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Vážení spoluobčania,
po dlhšom čase sa Vám opäť pri-

hováram, aby som vás oboznámil 
so všetkým, čo sa v našom meste 
udialo, zorganizovalo, riešilo......
Za toto obdobie sa nám spoločne 
s mestským úradom, zamestnan-
cami mestských organizácií, s va-
mi občanmi a ďalšími spolupracov-
níkmi podarilo úspešne zrealizovať 
mnoho podujatí a aktivít.  

V oblasti školstva sa nám kon-
com roka podarilo získať z Minis-
terstva školstva SR  dotáciu na 
rekonštrukciu elektroinštalácie, roz-
vádzačov a svietidiel pre ZŠ Tlma-
če v sume 60 000,- eur. Vzhľadom 
k tomu, že celkové náklady na túto 
investíciu predstavujú sumu takmer 
200 000 eur, požiadali sme  MŠ SR 
o  poskytnutie  ďalších finančných 
prostriedkov tak, aby pri spoluúčasti 
mesta na tejto investícii vo výške 
cca 10% bola táto investícia plne 
finančne zabezpečená.  Ďalšie dve 
žiadosti podané na MŠ SR sa týkajú 
výmeny okien v pavilóne A – t.j. v 
školskej jedálni a v školskom klu-
be, tiež na výmenu okien a dverí 
v školskej telocvični. Predpokladané 
náklady na tieto akcie predstavujú 
spolu cca 70 000 €.  Všetky žiadosti 
čakajú na rozhodnutie o schválení.  
Koncom marca bola podaná ďalšia 
žiadosť o celkovú rekonštrukciu te-
locvične, z ktorej však bola schvále-
ná len dotácia na športové náradie 
a pomôcky v sume 3 700,- eur.  

V súčasnej dobe sa pracuje na 
výzve „ Zvýšenie kapacít v mater-
ských školách“. Ide o celkovú rekon-
štrukciu materskej školy Lúčik za 
účelom zlepšenia kvality a podmie-
nok výchovy a vzdelávania v MŠ. 
V rámci tejto investičnej akcie by 
sa mala zrealizovať oprava strechy, 
zateplenie obvodového plášťa ško-
ly, výmena okien a dverí  a  rieše-
nie bezbariérového prístupu do 
všetkých priestorov školy.   Ďalšie 
prostriedky budú použité na vyba-
venie školskej jedálne a skrášlenie 
vonkajších priestorov areálu škôl-
ky. 

V nedeľu 22. mája boli Tlma-
če  dejiskom jubilejnej detskej 
folklórnej prehliadky ČRIEPKY 2016. 
Podnet urobiť folklórnu prehliadku 
žiakov ZŠ prišiel zo Základnej ško-
ly v Demandiciach. Tam sa aj prvé 
dva ročníky prehliadky uskutočni-
li. Prvá v roku 1997, myšlienka sa 
ujala, vytvorila sa pekná tradícia 

a v nedeľu  sme boli účastníkmi 20. 
ročníka Čriepok. 

Od prvého ročníka sa Čriepok 
zúčastňovali  manželia Ján a An-
na Urbanoví, jednotlivé vystúpe-
nia trpezlivo hodnotili, odborne 
usmerňovali. Pre učiteľov, ktorí 
viedli folklórne skupiny sa organi-
zovali pravidelné školenia. Dostá-

Čriepky úspešne dokráčali 
k dvadsaťročnému  jubileu

Prišlo jaro a s ním teplo
zima navždy odišla,
príroda sa prebudila
do krajších šiat sa obliekla.

Dni sa stále predlžujú
slniečka nám pribúda,
na tie veľmi krušné časy
pomaly sa zabúda.

Stromy sú už zelené,
lúky pekne zakvitli,
vtáčí spev sa rozlieha
aj včeličky precitli.

Všade vidieť život čulý
všetko sa to prebúdza,
robíme aj pešie túry
veď nám prospeje chôdza

Ďakujeme že si prišla
naša premilená jar,
ďakujeme že si ukázala
svoju krásnu milú tvár.

valo sa im aj metodickej pomoci. 
Od prvých ročníkov pri organizácii 
významne pomáhala Matica slo-
venská.

K folklóru majú blízko deti z ma-
terských škôl. Prehliadky detí MŠ 
začali o rok skôr v roku 1996 pod 
názvom „Kolo, kolo mlynské“. Dnes 
je pokračovateľom prehliadka ľu-
dovej tvorivosti detí MŠ „Tekovské 
koliesko“, ktorá sa v Tlmačoch koná 
každý druhý rok. Najbližšia bude 
v roku 2017. Roztancoval sa celý 
okres, MŠ aj ZŠ rýchlo pribúdalo, 
prehliadky sa museli organizovať 
po obvodoch. Čriepky sa konali  na 
rôznych miestach okresu, každá 
obec/škola vniesla do prehliadky 
svoje  myšlienky. Počet MŠ zapoje-
ných do prehliadok  prekročil  číslo  
40, pri ZŠ číslo 25.

Nedeľňajšia  ČRIEPKY  boli  v po-
radí dvadsiatou  prehliadkou ľu-
dovej slovesnosti detí základných 
škôl v oblasti folklóru okresu Levice 
– severná oblasť. Doterajšími hosti-
teľmi boli  Demandice -1997 a 1998 
(spoločne J a S oblasť), Hronské Ko-
sihy-1999, Rybník-2000,2006, Sta-
rý Tekov-2001,2007, Žemberovce Foto: V. Kukla

Ján Vozárik
PRÍCHOD JARY 
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V podvečer 6. mája obyvatelia 
Tlmáč, členovia ZO Slovenského  
zväzu protifašistických bojov-
níkov  a priatelia z družobného 
mesta Saint Just en Chaussée si 
v dolnej časti mesta pripomenuli 
významnú udalosť – 71. výročie 
oslobodenia a ukončenia II. sve-
tovej vojny. Na Námestí SNP  za 
asistencie príslušníkov armády SR 
položili vence k pamätníku SNP. 

Po štátnej hymne SR a básne 
v prednese Martiny  Andrikovic-
sovej, slávnosť otvorila predsed-
níčka ZO SZPB.  So  slávnostným 
príhovorom vystúpil primátor 
mesta Miroslav  Kupči. V prího-
vore vyzdvihol skutočnosť, že na 
porážke fašistického Nemecka 
sa podieľali štáty protihitlerov-
skej koalície - vtedajší Sovietsky 
zväz, Rumunsko, Veľká Británia, 
USA, ale aj Kanada, Francúzsko a 
mnohé iné štáty. Daň 2. svetovej 
vojne v ľudských obetiach pri-
niesla aj vtedajšia obec Tlmače. 
V jej priebehu zahynulo 11 ob-

 ... mohli by byť ešte krajšie
Apríl sa v Tlmačoch už tradične 

nesie v znamení krásne rozkvitnu-
tých okrasných stromov. Kvitli nám 
pekne na etapy. Máme tu dva dru-
hy sakúr a k ich ružovej farbe pri-
budli aj biele kvety našich čerešní, 
žltý zlatý dážď, trávniky obsypala 
žltá púpava. No skutočne krásny 
pohľad. Na etapy som aj ja na mo-
jom facebooku zverejnil série foto-
grafií, ktoré mali značný úspech a 
viacerí Tlmačania ich preberali, aby 
sa mohli pochváliť, z akého pekné-
ho mesta pochádzajú. 

Pred niekoľkými rokmi nás 
navštívili priatelia z Modry práve v 
tomto čase. Naša priateľka, ktorá 
pracovala v Modre na Mestskom 
úrade mi povedala, že by do Tlmáč 
mala poslať ich primátora, aby vi-
del tú krásu. 

Tlmače majú tiež výnimočnú 
polohu, lebo máme aj pekné oko-
lie. Rieka Hron a k tomu blízkosť 
Slovenskej brány, v pozadí pohorie 
Pohronského Inovca. Všetko toto 
by nás predurčovalo na veľmi pek-
nú lokalitu a naše mesto by mohlo 
byť ešte krajšie, keby sme sa aj my, 
jeho obyvatelia, k svojmu okoliu 
správali lepšie. Ak sklopíme zrak k 
zemi, často tam uvidíme to, čo nás 
veľmi nectí – obaly z rôznych slad-
kostí, cigariet, prázdne fľašky, ple-

Spomienková slávnosť pri príležitosti 71. výročia oslobodenia a 
ukončenia 2. svetovej vojny a 97. výročia úmrtia M.R.Štefánika

čanov Tlmáč, z čoho bolo 8 civilov 
a  3 vojaci. K prítomným sa priho-
voril aj 91-ročný Ján Krutý, priamy  
účastník odboja  a oslobodzova-

cích bojov v našej vlasti.  Aj vzhľa-
dom na silnejúci nárast extrémiz-
mu a prejavov neonacizmu  vyzval 
všetkých prítomných k ostražitosti. 

Na spomienkovej slávnosti si 
Ján Krutý prevzal Ďakovný list 
primátora mesta a Základnej 
organizácie SZPB. 

Program slávnosti pokračo-
val pri pomníku Milana Rasti-
slava Štefánika. 4. mája 2016 
uplynulo 97 rokov od tragickej 
smrti, keď pri návrate do vlasti  
sa jeho lietadlo pri Ivanke pri 
Dunaji zrútilo priamo na zem. 
Na úvod zaspievali členky spe-
váckej skupiny PO-KU-S  pie-
seň „Hoj, vlasť moja“. S krátkym 
príhovorom vystúpil  predseda 
MO Matice slovenskej Július 
Žúbor. Pri pomníku M. R. Šte-
fánika spomíname po štvrtý 
krát od jeho odhalenia. Milan 
Rastislav Štefánik bol vojak 
a bojovník. Jeho odvahu a vy-
nikajúce služby ocenilo velenie 
francúzskej armády a udelilo 

chovky od piva, či iných nápojov. 
Vietor rozfukuje papiere a igelitové 
tašky a vrecká.

Po okolí Tesca sa váľajú plastové 
poháriky od kávy. 

Nedávno si niekto pri parkovis-
ku pri cintoríne na Lipníku urobil 
smetisko. V kríkoch sa váľajú kopy 
domáceho odpadu i pneumatiky.

Vlani sa robila brigáda na čiste-
nie okolo cesty nad amfiteátrom. 
Brigádnici tam vtedy nazbierali asi 
50 pneumatík, množstvo PET fliaš, 
jedno plné vrece plechoviek a ďalší 
odpad. No po čase sa tam odpad 
začal hromadiť opäť. 

Okolo Hrona nám každá veľká 
voda priplaví množstvo odpadu, 
ktorý ostáva na brehoch rieky. No 
odpad nachádzame aj tam, kde 
voda nedosiahne – prinesú ho tam 
rybári a neporiadni návštevníci. 
Nechápem ľudí, ktorí do prírody 
prinesú plné fľaše, ale už nevládzu 
odniesť prázdnu fľašu. Ba viacerí si 
sem prinesú aj celé vrecia domá-
ceho odpadu zrejme, aby ušetrili 
za odvoz odpadu doma. Nedávno 
urobili čistenie pobrežia od mosta 
až po hrádzu pracovníci Povodia 
Hrona. No po krátkom čase sa už 
zase na brehu váľajú ďalšie fľaše.

Raz som pri prechádzke stretol 
pri ostrove na Hrone dvoch mla-
dých rybárov. Povedal som im, že 

rybári po sebe nechávajú veľa ne-
poriadku. Dostal som odpoveď, že 
„však prídu brigádnici a potom sa 
to vyčistí“.

Udržiavať poriadok je však ove-
ľa jednoduchšie, než upratovať. Ak 
to vezmem napríklad na Hrone – sú 
miesta, kam sa človek ani bežne 
nedostane. 

Disciplína nám chýba aj pri trie-
dení odpadov. Keď sa pozriem do 
kontajnerov okolo nášho domu, vi-
dím tam pomiešaný odpad. Máme 
síce kontajnery na triedenie odpa-
du, ale v kontajneroch na plasty, či 
na kovy nájdeme pomiešané všet-
ko možné. Škodíme si tým sami 
sebe. Podľa nového zákona o od-
padoch budeme platiť len za odvoz 
komunálneho odpadu. Za triedený 
odpad platiť nebudeme. No ak je 
v kontajneroch odpad pomieša-
ný, nedá sa považovať za triede-
ný a budeme platiť viacej.  Márne 
pár ľudí bude odpad triediť, ak sa 
nájdu ďalší, ktorí odpad pomiešajú. 
Kontajnery máme väčšinou rozlí-
šené podľa farby, alebo máme na 
nich nápisy – modrý kontajner na 
papier, žltý na plasty, červený na 
kovy. Plastové fľaše, aby sa ich do 
kontajnera vošlo viacej a aby sa 
neprevážal len vzduch, by sme mali 
podupať. Podobne aj plechovky 
od nápojov. 

Je pravda, že za tento neporia-
dok čiastočne zodpovedajú aj naši 
poslanci, lebo už roky nevedia pri-
jať zákon o povinnom zálohovaní 
obalov od  nápojov. Bol som v kraji-
nách ako Nemecko, Nórsko, Fínsko, 
kde sú obaly zálohované a ľudia ich 
tam vracajú. Tam nikde nenájdete 
PET fľašu, alebo plechovku poho-
denú  niekde na zemi. 

Kým však taký zákon nemáme, 
treba nám viacej disciplíny. Začína 
to výchovou už od malička. Veď 
ako si dieťa zvykne na poriadok, 
ak ho matka pri dojedení sladkosti 
neupozorní, že obal patrí do smetí 
a nie na zem. Fajčiari by si tiež pri 
dofajčení mali prázdnu škatuľku 
odniesť do smetiaka. Ale ani špaky 
tiež nepatria na zem. V Nórsku som 
veru špaky na zemi nevidel. U nás 
ich máme všade naokolo.

Veru, Tlmače sú pekné vďaka 
prírode, ale my ľudia to kazíme.

V rámci brigády ku Dňu Zeme sa 
v Tlmačoch organizovala brigáda. 
Vzhľadom na to, že sa konala v pra-
covný deň, zúčastnili sa jej najmä 
žiaci základnej školy, pracovníč-
ky mestského úradu, ľudia, ktorí 
pracujú na aktivačných prácach a 
niekoľkí ďalší občania. Bližšie infor-
mácie o prácach podá pracovník, 
ktorý má na mestskom úrade život-
né prostredie.

Ja som sa podujal odstrániť 
divokú skládku pri parkovisku pri 
cintoríne na Lipníku. Do vriec som 

(Zápisnice z jednotlivých Mest-
ských zastupiteľstiev sú zverej-
nené na stránke mesta www.
mestotlmace.sk alebo k na-
hliadnutiu na požiadanie na 
Mestskom úrade.)

mu Vojenský kríž. Venček vo far-
bách slovenskej trikolóry spolu 
s predsedom MO MS položili traja 
krojovaní chlapci z miestnej MŠ. 
Na záver odznela Štefánikova ob-
ľúbená pieseň „Keby som bol vtáč-
kom“ v podaní Stanislava Titurusa 
a PO-KU-Su. 

Program slávnosti pokračoval 
v sále Kultúrneho domu. Úvod pat-
ril hudobno-slovnému pásmu detí 
z Materskej školy na Novej ulici a  
po nich vystúpila ľudová hudba 
ZUŠKÁČIK pod vedením Frederiky 
Uhnákovej zo ZUŠ Tlmače. Všetci 
účastníci  mali z tohto dňa neopísa-
teľný zážitok, ktorý bude dlho rezo-
novať v ich mysliach a dušiach.

juzu

Kladenie venca k pomníku M.R.Štefánika
Foto: Jaroslav Burjaniv

Tlmače rozkvitli do krásy, ale...

(pokračovanie na str. 3)
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Celkové náklady na tieto práce 
budú predstavovať sumu takmer 
340 000 eur. Na tejto sume  sa bude 
podieľať naše mesto 15-timi % z nej.  
Podarilo sa nám zrealizovať nákup 
elektrického sporáka do kuchyne. 
V materskej škole v dolnej časti 
mesta bola zakúpená nová chlad-
nička. Náklady na nákup týchto za-
riadení predstavujú celkovú sumu 
3572,00€, ktorá bola v plnej výške 
hradená z rozpočtu mesta. Obidve 
MŠ boli ďalej vybavené novými no-
tebookmi a tlačiarňami. Spolu so 
školskými zariadeniami sa mesto  
zapojilo do akcie DEŇ ZEME, kde 
sme čistili, upratovali mesto a vysá-
dzali stromy a kríky v hornej aj dol-
nej časti mesta (ZŠ, horný a dolný 
park, cintoríny, jazierko, ...). Na po-
slednom  mestskom zastupiteľstve, 
ktoré sa uskutočnilo v dolnej mesta, 
bol poslancami zastupiteľstva odsú-
hlasený príspevok na preplácanie 
dopravy žiakov ZŠ  z dolnej časti 
mesta.

Naše mesto  v rámci svojich fi-
nančných možností venuje pozor-

nosť aj  podpore športu  vo všetkých 
jeho formách.  Podporuje najmä  
organizovanie  športových  podu-
jatí, do ktorých sa zapájajú predo-
všetkým mladí ľudia, ale aj  starší 
ľudia  i celé rodiny. Koncom janu-
ára sa uskutočnil tradičný 3 dňový 
futbalový turnaj „ Memoriál Juraja 
Krkošku“, v marci sa konal 2.ročník 
obnoveného Jarného behu zdravia, 
ktorého sa ako hostia zúčastnili aj 
naši otužilci „Tekovskie medvede“. 
Najväčším športovým podujatím 
v našom meste je každoročne Tl-
mačský polmaratón. Tento rok sa 
úspešne uskutočnil už jeho 33.roč-
ník. Bola doriešená aj dlhodobo 
neriešená  otázka správcu športo-
vej haly T-18 a jej prevádzkovania. 
Dobudovali sa toalety a umývadlá 
, vykonala sa oprava elektroinšta-
lácie a renovovali priestory šatní. 
V oblasti kultúry mesto zabezpečilo 
a podporovalo celý rad  kultúrnych 
a spoločenských podujatí. V závere 
uplynulého roka bola zorganizova-
ná rozlúčka so starým rokom, ktoré-
ho súčasťou bol ohňostroj, hudba 
a občerstvenie. V spolupráci s MsKS  
sa uskutočnil 11. ročník Tlmačského 
plesu, ďalej to bolo Stavanie mája za 
účasti Plamienka a FS Vatra.  Dôleži-
tou kultúrnou udalosťou tohto roka 

bola návšteva 13 občanov spriate-
leného francúzskeho mesta Saint 
Just en Chaussée. Návšteva fran-
cúzskych priateľov v našom mes-
te bola nielen významnou spolo-
čenskou udalosťou, ale umožnila 
aj lepšie vzájomné spoznávanie sa, 
oboznámenie sa s našimi kultúrami, 
zvyklosťami, folklórom, tradíciami 
a životom v našich krajinách . Pre 
našich hostí bol  pripravený rôz-
norodý a bohatý   program. Počas 
svojho pobytu navštívili Arborétum 
Mlyňany, vzdali úctu padlým voja-
kom pri príležitosti osláv 71.výročia 
oslobodenia Tlmáč v druhej sv. voj-
ne.  Potešilo nás, že traja členovia 
francúzskej delegácie sa ako pre-
tekári zúčastnili Tlmačského pol-
maratónu. Na pozvanie starostu 
Malých Kozmáloviec p. Ladislava 
Pischa  si mohli spríjemniť večer pri 
pálení vatry s hudbou a presvedčiť 
sa o našej pohostinnosti. Ďalším 
navštíveným miestom bolo Štúro-
vo a Ostrihom, kde si s veľkým záuj-
mom prezreli Ostrihomskú baziliku 
a v nedeľu večer sme ukázali náš 
vzájomný patriotizmus pri hokejo-
vom zápase Slovensko- Francúzsko . 
Bohatý program doplnila návšteva 
Energolandu v jadrovej elektrárni 
Mochovce a Národného žrebčína s 
kaštieľom v Topoľčiankach. Najdôle-
žitejším momentom návštevy bolo 
slávnostné podpísanie  Partnerskej 
zmluvy o spolupráci medzi mesta-
mi Saint Just en Chaussée a Tlma-
če v zmysle Európskej charty dňa 
7.5.2016.

V rámci investícii a rozvojových 
programov mesta  sme koncom 
roka 2015 uhradili poslednú splát-
ku za odkúpenie bývalého areálu 
tzv.“Šampusárne“ na Topoľovej 
ulici, na sídlisku Lipník, ktorej vy-
užitie je všestranné. Bol nakúpený 
materiál na výstavbu stojísk a par-
kovísk pri obytných blokoch, ktoré 
sa v súčasnosti už aj postupne re-
alizujú. V dolnej časti mesta došlo 
k dohode medzi Mestom Tlmače a 
rodinou Kotrusovou o odpredaji ich 
rodinného domu na Potočnej ulici  
mestu. V priestoroch tohto domu 
plánujeme  zriadiť pamätnú izbu, 
voľnočasové centrum s napojením  
na kultúrny dom, v exteriérovej 
časti umiestniť detské ihrisko a po 
konzultácii s architektom zvážiť vy-
užitie časti záhrady na vybudovanie 
urnového hája. Dom má slúžiť ako 
náhrada za  budovu bývalej ZUŠ na 
Starej ulici. V tejto súvislosti by som 
sa rád poďakoval  rodine Kotrusovej  
za ústretovosť a seriózny prístup   pri 
rokovaní o predaji a kúpe pozemku 
a  v neposlednom rade aj poslan-
com mestského zastupiteľstva za 
snahu a podporu realizácie tohto 
zámeru. Bola doriešená aj otázka 

znovuobnovenia činnosti býva-
lých Technických služieb pod no-
vým názvom „Služby mesta Tlmače“. 
Verím, že s pribúdaním nových pra-
covných síl naplnia potreby našich 
občanov pri údržbe mesta a ma-
jetku. Na rok 2016 boli vyčlenené 
potrebné finančné prostriedky vo 
výške 75 000 eur  na opravu KD na 
sídlisku Lipník, kde je potrebné od-
strániť predovšetkým havarijný stav 
elektroinštalácie, požiarnu ochranu, 
opravu pódia pre účinkujúcich  ale  
aj realizovať  ďalšie práce (vchodové 
dvere, okná ap.) podľa finančných 
možností mesta. V tomto roku sa 
uskutoční  oprava chodníka pod 
sídliskom Lipník oproti čerpacej sta-
nici PHM  a dobuduje sa chodník na 
pravej strane Viničnej ulice smerom 
k novej ulici oproti  OC TESCO.  Bola 
doriešená  otázka ozvučenia mest-
ských cintorínov. Pokračuje sa na 
vypracovaní aktualizácie územného 
plánu mesta. V oblasti životného 
prostredia sa neustále zabezpečuje 
kosenie trávnikov,  čistenie mesta, 
výstavba a doplnenie poškodené-
ho a chýbajúceho mobiliáru (lavič-
ky,. preliezačky ap.). Boli odstráne-
né, alebo ošetrené  choré stromy.  
Mesto zakúpilo detské ihrisko, ktoré 
sme osadili do mestského  parku.

V rámci skvalitňovania služieb 
občanom pracujeme na renovácií 
mestského úradu. Zákon o e-go-
vernmente  hovorí o povinnos-
ti  elektronickej komunikácie mesta 
s občanmi, preto prebehla komplet-
ná inštalácia informačného systému 
(zosieťovanie) na úrade. Pre našich 
občanov od júna zriaďujeme Poda-
teľňu- Prvý kontakt na prízemí bu-
dovy MsÚ, kde dostanú všetky po-
trebné informácie. Pre lepší výkon 
zamestnancov z vlastných zdrojov 
renovujeme a migrujeme  kance-
lárie, zriadili sme malú zasadaciu 
miestnosť s okrúhlym stolom. 

Okrem  všetkých aktivít, pro-
jektov a vykonaných prác v meste, 
mi iste dáte za pravdu vážení ob-
čania, že jedným z nosných prob-
lémov v meste je stav tepelného 
hospodárstva. V minulosti sme 
boli vlastníkmi kotolne na Lipníku, 
žiaľ podpisom nevýhodnej zmluvy 
o prenájme tepelného hospodár-
stva v roku 2012 sme si zviazali ruky 
a upreli možnosť ovplyvňovať spot-
rebu a cenu tepla v Tlmačoch na 
dlhé roky. Neustálym doplácaním 
nás všetkých na teplo v bytovkách, 
či už vo verejných budovách v prie-
behu rokov, sa oberáme o možnosť 
investovať finančné prostriedky do 
výstavby, rekonštrukcií či zveľaďo-
vania v našom malom, ale krásnom, 
prírodou a dobrými ľuďmi obklope-
nom mestečku.

  Miroslav Kupči, 
primátor mesta

Slovo na úvod
(dokončenie z 1 str.)

vytriedil plasty, najmä PET fľaše, 
plechovky od nápojov, komunálny 
odpad. Všetko som povynášal na 
parkovisko, odkiaľ ich potom vy-
viezli na multikáre. Na záver mi od-
pad prišli pomôcť pobaliť do vriec 
aj pracovníčky z MsÚ, lebo som mal 
málo vriec. Vyzbieral som aj odpad 
v kríkoch okolo. Z fliaš, ktoré mali 
uzávery, som bral uzávery, lebo vo 
voľnočasovom centre ich zbiera 
jedna zo žien, ktorá má postihnutú 
vnučku. Nazbieral som ich viac než 
dvadsať.  Mal som v ten deň bese-
du v knižnici v Leviciach a tak som 
odchádzal už o desiatej. To bola 
skládka vyčistená. Pred  večerom 
som šiel okolo na záhradku. Odpad 

bol odvezený, ale v kríkoch som 
opäť našiel štyri sklené fľaše. Vzal 
som ich do nášho kontajnera. No 
zaujímalo by ma, komu už vadilo, 
že je skládka vyčistená a opäť tam 
nahádzal tie fľaše.

Prikladám dve fotografie - jedna 
je pred vyčistením, druhá je odpad 
vynesený, vytriedený a pripravený 
na odvoz.

Viem, že boli vyčistené aj ulice 
a park, ale už na druhý deň zase 
nájdeme škatuľky od džúsu, ška-
tuľky od cigariet, papieriky od ne-
jakých sladkostí.  

Nuž veru, neviem dokedy vydrží 
naše mesto čisté?

Ing. Jaroslav Burjaniv
Foto: autor

Odpad pri cintoríne

(dokončenie z 2 str.)
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2002, Tlmače-2003, Hronské Kľača-
ny-2004, Čajkov-2005, Tlmače-2008 
- 2015. 

Na Čriepkoch severnej oblasti  
doteraz vystúpilo vyše dvadsať do-
mácich DFS. V roku 2010 a 2011 sa 
predstavil zahraničný hosť Folklórny 
súbor pri ZŠ Maršala Tita Padina zo 
Srbska a v roku 2009 domáci hosť 
mládežnícky Folklórny súbor Kincső 
zo Želiezoviec,  ktorý predviedol tan-
ce z  oblasti južného Slovenska. 

V  Tlmačoch vystúpilo šesť det-
ských súborov - DFS ZUŠKÁČIK pri 
ZUŠ Tlmače, DFS TEKOVANČEK – Sta-
rý Tekov sa predstavil s pásmom 
„Svadba na lúke“, deti  DFS KLÁSOK 
Čajkov spevom, tancom a hrami vo 
vinohradoch, DFS HRONČEK Veľké 
Kozmálovce zaujal hrami „ Na strnis-
ku“, DFS KĽAČANČEK Hronské Kľačany 
pásmom hier a piesní „Za dedinou“, 
DFS PLAMIENOK mladšia zložka – Tl-
mače priblížil divákom  hry detí na 
trhu s názvom „Čo za tie volky“.  Šesť 
súborov z pravej i ľavej strany Hro-
na severnej oblasti okresu, známej aj 

ako Tekov, či úrodný kraj čilejkársky, 
ktorému  dominuje Slovenská brána,  
krásny kút Slovenska s úrodnými lán-
mi, nekonečnými vinicami so starými 
vinárskymi domčekmi – hajlokmi a  
lúkami. 

Na záver prehliadky okrem poďa-
kovania si vedúci súborov prevzali 
knižné publikácie a pamätné listy od 
riaditeľa  Domu MS Levice a predse-
du MO MS Tlmače. Pamätným listom  
MO MS Tlmače boli ocenení aj Paed-
Dr. Štefan Adam, zakladateľ folklór-
nej prehliadky Čriepky, manželia Ján 
a Anna Urbanoví, Lucia Kúdelová, ria-
diteľka MsKS Tlmače a riaditeľ Domu 
MS Levice.

Prehliadka detských súborov juž-
nej oblasti sa konala v Leviciach v KD 
Junior 13. mája za účasti 6 súborov: 
DFS Vinička - ZŠ Školská Levice, DFS 
Radostník – Spojená katolícka škola 
sv. Vincenta Levice, DFS Venček – ZŠ 
Andreja Kmeťa Levice, DFS Agátik 
– ZŠ Horné Semerovce, DFS Theatro 
Hora – Spojená škola internátna, Le-
vice a ZUŠ Levice.

juzu

Čriepky úspešne dokráčali 
k dvadsaťročnému  jubileu
(dokončenie z 1 str.)

Predstavujeme Vám materskú školu, kde sa veľa hráme 
– hrou sa učíme, tvoríme a máme z toho radosť 

Zdalo by sa, že sa tento školský 
rok 2015/2016  začal iba nedávno 
a nechce sa nám veriť, že už poma-
ly ubehol celý školský rok. Rodičia 
nám  zverili svoje krehké poklady, 
aby sme ich spoločným úsilím deň 
čo deň, krok za krokom pripravovali 
na zvládanie a prekonávanie prvých 
životných prekážok, učili ich osamo-
statňovať sa a nájsť si svoje miesto 
medzi rovesníkmi, aby sa vedeli po-
pasovať s  prvými hádankami, roz-
riešiť jednoduché úlohy, aby dostali 
vždy odpoveď na každú otázku „pre-
čo?“ Tento školský rok sa v Materskej 
škole v Tlmačoch na Lipníku začal 
s určitými zmenami. Do dôchodku 
odišla naša dlhoročná kolegyňa a 
riaditeľka MŠ Evička Gondová, kto-
rú vystriedala nová riaditeľka Mgr. 
Eva Liptáková. V auguste 2016 naša 
MŠ oslávila už pekných 50 rokov a 
samozrejme už túto pani „Škôlku“ v 
zrelých rokoch bolo treba trošku zre-
novovať a omladiť. Hneď v septembri 
sme s pomocou nášho zriaďovateľa 
Mestského úradu v Tlmačoch začali 
s rekonštrukciou chodníkov v MŠ, 
ktoré boli v dezolátnom stave, vý-
menou radiátorov v triedach a začala 
sa maľovať nanovo celá MŠ. Veľmi 

Zo života škôlkárov a pedagógov v MŠ Lúčik Tlmače
sa tešíme z týchto zmien, ktoré ešte 
stále prebiehajú, pretože prispievajú 
ku krajšiemu prostrediu pre nás pe-
dagógov, pre deti a aj pre rodičov. 
MŠ, ktorá je partnerom rodiny, rozví-
ja osobnosť dieťaťa v podmienkach 
skupiny vrstovníkov v celej šírke. Je to 
obdobie výrazného rozvoja kognitív-
nej a intelektovej úrovne. MŠ 
aj tento školský rok ponúkla 
pre deti krúžkovú činnosť, to 
zn. nadštandardy v MŠ a to: 
saunovanie, plávanie v spo-
lupráci s Aquasport Levice, 
pohybový krúžok zumbu,  
logopédiu a výučbu anglic-
kého jazyka.

• V septembri to boli tra-
dične imatrikulácie v triede 
Ježkov, ktorá bola tento šk. 
rok triedou detí od 2,5 do 6 
rokov.

• Október sa niesol v 
znamení Besiedky so starý-
mi rodičmi, Šarkaniády, Dňa 
jablka.

• V novembri sa uskutočnila bese-
da s policajtom-preventistom, a celá 
MŠ pracovala na týždni tvorivosti a 
experimentov.

• December bol prípravou na Mi-

kuláša v MŠ, Vianočné besiedky a 
oslava sviatkov zimy v DK, nezabudli 
sme ani na zvieratká a v rámci 2. roč-
níka pomoci opusteným a týraným 
zvieratkám sme do levického útulku 
odviezli plné auto granúl, diek, mat-
racov, mäsových konzerv a dobrôt 
pre zvieratká.

• Január veľmi nevyšiel čo sa sne-
hu a zimy týka, takže aktivity, ktoré 
sme mali naplánované ako: maľova-
nie do snehu, stavanie snehuliakov 
a zimné sánkovačky sme museli na-
hradiť inými atraktívnymi aktivitami 
pre deti.

• Február bol v očakávaní fašian-
gových karnevalov.

• A prišla jar a mesiac Marec a s 
ním návšteva knižnice pre príležitosti 
Mesiaca knihy, beseda so spisovate-
ľom, vítanie jari a hodenie Moreny 
do Hrona, Veľkonočné tvorivé diel-
ne, ktoré sme tento šk. rok poňali 
trošku inak ako po iné roky, pre deti 
boli nové a zaujímavé, oslávili sme 
taktiež Deň vody. 

• V apríli sme sa zapojili tak ako 
každý rok do charitatívnej akcie „Deň 
narcisov. Deň narcisov je jediná ve-
rejno-prospešná zbierka Ligy proti 
rakovine a tento rok sa konala už po 
20-ty krát.

• V apríli sme sa zapojili do aktivít 
Dňa Zeme. Táto aktivita  vznikla ako 
reakcia na rozsiahle poškodzovanie 
životného prostredia.  Jeho cieľom 
je pripomenutie si našej závislosti 
na cenných daroch poskytovaných 
Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že 
zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, 
a preto sa treba venovať otázkam 
životného prostredia a prostredníc-
tvom spoločného celosvetového úsi-
lia chrániť jej poklady pre budúce 
generácie ľudí a ostatných tvorov 
žijúcich na Zemi. Naše deti vybudo-
vali s pomocou učiteliek zeleninovú 
záhradku, skrášlili prostredie v MŠ 
výsadbou kríkov a kvetov. Deti ve-

dieme k tomu, že Deň Zeme je viac 
ako len jeden deň, 22. apríla. Každý 
deň  sa preto snažíme robiť pre nás 
malé, ale pre Zem veľké veci.

A čo nás ešte do konca školského 
roka čaká? 

Materská škola je spoluorganizá-
torom prehliadky Malých zdravotní-

kov- detí predprimárneho 
veku s  c ieľom overe -
nia úrovne teoretických 
vedomostí a praktických 
schopností v oblasti po-
skytovania prvej pomoci 
pri ošetrovaní jednodu-
chých zranení ako sú odre-
nina, popálenina a uštip-
nutie hmyzom. Tento rok 
sa bude konať 31. mája.         

Ako po minulé roky aj 
tento rok sa MŠ zapojí do 
osvety v oblasti správnej 
dentálnej hygieny s roz-
dielom, že tento školský 
rok sa zapojíme do projek-

tu Dental Alarm, kde budú naše deti 
4 dni školiť zubní dentálni študenti 
medicíny.         

Ešte oslávime Deň matiek, na 
ktorý už deti usilovne nacvičujú 
program, len aby potešili svoju mi-
lovanú mamičku. Akadémia ku Dňu 
matiek sa bude konať  v Spoločen-
skom dome v Tlmačoch na Lipníku 
8. mája.

No a už nás čaká osláviť len Me-
dzinárodný deň detí a Deň oteckov, 
na ktorých nesmieme zabudnúť. 

Filozofiou našej MŠ  je, aby dieťa 
v materskej škole bolo šťastné a pri-
pravené na život v spoločnosti. Preto 
našim cieľom je pripraviť deťom také 
prostredie, aby sa u detí rozvíjali i 
návyky súvisiace so zdravým život-
ným štýlom a pripraviť adekvátne 
podmienky na rozvoj ich potenciálu, 
s dôrazom na podporovanie a rozví-
janie všetkých schopností. Ďalšou 
kapitolou našej materskej školy je 
spolupráca s rodičmi. Veľmi oceňu-
jeme rôzne formy pomoci rodičov 
našej škôlke –materiálna pomoc 
sponzorov, alebo dobrá spolupráca 
so zriaďovateľom Mestským úradom 
Tlmače. Rodičia sa tiež aktívne zú-
častňujú všetkých akcií, ktoré mater-
ská škola usporadúva.

Naším prianím je, aby v tomto 
krásnom prostredí našej MŠ vyrástla 
aj ďalšia generácia, aby naše terajšie 
deti na pobyt v materskej škole dob-
re spomínali a keď raz budú rodičmi, 
neváhali priviesť svoje ratolesti opäť 
do ich starej dobrej škôlky.

Mgr. Jarmila Fazekašová, 
zástupkyňa riad. MŠ
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Z činnosti Základnej školy

„Škôlka milá, škôločka naša,
v Tlmačoch postavená...
Polia lúky, vršky, doliny,
Festúnok aj Hron dlhý,
obklopujú tú našu drahú
škôločku milovanú ...“

To je úryvok z našej obľúbenej 
piesne „Hymny našej MŠ“, ktorú 
si deti pre jej melodičnosť i slová 
spievajú takmer denne. Hoci sme 
škôlka počtom detí menšia, žijeme 
bohatým škôlkárskym životom.

Nový rok 2016 sme začali zvese-
la. 1. februára  sme sa veselo bavili 
s našimi rodičmi i bývalými škôl-
kármi na našom maškarnom plese 
v kultúrnom dome v dolnej časti 
mesta. O veľkú zábavu sa postaral 
náš „starý známy“ Šašo Roman.

So zimou sme sa rozlúčili vyná-
šaním Moreny, ktorá horiaca pláva-
la dolu Hronom a s ňou i dlhá zima. 
V apríli sme navštívili pojazdné Pla-
netárium, kde sme mohli s mnohý-
mi inými škôlkarmi i školákmi po-
zorovať hviezdnu oblohu. V rámci 
ochrany prírody a Dňa Zeme sme 
sa zúčastnili upratovania v okolí 
Hrona i jazierka. Nazbierali sme 
plné vrecia odpadkov. V máji nás 
čaká vystúpenie pre naše mamy, 
staré mamy, ktorým sa chceme 
piesňami, básňami, či tancom po-
ďakovať za všetko, čo pre nás deti 
robia. Potajomky im už chystáme 
aj darčeky. Čaká nás vystúpenie aj 
pri pamätníku v našom parku pri 
príležitosti osláv ukončenia 2. sve-
tovej vojny.

Najviac sa však naše deti tešia 
na „Týždeň detskej radosti“, ktorý 
trvá naozaj celý týždeň od 30. 5. 
do 3. 6. 2016. Každý deň na nás 
čaká prekvapenie: vozenie sa na 
koči s koníkmi, indiánska výp-rava 
za pokladom, návšteva divadla v 
Nitre, juniáles so šašom Romanom, 
detská olympiáda, pyžamový deň 
s divadelným predstavením našich 
zamestnancov pre deti.

Tento školský rok ukončíme 
slávnostnou rozlúčkou s našimi 
predškolákmi, ktorí sa už teraz te-
šia do veľkej školy, čo znie aj v našej 
škôlkarskej hymne:

„Odchádzame zo škôlky našej 
do veľkej školičky, tešíme sa, aj sa 
bojíme, ale čas nevrátime ...“

A je to naozaj tak, čas nezasta-
víme.

Deti vystúpili aj na tradičnej ak-
cii našej materskej školy: 9. ročník 
stretnutia tlmačských učiteliek a 
jasličkárok, v kultúrnom dome v 
dolnej časti mesta dňa 27. apríla 
2016.

Je to už 9 rokov, čo sa v Dome 
kultúry v dolnej časti mesta Tlmače 
stretávajú učiteľky materských škôl 
a sestričky z bývalých jasieľ z Tlmáč. 
Tieto stretnutia oceňujú hlavne tie, 
ktoré už nepracujú - sú v dôchod-
ku - ale sú stále vitálne, krásne so 
svojimi šedinami a spomienkami 
na svoju prácu s deťmi. Sme radi, 
že sa môžeme takto spoločne po-
rozprávať, pospomínať len na to 
pekné a tešiť sa na ďalší, jubilejný  
10. ročník nášho stretnutia.

Považanová Margita, 
riaditeľka MŠ Tlmače, Nová 2

9. ročník stretnutia tlmačských učiteliek a jasličkárok

Návšteva planetária

Hoci sa už tradične každý 
rok  schádzame pri príležitosti  
výročia narodenia J. A. Komen-
ského, učiteľa národov, aby sme 
ako jeho pokračovatelia oslávili 
náš deň – Deň učiteľov, predsa 
tohtoročná oslava bola pre nás 
výnimočná. 

Pri príležitosti sviatku Dňa 
učiteľov 2016 Okresný úrad Nit-
ra, odbor školstva, organizoval  
slávnostné  ocenenie 35 peda-
gogických zamestnancov. Me-
dzi ocenenými bola aj naša pani 
učiteľka Mgr. Katarína Malá, 
ktorá z rúk Mgr. Milana Galabu, 
vedúceho odboru, získala Čest-
né uznanie za svoju dlhoročnú 
vynikajúcu pedagogickú prácu 
a mimoškolské aktivity. 

Výnimočný deň pokračo-
val v popoludňajších hodi-
nách stretnutím zamestnan-
cov. Najskôr sa PaedDr. Božena 

Dudášiková, riaditeľka školy,  
úprimne prihovorila  pedago-
gickým  zamestnancom školy, 
vyzdvihla ich zodpovednú  a 
namáhavú prácu, ale  nezabu-
dla ani na ostatných zamest-
nancov  školy, bez ktorých 
by žiadna škola nefungova-
la. Pani riaditeľka sa všetkým   
poďakovala, zapriala zdravie, 
správnu motiváciu, ľudskú, ko-
legiálnu klímu v našej škole a 
radosť z úspechov. Naše po-
zvanie prijali primátor mesta 
Tlmáč Miroslav Kupči, starosta 
Malých Kozmáloviec Ladislav 
Pisch a predsedníčka RoR Mgr. 
Veronika Árendášová, ktorí sa 
nám prihovorili a ocenili našu 
prácu kvietkom. 

Vám všetkým zo srdca vy-
slovujeme ešte raz jedno veľké 
ĎAKUJEME.

   Vedenie ZŠ Tlmače

Deň učiteľov Zápis do 
prvého ročníka

Malý škôlkár vkročil  
do krajiny trpaslíkov

a vybral si čiapku  
svojich snov.

S mamičkou a či s ockom
do triedy vkročil hupkom.

Svoju múdru hlavičku
zohol si na chvíľočku,

aby to, čo sa  
v škôlke naučil

pani učiteľke napísal, 
nakreslil.

A to, že múdre deti  
prídu k nám

nám dokázal každý  
žiak sám.

Veľmi sa na vás tešíme!

PaedDr. I.Stribulová, 
Mgr.J.Kováčová
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V zime celá príroda spí. Ako die-
ťa, keď sníva v postieľke svoje ružo-
vé sníčky. A na jar sa zobúdza tiež 
ako dieťa, keď ho mamička pohladí 
po vláskoch. Príroda  otvorí najskôr 
jedno očko – to poroztápa snehy, 
ľady a potom druhé očko – to keď 
na nás zažmurká prvými jarnými 
kvetmi. Táto zima bola dlhá, už jej 
bolo dosť a na svedomí to má More-
na od ktorej pochádza všetko zlo a 
choroba. A preto sme sa rozhodli ju 
vyhnať. Už je najvyšší čas! Odpreva-
dili sme ju spevom, tancom a hrami 
za pomoci folklórneho súboru Te-
kovanček, zo Starého Tekova, ktorý 
žiakom ZŠ v Tlmačoch predstavil v 
prvý jarný deň svoje umenie s tema-
tikou Moreny - Vítania jari. Pásmo 
bolo zamerané nielen na vítanie jari, 
detské hry, ale aj na dávne zvyky a 
tradície počas samotnej Veľkej noci. 
Nosným cieľom bolo deťom priblížiť 
a oživiť ľudovú klenotnicu folklórne-
ho umenia so zámerom uchovávať 
tieto dávne zvyky jari aj pre budúce 
generácie. V jednotlivých blokoch 
výchovného koncertu v MsKS Tlma-
če sa pochovala Morena, zavinšova-
la Kvetná nedeľa. Dievčatá sa zvŕtali 
v kolových tancoch v novučkých 
„blingáčových“ krojoch, chlapci sa 
nedali zahanbiť chlapčenským ver-
bungom. Spoločne sa predstavili 
rezkými čardášmi. Tí najmenší pred-
viedli detské hry, riekanky a preká-

račky. Nechýbali tekovské piesne 
v podaní speváckej zložky súboru. 
Celý program hudobne zastrešova-
la skvelá detská cimbalová ľudová 
hudba súboru Tekovanček. Krása 
umenia folklórneho súboru pod ve-
dením obetavých ľudí motivovala 
žiakov k úsmevu, spevu i potlesku 
účinkujúcim. Folklórny súbor Te-
kovanček vniesol i takouto formou 
do povedomia našich detí niečo 
vzácne, čo si budeme uchovávať 
vo svojich srdciach ešte veľmi dlho. 
Želáme im pri ich ďalšej práci ešte 
mnoho takýchto úspešných diel.

Mgr.  Zuzana Kováčiková, 
Základná škola Tlmače

Dňa 7.4.2016 sme sa vybrali 
s našou pani učiteľkou dejepisu 
Mgr. Ľudmilou Ištókovou na ex-
kurziu do koncentračného tábora 
Oswienčim, aby sme sa dozvedeli 
o holokauste čo najviac.

 V toto štvrtkové ráno o 7:00 
sa začala naša dlhá, poznávacia 
cesta. Vyrazili sme spred kultúr-
neho domu. Cesta bola únavná, 
ale vzpružili nás prestávky na ben-
zínových pumpách. Autobusom 
sme cestovali celých päť hodín, 
pričom sme prešli tri štáty - Slo-
vensko, Česko a Poľsko. Na miesto 
určenia sme prišli plní očakávaní. 
Keď sme prešli cez vstupnú brá-
nu, detektory, zobrali sme si slú-
chadlá s niečím, čo pripomínalo 
malé reproduktory. Rozdelili sme 
sa na dve skupiny, počkali našich 
sprievodcov a mohli sme vyraziť. 
Sprievodcovia nám spravili veľmi 
zaujímavú prehliadku prvej časti 
tábora- Auschwitz. Videli sme pô-

vodné domy, v ktorých väzni žili. 
Videli sme aj veci, ktoré sa našli 
po vojne ako napr.: vlasy, topánky, 
detské oblečenie a hrač-
ky, hrebene, štetky na 
holenie, okuliare, kufre, 
protézy a korzety, riady. 
Vo vitrínach sme videli aj 
zachované dokumenty o 
väzňoch, fotky. Pán sprie-
vodca Markowski a pani 
sprievodkyňa Mrzyglód 
nás zaviedli do plynovej 
komory, pri ktorých sme 
videli aj pece. Po exkurzii 
v prvej časti tábora sme 
sa autobusom presunuli 
do druhej časti- Birke-
nau. Tam sme videli ko-
ľajnicu a vozeň, ktorým 
väzňov privážali. Na ľavej 
strane sme videli kamen-
né domy žien a napravo 
drevené domy (konské 
stajne) mužov. My sme 

Deň Zeme si každoročne pripo-
míname 22. apríla. Prečo? Možno aj 
preto, aby sme si aspoň raz ročne 
(ak už nie častejšie) uvedomili, akí 
sme závislí na daroch našej planéty 
Zem. Možno aj preto, aby si každý 
z nás uvedomil, že zemské zdroje 
nie sú nevyčerpateľné a rovnováha 
všetkého živého i neživého na tejto 
planéte je vzácna, obdivuhodná, 
no veľmi krehká. Mali by sme sa od 
Zeme učiť a pre budúce generácie 
chrániť jej poklady, akými sú voda, 
vzduch, rastliny, či živočíchy.

Deň Zeme sme 22. apríla 2016 
oslávili aj na našej Základnej škole 
v Tlmačoch. Ráno sme sa započú-

vali do rozhlasovej relácie, v ktorej 
sme sa dozvedeli o dôsledkoch ni-
čenia životného prostredia, a boli 
sme  vyzvaní k tomu, aby sme aj 
my urobili niečo dobré pre našu 
planétu. Nemuseli sme dlho roz-
mýšľať a pieseň od Kristíny Najkraj-
šie stromy sú na Horehroní nám 
vnukla krásnu myšlienku. Čo tak 
vytvoriť tradíciu a každoročne vy-
sadiť strom v areáli školy ako sym-
bol Dňa Zeme.  Rozhodli sme sa, 
že túto tradíciu otvoria naši naj-
menší žiaci, prváci. Strávia na škole 
deväť rokov, počas ktorých môžu 
sledovať rast stromov a tešiť sa z 
toho, ako pomohli našej Zemi. S 
veľkým elánom a úsmevom na tvá-
ri vysadili pred budovou školy dva 
okrasné javory, ktoré nám poskytol  
MsÚ. Potom sa žiaci a učitelia na-
šej školy v spolupráci s MsÚ pusti-
li do čistenia mesta. Žiaci prvého 
stupňa vyčistili park. Po usilovnej 
práci si dopriali aj trochu zábavy a 
na chodníky nakreslili svoj odkaz 
pre planétu Zem. Starší žiaci čistili 
ostatné časti mesta. Každý z nás si 
uvedomil, aké je dôležité učiť ľudí 
chrániť prírodu a našu Zem.

Veď Zem je len a len naša. A len 
naše myslenie, postoje a snaženie 
nám ju pomôžu zachovať. Ľaho-
stajnosť ju však ničí.

-evma-            

Zavítala k nám jar... Deň Zeme v ZŠ Tlmače

Prváci pri sadení stromčeka

OSWIENČIM
navštívili dva drevené domy, kde 
sme videli aj toalety. Všetko bolo 
ohradené ostnatým drôtom, aby 
väzni neušli. Týmto sa náš výlet 
( exkurzia o holokauste ) skončil. 
Nasledovala cesta domov plná od-
dychu.

 Táto exkurzia bola síce veľmi 

zaujímavá, ale zato veľmi smutná. 
Zistili sme, že II. svetová vojna bola 
krutá a nemilosrdná a sme radi, že 
sme to nezažili na vlastnej koži.

Žiačky IX. ročníka ZŠ Tlmače: 
Ema Hudecová, 
Hanka Ňurcová
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Vďaka ďalšiemu podporené-
mu grantu z programu Európskej 
únie Erasmus+ študenti Strednej 
odbornej školy technickej v Tlma-
čoch vycestovali na odborné stáže 
do susednej Českej republiky. Ten-
tokrát do Brna a Prahy, kde počas 
dvoch týždňov budú získavať nové 
vedomosti, zručnosti a skúsenosti 
vo svojom odbore. Táto príležitosť 
sa naskytla 21 študentom odborov 
programátor obrábacích strojov 
a zariadení a mechanik strojov a 

zariadení, ktorí si môžu svoje dote-
rajšie vedomosti a zručnosti znáso-
biť a obohatiť. Ich dvojtýždňovým 
domovom sa stala Strední škola 
strojírenská a elektrotechnická  v 
Brne (SŠSE)  a Strední škola prů-
myslová v Prahe (SŠP).

Cieľom mobility Erasmus+ je 
strávenie určitej doby v inom člen-
skom štáte EÚ a získať nové pracov-
né a odborné spôsobilosti. Nie je to 
po prvýkrát, nakoľko každoročne 
sa podarí pripraviť kvalitný projekt, 
ktorý je schválený a študentom 
nič nebráni na ceste za poznaním. 
Druháci a tretiaci pobudnú v Brne 
a v Prahe na stredných školách 
rovnakého zamerania, kde spolu 
s učiteľmi získajú nové praktické 
skúsenosti a zručnosti v študova-
nom odbore.

„Vďaka získanému grantu z 
programu Erasmus+ sa nám poda-
rilo zabezpečiť aj v tomto školskom 
roku odborné stáže pre našich štu-
dentov. Po dôslednej príprave a 
výbere chlapcov daných odborov 
majú počas dvoch týždňov príle-
žitosť získavať odborné zručnosti 
vo svojom odbore v hostiteľských 
školách v Českej republike. Jede-
násť chlapcov odboru mechanik 
strojov a zariadení zavítalo na pôdu 
strednej odbornej školy v Brne a o 
týždeň neskôr ich nasledovalo de-
sať programátorov strojov a zaria-
dení do Prahy, kde majú vytvorené 

veľmi kvalitné podmienky pre zdo-
konalenie sa vo svojom študijnom 
zameraní. Je to pre nich výzva, aby 
nadobudli nové zručnosti a skúse-
nosti, ktoré potrebujú pre výkon 
svojho budúceho povolania,“ pre-
zradila koordinátorka projektu a 
zástupkyňa školy Mgr. Mária Me-
dzihradská.

Prioritným zámerom je rozšíre-
nie odbornej pripravenosti žiakov 
pre ich budúce profesionálne za-
radenie do pracovného pomeru. 

„Nakoľko častou požiadavkou sú-
časných zamestnávateľov spolupra-
cujúcich s našou školou je zvýšiť 
odbornú pripravenosť študentov 
na programovanie a obsluhu CNC 
obrábacích strojov a zariadení, či 
zváracích metód a ich realizácií, po-

Desať študentov - programátorov obrábacích strojov a zariadení pri CNC 
stroji  na odbornej stáži v Prahe

Jedenásť študentov odboru mechanik strojov a zariadení na odbornej 
stáži v Brne

Tlmačskí programátori a zvárači stážujú v Českej republike

núkame našim študentom absol-
vovať odborné stáže počas štúdia. 
Je to pre nich príležitosť naučiť sa 
nové veci a zlepšiť sa v tom, čo už 
vedia. Vďaka schválenému projektu 
majú študenti počas dvoch týždňov 
absolvovať odborné stáže v part-
nerských školách v Brne a v Prahe, 
ktoré majú kvalitné a moderné vy-
bavenie k výchovno-vzdelávaciemu 
procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt 
Tlmače Ing. Jana Mrázová.

Záujem o odbornú stáž pri vý-
bere bol medzi druhákmi a tretiak-
mi obrovský. Bol to doslova boj o 
miesto. Nedostali sa však všetci, len 
tí, ktorí splnili kritériá pri výbere 
účastníkov. Aj to svedčí o tom, že 
o projektoch, ktoré škola robí ko-
lujú medzi žiakmi pozitívne správy. 

„Veľmi sa teším, že na našej škole 
máme možnosť vycestovať počas 
štúdia aj do zahraničia na odborné 
stáže. Vďaka tomu máme možnosť 
pracovať aj na takých strojoch a 
zariadeniach, ktoré my nemáme. 
Okrem nových skúseností zažije-
me veľa zážitkov so spolužiakmi 
pri spoznávaní kultúrnych a histo-
rických pamiatok v Prahe. Aj touto 
cestou chcem za všetkých stážistov 
poďakovať zapojeným učiteľom 
pri príprave a realizácii stáží,“ pre-
zradil tretiak - programátor Jozef 
Hapena.

Tak poprajme chlapcom z Tl-
máč počas nasledujúcich dní veľa 
úspechov a mnoho nových zážit-
kov, ktoré ich istotne čakajú.

  Mgr. Marián Sabala

Pravidelne chodíme z našej 
školy na rôzne kultúrne či diva-
delné predstavenia. Tentokrát 
sme sa vybrali do Nitry, aby sme 
si vychutnali kultúrny zážitok v 
podobe divadelného predstave-
nia. V mesiaci apríl herci Divadla 
Andreja Bagara v Nitre hrali jed-
nu z premiérových hier divadla 
v tomto roku, Dámska šatňa, na 
ktorú sme sa veľmi tešili. Plný au-
tobus študentov Strednej odbor-

Strojári z Tlmáč na Dámskej šatni v divadle
nej školy technickej z Tlmáč spolu 
s pedagógmi vyrazil včas ráno na 
svoju cestu. Po šťastnom prícho-
de nebránilo nič tomu, aby sme 
si pozreli v zaplnenom hľadisku 
divadelné predstavenie, ktoré tr-
valo takmer dve hodiny.

Pútavý dej a zaujímavé herecké 
výkony nás presvedčili o tom, že 
náš výber predstavenia bol správ-
ny. Skvelá komédia, ktorá odhaľuje 
tajomné zákulisie dámskej šatne 

vidieckeho divadla v meste ako 
je napríklad Nitra. Odkrýva osudy 
štyroch herečiek, ktorým sa diva-
dlo stalo ich druhým domovom a 
obetovali mu časť svojich životov. 
Každá z nich je iná.

Tajomný priestor, ukrytý pred 
zvedavými očami divákov. Dámska 
šatňa a v nej štyri herečky, ktoré tu 
žijú veľký kus svojho umeleckého 
aj reálneho života. Divadlo sa stalo 
ich druhým domovom. Spoločne 
zdieľajú svoju šatňu, kde môžu roz-
právať o svojich zážitkoch, skúse-
nostiach, skrytých očakávaniach 
a túžbach.

Po divadelnom predstavení 
sme si prezreli námestie Nitry a za-
stavili sa v nákupnom centre, kde 
sme mali príležitosť kúpiť si suve-
nír či nejakú maličkosť na pamiat-
ku. Mestečko Nitra sme opustili v 
popoludní a s veselou náladou sa 
vrátili domov kultúrne obohatení 
a plní pozitívnych dojmov.

Mgr. Marián Sabala

 

Strojári pred Divadlom Andreja Bagara v Nitre
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Tohtoročný posledný fašiango-
vý víkend členovia FS VATRA SENI-
OR strávili na zahraničnom zájazde 
vo Švajčiarsku v meste Zürich.

Fašiangy  sú na Slovensku tra-
dične obdobím zábav, bujarej ra-
dosti, zakáľačiek, svadieb, taneč-
ných zábav a plesov. V minulosti 

sa výrazne líšili dni fašiangové od 
iných období. Členovia FS VATRA 
SENIOR svojím pestrým, zábavným 
program spolu s cimbalovou muzi-
kou Ľudovka.sk spestrili fašiango-
vý ples slovenským rodákom, ktorí 
žijú a pracujú vo Švajčiarsku, najmä 
v okolí mesta Zürich. 

Na základe pozvania Združe-
nia Slovákov vo Švajčiarsku  sme 
pripravili program, ktorý našim 
rodákom priniesol kus domoviny 
– nášho krásneho Slovenska. Či už 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde  v Zürichu...
to bolo v podobe piesní, tancov, 
krojov, ľúbozvučnej slovenčiny... 

Samozrejme, ako je naším dob-
rým zvykom, s veľkou radosťou a  
patričnou pýchou sme odprezen-
tovali najmä náš Tekovský región. 
Už povestná krásna a výnimočnosť 
našich tekovských krojov – najmä 

ženských si získala srdcia divákov 
hneď po úvodnom ženskom tanci, 
ktorý roztlieskal hľadisko. 

Tekovský ženský slávnostný 
kroj je neprehliadnuteľný vo svo-
jej pestrosti a bohatosti. Upútal 
pozornosť každého diváka. Široké 
skladané sukne (vystužené papie-
rom) a najmä „rohaté“ čepce,  kto-
ré sú svojim originálnym tvarom a 
krásnym zdobením pýchou a sym-
bolom nášho čiľejkárskeho kroja. V 

programe sme počas vystúpenia 
ale ukázali aj pracovné tekovské 
kroje. 

Temperamentné tance v podaní 
našich tanečníkov počas hodinové-
ho programu, v ktorom  sme uká-
zali aj tance z regiónu Hont, Detva 
a Horehronie  roztlieskali publikum 

a výborne ich naladili na 
záverečný tanečný ob-
rázok „Fašiangová ob-
chôdzka“.

Voľakedy sa na ob-
dobie troch posled-
ných fašiangových dní 
sústredili všetky zvyky a 
vrcholilo to  na veselých 
zábavách, pretože pri-
chádzal 40-dňový Veľ-
ký pôst, ktorý sa prísne 
zachovával. Zábava do-
spelých začala už v ne-
deľu popoludní. Fašian-
gové zábavy sa konali aj 
v súkromných domoch, 
v prednej izbe. Gazda 
– usporiadateľ, zabez-
pečil lacného muzikanta 
(harmonikára, gajdoša), 
varené víno a mohlo sa 

mulatovať. Varilo sa mäso, piekli 
chrapne, pampúšiky, šišky, viac než 
inokedy sa pilo víno a pálenka. 

V posledný fašiangový deň 
– utorok, chodili skupiny mužov 
poobliekaných za maškary po do-
moch so spevom. Mali so sebou 
veľký ražeň, na ktorý im nastokli 
slaninu alebo dali vajíčko, koláče, 
či peniaze. Sprievod spieval zná-
mu pieseň: „Fašange, Ťuríce, Veľ-
ká noc príde...“ . Narobili po obci 

a v domoch veľa kriku ... bolo to 
obdobie tancov, spevov, výskania, 
opilosti. Po vytancovaní domácich 
(gazdinej s dcérami) a skončení 
obchôdzky,  pokračovali v zábave. 
Rozmarné  hodovanie zakončil až 
hlas polnočného zvona ...

Práve túto - pravú atmosféru fa-
šiangového obdobia, ktorá sa ale 
veľmi rýchlo z našich dedín vytráca, 
sme preniesli do zürišského  kul-
túrneho stánku. Na záver, tak ako 
je dobrým zvykom nás „čiľejkárov“, 
sme prítomných pohostili. Dob-
rým vínkom, pálenkou, chrapňami, 
pampúšikmi, šiškami ale aj klobás-
kou a slaninou, ktoré napriek ceste 
dlhej viac ako 1000 km nestratili nič 
zo svojej vynikajúcej chuti.

 Zábava pokračovala spoločne 
vo veľmi dobrej, veselej a najmä 
príjemnej atmosfére, kedy sme 
mali možnosť sa osobne stretnúť 
s „domácimi“, porozprávať sa a 
nadviazať nové kontakty a zná-
mosti. 

Tesne pred hlasom polnočného 
zvona, sme za zvukov smútočného 
sprievodu „pochovali basu“. No ani 
táto vskutku „smutná udalosť“ ne-
zabránila v pokračovaní zábavy do  
skorých ranných hodín. 

V nedeľu ráno sme sa ešte roz-
lúčili s mestom, ktoré nás veľmi sr-
dečne privítalo a následne úplne 
očarilo svojimi krásami.  Blízkosťou 
zasnežených Álp, krásou a čistotou  
zürišského jazera.

 Pred nami bola už len dlhá ces-
ta, ktorú sme po krásnych zážit-
koch úspešne zvládli. 

Ľubomír Káčer, 
vedúci FS VATRA Seniori

 FS VATRA Seniorii v Zürichu

Voľnočasové centrum na Lip-
níku ma novú vedúcu. Je ňou Da-
niela Kubicová, ktorá veľmi rýchlo 
zapadla do kolektívu, ktorý sa tu 
pravidelne schádza každý pra-
covný deň. V centre je stále živo. 
Ženy sa tu schádzajú, aby si vyme-
nili skúsenosti pri výrobe rôznych 
dekorácií k sezónnym sviatkom. 
Pred Vianocami vyrábali z papieru 
anjelov, potom bábiky, plietli koší-
ky, vyrábali ikebany. Videli, ako sa 
robia obrázky metódou quilingu. 
Niektorí si sem chodia zahrať stolný 
tenis, niektorí karty, alebo si prídu 
len tak vypiť kávu, alebo čaj a popri 
tom sa stretnúť a podebatovať s 
priateľmi. Páranie peria už asi nie 
je v móde, ale zato si tu pomáhajú 

Vo voľnočasom centre je stále živo
pri lúpaní orechov.

Centrum úzko spolupracuje  s 
miestnou organizáciou Jednoty 
dôchodcov Slovenska, ktorá tu 
tiež robieva niektoré svoje akcie. 
Tu oslávili aj Medzinárodný deň 
žien. Tu sa seniori stretávajú aj s 
primátorom mesta pri rôznych prí-
ležitostiach.  

Obľúbené sú aj ochutnávky rôz-
nych jedál, ktoré sa tu dajú uvariť. 
Obľubu si získali pečené zemiaky, 
alebo niekedy aj obyčajný chlieb s 
masťou, škvarkami a cibuľou. Ale 
už sa tu varili aj párance a iné ľu-
dové jedlá.  

V kultúrnom dome v dolnej čas-
ti Tlmáč sa uskutočnila obľúbená 
fašiangová zábava. V septembri 
plánujú seniori spoločnú dovolen-
ku v Taliansku. V lete bude opekač-
ka pri Hrone. 

Ing. J. Burjaniv
Foto: autor

 Lúpanie orechov
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Ako žijú cirkevníci v Tlmačoch

Spoloèenská 
rubrika

Narodili sa

Opustili nás

Povedali si áno

Samuel Izakovič
 Matyas Šurjanský, 

Max Šurjanský, 
Damián Gergo, 
Tomáš Fazekaš, 

Rebeka Laura Balázsová,
Branislav Kapusta

Jozef Dohňanský 56r.,
Ivana Psárska 46 r.,

Juraj Paluš, 80 r.,
Zdenka Tóthová 82 r.,

Marián Depeš 58 r.,
Miroslava Uhnáková 41 r.,

Kinga Beláková 59 r.,
Miloš Kyseľ  50 r.,

Oľga Kantová 75 r.,
Jozef Cintula 76.r, 

Mária Valachyová 83 r.,
Božena Fabianová 81 r.,

Ján Tomaskovic 72 r.,
Viliam Psársky 81 r.,

Justína Lacková 85r.,
Terézia Jančová 69 r.,
Jana Husárová 51 r, 

Vladimír Spasič 60 r.,
Ľudmila Sabolová 85 r., 

Jozef Kotrus 70 r.

KONALO SA 
• Mestské kultúrne stredisko 

Tlmače hneď v mesiaci január no-
vého roku ponúklo priaznivcom 
kultúry hneď dve podujatia a to 
hudobný koncert KOLLÁROVCOV 
a divadelné predstavenie Karčiho 
teta v prevedení divadelného sú-
boru Hron z Kozároviec. Obe sa 
tešili úspechu a množstvu divákov, 
preto veríme, že aj naďalej bude-
me ponúkať široký výber podujatí 
a každý občan nášho mesta, ale aj 
širokého okolia si príde na svoje, 
ako na Nový rok tak po celý rok. 

• V tom istom mesiaci bola v 
Spoločenskom dome v spolupráci 
so Strednou odbornou školou Kal-
ná nad Hronom výstava fotografií 
a prác žiakov pod názvom Spek-
trum cez objektív, kde sa mohli 
prísť inšpirovať aj žiaci, ktorý ne-
boli rozhodnutí kam na strednú 
školu. 

• Ako už býva dobrým zvykom, 
v mesiaci február sa plesalo. S hu-
dobnou skupinou Sextet z Detvy, 
ktorá sa o zábavu postarala a bo-
hatou tombolou od sponzorov 11. 
ročník Tlmačského plesu otvoril 
primátor mesta Miroslav Kupči a 
pozval všetkých na tanečný par-
ket. Príjemným spestrením bol 
program tanečnej zložky žiačok 
Súkromného konzervatória Dezi-
dera Kardoša z Topoľčian a domáci 
folklórny súbor Vatra roztancoval a 
pobavil aj tých, čo dovtedy tancu 
odolávali.

• Na svoje si prišli aj naši naj-
menší, pri detskom divadielku sa  
v Zimnej rozprávke stretli s prin-
ceznou a prežili príbeh plný fan-
tázie a dobrodružstva.

•  Úspešné divadelné predsta-
venie v marci tohto roku, komédia 
od chorvátskeho dramatika M.Ga-
vrana „Všetko o ženách“ sa stre-
tlo s úspechom aj v našom mes-
te ako komorná divadelná hra zo 
súčasnosti, úspešne uvádzaná na 
viacerých svetových scénach. Ho-
vorilo sa veselo aj vážne o ženách, 
vzťahoch, rôznych životných a ve-
kových etapách s triom skvelých 
herečiek, známych z televíznych 
obrazoviek, Andreou Karnasovou,  
Bibianou Ondrejkovou a Andreou 
Profantovou. 

•  62. ročník súťaže v umeleckom 
prednese prózy a poézie žiakov 

Štefan Coloň 
a Jaroslava Švecová

Peter Macák 
a Zuzana Galóová

Marián Jelínek 
a Martina Mančíková

Martin Obonya 
a Petra Volentierová

 Bc.Dušan Mocpajchel 
a Renáta Kmeťová

Marek Sopko 
a Iuliia Sychova

Michal Herc a Tatiana Dubovská 
(cirkevný Veľké Kozmálovce)

Martin Kováč 
a Mgr.Zuzana Bieliková (cirkevný 

Veľké Kozmálovce)

Peter Kukla 
a Ing.Viktória Hercová

Karol Švaral 
a Ivana Trnkusová

Miloš Budovec 
a Katarína Andrušková

do 15 rokov a v tvorbe detských 
recitačných kolektívov a divadiel 
poézie nám prirástol k srdcu. Žiaci 
základných škôl si v jednotlivých 
kategóriách zmerali sily svojho 
jazykového prejavu a tí najlepší si 
odniesli postup a malý darček. 

• Prvoaprílovú noc deti z našej 
základnej školy strávili hrami, súťa-
žami, maľovaním a dobrodružstva-
mi v Mestskej knižnici a jej okolí. 
Noc s Andersenom, už tradičné 
a medzi deťmi mimoriadne ob-
ľúbené podujatie v rámci celého 
Slovenska, má miesto aj v našom 
meste. S veľkou pomocou Základ-
nej školy a jej pedagógov sme aj v 
tomto roku mohli vytvoriť priestor 
pre detskú fantáziu, ktorú sa ne-
báli prejaviť. Motiváciou okrem 
túžby vyhrať, boli pre jednotlivé 
skupiny aj darčeky a odznaky, ako 
spomienka na túto bláznivú noc 
a deň. 

•  Prvú aprílovú nedeľu sa zabá-
vali aj dospelí a to spolu s hudob-
nou formáciu FRAGILE pod vede-
ním Braňa Kostku. Už nie je raritou 
ale skôr pravidlom, že ich koncert 
zanechá príjemnú náladu a odchá-
dzajúcich  pohmkávajúcich divá-
kov s úsmevom na perách. 

• Aj divadelní priaznivci mali 
možnosť vzhliadnuť predstave-
nie Neprebudený, v podaní Diva-
dla COMMEDIA Poprad. Herecky 
vyrovnané trio interpretov vytvo-
rilo myšlienkovo mimoriadne sil-
né, divadelne nezvyčajne krásne 
predstavenie. Toto predstavenie 
je ukážkou vysokej úrovne nášho 
súčasného slovenského amatér-
skeho divadelníctva.

• Máj lásky čas.. . Možno už 
dievčatám chlapci stavajú máje 
len zriedka, no tradícia v podobe 
stavania mája sa u nás hrdo za-
chováva. Aj v tomto roku sa nám 
spolu s folklórnym súborom Vatra, 
detským folklórnym súborom Pla-
mienok, ľudovou hudbou a spe-
váčkami Trnkami podarilo vytvoriť 
príjemnú atmosféru doprevádza-
nú tancom a spevom. 

• Druhá májová nedeľa patrí 
výhradne všetkým mamkám. So 
svojimi pedagógmi im deti zo Zá-
kladnej školy Tlmače a Materskej 
školy Lúčik Tlmače pripravili po-
poludnie plné lásky. Program bol 
naozaj bohatý, mamičky a staré 
mamy hrdé na svoje ratolesti či 
vnúčatká. Ľúbim ťa mami - malo v 
tento deň to správne čaro. No aby 
sme nezabudli, že nie len jeden 
deň si treba mamu vážiť pamä-
tajte: Každý chce dnes zachrániť 
planétu, ale nikto nechce mame 
pomôcť umyť riad...

Stretávanie sa veriacich 
Evanjelickej cirkvi augsburské-
ho vyznania  v Tlmačoch (ďalej 
ECAV) sa začalo koncom deväť-
desiatich rokov za pôsobenia 
brata Dobáka, pôsobiaceho v 
cirkevnom zbore v Leviciach. 
Stretávať sme sa začali v Dome 
smútku na Lipníku v počte asi 
15 ľudí, i keď pri štatistickom 
sčítaní obyvateľov mesta Tlma-
če sa zistilo, že k ECAV sa hlási 
do 200 ľudí.

Nakoľko priestory na stre-
távanie sa ľudí boli nevyhovu-
júce (vzdialenosť, chlad) brat 
farár Mišových sa podujal na 
vybavovanie zmeny miesta. 
Tento úmysel sa mu podaril za 
pôsobenia bývalého primátora 
Ing. Júliusa Bizoňa, ktorý nám 
ponúkol priestory v „Centre 
voľného času“ na Lipníku a tie 
po všetkých stránkach nášmu 
cirkevnému spoločenstvu vy-

hovujú, čo sa odzrkadlilo na 
zvýšenom počte veriacich pri 
bohoslužbách, ktoré sa konajú 
prvú a tretiu nedeľu v mesiaci v 
čase o 8,30 hod. V období pôstu 
a adventu je prisluhovaná veče-
ra Pánova.

Za pôsobenia brata farára 
Mišových sa začalo s výučbou 
náboženstva na základnej ško-
le, ktorá bola po určitom čase 
prerušená. Za pôsobenia bra-
ta farára Rieckeho došlo k opä-
tovnej výučbe v školskom roku 
2015/2016 v počte žiakov 5.

Príchodom brata farára Riec-
keho opätovne dochádza k du-
ševnému obohateniu veriacich. 
Privítali by sme medzi sebou 
mladších členov nášho cirkev-
ného spoločenstva. Tým, že sa 
takto stretávame, upevňujú sa 
medzi členmi dobré medziľud-
ské vzťahy.

Členovia CZ
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Pripravujeme
• Medzinárodný deň nie 

len pre deti 
5. júna2016 14,00 hod. - zá-

bavné popoludnie venované 
deťom a rodinám s bohatým 
programom, Futbalový štadi-
ón Tlmače

• Hudobné leto
23. júna 2016 17,00 hod. - 

hudobná hodinka s kapelou 
EASY PEASY, Námestie pred 
Spoločenským domom Tlma-
če – Lipník

• Hudobné leto 
28. júla 2016 17,00 hod. - 

hudobná hodinka s kapelou 
EASY PEASY, Námestie pred 
Spoločenským domom Tlma-
če – Lipník

• Tlmačská grámora
11. ročník, 26. – 28. augusta 

2016 - folklórny festival Veľ-
kého regiónu Tekov, Spolo-
čenský dom Tlmače – Lipník, 
amfiteáter Tlmače

• Divadelné dni pod Slo-
venskou bránou - 24. ročník

16. – 18. septembra 2016 
- prehliadka neprofesionálne-
ho činoherného divadla do-
spelých a divadla mladých, 
Spoločenský dom Tlmače 
– Lipník

• KOLLÁROVCI
9. októbra 2016, - hudobný 

koncert, Spoločenský dom Tl-
mače – Lipník

• SMEJKO A TANCULIEN-
KA 

23. októbra 2016, - program 
pre deti, Spoločenský dom Tl-
mače – Lipník

• TLMAČSKÉ VIANOCE
3. decembra 2016, - tradič-

né benefičné podujatie spoje-
né s celodenným programom 
pre deti i dospelých, preda-
jom zabíjačkových špecialít, 
vareného vína, vianočného 
punču a rôznych tradičných 
výrobkov a predmetov v rám-
ci ľudových trhov, Spoločen-
ský dom Tlmače – Lipník

• KOPEC HUDBY
22. decembra 2016, - 

hudobné podujatie,  Spolo-
čenský dom Tlmače - Lipník

PRÍRODA
Príroda je čarovná
nič sa jej nevyrovná,
štyri ročné obdobia
o všetkom nás presvedčia.

V jeseni má šat farebný
a na zimu zas svadobný,
na jar zeleň prevláda
v lete je pestrá jak za mlada.

Keď ju človek drancuje
potom to oľutuje
živelné pohromy ho stíhajú
a pokoj mu nedajú.

Prírodu si užívajme
jej krásu vždy obdivujme,
citlivo s ňou zachádzajme
vždy dobrý vzťah k nej majme.

PÚPAVA
Púpava je bylina
rastie ako burina,
aj keď je to burina
je liečivá rastlina.

Farbou žltou kvety žiaria
našky guľu zasa tvoria,
radi vzduchom putujú
keď do diaľav cestujú.

Od apríla do októbra
kvitne takto princezná,
medzi množstvom iných kvetov
človek ju hneď rozozná.

Odstraňuje bradavice
mliečna šťava rastliny,
jej koreň čistí krv
a pomáha z kocoviny.

Púpava je krásavica
ktorá oči poteší,
človeku je aj k úžitku
to každý vám dosvedčí.

ZÁHRADKÁRI 
A POČASIE
Po bláznivom apríli
konečne máj prišiel
počasie sa zlepšilo
špatný čas odišiel.

Pankrác, Servác, Bonifác
vrásky urobili
kto s nimi nerátal
tomu planty poničili.

Na záhradke to tak chodí
príroda je vždy tu pán,
jej sa treba prispôsobiť
potom naplní sa plán.

Z TVORBY Jána Vozárika z Tlmáč

Je samozrejmosťou, že v dneš- 
nej dobe bežeckého „boomu“ na 
každom kroku stretávame behuch-
tivých mladých i starších. Ale nie 
je až takou samozrejmosťou, že v 
pomerne malom meste je ich úcty-
hodná „kôpka“, ba čo viac, v Tlma-
čoch nájdeme aj nepomerne viac 
vyznávačov kráľovskej disciplíny 
– maratónu (42 195 metrov), ako v 
susedných väčších mestách.

Už na samom začiatku januára 
sa na štart Kolárovského trojkráľo-
vého maratónu postavili a úspešne 
aj takmer v zhodnom čase dokon-
čili Eva Seidlová, Sylvia Havranová 
a Peter Salaj.

Neuplynuli ani tri týždne a v ďa-
lekom Dubaji sa na štart exotické-
ho maratónu postavili Eva Seidlová 
a Zsolt Straňovský. Okrem nesku-
točných zážitkov v púšti, na naj-
vyššej budove sveta či obrovských 
luxusných nákupných centrách 
(vybavených napr. veľkou ľado-
vou plochou, lyžiarskymi svahmi 
s vlekmi), videli mnoho prekrás-
nych architektonických skvostov, 
bohatstvo „bohatých“.... ale zažili 
na vlastnej koži aj to, že maratón 
sa dá bežať aj takmer iba na vode, 
keď organizátori pozornosť veno-
vali iba prvým desiatim, ostatní si 
pomáhali, ako sa dalo.

Druhú otužileckú sezónu 
ukončili Tekovskie medvede 
opäť vo veľkom štýle. Na Tlmač-
skom Jazierku sa stretlo 7. mája 
viac ako tridsať priaznivcov so 
svojimi rodinami. Pri dobrom 
guláši, grilovanom mäsku a 
sladkých dobrotách, si priebež-
ne zaplávali v asi 17-stupňovom 
Jazierku. Pre otužilcov má aktu-
álna teplota vody už len osvie-
žovací charakter, no zároveň je 
veľmi vhodná najmä pre začia-
točníkov, ktorí si kladú otázku: 
„Kedy začať?“. 

-tm-

Február a marec sa niesol už v 
znamení príprav na jedno z hlav-
ných podujatí jari a to 11. ročník 
ČSOB maratónu v Bratislave. Tam 
sa prakticky stretol celý Atletic-
ký klub mesta Tlmače – niektorí 
zatiaľ mali v pláne len polmara-
tón, ale Eva Seidlová, Sylvia Hav-
ranová a Miroslav Bátovský celý 
maratón.

No a o týždeň neskoršie v sobo-
tu, 9.4. absolvovala Eva Seidlová 
Furčiansky maratón v Košiciach a 
Zsolt  Straňovský s Tiborom Seid-
lom 10.4. - obaja zabehli vo výbor-
nom čase maratón vo Viedni.

Ing. Eva Seidlová

Maratónci z Tlmáč doma, i v ďalekom svete...

Tekovskie medvede sa na Jazierku rozlúčili so sezónou 
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TLMAČSKÝ POLMARATÓN
Prvá májová sobota už tradične 

patrí bežeckému podujatiu pre deti 
i dospelých, tento rok už 33. ročníku 
Tlmačského polmaratónu.

Pre dospelých boli určené dve 
vzdialenosti – hlavná – polmaratón 
(21 085 m) a trať na 10 kilometrov. 
Tej prvej sa zúčastnilo 81 bežcov (10 
boli z Tlmáč), z toho 22 žien, druhú 
absolvovalo 36 bežcov (8 boli z Tl-
máč), z toho 9 žien.

Je všeobecným trendom na Slo-
vensku, že počet štartujúcich žien na 
bežeckých podujatiach rastie rýchlej-
šie ako počet mužov.

Celkovým - absolútnym víťazom 
na polmaratónskej trati sa stal už po 
niekoľkýkrát Imrich Magyar z Nových 
Zámkov, pred Marekom Vidličkom 
z ŠKP Levice a Romanom Šlúchom 
z Banskej Štiavnice. Na štvrtom mies-
te sa umiestnil Milan Švec z Tlmáč, 
ktorý bol zároveň aj najúspešnejším 
tlmačským bežcom a stal sa tak drži-
teľom putovného pohára v polmara-
tóne už viac rokov po sebe.

V jednotlivých kategóriách to vy-
zeralo nasledovne:
Muži do 40 rokov: 
1. Magyar Imrich , AK Veterán BA, 
1:15:05
2.  Vidl ička Marek ,  ŠKP Levice, 
1:17:54
3. Švec Milan, AK Tlmače, 1:22:03

Muži 40 - 50 rokov:
1. Šlúch Roman, Banská Štiavnica, 
1:19:41
2. Kyselica Pavol, Bánovce nad Bebra-
vou, 1:27:44
3. Mik lošovič Daniel,  Šúrovce, 
1:28:00

Muži 50 – 60 rokov:
1. Portašík Peter AŠK Grafobal Ska-
lica, 1:29:12
2. Môcik Ján, Banská Bystrica, 
1:32:21
3. Berky Róbert, Prievidza, 1:34:12

Muži 60 -70 rokov:
1. Fašung Peter, 3 Athletics Prievidza, 
1:37:18
2. Libo Milan, Biathlon Vyhne, 
1:43:02
3. Kinceľ Pavol, BS Tatran Turany, 
1:46:51

V ženských kategóriách na stup-
ňoch víťazov to vyzeralo nasledov-
ne:

Ženy do 39 rokov:
1. Szekeres Anna, Budapest, 1:31:18
2. Moravčíková Miroslava, AK Tlma-
če, 1:41:02
3. Kahler Gabriela, Actif life Košice, 
1:51:28

Ženy 40 – 49 rokov:
1. Kleskeňová Jana AKV Bratislava, 
1:32:22
2. Havranová Sylvia, AK Tlmače, 
1:43:17

3. Kyselicová Nadežda, Bánovce nad 
Bebravou, 1:50:21

Ženy 50 – 59 rokov:
1. Baronová Jana, SMTA Nitra, 
1:48:38
2. Valachová Eva, Zvolen, 1:56:16
3. Vuongová Darina, Vuongoteam 
Žarnovica, 2:00:22

Ženy 60 rokov a viac:
1. Budinská Eva, Obecný úrad Poluv-
sie, 1:47:25
2. Seidlová Eva, AK Tlmače , 1:55:33  

Najstarším účastníkom bol Vin-
cent Bašista  (ročník 1942), majster 
sveta 2015 v kategórii veteránov na 
maratónskej trati, ktorý v kategórii 
nad 70 rokov skončil s časom 1:39:53 
na 1. mieste.

Absolútnou víťazkou medzi že-
nami na polmaratónskej trati sa sta-
la Anna Szekeres z Budapesti, čas 
1:31:18, pred Janou Kleskeňovou 
z AKV Bratislava, 1:32:22 a Mirkou 
Moravčíkovou z Tlmáč, čas 1:41:02

Mimoriadne dobre trať zvládla 
Sylvia Havranová Majtánová z Tlmáč, 

svojím dosiahnutým časom 1:43:17 
sa v kategórii žien nad 40 rokov 
umiestnila na 2. mieste.

Víťazstvo na kratšej 10 km trati 
získal Miroslav Straňovský z AK Tlma-
če, čas 40:54, pred Dušanom Škerlan-
com z Nitry, 41:31 a tretím bežcom, 
tiež z AK Tlmače, Miroslavom Bátov-
ským, čas 43:03. 

Kategóriu žien vyhrala Michaela 
Kúdeľová, AK Tlmače, čas 44:52, pred 
Julianou Kopeckou z Nitry, čas 49:41 
a Zuzanou Nespešnou z Levíc, čas 
54:13. Na 4. a 5. mieste sa umiestnili 
ďalšie pretekárky z Tlmáč: Petronela 
Havranová a Beáta Švecová.

Na tejto trati sme dokonca mohli 
vidieť aj primátora mesta Tlmače Mi-
roslava Kupčiho, na polmaratónskej 
trati zasa starostu Kozároviec Jozefa 
Majera. 

Dá sa povedať, že celé preteky 
mali aj punc medzinárodného pod-
ujatia, keď napr. absolútnou víťazkou 
medzi ženami sa stala Anna Szekeres 
z Budapešti, ale boli tu i bežci z Čiech 
a hlavne Francúzska – z družobného 

mesta Tlmáč – Saint-just-en-Caussée, 
ktorých reprezentantov sme videli na 
kratšej i dlhšej trati.

Pekným gestom organizátorov 
bolo poďakovanie dlhoročným obe-
tavým spoluorganizátorom Júliusovi 
Gajdošovi (hlavný rozhodca) a Mila-
novi Švolíkovi (technické spracovanie 
dát, výsledkové listiny), ktorých už 
od tohto roku nahradila nová tech-
nika. Samozrejme, poďakovanie patrí 
aj generálnemu partnerovi Enel a.s. 
a všetkým , ktorí prispeli k zdarnému 
priebehu podujatia.

Keďže toto bežecké podujatie si 
píše už 33. ročník, niektorí jeho starší 
účastníci sa zo zdravotných dôvodov 
prišli pozrieť len ako diváci, napr. Ka-
mil Havran, Karol Havran, ale zasa Eva 
Seidlová sa zatiaľ zúčastnila všetkých 
33. ročníkov.

Na záver môžeme skonštato-
vať, že toto podujatie bolo jedným 
z najvydarenejších, za čo patrí hlavne 
vďaka hlavne MsKS, MÚ, už spome-
nutému generálnemu partnerovi, 
sponzorom, samozrejme, vďaka patrí 
aj neúnavnému moderátorovi, kto-
rým bol Martin Majer, zdravotníkom 
z Levíc, SČK i pani doktorke Veronike 
Valachovej.

-is-

Výsledky pretekov detí
Na pretekoch detí sa zúčastnilo 152 
- z toho z MŠ 60. Výsledková listina 
je nasledujúca:

I. kategória MŠ - mladší predškol-
ský vek (100 m)
1. miesto: Simonka Bátovská 
00:27
2. miesto: Zdenka Líškayová 
00:28
3. miesto: Dominik Puškaš 00:29
Najmladší účastník: Michael Števko, 
nar. 9. 6. 2015
Počet detí: 33

I. kategória MŠ - starší predškol-
ský vek dievčatá (100 m)
1. miesto: Ninka Nováková 
00:23
2. miesto: Mia Spasičová  
00:24
3. miesto: Simonka Havranová 
00:26
Počet detí: 12

I. kategória MŠ - starší predškol-
ský vek chlapci (100 m)
1. miesto:  Oskar Moravčík 00:21
2. miesto: Šimon Šabík  
00:22
3.miesto: Matej Dudkovič 00:23
Počet detí: 15

II. kategória ZŠ - najmladšie žiač-
ky (200 m) - 1 kolo
1. miesto: Soňa Árendášová 
00:42

2. miesto: Lea Považanová 00:45
3. miesto: Tamarka Máčajová 
00:46
Počet detí: 17

II. kategória ZŠ - najmladší žiaci 
(200 m) - 1 kolo
1. miesto: Oliver Arďuši 00:41
2. miesto: Marko Kupči 00:42
3. miesto: Lukáš Horňák 00:43
Počet detí: 17

III. kategória ZŠ - mladšie žiačky 
(400 m) - 2 kolá
1. miesto: Lenka Liškayová 
1:22
2. miesto: Natália Lacková 1:27
3. miesto:  Eva Čuga  1:33
Počet detí: 14

III. kategória ZŠ - mladší žiaci (600 
m) - 3 kolá
1. miesto:  Tomáš Pál  2:11
2. miesto Samko Müller  
2:22
3. miesto: Oliver Lackovič 2:28
Počet detí: 15

IV. kategória ZŠ - staršie žiačky 
(800 m) - 4 kolá
1. miesto: Dominika Chorvátová 
3:20
2. miesto:  Johana Horváthová   
3:28
3. miesto:  Natália Hlbočanová   
3:30
Počet detí: 8

IV. kategória ZŠ - starší žiaci 
(1000 m) - 5 kôl
1. miesto:  Samuel Kotrus Rákoci 
4:14
2. miesto: Ján Majetič   
4:21
3. miesto: Oliver Koczián    
4:38
Počet detí: 8

V. kategória ZŠ - najstaršie žiačky 
(800 m) - 4 kolá
1. miesto: Nicol Kováčová  
3:01
2. miesto: Lenka Lackovičová   
3:19
3. miesto: Lenka Liškayová   
3:21
Počet detí: 7

V. kategória ZŠ - najstarší žiaci 
(1000 m) - 5 kôl
1. miesto: Adrián Coloň    
3:18
2. miesto: Štefan Švec   
3:42
3. miesto: Tadeáš Valent    
3:48
Počet detí: 6

Ceny odovzdávali pani zástup-
kyňa ZŠ Tlmače Mgr. Ľubica Za-
charová a pani riaditeľka MŠ  Mgr. 
Eva Kozderová Liptáková. Všetkým 
účastníkom a dobrovoľníkom ďa-
kujeme.

Pedagógovia MŠ a ZŠ
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Na 11. ročníku bratislavského 
mestského maratónu - ČSOB Bratisla-
va Marathon 2016 štartovalo v sied-
mich súťažiach dovedna rekordných 
11 453 bežcov a bežkýň z 39 krajín.

V tejto mase sa nestratili ani naši 
bežci z Tlmáč.

Bolo to veľmi emotívne a veru nie 
málo obdivovateľov sa pristavilo, keď 
sa všetci členovia AK Tlmače spoloč-
ne fotili pred štartom tohto podujatia 
pri soche M.R.Štefánika.

Najkratšiu trať pre dospelých si 
premierovo zabehla aj pracovníčka 
MsÚ Ing. Jarmila Citoríková – a ako 
sama povedala – na rok to už bude 
10 kilometrová trať.

V rámci polmaratónu treba po-
dotknúť, že sa jednalo zároveň aj o 
Majstrovstvá sveta v polmaratónskej 

trati, na ktorom sa prezentoval naj-
väčší počet členov AK Tlmače a pre 
každého bol niečím výnimočným. 

Pre Beatu Švecovú to bol jej prvý 
maratón vôbec, pre Milana Šveca  
bolo výnimočným, že môže v tých-
to okamihoch 
sprevádzať svo-
ju partnerku, 
pre manželov 
Janka a Mirku 
Moravčíkových 
zasa fakt, že po 
dlhšej odmlke 
(rodinné a pra-
covné povin-
nost i ) ,  sa  za 
pretekmi mohli 
od detí vzdialiť 
na dlhšiu dobu. 

Počas hokejovej sezóny 
rozhodovala čiarová rozhod-
kyňa, Michaela Kúdeľová, 
najmä množstvo žiackych 
duelov západoslovenského 
regiónu. Objavila sa i v zápa-
soch dorastu a žien. Záver 
šestnásteho ročníka aktívnej 
rozhodcovskej kariéry, si vy-
chutnala vo všetkých troch 
finálových stretnutiach slo-
venskej ženskej extraligy, na 
ktoré bola nominovaná Slo-
venským zväzom ľadového 
hokeja. Vo finále sa stretol 
Poprad s Prešovom, kde na-
pokon titul získali Poprad-
čanky. Pre Michaelu to bolo tak šies-
te finále ženskej ligy v rade. Bola tiež 
pozvaná do Žiliny na medzinárodný 
turnaj začínajúcich hokejistiek, kde 
si zahrali okrem Sloveniek i hráčky z 
Poľska, Čiech a Maďarska. Vrchol sezó-
ny si naplno užila v talianskom lyžiar-
skom meste Asiago (1001m.n.m), kde 
pískala zápasy prvej divízie, skupiny 
B. Na majstrovstvách sa stretlo šesť 
ženských tímov z Maďarska, Lotyš-
ska, Talianska, Kazachstanu, Číny a 
Holandska, ktorým rozhodovalo je-
denásť rozhodkýň z ôsmich krajín sve-
ta. Výkony na ľade hodnotil kanadský 
supervízor Maurice Roy, pod vedením 
ktorého prebiehal každý deň predzá-
pasový míting. Bolo úžasné cítiť dô-
veru kanadského supervízora, ktorý 

vedel, že sa na ňu môže v zápasoch 
spoľahnúť a dokáže odovzdávať svoje 
skúsenosti začínajúcim kolegyniam. 
Pre dve to bol vôbec prvý šampionát.   
Kúdeľová zasiahla do zápasov počas 
všetkých piatich hracích dní. Rozhod-
kyne si plnili povinnosti i mimo ľadu. V 
dvoch zápasoch bola Michaela brán-
kovou rozhodkyňou a raz náhradnou 
čiarovou rozhodkyňou. Majstrovstvá 
sveta prvej divízie, skupiny B, otvárala 
prvým zápasom a rovnako ho aj uza-
tvárala, posledným duelom o bronz, 
ktorý si vybojovali Talianky nad Ka-
zaškami až po nájazdoch. Do vyššej 
skupiny postúpili Maďarky. Zápas, v 
ktorom sa rozhodlo o ich postupe, tiež 
rozhodovala Tlmačanka. So skupinou 
sa rozlúčili Holanďanky. 

-mi-

 Dňa 20. 2. 2016 sa v Národnom 
žrebčíne  v Topoľčiankach konal 
Drezúrny aktív. Prvým bodom 
programu bolo ocenenie najlep-
ších jazdcov a koní za rok 2015.

Oceňovalo sa v kategóriách deti, 
juniori, seniori-dospelí a najlepšie 
drezúrne kone roka 2015. 

V kategórii detí sa umiestnila  
na krásnom 3. mieste v rámci dre-
zúrneho rebríčka SR   aj Tlmačanka 
Elena Sklenárová (viď foto).

Táto, už 14-ročná slečna, je štu-
dentkou osemročného Gymnázia 
A. Vrábela v Leviciach a všetok voľ-
ný čas venuje svojej záľube - koní-
kovi Bertramke v jazdeckom klube  
Ranč AURA Nová Dedina. Na Ranči 
AURA aj trénuje pod dohľadom tré-
nerky Cyntie Balla  a tento Ranč aj 
reprezentuje v rámci jazdeckých 
súťaží.   

Na drezúrnom aktíve si Elenka  
prebrala z rúk Doc. Dr. Iľja Vietora, 
PhD., predsedu drezúrnej komisie   

Veľkolepý maratón v Bratislave
Pre Tibora Seidla a Andreja Salaja  bol 
iste nezabudnuteľný pocit, pretože 
si urobili osobné rekordy, výborne 
bežal Martin Dudášik po prvýkrát po-
vzbudzovaný svojou manželkou, v 
rámci svojej prípravy na nadchádza-

júci maratón vo Viedni veľmi dobre 
zabehol Zsolt Straňovský, zo žien sa 
najlepšie umiestnila v polmaratóne 

Katka Bátovská, naopak, Mirko Strá-
ňovský  a Peter Salaj pre virózu mu-
seli ostatných bežcov sledovať len v 
roli divákov. 

V nečakane  veľmi teplom a hlav-
ne veternom počasí na najdlhšej 
42195 metrov dlhej trati vynikajúco 
držal Miro Bátovský, zabehol jeden zo 
svojich najlepších časov pod 3:30.

Sylvia Havranová dlho bojovala 
o čas pod 4 hodiny, no silný vietor a 
teplo urobili svoje a výsledný čas ju 
trochu sklamal.

Eva Seidlová  ako jediná žena z 
jedenástich bežcov absolvovala do-
teraz všetky ročníky tohto maratónu, 
bežala so špeciálnym zlatým číslom, 
ktoré jej  a ostatným pridelili orga-
nizátori. Tohto roku robila „vodičku“ 
na 4:30...takže vlastne od začiatku 
mala určený čas, za ktorý má maratón 
absolvovať, čo aj dodržala. Napokon 
sa ešte v kategórii žien nad 60 rokov 
umiestnila na 3. mieste.

Už teraz sa všetci tešia na nadchá-
dzajúci Tlmačský polmaratón, ktorý 
sa uskutoční v sobotu 7. mája t.r.

Ing. Eva Seidlová

Kúdeľová rozhodovala na MS 
v Taliansku zápas o bronz

a pána Ľubomíra Pauča, člena dre-
zúrnej komisie pohár a diplom. Z 
ocenenia má veľkú radosť a je to 
pre ňu, samozrejme, aj motivácia 
do ďalšej sezóny. 

K umiestneniu blahoželáme a 
prajeme veľa úspechov v novej jaz-
deckej sezóne 2016!

Ranč AURA Nová Dedina

 Elena Sklenárová -  Jazdec roka 2015 
- drezúra

Zsolt Straňovský  a manželia Moravčíkoví z AK Tlmače

Členovia Atletického klubu Tlmače   

 Z tohtoročných majstrovstiev sveta v Taliansku, 
kde M. Kúdeľová s čiarovou kolegyňou bráni 
hráčkam vzájomnemu fyzickemu kontaktu po 
prerušení hry.


