlmače s kvalitným spevom 
dievčat i chlapcov pod vedením 
Frederiky Uhnákovej. Pod vede-

ním manželov Oťázikových prišiel 
DFS „Tekovanček“ zo ZŠ v Starom 
Tekove s pásmom „Vynášanie Mo-
reny“, pokračovali deti zo súboru 
„Kľačanček“ zo ZŠ Hronské Kľačany 
s pásmom „Za dedinou pri pase-
ní“, vedúca p.učiteľka Lucia Kóšová. 
Tento rok, aj keď v menšom počte, 
nechýbali deti zo ZŠ Čajkov zo sú-
boru „Klások“ , ktorý vedie Slávka 
Gellenová, prišli s vtipným číslom 
„Na povale“ . DFS „Hronček“ pra-

cuje už ako obecný súbor, ale pod 
tradičným vedením Mirky Grauso-
vej a na Čriepkoch ukázali ako je 
to, keď sa spieva „Povedal mi jeden 
chlapec“. Predposledný účinkujúci 
bola Detská ľudová hudba súboru 
Tekovanček, pod vedením Eriky 
Beňušovej , ktorej primáška je Ro-
manka Beňušová, na prehliadku 
priniesli tekovské piesne a čardáše. 
Na záver sa v trošku zmenšenom 
formáte ukázali dievčatá zo star-
šej skupiny tlmačského Plamien-
ku, pod vedením Mišky Beňovej. 
Plamienkárky už postupne prejdú 
do FS VATRA, preto je nevyhnutné 
do staršieho Plamienku doplniť 
čím skôr nových členov – dievča-
tá i chlapcov, hlavne z Tlmáč vo 
veku od 10 do 15 rokov. Dnes nám 
dievčatá priblížia bielenie plátna 
pri Hrone v choreografii Boženy 
Dudášikovej, ktoré malo úspešnú 
premiéru na Tlmačskej grámore v 
minulom roku. 

Na záver riaditeľ Domu MS 
Miroslav Považan , predseda MO 
MS Július Žúbor a poslanec NSK 
Miloš Zaujec poďakovali členom i 
vedúcim súborov za veľmi peknú 
prezentáciu ich tvorby, príjemné 
nedeľné popoludnie a odovzdali 
vedúcim DFS diplomy a knihy. Po 
krátkom vyhodnotení jednotlivých 
súborov, ocenení veľmi dobrého 
výberu tém a doporučení pre ďaľ-
šiu prácu vedúcim súborov sa Ján 
Urban poďakoval všetkým zúčast-
neným za udržiavanie a rozvíjanie 
tradícií Tekovského regiónu. Tak 
isto si zaslúži ocenenie organizá-
cia akcie na MsKS Tlmače pod ve-
dením Lucky Kúdelovej.

Budúci, už 20.ročník by sa mal 
niesť aj v slávnostnejšom šate a 
spoluprácu pri jeho príprave sľúbili 
všetky súbory i zúčastnení predsta-
vitelia jednotlivých organizácií. Dú-
fam, že sa budú prezentovať DFS aj 
z obcí, ktoré v tomto roku síce chý-
bali, ale v minulosti sa na Čriepkoch 
prezentovali svojou tvorbou.

Ing. Ján Urban, 
FS VATRA Tlmače

Foto: V. Kukla

miáde a foteniu nebolo konca kra-
ja, ale čo bolo najdôležitejšie – deti 
odchádzali spokojné – a to je pre 
nás tou najkrajšou odmenou.

Mgr. Zuzana Kováčiková

Pripravujeme
Hudobné leto s hudobnou 

skupinou Easy Peasy
(2. 7., a 6. 8., 2015)

Divadelné dni  
pod Slovenskou bránou

(11. – 13. 9. 2015)

Oslavy 940. výročia
prvej písomnej zmienky  

o obci Tlmače
(október 2015)

Camera Obscura
(október 2015)

Honza Nedvěď
(október 2015)

Actus Hominis
(november 2015)

Kysucký prameň
(november 2015)

Tlmačské Vianoce
(5. 12. 2015)

Vianočné pastorále
(20. 12. 2015)

Kopec hudby
28. 12. 2015

HEVI TOUR 60 na zastávke v Tlmačoch

DFS Plamienok - staršia zložka
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19. apríla 2015 sa v Spoločen-
skom dome v Tlmačoch na Lipní-
ku uskutočnil 6. ročník prehliadky 
ľudovej slovesnosti detí mater-
ských škôl čilejkárskeho regiónu v 
oblasti folklóru Tekovské koliesko. 
Organizátori podujatia MsKS Tl-
mače, Materská škola na Lipníku, 
Materská škola v dolnej časti Tl-
máč, Miestny odbor Matice slo-
venskej v Tlmačoch zorganizovali 

kultúrne podujatie, regionálnej 
folklórnej prehliadky detí mater-
ských škôl , ktorého sa zúčastnili 
materské školy z regiónu. Pred-
stavili sa nám v programe Hry na 
lúke. Ľudová slovesnosť, ktorou 
nositeľmi sú deti je jedna z naj-
krajších foriem šírenia folklóru. 
V programoch deti uvili veniec z 
riekaniek, ľudových piesní, tan-
cov, hádaniek, prekáračiek, vyčí-
taniek spojené so zábavou. Hrou, 
ktorá tvorí hlavný obsah života 
detí predškolského veku sa deti 
aj takouto formou oboznamujú 
s kultúrnym dedičstvom nášho 
národa. 

Materská škola z Tlmáč sa nám 
predstavila „Hrami na lúke pri ko-
sení“, z MŠ Rybníka programom 
„Na lúke“, z MŠ Veľké Kozmálovce 
„Páračkami na dedine“, MŠ Tlmače 
– Lipník „Hrami na lúke pri pase-

ní husí“, MŠ z Hronských Kľačian 
„Jarnou bránou“, MŠ z Kozároviec 
„Na jarnej lúke v Kozárovciach“ a 
MŠ z Čajkova s programom „Číži-
ček“. Na záver sa nám predstavil 
Detský folklórny súbor Plamienok 
Tlmače s programom „Na tetku“.

Programy, ktoré deti nacvi-
čovali pod vedením svojich pani 
učiteliek, boli odmenené veľkým 
potleskom hostí a širokej verej-

nosti. Prehliadkou ľudovej sloves-
nosti nás sprevádzali moderátori 
podujatia žiaci ZŠ Tlmače Lucia 
Hrušková a Dalibor Tomaškovic.

Na toto milé podujatie prijali 
pozvanie aj pán primátor Mesta 
Tlmače Miroslav Kupči, riaditeľ 
Domu Matice slovenskej v Le-
viciach Mgr. Miroslav Považan , 
poslanec NSK Bc. Miloš Zaujec a 
hostia materskej školy na Lipníku 
Mgr. Oľga Kurpašová a Katarína 
Olejárová.

Ešte dlho znel potlesk pre na-
šich najmenších a pre šikovné , 
obetavé pani učiteľky. Všetci si 
prajeme, aby toto nádherné pod-
ujatie o dva roky znovu roztlies-
kalo všetkých prítomných a milo 
pohladilo naše srdcia ako to bolo 
aj teraz.

Zlatica Mináriková, DiS
Foto: V. Kukla

Tekovské koliesko

DFS Plamienok - mladšia zložka

Ľúbim ťa

Mám ťa rád ako slniečko,
Ktoré sa na oblohe smeje
a poskytuje teplo zemi,
Keď celý čas ju hreje.

Tešíš sa ako slniečko, 
ktoré po oblohe pláva,
keď poskytuje svetlo zemi
a vidinu krásy nám dáva.

Si stredom môjho vesmíru
ako to slniečko, 
stále ma priťahuješ 
a to nie máličko.

Lásku, ktorú k Tebe cítim
Nie je žiadnou novinkou,
už mnoho rokov trvá
je liečivou bylinkou.

Do šírky sa rozvinula,
dopredu pokročila,
v intenzite nepoľaví
prekážka ju nezastaví.

Jej za všetko vďačný som,
že mám Teba, šťastný som
a tak žijem tento sen,
s tebou vedno, ako viem.

Z TVORBY 
Jána Vozárika z Tlmáč

Drozd čierny 
– virtuóz

Keď pozriem sa z okna dole
drozd tam živo poskakuje,  
okom mrká vpravo, vľavo   
vyťahuje červy hravo.    

Keď sa celkom nasýti    
lenivosť hneď zacíti    
vyletí na vrchol stromu   
a zanôti v každú stranu.   

Jeho pieseň hlasno zneje   
človek sa až tomu smeje   
skladba piesne stále nová   
on ju tvorí znova, znova.   

Druhý drozd mu odpovedá,  
že on sa mu veru nedá,    
že on spieva brilantne    
a jeho nikto netromfne.    
 
Keď jeden z nich rozhodne,  
že s druhým sa nezhodne,   
na trávnik on zletí dolu   
pretože mal iba smolu.    

Po trávniku poskakuje
aj prekážky preskakuje
zobákom on pichá vpravo
potom zasa vľavo, vpravo.

S pokrikom odlieta hlučným
čo u neho znamená nutným,
na činžiak on vyletel
odtiaľ preč zas odletel.

Skoro ráno drozd už spieva
aj keď vietor tam povieva,
budí ma on každé ráno
a praje mi dobré ráno.

Čierny drozd je krásavec,
to je neodškriepiteľná vec
hrdo sa on stále nosí
keďže čierny kabát nosí.

Prenikavý on má pohľad
vždy zachová ten svoj nadhľad
vrabcom sa on nevenuje
len ich sem tam pozoruje.

My sme si ho obľúbili
nič sme mu však nesľúbili,
on si lieta hore, dolu
tak žijeme vedno spolu.

Tlmače

Horami je lemované
to mestečko krásne,
nadchla ma tá jeho krása
tak skladám o ňom básne.

Z dolnej časti do hornej
po moste sa prechádza,
potom hore na kopci
sídlisko sa nachádza.

Medzi obomi časťami
rieka Hron preteká,
ľudia rieku majú radi
to je pravda odveká.

V lete sa tu kúpajú
vo vyhĺbenej časti,
starí, mladí, všetko jedno
ale najmä chlapci.

Stromov tu však máme dosť 
tie sú všetkým pre radosť,
oni sú aj naša pýcha
nám sa dobre pri nich dýcha.

Aj keď je to mesto malé,
na Tlmače hrdý som,
cítim sa tu veľmi dobre
ja mu preto verný som.

POĎAKOVANIE
V mene Mestského kultúrneho strediska ďakujeme 

občanovi Mesta Tlmače

Jánovi Vozárikovi
za archívne spracovanie mestských a regionálnych podujatí, 

ktorénám venoval.

Ešte raz srdečná vďaka!
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Spoloèenská rubrika

Narodili sa Opustili nás

Dominik Kotora 

Lucia Hubináková 

Maxim Čerba 

Hanka Bednárová 

Ema Hrozienčíková 

Kristián Gočala 

Matúš Kováč  

Hana Balážová 

Michal Balážik 

Elena Vreštiaková 

Natália Billová 

Patrícia Beňová 

Elia Horská 

Vivian Viktória Valach 

Matias Bombicz 

Markus Bariš 

Anna Spasičová 

Jimena Dunková 

Jakub Trnkus 

Martin Malý 

Dorota Hlaváčová 

Aktivity MC Lipka

Jozef Gumulák, 45 r., 
Mária Fábryová, 84 r.,  

Magdaléna Ďatková, 76 r., 
Mária Mäsiarová,84 r.,
Vladimír Kotora, 59 r.,
Martin Vozárik, 43 r., 

Kvetuša Mizeráková, 70,r.,
Alžbeta Červená, 87 r., 

Helena Kapustová, 86 r., 
Jozef Maxina, 77 r.,

Antónia Záložníková, 82 r., 
Mária Rusnáková, 88 r.,

Magdaléna Droppanová, 74 r., 
Mária Vlčeková, 60 r., 

Rozália Šimonová, 83 r.,
Dominik Števko, 71 r., 

Mária Kosorínová, 76 r., 
František Svetlák, 85 r., 

Marek Martinko 20 r.
Vladimír Uram, 61 r., 
Ivana Sliacka, 24 r., 
Dominik Tuhý 76 r., 
Štefan Jakab 49 r., 

Materské centrum Lipka prekvi-
tá v novom šate. Nový nábytok v 
podobe regálikov daroval a vyrobil 
deťom pán Michal Kupči. Priestory 
centra sa tým ešte viac zútulnili. Sú 
to príjemné zmeny, ktoré doplnili 
rad akcií, ktorým sa členky v Lipke 
venujú.

Poslednou najväčšou a najlep-
šie organizovanou akciou okolia 
(podľa mamičiek prichádzajúcich 
z blízkeho i ďalekého okolia) je jed-
noznačne burza detského ošatenia 
a potrieb. Tá posledná Burza JAR/
LETO 2015 prekonala  všetky oča-
kávania. Množstvo predávajúcich i 

nakupujúcich a hlavne spokojných 
rodičov je príkladom pre okolie. 
Veď rodičia s deťmi si takto navzá-
jom pomáhajú a zároveň šetria aj 
životné prostredie minimalizova-
ním odpadu. Neraz sa totiž stane, 
že to, čo iní už nepotrebujú, niekto 
rád použije.

Materské centrum je už v medzi 
Tlmačanmi nejeden rôčik, ako od-
poveď na potreby rodičov na MD. 
Každý rok víta nové tváre a sprevá-
dza ich do materských škôl. Veríme, 
že to tak bude i naďalej.

Veronika Árendášová
foto: MC Lipka, burza

Burza 

KONALO SA 
• Vo voľnočasovom centre na Lip-

níku sa dňa 9. januára stretli seniori 
na novoročnom posedení. Pri tejto 
príležitosti ich navštívil spevák-har-
monikár Jozef Bomboš zo skupiny 
„Duo Dayo“ SOUND STUDIO Zvolen, 
ktorý zbiera ľudové piesne z celého 
Slovenska a chce nahrať aj pieseň 
z nášho regiónu „Cez Tlmače tečie 
vodička na nej šaty...“ 

• 24. januára sa v Dome kultúry 
Tlmače dolná časť stretli členovia 
Atomotoklubu Tlmače aby zhod-
notili minulý rok. Stretnutia sa zú-
častnili aktívni pretekári Matúš Lavo, 
Peter Sečkár, Karol Hubka, Kvetoslav 
Lacko, Michal Vasaráb, Pavol Figecký 
Ján Sabala, nechýbal ani zakladateľ 
klubu v Tlmačoch Štefan Lacko. 

Úspechy jednotlivých pretekárov 
za minulý rok: 

Peter Sečkár sa postavil na stu-
peň víťazov 3x

Karol Hubka sa postavil na stu-
peň víťazov 4x

Matúš Lavo sa postavil na stu-
peň víťazov 9x, v celkovom umiest-
není obsadil v Slovenskom poári 2. 
miesto, región Západ 3. miesto a 
región Východ 4. miesto.

• Koncom januára sa stretli rodi-
čia so svojimi deťmi oblečených do 
pestrých masiek v Materskom centre 
Lipka, aby oslávili 6. výročie svojej 
činnosti. K blahoželaniu sa pripojili 
zástupcovia mesta, Materskej a zá-
kladnej školy a nechýbal ani šašo Ro-
man, ktorý všetkým svojimi piesňami 
a žartmi vyčaril úsmev na tvári.

• Vitajte v lesnej škole! Pod týmto 
názvom sa v dňoch 5. – 6. febru-
ára niesol slávnostný zápis pred-
školákov do 1. ročníka, kde ich na 
pôde školy privítala pani riaditeľka 
PaedDr. Božena Dudášiková. Spo-
lu s učiteľkami, vychovávateľkami 
a lesnými zvieratkami priviedli bu-
dúcich prvákov do tajov školských 
povinností. 

• Tlmačský ples, ktorého jubilejný 
10. ročník sa konal 6. februára t.r. bol 
netradične obohatený  programom 
ako silácka Show Železný Zekon, 
Gipsy Kings revival, ukážkami spo-
ločenských tancov. Nechýbala boha-
tá tombola a výťažok z dobročinnej 
dražby bol venovaný pre deti Mater-
skej školy Lúčik.

• Za prítomnosti vedenia mesta 
na čele s primátorom Miroslavom 
Kupčim sa v Dome kultúry zišli členo-
via JDS Tlmače na výročnej členskej 
schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť 
za rok 2014. Po jej ukončení sa usku-
točnilo fašiangové posedenie pri 
hudbe a programe, ktorý pripravila 
ženská spevácka skupina PO-KU-S.

• Zasadnutie mestského zastu-
piteľstva dňa 12. marca malo ne-
tradične dve časti – slávnostnú a 
pracovnú. Za prítomnosti Oľgy 
Szalmovej, predsedníčky územné-
ho spolku Slovenského červeného 
kríža a jej podpredsedu, Petra Ben-
čeka primátor mesta Miroslav Kup-
či poďakoval darcom krvi, ktorí sú 
nositeľmi Jánskeho plakety – Lucie 
Majtánovej, Jozefovi Psárskemu, 
Danielovi Dianovi, Ladislavovi Lé-
nartovi za ich šľachetnosť.

• Po mnohoročnej odmlke sa 
v Tlmačoch 21. marca obnovila 
tradícia Jarného behu zdravia ini-
ciovaná primátorom mesta Mi-
roslavom Kupčim v spolupráci s 
Mestským kultúrnym strediskom. 
Jeho hlavným dejiskom bola dolná 
časť Tlmáč a zúčastnilo sa ho viac 
než stovka účastníkov – detí a do-
spelých. Osvieženie prišlo pod ve-
dením Tekovských ľadových med-
veďov a na záver podujatia bolo 
otvorené ihrisko pre deti v dolnej 
časti Tlmáč.

• 23. marca v Spoločenskom 
dome v Tlmačoch na Lipníku usku-
točnilo obvodné kolo 61. ročníka  
súťaže v umeleckom prednese po-
ézie a prózy žiakov do 15 rokov a 
v tvorbe detských recitačných ko-
lektívov a divadiel poézie. Zúčast-
nili sa ho žiaci z Tlmáč, Kozároviec, 
Rybníka, Čajkova, Hronských Kosíh, 
Podlužian, Novej Dediny, Hronských 
Kľačian, Starého Tekova, Veľkých 
Kozmáloviec v počte 41 súťažia-
cich.

• Na parkovisku pre Spoločen-
ským domom na sídlisku Lipník 
ako aj pri autobusovej zastávke v 
dolnej časti Tlmáč 30. apríla diev-
čatá a chlapci, ženy a chlapi z na-
šich folklórnych súborov nelenili 
a pripravili pri príležitosti stavania 
mája bohatý program. Dlhoročná 
tradícia je stále obľúbenou aj v na-
šom meste. Pri piesňach, tanci a pod 
symbolom jari každý načerpal dobrú 
náladu, čo potvrdil aj úsmev na tvá-
rach divákov.   

• Druhá májová nedeľa ako už 
tradične patrila oslave Dňa matiek, 
kedy sa v Spoločenskom dome na 
Lipníku stretli deti MŠ a žiaci ZŠ a 
ZUŠ, aby kyticou uvitou z piesní a 
tancov poďakovali svojim mamám, 
starým mamám  a vyjadrili tak vďaku 
za ich lásku a starostlivosť. 

• 18.6. sa v priestoroch Mestskej 
knižnice uskutočnil v poradí už 6. 
ročník celoslovenského podujatia 
čitateľského maratónu „Čítajme si...“ 
na ktorom sa zúčastnilo 76 detí Zá-
kladnej školy v Tlmačoch.
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Zdraviu prospešnú činnosť 
akou otužovanie nepochybne je, 
sa podarilo v Tlmačoch rozvíriť 
v decembri minulého roka 2014. 
Zvolený názov Tekovskie ľadové 
medvede vyplynul zo záujmu ši-
rokej verejnosti z okolitých obcí 
tekovského regiónu ako sú Tlma-
če, Nová Dedina, Kozárovce, či Le-

vice. Okúpali sa s nami i otužilci 
z Brehov, Oravy, Šurian a Banskej 
Bystrice. Domovským stánkom sa 
pre snehulky a medvede stalo tl-
mačské Jazierko, v ktorom sa otu-
žilci stretávajú oficiálne dvakrát v 
týždni, zvyčajne v stredu a v nede-
ľu. Zvyknúť si na otužovanie muse-
li najmä diváci, ktorí mnohokrát 

V sobotu 29.3.2015 sa v Brati-
slave uskutočnil jubilejný 10. roč-
ník Bratislavslého maratónu a jeho 
sprievodných podujatí, kde bolo za-
evidovaných cez 10 000 účastníkov. 
Maratón absolvovali štyria členovia 
nášho Atletického klubu a okrem 
Evy Seidlovej, ktorá robila vodičku 
na 4:30 (zúčastnila sa všetkých 10. 
ročníkov), trať dlhú 42 195 metrov 
zvládli všetci pod 4 hodiny – Peter 
Salaj, Sylvia Havranová a výborný 
Miroslav Bátovský, ktorý hneď na 
svojej maratónskej premiére dosia-
hol čas pod 3 hod. 30 minút.

Na štart polovičnej trate sa po-
stavili a celú ju všetci zvládli pod 2 
hodiny : Miroslav Straňovský, Zsolt 
Straňovský, Tibor Seidl, Martin Du-
dášik, Eva Čuga, najúspešnejší boli 
za mužov Milan Švec (celkovo na 
20. mieste s vynikajúcim časom 
1:15:40) a za ženy Katka Bátovská 
(celkove na 29 mieste). 

Už o dva týždne neskôr sa  sku-
pinka tlmačských bežcov vybrala na 
cesty – cieľom bol maratón v Paríži, 
ktorý sa konal už po 39 krát.

Deväťčlenná skupinka cestovala 
cez Budapešť, po niekoľkých hodi-
nách cestovania sa ubytovali v ho-
teli, ktorý bol len niekoľko desiatok 

metrov od slávnej Eiffelovej veže.
Týči sa do výšky niečo vyše 300 

metrov a nepochybne patrí medzi 
symboly Francúzska a vôbec naj-
známejšie stavby sveta (na stavbe 
pracovalo 3.000 robotníkov, avšak 
naraz nikdy nie viac ako 250. Pozití-
vom bolo, že počas výstavby nedo-
šlo k žiadnym smrteľným úrazom).

Drží si tiež prvé miesto v náv-
števnosti platených monumentov 
na svete. Bola uvedená do prevádz-
ky v r. 1889 ako symbol tzv. Svetovej 
čestnosti.....mala mnohých odpor-
cov, návrhov na zbúranie, napriek 
tomu je dodnes architektonickou 
dominantou Paríža. 

A tak na túto vežu sme sa denne 
po náročných prehliadkach mes-
ta a iných pamiatok, ktoré nateraz 
ani nebudem menovať, chodievali 
pozerať, hlavne keď po 22 hod. sa 
celá vysvietila 

Bol neskutočne krásny pohľad. 
Stovky turistov tam posedávalo na 
trávniku do neskorých ranných ho-
dín...a na posledný deň pobytu sme 
sa tešili na „lahôdku“  - výstup na 
vežu (samozrejme výťahom) a pre-
krásny výhľad na celé mesto.

Deň pred samotným marató-
nom sa konal tzv. raňajkový beh, 

Začiatok roka 2015 odštartovala 
čiarová hokejová rozhodkyňa Mi-
chaela Kúdeľová v americkom Buf-
fale, kde rozhodovala majstrovstvá 
sveta dievčat elitnej kategórie do 18 
rokov. Pre Slovensko zaznamenala 
pekný úspech, keď ju supervízori 
nominovali do finálového zápasu 
USA-CAN ako náhradnú čiarovú 
rozhodkyňu. Následne rozhodova-

Tlmačania sa v Bratislave nestratili, 
ale dali o sebe vedieť aj v Paríži

na ktorý sa tiež bolo treba prihlásiť 
vopred a samozrejme, zaplatiť aj 
štartovný poplatok. Vyše 5 000 bež-
cov v jednotných belasých tričkách 
absolvovalo 5 km beh. Veľmi milým 
prekvapením zo strany organizáto-
rov bolo, že každý  bežec dostal spo-
lu aj s tričkom malú vlajočku štátu, 
z ktorého pochádzal. Po dobehnutí 
– akože inak – pod Eiffelovu vežu, 

všetci dostali bohaté raňajky.
Na štart  42 195 m trate, ktorý 

bol pod Víťazným oblúkom sa pri-
hlásilo 54 000 bežcov, z toho podľa 
informácií organizátorov 25 % žien. 
Takmer polovica účastníkov bola zo 
zahraničia.

Po Francúzoch to boli hlavne 
Anglicko, USA, Španielsko, Talian-
sko......spolu bežci zo 149 krajín. Len 
tak pre zaujímavosť – napr. pre bež-
cov bolo pripravených 8 staníc prvej 
pomoci (47 defibrilátorov), ale o.i. 
aj  23 ton banánov, 10 ton poma-
rančov, 7 ton jabĺk...alebo 412 500 
kociek cukru.

Eva Seidlová

Po hokejovej sezóne sa Kúdeľová 
opäť vrhá k bežeckým pretekom

la exhibičný hokejový zápas zná-
mej MUFUZY, ktorej tím je zložený 
zo slovenských spevákov, hercov, 
komikov, ktorí si zahrali s hokejis-
tami z Brezna. Akciu s charitatív-
nym podtónom pískala s jedným 
z najlepších hokejových trénerov 
všetkých čias, Jánom Filcom. Finále 
slovenskej ženskej hokejovej ligy 
vyvrcholilo medzi Petržalkou, ktorá 

získala titul, a Spišskej Novej 
Vsi. V rozhodujúcom, finá-
lovom duely, Kúdeľová ne-
chýbala. Spestrením záveru 
sezóny bolo pre Tlmačanku 
prípravné stretnutie sloven-
skej ženskej reprezentácie s 
Češkami, ktoré sa odohralo 
v bratislavskom Ružinove. 
Dva medzinárodné turnaje 
chlapcov U8 a U11 v maďar-
skom Dunaújvárosi ukončili 
Michaelinu hokejovú sezó-
nu. V najbližších mesiacoch 
sa teší na bežecké preteky a 
reprezentovanie mesta ako 
i atletického klubu v Tlma-
čoch. 

Finále slovenskej ženskej hokejovej ligy

Tekovskie ľadové medvede 
začali písať svoju tradíciu 

zavítali s prekvapeným výrazom 
na breh a neveriacky sa prizerali 
„ako to len môžeme“. Teší nás, že 
sa predsudky z otužovania pomaly, 
ale isto stierajú a záujem o studenú 
vodu rastie. Dôkazom sú i mnohé 
rodiny s deťmi, ktoré na vlastné oči 
už od útleho veku vidia, že kúpať 
sa v studenej vode je prirodzené, 

zábavné najmä zdravé. Takmer 
všetky otužilecké stretnutia foto-
graficky zachytáva húževnatá Evka 
Sopková. Otužovanie nespája len 
ľudí, ktorí sa kúpu v studenej vode. 
Ide predovšetkým o ľudí, ktorí sú 
nastavení na rovnakú vibráciu a 
nechýba im pozitívne myslenie. 

Michaela Kúdeľová
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Tlmačský Optimistic team  bol po-
zvaný  prezidentkou  asociácie Ami-
tié St Just - Slovaquie  madame  Edith 
Lobbé  v novembri 2014 na 9. ročník 
Rallye Raid Sports.

Prvé  prípravné stretnutie Optimis-
tic teamu  sa uskutočnilo 
2. februára 2015. Na tomto 
stretnutí sme skompleti-
zovali športový team a de-
legáciu zástupcov mesta, 
ktorú povedie primátor Mi-
roslav Kupči s poslancami 
Ing. Róbertom  Spasičom  
a Mgr. Júliusom Žúborom. 
Päticu členov Optimistic 
teamu  Sylviu Havranovú, 
Michaelu Kúdeľovú, Milana 
Šveca, Petra Salaja a Marti-
na Dudášika doplnil Juraj 
Jakubík. Preklad propozícií 
27 disciplín z francúzštiny 
do slovenčiny zabezpečila 
Majka Chlpánová. Team na 
poslednú chvíľu doplnil Janko Morav-
čík, ktorý nahradil Juraja Jakubíka. Ako 
tlmočníčka s nami vycestovala Žofia 
Chlebová.

Na Rallye Raid 2015 sa zúčastni-
lo 116  šesťčlenných tímov z celého 
Francúzska a 1 zahraničný tím zo Slo-
venska (Tlmače). Športovci absolvovali 
27 disciplín počas troch  dní non-stop 
súťaže. 

4. júna výprava absolvovala dvoj-
hodinový let   z letiska M. R. Štefánika 
v Bratislave do Beauvais, kde nás oča-
kávali i hostitelia zo Saint Just.

Nasledujúci deň  dopoludnia sme 
absolvovali prehliadku  špor-
tovísk, kempu, radnice, kostola. 
O 12,00 hod. prijal  delegáciu 
športovcov a zástupcov mesta 
Tlmače na radnici v Saint Just en 
Chaussée starosta mesta spolu 
s pracovníkmi, poslanci, členmi 
komisií a  členmi asociácií. 

Na úvod vystúpila prezi-
dentka asociácie Edith Lobbé. 
V príhovore zhrnula doterajšie 
družobné aktivity Saint Just 
– Tlmače, ktoré začali v októb-
ri 2009 návštevou  a vystúpe-
ním folklórneho súboru Vatra. 
Starosta mesta Frans Desmedt 
nám poprial úspech v súťažení 
Rallye Raid  a poprial príjemný 
pobyt v meste. Primátor Tlmáč 
Miroslav Kupči sa poďakoval za 
pozvanie a odovzdal starostovi 
typicky slovenské darčeky. Spo-
ločne so starostom Saint Just 
vyjadrili nádej v podpísanie družobnej 
zmluvy medzi mestami po prerokovaní 
v mestských zastupiteľstvách – v Saint 
Just a v Tlmačoch. Zmluva by sa mala  
podpísať začiatkom októbra 2015 v 
Tlmačoch. Na stretnutí sa zúčastnila 
aj prezidentka Spolku  francúzsko-slo-
venského priateľstva Edith Manáková, 
ktorá odovzdala starostovi Saint Just 
Fransovi Desmedtovi pamätnú me-
dailu asociácie (autor M. Schiffer) za  

upevňovanie francúzsko – slovenských 
vzťahov, na ktorej sú znázornené mosty 
Bratislavy a Paríža. 

Po 15,00 sa športovci presunuli do 
kempu, kde si postavili stany a pripra-
vovali sa na otvorenie súťaže. Čas  18,00  

– otvorenie súťaže staros-
tom mesta, za účasti primá-
tora mesta Tlmače. Hneď  po 
otvorení súťaže nás prekva-
pila silná búrka s krupobi-
tím. Napriek nepriazni po-
časia   sa športovci pustili 
do súťaženia. Náš Optimis-
tic team  mal štartovné číslo 
25. V športovej hale súťažili 
dvojice v disciplínach: tlak 
na lavičke(1), badminton(2), 
lukostreľba(3), šípky(4). Von-
ku pod prístreškami za stále-
ho dažďa prebiehali súťaže 

ergo-veslovanie(5), parkúr(6) jazda na 
bicykli-wattbike(7),  prekážková dráha 
na BMX(8) a na kolieskových korču-
liach(9), jazda na bicykli do vrchu+lu-
kostreľba(10), volejbal vo štvorici(11). 
Čas  rýchlo ubiehal, výrazne sa ochladi-
lo, ale večer o 23,00 nás čakali ešte dve 
disciplíny – biatlon, Milan a Martin(12) 
a nočná orientačná cyklistika(13) - pre 
nepriaznivé počasie sa však iba behalo. 
Táto disciplína skončila o 03,00 ráno a  

úspešne ju zvládli Janko s Peťom.
Druhý deň súťaží  Rallye Raid začal 

o 08,00 disciplínou crosscountry(14)  
– beh po krajine 11 km, ktorý výbor-
ne absolvovali bežci AK Milan, Peter, 
Sylvia a Michaela. 20 minút po dobeh-

nutí nasledovala  najťažšia, 
najvyčerpávajúcejšia a ča-
sove najdlhšia disciplína,  
pre nás v poradí 15 – ta 
VTT (4 etapy na bicykloch 
v teréne, 60 km). Mužské 
osadenstvo zvládlo všet-
ky 4 etapy. Medzi jednot-
livými etapami prebiehali 
doplnkové disciplíny -  hod 
oštepom a petanque(16), 
skákanie cez švihadlo a vrh 
guľou(17). Po krátkom od-
dychu pokračovali v plnení 
ďalších disciplín, konkrétne  
golf(18),  štafetovú plavbu 
na kanoe(19) a orientáciu 

v bludisku(20). Po-
slednou súťažou v 
sobotu so štartom 
o 20,30 hod. bola 
adventure – 2 km 
dlhá  prekážková 
dráha(21). Štvor-
členné družstvo 
Milan, Peter, Ján 
a Martin po absol-
vovaní prekážok: 
paintball, preleze-
nie a preskákanie 
dvoch prekážok, 
plazenie  20 m tu-
nelom, prekona-
nie vodného prie-
kopu, preplazenie 
20 m, beh lesom, 
paralelná plavba 
na kanoe 300 m, 
prelezenie po 2 

oceľových lanách ponad vodný tok ši-
roký 25  m dobehli na atletický štadión  
vyčerpaní, ale spokojní s umiestnením. 
medzi najlepšími družstvami. V sobotu 
súťažiacich a množstvo divákov počas 
celého dňa obveseľovala dychovka  LA-
JOYEUSEBANDA  z juhu Francúzska.  
Náročný sobotňajší deň  vyvrcholil  pre 
súťažiacich a stovky obyvateľov mesta  
mega vatrou, ktorú sprevádzal nádher-
ný ohňostroj.

Hovorí sa že tretí deň je krízový 
zapríčinený  únavou, nevyspatosťou. 
Počas troch dní spali dohromady 7-8 
hodín, čo však na silách športovcov 
neubralo. Pred nimi bol posledný 
súťažný deň. Optimistic team čaka-
lo ráno o 06,30 plávanie(22), o 08,30 
run and bike (23), ktorý napriek zra-
neniu výborne zvládli Milan s Petrom, 
po ktorom prišla na rad previerka sily 
FORCE(24). Previerka sily pozostáva-
la z premiestnenia cca 1,5 m³ dreva, 
30 ks 25 kg kamenných blokov a 30 
ks cca 15 kg kameňov do určeného 
priestoru vzdialeného 30 m. Micha-
ela, Martin, Peter a Janko to zvládli 
11:48 min. Po náročnej previerke sily 
a štafete na 4x100 m(25)  bola atleti-
ka (26). Športovci si zostávajúcich päť 
disciplín atletiky rozdelili medzi sebou: 
skok do diaľky, hod medicinbalom, 
člnkový beh, beh na 80 metrov, beh 
cez prekážky. Poslednou disciplínou 
bol beh pripútaných dvojíc(27), ktorý 
perfektne zvládli  Sylvia a Michaela, v 
cieli povzbudzované už aj zástupcami 
veľvyslanectva SR vo Francúzsku.

9. ročník RALLYE RAID vyvrcholil 
záverečným vyhodnotením. Tlmače 
na pódiu zastupoval primátor mesta 

a Slovensko konzul 
veľvyslanectva SR 
vo Francúzsku Ma-
rek Murín a 1. ta-
jomníčka Dagmar 
Kopáčová. Všetci 
sme mali  príjemný  
pocit, keď riaditeľ 
súťaže  Jean-Ma-
rie Hertout po vy-
hlásení najlepších 
pozval na pódium 
tlmačský Optimis-
tik team s umiest-
nením na 37. mies-
te so ziskom 2182,5 
bodov. (2013 – 45. 

m., 2011 – 57. m). Kapitán družstva 
Martin a primátor Tlmáč poďakovali 
organizátorom, predstaviteľom mesta 
a asociácii Amitié St Just - Slovaquie  
za pozvanie a možnosť súťažiť na Ral-
lye Raid. Po vyhlásení výsledkov sme 
zotrvali v priateľských rozhovoroch so 
zástupcami veľvyslanectva SR.

V pondelok 8. júna   pripravili pre  
nás hostitelia z asociácie návštevu Pa-
ríža, kde sme si pozreli  katedrálu Notre 
Dame, prešli sa po nádvorí Louvru a 
absolvovali  vyhliadkovú plavbu lo-
ďou po Seine  - vzhliadli sme námestie 
Concorde s obeliskom, Museé D‘orsay, 
Eifelovu vežu, plavili sa pod Pont Neuf 
- Nový most, pod peším Mostom ume-
nia (Pont des Arts) z ktorého nedávno 
odstránili „zámky lásky“, pod mostom 
Alexandra III. ... Večerná rozlúčka s hos-
titeľmi z  asociácie Amitié St Just - Slo-
vaquie  bola plná spomienok a zážitkov 
z päťdňového pobytu v  Saint Just en 
Chaussée a v Paríži. 

9. jún bol posledný deň pobytu a 
popoludňajší odlet z letiska v Beauva-
is. Na Slovensko odlietame  bohatší o 
nové priateľstvá a športové zážitky  s 
predsavzatím, že do družobného mesta 
zavítame opäť o dva roky s cieľom  zlep-
šenia a ďalšieho upevnenia priateľských 
vzťahov.                                        

juzu

Tlmačský Optimistic team vo francúzskom 
Saint Just en Chaussée
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Počas 32 rokov športové pod-
ujatie, ktoré začínalo pod názvom 
„Kirovova dvadsiatka“, prešlo nie-
koľkými zmenami. Zmenami v ná-
zve i zmenami v dĺžke trate, tiež 
zmenami v termíne konania, ktoré 
boli vyvolané rôznymi okolnosťa-
mi. Zdá sa však, že po troch de-
saťročiach skúšania a hľadania do-
stalo toto podujatie pevný rámec. 
Termín konania už býva stabilne v 
prvú májovú sobotu. Dĺžka trate sa 
ustálila na vzdialenosti presnej po-
lovice maratónu, t.j. 21 096 m. Trať 
bola úradne zmeraná pracovní-
kom Slovenského atletického zvä-
zu a dostala oficiálny CERTIFIKÁT. 
Rovnako bola zmeraná a vytýčená 
trať na 10 km, ktorú v rámci pod-
ujatia absolvujú bežci, ktorí si na 
celý polmaratón ešte netrúfajú. 
Riaditeľom podujatia je primátor 
mesta Tlmače a celá organizácia je 
pod dohľadom  MsKS a AK mesta 
Tlmače. Hlavným reklamným part-
nerom je Firma ASHARIA. Generál-
nym partnerom sú Slovenské elek-
trárne spoločnosť skupiny ENEL.

32. ročníka Tlmačského polma-
ratónu sa v sobotu 2. mája zúčast-
nilo  77 bežcov, z toho 20 žien a 10 
km trať absolvovalo 26 bežcov, z 
toho 8 žien, čo sú veľmi potešiteľ-
né čísla. Celkovým víťazom sa stal 
Roman Šlúch z Banskej Štiavnice, 
druhým v absolútnom poradí bol 
Ján Moravec z TJ Spartak Myjava, 
tretí skončil tlmačan Milan Švec.

Medzi ženami na prvom mieste 
skončila Jitka Hudáková z Trenčína, 
druhá Soňa Krnáčová z BK Pyxida 
Čierne Kľačany a na treťom mieste 
skončila Mirka Moravčíková z AK 
Tlmače.

Len pre zaujímavosť:
Po prvýkrát sa pokusne zavie-

dlo elektronické  meranie času, v 
cieli stála i časomiera. Zatiaľ bola aj 
prezentácia,  meranie času a s tým 
súvisiacimi činnosťami robená aj 
paralelne podľa  starého systému, 
ktorý po dlhé roky zabezpečova-
la k úplnej spokojnosti firma MIL-
SOFT z Tlmáč. No ako všade a vo 
všetkom vývoj ide nezadržateľne 
ďalej a tak je zrejmé, že v budúc-
nosti už celá registrácia i meranie 
času bude zabezpečovaná špecia-
lizovanou firmou elektronicky. 

Polmaratónsku trať absolvovalo 
17 bežcov (z toho 4 ženy) z Tlmáč a 
10 km trať 6 bežcov (z toho 4 ženy) 
z Tlmáč. 

Na polmaratónskej trati sa naj-
lepším bežcom z Tlmáč stal Milan 
Švec, bežkyňou Mirka Moravčíko-
vá, na 10 km trati  Katarína Bátov-
ská (ktorá bola zároveň aj víťazkou 
v kategórii žien),  u mužov to bol 
Miroslav Straňovský, ktorý sa me-
dzi mužmi umiestnil na druhom 
mieste.

Všetkých 32 ročníkov má od-
behnutých Eva Seidlová z Tlmáč.

Celého podujatia sa zúčastnilo 
niekoľko manželských, súrodenec-
kých, či iných „rodinných“ párov.

Po vyhlásení výsledkov prete-
kov bola bohatá tombola, do ktorej 

TLMAČSKÝ POLMARATÓN
prispeli miestni podnikatelia. Hu-
morná perlička – známa tlmačská 
postavička (hlavne svojou hmot-
nosťou) vyhrala v tombole dve 
ceny. Jedna – hodnotný  poukaz na 
nákup tovaru v predajni mäsových 
výrobkov, vzápätí nasledovala dru-
há – balíček športových potrieb......

čo vyvolalo úsmevy obecenstva, 
samozrejme prajné.

Bezprostredne po vyhlásení 
výsledkov,  dekorovaní víťazov a 
tombole, prijal primátor mesta 
p. Miroslav Kupči na MÚ bežcov 
z Tlmáč, kde sa im poďakoval za 
reprezentáciu mesta.

V detských bežeckých kategó-
riách sa zúčastnilo i napriek raňaj-
šiemu dažďu takmer 100 detičiek 
predškolského a školského veku.

Eva Seidlová

Výsledky pretekov detí
Preteky v cestnom behu sú veľkým zážitkom aj pre deti. Tento rok 
sa na štart pretekov detí postavilo 97 bežcov, z toho 48 detí bolo 
predškolského veku. 

Najmladší účastník: Jakub Árendáš 

Predškolský vek do 4. rokov: počet detí 18, 100m
1. Róberta Jančová, 29:20, 2. Maxim Szabo, 33:79, 3.  Ema Nehézová, 
35:92.

Predškolský vek do 6. rokov: počet detí 30, 100m
1.  Timea Pavlíková, 10:03, 2.  Adrián Ševc, 10:42, 3.  Timotej Nehéz, 
16:78.

Najmladšie žiačky 1.-2. ročník: počet detí 12, 200m
1.  Natália Lacková, 39:95, 2. Lesia Paulíková, 41:49, 3.  Soňa Árendá-
šová, 44:17.

Najmladší žiaci 1.-2. ročník: počet detí 12, 200m
1.  Matej Záležák, 40:31, 2. Marek Krajčovič, 42:73, 3.  Matej Muráni,  
45:42.

Mladšie žiačky 3.- 4. ročník: počet detí 8, 400m
1.  Lenka Líškayová, 1:28, 2. Daniela Horňáková, 1:34, 3.  Aňa Šabí-
ková, 1:35.

Mladší žiaci 3.- 4. ročník: počet detí 8, 600m
1.  Matej Farkaš, 2:19, 2. Matej Merčiak, 2:20, 3.  Tomáš Barát, 2:27.
Staršie žiačky 5.- 6. ročník: počet detí 6, 800m
1.  Viktória Mališová, 3:21, 2.  Dominika Chorvátová, 3:29, 3.  Lenka 
Havranová, 3:44.

Starší žiaci 5.- 6. ročník: počet detí 6, 1000m
1.  Aurel Korec, 4:07,  2.  Tadeáš Valent, 4:07, 3.  Peter Lešťák,  
4:17.

Najstaršie žiačky 7.- 9. ročník: počet detí 2, 800m
1.  Zuzana Koščová, 3:15, 2. Viktória Titková, 3:20.
 Najstarší žiaci 7 .- 9. ročník: počet detí 5,  1000m
1.  Adrián Coloň, 3:16, 2. Adam Šebo, 3:19, 3.  Štefan Švec, 3:32.

Výsledky
Najrýchlejším mužom v hlav-

nej kategórii bol Roman Šlúch 
z Banskej Štiavnice, ktorý do 
cieľa dobehol  s časom 1:18:45. 
Na druhom mieste skončil Ján 
Moravec (TJ Spartak Myjava) 
1:19:01, tretí bol domáci be-
žec Milan Švec (AK Tlmače) 
1:19:30.

Ani sme sa nenazdali a jarná 
časť sezóny 2014/15 nám uplynula 
ako voda. Mužstvo dospelých sa po 
dobre odohratej jeseni nedokázalo 
v jarnej časti skonsolidovať, a ne-
postúpilo naspäť do Oblastných 
majstrovstiev hlavne vinou prehra-
tých zápasov vonku, keď sme za se-
bou prehrali 4 zápasy. V konečnom 
dôsledku nám chýbala na postup 
jediná výhra z nich. Musíme sa však 
pozerať dopredu, a pokúsiť sa o rok 
o postup znova. 

Pozitívnou správou bol aj pod-

pis nájomnej zmluvy na štadión 
s Ing. Dudášikom. Zmluva je síce 
len na rok, ale konečne Mestské za-
stupiteľstvo pochopilo, že mládež 
potrebuje športoviská a schválili 
túto zmluvu. Primátorovi mesta aj 
poslancom MsZ preto patrí poďa-
kovanie za túto iniciatívu a záro-
veň aj povzbudenie do konečného 
riešenia športovísk v meste, aby 
sme aj po ďalšie roky neboli v ne-
istote. 

Kategória dorastu bola najväč-
ším sklamaním v uplynulej sezóne. 

Po tom, čo v jesennej časti neprišlo 
víťazstvo, v zimnej príprave sa väč-
šia časť hráčov nezúčastňovala tré-
ningov, a tak prišla vysoká prehra 
v druhom jarnom kole, keď sme 
na domácom ihrisku nastúpili len 
ôsmi!Po nej prišla iniciatíva z ve-
denia klubu a od primátora Mesta 
Tlmače p. Kupčiho riešiť vzniknutú 
situáciu, ale ani zo strany rodičov, 
ani hráčov nebola vypočutá a tak 
sme boli nútení dorast odhlásiť zo 
súťaže. Asi je pre rodičov lepšie 
svoje deti podporovať vo vysedá-
vaní po lavičkách, chodení na dis-
kotéky a venovaní sa nešportovým 
aktivitám. 

Žiaci a prípravka nám robia 

radosť. Po tom, čo sme omladili 
žiakov, sa dostavili prvé úspechy, 
z výrazne mladším kádrom sme 
dosiahli niekoľko víťazstiev a ve-
ríme, že aj v tejto sezóne sa ten-
to káder postará o veľa radosti na 
ihrisku. 

Prípravkári skončili vo svojej 
skupine druhý a viacerí už nastu-
povali aj za žiacke družstvo. Zúčast-
nili sme sa aj niekoľkých turnajov 
na ktorých sme pri účasti mužstiev, 
ktoré majú mládežnícku základňu 
na ligovej úrovni, skončili tesne za 
medailovými priečkami. To nám 
dáva prísľub na dobrý rozvoj tých-
to talentov. 

-mtm-

FUTBAL
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Maťka sa karate venuje od sep-
tembra 2013. Ku karate sa dostala 
ako sa dá povedať skôr zo zveda-
vosti, na koľko má rada pohyb. 
Upútal ju plagát na základnej škole 
na Lipníku, že robia nábor pre deti 
do 15 rokov. Maťka mala vtedy už 
mesiac 16 rokov, ale chcela skú-
siť či ju náhodou neprijmú, že by 
si len tak trošku chodila zacvičiť s 
ostatnými a popri tom sa aj niečo 
priučila. Náhoda chcela že sa jej to 

podarilo a pán tréner si ju po pár 
tréningoch všimol , že sa vie hýbať 
a má aj údery a po troch mesiacoch  
tréningov ju poslal na prvé preteky 
v kumite. Tie nedopadli moc slávne 
lebo hneď v prvom zápase  dostala 
silnú súperku. Chcela karate vzdať 
ale tréneri  ju povzbudzovali aby to 

Majsterka Slovenska v karate Martina Andríkovicsová
z ktorých si vždy priniesla nejaké 
umiestnenia a tým si vybojovala 
vstupenku na Európsky pohár do 
Srbska, odkiaľ si priniesla tri druhé 
a tri tretie miesta. 

Sezónu pretekov ukončila pred 
koncom školského roka na dlho 
očakávaných majstrovstvách Slo-
venska v  Pezinku, kde sa stala maj-

nevzdávala  a zvýšili jej aj intenzitu 
tréningov. Začala chodiť aj na Novú 
Baňu. Na tréningy chodila 4x do 
týždňa, dostávala sa do kondície a 
formy. Úspechy sa začali dostavo-
vať už v roku 2014. 

V tomto roku 2015 súťažnú 
sezónu Maťka začala vo februári 
vo Zvolene. Veľkým prekvapením 
pre ňu bolo, keď ju tréner Ján Šály 
nominoval na medzinárodné maj-
strovstvá do Českej republiky, šla 

tam s malou dušičkou a ja som ju 
tam púšťala so strachom . A veruže 
jej úspech bol pre nás všetkých veľ-
kým prekvapením. Stala sa trojná-
sobnou vicemajsterkou Českej re-
publiky v kumite (zápasenie). Aby 
sa Maťka udržala v kondícii naďalej 
chodila na súťaže na Slovensku, 

Maťkine úspechy za rok 2015:

8.2.  2015: - Zvolen 
Kata seniorky 3. miesto
Kumite  2. miesto

14.2.2015: - Bratislava: 
kumite   1. miesto
Kata       3. miesto

15. 3. 2015: Medzinárodné majstrovstvá Českej republiky:
Kumite - 18-20 ročný do -60kg  2. miesto
Kumite - 15- 17 ročný -55 kg   2. miesto
Kumite ipon ženy  2. miesto

21.3. 2015: - Šaľa  
kata      1. miesto
Kumite 2. miesto

29.3. 2015: - International karate tournamens Srbsko – Subotica
Kumite 2x druhé miesto a 1x tretie
Kata      2x druhé miesto a 1x tretie

25. 4. 2015: - Slovakia open Bratislava  
kumite ženy do 55kg     1. miesto
Kumite ženy nad 55.kg  2. miesto
Kata  2. Miesto

23. 5.2015: - Brvnište 
kata juniorky 2. miesto
Kumite juniorky 2. miesto

30. 5. 2015: - Majstrovstvá Slovenska Pezinok 
Kata 16-18 ročných 1. miesto majsterka Slovenka
Kumite 16-18 ročných 2. miesto

sterkou Slovenska v kate a vicemaj-
sterkou v kumite. 

Dúfam, že sa jej bude dariť aj 
naďalej aj keď to od septembra 
bude pre Martinku už náročnejšie 
bude z nej maturantka. Takže viac 
učenia. Popri karate sa venuje aj 
drezúre a parkúru na koňoch. 

Anežka Andríkovicsová

Tlmačským oslavám MDD prialo tento rok krásne 
počasie. Hlavným organizátorom bolo Mestské kultúrne 
stredisko Tlmače v spolupráci s MŠ Lúčik Tlmače, Ma-
terským centrom LIPKA Tlmače a FKM Spartak Tlmače. 
Program bol tento rok zameraný na súťaže detí. 

A veru prišiel aj kúzelník, ktorý si pripravil predsta-
venie plné kúziel, hudby a zábavy.  Chlapci z Jungle 
Gym Levice pripravil cvičenie s vlastnou váhou, freerun, 
stojky na rukách a potešili aj tuli vaky. Nechýbal Teáter 
Komika - Roman Mihálka so silákom Emilom. Pripravili 
interaktívne divadelné predstavenie plné športových a 
nešportových súťaží. Deti potešil skákací hrad, trampo-
lína, maľovanie na tvár, vozenie na koníkoch, ale i roz-
právkové postavičky. Zabezpečený bol pitný režim ako 
aj občerstvenie a malé ceny. Všetky deti boli nadšené a 
to je najlepšie ocenenie pre organizátorov podujatia.  

Prevzaté zo Slovenskej brány
Foto V. Kukla

Bol to skvelý deň!


