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Vážení občania, 
V čase, keď vychádza aktuálne číslo 

nášho občasníka, sa asi drvivá väčšina 
z nás teší krásnemu letnému počasiu. 
Slniečko nás vyhnalo do záhrad, par-
kov, k vode. Riešime nadchádzajúce 
dovolenky, vyberáme letné aktivity a 
pobyty. Koniec júna je tu, v školách 
zaznie posledné zvonenie, ktoré od-
štartuje čas na oddych, zábavu, šport, 
stretnutia s priateľmi a rodinou, pose-
denia na terasách, či prechádzky po 
našich zelených Tlmačoch a okolí.

Príjemné teplo, osviežujúci večerný 
vánok, spev vtákov. Dôvod na nové 
pozitívne myšlienky, ustupujúci stres 
a zhon prenecháva priestor na pokoj, 
radosť a smiech.

Z tohto miesta vám všetkým pra-
jem, aby sa vaše letné plány naplnili 
do bodky, aby ste našli a vstrebávali 
energiu, ktorú nám tieto dni ponúkajú. 
Deti nech sa tešia z táborov, prežijú a 
naberú nové skúsenosti a priateľstvá. 

Želám vám, aby vás zdravie sprevá-
dzalo a aby ste leto ukončili dobre na-
ladení a pripravení zúročovať energiu 
v ostatných mesiacoch.

Miroslav Kupči, primátor mesta

Folk lórny súbor 
VATRA od svojho vzni-
ku v roku 1952, teda 
už neúrekom 65 rokov, 
bol reprezentačným 
umeleckým telesom, 
v ktorom sa vyžívalo 
nespočetne mladých 
ľudí čo milovali slo-
venskú ľudovú pieseň 
a tanec. A tak je tomu 
aj teraz a dúfajme aj 
naďalej bude.

Keď už hovoríme o folklórnom 
súbore VATRA ako o reprezentan-
tovi, najprv bol reprezentantom 
novej mladej strojárskej fabriky „Le-
vickej kotlárne“, veď vznikol prak-
ticky zároveň s ňou, a obce, neskôr 
mesta Tlmače. Vypracoval sa na re-
prezentanta Tekovského regiónu, 
bol okresným folklórnym súborom 
okresu Levice aj oficiálne, pričom 
vo svojom programe spracovával 

najmä tradičný 
materiál Tekova 
a blízkeho Hontu. 
Najviac však roz-
víjal  „čilejkársky“ 
mikroregión, ale 
scénicky spraco-
vával aj ostatné 
atraktívne regió-
ny Slovenska.

Reprezentoval 
na veľkých folklór-

nych festivaloch ako sú Východná, 
Detva, Myjava, Košice, Terchová, 
Hrušov, ... Samozrejme aj v zahra-
ničí - na 43 zahraničných zájazdoch 
súbor reprezentoval predtým Čes-
koslovensko a teraz Slovenskú re-
publiku. Úspešne absolvoval skoro 
2000 menších i veľkých akcií.

Vychoval veľa milovníkov fol-
klóru, aj takých, čo účinkujú v špič-
kových vysokoškolských i profe-
sionálnych súboroch. Má zásluhu 

aj na pozdvihnutí národného po-
vedomia aj formou výchovných 
koncertov na školách.

Všade rozdával radosť, dobrú 
náladu a typickú čilejkársku náturu 
v piesňach, hudbe a tanci v auten-
tických krojoch, ktoré tak pomohol 
uchovávať a prezentovať. Teda v 
stručnosti, taká je jeho činnosť a 
všetci, nielen tlmačania môžu byť 
na Vatru hrdí, a myslím si, že aj sú.

Rozvoj súboru by bol dosť 
oklieštený bez finančnej podpory 
mesta Tlmače, Nitrianskeho samo-
správneho kraja a Fondu pre pod-
poru umenia. S financiami, ktoré 
sme získali z grantov a dotácií, 
budeme môcť čiastočne obnoviť 
kroje, pripraviť nové programové 
čísla i trošku zlepšiť podmienky 
účinkujúcich členov pri našich vy-
stúpeniach. Príprava na vystúpe-
nia, ktoré sú pred nami pokračuje 
stále dobrým tempom a tých akcií 

Folklórny súbor VATRA – reprezentant mesta Tlmače
nás čaká do konca roka dosť na 
regionálnych  slávnostiach ale aj 
v zahraničí. V auguste FS Vatra ab-
solvuje reprezentačný zájazd do 
Talianska, bude účinkovať na 28. 
ročníku Medzinárodného folklór-
neho festivalu  Treviso 2017.

Hlavná tohtoročná akcia nás 
čaká koncom roka. V októbri budú 
slávnostné predstavenia v rámci 
65. výročia založenia Folklórneho 
súboru VATRA Tlmače aj spolu so 
stretnutiami bývalých členov. Pre 
verejnosť a pozvaných hostí pri-
pravujeme vystúpenie v piatok 20. 
októbra 2017. Stretnutie bývalých 
členov so súčasnými vatrákmi spo-
lu so slávnostným aktívom a vystú-
pením bude v sobotu 21.októbra 
2017 už od popoludňajších hodín 
a až dovtedy, kým bude ešte niekto 
vládať tancovať alebo spievať. 

Srdečne vás na ne pozývam.
Ing. Ján Urban



2 Tlmačské echo

Po rokoch sme si  užili sneh aj v Tlmačoch

JUBILANT PLAMIENOK Oznam pre bývalých členov FS Vatra
Všetkým bývalým členom FS VATRA pri príležitosti jej 65. výročia  

budeme v auguste t.r. posielať pozvánky s návratkami.

Ak si bývalý Vatrák/Vatráčka a pozvánku v tomto období nedosta-
neš a chceš si prísť zaspomínať na svoje Vatrácke roky na výročné 

stretnutie, oznám nám čo najskôr svoje meno, obdobie pôsobenia 
v súbore (a v ktorej zložke), aktuálnu adresu, telefón a e-mail.

Kontakt:
MsKS – 036 634 2054, 0918 499 188, 

lucia.kudelova@mestotlmace.sk
alebo

Anna Urbanová – 0905 948 324
Ľubo Káčer – 0903 247 153, Viki Verebesová – 0917 506 264

Okrem 65.výročia tlmačské-
ho FS Vatra si v tomto roku svoje 
40.výročie založenia pripomína aj 
jeho „mladší súrodenec“ DFS PLA-
MIENOK. Vznikol v roku 1977. kedy 
si prvých detských členov vzala do 
svojich skúsených rúk pani Barbora 
Veselá-Mrázová a za pomoci ve-
dúcich FS Vatra, manželov Urba-
nových začala jeho úspešná púť. 

Detský súbor reprezentoval Tlmače 
a ľudovú slovesnosť tekovského 
regiónu na folklórnych prehliad-
kach, festivaloch a súťažiach, kde 
získal i nejedno ocenenie. Počas 
40 ročnej existencie sa v súbore 
pod vedením niekoľkých vedúcich 
vystriedalo množstvo detí z Tlmáč 

a okolia a mnohé z nich sa ďalej 
uplatňovali a stále uplatňujú v ob-
lasti ľudového umenia, či amatér-
sky alebo profesionálne. 

 Pri príležitosti tohto pekného 
výročia usporiada DFS Plamienok 
na jeseň tohto roka pre svojich 
priaznivcov, bývalých vedúcich i 
členov a podporovateľov folklóru  
svoj vlastný slávnostný program v 

KD v Tlmačoch na Lipníku.
Súčasní členovia DFS Plamienok 

sa okrem tradičnej prehliadky det-
ských súborov „Črepky“ zúčastnia 
30.6.2017 Južnoslovenských det-
ských a mládežníckych folklórnych 
slávností v Dulovciach.

Foto: V. Kukla

Tohoročný január a začiatok februára sme si po rokoch mohli aj tu 
u nás v Tlmačoch vytiahnuť sane a bežky a vyraziť do prírody. Okolité 
polia využívali najmä bežkári. Však minulé zimy sme mali najbližšie 
sneh len na Drozdove pri Novej Bani a minulú zimu už dokonca len 
umelý a bežkári museli za snehom podstatne ďalej. 

Sneh si užili aj školáci. Niekedy si vyšli na sneh len tak sa vyváľať, 
alebo si priniesli aj sane, alebo boby a spúšťali sa v parku.

Foto: Ing. Jaroslav Burjaniv

Obvykle už v polovici marca sa 
Tlmače odievajú do farieb. Najprv 
zakvitnú na záhradkách snežien-
ky a bledule. Najkrajšie sú však če-
rešne, či už tie japonské, alebo aj 
naše. K tomu zlatý dážď a iné kríky 
a stromy. Je to radosť sa pozerať. 
Také zakvitnuté mesto nám závidia 
mnohí ľudia, ktorí k nám v tomto 
období zablúdia. 

No to ale veľmi nesmiete po-
zerať na zem. Tam by ste často na-
šli iné kvety – plechovky od piva, 
plastové fľaše, škatuľky od cigariet, 
ohorky cigariet, obaly od rôznych 
sladkostí, cukríkov.  Vieme, že v 
našom meste je málo košov na 
odpadky. Viaceré sú poškodené, 
rozkradnuté,. No i tak slušný člo-
vek si vždy nejaký nájde, alebo jed-
noducho odpad odnesie domov. 
Často však nachádzam odpadky 
pohodené aj tam, kde je v blíz-
kosti nádoba na odpadky, alebo 
kontajner. Máme niekoľko lokalít v 
meste, kde to akoby neporiadnikov 
priamo lákajú. Tak napríklad okolie 
HM Tesco je plné fľaštičiek od alko-
holu, pohárov od kávy, plechoviek 
aj plastových fliaš. Niektorí šoféri, 
nielen že si prídu nakúpiť, ale s ob-
ľubou na parkovisku vyprázdnia 
svoj popolník z auta. Na parkovisku 

Tlmače by mohli byť krajšie, keby...
nájdeme kôpky špakov. Neporia-
dok je aj v kríkoch okolo. 

Neporiadnici obľubujú aj par-
kovisko pri novom cintoríne. Hoci 
mesto dalo ku vchodu na cinto-
rín kontajner, neporiadnici ich 
radšej hádžu do kríkov pri par-
kovisku. Nedalo mi a raz som ich 
vyzbieral. Bola ich celkom slušná 
kôpka. No ale tým to neskonči-
lo, lebo plechovky a fľaše tam 
nachádzam vždy, keď ideme na 
záhradku.

Nedávna veľká voda na Hrone 
nám zase pripravila kopy odpad-
kov. To voda z prírody splavuje od-
pad do potokov a potom do rieky. 
Keď som bol ešte malý chlapec, ho-
vorilo sa, že kultúru národov vidieť 
na záchodoch. Prírodu sme vtedy 
ešte mávali pomerne čistú. Všetky 
obaly – fľaše, boli vratné a záloho-
vané.  Papiere sa tiež zužitkovali na 
podkurovanie.  Znečistená príroda 
a naše mestá a dediny sú obrazom 
našej kultúry. Nestačí organizovať 
brigády na čistenie. Oveľa dôleži-
tejšia je výchova poriadku. To aj 
preto, aby nielen naše Tlmače, ale 
aj ostatná príroda svedčila o tom, 
že tu žije kultúrny národ.

Text a foto
 Ing. Jaroslav Burjaniv

Odpad, ktorý som nazbieral na parkovisku pri cintoríne     
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(pokračovanie na str. 4)

SLOVO PRIMÁTORA
Vážení spoluobčania,
opäť využívam možnosť priho-

voriť sa vám na stránkach nášho 
občasníka a zosumarizovať život v 
meste  za necelý polrok z pohľadu  
mesta a jeho organizácii, mest-
ského úradu,  ale aj mestského 
zastupiteľstva. 

Ako už býva zvykom, koniec 
roka 2016 sme tradične spoločne 
oslávili Tlmačskými Vianocami a 
Silvestrom , ktorý verím, že bol 
úspešným pilierom pre budúce 
mestské oslavy a podujatia na ob-
novenom amfiteátri.

Kultúra v meste a spoločenský 
život vrcholil počas 12.ročníka Tl-
mačského plesu. Veľmi ma teší, 
že jeho úroveň stúpa a každým 
rokom je oň väčší záujem.  V rámci 
mestských podujatí mi nedá ne-
spomenúť Jarný beh zdravia, kto-
rý si obľubujú hlavne rodičia s de-
tičkami. Pri jeho príležitosti sme 
v dolnej časti mesta otvorili nové 
mestské detské ihrisko susediace 
s Domom kultúry. Jeho zriadenie, 
je iba prvým krokom v rámci roz-
šírenia občianskej vybavenosti v 
centrálnej časti, nakoľko v nad-
chádzajúcom období rátame s 
rekonštrukciou rodinného domu 
na Potočnej, ktorý mesto získalo 
do vlastníctva ako „náhradu“ za 
neuskutočnenú kúpu bývalej ľu-
dovej školy na Starej ulici. Tento 
objekt, na ktorý mesto objednalo 
vypracovanie štúdie, by mal slú-
žiť  občanom mesta, aby v ňom 
časom našli znaky našej histórie, 
dôvod na spoločné stretnutia, 
miesto pre aktivity a podujatia. 
Preto vítame v tejto súvislosti ak-
tivity našich občanov vo forme 
zbierky pamätných historických 
predmetov, ktoré budú v dome 
pre všetkých vystavené. Svoju se-
zónu zároveň ukončili aj Tekov-
skie ľadové medvede, ktoré majú 
čoraz viac priaznivcov. Vyzývam 
otužilcov, aby sa k nim pridali a 
pomohli tak svojmu zdraviu. 

V dolnej časti mesta sme si 
v máji pripomenuli 72. výročie 
ukončenia II. sv. vojny K dôstoj-
nosti tohto pietneho aktu prispela 
aj účasť vojakov z . 13. mechani-
zovaného práporu z Levíc za čo 
im patrí naša úprimná vďaka. Ako 
každoročne aj v tomto roku sme 
zorganizovali tradičné „Stavanie 
mája“ za bohatej účasti našich 
občanov. Záhonovou výsadbou 
sme skrášlili centrálnu zónu. Má-
jový víkend bol bohatý aj na rôzne 
mestské podujatia. Konal sa už 

34.ročník Tlmačského polmarató-
nu. Toto podujatie s dlhoročnou 
tradíciou si získava stále väčšiu 
obľubu nielen nás Tlmačanov ale 
aj záujemcov prakticky z celého 
Slovenska. Jeho organizácia je 
každým rokom precíznejšia a ná-
ročnejšia, za čo je potrebné po-
ďakovať všetkým organizátorom 
a spoluorganizátorom. Na toto 
podujatie môžeme byť naozaj 
hrdí, o to viac, že víťazom tohto 
ročníka bol po prvýkrát v jeho his-
tórii Tlmačan Milan Švec. Srdečne 
mu blahoželám. V tomto roku pri-
šiel podujatie osobne podporiť aj 
predseda NSK Milan Belica, ktorý 
sa častokrát zúčastňuje aj iných  
kultúrno spoločenských aktivít v 
našom meste, čo dokazuje naprí-
klad aj jeho účasť na „Tekovskom 
koliesku“ a ďalších podujatiach. 
S kultúrou sa spájali aj podujatia 
ako Deň matiek, Čriepky a iné... 
Preto vďaka našej kultúre a tým, 
ktorí ju tvoria a podporujú. 

Ako som spomínal amfiteáter, 
ten krásny, slávnou minulosťou 
dýchajúci areál, je našou prioritou. 
Už onedlho čaká na svoje znovu-
zrodenie. Jeho sezónu zahájime 
veľkolepo, dňa 23.6. koncertom 
pod názvom Kopec hudby, ktorý 

je vám iste známy, vystúpia kape-
ly , ktoré sú súčasťou špičky slo-
venskej hudobnej scény: Longital 
a Korben Dallas a ako predskokan 
miestna Easy Peasy. To však nie je 
všetko, toto leto nás čaká premie-
tanie na amfiteátri a to vďaka re-
konštrukcii premietačiek a nákup 
projektora, ktorému pomohla aj 
naša výhra grantu nadácie VÚB v 
sume 3.000 €, finančná podpora 
Slovenských elektrární a.s. v sume 
1.000 € a ostatná dotácia mesta v 
sume 8.000 €. Radi by sme v lete 
na amfiteátri privítali aj našich 
starších spoluobčanov pod tak-
tovkou „šlágristov“. Teším sa na 

všetky deti už 11.06. na futbalo-
vom štadióne, pri príležitosti osláv 
Medzinárodného dňa detí.

Kultúra v meste je naozaj bo-
hatá. Závidia nám ju okolité obce. 
Preto verím, že svojou rozmani-
tosťou bude aj naďalej priťahovať 
široké vrstvy občanov.

V rámci zvýšenia a skvalitnenia 
komunikácie s občanmi, mesto 
investovalo finančné prostriedky 
na systemizáciu úradu. Inštalo-
valo nové informačné systémy, 
ktorých cieľom je informatizácia 
spoločnosti v zmysle zákona o e-
-Governmente, zakúpilo mapový 
portál s orientáciou na náš katas-
ter a jeho následnú využiteľnosť 
pri pasportizácii majetku mesta a 
pre zvýšenú efektívnosť výberu 
miestnych daní. Nemalé finanč-
né prostriedky vynakladá mesto 
do účasti na projektoch z Úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny s 
cieľom zabezpečiť lepšiu údržbu 
mesta a verejnej zelene, ktoré sú 
aktuálne k 1.6. 2017 a zúčastní sa 
na nich 11 ľudí.

 V súčasnom období prebieha-
jú tiež viaceré výberové konania 
a to na riaditeľku MŠ Nová a na 
riaditeľa Služieb mesta Tlmače, 
p.o.. 

Mestské zastupiteľstvo ku kon-
cu roka 2016 schválilo dôležitý 
strategický dokument Program 
rozvoja mesta na roky 2016 až 
2025, v ktorom je zakompono-
vaná dlhodobejšia vízia rozvoja 
mesta. O znenie tohto dokumen-
tu sa pričinila najmä prednostka 
MsÚ, za čo jej patrí vďaka. Dlhodo-
bým rozvojom mesta sa zaoberá 
aj Územný plán, ktorého aktuali-
záciu v tomto období pripravuje-
me. Verím, že jeho konečná ver-
zia naplní potreby, želania ale aj 
túžby našich občanov, žiť v krás-
nom, malom ale plnohodnotnom 
mestečku 21. storočia.

Nadviažem na mesto a jeho 
rozvoj. Dôležitou oblasťou živo-
ta mesta je jeho rozvoj a životné 
prostredie. V týchto oblastiach sa 
stretávame s pozitívnymi , ale aj s 
kritickými názormi občanov. Tie 
sa týkajú čistoty mesta, údržby 
mestského mobiliáru, problémov 
s mestským rozhlasom, stavu ko-
munikácií a ďalších problémov. Po-
zitívne je hodnotená najmä čistota 
mesta, údržba zelene, výmena do-
pravného značenia a ďalšie činnos-
ti v oblasti životného prostredia.  
Začali sme certifikáciou a revíziami 
všetkých detských ihrísk v meste. 
Bezpečnosť našich najmenších 
spoluobčanov je na prvom mies-
te. Dlhodobo v meste absentovali 
revízie mestských objektov a zaria-
dení, aj tie sú dnes aktuálne. 

Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom ostatnom rokovaní schválilo 
aktualizáciu investičného plánu 
mesta na tento rok. V rámci jeho 
plnenia a požiadaviek od občanov 
sme uskutočnili nákup urnových 
schránok na cintorín na Lipníku  
a začali s výstavbou kolumbária v 
dolnom cintoríne. Vymenila sa aj 
nová ozvučovacia technika v dome 
smútku. Ďalšími bodmi v plnení 
investičného plánu sú zrealizova-
né statické posudky na mestskú 
bytovku a dom služieb. Na využitie 
krásneho priestoru, ktorý vznikol 
pred kostolom, mesto dalo vypra-
covať štúdiu. Cieľom je vytvoriť 
novú modernú oddychovo- spo-
ločenskú zónu.   Stále pretrváva-
júca nespokojnosť s platbami za 
spotrebovanú energiu a vodu nás 
priviedla k postupnému vyregu-
lovaniu mestských objektov. Na-
inštalované sú nové vodomery v 
zdravotnom stredisku, pomerové 
merače tepla v bytovke na Topoľo-
vej, v základnej škole , ŠKD a v ZUŠ 
nové ventily a termohlavice.

Zákon o obecnom zriadení ukla-
dá mestám a obciam povinnosť 
svoj majetok zveľaďovať, zhodno-
covať a vo svojej celkovej hodnote 
v zásade nezmenšený zachovať. 
V intenciách tohto zákona sme v 
minulom roku  zakúpili do vlastníc-
tva mesta objekt bývalej materskej 
škôlky na Topoľovej, neskôr známy 
ako „šampusáreň“. Zámer mesta je 
v tomto rozsiahlom  8000,00 m²  
veľkom areáli vybudovať občian-
sku vybavenosť širokého zame-
rania so športovým, kultúrnym a 
spoločenským vyžitím. Vedľajší 
objekt, bývalé bytové stredisko, 
by si v budúcnosti mohlo plniť úlo-
hu nocľahárne pre občanov bez 
vlastnej strechy nad hlavou.

V tomto období mesto riešilo 
aj problém občanov, ktorí sú dlho-
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dobo ubytovaní v slobodárňach. 
Tieto patrili závodu SES Tlmače 
avšak boli odkúpené novým in-
vestorom. Po nedávnom jednaní 
predstaviteľov mesta s ním, nový 
vlastník predstavil víziu rekon-
štrukcie slobodární na nájomné 
byty s podporou ŠFRB. Prvú by 
chcel investor zrekonštruovať do 
jedného roka.

Najpálčivejším problémom v 
meste je havarijný stav verejného 
osvetlenia. Dnes môžeme konšta-
tovať, že mesto intenzívne pracu-
je na vyhodnotení verejného ob-
starávania na obnovu verejného 
osvetlenia. Pri úspešných krokoch 
predpokladáme zahájenie prác na 
jeho obnovu koncom júna 2017. 
Úverová zaťaženosť mestského 
rozpočtu nie je vysoká, mesto je v 
dobrej finančnej kondícií a za vý-
hodných finančných podmienok 
si môže dovoliť splácať  bankový 
úver na pokrytie nákladov na re-
konštrukciu verejného osvetlenia. 
Vopred prosím občanov o trpez-
livosť pri možných vzniknutých 
komplikáciách počas rekonštruk-
cie  VO. Som si istý však, že týmto 
krokom skvalitníme život v meste, 
zvýšime bezpečnosť občanov a 
dosiahneme značnú úsporu na po-
krytí nákladov pri prevádzkovaní a 
údržbe VO. 

V neposlednom rade mesto 
toho času podalo žiadosti o dotá-
cie na vybudovanie nového multi-
funkčného ihriska v školskom areá-
li. Podaná bola aj žiadosť o dotáciu 
na zriadenie odbornej fyzikálno 
– chemicko- biologickej učebne 
pre naše školopovinné deti. Po-
danou žiadosťou o nenávratný 
finančný príspevok sa snažíme o 
nutnú rekonštrukciu objektu Ma-
terskej školy Lúčik a v tom duchu 
žiadame aj o NFP z eurofondov 
na rekonštrukciu strechy a výplní 
otvorov  Spoločenského domu na 
Lipníku, výmenu elektroinštalácie 
v ňom bude mesto hradiť z vlast-
ných prostriedkov. 

Mesto Tlmače sa hrdí svojim 
životným prostredím, okolitou 
prírodou  a zeleňou, ktorú mesto 
ponúka nielen našim občanom, 
ale je obdivované návštevník-
mi zo širokého okolia. Máme 22 
hektárov zelených plôch, ktorých 
následný obdiv si skôr vyžaduje 
starostlivosť a vynaložené úsilie a 
financie na údržbu. Táto jar bola 
náročná na vypilovanie a opilova-
nie suchých stromov a drevín po 

mrazivej zime. Vysadili sme záhony 
kvetov a drobných rastlín. Jarný 
plán kosby sa pridržiaval potrieb 
mesta, udalostí a podujatí v mes-
te. Zároveň však musím kriticky 
skonštatovať, že nám naše kapaci-
ty nestačili na včasné a operatívne 
pokrytie prvej kosby v meste. Iste 
by sa nám krajšie prechádzalo po 
pokosenom a upravenom Lipníku. 
Ako som spomínal od júna cez pro-
jekt Úradu práce  sociálnych vecí 
a rodiny nastupuje 9 zamestnan-
cov, ktorých pracovnou náplňou 
bude starostlivosť o verejnú ze-
leň. Verím, že takto sa nám podarí 
dobehnúť zameškané. Tlmače sú 
známe svojou bohatou výsadbou 
sakúr. Ich životnosť však v mno-
hých prípadoch skončila a z tohto 
dôvodu je na jeseň tohto roku na-

plánovaná ich postupná výsadba. 
Veľmi pozitívne vnímam aktivitu 
občanov, ktorí z vlastnej iniciatívy 
upravujú, udržujú a kosia okolie 
svojich domov a bytoviek, skráš-
ľujú ho peknými predzáhradkami, 
pretože im nie je ľahostajné okolie, 
v ktorom žijú. Takéto činnosti sú 
bežné v obciach, menších mestách 
alebo štvrtiach. Sú výsledkom spo-
ločnej komunikácie a spoločného 
cieľa- žiť v krajšom a čistejšom mes-
te, obci. V tomto smere sa chcem 
poďakovať aktívnym občanom v 
bytovkách na uliciach Dlhá, Lipo-
vá, Námestie odborárov a v dolnej 
časti Námestie SNP č. 13,14.

Do mesta sa opäť vrátil žbln-
kot pekne upravenej fontány na 
pešej zóne. Do dnešného dňa je 
naša jediná. Chráňme si ju. Pro-
sím občanov, rodičov a deti, aby 
ju neničili, nešliapali po nej a ne-
vhadzovali do nej nič. Slúži nám 
všetkým, je radosťou pre naše oči 
a prijemným spestrením pobytu 
na pešej zóne nás všetkých. Nech 
si jej nepretržitý a bezproblémový 

žblnkot môžeme spoločne užívať 
celú sezónu.

V odpadovom hospodárstve 
sme zrealizovali súťaž na zberovú 
spoločnosť komunálneho odpa-
du. Aj napriek vyššej cene za tonáž 
vyvezeného odpadu, poplatok na 
obyvateľa ostal  nezvýšený. Mesto 
zakúpilo nové veľkokapacitné kon-
tajnery, v blízkom období bude 
osádzať nové odpadkové koše v 
meste a má v pláne budovať  kon-
tajnerové stojiská.

V oblasti športu sme sa zame-
rali na väčšiu finančnú podporu 
klubov, na ich aktivitu a rozvoj. Z 
predchádzajúcich 13.000 € sme 
dotáciu navýšili na 25.000€. Zá-
väzkom zo strany nášho futbalo-
vého klubu bol postup do vyššej 
futbalovej súťaže, čo sa im aj po-

darilo. FK mesta Tlmače blahože-
lám a prajem im ďalšie úspechy a 
chuť športovať. Novovzniknutej 
atletickej škôlke AK-ZŠ Tlmače sa 
dostavili prvé úspechy. So svojou 
širokou základňou absolvujú mno-
hé preteky, z ktorých si  deti privá-
žajú medaily. Trénerom ale hlavne 
deťom blahoželám. V dnešných 
dňoch je už plne využívané zre-
konštruované multifunkčné ihrisko 
v dolnej časti, na ktorom sa osadil 
mantinelový systém so záchytný-
mi sieťami.

Rád by som nechal priestor aj 
pre aktivity, ktoré nám aj napriek 
všetkej snahe nevyšli.  Občania 
dolnej časti Tlmáč stále čakajú na 
dobudovanie kanalizácie v meste. 
Dôvodov bolo veľa. V súčasnos-
ti  má mesto problém s vysporia-
daním pozemkov  pod budúcou 
modernou ČOV. Mesto má k dis-
pozícii možnú zámenu pozemkov 
v tomto prípade, ostáva otázka či s 
ňou dotknutá rodina bude súhla-
siť. Táto čistička je potrebná a to 
aj napriek snahe pretlačiť názor, 

že Tlmače sú mestom čističiek. 
Z tohto miesta deklarujem,  že 
mesto dodnes nemá vo vlastníc-
tve žiadnu čističku, tie, ktoré sa v 
meste nachádzajú, sú vo vlastníc-
tve iných spoločností a mesto nie 
je oprávnené s nimi nakladať ani 
ich nijakým spôsobom prevádzko-
vať. Sú to čističky, ktoré sú svojou 
technológiou zastarané, prípadne 
nevyhovujúce na ich ďalšie pre-
vádzkovanie. Z tohto dôvodu, v 
zmysle deklarovania verejného zá-
ujmu, je nutné vybudovanie no-
vej ČOV a následne bude možné 
dobudovať kanalizáciu v dolnej 
časti Tlmáč.

Kriticky vnímam spoluprácu 
mesta a mestského zastupiteľstva, 
ktoré je založené iba na komuni-
kácii konkrétnych a tých istých 
poslancov, ktorí sa zúčastňujú na 
podujatiach, vnášajú podnety a 
spolupracujú s úradom. Chcem 
sa menovite poďakovať za aktív-
nu spoluprácu s MUDr. Šebovou, 
Mgr. Žúborom, p. Fazekašom a s 
Ing. Procházkom. Prial by som si, 
aby naša komunikácia bola vo vše-
obecnosti plynulejšia, motivačná 
a nápaditá, aby vnášala do mes-
ta podnety na rozvoj a rast tohto 
krásneho kúta Slovenska. 

Tradične k záveru môjho prího-
voru patrí poďakovanie tým, ktorí 
sa svojou prácou, aktivitami a čin-
nosťou zasluhujú o šírenie dobrého 
mena mesta: Ďakujem tlmačským 
členom Karate klubu Nová Baňa 
za svoju vynikajúcu účasť na ME 
v Rumunsku, nášmu speváckemu 
súboru P-O-K-U-S, ktorý pri prvej 
príležitosti svojim výnimočným vy-
stúpením dojme k slzám obecen-
stvo. FS Vatra, ktorý reprezentuje 
bohatstvo nášho folklóru na me-
dzinárodných javiskách. Cením a 
vážim si každodennú prácu našich 
občanov, zamestnancov príspev-
kovej organizácie SMT, p. Gogovi, 
ktorý pomáha riadiť a usmerňovať 
našich aktivačných pracovníkov, 
p. Sabadkovej, ktorá je srdcom 
čistoty v dolnej časti Tlmáč. Ch-
cem zvlášť vyjadriť poďakovanie 
občanom p. Partlovej, Šmirinovej, 
p. Tulovej a p. Bednárovi za účasť 
na našich mestských brigádach, 
kiežby nás bolo viac...

Dovoľ te mi sa poďakovať 
všetkým dobrovoľníkom, spon-
zorom aj samotným účastníkom 
na rôznych podujatiach, ktorí po-
máhajú Tlmačom posilniť vlastnú 
identitu a ľuďom prinášať  dôvody, 
prečo byť hrdým Tlmačanom.

Prajem vám krásne leto milí 
občania!

Miroslav Kupči
primátor mesta

(dokončenie z 3 str.)

SLOVO PRIMÁTORA



5Tlmačské echo

Zo života škôlkárov a pedagógov v MŠ Lúčik Tlmače
Zdalo by sa, že sa tento školský 

rok 2016/2017  začal iba nedávno a 
nechce sa nám veriť, že už pomaly 
ubehol celý školský rok.

MŠ aj tento školský rok ponúkla 
pre deti krúžkovú činnosť, to zn. 
nadštandardy v MŠ a to: saunova-
nie, plávanie v spolupráci s Aqu-
asport Levice, pohybový krúžok 
zumbu,  športový krúžok a výučbu 
anglického jazyka.

• V septembri ako prvé sa usku-
točnili imatrikulácie, netradične v 
troch triedach: Delfíniky, Myšky a 
Rybičky. Trieda Rybičiek bola pre 
tento šk. rok triedou najmladších 
detí vo veku 2,5-3 roky,

• Október sa niesol v znamení 
Besiedky so starými rodičmi, Hal-
loween –tekvičkový pochod, Šar-
kaniády, Deň jablka,

• V novembri sa uskutočnila be-
seda s policajtom-preventistom, a 
celá MŠ pracovala na týždni tvori-
vosti a experimentov,

• December bol prípravou na 
Mikuláša v MŠ, Vianočné besiedky 
a oslava sviatkov zimy v DK, 

• Január nám doprial veľa sne-
hovej nádielky, takže aktivity, ktoré 
sme mali naplánované ako: maľo-
vanie do snehu, stavanie snehulia-
kov a zimné sánkovačky sme si do 
sýtosti užili.

• Február bol v očakávaní fašian-
gových karnevalov,

• A prišla jar, mesiac Marec a 
s ním návšteva knižnice pre prí-
ležitosti Mesiaca knihy, beseda 
so spisovateľkou Mgr. Veronikou 
Árendášovou, vítali sme jar hode-
ním Moreny do Hrona, oslávili sme 
taktiež Deň vody,

• V apríli sme sa zapojili do akti-
vít Dňa Zeme. Táto aktivita  vznikla 
ako reakcia na rozsiahle poškodzo-
vanie životného prostredia.  Jeho 
cieľom je pripomenutie si našej 
závislosti na cenných daroch po-
skytovaných Zemou. Deti vedieme 
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,

• Tento rok sme  pre deti a ich 
rodičov realizovali ochutnávku ná-
tierok tzv.: Nátierkový deň, kde sa 
na príprave nátierok podieľali aj sa-
motné deti. V popoludňajších ho-
dinách mali možnosť rodičia spo-
lu so svojimi ratolesťami ochutnať 
deťmi vyrobené nátierky,

• Poslednou akciou v mesia-
ci apríl bolo privítanie budúcich 
škôlkárov, ktorí sa prišli zoznámiť s 
prostredím MŠ a zahrať medzi naj-

menšie detičky do triedy Rybičiek 
a Delfínikov, 

• V mesiaci máj tradične osla-
vujeme Deň matiek, na ktorý deti 
usilovne nacvičovali program, len 
aby potešili svoju milovanú ma-
mičku. Akadémia ku Dňu matiek sa 
realizovala v Spoločenskom dome 
v Tlmačoch na Lipníku 14. Mája.

A čo nás ešte do konca školské-
ho roka čaká? 

• Materská škola je spoluorgani-
zátorom prehliadky Malých zdra-
votníkov- detí predprimárneho 
veku s cieľom overenia úrovne teo-
retických vedomostí a praktických 
schopností v oblasti poskytovania 
prvej pomoci pri ošetrovaní jedno-

duchých zranení ako sú odrenina, 
popálenina a uštipnutie hmyzom. 
Tento rok sa bude konať 30. Mája.         

• Ako po minulé roky aj tento 
rok sa MŠ zapojí do osvety v oblasti 
správnej dentálnej hygieny V pro-
jekte Dental Alarm, budú naše deti 
4 dni školiť zubní dentálni študenti 
medicíny,

• Pre deti najkrajší deň je  Medzi-
národný deň detí,kde na deti čaká 
plno prekvapení a zábavy

• Nesmieme zabudnúť ani  na 
Deň otcov spojený s  Dňom rodiny, 
ktorý oslavujeme v areáli MŠ for-
mou opekačky. Táto oslava je plná 
zábavy, súťaženia s ockami pre kto-
rého si deti pripravia aj darček.

• Na záver školského roka ne-
smieme zabudnúť aj na našich 
predškolákov, ktorí sa zábavnou 
formou lúčia so škôlkou spolu s ro-
dičmi a ich učiteľkami. Tento rok 
nás čaká rozlúčka s triedou Sovi-
čiek a triedou Žirafiek.

Aj v tomto školskom roku ako i 
po iné roky sa snažíme zveľaďovať 
školský dvor, nahrádzať  a dopĺňať 
preliezačkami, ktoré spĺňajú para-
metre a sú certifikované, to zname-
ná, bezpečné pre deti. Tešíme sa, že 

nám na školskom dvore pribudol 
drevený vláčik, strunová preliezač-
ka a „Chodník zdravia“, ktorý sme 
získali zapojením sa do Grantové-
ho programu Kooperativy VIENNA 
INSURANCE GROUP-  Bezpečne v 
komunite - bezpečne doma. Tento 
grantový program je zameraný na 
podporu vytvárania bezpečného 
prostredia pre deti a mladých ľudí. 
Materská škola získala z tohto pro-
jektu sumu: 900 €. 

Zámerom projektu Materskej 
školy „Lúčik na ceste za zdravím“ je 
realizácia zdravotnej výchovy a vý-
chovy k zdravému životnému štýlu, 
podpora zmysluplného a bezpeč-
ného prostredia a rozvoj sebaúcty 

a sebavedomia detí. K uvedenej 
výchove bude slúžiť chodník zdra-
via, ktorý okrem rozvoja zdravotnej 
výchovy, rozvinie u detí špeciálne 
zručnosti v oblasti rozvoja hrubej 
motoriky a zároveň dbá na správne 
zdržanie tela, správny vývoj klenby 
chodidiel detí.

Filozofiou našej MŠ  je, aby dieťa 
v materskej škole bolo šťastné a 
pripravené na život v spoločnos-
ti. Preto našim cieľom je pripraviť 
deťom také prostredie, aby sa u 
detí rozvíjali i návyky súvisiace so 
zdravým životným štýlom a pripra-
viť adekvátne podmienky na rozvoj 
ich potenciálu, s dôrazom na pod-
porovanie a rozvíjanie všetkých 
schopností.Ďalšou kapitolou na-
šej materskej školy je spolupráca 
s rodičmi.Veľmi oceňujeme rôzne 
formy pomoci rodičov našej škôl-
ke –materiálna pomoc sponzorov, 
alebo dobrá spolupráca so zriaďo-
vateľom MÚ Tlmače. Rodičia sa tiež 
aktívne zúčastňujú všetkých akcií, 
ktoré materská škola usporadúva.

Naším prianím je, aby v tomto 
krásnom prostredí našej MŠ vyrást-
la aj ďalšia generácia detí, ktoré sa 
budú v našej materskej škole cítiť 
ako doma a radi sa do nej vracať

Ing. Oľga Čižmárová, 
uč. MŠ

X. ročník stretnutia bývalých 
učiteliek a jasličkárok

Už desiaty krát sa stretli v dome kultúry v dolnej časti mesta Tlmače 
bývalé učiteľky MŠ a sestričky z jaslí. Na tieto stretnutia sa tešia hlavne 
tie zrelšie ročníky, ktoré radi spomínajú na svoju prácu s deťmi. Sú to 
hodiny strávené peknými spomienkami pri dobrom občerstvení, o 
ktoré sa každý rok postarala naša Monika Klementová, ktorá je „dušou“ 
každého podujatia usporiadaného našou materskou školou. Ďakujem 
za všetky jej dobroty a jej nezištnú pomoc. 

Či sa budeme môcť tešiť aj na XI. ročník je už otázne, nakoľko mlad-
šie učiteľky, ešte pracujúce nemajú o tieto stretnutia záujem. Takže ja 
ako dôchodkyňa sa ako hosť takéhoto stretnutia možno nedočkám. 
Hreje ma však dobrý pocit, že desať uplynulých ročníkov bolo veľmi 
vydarených a všetky zúčastnené mali z nich radosť.          

 Považanová Margita, riaditeľka MŠ Nová 2 Tlmače

Deň matiek



6 Tlmačské echo

Slniečková škôlka 
Tak voláme našu Materskú školu 

v dolnej časti mesta Tlmače. Pod-
ľa názvu školského vzdelávacieho 
programu: „Naše zvedavé slniečka“, 
ktorým sa riadime už niekoľko ro-
kov. Je to výstižné pomenovanie 
nielen pre náš výchovno-vzdelá-
vací program, ale hlavne sedí na 
deti, ktoré túto materskú školu na-
vštevujú. Sú to naozaj „zvedavé sl-
niečka“ nielen pre svojich blízkych, 
ale aj pre celý náš personál. Deti 
sú tu šťastné, veselé a spokojné a 
spolu s nimi aj ich rodičia. A keď 
sú spokojní oni ,tak sme spokoj-
ní aj my. Naposledy sme sa s vami 
(čitateľmi Tlmačského echa) rozlú-
čili s prianím všetkého najlepšieho 
v novom roku. My sme začali rok 
2017 zvesela. Ani sme sa nenazdali 
a január bol preč a my sme začali žiť 

fašiangovo -  najprv pekným valen-
tínskym dňom - deti mali na raňaj-
ky srdiečkový chlebík, na desiatu 
zeleninu v tvare kvietkov - to bola 
práca hlavne tety Moniky a pomá-
hala jej pri tom aj teta Zuzka. Čielka 
detí zdobili farebné srdiečka a do-
mov si odná-
šali papiero-
vých mackov 
a zajačikov 
s  d r o b n o u 
sladkosťou - 
bol to jedno-
ducho krásny 
valentínsky 
deň. Čoskoro 
nato sme za-
čali s prípra-
vou na náš 
tradičný kar-

neval. To ste mali 
vidieť,  koľko za-
maskovaných detí, 
rodičov aj bývalých 
škôlkarov bolo v 
našom kultúrnom 
dome v dolnej čas-
ti mesta. Priestory 
bol i  v yzdobené 
rôznymi karneva-
lovými ozdobami, 
ktoré tvorili nielen 
učiteľky ale aj deti. 
O veselú náladu sa 

vo veľkej miere postaral aj šašo 
Roman. Rôzne dobroty, maškrty, 
pripravili mamičky a tradičné fa-
šiangové šišky s penou, či lekvá-
rom prichystala naša teta Monika 
- tých bolo dosť pre všetkých a chu-
tili naozaj vynikajúco. Na karneval 
spomínali deti ešte dlho - každé z 
nich si totiž odnieslo aj hodnotnú 
tombolu. 1. marcový deň bol pre 
naše deti sviatkom. Navštívilo nás 

divadielko „Včielka“ z Piešťan. Videli 
sme krásnu bábkovú rozprávku „O 
divotvornom hrnčeku“, pomocou 
ktorej si deti potvrdili to, čo už dáv-
no vedeli: ako dôležité je v živote 
využívať čarovné slovíčka - prosím 
a ďakujem. V  tomto mesiaci nav-
štívili naši predškoláci Základnú 
školu na Lipníku, kde terajší prváci 
(mnohí aj z našej materskej školy) 
ukázali čo všetko sa už naučili  a 
naše deti sa mohli na vlastné oči 
presvedčiť, aká je „veľká škola“ a 
už sa na ňu tešia. Koncom marca 

Naša Materská škola v Tlmačoch 
na Lipníku je spoluorganizátorom 
prehliadky Malých zdravotníkov- 
detí predprimárneho veku s cieľom 
overenia úrovne teoretických ve-
domostí a praktických schopností v 
oblasti poskytovania prvej pomoci 
pri ošetrovaní jednoduchých zra-
není ako sú odrenina, popálenina 
a uštipnutie hmyzom. Tento rok sa 
konala 30. mája. Charakter podu-
jatia bola prezentácia úrovne po-
znatkov a praktických skúseností 
detí predprimárneho veku v po-
skytovaní prvej pomoci. Pôsobe-
nie na deti v oblasti formovania 
zdravotného uvedomenia,  pozi-
tívneho vzťahu k ochrane človeka 
a zdravia, utvárania základov mrav-
ných citov a prirodzeného rozvoja 
plnohodnotnej, jedinečnej osob-
nosti dieťaťa. Podujatie smeruje k 
rozšíreniu a upevneniu poznatkov 
z oblasti zdravotnej a dopravnej 
výchovy. Je jedným z článkov reťaz-
ca edukačného pôsobenia na deti. 

Malí zdravotníci v Tlmačoch
Klub zdravých materských škôl pri 
Územnom spolku Slovenského 
Červeného kríža v Leviciach tento 
školský rok vyhlásil už 24. ročník 
prehliadky Malých zdravotníkov. 
Súčasťou prehliadky boli aj  aktivity 
na detskom mobilnom dopravnom 
ihrisku. Detské ihrisko bolo posta-
vené v prenajatých priestoroch pri 
Dome kultúry v Tlmačoch a po te-
lefonickom dohovore s organizu-
júcou materskou školou v obvode 
ho mohla verejnosť zdarma využiť 
ešte dva dni po prehliadke. Do rolí 
figurantov boli oslovení dobrovoľ-
níci, členovia a mládežníci z SČK, 
pedagógovia a asistenti MŠ, deti z 
MŠ a ZŠ. Súčasťou prehliadky boli 
aj výtvarné práce detí z celého 
okresu Levice.

K hlavným cieľom prehliadky 
patrí aj odber krvi darcov – rodi-
čov a starých rodičov detí, zamest-
nancov materských škôl, dobro-
voľníkov a širokej verejnosti. Deti 
majú možnosť priamo pozorovať 

darcov krvi pri odbere, s obavou, 
rešpektom a veľkou láskou držať 
za ruku svojich milovaných rodičov, 
učiteľky... Vnímavo a s rešpektom 
sledovať darcov, ich emócie pri 
darovaní vzácnej tekutiny, ktorá 
pomáha zachraňovať zdravie a ži-
voty ľudí. Zamestnanci mobilnej 
Národnej transfúznej stanice z Nit-
ry už niekoľko rokov zanietene a 
trpezlivo deťom vysvetľujú a prak-
ticky predvádzajú testy krvných 

skupín a fungovanie prístrojov, kto-
ré zabezpečujú nezrážanie krvi vo 
vakoch. Tento rok prišlo darovať 
vzácnu tekutinu 20 darcov. Týmto 
projektom v rámci osvety pripravu-
jeme pre našu spoločnosť nových 
darcov krvi, zatiaľ však len malých 
škôlkarov, ale veľmi vnímavých a 
empatických ľudí.

Mgr. Jarmila Fazekašová
zástupkyňa riad.

 MŠ Tlmače-Lipník

sme sa rozlúčili so zimou a priví-
tali jar hodením „Moreny“ do Hro-
na. Sprevádzali sme ju piesňami 
dolu Hronom hodný kus - bola to 
pre deti pekná jarná vychádzka. V 
apríli sme sa zúčastnili vystúpenia 
na Tekovskom koliesku s pekným 
ľudovým pásmom, ktorým sme po-
tešili neskôr aj bývalé pani učiteľky 
a jasličkárky na ich X. stretnutí.    V 
máji sme privítali v našej MŠ všetky 
mamky, babky, ba aj prababky aby 
sme im zavinšovali tancom, pies-
ňami a básničkami i malým darče-
kom ku Dňu matiek. Pohostili ich 
krásnymi vyzdobenými koláčikmi 
v tvare srdca a kvietkov.  Na týž-
deň od 29. mája do 2. júna sa deti 
tešia najviac. Je to tradične týždeň, 
ktorý patrí im. Každý deň majú pri-
pravené rôzne zaujímavé činnosti: 
vozenie na koči, kŕmenie koníkov, 
Deň rozprávky, Detskú olympiádu, 
Indiánsky deň, výlet spojený s di-
vadlom pre deti. Rozlúčka so škol-
ským rokom je spojená s rozlúčkou 
s našimi predškolákmi, z ktorých 
sa od septembra stanú prváci. Im 
ako aj všetkým ostatným prvákom 
želáme, aby sa im v škole páčilo 
aspoň tak, ako v MŠ a darilo sa im. 
Našu materskú školu čakajú od 
septembra aj iné zmeny - rozlú-
čime sa nielen s predškolákmi, ale 
nastanú aj personálne zmeny na 
poste riaditeľky a učiteľky. Novým 
kolegyniam prajeme, aby „zapadli“ 
do kolektívu a mali radi naše deti a 
deti aby mali radi ich. 

 Považanová Margita, 
riaditeľka MŠ Nová 2, Tlmače

Tekovské koliesko 2017

Morena
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Plesali všetci

Z činnosti Základnej školy

16.02.2017 sa telocvičňa ZŠ v 
Tlmačoch premenila na tanečný 
parket a žiaci prvého stupňa na 
veselé a pod škraboškami, mas-
kami ,kostýmami sa ukrývajúce 
postavičky z rozprávok a filmov. 
Aj pani učiteľky a vychovávateľky 
odložili na pár hodín ukazovátka, 
perá, triedne knihy a zmenili sa na 
indiánky s farebnými čelenkami a 
pierkami vo vlasoch. Konal sa totiž 
„KARNEVAL“ a všetci boli pozvaní. 
O výzdobu, dobrú náladu , súťaže a 
občerstvenie , čiže celý program sa 
postarali pani učiteľky a vychová-

V termíne od 27.2.2017 do 
3.3.2017 sa žiaci ZŠ z Tlmáč , roční-
ky 7,8 a 9 zúčastnili lyžiarskeho vý-
cviku v lyžiarskom stredisku Telgárt 
,Nízke Tatry. Spolu 27 žiakov bolo 
rozdelených do dvoch výcvikových 
skupín. Pod vedením lyžiarskych 
inštruktorov Mgr.M.Henčeka a J.Ku-
ňáka  zdokonalili svoje lyžiarske 
schopnosti lyžiari z každej skupiny. 
Lyžovalo sa na svahu v dopoludňaj-
ších aj popoludňajších hodinách. 
Tento rok sa žiakom  
lyžiarsky výcvik vy-
daril aj vďaka po-
časiu a dostatoč-
ného množstva 
snehu .Žiaci boli 
ubytovaní priamo 
v apartmánoch ly-
žiarskeho strediska 
Telgárt s krásnym 
výhľadom na za-
sneženú Kráľovu 
hoľu. Streda bola 
v popoludňajších 
hodinách odpo-
činková, ale my 
sme neodpočívali 
a urobili sme si vy-

vateľky. O hudobnú zábavu Martin 
Majer. Medzi tanečnými kolami sa 
súťažilo. Prváci predviedli tanečné 
kreácie v metlovom tanci. Druháci 
si zmerali sily v preťahovaní sa la-
nom . Tretiaci zdolávali dopravnú 
dráhu na kolobežkách. Štvrtáci 
ukázali atletické schopnosti na pre-
kážkovej dráhe. Súťažné kolektívy 
boli odmenené diplomom na pa-
miatku sladkou odmenou. Plesali a 
bavili sa všetci. Už teraz sa tešíme 
na „KARNEVAL 2018“.

 Kolektív 
vychovávateliek ŠKD

chádzku ku prameňu rieky Hron. 
Cestou sa nám naskytol prekrásny 
výhľad na Telgártsky viadukt. Po 
týždni skvelých zážitkov nakoniec 
všetko dobre dopadlo a tí ,ktorí ne-
vedeli lyžovať odchádzali domov s 
dobrým pocitom, že všetko zvládli 
a už patria medzi lyžiarov. Už teraz 
sa tešíme, na lyžiarsky výcvik v bu-
dúcom školskom roku.

Mgr. Marek Henček, 
Jana Titurusová

 Z  nelyžiarov lyžiari

Dňa  31.3. 2017 sa žiaci ZŠ Tlma-
če zúčastnili atletických pretekov 
Bavme deti športom v Bratislave vo 
finálovom kole, kde získali krásne 3. 
miesto. Súťažili žiaci prvého stupňa 
štyri dievčatá – N. Lacková, D.Ková-
čová, S. Arendášová, T. Máčajová a 
štyria chlapci M. Záležák, L. Horňák, 
V. Spasič, M. Kupči. Tento fantastic-
ký výsledok dosiahli vďaka pocti-

Atletické preteky  
Bavme deti športom

Ročníky 7, 8 a 9 na  lyžiarskom výcviku v stredisku Telgárt, Nízke Tatry.

Súťažili žiaci prvého stupňa štyri dievčatá – N. Lacková, D.Kováčová, S. 
Arendášová, T. Máčajová a štyria chlapci M. Záležák, L. Horňák, V. Spasič

vej príprave, veľkej húževnatosti, 
súťaživosti a v neposlednom rade 
aj vďaka obetavosti a motivujúce-
mu prístupu p. učiteliek a trénerov. 
Deti sa tešili nielen zo zisku pohára, 
ale aj zo stretnutia s olympijskými 
reprezentatmi Repčíkom, Beerom, 
Czakovou, čo ich inšpirovalo k ďal-
šiemu napredovaniu a zlepšovaniu 
ich výkonov.
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Malé spisovateľky z tretieho 
ročníka ZŠ Tlmače

Na známosť sa všetkým dáva, 
mimoriadna zvláštna správa, tak 
ako vždy v tomto čase, v dňoch 6. 
a 7. apríla 2017 sa uskutočnil zápis 
detí do 1. ročníka Základnej školy 
Školská 9, Tlmače. Aj v našej ško-
le sme sa na príchod nových bu-
dúcich žiakov tešili. Pani učiteľky 
pripravili pre deti podnetné úlohy 
motivované zábavou vo 
veselej Šašoškole.  Deti 
sa mohli  s pani učiteľka-
mi zabaviť  a  zároveň si 
preveriť ich pripravenosť 
na vstup do prvej triedy. 
Budúci prváci boli veľmi 
šikovní a nebojácni, k čo-
mu im napomáhali aj milé 
pani učiteľky z MŠ. Prvý 
dôležitý kontakt so ško-
lou sa deťom páčil a na-
vyše si zo zápisu odniesli 
darčeky, ktoré pre nich pri-
pravili pani učiteľky a  pani 
vychovávateľky. Dúfame, 

že tieto okamihy v našej  škole 
vzbudili v budúcich prvákoch veľa 
odhodlania sa popasovať so škol-
skými povinnosťami, ktoré na nich 
čakajú. A my všetci im v tom veľmi 
radi pomôžeme. Už dnes sa tešíme, 
ako v septembri privítame svojich 
nových žiakov i spolužiakov. 

Mgr. Zuzana Kováčiková

Veselo je v škole

Každý rok v apríli sa na našej 
škole koná súťaž malých spevákov 
ľudových piesní  „Slávik Slovenska“. 
Ani tento rok nebol výnimkou. Po 
niekoľkotýždňových prípravách, 
keď sme hľadali pre spevákov 
vhodné piesne, usilovne sa ich učili 
a nacvičovali sme v sprievode klaví-
ra a harmoniky, prišiel ten deň D. 

24.apríla 2017 o 14.00 hodine 
sme sa zišli, aby sme si vypočuli 
spevácke výkony žiakov 1.-8.roční-
ka ZŠ a rozhodli sa, ktorí nás pôjdu 
reprezentovať na okresné kolo do 
Levíc. Výkony malých slávikov boli 
veľmi vyrovnané a tak rozhodova-
nie nebolo ľahké. Porota sa však 
napokon rozhodla udeliť ceny na-
sledovne:

Slávici na Základnej 
škole v Tlmačoch

I.kategória      
1.miesto  Mia Spasičová
2.miesto  Miriam Ďurovská
3. miesto Anabella Čerbová, Da-
mián Máčaj
II.kategória     
1.miesto Sophia Spasičová
2.Veronika Zajková
III.kategória     
1.miesto  Emma Fábryová
2.miesto  Dominika Herczegová

Víťazi jednotlivých kategórií 
nás 12.5.2017 reprezentovali na 
okresnom kole Slávik Slovenska 
2017 v Leviciach, kde sa podari-
lo v III.kategórii obsadiť 3.miesto 
Emme Fábryovej. Všetkým srdečne 
blahoželáme a dúfame, že ich láska 
k ľudovej piesni bude sprevádzať 
aj v ďalších rokoch.

Jaroslava Lehocká

Foto: Malí Slávici

Naše malé spisovateľky vza-
li pero do ruky, napísali príbeh 
krásny a vyhrali prvé a tretie 
ceny.

Simonka Galbavá -   prvé 
miesto v celoslovenskej súťaži  
jednotlivcov  v literárnej tvor-
be   „Voda pre život – život pre 
vodu“

Sonička Árendášová - prvé 

miesto v literárnej súťaži  „Kľúče 
od zlatého mesta“

Kristínka Struhárová – tretie 
miesto v literárnej súťaži  „Kľúče 
od zlatého mesta“

Gratulujeme našim spisova-
teľkám!

Žiaci tretieho ročníka spolu 
s triednou pani učiteľkou 

Mgr. J. Kováčovou

 

Rebeka Sádovská s učiteľkou Mgr. Zuzanou 
Kováčikovou na zápise do 1. ročníka

Žiaci ZŠ v Tlmačoch sa aj v tom-
to školskom roku zúčastnili recitač-
nej súťaže Hviezdoslavov Kubín, 
kde prezentovali svoje výkony v re-
citácii poézie a prózy. Našim žia-
kom sa tento rok darilo mimoriad-
ne dobre, čím ukázali, že nadanie 
na recitáciu rozhodne majú. 

Z obvodného kola, ktoré sa ko-
nalo 30.3.2017 v MsKS na Lipníku, 
skončili na prvom mieste v rámci 
svojej kategórie až piati naši žiaci, 
ktorí tým postúpili do okresného 
kola – Soňa Árendášová (3. roč.), Lea 
Považanová (3. roč.), Kristína Áren-
dášová (5. roč.), Timea Vrtíková (8. 
roč.) a Bianka Kováčiková (9. roč.). 

V okresnom kole v Leviciach 

Hviezdoslavov Kubín
naši žiaci opäť bodovali a dve 
najmladšie reprezentantky našej 
školy získali prvé miesto vo svojej 
kategórii – Soňa Árendášová a Lea 
Považanová. Tieto dve mladé reci-
tátorky zakončili svoje pôsobenie 
v tomto ročníku Hviezdoslavovho 
Kubína impozantne – v krajskom 
kole v Topoľčanoch, ktoré sa usku-
točnilo 12.5.2017, získala Soňa 
Árendášová 3. miesto za recitáciu 
poézie a Lea Považanová 2. miesto 
za recitáciu prózy.

Všetkým našim úspešným re-
citátorom gratulujeme a ďakuje-
me za ukážkovú reprezentáciu ZŠ 
v Tlmačoch.

Juraj Šebo
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Základná umelecká škola v Tl-
mačoch poskytuje záujmové 
vzdelávanie deťom  predškolské-
ho veku, žiakom základných škôl, 
študentom stredných škôl a vy-
sokých škôl a dospelých. Rozvíjať 
svoj talent majú možnosť v hu-
dobnom, výtvarnom, tanečnom 
a literárno-dramatickom odbore 
a pokračovať v umeleckej príprave 
na vyššom stupni škôl umeleckého 
zamerania. Štúdium sa realizuje in-
dividuálnou a skupinovou formou. 
Vyučovacie predmety v ZUŠ na jed-
notlivých odboroch napomáhajú 
rozvoju emocionálnej inteligen-
cie a tvorivosti. Na škole pôsobí 15 
pedagógov.  Okrem prípravy detí 
na koncerty, sa učitelia so svojimi 
žiakmi zúčastňujú aj súťaží. V škol-
skom roku 2016/2017 sa zapojili do 
súťažného zápolenia nasledovní 
pedagógovia a žiaci: 

Celoslovenskej prehliadky só-
lovej hry na cimbale žiakov ZUŠ 
sa zúčastnili žiaci cimbalovej triedy 
pani učiteľky Frederiky Uhnáko-
vej v dňoch 2. a  4. 12.2016 na ZUŠ 
J. Kresánka V Bratislave. V I.kate-
górii nás zastupoval Filip Ernest 
Hudák, v II.kat. Margaréta Herco-
vá a v III. kat. Nina Ďatková. Všetci 
získali ocenenie v zlatom pásme.

Dňa 20.3.2017 sa družstvo A 
kategórie v zložení Tatiana Faš-
ková, Marek Uhnák, Lýdia No-
váková zúčastnilo celoslovenské-

ho kola súťaže v hudobnej náuke 
Hnúšťanský akord, ktoré sa kona-
lo v Hnúšti. Naši žiaci podali veľmi 
dobrý výkon a umiestnili sa na 1. 
mieste. Po skončení celosloven-
ského kola sa uskutočnilo aj medzi-
národné kolo súťaže, kde družstvo 
našej školy získalo 2.miesto. Na 
súťaž ich pripravila pani riaditeľka 
Renáta Godová. 

Dňa 29.03.2017 si osobne pre-
vzala ocenenie aj naša kolegyňa, 
pani učiteľka Frederika Uhnáková 
z rúk vedúceho odboru školstva 
Mgr. Milana Galabu. Návrh na oce-
nenie predložila riaditeľka školy 
Mgr. Renáta Godová ako morálne 
ocenenie za dlhoročnú vynikajúcu 
pedagogickú činnosť v umeleckom 
školstve - hra na klavíri a cimbale, 
za mimoškolské aktivity, ako aj za 
úspechy vo výchovno-vzdeláva-
com procese v umeleckom škol-
stve a za prácu v prospech školy.

Na celoslovenskej interpretač-
nej súťaži Schneiderova Trnava 
2017 v 2.kategórii v sólovej hre 
na klavíri reprezentoval školu Ma-
rek Uhnák, z triedy pani učiteľky 
Frederiky Uhnákovej. Marek 
Uhnák získal ocenenie v zlatom 
pásme.

V okresnom kole  výtvarnej 
súťaži Vesmír očami detí 2017, 
pod vedením pani učiteľky An-
drey Harmadyovej,  získali  naši 
žiaci nasledovné ocenenia:

Základná umelecká škola v Tlmačoch
Vo 4.kategórii: 
1.miesto  Lesia Mezeiová
3.miesto  Simona Šebová
V 5.kategórii :
2.miesto Natália Hlbočanová 
3.miesto  Veronika Zajková

Hviezdoslavov Kubín je najstar-
šou a najprestížnejšou súťažou 
v oblasti umeleckého prednesu 
a divadiel poézie. Mestské kultúrne 
stredisko Tlmače organizovalo ob-
vodné kolo dňa 30.03.2017. Našu 
školu reprezentovali žiačky: Pau-
lína Mihálová v II.kategórii – poé-
zia, Alica Michníková v II.kategórii 
– próza. Paulína Mihálová získala 
2.miesto. Žiačky na súťaž pripravil 
pán učiteľ Roman Mihálka. 

ZUŠ Jána Cikkera v Banskej 
Bystrici organizovala 13.ročník ce-
loslovenskej súťažnej prehliadky 
výtvarných odborov základných 
umeleckých škôl Maľovaná Zuš-
ka. Soňa Slížiková pod vedením 
pani učiteľky Andrey Harma-
dyovej získala zlaté pásmo  v III.
kategórii. 

Ďalšou súťažou na ktorej sme 
mali zastúpenie bol Levický hu-
dobný festival. Hlavným cieľom 
súťažnej prehliadky bola motivá-
cia žiakov ZUŠ ku kvalitnej inter-
pretácii hudobných diel. Príprava 
na verejné vystúpenie spojená so 
súťažnou atmosférou nabádala žia-
kov k prekonávaniu vlastných mož-

ností. Dôležitým aspektom bola aj 
možnosť príjemného priateľského 
stretnutia a vzájomného spoznáva-
nia sa  s  rovesníkmi, ktorí majú po-
dobné voľnočasové aktivity. Z kla-
vírnej triedy pani učiteľky Renaty 
Trungelovej sa v I.kategórii Lia-
na Mezeiová umiestnila v zlatom 
pásme, Bohumil Ivan v striebor-
nom a Soňa Havranová  v bronzo-
vom pásme. Z husľovej triedy pani 
učiteľky Eriky Beňušovej získala 
v I.kat. Liliana Mičová zlaté pásmo 
a bola víťazkou vo svojej kategórii. 
Z akordeónovej triedy pani riaditeľ-
ky Renáty Godovej reprezentoval 
Marek Uhnák, ktorý v II.kategórii 
získal zlaté pásmo a cenu poroty 
za interpretáciu skladby Variácie 
na starú pieseň. Tamara Štefano-
vá z klavírnej triedy pani učiteľky 
Ildikó Kovácsovej získala v II.kat. 
strieborné pásmo. Gitarovú triedu 
reprezentoval Oliver Potocký pod 
vedením pána učiteľa Juraja Kráľa. 
Umiestnil sa v bronzovom pásme. 
Na II.ročníku Celoslovenskej akor-
deónovej súťažnej prehliadky 
reprezentoval našu školu Marek 
Uhnák – zlaté pásmo a víťaz II.ka-
tegórie. Na súťaž ho pripravila pani 
riaditeľka Renáta Godová. 

Srdečne blahoželáme žiakom  
a pedagógom a ďakujeme im za 
reprezentáciu ako školy, tak i mesta 
Tlmače.

ZUŠ Tlmače

Dňa 27.2.2017 sme my, druháci 
a tretiaci Strednej odbornej školy 
technickej v Tlmačoch vymenili 
školské lavice za príjemnejšie ak-
tivity spojené so športom a relaxo-
vaním. Zúčastnili sme sa týždňové-
ho lyžiarskeho pobytu v krásnom 
prostredí Drozdova, na úpätí po-
horia Pohronský Inovec.

Po príchode nás milo prekvapil 
pohľad na chatu so svahom v po-
zadí a útulný a vkusne zariadený 
interiér.

Hneď po ubytovaní a úvodných 
pokynoch sme sa vybrali, mnohí s 
obavami na svah.  Naši vedúci nás 
rozdelili do troch skupín, ja som bol 
v prvej, takže hneď som zdolával so 
spolužiakmi kopec až zvrchu.

Na hlavnom a vedľajšom svahu 
bolo dostatok snehu, v noci pri-
mrzlo a každým dňom to bolo lep-
šie.  Rannú lyžovačku sme si užívali 
najviac, zratrákovaný a primrznutý 

terén bol výzvou aj pre tých me-
nej zdatných lyžiarov.  Musím však 
všetkých pochváliť, viacerí stáli na 
lyžiach po prvý krát, a aj napriek 
úvodným pádom to nevzdali a zo 
dňa na deň sa zlepšovali. V stredu už 
všetci jazdili na veľkom vleku, tešili 
sa, vzájomne sa 
povzbudzovali a 
pomáhali si. 

P o o b e d e 
sme sa vybrali 
na túru do de-
dinky Veľká Le-
hota, kde sme 
si nakúpili maš-
krty za odmenu 
po výkonoch na 
svahu. 

Štvrtok bol 
veľký deň, všetci 
sme zažili prete-
ky so všetkým 
čo k tomu pat-

rí – bránky, štart, cieľ a  časomer.  
Prvé miesta na stupienkoch delili 
len desatiny, ale v konečnom dô-
sledku sme boli všetci víťazmi a 
ocenenými.  

Pani kuchárky nám varili chutné 
teplé jedlá, priestory sú tu vyba-

Najlepší lyžiarsky výcvik
vené biliardom, pingpongovým 
stolom, stolným futbalom, posil-
ňovňou, takže o zábavu bolo po 
večeroch postarané.

Veľká vďaka patrí najmä organi-
zátorom a vedúcim, ktorí nám toto 
všetko umožnili . 

Veď nie len vedomosťami je člo-
vek živý, dôležité sú aj okamihy, 
zážitky a zábavné spomienky.

Miroslav Matoš, II.D trieda
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Fašiangové posedenie 
dôchodcov

Starí ľudia v Tlmačoch majú 
možnosť svoj voľný čas na dô-
chodku využívať aktívne. Mesto 
poskytuje seniorom Voľnočasové 
centrum, ktoré je otvorené každý 
pracovný deň od 14,00 do 18,00. 
Niektorí seniori tam chodia pre-
to, aby sa tu stretli s priateľmi. Iní 
si prídu zahrať stolný tenis, alebo 
si pozrú televíziu, prípadne si za-
hrajú pri kávičke, alebo čaji karty. 
Ženy si tu vymieňajú skúsenosti z 
rôznych tvorivých ručných prác. 
Občas svoje výtvory predstavia na 
výstavkách, ktoré tu organizujú. Tu 
v klube oslávili aj Medzinárodný 
deň žien. Zablahoželať im prišiel 
a každú ženu obdaril kvetom pri-
mátor mesta M. Kupči.  Kultúrny 
programe pre seniorky tak, ako 
aj po minulé roky pripravila žiaci 
ZUŠ. 

 Primátor prišiel medzi senio-
rov aj na fašiangovú zábavu, ktorú 
Jednota dôchodcov organizova-
la v Dome kultúry v dolnej časti 
Tlmáč.

Seniori v Tlmačoch žijú aktívne

JDS organizovala pre senio-
rov autobusový výstavu kvetov 
do Kroměříža. Mnohí si z výstavy 
doniesli domov nielen pekný záži-
tok, ale aj nejaké zaujímavé kvety, 
ktoré skrášlia záhradky a priedo-
mia. Najzaujímavejšie na výstave 
boli krásne kvetinové dekorácie, 

ktoré znázorňovali rôzne ľudské 
vlastnosti, napríklad lásku, vernosť, 
usilovnosť a podobne.

Jednota dôchodcov už tradič-
ne organizuje v predvečer 1. Mája 
program pre najmenších – kresle-
nie na asfalt.
Text a foto: Ing. Jaroslav Burjaniv 

Maľovanie na asfalt

Už viac ako 10 rokov pôsobí 
v našom meste spevácky súbor 
žien PO-KUS, ktorý 28-februá-
ra spestril svojím tradične pek-
ným programom posedenie 
dôchodcov v dolnej časti mes-
ta. PO-KUsačky ako vždy, mali 
vlastnoručne ušité kroje a ich 
spev a program, spolu s contry 
tanečníčkami potešili naše srd-
cia a pridali na dobrej nálade a 
zábave. Kiež by sa na takýchto 
podujatiach zúčastnilo viac dô-
chodcov. Je to krásna tradícia 
si posedieť, zaspievať, či zatan-
covať a to  ešte s pohostením, 
ktoré  rok čo rok pripravujú a va-
ria  pani B. Lacková aj jej tím ši-
kovných žien, pretože ich menu, 
pagáčiky či šišky sú vynikajúce. 
Vďaka Vám všetkým, milé spo-
luobčianky. Poďakovanie patrí  
najmä pani PaedDr. E.Zuzčáko-
vej. Nech Vám dlho vydrží ocho-
ta, elán a dobré nápady.

Poslankyňa MsZ Tlmače 
B. Šebová

Mestské kultúrne stredisko Tl-
mače, Miestny odbor Matice slo-
venskej v Tlmačoch, Materská ško-
la Lúčik Tlmače a Materská škola 
Tlmače – dolná časť  za finančnej 
podpory Matice slovenskej uspo-
riadali v nedeľu 9. apríla 2017 
v Spoločenskom dome v Tlmačoch 
na Lipníku VII. ročník prehliadky 
ľudovej slovesnosti detí mater-
ských škôl - Tekovské koliesko. 
 Tekovské koliesko je prehliad-
kou z oblasti detského folklóru detí 
predškolského veku. Jej cieľom je 
viesť deti k hlbšiemu poznávaniu 
ľudovej slovesnosti, rozvíjať v nich 
národné cítenie a týmto spôsobom 
udržiavať a prezentovať ľudové 
zvyky a tradície bývalého histo-
rického územia Tekovskej župy, v 
užšom rozsahu tzv. čilejkárskej ob-
lasti.  Po príhovoroch primátora 
mesta Miroslava Kupčiho a pred-
sedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD.  
uviedla program zostavený z troch 
blokov Lucia Kúdelová, riaditeľka 
MsKS Tlmače. 

V prvom bloku sa na javisko 
Spoločenského domu rozutekali 
deti z Detského folklórneho súbo-
ru Tekovanček, ktoré   sa predsta-
vili pásmom hier pri potoku s ná-
zvom „Ryby Raky“. Detská skupina 
Ďatelinka z MŠ Hronské Kľačany 

VII. ročník prehliadky ľudovej slovesnosti detí materských škôl - Tekovské koliesko

predviedla tradičné detské tance 
v pásme “Dnes pôjdeme tancuvať“. 
Hrami na lúke s názvom „Vykuklo 
slniečko, poďme sa hrať!“ sa pred-
stavili deti z MŠ Tlmače dolná časť, 
hudobný sprievod na akordeóne - 
Mgr. Emília Krnčoková z Rybníka.

 Druhý blok programu v pásme 
“Vítanie jari“ uviedli deti z MŠ Nová 
Dedina. Jar sa v Kozárovciach začí-
na vynášaním Moreny za dedinou, 
pri Hrone. Deti z miestnej Mater-
skej školy vystúpili s pásmom „Jar 
a Veľká noc u nás, v Kozárovciach“. 
S príchodom slnečných lúčov pri-
chádza radostné obdobie, ktoré je 
vyjadrené v rôznych zvykoch. Deti 
z Materskej školy Lúčik Tlmače-Lip-
ník   predviedli zvyky v pásme „Lú-
čenie so zimou - privolávanie jari“. 

Tretí, záverečný blok programu 
otvoril pásmom „Zlatá brána“ det-
ský folklórny súbor Galibášik z MŠ 
Rybník. Predstavili sa hrami detí 
z Rybníckeho chotára pri pasení 
husí, hudobný sprievod na harmo-
nike Marek Uhnák. Pásmo „Jarné 
hry“ predviedol detský súbor Te-
kovančatká z MŠ Starý Tekov, kto-
rý pracuje od roku 2001. Na záver 
ako hosť vystúpil Detský folklórny 
súbor PLAMIENOK z Tlmáč - mlad-
šia zložka s pásmom „Stratila som 
zrkadlo“. 

Tekovské koliesko 2017 sa do-

krútilo. Zaplnené hľadisko SD na 
Lipníku spolu s deťmi na javisku 
načreli do truhlice plnej krásnych 
slovenských zvykov a obyčajov. 
Všetky vystúpenia detí boli aj spo-
mienkou na našich predkov, na ži-
vot našich starých mám a otcov. 
Oni boli celý život spätý s prírodou 
a dokázali sa tešiť z každej malič-
kosti. 

 Pamätné listy a vecné ocenenia 
odovzdali učiteľkám MŠ  - riadi-
teľka MsKS Lucia Kúdelová a Mgr. 
Július Žúbor, predseda MO Matice 
slovenskej. Za DFS Tekovanček  Bc. 
Veronika Oťáziková a Ing. Jakub 
Oťázik za detskú skupinu Ďatelinka 
Hronské Kľačany Mgr. Mária Mol-
nárová, za MŠ Tlmače dolná časť 

Margita Považanová a Zuzana 
Krúpová, za MŠ Nová Dedina Mgr. 
Lucia Andrušková, za MŠ Kozárov-
ce Mgr. Eva Báťová, za MŠ Lúčik 
Tlmače-Lipník Zlatica Mináriková, 
Dis, za detskú skupinu  Galibášik 
pri MŠ Rybník Jana Polomčáková 
a Stanislava Chlebová,  za detský 
súbor Tekovančatká z MŠ Starý Te-
kov Miriam Solmošiová a za DFS 
Plamienok z Tlmáč-mladšia zložka, 
Bc. Mária Rajčanová.

Záverečný potlesk patril učiteľ-
kám materských škôl, účinkujúcim 
deťom a taktiež rodičom i starým 
rodičom, ktorí  sa nemalou mierou 
pričinili o zdarný priebeh podu-
jatia. 

Juzu

DFS Plamienok – mladšia zložka, foto: V. Kukla

super.... našla som na 10. str. MsZ - v článku 
p, Šebovej, 13. str. Karate 

ČO ZÍSKAJÚ  -  sebavedomie, odvahu, po-
hybové zručnosti

KDE  -  Telocvičňa ZŠ Tlmače
KEDY -  PO – STR 16,00 – 17,30 hod. v 

septembri
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KONALO SA 
• Tento rok sme po najkraj-

ších sviatkoch roka (Vianociach) 
naštartovali obvodným kolom v 
prednese povesti pod názvom 
Šaliansky Maťko 17. januára. Te-
šíme sa, bohatej účasti šikovných 
detí. Zodpovedne sa pripravujú s 
pomocou pedagógov a rodičov a 
svoje úsilie si porovnávajú práve 
na tejto súťaži. 

• Milovníkom Tálie sme 22. ja-
nuára sprostredkovali stretnutie 
s Ver(ej)ným milencom v podaní 
známych umelcov: Mirky Partlo-
vej, Karin Haydu, Slávy Daubne-
rovej a Igora Adamca. Vďaka plnej 
sále sa hralo v príjemnej atmo-
sfére a tak sa u nás známi herci 
objavujú čoraz radšej. 

• Ako už býva zvykom, na zá-
ver fašiangu sa aj v našom meste 
konal 12. Tlmačský ples. Do tan-
ca hrali chlapci z Detvy, atmo-
sféru prišiel svojim talentom a 
životným nadhľadom spríjemniť 
operný spevák pán Maroš Bango 
a nechýbal ani domáci folklórny 
súbor Vatra. Po tombole sa už len 
tancovalo a zabávalo.

• Jahôdky vo februári, pres-
nejšie 25. 2. nám pre najmenších 
priniesla divadelná rozprávočka 
O Maruške a dvanástich mesia-
čikoch. 

• Že „Zlatá baňa“ môže byť aj 
medicína, nám prišli 26. febru-
ára zahrať známi herci: Andrea 
Karnasová, Andrea Profantová, 
Marián Labuda a Marek Majeský, 
samozrejme s komediálnou nad-
sázkou a štipkou irónie. Aj toto 
divadelné predstavenie našlo 
svojho diváka a záverečný potlesk 
svedčil o spokojnosti.

• Mladí recitátori si zmerali 
svoje sily 30. marca na 63. ročníku 
obvodného kola Hviezdoslavov 
Kubín v Tlmačoch, v prednese 
poézie a prózy žiakov do 15 ro-
kov. Len niektorí si odniesli po-

stup a malú výhru, no tí ostatní 
majú možnosť skúsiť to opäť na 
budúci rok. 

• Nezabudli sme ani na zvie-
ratká v DO Kráčajme spolu v Tl-
mačoch. Aj vy ste ich podporili 
výťažkom z predstavenia domá-
ceho divadelného súboru Hľa-
danie s inscenáciou Emigranti 
23. apríla. 

• Posledný aprílový deň už 
tradične na našom území patrí 
stavaniu májov. Tešíme sa, že aj 
Tlmače túto milú tradíciu stále za-
chovávajú a tak sa 30. apríla, teda 
v predvečer prvého mája stretá-
vame a spoločne sa zabávame pri 
tanci a speve spolu s folklórnym 
súborom Vatra a detským folklór-
nym súborom Plamienok.  

• Úctu, lásku a vďaku mamkám 
sme oslavovali druhú májovú 
nedeľu. Deň matiek patrí medzi 
najdojemnejšie sviatky - pre kaž-
dého človeka je jeho matka naj-
dôležitejším človekom na svete. 
Aj pre deti z detského folklórne-
ho súboru Plamienok, Materskej 
školy Lúčik a Základnej školy v 
Tlmačoch. Pripravili pre svoje 
mamičky a staré mamy program 
plný lásky, a aj keď občas vystrá-
jajú a sem tam sú neposedné, tie 
svoje mamy ľúbia najviac na svete 
všetci.

• Jedným z najobľúbenejších 
programov, účinkujúci ktorého 
sa už vraj u nás cítia ako doma je 
program vokálnej skupiny FRA-
GILE. Všetkých srdečne pozdra-
vujú. 

• 31. mája sme sa opäť zapojili 
v rámci našej knižnice do celoslo-
venského detského čitateľského 
maratónu. Z nášho mesta sme 
prispeli počtom 91 čitateľov pre-
važne zo Základnej školy Tlmače. 
Čítalo sa pod pozorným okom 
Betky Bránekovej, ktorá dohlia-
dala na  našich čitateľov. 

V predvečer 31. marca t. r. naša 
knižnica ožila. Zaplnila sa deťmi, 
ktoré prišli stráviť rozprávkovú noc, 
ktorá bola venovaná veľkému dán-
skemu rozprávkarovi H. CH. Ander-
senovi. Za doprovodu rodičov si so 
sebou priniesli batôžky, v ktorých 
nesmeli chýbať spacák, karimat-
ka, pyžamko, papučky, baterka. 
Keď si každý našiel miestečko na 
spanie, rozdelili ich pani učiteľky a 
teta knihovníčka do skupín, ktoré 
boli pomenované podľa rozprávok 
a  rozprávková noc mohla začať ... 
rozprávanie o H.Ch. Andersenovi, 
keď sa zotmelo, Nočná hra, v kto-
rej deti hľadali kartičky s dielami 
spisovateľa, skladanie hlavolamu 
so slovami spisovateľa a následne 
zloženie jeho výroku. V prestávke 

medzi súťažami  nám ujo so Stan-
ley´s pizzérie priniesol pizzu, na 
ktorej si všetci pochutnali. Posil-
není dobrou večerou  pokračovali 
v súťažení – večerom otázok a od-
povedí, maľovaním postavičiek z 
rozprávok a na záver každá skupina 
pripravila krátke predstavenie či už 
umeleckého prednesu, repu, spe-
vu alebo humornej scénky. Všetci 
sa dobre bavili, ale keďže čas po-
kročil, ukončili ju rozprávkou na 
dobrú noc.  Na druhý deň ráno, po 
spoločných raňajkách pani učiteľky 
vyhodnotili tohtoročnú Noc s An-
dersenom. Každý dostal darček a 
pamätný list na pamiatku. 

 Všetci sa už teraz tešíme na bu-
dúcu rozprávkovú noc strávenú v 
priestoroch našej knižnice.     MaO

      

Už po štvrtýkrát Mestské kultúr-
ne stredisko, v spolupráci s Mater-
skou školou Lúčik a FKM Spartak 
Tlmače zorganizovalo zábavné a 
hravé popoludnie pre deti a rodiny. 
Aj toto podujatie má svoj cieľ. Ten-
to deň by sme mali  venovať aktivi-
tám s deťmi, myslieť na ich dobro 
a najmä detstvo. Keď sa opýtate 
detí, čo by chceli na MDD, väčši-
nou to vždy skončí pri nakupovaní 
nejakých darčekov. Príležitostí pre 
hmotný darček je ale po celý rok 
viac než dosť. Čo však platí stále 
viac je, že pre deti je meradlom na-
šej lásky náš čas, či naša pozornosť. 
A tak 11. júna bolo na futbalovom 
ihrisku  v Tlmačoch pohybu, hier 
a súťaží pre deti viac než dosť a aj 
drobné odmeny mali zrazu pre deti 
úplne iný rozmer. Našim cieľom, 
keď organizujeme práve toto pod-
ujatie je, aby si to užila celá rodina. 
Dnes je doba taká rýchla, že len 

zriedka si nájdeme čas na spoločné 
hry s našimi deťmi. Na deň detí si  
mnohí z vás vyhradili čas pre svoje 
ratolesti a prišli ho stráviť spoločne, 
stretnúť sa so známymi, posedieť, 
porozprávať sa...

Aj pre organizátorov a dobro-
voľníkov je MDnlpD jedným z naj-
milších, pozerať sa na deti na ská-
kajúcich hradoch či na trampolíne, 
pri súťažiach s Dynom a Lupym z 
Teáter komika, ako tancujú a vyska-
kujú pri zumbe s Gabikou, ale aj ako 
prekonávajú aktivity s Jungle Gym 
(ákmi), či aký krásny vzťah majú 
k šteniatkam a koníkom. Nie len 
sladkosti ale aj ovocie a zeleninku, 
ktorými zásobovali deti  mali vždy 
poruke rozprávkové postavičky. A 
ak náhodou počas tohto krásneho 
slnečného dňa niekto nestihol ma-
ľovanie na tvár, nebuďte smutní, aj 
na budúci rok určite niečo vymyslí-
me, tak ako sme sľúbili.             LuK

Noc s Andersenom

MDnlpD alebo medzinárodný deň 
nielen pre deti...

Foto: V. KuklaFoto: V. Kukla
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Z TVORBY JÁNA VOZÁRIKA Z TLMÁČ

Spoloèenská 
rubrika

Narodili sa

Opustili nás

Povedali si áno

Alexander Horváth
Adam Lenard

David Kalmancai
Sophia Rimóciová

Evelin Baková
Sabina Kurucová

Matúš Lacko
Wiliam Teodor Kúdela

Mia Cifrová
Viktória Švaralová

Branko Lukáš Vajda
Dávid Líška

Jolona Kotorová vo veku 88 r.
Kamil Lobpreis vo veku 80 r.
Viliam Macho vo veku 65 r.

Helena Turianová vo veku 74 r.
Katarína Guničová vo veku 73 r.

Rozália Uličná vo veku 80 r.
Ľudmila Mesiariková  69 r.

Paula Samleková vo veku 90 r.
Ladislav Simondel vo veku 72 r.
Alžbeta Gutyánová vo veku 91r.

Ľubomír Herko vo veku 56 r. 
Jozef Korec vo veku 71 r.

Ernest Schelinger vo veku 49 r.
Gabriel Bernath vo veku 69 r.
Anna Oslejová vo veku 85 r.
Marián Torda vo veku 64 r.

Jozef Borbuliak vo veku 85 r.
Mária Bačinská vo veku 79 r.
Elena Talpašová vo veku 71 r.

Imrich Petráň vo veku 82 r.
Kamil Herc vo veku 71 r.

Ing. Oldřich Kulhánek  vo veku 79 r.
Pavel Titurus vo veku 66 r. 

Stanislav Števko vo veku 51 r.
Terézia Cibulková vo veku 82 r.
Anna Kotrusová vo veku 87 r.

Mária Kováčiková vo veku 89 r.

Roman Hirner
 a Gabriela Bernáthová

Pawel Kulinski 
a Andrea Kinčoková

Spoločenský dom v Tlmačoch 
na Lipníku bol v nedeľu 28. mája 
hostiteľom folklórnej prehliadky 
ČRIEPKY 2017  žiakov základných 
škôl severnej časti okresu Levice. 
Na XXI. ročníku  sa predstavilo  šesť 

domácich detských folklórnych sú-
borov z čilejkárskeho regiónu a za-
hraničný folklórny súbor zo Srbska. 
Moderátorka podujatia Simona Fa-
zekašová v úvodnej časti privítala 
hostí -  Miloša Zaujeca, poslanca 
NSK a predsedu Komisie kultúry 
NSK, Miroslava Kupčiho, primá-
tora mesta Tlmače, Mgr. Mirosla-
va Považana riaditeľa Domu MS 
Levice. Predseda MO  MS Tlma-
če Mgr. Július Žúbor  v príhovo-
re vyzdvihol poslanie detských 
folklórnych súborov, ktoré sú v 
súčasnej dobe nositeľmi a šíri-
teľmi kultúrneho bohatstva na-
šich predkov. Uznanie si zaslúžia 
nielen deti, ale aj nadšenci, ktorí 
v nich hravou formou oživujú 
spomienky na život starých ro-
dičov a prarodičov v dedinkách 
pod Slovenskou bránou.

Program na javisku Spolo-
čenského domu  na Lipníku 
otvorila   hudobno-spevác-
kym pásmom  „Naše obľúbe-
né“ detská  cimbalová hudba 
ZUŠKÁČIK pri ZUŠ Tlmače pod 
vedením Frederiky Uhnákovej. 
Venček  uvitý z piesní a tancov 
s názvom „Jarné hry“ predvied-
li  deti z DFS Kľačanček z Hron-
ských Kľačian pod vedením  
Mgr. Lucii Kóšovej. 

DFS Plamienok z Tlmáč si 
tento rok pripomína 40. výro-
čie svojho vzniku.  Predstavili 
sa pásmom oživujúcom tradí-
cie na Kvetnú nedeľu, týždeň 
pred Veľkou nocou  - chodenie 
dievčat po dedine s ozdobenou 
vŕbovou halúzkou. Súbor vedie 
Bc. Mária Rajčanová.

ČRIEPKY  2017
DFS  Klások pri ZŠ Čajkov pod 

vedením Mgr. Lucie Valachovičovej 
v pásme  „Pasenie husí na pažiti“ 
predviedol, ako to vyzeralo počas 
pasenia husí na pažiti. DFS  Hron-
ček pri ZŠ Veľké Kozmálovce, sa 

tento rok  predstavil s pásmom „Na 
zelenej trávičke“, deti sa hrajú pri 
Hrone – kropia plátenko, tancujú, 
hrajú sa na vojakov. Vedúca súboru 
Mgr. Miroslava Grausová.

DFS Tekovanček pri ZŠ Starý 

Tekov  sa predstavil „Svadbou  na 
lúke“. Od Tekova vietor veje, prší 
dážď, moja milá ide z druhým na 
sobáš.....Tieto verše poznali už aj 
najmenšie deti, ktoré si popri po-
vinnostiach spríjemňovali čas hra-
mi. Neodmysliteľnou  hrou bolo 
aj napodobňovanie dospelých. 
Svadba ako aj detstvo je začiatok 
niečoho krásneho a keď sa tieto 
dva pojmy spoja prinesú radosť a 
šťastie. Súbor vedú Bc. Veronika 
Oťáziková a Ing. Jakub Oťázik.

Záver patril zahraničnému hos-
ťovi podujatia Školskému folklór-
nemu súboru Základnej školy Mar-
šala Tita  z Padiny – Srbsko, ktorý sa 
predstavil pásmom spevu a tancov. 
So súborom  na folklórnom poli 
pracujú – Janko Kolárik, Anna Ha-
lajová a Anka Tomeková.

Jednotlivé vystúpenia trpezlivo 
hodnotili a vedúcich súborov od-
borne usmerňovali manželia Ján a  
Anna Urbanoví a PaedDr. Božena 
Dudášiková. Na záver prehliadky 
okrem poďakovania si vedúci sú-
borov prevzali knižné publikácie 
a pamätné listy od riaditeľa  Domu 
MS Levice a hostí podujatia.

Prehliadka detských súborov 
južnej oblasti sa konala v Leviciach 
v KD Junior 10. mája t.r.

 juzu

Tohtoročný hosť Čriepky 2017 - Školský folklórny súbor Základnej školy 
Maršala Tita  z Padiny – Srbsko, foto: V. Kukla

PRIVÍTANIE  
V ZÁHRADE
Mám v záhrade veľa stromov
tam je aj môj druhý domov,
keď ráno vstúpime do záhrady
stromy dostanú sa do lepšej nálady.

Prvá uvidí ma lieska
tá môjmu príchodu hneď tlieska,
jabloň sa na mňa milo usmeje
a hneď od radosti okreje.

Hruška so slivkou si niečo šušká
marhuľa naťahuje k nim svoje ušká,
potom sa chichocú hlasito
ja ich v tom preruším vždy , tak je to.

Na prvej strane je broskyňa
ona sa sama sebou nadchýňa,
ringlota od radosti zašumí
nektarinka sa ihneď k nej pripojí.

Na konci záhrady je orech
on je vždy vážny nemá rád smiech,
z diaľky sa pekne pokloní
čo človek ako ja ocení.

Višňa čaká ma pred chatou
víta ma s dobrou náladou,
keď sa pred chatou zastavím
tak celú záhradu hlasito pozdravím.

ZELENINOVÝ TANEC
Tancovala mrkva s chrenom
aj kapusta s petržlenom,
 tancovali svižne, vrtko
sledoval ich pri tom krtko.

Keď do spevu sa pustili
veľký kruh vytvorili,
rýchlosť tanca stupňovali
až hlavy sa im zamotali.

Ten spev počul aj zajko uško
zbudil ho keď spal veľmi sladko,
keď do spevu sa započúval
na zeleninku hneď chúťky dostal.

Zajko už viac nečakal
k tomu spevu sa rýchlo hnal,
mrkva s chrenom mu zachutili
kapusta s chrenom chuť ukončili.

Keď tanečný hurhaj utíchol
krtko do skýši zaliezol,
ešte sa trochu pretiahol
hneď nato ho spánok premohol.
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Už sú to 3 roky, kedy sa uskutočnil prvý tré-
ning karate v Tlmačoch. Na nábor prišlo 58 zá-
ujemcov, no po roku zostalo  len niečo cez 30 
z nich. Myšlienka priniesť karate aj do Tlmáč 
vznikla po tom, ako do Novej Bane začali dochá-
dzať viacerí občania z tohto mesta a jeho okolia. 
Niekto hrá futbal, volejbal, tenis, iný aerobik ale-
bo zumbu, no karate je cvičenie, 
ktoré popri fyzickej zdatnosti vám 
dá aj niečo viac, dá vám možnosť 
vedieť sa ubrániť, je to životný štýl 
a celoživotná záľuba. Vek neroz-
hoduje, cvičiť môže každý.

 Karate v Tlmačoch cvičia malí 
aj veľkí, chlapci aj dievčatá a aj 
rodičia so svojimi deťmi. A práve 
tu sa to dá, rodičia sa zapájajú do 
športovej aktivity a zároveň dá-
vajú príklad svojim deťom, ktoré 
sa potom môžu a aj zapájajú do 
súťaženia. A to je náš cieľ.

 Karate vás naučí veľmi veľa, je 
to vyvážené cvičenie, ktoré rovno-
merne zaťažuje celé telo. Každý 
cvičí toľko, koľko zvládne,  postup-
ne sa učí od prvých krôčkov až po 
najzložitejšie a náročnejšie techni-
ky. Deti môžu súťažiť v kata (cvičenie zostáv) a 
v kumite (športový zápas). Učia sa vyhrávať, ale 
aj prehrávať a sebaovládaniu. Dôraz kladieme 
aj na zdravý športový kolektív, okolo čoho sa 
vytvára aj dobrý spoločenský život.

 V Tlmačoch sú už tri vlny cvičencov, každý 
rok sa organizuje nábor, kedy prídu noví záu-
jemcovia, ktorí chcú cvičiť a naučiť sa toto bojo-
vé umenie. Veľký dôraz sa kladie, aby samotný 
športový výkon a cvičenie bolo zdraviu pro-
spešné. Týmto sa líšime od mnohých športov, či 
bojových umení. Dôkladná rozcvička a hlavne 
obranné techniky, ktoré sa opakovaním stávajú 
vašim prirodzeným inštinktom. Cvičenci získa-
vajú aj zdravé sebavedomie a napríklad takéto 
deti sú psychicky oveľa odolnejšie, nešikanujú 
a ani sa nestávajú obeťami tohto javu. Cvičenci 

Karate v Tlmačoch
sú oveľa húževnatejší, vytrvalejší a veľmi často 
aj v živote veľmi úspešní.

Tlmače sa právom stali druhým domovom 
športového klubu karate. Vedenie ZŠ nám od 
samotného začiatku veľmi vychádza v ústrety, 
podporujú a pomáhajú aj rodičia, či predstavi-
telia mesta. Túto podporu si nesmierne vážime a 

aj vďaka nej sa nám darí aj v súťažení. Po prvých 
nesmelých krokoch sa postupne na stupňoch 
víťazov udomácňujú aj cvičenci z Tlmáč. Ale 
úspešní sme aj na ceste k zvyšovaniu technic-
kej vyspelosti u všetkých cvičencov. Od nižších 
technických stupňov (žlté, oranžovožlté, zelené 
opasky) sa už niekoľko cvičencov prepracovali 
k vyšším stupňom (modré, hnedé opasky), či už 
aj k majstrovským čiernym pásom. Chce to ale 
čas a trpezlivosť.

 Je na čom stavať, v nie dávnej minulosti 
Monika Valachovičová,  cvičiaca v Novej Bani, 
doniesla niekoľko titulov majsterky sveta a aj 
viacero medailí z MS, či ME. Pokračovateľku našla 
aj v Katke Žemberyovej (17r.), ktorá začína žať po-
dobné úspechy. Z minuloročných Majstrovstiev 
Európy (ME) v Taliansku si priniesla bronzovú 

medailu z kumite tímov a z tohtoročných ME, 
ktoré sa konali v apríli v rumunskom Cluj-Na-
poca zlatú a striebornú medailu z kumite team 
rotation a kumite team shobu sanbon. Naviac 
Katkin otec Peťo Žembery je zdatný tréner a 
už aj rozhodca. Veľkú radosť nám robí aj Jerguš 
Henrich Gregor, ktorý na ME v ťažkej konkurencii 
44 chlapcov vo svojej kategórii kumite získal titul 
vicemajster Európy. Tento výsledok je po troch 
rokoch cvičenia málo obvyklý, ale keď sa skĺbi 
talent, snaženie a obetaví rodičia, potom sa to dá. 
Šikovné deti, ktoré zatiaľ reprezentujú hlavne na 
domácich súťažiach sú aj Maťka Andrikovicsová,  
Lucia Hrušková, Dominika Zeleiová, Simonka 
Galbavá, Adam Arpáš. Zostáva nám veriť, že ich 
čas na výsledky z vrcholových podujatí určite 
prídu.

S očakávaním a nádejou hľadíme aj do bu-
dúcnosti, predpokladáme, že na úrovni tech-
nickej vyspelosti prví cvičenci z Tlmáč dosiahnu 
majstrovský stupeň (čierny opasok). Školíme 
vlastných trénerov, začnú súťažiť aj mladší za-
čiatočníci, podarí sa nám aj väčší nábor a na 
majstrovstvách sveta 2018 (Škótsko) sa podarí 
podobný alebo lepší výsledok ako bol ten po-
sledný. Ostáva už len poďakovať za podporu a 
pomoc (mestu Tlmače, rodičom, podporovate-
ľom) akej sa karatistom v Tlmačoch v posled-
nom období dostáva. Ďakujeme.

Ján Šály

Predolympijskou kvalifiká-
ciou vo Francúzsku skupiny E 
sa Kúdeľová v decembri pre-
hupla do druhej polovice svo-
jej sedemnástej sezóny. V záve-
re roka 2016 dostala príležitosť 
reprezentovať Slovensko na 
Winter Classic v Budapešti, 
kde na ľadovej ploche vytvo-
renej v centrálnom parku pod 
holým nebom, odohrali duel 
slovenské hráčky s maďarskou 
reprezentáciou.

Majsterkami ženskej extrali-
gy pre ročník 2016/2017 sa sta-
li Popradčanky, ktoré porazili 
Prešovčanky. V napínavej sérii 
Kúdeľová nechýbala. 

Tlmačanka sa zapísala do 
histórie elitných majstrov-

stiev sveta v americkom mes-
te Plymouth, keď rozhodovala 
stretnutie fínskych hokejistiek 
s Kaňaďankami (4:3). Jediným 
tímom, ktorému sa podari-
lo zvíťaziť nad Kanadou, boli 
doposiaľ Američanky. Fínky 
tak prepísali históriu. Zážitok, 
kedy navštívila hokejovú halu 
tímu NHL Detroit Red Wings, 
za ktorý hráva Slovák Tomáš 
Tatar, bol pre Michaelu neza-
budnuteľný. 

Záver sezóny príjemne 
strávila v Žiline na 2. ročníku 
turnaja mladých začínajúcich 
hokejistiek a nádejí Slovenska. 
Tento raz si vyskúšala úlohu 
hlavnej rozhodkyne. 

-mi-

Kúdeľová rozhodovala na MS v Amerike historický zápas

Michaela Kúdeľová v Žiline na turnaji mladých začíajúcich dievčat v pozícii hlav-
nej rozhodkyne.

Výber detí  
do športového klubu karate

POZVÁNKA NA NÁBOR
PREDPOKLADY 

Pohybovo aktívne, šikovné,  
v podstate akékoľvek

ČO ZÍSKAJÚ
sebavedomie, odvahu, pohybové zručnosti

KDE
Telocvičňa ZŠ Tlmače

KEDY
PO – STR 16,00 – 17,30 hod. v septembri

Pod vedením kvalitných a skúsených 
trénerov!!!

Majstrovstvá Európy WUKF, Cluj-Napoca, Rumunsko, apríl 2017
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Bežcov v Tlmačoch pribúda
Počet členov Atletického klubu 

neustále rastie. To však nezname-
ná, že pre svoje zdravie, spokojnosť 
a duševnú vyrovnanosť iní obča-
nia Tlmáč nič nerobia. Denne ich 
vídavame buď na priehrade klu-
sať, behať, prechádzať sa rýchlou 
chôdzou, či spolu so svojím psím 
kamarátom denne chodiť na pre-
chádzky.

Niekto je rád pre seba, niekto 
je radšej v kolektíve. A práve táto 
túžba po spoločnosti spôsobuje, že 
členov AK Tlmače pribúda.

Podľa toho, ako komu vychádza 
voľný čas, podľa výkonnosti i chuti 
spolu chodia na tréningy a spolu 
na rôzne bežecké podujatia, kto-
rých je v súčasnosti na Slovensku 
množstvo – stačí si len vybrať.

Niekto radšej pobeží v teréne, 

v kopcoch, v horách, iní preferujú 
cesty, asfalt, roviny.

V každom prípade však bežci 
AK majú svoje  „nosné“ bežecké 
podujatia, na ktorých sa zúčastňujú 
spoločne každý rok.

Je to predovšetkým maratón 
a polmaratón na jar v Bratislave, 
v lete v  Rajci a na jeseň v Košiciach. 
Každý si príde na svoje, vyberie si tú 
svoju disciplínu, každopádne však 
držia jeden pri druhom, navzájom 
si pomáhajú.  

Takže prvú tohtoročnú „mara-
tónsku“ previerku pripravenosti 
majú už za sebou.

V nedeľu 1.4. to bol 12. ročník 
polmaratónu a maratónu v Brati-
slave, ktorý privítal nielen ich  ale 
aj bežcov z celého Slovenska a ďal-
ších 40. krajín sveta krásnym, už 

Tekovskie medvede doposiaľ 
trávili záverečné posedenie na 
tlmačskom Jazierku. Pre nestále 
počasie siahli po „pláne B“ a na-
pokon sa s treťou sezónou rozlú-
čili na futbalovom ihrisku v Kozá-
rovciach, kde sa stretlo približne 
tridsať snehuliek a medveďov. 
Nateraz si dali otužilci posezónnu 
prestávku a intenzívne, dvakrát 
v týždni, sa znova začnú stretávať 
na jeseň, keď bude mať teplo-
ta vody opäť optimálnu teplotu 
vhodnú na otužovanie. 

TEKOVSKIE MEDVEDE 

Tekovskie medveďe ukončili sezónu

Tlmačskí bežci v Plitviciach
Ubehol krátky čas medzi roz-

hodnutím ísť a zúčastniť sa špor-
tového podujatia v chorvátskom 
národnom parku Plitvice a jeho 
samotnou realizáciou.

Skupina bežcov z Atletického 
klubu mesta Tlmače v piatok 2.6. 
vyrazila  na viac než 600 kilometro-
vú cestu na Plitvické jazerá, tak aby 
mali aspoň jeden deň, na prezentá-
ciu na jednotlivé športové disciplí-
ny, ale hlavne na prehliadku tohto 
chorvátskeho „klenotu“.

Celý deň v sobotu strávili na 
cestičkách v hustom pralese, me-
dzi jazerami a jazierkami s neuve-
riteľne priezračnou vodou, fasci-
nujúcimi vodopádmi a bralami, 
jaskyňami. Nechýbala ani plavba 
loďou a prehliadka miest filmo-

vania nesmrteľného indiánskeho 
náčelníka /Vinetou/.

Celodenná turistika preveri-
la kondíciu nielen dospelých, ale 
obdiv patrí i trom detičkám  Mo-
ravčíkovým a Dudášikovým, ktoré 
všetko výborne zvládali a patrí im 
náš obdiv.

V nedeľu ráno, keďže sme bývali 
len na skok od štartu a cieľa polma-
ratónu a maratónu, mohli sme si aj 
dlhšie pospať.

Aj polmaratónska, aj maratón-
ska trať /štart bol spoločný, ale 
po 10 km sa rozdelila/ mala svoje 
úskalia – no viacmenej sa jednalo 
o neustále stúpania, ktoré poriad-
ne preverilo „bežecké“ nohy . Po-
časie sa mimoriadne vydarilo a tak 
si miestami užili aj slniečka, v cieli 

Atletický klub v Plitviciach

domáceho – chorvátskeho piva.
Polmaratón úspešne zvládli 

Katka Bátovská /na 6. mieste cel-
kovo medzi ženami a na 3. mieste 
v rámci svojej vekovej kategórie/, 
Daniela Havranová, Iveta Kamen-
ská, Zsolt Straňovský, František Kľu-

čiar, Martin Dudášik, Mirka a Janko 
Moravčíkoví, dlhšiu – 42195 km trať 
zvládli Eva Seidlová /1. miesto vo 
svojej vekovej kategórii/, Sylvia 
Havranová, Peter Salaj a Miroslav 
Bátovský.

 Eva Seidlová

letným počasím. Nie každému sa 
podarilo vyrovnať s takýmto tep-
lým „prekvapením“ po uplynulých 
studených týždňoch. Hlavne u bež-
cov zo severnejších krajín to bolo 
asi ťažké, pretože mnohí z nich 
vzdali.

Tlmačský atletický klub mal za-
stúpenie v tomto dni na maratóne, 
polmaratóne, ba aj štafete.

Medzi maratóncami, ktorých 
bolo 1091, dosiahli pekný čas 
i umiestnenie vo svojich veko-
vých kategóriách Sylvia Havra-
nová-Majtánová /4:10:47/, Eva 
Seidlová /4:22:25/ a Peter Salaj 
/3:40:04/ s Miroslavom Bátovským 
/3:42:06/

Polmaratóncov bolo celkove 
2 677, najlepšia z tlmačských žien 
bola Bátovská Katarína /1:42:16/, 
Moravčíková Mirka dosiahla čas 
1:43:54 a výborne zabehla Iveta 
Kamenská /1:49:29/.

Z mužov bol vynikajúci Miroslav 

Stráňovský, ktorý si na tejto trati 
zlepšil svoj osobný rekord takmer 
o 2 minúty /1:25:12/, za ním skon-
čil Ján Moravčík /1:35:22/ a Zsolt 
Straňovský /1:40:28/.

V štafetách za svojich zamestná-
vateľov zabojovali manželia Beata 
a Milan Švecovci.

Bolo to veľmi vydarené poduja-
tie, postretávali sa tu mnohí známi 
a priatelia, nadviazali nové špor-
tové priateľstvá. Potvrdilo sa staré 
známe, že šport nie je len pre šport 
samotný, ale je to zároveň aj spolo-
čenská udalosť, ktorá zbližuje ľudí 
v dnešnom uponáhľanom a nieke-
dy aj nevraživom svete.

Po vydarenom 34. ročníku Tl-
mačského polmaratónu sa členo-
via AK najbližšie chystajú spoločne 
na maratón i kratšie trate do Plitvíc, 
viacerí berú so sebou i svoje rato-
lesti, či partnerov, kde plánujú strá-
viť víkend..

Eva Seidlová
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Tlmačský polmaratón už po 34 – krát
Samozrejme, nie je to tak cel-

kom pravda. Prvých 24. ročníkov to 
bola 20 km trať, dlho nesúca názov 
„KIROVOVA DVADSIATKA“. 

Tých 20 kilometrov viedlo z Tl-
máč smerom na Kalnú nad Hro-
nom, s otočkou pred obcou.

Potom sa trasa pretekov na 6. 
nasledujúcich rokov presunula 
– viedla z Tlmáč , v Novom Tekove 
bola presmerovaná na Mochov-
ce, kde tesne pri elektrárni otáčala 
späť – spolu to bolo 25 náročných 
kilometrov, ktoré si bežci veľmi ne-
obľúbili. V týchto rokoch – a bolo 
ich 6 – sa podujatia zúčastňovalo aj 
najmenej pretekárov. Samozrejme, 
vynímajúc detské kategórie, ktoré 
mali a hlavne teraz majú vzostup-
nú tendenciu.

31. ročník znamenal znovu 
zmenu trate, teraz už s konečnou 
platnosťou aj na Slovensku prefe-
rovaného polmaratónu – 21098 
metrov. Táto trať bola oficiálne 
zmeraná a vlastní CERIFIKÁT ove-
reného znalca.

Tohto roku to už bolo neuveri-
teľných 34 rokov trvania podujatia 
– a bol zaznamenaný aj rekordný 
počet účastníkov. 

Trať polmaratónu zvládlo 69 
mužov a 24 žien, kratšiu, 10 km 
trasu absolvovalo 39 mužov a 22 
žien.

Po prvýkrát v histórii sa stal 
celkovým víťazom člen Atletické-
ho klubu Tlmače, Milan Švec /čas 
1:18:09/.  Veľmi nás všetkých pote-
šil  a sme naňho hrdí, už aj preto, že 
jeho bežecká kariéra začala v para-
lelných detských pretekoch a aj ne-
skôr trénoval popri práci a štúdiu 
v skromných podmienkach.

Všetky doterajšie ročníky absol-
vovala jedine Eva Seidlová, tiež At-
letický klub Tlmače, ktorá je aj jed-
nou zo zakladateľov tohto behu.

Najstarším účastníkom bol 
Dezider Ferenci z Turian – ročník 
1935, ktorý 10 km zabehol za 1:43 
minút.

Umiestnenia v jednotlivých 
kategóriách boli nasledovné:

Muži do 39 rokov:
1.Milan Švec, AK Tlmače, /1:18:08/
2.Marek Vidlička,  ŠKP Levice  
/1:19:17/
3.Michal Kulich ,Delfín Nitra / 
1:21:43/

Muži 40 – 49 rokov :
1.Roman Šlúch ,Banská Štiavnica 
/1:20:39/
2.Peter Dvorský, Žiar nad Hronom/ 
1:21:47/

3.Daniel Miklošovič /1:28:04/

Muži 50 – 59 rokov :
1. Ján Moravec, TJ Spartak Myjava 
,/1:19:47/
2.Milan Ivan, BK Sliač, /1:28:17/
3. Miroslav Haninec,BŠK Banská 
Bystrica /1:28:48/

Muži 60 – 69 rokov :
1. Ján Pobuda, /Veľké Vozokany, 
/1:31:58/
2.  Róber t  Berk y ,Pr ievidza,/
1:32:51/
3. Peter Kypta ,BK Sliač, /1:39:11/

Muži 70 a viac:
1. Marián Cyprián, Dubnica nad 
Váhom, /1:42:08/
2. Vincent Bašista,OU Demjata, / 
1:43:05/
3. Emil Páleník, BK Pyxida Čierne 
Kľačany, /2:03:59/

Źeny do 39 rokov :
1.Erika  Farkašová,  Grafobal Skali-
ca, /1:33:05/
2. Katarína Bátovská, AK Tlmače,/
1:39:29/
3.Miroslava Moravčíková, AK Tlma-
če, /1:47:01/

Ženy 40 – 49 rokov :
1. Monika Kováčová ,Levice, / 
1:34:05/
2.Diana Grexová ,BŠK Banská Bys-
trica,/1:49:31/
3.Nadežda Kyselicová, Bánovce 
nad Bebravou, /2:00:22/

Ženy 50 – 59 rokov :
1. Ľubomíra Garayová, TBL Topoľ-
čany, /1:45“35/
2.Iveta Kamenská, AK Tlmače, 
/1:52:59/
3. Darina Vuongová, Žarnovica, 
/2:04:22/

Ženy 60 rokov a viac:
1 .  E v a  B u d i n s k á ,  Po l u v s i e , 
/1:47:53/

2 .  Eva  S eidlová ,AK Tlmače, 
/1:53:10/
3. Soňa Macejáková, Bratilava/, 
/2:51:18/

Vyhodnotenie detí predškolské-
ho veku
Najmladší účastník:  Danielko Sop-
ko 

I. kategória – deti predškolské-
ho veku:
 do 4 rokov:  2013 a mladší
100 m    
1.miesto: Ellie Bojnanská, Ellie Boj-
nanská
2.miesto: Viktória Brumlovská
3.miesto: Lenka Klučiarová

nad 4 roky:  2011 - 2012, 100 m

chlapci 
1.miesto: Šimon Šabík
2.miesto: Tomáš Betin
3.miesto:  Juraj Gendeš 

dievčatá 
1.miesto:  Simona Havranová
2.miesto: Róberta Jančová         
3.miesto: Simona Bátovská

Vyhodnotenie žiakov ZŠ

V. kategória –  2004 – 2002  

Chlapci:   1000 m        
1.miesto: Tadeáš Valent    
2.miesto: Matúš Franc
3.miesto: Aurel Korec

V. kategória –  2004 – 2002  

Dievčatá:   800 m        
1.miesto: Nicol Kováčová 
2.miesto: Barbora Brnáková
3.miesto: Johana Horváthová

IV. kategória –  2006 – 2005

Chlapci:   1000 m        
1.miesto: Ladislav Lakatoš 
2.miesto: Matej Farkaš
3.miesto: Tomáš Barát

IV. kategória –  2006 – 2005

Dievčatá:   800 m        
1.miesto: Lenka Líškayová
2.miesto: Eva Čuga
3.miesto: Emma Moravčíková

III. kategória  –   2008 – 2007 

Chlapci:   600 m        
1.miesto: Matej Muráni 
2.miesto: Marek Krajčovič
3.miesto: Romko Jančo

III. kategória  –   2008 – 2007 

Dievčatá:   400 m        
1.miesto: Simona Laktišová
2.miesto: Soňa Árendášová
3.miesto: Dominika Kováčová

II. kategória –  2009 – 2010

Chlapci:   200 m        
1.miesto: Dávid Gendeš 
2.miesto: Nikolas Kádek
3.miesto: Adrián Ševc

II. kategória –  2009 – 2010 

Dievčatá:   200 m        
1.miesto: Emma Klučiarová
2.miesto: Adela Čuga
3.miesto: Nikoleta Solčanská

Štart bežcov

Najmladší účastník Daniel Sopko
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Po výborne rozbehnutej jeseni 
sme sa dokázali výsledkovo presa-
diť ešte viac, pred posledným ko-
lom sme zo 14 zápasov 11 vyhrali 
a len 3 remizovali, preto sme sa 
dokázali dostať na prvé miesto ta-
buľky. Už 4 kolá pred koncom sme 
boli spolu s Kalnou B istými postu-
pujúcimi a tešíme sa na viac derby 
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zápasov s okolitými obcami, ktoré, 
veríme, pritiahnu viac divákov na 
tlmačský štadión. Pred posledným 
kolom je všetko v našich rukách, 
vedieme o 1 bod a spravíme všetko 
pre to, aby sme si víťazstvo v súťaži 
nenechali zobrať. Veľká vďaka patrí 
trénerovi Vlčekovi ako aj všetkým 
chlapcom, ktorí sa pričinili o po-

stup a veríme, že budú výkonnost-
ne napredovať aj naďalej. 

V mládežníckych kategóriách 
sme boli úspešní striedavo. Do-
rastenci skončili v strede tabuľky, 
a musia popracovať na výkonoch 
a tréningovom prístupe. Tak isto 
žiaci, ktorí sú však značne omla-
dení. Problémom tejto kategórie 
je hlavne prístup rodičov, tí, až na 
výnimky, nie systematicky zvláda-

jú kolektívne športy a preto naši 
žiaci chodia na každý zápas v inej 
zostave. Neprejavuje sa to iba na 
výsledkoch, ale aj na vzťahu detí k 
športu. Príkladom môže ísť príprav-
ka, v základnej skupine skončila 
na druhom mieste, a na finálovom 
turnaji obsadila 5. miesto, keď jej 
len tesne ušiel boj o medailové 
stupienky. 

Do budúcej sezóny je cieľom 
stabilizovať mládežnícke kategórie 
a zlepšiť ich dochádzku, aby sme 
dôstojne reprezentovali Mesto Tl-
mače. Určite by k tomu dopomohli 
aj lepšie podmienky na štadióne, 
kde nás značne limitujú majetkové 
vzťahy, čo však už je na pleciach 
primátora a mestského zastupi-
teľstva.

Chystáme tiež Stretnutie ge-
nerácií Spartaka Tlmače, ktoré sa 
uskutoční v sobotu 24.6. od 14,00. 
Po čase sa opäť budú mať možnosť 
stretnúť aj staršie ročníky, ktoré sa 
veľkou mierou zaslúžili o minulé 
úspechy nášho klubu. Srdečne vás 
pozývame.

mtm

Tlmačskí kolkári  
v II. lige Západ
Hráči ŠKK Tlmače odohra-

li jarnú časť ligy a tak ukončili 
uplynulú sezónu 2016/2017. 
Sezónu možno zhodnotiť ako 
odohranú v rámci možností. 
Na každý zápas Tlmače museli 
cestovať, čo sa mohlo prejaviť aj 
na výkonoch pri absencii domá-
cich dráh. Napriek tomu teší, že 
postupne výkonmi rastú aj ďalší 
dorastenci. Tlmačania obsadili v 
uplynulej sezóne konečné 15. 
miesto v tabuľke, odohrali veľa 
kvalitných zápasov, veľa ne-
šťastných tesných prehier, pár 
zaslúžených porážok za vlažné 
výkony, no takisto aj prekvapi-
li mnohých súperov. V sezóne 
odohrali 28 zápasov, získali 14 
bodov. Dúfajme, že v nasledujú-
cej sezóne bude viac športové-
ho šťastia na našej strane. 

Tabuľka 2. ligy západ,  
sezóna 2016/2017

1. KK Hustra Uhrovec 43 b.
... .....................................         ...
14. MKK Slovan Galanta „B“16 b.

15. ŠKK Tlmače 14 b.
Juraj Zajko


