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Tlmačania v Saint Just en Chaussée
V dňoch 8.-13. júna sa uskutoč-

nila naša  piata návšteva   družob-
ného mesta Saint Just en Chaus-
sée. Prvýkrát sme tam zavítali 
na pozvanie pani Edity Manáko-
vej, predsedníčky Asociácie fran-
cúzsko-slovenského priateľstva. 
Prostredníctvom nášho Folklór-
neho súboru Vatra sme v októbri 
2009  reprezentovali nielen folklór 
a tradície z Tekova, ale i celého Slo-
venska. Nebolo to ale  len stret-
nutie s kultúrou, zástupcovia Tl-
máč z poverenia primátora mesta 
dohodli s predstaviteľmi  mesta 
spoluprácu v oblasti samosprávy, 
kultúry, športu a školstva. Počas 
pobytov v Saint Just  nás navštívili 
zástupcovia Slovenského veľvysla-
nectva vo Francúzsku, Marek Mu-
rín, Edita Filadelfiová  a Dagmar 
Kopáčová, čo bolo vždy pre nás 
podporou a morálnym ocenením.  
Prvý pobyt našich športovcov na  
podujatí Rallye raid sa uskutočnil 
v roku 2011 a následne aj v rokoch 
2013 a 2015. Päťčlenný tlmačský 
Optimistic team súťažil počas 48 
hodín v 27 disciplínach. A 8. júna 
sme tam vyrazili opäť.

Po dvojhodinovom lete z Buda-
pešti  do  Beauvais,  sme sa presu-
nuli do  33 km vzdialeného družob-
ného mesta Saint Just en Caussée. 
Po  zvítaní  s našimi priateľmi a po 
občerstvení v klubovni asociácie, 
sme absolvovali návštevu nové-

ho zdravotníckeho strediska Dom 
zdravia, kde nás sprevádzal MUDr. 
Dominique Rauzier, zástupca sta-
rostu. Potom sme navštívili mest-
skú knižnicu - kráľovstvo  Marie Hé-
lène Rauzier.  A odtiaľ bol na skok 
Dom raného detstva – Komunit-

né  centrum, kde nás s činnosťou 
oboznámila  riaditeľka centra. O 
17.00 sa uskutočnila oficiálna re-
cepcia na radnici, za účasti staros-
tu, všetkých poslancov mesta a 
predstaviteľov  asociácií v meste. 

(Pokračovanie na 13. str.)
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Aktuálne informácie z verejného života  - MsÚ
Vážení spoluobčania, milí pria-

telia, 
píše sa rok 2018 a týmto rokom 

završujeme štyri roky nášho pô-
sobenia v službách mesta Tlmače. 
Roky,  počas ktorých sme sa snažili 
pokryť všetky potreby mesta, rozví-
jať stagnujúce, opravovať spustnu-
té a zanedbané, tvoriť nové a prak-
tické, strážiť hodnotné a tradičné a 
vytvárať to, čo dáva zmysel mestu - 
istoty domova občanov Tlmáč.

Už v minulosti som napísal, že 
každé dobré rozhodnutie, každá 
príležitosť  niečo zlepšiť vedie k 
tomu, aby sme mohli naše mesto 
budovať, rozširovať jeho možnosti, 
dať mu príležitosť rásť. Nielen ploš-
ne, ale i kultúrne a spoločensky. Aj 
keď sme pomerne malé mesto, je 
potrebné vynaložiť veľké úsilie na 
to, aby sa podmienky v ňom aspoň 
sčasti vyrovnali väčším mestám. No 
práve toto nás motivuje, aby sme 
sa nevzdávali a skúšali to aj naďa-
lej.  Plnením čiastkových cieľov sa 
dokážeme postupne dopracovať k 
hlavnej méte a tou je naplnenie vo-
lebných predsavzatí. Dnes za seba 
môžeme povedať, že sme urobi-
li kus práce. Viditeľnej aj tej me-
nej viditeľnej. Práce, ktorá nie vždy 
bola jednoduchá a mala jasný vý-
sledok. Napriek ťažkým začiatkom, 
sme jasne vedeli udržať pevne sta-
novené ciele.

Písal som ako rád sa prechá-
dzam našim mestom. Stretávam 
ľudí, počúvam ich podnety, námety 
ale aj sťažnosti. S pokorou prijímam 
pozitívne názory na dobre vykona-
nú prácu a so zamyslením a odhod-
lanosťou pristupujem k námietkam 
či negatívnym postojom. Pre tých, 
ktorým nie je jasný odpočet zrea-
lizovaných činností, sa ho pokúsim 
zosumarizovať:

Dlhodobo sledujem názory ob-
čanov dolnej časti Tlmáč, ktorí majú 
potrebu väčšej angažovanosti mes-
ta v nej. Pripomeniem, že medzi 
často opakované námety patrí ne-
doriešená kanalizácia, ktorú na-
priek všetkej pripravenosti a vy-
naloženého úsilia mestom, sa nám 
nepodarilo zrealizovať a čakáme na 
výzvu financovanú z dotácii EÚ. Vie-
me však hovoriť o investíciách na 
dolnom cintoríne: nový aj opravený 
chodník, kolumbárium, nové ploto-
vé nátery, zábradlie pred kostolom.  
Dom kultúry dostal nový interiéro-
vý náter, nové žalúzie, drobný mo-
biliár a úžitkové predmety. Prenaja-
li sme prázdne priestory za účelom 
skvalitnenia služieb občanom. Ob-
chodné centrum dostalo novú stre-
chu aj nové vstupné dvere do her-
ne. Majetok mesta sme zveľadili 

kúpou pozemku s RD na Potočnej 
ulici, kde je už dnes umiestnené 
detské ihrisko a kúpili sme aj po-
zemok s miestnou komunikáciou 
na Novej ulici. Deti aj dospelí sa 
tešia modernizácii multifunkčné-
ho ihriska na Novej ulici, materská 
škola obnovila svoje okná, vymeni-
la terasové dvere, doplnila potreb-
né elektrospotrebiče, vymaľovala 
svoj interiér, upravila exteriér. Ča-
kajú ju nové postieľky a nové det-
ské ihrisko. O zdravie a zábavu sme 
sa postarali osadením nového ex-
teriérového fitness ihriska. Návrat 
do dobrých čias sme zaznamenali 
obnovením činnosti Služieb mesta 
Tlmače a jeho areálu. Bola však po-
trebná celková revízia technických 
budov a elektrických rozvodov v 
nich. Nemalé prostriedky sme alo-
kovali do obnovy a kúpy technic-
kého vybavenia, údržby vozidiel 
a strojov a sfunkčnenie zberného 
dvora. Renovovali sme informačný 
systém, inštalovali kamerový sys-
tém, no čo je najdôležitejšie, máme 
za sebou kompletnú rekonštrukciu 
verejného osvetlenia. Po niekoľ-
kých neúspešne podaných žiados-
tiach o nenávratný finančný príspe-
vok EÚ sa nám podarilo vyjednať 
veľmi výhodné úverové podmienky 
a investíciu financovať z prostried-
kov bankového úveru. Samozrej-
mosťou je oprava nových lavičiek, 
osadenie smetných košov, údržba 
a výsadba verejnej zelene. Touto 
cestou sa chcem poďakovať Filke 
Sabadkovej , ktorá je telom i dušou 
spätá so starostlivosťou o ňu. Ostá-
va nám rekonštrukcia autobusovej 
zastávky a cyklochodníka. Nezabú-
dame ani na spoločenskú sféru. V 
dolnej časti pravidelne organizu-
jeme Jarný beh zdravia, staviame 
Máje, vzdávame poctu pred pamät-
níkom SNP, stretávame sa s našimi 
dôchodcami a svoju šikovnosť nám 
predstavujú aj deti z MŠ. Fungova-
nie samosprávy prinášame do dol-
nej časti rokovaním MsZ priamo v 
Dome kultúry. Z tohto miesta patrí 
rovnaká vďaka pani Boženke Lac-
kovej, ktorá sa dlhoročne a vzorne 
stará o DK a Dom smútku. Pamät-
níci radi spomínajú na slávne časy 
Hasičského zboru, verím, že sa jeho 
obnovenou činnosťou budú môcť 
opäť angažovať.

Horná časť mesta je náročnej-
šia. Sídli v nej väčšina mestských 
budov, ktoré podľahli náporu dl-
horočného zanedbávania zo strany 
mesta a preto si vyžadovali sústav-
nú údržbu a dôslednejšiu investí-
ciu. Oprava chátrajúcich striech 
ukrojila financie z rozpočtu mes-
ta. Z pohľadu exteriérov sme sa v 

meste postarali o osadenie nových 
a opravu pôvodných detských ih-
rísk, na rad prišlo aj parkové ex-
teriérové fitness,  vybudovali sme 
nové spevnené plochy na parkova-
nie a kontajnerové stanovištia na 
Lipovej ulici.  Služby mesta Tlmače 
rekonštruovali  chodníky pod Lip-
níkom a sprístupnili vstup na no-
vovybudované ulice Na Festúnku 
a Záhradná. Samozrejmosťou boli 
nové smetné nádoby a osadené 
lavičky. Aj keď nám neprispôsobi-
ví občania neustále ničia fontánu, 
my sa z nej na pešej zóne veľmi 
tešíme. Dotvára príjemný kolorit 
centrálnej časti. Najdôležitejšou in-
vestíciou v meste bola rekonštruk-
cia verejného osvetlenia, zato tou 
najočakávanejšou bola obnova po-
vrchu Ružovej ulice a rekonštrukcia  
priľahlých chodníkov. Vynikla ňou 
tak nová výstavba radovej zástavby 
18 RD.V tejto súvislosti sme opra-
vili aj vjazdy k činžovým domom 
na Lipovej ulici a ul. ČSA. Rekon-
štruovali sme schodisko pri Relax-
centre a do Zdravotného strediska. 
K zavádzaniu systémovej kontro-
ly prispela inštalácia kamerového 
systému, dopĺňanie informačných 
tabúľ aj dopravného značenia. Me-
dzi posledné investície patrí vybu-
dovanie mantinelového ihriska na 
Mládežníckej ulici. Nezabudli sme 
ani na horný cintorín. Zmoderni-
zovali sme interiér Domu smútku, 
nakúpili ozvučovaciu techniku a 
vybudovali sme 24 miest v urno-
vom háji. 

Každá z verejných budov si od-
niesla nemalé prostriedky z rozpoč-
tu mesta. V Relaxcentre sme zabez-
pečili nové osvetlenie, bazénové 
madlo, čerpadlo na úpravu vody, 
nové interiérové dvere aj solárne 
zariadenie. Dôležitá bola oprava 
strechy. Objekt čaká vyregulova-
nie kúrenia. Rovnako je na tom 
aj Zdravotné stredisko. Regulácii 
kúrenia predchádza výmena vo-
domerov, meračov, termohlavíc a 
ventilov. V maximálnej miere zod-
povedáme požiadavky na tvorbu 
podnikateľského prostredia a slu-
žieb občanom prenájmom priesto-
rov. Onedlho otvoríme voľnočaso-
vé centrum nielen pre mladých, v 
bývalých priestoroch banky. Plné 
využitie má aj Dom služieb, kde 
sa rôznymi opravami a údržbou či 
drobnými investíciami snažíme vy-
lepšiť podmienky pre podnikateľov 
a ich zákazníkov.

Najväčší koláč z rozpočtu mesta 
si bez pochýb  ukrojili školské za-
riadenia. Deti sú naša budúcnosť 
a preto je kvalita vyučovania pre 
nás prvoradá. 

V základnej škole sme zrekon-
štruovali toalety, nakúpili interak-
tívne tabule, šatníkové skrinky pre 
2. stupeň, pre rozšírenie vyučova-
cieho  procesu sme vypratali su-
terén za účelom zriadenia nových 
odborných učební. Najväčšiu in-
vestíciu sme zaznamenali v podobe 
kompletnej rekonštrukcie elektro-
inštalácie takmer v celom objekte 
školy. Nechýbalo vyregulovanie ra-
diátorov. V blízkom čase bude za-
kúpená výpočtová technika. Pod-
poru si zaslúžia naši prváčikovia, 
ktorým sme sprostredkovali finanč-
ný príspevok v sume 50 eur na žia-
ka. Zároveň preplácame cestovné 
náklady pre deti dochádzajúce z 
dolnej časti Tlmáč do našej základ-
nej školy. Podporujeme aj starších 
žiakov, ktorí  úspešne reprezentu-
jú školu vo  vzdelávacej, kultúrnej 
ale aj športovej oblasti. Musím spo-
menúť Supertriedu a novovznik-
nutý DAK Tlmače. Všetkým, ktorí s 
mládežou pracujú patrí veľká vďa-
ka. Rozvoj telesnej kultúry sme na 
škole podporili čiastočnou rekon-
štrukciou telocvične. Nasledova-
la výmena úsporného osvetlenia, 
okien a dverí, oprava kúrenia, nové 
športové náradie, obnova bežeckej 
dráhy. V súčasnosti máme poda-
nú žiadosť na rekonštrukciu telo-
cvične a tiež na zriadenie fyzikál-
nej učebne.

O rozvoj kultúry mládeže sa sta-
rá naša ZUŠ Tlmače, ktorej budo-
va rovnako prešla údržbou a re-
konštrukciou. Opravili sa toalety, 
prebehla oprava časti strechy, re-
gulácia radiátorov, nové omietky 
a maľovka interiéru. Do školskej 
družiny a do školskej jedálne sme 
investovali nákupom nových spot-
rebičov, prebehla kompletná re-
konštrukcia a vyregulovanie ob-
jektu. Dnes však čelíme vážnemu 
problému so statikou tejto budo-
vy a sme pred rozhodovaním ako 
s ňou ďalej naložiť, nakoľko takto 
rozsiahla oprava bude stáť mest-
ský rozpočet nemalé finančné 
prostriedky. 

Materská škola Lúčik  si tiež vy-
žiadala rôzne opravy: kanalizáciu, 
rekonštrukciu chodníkov, opravu 
omietok a maľoviek a reguláciu 
systémov. Veľmi sa budeme tešiť, 
ak odpoveď na podanú žiadosť na 
komplexnú rekonštrukciu budov 
MŠ, bude kladná.

Nemôžem zabudnúť na in-
vestície vynaložené do budovy 
Mestského kultúrneho strediska. 
Rozsiahlu rekonštrukciu si vyžia-
dal havarijný stav elektroinštalá-
cie budovy. Vynovili sa šatne pre 
účinkujúcich, zaobstaralo sa nové 
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pódium aj prístupové schody. Vy-
menili sa okná v Klubovni a v teraj-
šej reštaurácii Garaj. Do ubytovne 
nad MsKS sme rovnako alokovali 
finančné prostriedky na zriadenie 
internetu. Dnes nás čaká komplet-
ná výmena ostatných okenných a 
dverových otvorov, rekonštrukcia 
toaliet a havarijný stav kanalizácie 
pri menovanej reštaurácii.

Obzvlášť sa chcem pozastaviť 
nad opätovným sfunkčnením Am-
fiteátra. Predchádzala mu obnova 
interiéru aj strechy administratív-
nej budovy, sfunkčnili sa sociálne 
zariadenia, opravila sa premieta-
cia stena. Zakúpil sa premietací 
projektor. Z bezpečnostného hľa-
diska došlo k vypíleniu nebezpeč-
ných stromov a porastov, rovnako 
aj terénne úpravy. Z tohto miesta 
chcem rovnako využiť príležitosť 
sa poďakovať za občiansku parti-
cipáciu našich starších spoluobča-
nov pri sanácii tohto jedinečného 
prostredia. Spoločnými silami sme 
dokázali znovu obnoviť slávne časy 
Amfiteátra a dnes môžem povedať, 
že je v plnom prúde druhá sezó-
na úspešného Letného kina, ktoré 
obohacujú sprievodné koncerty, 
podujatia pod holým nebom a v 
závere roka stále obľúbenejší Sil-
vester. Všetci ste vítaní!

Mesto Tlmače, aj napriek svojej 
malej rozlohe, sa hrdí množstvom 
zelených plôch, prírody a vegetá-
cie uprostred mesta. Musíme brať 
do úvahy zvýšené náklady na jej 
údržbu a obnovu. S týmto nie sú 
spojené iba náklady na novú vý-
sadbu. Predovšetkým sa jedná o 
starostlivosť existujúcich drevín, 
vypilovanie a znovu vysádzanie, o 
kosby a úpravu terénu. Nasleduje 
odstraňovanie čiernych skládok, 
spolupráca so zberovou spoločnos-
ťou ale rovnako potreba občianskej 
participácie.  

Počas týchto necelých štyroch 
rokov sme dokázali presadiť na-
výšenie rozpočtu v časti  dotácie 
na šport z pôvodných 13.tis eur na 
aktuálnych 25.tis. eur. Aj napriek 
neželanej a ťažkej situácii so špor-
toviskami v meste, vedieme konti-
nuálny dialóg so súčasným majite-
ľom týchto zariadení. Sme otvorení 
rokovať o ponuke, ktorá by istým 
spôsobom kopírovala požiadavku 
mesta v zmysle vyhotoveného zna-
leckého posudku. Žiaľ, zatiaľ bez-
úspešne. V meste však nastupuje 
nová nádejná generácia mladých 
športovcov, ktorých budeme aj na-
ďalej podporovať.

O kultúru sa v Tlmačoch už 65 
rokov stará folklórny súbor Vatra, 
súbory Plamienok, Zuškáčik, Kres-
ťanský spevokol, skupina PO-KU-S 
a iné.

Smerovanie a formovanie mes-
ta Tlmače z dlhodobého hľadiska v 

súčasnosti definujeme v pripravo-
vanom Územnom pláne, ktorého 
verziu, veríme, predstavíme one-
dlho na pripomienkovanie verej-
nosti.

Z pohľadu administratívy a prá-
ce mestského úradu, ktorá má za 
cieľ viac sa priblížiť k občanovi, sme 
prešli mnohými podstatnými zme-
nami. Žiaľ, veľa ich bolo zákonom 
vynútených, ktoré v subjektívnom 
ponímaní spomalili a sťažili prá-
cu zamestnancom, iné nám prácu 
uľahčili. Začali sme najdôležitejším, 
správou archívu a registratúry. Za-
pojili sme sa do národného pro-
jektu elektronizácie samosprávy 
DEUS- Dcom a Slovensko.sk, kto-
rý nám síce zabezpečil nové infor-
mačné technológie, ale dodnes 
nie je jeho prevádzka štátom do-
riešená. Zosieťovali sme mestský 
úrad a zaobstarali nové softwérové 
programy. Pokryli sme neriešenú 
otázku Bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci a požiarnej ochrany 
mestských budov. Z materiálneho 
hľadiska sme zmodernizovali malú 
aj veľkú zasadačku MsÚ, vylepši-
li interiér obradnej siene. Novým 
personálnym obsadením sme efek-
tívne vyriešili zákonom požadova-
nú zastupiteľnosť funkcií v meste. 
Prvý kontakt, matričné služby, refe-
rát kultúry športu a mládeže, sprá-
va daní, poplatkov a inventarizácie 
majetku dnes zastrešujú agendy, 
ktoré mesto dlhoročne neriešilo. 
Sociálnu oblasť sme rozšírili o dob-
re fungujúcu opatrovateľskú službu 
a projekty zamestnanosti z Úradu 
práce, naše deti vítame do živo-
ta finančným príspevkom 30 eur z 
pôvodnej 8 eurovej sumy. Osobitnú 
zmienku si zaslúži obsadenie funk-
cie referátu správy majetku mes-
ta, ktorý napĺňa definíciu základ-
nej zákonnej povinnosti majetok 
mesta zveľaďovať, zhodnocovať a 
vo svojej celkovej hodnote v zása-
de nezmenšený zachovať. Proces 
prijímania nových zamestnancov 
riešime výlučne transparentným 
výberovým konaním. Z finančného 
hľadiska sa nám podarilo reštruktu-
ralizovať  úverové zaťaženie mes-
ta a s výhodnými podmienkami 
prijať už spomínaný úver predo-
všetkým na rekonštrukciu verejné-
ho osvetlenia v meste. Zefektívnili 
sme platby za poistenie mestského 
majetku. Mesto sa môže pochváliť 
výbornými vzťahmi s okolitými ob-
cami a aj vďaka svojim občanom a 
športovým nadšencom upevňu-
je družobné vzťahy s francúzskym 
mestom Saint Just en Chaussé.

Správa mesta so sebou priná-
ša aj rôzne negatíva, ktoré ale vní-
mame ako výzvu do budúcnosti. 
Počas celého obdobia sa trápime 
s funkčnosťou v minulom období 
zakúpeného  mestského rozhlasu. 

Dlhoročným prenajatím tepelného 
hospodárstva tretiemu súkromné-
mu subjektu tiež v predchádzajú-
com volebnom období, sme mes-
tu vzali možnosť ovplyvňovať cenu 
tepla a regulovať tepelnú energiu 
efektívne a výlučne podľa našich 
potrieb, čo sa prejavuje v neustálej 
nespokojnosti občanov s vyúčtova-
ním energií v bytových domoch a 
v negatívnom postoji voči nášmu 
bytovému podniku. Tŕňom v oku 
ostáva aj stále nezrealizovaná ka-
nalizácia v dolnej časti Tlmáč.

Chceme dosiahnuť efektívnej-
šiu starostlivosť a údržbu verejnej 
zelene v meste, chýbajú nám pra-
covné sily. 

Nestabilná politická situácia stá-
le komplikuje čerpanie Eurofon-
dov. Množstvo zrušených výziev, 
na ktorých sa mesto zúčastnilo, sa 
podpísalo pod absenciu týchto fi-
nančných prostriedkov v meste. 
Vyvíjame maximálne úsilie aby v 
súčasnosti podané žiadosti boli vy-
bavené kladne.

Priestor na zlepšenie vidím v už-
šej a aktívnejšej spolupráci s po-
slancami Mestského zastupiteľstva. 
Apelujem na ich chýbajúcu anga-
žovanosť a občiansku aktivitu. Vní-
mam ako dôležitú ich neustálu ko-
munikáciu s občanmi a následnú 

transformáciu ich požiadaviek do 
rokovania na mestskom zastupiteľ-
stve. Naše mesto sa potrebuje roz-
víjať, rásť a zabezpečovať súčasné a 
moderné potreby našim občanom 
aby nemali dôvod odchádzať ale tu 
zotrvať, prichádzať a zostať.

V poďakovaní by som chcel po-
kračovať a poďakovať sa zamest-
nancom MsÚ za to, že vynakladajú 
maximálne úsilie pri zabezpečova-
ní potrieb mesta aj napriek štátom 
nedoceneného finančného ohod-
notenia zamestnancov verejnej a 
štátnej správy. Spolupracovníkom 
v mestom zriadených organizáci-
ách, v kultúre, školstve. Podporova-
teľom a sponzorom, bez ktorých by 
náš tlmačský život nemohol zaží-
vať Tlmačský polmaratón, divadlo, 
koncerty, kiná, športové a spolo-
čenské akcie a rôzne podujatia.

Vám občanom poďakovať za 
to, že ste neustálou inšpiráciou a 
prostriedkom na tvorbu činností a 
projektov v meste. Ste objektom, 
pre ktorý sa oplatí aj z neúspechu 
vyťažiť silu, vstať, napredovať, tvo-
riť nové veci, zlepšovať a rozvíjať 
naše mesto.

Prajem Vám krásne slnečné a 
zážitkov plné leto.

Miroslav Kupči
primátor mesta

Mesto Tlmače pre svojich občanov vytvorilo dve nové „telocvične pod ho-
lým nebom“. Jedna je na Lipníku a druhá v dolnej časti. Ľudia si tu môže 
zacvičiť.

Foto: Ing. J. Burjaniv
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Ako občan Tlmáč konštatujem, 
že v ostatnom čase sa toho urobi-
lo pre ľudí aj vzhľad nášho mesta 
pomerne dosť. Začali sa opravovať 
cesty, chodníky. Nové osvetlenie je 

Pribudli nové odpadové koše, ale neporiadnikov je stále veľa
nielen krajšie, lepšie svieti, ale šetrí 
aj nemálo energie, čím prispeje ur-
čite aj do mestskej „kasy“, ale pro-
speje aj životnému prostrediu, lebo 
spotrebuje menej energie. Staré, 

Mali sme dobu kamennú, bron-
zovú aj železnú. Mohli by sme túto 
našu dobu nazvať dobou plasto-
vou, či umelohmotnou. No nevy-
stihovalo by to celkom to, čo tu po 
ľuďoch tejto doby ostane v prírode. 
To čo tu po nás ostane na stáročia, 
veru nebude také vzácne, ako ka-
menné nástroje, či bronzové šper-
ky, alebo železné meče. Jednodu-
cho by som to povedal, že najmä 
národ slovenský inteligentne ne-

Horor na Hrone
dospel na to, aby umelé hmoty ve-
del rozumne používať. To, čo tu po 
nás ostane, je hanbou našej gene-
rácie. 

Vybral som sa dnes na pre-
chádzku okolo Hrona. Bola by to 
inak pekná prechádzka. Pán Boh 
nán nadelil krásnu prírodu. No my 
ju dokážeme za niekoľko desaťročí 
tak zdevastovať, že je to na hanbu. 
V Tlmačoch sme pred časom vyčis-
tili okolie už nepoužívanej starej 

rozkradnuté  koše na odpadky na-
hradili nové. No myslel som si, že 
to prispeje aj čistote mesta. No to 
by sme ale museli mať trochu dis-
ciplinovanejších obyvateľov. Od-
padky sa naďalej váľajú po parku, 
po uliciach a to neraz aj okolo sa-
motných odpadových košov. Pod-
ľa toho, čo sa váľa po trávnikoch 
vidieť, že neporiadnikov máme vo 
všetkých generáciách - po zemi sa 
váľajú papieriky od sladkostí, ple-
chovky od piva, PET fľaše od ná-
pojov, škatuľky od cigariet. Ba ne-
ďaleko jednej z lavičiek v parku sa 
váľajú aj ústrižky z poštových po-
ukážok, kde si môžeme prečítať aj 
meno, komu boli určené. 

Samostatnou kapitolou ostáva-
jú stále kontajnery na triedený od-
pad. Je nám známe, že pri triedení 
odpadu  máme menšie náklady na 
likvidáciu odpadu. V minulosti nám 

chýbalo na niektorých kontajne-
roch písomné označenie, na aký 
odpad sú kontajnery určené. No 
ale aj to sa už odstránilo a všetky 
kontajnery boli riadne a viditeľne 
označené. No ale aj napriek tomu, 
akoby naši ľudia nevedeli čítať, ak 
sú už farboslepí.  Odpad v kontaj-
neroch býva veľmi často  pomie-
šaný a tak nemôže byť likvidova-
ný, ako triedený odpad, ale stáva 
sa komunálnym odpadom a tým 
nám vlastne zvyšuje poplatky za 
odpad. Disciplinovanejšie triede-
nie odpadu by nám pomohlo znížiť 
poplatky. No nejde len o peniaze, 
triedený odpad môže byť ďalej re-
cyklovaný a využitý. 

Fotografia napríklad ukazuje, 
ako sa veľké množstvo plastového 
odpadu dostalo do komunálneho 
odpadu. 

Text a foto: Ing. J. Burjaniv

cesty do Malých Kozmáloviec. No 
okolie cesty je opäť plné odpadu. 
Nejakí „odpadoví turisti“ ako volám 
ľudí, ktorí svoj odpad vyvážajú do 
cudzích chotárov, tu zase navozili 
kopce bordelu.

No a pri Hrone, na vodnom diele 
Kozmálovce by sme ťažko našli čo 
len jeden meter čistého pobrežia. 
No nie je to len voda, čo sem pripla-
vila kopce odpadu. Odpad nájde-
me aj tam, kam voda nikdy nedo-
siahne. Nanosia si ho sem najmä 
rybári. Nechápem, ako sa asi cítia 
rybári na posedoch, kde si nanosi-
li kopce odpadu. 

Medzi plastovými obalmi nájde-
me aj obaly od chemikálií a olejov, 
hoci aj malé deti vedia, že kvapka 
oleja môže znehodnotiť tisíce lit-
rov vody. 

Nevadí - „zelení“ a rôzni ochra-
nári bojujú a nedovolia odstrániť 
polámané stromy po kalamitách, 
rozumne využiť drevnú hmotu a 
vysadiť nové stromčeky. Však tie 
stromy zhnijú možno za 200 - 300 

rokov a možno o 500 rokov tam 
bude opäť nejaký les. Ale to, že sa 
tu pomaly utopíme v odpade, to 
im je jedno.

V mnohých štátoch Európy 
majú zákony, prikazujúce záloho-
vanie obalov - fliaš aj plechoviek, 
ale na Slovensku sa to nedá. Tam, 
kde obaly zálohujú nemajú s odpa-
dom také problémy, ako tu u nás.

Na Slovensku jednoducho to-
tálne zlyháva výchova k poriadku 
a ochrane prírody v rodinách, ško-
lách aj v spoločnosti.

Niekedy sa skutočne hanbím za 
to, v akej krajine to žijem.

Pri prechádzke som našiel aj vy-
strelené nábojnice z brokovnice. 
Neviem o tom, že by bolo povole-
né na priehrade, v blízkosti obydlí  
poľovať. Ba počul som aj o tom, že 
tam niekto poľuje nielen na kačice, 
ale aj na labute.

Občas uvažujem o tom, koľko 
generácií bude musieť po nás čis-
tiť tento bordel.

Text a foto: Ing. Burjaniv
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Materská škola v Tlmačoch na Lip-
níku svojou bohatou ponukou čin-
ností a aktivít organizovaných pre 
deti pozitívne vplýva  a pôsobí na 
ich všestranný globálny rozvoj. V rôz-
nom čase a v rôznom prostredí de-
ťom prináša zaujímavú ponuku pre 
sebarealizáciu na základe vlastných 
potrieb a záujmov. V týchto rozma-
nitých činnostiach si deti rozvíjajú 
svoje prednosti, nadanie, zručnosti, 
schopnosti, postoje, ale aj hodnoty. 
Ich rodičom dáva záruku, že o ich 
dieťa sa starajú odborníci, profesi-
onáli, facilitátori, ktorí svoju prácu 
vykonávajú kvalitne a zodpovedne 
s láskou k svojim zvereným deťom. 
Je vrcholne pravdivý výrok skúse-
nej odborníčky  Trubíniovej,: „sme 
po celý  život  takí, akými  nás uro-
bila výchova v detskom veku.“  Pod-
mienky našej školy a regiónu nám 
ponúkajú na výchovu a vzdelávanie 
aj nádhernú okolitú prírodu, zapoje-
nie sa do miestnej kultúry, tradícií a 
zvykov. Plán práce školy realizujeme 
s orientáciou na environmentálnu a 
kultúrnu oblasť s rešpektovaním in-
dividuality detskej osobnosti, pod-
mienok školy a regiónu. Na prehlbo-
vanie environmentálneho cítenia a 
environmentálnej kultúry využijeme 
okolitú prírodu (lesy, lúky, polia, zá-
hrady). Zároveň využijeme možnosť 
ovplyvňovať miestnu kultúru, tunaj-
šie obyčaje a tradície prezentáciou 
kultúrnych programov a činnosti MŠ 
na verejnosti. Materská škola oboha-

Materská škola má dať dieťaťu taký základ,  
aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania

cuje kultúrny život mesta, podporuje 
zdravý vývoj miestnej detskej popu-
lácie, rozširuje myšlienky podpory 
zdravia aj širšie spoločenstvo, pôso-
bí aj ako zjednocujúci a stabilizačný 
prvok pre obyvateľstvo daného úze-
mia. Materská škola vždy participo-
vala na živote mesta, na území ktorej 
sa nachádzala. 

Klíma a kultúra školy
Materská škola podporuje osob-

nostný rozvoj deti v oblasti sociál-
no-emocionálnej, intelektuálnej, 
telesnej, morálnej, estetickej, roz-
voja schopnosti a zručností. Utvára 
predpoklady na ďalšie vzdelávanie, 
pripravuje na život v spoločnosti v 
súlade s individuálnymi a vekovými 
osobitosťami detí. V súčasnosti školu 
navštevuje 77 detí od 3 do 6 rokov. 
Počas školského roka  realizujeme s 
deťmi rôzne edukačné projekty: Pre-
chádzka ku dvojkrížu v Tlmačoch, 
imatrikulácie nových škôlkárov, be-
siedky so starými rodičmi, šarkaniá-
du, Deň jablka, týždeň tvorivosti a ex-
perimentov, tekvičkový pochod, Deň 
MŠ, besedu s policajtom – preventis-
tom, vítanie Mikuláša, Tlmačské Via-
noce, maľovanie do snehu, stavanie 
snehuliakov, zimné sánkovačky, kar-
neval, návšteva knižnice, jarné práce 
na dvore, Deň vody, ukážku tradič-
ných remesiel, Zelenú vŕbu, Morenu, 
Ovocný deň, Deň matiek, Deň rodiny, 
Malí zdravotníci, Deň detí, Deň otcov, 
rozlúčkovú slávnosť predškolákov.                                                                                       
  Silnou stránkou kultúry školy bolo 

jej zapájanie do mimoškolských 
aktivít, organizovaním kultúrnych, 
spoločenských, športových, pozná-
vacích, tvorivých podujatí, ktorými  
sme výrazne podmienili, spestrili a 
motivovali výchovu a vzdelávanie 
detí vo všetkých oblastiach. Nadvä-
zujeme spoluprácu okrem rodiny aj 
s inštitúciami v meste, s inými MŠ, 
ZŠ, ZUŠ  a spoločnými aktivitami tak 
upevňujeme vzájomné vzťahy ale aj 
rozširujeme, obohacujeme  a spes-
trujeme predprimárne vzdelávanie.  
Realizovali  sme ich nie  na úkor  vý-
chovno-vzdelávacích činností vyplý-
vajúcej z učebných osnov, ale sme  
ju obohatili, doplnili o nové zážitky, 
poznatky a skúsenosti. Partnersky 
vzťah učiteľa k dieťaťu, snaha chápať, 
chrániť ho, radiť a pomáhať mu, prí-
jemne esteticky upravené prostredie 
boli určujúcim momentom celkovej 
príjemnej atmosféry výchovno-vzde-
lávacieho procesu.         

 „Roky detstva v nás zanechávajú 
hlboký dojem. Práve v tomto období 
sa formujú základy osobnosti“.                             

J. A. Arkin
Materská  škola je pre život každé-

ho človeka  nenahraditeľná, potreb-
ná a dôležitá pre každého človeka 
práve na  začiatku jeho života, kedy 
sa dieťa formuje ako osobnosť. Svo-
jim pestrým a zaujímavým progra-
mom, vypracovanými rôznymi pro-
jektmi, vypracovanými v školskom 
vzdelávacom programe, ponúka de-
ťom prežiť v súčasnej, pre dospelých 

tak uponáhľanej dobe, nádherné a 
nezabudnuteľné chvíle. Tie prežíva 
vďaka svojim erudovaným pedagó-
gom s veľkým  srdcom v čarovnom, 
podnetnom, estetickom prostredí. V 
prostredí plnom prekvapení, spon-
tánnych či edukačných hier, edukač-
ných aktivít i zaujímavých plánova-
ných činností. Učiteľ ako profesionál 
a facilitátor svojim odborným prístu-
pom v špeciálnom prostredí  mater-
skej školy vytvára a zabezpečuje de-
ťom pozitívny individuálny globálny 
rozvoj. Na  základe dlhoročných skú-
seností z praxe môžem konštatovať, 
že známe myšlienky  americkej spi-
sovateľky Dorothy Law Nolte„deti sa 
učia tomu, s čím žijú“ svoj významný 
obsah potvrdzujú. Význam materskej 
školy, ktorá spĺňa všetky ciele stano-
vené výchovno-vzdelávacím progra-
mom v minulosti aj dnes je nenahra-
diteľná. Prostredníctvom nich sa na 
elementárnej úrovni v materskej ško-
le samozrejme plnia a tvorivo uplat-
ňujú aj princípy trvalo udržateľné-
ho rozvoja, ktoré ponúka súčasná 
doba. Materská škola, ako prvý člá-
nok a teraz aj súčasť školskej sústavy, 
cieľavedome plní ciele inštitucionál-
nej predškolskej výchovy stanovené 
Štátnym vzdelávacím programom– 
predprimárne vzdelávanie. Vzájom-
ným pôsobením učiteľa a dieťaťa, za 
účasti mnohých, rozdielnych, star-
ších i mladších rovesníkova kamará-
tov, prežíva dieťaťa v materskej škole 
dni plné lásky, radosti, šťastia, poko-
ja, pohody, na ktoré bude celý život 
spomínať.

Mgr. Jarmila Fazekašová, 
zástup. riad. MŠ

V našej Materskej škole na Novej 
ulici 2 v Tlmačoch sa udiali od janu-
ára personálne zmeny. Pani PaedDr. 
Ingrid Porubcová odišla z materskej 
školy na vlastnú žiadosť. Pani Ivana 
Kajanová bola poverená riadením. 
Namiesto učiteľky nastúpila pani 
Daniela Vidanová.

Na život materskej školy toto ne-
malo vplyv. Všetky akcie sme pri-
pravili s veľkou láskou. Nechýbal 
tradičný karneval, na ktorý sa deti 
s rodičmi svedomito pripravili. Mas-
kami od výmyslu sveta sa to hemži-
lo v triede a deti netrpezlivo čakali 
na „Šaša Romana“, ktorý ako vždy 
zabávali deti s veľkou radosťou a 
trpezlivosťou. O občerstvenie sa po-
starali rodičia a teta Monika  nám 
spravila výborné šišky.

V mesiaci knihy – marec sme 
mali úžasný deň s Veronikou Aren-
dášovou – spisovateľkou, ktorá píše 
detské básničky a jej ilustrátorkou 
Andrejkou Harmadyovou. Hodinka 
s nimi a ich knihami prešla tak rých-

lo, že sa nám nechcelo ani skončiť.
V tomto mesiaci sme sa tradične 

lúčili so zimou, hodením Moreny do 
Hronu. My sme boli na ľavej strane  
a deti z MŠ Lipníka na pravej. Zamá-
vali sme si a spoločne sa tešili z pri-
chádzajúcej jari. My sme sa potom 
ešte prešli okolo Hrona pozorovali 

prírodu okolo neho. Boli sme veľmi 
smutní z neporiadku a odpadkov, 
ktoré zanechala zima a ľudia.

V apríli sme s predškolákmi nav-
štívili ZŠ, aby sme videli, ako to v 
takej škole chodí. Pani učiteľka nás 
všetkých pochválila, že už poznáme 
písmenká a vieme troška ja počítať. 

Dostali sem medailu i záložku od 
kamarátov prvákov.

Veľkú radosť mali deti z vyliah-
nutia motýľov v našej triede. Z pia-
tych húseníc, ktoré sa zakuklili sa 
vyliahlo 5 krásnych motýľov, ktoré 
sme vypustili na školskom dvore 
do prírody. Deti s úžasom sledova-
li všetky etapy liahnutia motýľov. 
Aj rodičia sa zaujímali o tento náš 
prvý pokus. Všetko dopadlo tak ako 
malo, a veľmi sme sa tešili.

Naša škola sa venuje tradíciám 
a preto chlapci za spevu dievčat 
piesne „ Sadíme my máje“ posta-
vili dievčatám máj pred materskou 
školou.

13. mája sme prispeli svojim 
krátkym programom k oslave Dňa 
matiek v DK Tlmače na Lipníku. 
Program sme pripravili s veľkou lás-
kou ako odmenu za starostlivosť 
mamičkám. Deti a aj my sme sa doč-
kali ocenenia vo forme poďakova-
nia od rodičov i starých rodičov.  

Do konca roka nás čaká ešte nie-
koľko akcií. Týždeň detskej radosti a 
rozlúčka s predškolákmi.

Ďalší školský rok sa končí a všetci 
sa tešíme na ten nasledujúci.Foto: Motýle

Zo života Materskej školy
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Týždeň detskej radosti v ŠKD

Zaujíma vás, ako funguje ľudské 
telo? Zákony prírody? Či tajomstvá 
vesmíru?

Objavte pokoj virtuálnej reality 
ako žiaci Základnej školy Tlmače 
prostredníctvom návštevy sférické-
ho kina. Ide o najnovšiu zábavno-
-vzdelávaciu cestu za poznaním. 
Sférický projekčný systém vnút-
ri mobilnej kupoly ponúka jedi-
nečný pohľad. Ste v telocvični 
školy a zrazu sa ocitnete v zá-
zračnom priestore. Máte pocit, 
že ste priamo pod hviezdnou 
oblohou či na dne oceána. Spo-
ločne sme poodhalili tajomstvá 
sveta stromov, ponorili sme sa 
do morských hlbín, preskúma-
li nekonečný vesmír alebo sme 
podnikli výpravu dovnútra ľud-
ského tela.  Premietanie vzdelá-
vacích filmov spestrilo vyučova-
cí proces žiakov I. až IX. ročníka 
základnej školy. Žiaci túto for-
mu vzdelávania privítali s nad-
šením. Ako diváci sa ocitli v 3D 

Dňa 10. mája 2018 sa v priesto-
roch ZUŠ v Leviciach konalo okres-
né kolo speváckej súťaže Slávik 
Slovenska 2018. Našu školu repre-
zentovali 3 žiačky – v rámci I. ka-
tegórie Karolína Lacková (I.A), za 
II. kategóriu Sophia Andrea Spa-
sičová (V.A) a v III. kategórii Emma 
Fábryová (IX.). Naše žiačky sa ne-
zľakli silnej konkurencie a podali 
výborné spevácke výkony, za čo 
boli dve z nich odmenené aj diplo-
mami. Karolína Lacková pri svojej 
premiérovej účasti získala 3. miesto 
a Emma Fábryová, ktorá na tejto sú-
ťaži zažila, naopak, derniéru, bola 
tiež tretia.

Všetkým našim speváčkam gra-
tulujeme a zároveň ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Juraj Šebo

Aby vyučovanie bolo zaujímavé
priestore, ktorý umožňoval žiakom 
pocit, že sú súčasťou deja, čo ich 
nepriamo viedlo k osvojeniu si po-
znatkov. Efekt skutočnej reality sa 
stal účinným zážitkovým učením.

 Mgr. Zuzana Kováčiková
 zástupkyňa riaditeľky školy

Slávik Slovenska 2018

Dňa 30. mája sa žiaci 1. stupňa 
ZŠ Tlmače  zúčastnili projektu   „ Čí-
tajme si  2018 „ . Cieľom podujatia 
je vzbudiť u čo najväčšieho množ-
stva detí záujem o činnosť, ktorú v 
posledných rokoch vytláčajú mo-
derné technológie a sociálne sie-
te. Čítanie poskytuje deťom zmys-
luplnú činnosť vo chvíľach voľna, 
podporuje ich predstavivosť, pre-
hlbuje citlivosť a rozvíja vnímavosť. 
Organizátorom projektu je Linka 
detskej istoty v spolupráci s vyda-
vateľstvom SLOVART. Čítanie je ak-
tivitou, ktorá podnecuje kreatívne 
myslenie, obohacuje slovnú záso-
bu, zlepšuje koncentráciu, rozvíja 
empatiu a rozvíja osobnosť. Číta-
nie pomáha poznať hodnoty, roz-

Najmladší žiaci sa pokúsili  
o prekonanie rekordu  

Čítajme si 2018
lišovať dobro a zlo, akceleruje roz-
voj reči a slovnej zásoby. Vytvára 
priestor pre tvorivosť, dáva mož-
nosť v ohraničenom čase na iden-
tifikovanie sa s postavami, ponúka 
chvíle intimity, možnosť byť sám so 
sebou, relaxovať. Dáva možnosť 
naberať množstvo informácií, in-
špirácií, vedomostí, porozumieť 
pojmom. Krstnou mamou projek-
tu bola pani Oľga Feldeková, zná-
ma humoristka a spisovateľka.  Na 
našej škole sa do projektu zapo-
jilo 110 žiakov od 1. až po 4. roč-
ník. Naši najmladší žiaci prváci si 
zároveň preverili svoje čitateľské 
znalosti. 

Mgr.J. Kováčová 
a Mgr. Z. Kováčiková

V dňoch 28. mája - 1. júna 2018 
sa v našom školskom klube konal 
týždeň detskej radosti. V pondelok 
sme slnečné popoludnie po vyučo-
vaní strávili v mestskom parku na 
pešej zóne. Tu sa deti mohli zaba-
viť pod dohľadom pani vychováva-
teliek a kandidátky. Zabavili sa  na 
kolotoči, preliezkach, hojdačkách  
a kreslením na chodník. 

V stredu 30. mája sme deťom 
pripravili prekvapenie s koníkmi. 
Do areálu našej školy nám privie-
zol kone pán doktor Peter Pošvanc,  
z jazdeckého klubu Mercicheval 
Malé Krškany. Pán Pošvanc deťom 
najprv predstavil svoje pomocníčky 
Lucku a Bianku  a  koníky Anichie 
a Ajanu. Potom im  porozprával o 
koníkoch, na ktorých sa mali deti 

voziť, čím sa živia,  aké je to pleme-
no ( Anichie frízska kobyla a Ajana 
pony), na aké športy sa využívajú a 
vysvetlil im bezpečnosť správania 
sa pri koníkoch. Deti boli rozde-
lené na vozenie po oddeleniach. 
Celkovo sa na koňoch povozilo 58 
detí a aj dve odvážne pani učiteľky. 
Koníkom aj majiteľovi sa u nás  veľ-
mi páčilo. Koníky od nás nechceli 
odísť, páčil sa im náš školský dvor 
so šťavnatou trávičkou.

Vo štvrtok sme strávili popolud-
nie v mestskom parku. Deti si mohli 
zacvičiť na posilňovacích zariade-
niach a zarali sa rôzne kolektívne 
hry. Náš týždeň detskej radosti sme 
ukončili tanečnou zábavou na škol-
skom dvore. 

Kolektív vychovávateliek ŠKD  
pri ZŠ Tlmače
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Slovenský atletický zväz v spolu-
práci s Detským atletickým klubom 
Tlmače odštartoval 5.mája 2018 v 
športovej hale T-18 v Tlmačoch let-
nú sezónu pretekov Detskej atleti-
ky v Nitrianskom kraji. Prvé postu-
pové kolo Detskej P-T-S a Detskej 
štafetovej ligy otvoril riaditeľ pre-
tekov Peter Komora.

Deti športovali za krásneho po-
časia v dvoch kategóriách v rôz-
nych atletických disciplínach. Pre-
tekov sa zúčastnili kluby AC Nové 
Zámky, AK Zlaté Moravce, DAK Tl-
mače so štyrmi družstvami a okrem 
nich DAK Tlmače – ZŠ Čajkov a DAK 
Tlmače – ZŠ Starý Tekov.

Staršia veková kategória súťa-
žila v týchto disciplínach: 3-skok 
znožmo, 6-minútový vytrvalostný 
beh, beh cez prekážky, štafetový 
beh, hod medicinbalom vzad cez 
hlavu zo stoja, hod vortexom na 
vzdialenosť s 5 m rozbehom. Víťa-
zom tejto kategórie sa stalo druž-

Detská P-T-S a štafetová liga v Tlmačoch
stvo DAK Tlmače „A“ (Oliver Argy-
usi, Viliam Spasič, Šimon Záležák, 
Emma Benčatová, Dominika Ko-
váčová, Tamara Máčajová). Druhé 
miesto získalo družstvo DAK Tlma-
če „B“ (Romano Jančo, Matej Zále-
žák, Lukáš Horňák, Nina Hríbiková, 
Emma Klučiarová, Janka Barátová) 
a tretie miesto si odnieslo družstvo 

 4. KATEGÓRIA (2008-2009) – diev-
čatá – Emma Klučiarová
 - chlapci – Filip Drábik  
5. KATEGÓRIA (2006-2007) – diev-
čatá – Eva Čuga
- chlapci – Matej Muráni
6. KATEGÓRIA (2003-2005) – diev-
čatá – Jana Máčajová
 - chlapci – Tadeáš Valent

Po odbehnutí dostali všetky 
deti pamätnú medailu za účasť a 
umiestnení dostali krásne ceny, 
ktoré pomáhala odovzdávať hlavná 
koordinátorka projektu Detská at-
letika Simona Blanárová. Ako sprie-
vodný program vystúpili členovia 
skupiny Bar Warriors Trnava, ktorí 
nám predviedli ukážky z parkúru. 

V sobotu dňa 12.5.2018 nás opäť 
počasie nesklamalo a za krásneho 
a veľmi teplého počasia sa uskutoč-
nil 35. ročník Tlmačského polmara-
tónu. Sily si tu zmerali nielen do-
máci bežci ale aj pretekári z iných 
kútov Slovenska. Účasť bola nad 
naše očakávania, čo nás potešilo. 
Sme veľmi radi, že v takej veľkej 
konkurencii sa presadili aj deti z 
domáceho klubu DAK Tlmače, keď 
získali 4 zlaté, 2 strieborné a 5 bron-
zových medailí.
 Deti súťažili v šiestich kategóri-
ách:  
1. KATEGÓRIA (2014) – dievčatá – 
Lara Kupčiová
– chlapci – Jakub Árendáš
2. KATEGÓRIA (2012-2013) – diev-
čatá – Anička Bieliková
 - chlapci – Christopher Kupči
3. KATEGÓRIA (2010-2011) – diev-
čatá – Veronika Sojková            
 - chlapci – Tomáš Betin

AC Nové Zámky (Nela Kučerová, 
Adelka Tóthová, Nina Blaškovičo-
vá, Richard Handl, Norbert Mojzes, 
Damián Kövagó).

Mladšia veková kategória si 
zmerala sily v týchto disciplínach: 
skok do diaľky z miesta štafetovou 
formou, štafetový beh v kombinácii 
šprint a beh cez prekážky, hod pe-

novou loptou z kolien spoza hlavy, 
prekážková dráha „Formula“, hod 
vortexom na vzdialenosť z mies-
ta a 3-minútový vytrvalostný beh. 
V tejto kategórii sa bojovalo len o 
prvé a druhé miesto. Prvé miesto 
si odniesol AC Nové Zámky (Sofia 
Jakubcová, Jazmin Holá, Melánia 
Uzsáková, Oliver Fabó, Ján Mlatec, 
Jakub Ryška) a druhé DAK Tlmače 
(Miriam Ďurovská, Simona Havra-
nová, Lucia Klučiarová, Oskar Mo-
ravčík, Samuel Kováč, Christopher 
Kupči).

V staršej kategórii Detskej štafe-
tovej ligy sa na 1. mieste umiestnil 
AK Zlaté Moravce (Diana Čaladíko-
vá, Adrián Fico, Šimon Zeman), 2. a 
3. miesto obsadili naši atléti DAK Tl-
mače „A“ a DAK Tlmače „B“. V mlad-
šej kategórií získal 1. miesto DAK 
Tlmače a druhé miesto AC Nové 
Zámky.

Gratulujeme víťazom a ďakuje-
me všetkým deťom, rodičom, tré-
nerom a rozhodcom za účasť a vý-
bornú atmosféru na pretekoch.

DAK Tlmače

Deti sa mohli povoziť na koloto-
čoch, koňoch a mohli si vyskúšať 
aj rôzne atletické disciplíny, ako sú 
hody a skoky.  Špeciálnym hosťom 
pretekov bol olympijský víťaz Matej 
Tóth, ktorý odštartoval hlavný beh 
a veľmi rád poradil možno budúcim 
olympionikom ako na to. 

Foto: V. Kukla

Detský polmaratón

Najmladšia účastníčka - Mia Cif-
rová
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Mesiac máj je už tradične me-
siacom súťaží. Pedagógovia a žiaci 
našej školy sa do mnohých zapájajú 
a získavajú ocenenia.

Súkromná základná umelecká 
škola Jánoš Ružomberok v spo-
lupráci s uznávaným klavírnym 
virtuózom Richardom Rikkonom  

usporiadala 1. ročník celosloven-
skej klavírnej súťažnej prehliadky 
„HVIEZDY HRAJÚ SRDCOM“ Marek 
Uhnák, Andrej Hamara.  Obidvaja 
chlapci získali ocenenie v zlatom 
pásme. Na súťaž ich pripravila pani 
učiteľka Frederika Uhnáková.

Školská detská cimbalová 
hudba  - Zuškáčik sa zúčastnila kraj-
skej súťažnej prehliadky detské-
ho hudobného folklóru, kde získali 
umiestnenie v striebornom pásme 
s postupom do celoštátneho kola. 
V kategórii sólisti inštrumentalisti,  
akordeonista Marek Uhnák získal 
zlaté pásmo. Na súťaž ich pripravila 
pani učiteľka Frederika Uhnáková.

Marek Uhnák na akordeóno-
vej v Novej Bani získal  
1.miesto, na celosloven-
skej akordeónovej súťa-
ži v Lipanoch - striebor-
né pásmo. 

L e v i c k ý  h u d o b n ý 
festival sa uskutočnil 
03.05.2018

Hlavným cieľom sú-
ťažnej prehliadky bola 
motivácia žiakov ZUŠ ku 
kvalitnej interpretácii hu-
dobných diel. Príprava na 
verejné vystúpenie spo-
jená so súťažnou atmo-
sférou nabádala žiakov k 
prekonávaniu vlastných 
možností. Dôležitým as-

pektom bola aj možnosť príjem-
ného priateľského stretnutia a 
vzájomného spoznávania sa  s ro-
vesníkmi, ktorí majú podobné voľ-
nočasové aktivity. 

Z klavírnej triedy pani učiteľky 
Frederiky Uhnákovej sa Marek Uh-
nák a Andrej Hamara umiestnili v 
zlatom pásme a získali cenu po-
roty.  Daniel Herc z klavírnej triedy 
pani učiteľky Ildikó Kovácsovej zís-
kal bronzové pásmo.

Z akordeónovej triedy pani ria-
diteľky Renáty Godovej reprezen-
toval Marek Uhnák, ktorý v II.kate-
górii získal zlaté pásmo.

 Z husľovej triedy pána učiteľa 
Jakuba Chlepku sa predstavili Ad-
riana Kupčovú – bronzové pásmo, 
Lívia Vozárová  - zlaté pásmo.

Michal Kabát z dychovej triedy 
p. uč. Aleša Kristiníka  získal zlaté 
pásmo a zároveň bol víťazom vo 
svojej kategórii.

Prijímacie skúšky  sa uskutoč-
nia od 21.05.2018 do 04.6.2018 v 
priestoroch školy v čase od 13.00 
-17.00 hod.

Renata Godová

Bratislavský závod Volkswagen 
láka stále čoraz viac návštevníkov. 
Dňa 18. decembra 2017 sa aj štu-
denti II. D a IV. D triedy zúčastni-
li hodnotnej odbornej exkurzie v 
najväčšom automobilovom kon-
cerne na svete - závode na výro-
bu áut Volkswagen Bratislava. VW 
pôsobí na Slovensku od roku 1991. 
Bratislavský závod Volkswagen je 
jediným automobilovým závodom 
na svete, vyrábajúcim vozidlá pia-
tich značiek pod jednou strechou 
- Volkswagen Touareg, Audi Q7, 
Volkswagen Up, Škoda Citigo, SEAT 
Mii a karosérie pre Porsche Cay-
enne. Viac ako 99 % jeho produk-
cie smeruje na vývoz do 148 krajín 
sveta. Bolo teda čo obdivovať, pre-
zerať a na vlastné oči presvedčiť sa 
ako prebieha výrobný proces tejto 
značky áut.

Takúto príležitosť mal aj druhák 
Jakub Sádovský, ktorý nám prezra-
dil jeho dojem z exkurzie: „Bola to 
pre mňa výborná exkurzia, kedy 
som sa na vlastné oči presvedčil, že 
tento závod vyrába autá najvyššej 
kvality za prísnych nielen bezpeč-
nostných, ale predovšetkým tech-
nických a technologických pod-
mienok. Tá lanovka na prepravu 
hotových automobilov bola fan-
tastickým momentom a prekva-
pením nielen pre mňa, ale aj pre 
mojich spolužiakov. Majú to fakt 
vymakané a profesionálne na vy-

Tlmačskí študenti finišovali v závode Volkswagen
sokej úrovni.“

V rámci zaujímavej exkurzie si 
študenti technického zamerania 
prezreli jednotlivé pracoviská a ob-
rovské výrobné haly, kde konštru-
ujú vozidlá pre trh do celého sveta 
pomocou najmodernejšej techniky 
automobilového priemyslu. Žiaci 
mali možnosť spojiť  teóriu s pra-
xou.  Exkurzia bola zameraná na 
výrobný proces áut, ktorý sa skla-
dá zo 6-tich fáz: lisovňa, karosáreň, 

lakovňa, montáž, výroba agregátov 
a Finish center.

„Zaujala nás predovšetkým li-
sovňa, kde sme doslova s otvore-
nými ústami z blízkosti pár metrov 
mohli v ten deň vidieť výrobu jed-
notlivých častí karosérie najnovšie-
ho pripravované modelu auta na 
automobilový trh Porsche Cayen-
ne. Treba povedať, že nám to dalo 
oveľa lepšiu predstavu o výrobnom 
procese automobilov. Chcel by som 

aj ja budúci rok po skončení štúdia 
pracovať v tejto automobilke, do-
plnil jeden zo študentov štvrtého 
ročníka Vladimír Gímeš.

Videli stovky pracujúcich ro-
botníkov, ako vyrábajú autá. Veľa 
sa naučili a dozvedeli o výrobnom 
procese vo fabrike  Volkswagen 
Bratislava, a to vďaka podrobné-
mu a komplexnému výkladu sprie-
vodcov.

Mgr. Marián Sabala

Zo Základnej umeleckej školy
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Praha, Brno, Ždár nad Sáza-
vou. To sú mestá, kde sa tlmačskí 
študenti SOŠ technickej úspešne 
v posledných rokoch zúčastňu-
jú zahraničných odborných stáží 
prostredníctvom získaných gran-
tov z programu Erasmus+. Nie je 
to po prvýkrát, nakoľko každoroč-
ne sa podarí pripraviť kvalitný pro-
jekt, ktorý je schválený agentúrou 
EÚ a študentom nič nebráni na ces-
te za novými skúsenosťami a po-
znaním.

Tentokrát sa zdokonaľovali na 
dvoch odborných školách zároveň. 
V Prahe a v Brne, kde počas dvoch 
týždňov získavali nové vedomosti, 
zručnosti a predovšetkým skúse-
nosti vo svojom odbore. Druháci a 
tretiaci pobudli na stredných ško-
lách veľmi podobného zamerania, 
kde získali nové skúsenosti a zruč-
nosti. Táto príležitosť sa naskytla 10 
študentom odboru programátor 
obrábacích strojov a zariadení a 8 
žiakom odboru mechanik elektro-
technik, ktorí si rozšírili a znásobili 
svoje doterajšie nielen vedomosti, 
ale aj zručnosti. Aj vďaka tomu sú o 
ďalší krok vpred pred ich rovesník-
mi. Ich dvojtýždňovými domovmi 
sa stali SŠSE v Brne a SPŠ v Prahe.

Hlavným zámerom je rozšírenie 
odbornej pripravenosti študentov 
pre ich budúce profesionálne za-
radenie do pracovného pomeru. 
„Veľmi častou požiadavkou súčas-
ných zamestnávateľov, ktorí spo-
lupracujú nielen s našou školou je 
zvýšiť odbornú pripravenosť absol-
ventov odborných škôl na progra-
movanie a obsluhu CNC obrába-
cích strojov a zariadení, či obsluhy 
PLC systémov a ich realizácií. Preto 
ponúkame študentom absolvovať 
odborné stáže počas štúdia. Je to 
pre nich príležitosť naučiť sa nové 
veci, programovacie systémy, za-
pojenie a ovládanie PLC systémov 
a zlepšiť sa v tom, čo už vedia ale-
bo doteraz sa s tým ešte nestretli. 
Vďaka schválenému projektu mali 
študenti možnosť absolvovať od-
borné stáže v partnerských ško-
lách v Prahe a v Brne, ktoré majú 
tiež kvalitné a moderné vybavenie 
k výchovno-vzdelávaciemu proce-
su,“ doplnila riaditeľka SOŠt Tlmače 
Jana Mrázová.

Vďaka získanému grantu z 
programu Erasmus+ sa nám po-
darilo zabezpečiť aj v tomto škol-
skom roku veľmi žiadané a obľúbe-
né odborné stáže pre študentov. 
„Po dôslednej príprave na stáž a 
výbere nielen chlapcov, ale aj diev-
čat z daných odborov, mali príleži-
tosť rozšíriť si odborné zručnosti vo 
svojom odbore v jednej z hostiteľ-

Tlmačskí študenti o ďalší krok vpred
ských škôl v Českej republike. Osem 
chlapcov a dve dievčatá odboru 
programátor obrábacích strojov a 
zariadení zavítalo na pôdu strednej 
školy v Prahe a osem elektrotech-
nikov do Brna, kde mali vytvorené 
veľmi kvalitné podmienky pre zdo-
konalenie sa v študijnom zameraní. 

Bola to pre nich výzva, aby nado-
budli nové zručnosti a skúsenosti, 
ktoré potrebujú pre výkon svojho 
budúceho povolania, na ktoré sa 
pripravujú,“ prezradila koordinátor-
ka projektu a zástupkyňa riaditeľky 
školy Mária Medzihradská.

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 kolu-

jú medzi žiakmi pozitívne správy. 
„Veľmi sa teším, že na našej škole 
máme možnosť vycestovať počas 
štúdia aj do zahraničia na odbor-
né stáže. Vďaka tomu máme mož-
nosť 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,“ prezradi-
la druháčka - programátorka Simo-
na Némová.

Po práci mali študenti čas aj na 
spoznávanie historických miest. 
Prehliadky historických centier, 
významných kultúrnych pamia-
tok oboch miest ich nadchli svojou 
pompéznosťou. Pre tých, ktorých 

história až tak „neberie“, tu bola 
možnosť relaxovať v krásnych sa-
doch a parkoch. Veľkým lákadlom 
boli adrenalínové možnosti - mo-
tokárová dráha, paintball, lasero-
vá aréna, najväčší pražský futbalo-
vý štadión, lezecká stena, no až na 
mieste všetci zistili, že to nie je až 
také jednoduché prekonávať strach 
z výšok a plne dôverovať kamará-
tom v tíme.

Z odbornej stáže si odnášam 
nielen bohaté skúsenosti, ale aj 
nádherné zážitky, ktoré som tu so 
svojimi spolužiakmi mohol pre-
žiť,“ prezrádza nám študent elek-
trotechniky Patrik Desat. Vzápätí sa 
k nemu pripája ďalší z účastníkov 
stáže Dominik Balaj, ktorý ho do-
pĺňa. „Aj mne sa tam veľmi páčilo. 
Naučil som sa ovládať jeden z naj-
novších programov, videl som aj 
také elektrotechnické programy a 
zariadenia, o ktorých som doteraz 
len počul. Táto stáž mi dala do môj-
ho osobného života veľmi veľa.“

Dnes už môžeme povedať, že 
študenti nám u susedov urobili 
veľmi dobré meno a otvorili dve-
re ďalšej spolupráci škôl. Pri roz-
lúčke padali len slová chvály. Ve-
denie pražskej a brnenskej školy 
oceňovalo šikovnosť, záujem, milý 
úsmev a ochotu našich stážistov a 
naši zase chválili milé prijatie a sta-
rostlivosť. Pre všetkých to boli krás-
ne dva týždne plné nových skúse-
ností a zážitkov. Skúseností, ktoré 
posilnili vedomie, že sa sami ne-
stratia, že vedia pracovať v tíme, 
komunikovať v novom prostredí 
a že sa dokážu o seba postarať. V 
tomto sú zahraničné stáže nena-
hraditeľné.

 Mgr. Marián Sabala

V čase, keď sa blíži koniec škol-
ského roka a tešíme sa na letné 
prázdniny, sa na Strednej odbor-
nej škole technickej v Tlmačoch, 
uskutočnilo školské kolo súťaže 
Túry do literatúry. Do triednych 
kôl sa zapojilo päť tried, od prvá-
kov až po študentov tretieho roč-
níka. Ich úlohou bolo pomocou 
„túr do literatúry a jazyka“ vytvo-
riť jazykovo-literárnu nástenku 
podľa vopred stanovených krité-
rií. Po prezentovaní a vyhodnote-

Ocenení tlmačskí študenti
ní triednych kôl študenti hlasovali 
za postupujúcich spolužiakov do 
školského kola. V celoškolskom 
kole sa zúčastnilo dvanásť súťa-
žiacich, kde konkurencia bola veľ-
mi silná. Chlapci to však zvládli 
na výbornú, ich prezentovanie 
prác bolo na veľmi dobrej úrovni 
a vyhodnotenie komisie bolo ná-
ročné. Na treťom mieste sa zaslú-
žene umiestnil mechanik elektro-
technik Michal Jašek. Striebornú 
priečku obsadil študent, odboru 

programátor obrábacích strojov 
a zariadení, Patrik Lenthar z 3.D 
triedy. Na prvom mieste a zla-
tom stupni sa umiestnil tretiak, 
študent odboru mechanik elek-
trotechnik Tomáš Gutay. Všetci 
ocenení študenti si odniesli za-
ujímavé vecné ceny. Chceme sa 
poďakovať všetkým zúčastneným 
žiakom, ktorí sa zapojili do celo-
školskej súťaže Túry do literatúry. 
Určite stále vieme oceniť hodno-
ty, ktoré prinášajú knihy, zvlášť v 
dnešnej uponáhľanej dobe.

                       Mgr. Marián Sabala
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Z TVORBY JÁNA VOZÁRIKA Z TLMÁČ

Mesto Tlmače pre svojich senio-
rov vytvára možnosti stretávania a 
využívanie voľného času. Seniori sa 
majú možnosť stretávať vo voľno-
časom centre na Lipníku. Centrum 
je otvorené každý pracovný deň a 
tu sa odohrávajú aj mnohé spoloč-
né akcie. Spoločne oslavujú meniny 
aj narodeniny. Tu oslávili aj toho-
ročný Medzinárodné deň žien. Pra-

videlne medzi seniorov prichádza 
aj primátor mesta Miroslav Kupči 
aj ďalší funkcionári mesta.

 Okrem stretnutí v na Lipníku sa 
seniori schádzajú aj v dolnej časti 
Tlmáč v kultúrnom dome, kde sa 
odohrávajú najmä fašiangové a ka-
tarínske zábavy.

Foto a text:
 Ing. Jaroslav Burjaniv

- Mali ste dnes peknú kázeň, 
pán farár.

- Aj pre seba kážem.
- Možno, ale ja sa v každej sna-

žím nájsť predovšetkým seba.
A o čom bola tá dnešná? Ja by 

som ju nazvala chválou nespo-
kojnosti. Na prvý pohľad sa zdá 
byť divné, že nespokojnosť si za-
sluhuje chválu. Veď je oveľa prí-
jemnejšie byť spokojný. A práve 
nespokojnosť je tou silou, ktorá 
človeka poháňa, núti ho uskutoč-
ňovať stále nové priania, zvyšo-
vať nároky, ísť za lepšími cieľmi, 
v práci za dokonalejšími výkon-
mi. Sú však aj oblasti, do ktorých 
nemôžeme zasiahnuť. Ale – sme 
spokojní sami so sebou? Do tej 
oblasti by sme mohli zasiahnuť. 
Sú ľudia, ktorí o sebe premýšľa-
jú, vidia svoje chyby a snažia sa 
ich napraviť. Rozhodnúť sa musí 
každý sám a dobrovoľne.

 Aký som človek vlastne ja? 
Kde stojím, na ktorom mieste? 
Obzerám sa späť, do môjho pre-
žitého života. Čo sa dá z neho vy-
gumovať alebo vyčiarknuť? Nič z 
toho sa nedá urobiť.

Chvála nespokojnosti
 Ale jedno dnes už viem určite, 

že môj červený domček s dvoma 
predsieňami a s dvoma komora-
mi, na ľavej strane môjho hrud-
níka má neustále otvorené dvere 
pre slová, ktoré v ňom zakladajú 
môj súkromný archív lásky pre 
teba, čo čítaš tieto riadky, ale i pre 
toho druhého.

Mgr. Edita Andrášiová

Hosť
Neukazuj k tomu chrbát,
kto ti klope na dvere,
lebo inak burinu si
do života zaseješ.

Otvor mu a pohosti ho,
podaj vodu od smädu,
ak sa ten hosť neponáhľa,
pozvi ho aj k obedu.

Vyprevaď ho až za bránu
a popraj mu pekný deň,
povedz mu, že nabudúce
budeš opäť doma preň.

Zo zbierky 
Zrnká múdrosti z detských hlávok

Naše mamy
Naše mamy často plačú,
neskrývajú lásku k nám.
Keď nám slzy v očkách skáču,
pritisnú nás k srdiečkam.

Pohladkajú hlávky malé,
utrú slzy do dlaní,
prosia za nás s vierou Boha,
aby nás svet nezranil.

MDŽ na Lipníku

Príhovor
Vo svojej tretej knižočke ver-

šíkov vám chcem predstaviť, milí 
čitatelia, svojich dvoch vnúčikov 
Maroška a Miška. Ja viem, že je 
veľa šikovných detí na svete, za-
iste. Ale ja sa chcem v týchto bás-
ničkách zmieniť práve o myslení, 
otázkach, úvahách, postrehoch, 
nápadoch, potrebách chlapcov, s 
ktorými som úzko spätá. Chcem 
priniesť to, čo všetko im vŕtalo v 
hlavách, čo všetko si všímali, čo 
ich zaujalo, ako sa v nich pred mo-
jimi očami dialo niečo originálne 
a neopakovateľné, ako vnímali 
svet a ako do neho zasahovali. 
Veď nakoniec aj my dospelí, ak sa 
myšlienkami vkradneme do po-
otvorených dverí nášho detstva, 
spomenieme si, čo všetko nás za-
ujímalo. Človek je tvor zvedavý – 
a u malých detí sa táto prepotreb-
ná vlastnosť prejavuje najviac. Aj 
keď školáci prinášajú do rodiny 
záťaž vo forme zošitov, učebníc, 
triednych schôdzok, vysvedčení, 
bývajú naivne roztomilí. Týždeň 
čo týždeň som mohla pozorovať, 
ako sa ich duševné schopnosti 
rozvíjajú. Veľa toho už vedia, ale 
viac je toho ešte v nádeji...

Deti vo veku desať a sedem 
rôčkov – ako moji vnuci – najväč-
šiu oporu nachádzajú u rodičov. 
Keď si prečítate tieto veršíky, zis-
títe, že v mnohých z nich je do-
minantou myslenia mojich vnu-
kov Boh.

Je najlepšie deti chápať tak, že 
sú požehnaním pre rodinu. Sú po-
klady, ktoré treba chrániť. Ďakuje-
me im za každý úsmev, milé slovo, 
čisté srdcia, ľúbme ich a buďme 
im dobrým príkladom. Veď vý-
chova je príklad a láska.

S láskou Edita Andrášiová

Z fašiangovej zábavy na dolnej časti Tlmáč

Pomýlená  príroda
Nežartuje tetka Zima
mrazy náhle udreli,
bolo to bez varovania
z tepla nás vydurili.

Do januára stromy kvitli
sťaby po jeseni prišla jar,
potom predsa mrazy prišli
aby Zima nestratila tvár.

Sneh padal v chuchvalcoch
na aké si nepamätám
bolo to čosi úchvatné
nevedel som či nie je to klam.

Prišla aj teta Meluzína
aby bol pekný komplet,
skučala bez prestania
 chvíľami znelo to ako duet.

Darmo sme si mysleli
že zima k nám nepríde,
veď ona k nám predsa patrí
jej čas vždy v iný termín príde.

Nespokojný vietor
Kde sa vzal, tu sa vzal
zrazu vietor na streche stál,
chvíľu sa len obzeral
potom bláznivý nápad dostal.

Najprv mraky popreháňa
a to hneď ba svätého Jána,
potom zhodí zopár striech
on nebude ľuďom na smiech.

Začal duť a zavíjať
potom divoko vystrájať,
pozhadzoval zopár striech
a na ľudí metal sneh.

Keď sa takto vybláznil
do mrakov sa hneď pustil,
nebudú hore leňošiť
slnku výhľad stále hatiť.

Dostali riadne do tela
hneď obloha sa belela,
vietor zmenil sa na vánok
prišiel na rad jeho spánok.

Keď sa vyspal do sýtosti
usmieval sa od radosti,
on na svete bude vládnuť
aj keby mal na nos padnúť.
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Prehliadka folklórnych súborov 
Čriepky 2018 v Tlmačoch, tak ako 
aj v minulých rokoch bola oslavou 
radosti a rozmanitosti vzácneho 
umenia ukrytého v ľudových tra-
díciách, v podaní detských folklór-
nych súborov. Na XXII. ročníku  sa 
v nedeľu 27. mája predstavilo  päť 
domácich detských súborov z či-
lejkárskej oblasti Tekovského regi-
ónu. Podujatie otvorila riaditeľka 
MsKS Lucia Kúdelová a privítala 
hostí -  PaedDr. Igora Édera, pod-
predsedu  NSK a člena Komisie re-
gionálneho rozvoja a územného 
plánovania, Mgr. Miroslava Pova-
žana, riaditeľa Domu MS Levice, 
spisovateľa  PhDr. Miroslava Piusa 
a predsedu MO MS Tlmače Mgr. 
Júliusa Žúbora. 

Po príhovore predsedu MO MS 
a riaditeľa Domu MS sa ujala slova 
moderátorka podujatia Timea Vr-
tíková. Ako  prvých účinkujúcich 
uviedla Detskú cimbalovú hudbu 
Zuškáčik-ZUŠ Tlmače so sólistami-
-spevákmi Marekom Uhnákom a 
Veronikou Zajkovou. Zahrali a za-
spievali piesne najmä z tekovskej 
oblasti.  Súbor od roku 2001 vedie 
Frederika Uhnáková.  DFS Kľačan-

Prehliadka detských folklórnych súborov 
ČRIEPKY 2018 

ček z Hronských Kľačian pod ve-
dením Lucie Kóšovej predviedol 
pásmo s názvom „Zahrajme sa na 
zvieratká“. Na akordeóne hral Jo-
zef Števčík. Námety hier a piesní  
čerpali z rozprávania najstarších 
občanov obce. DFS Plamienok z 
Tlmáč v minulom roku oslávil 40. 
výročie svojho založenia, pracu-

je pri MsKS Tlmače. Mladšia zlož-
ka Plamienka sa predstavila hra-
mi „Na strnisku“. Vedúca súboru 
Bc. Mária Rajčanová,.  Detský sú-
bor Klások z Čajkova pod vede-
ním   Mgr. Veroniky Árendášovej 
a Mgr. Lucii Valachovičovej  di-
vákov  zaujal a zabavil pásmom 
„Zahrajme sa na školu“. A  zahrali 

sa ako vedeli. S hádankami, po-
vedačkami tancom a pesničkami. 
Na záver sa v hudobno-tanečnom 
pásme z obce Raslavice   z regió-
nu Šariš pod názvom „Raslavická 
tancovačka“ predstavil DFS Teko-
vanček zo Starého Tekova, hra-
la ľudová hudba DFS Tekovanček 
pod vedením Eriky Bňušovej. V 
súčasnosti súbor pracuje pod ve-
dením manželov Veroniky a Jaku-
ba Oťázikových. Jednotlivé vystú-
penia pozorne sledovali manželia 
Ján a  Anna Urbanoví.  Na záver 
prítomní hostia  odmenili vedú-
cich súborov kytičkou kvetov, Pa-

mätným diplomom, Ďakovným 
listom  MO MS a vecnými cenami 
DMS Levice. 

Na prehliadke v Leviciach v KD 
Junior dňa 9. mája sa predstavili 
DFS: Theatro Hora - SŠ internát-
na Levice, Radostník  - Katolícka 
spojená škola sv. Vincenta Levi-
ce, Juranka - ZŠ Jur nad  Hronom 

a Ďatelinka - V. ZŠ Levice. Naj-
úspešnejšie súbory z obidvoch  
prehliadok vystúpia koncom au-
gusta (25.8.) v detskom progra-
me na folklórnych slávnostiach 
Tlmačská grámora.

Prostredníctvom zapálených 
ľudí sa aj vďaka tejto prehliadke, 
darí už dlhé roky rozvíjať folklór-
ne tradície, uchovávať ich mladej 
generácii a prostredníctvom spe-
váckych, tanečných a hudobných 
vystúpení odovzdávať širokému 
okruhu divákov. 

  juzu 
Foto Vl. Kukla
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Narodili sa

Opustili nás

Povedali si áno

Dominik Bednár,
Lucas Lacho,

Laura Balázsová,
Adam Kováč,

Dorota Németh,
Nina Pacalajová,
Nina Holečková,

Hana Psotová,
Samia Gašparetzová,

Laura Kováčová,
Samuel Paulenka,

Liliana Horváthová,
Martin Novák,

Vivien Voštiarová,
Simon Schvarcz

Filip Kútik
Richard Bratko
Jana Kajabová

Margita Králová, 82 r.
Terézia Holečková 82 r.
Mária Čavojcová 94 r.

Ladislav Jašek 60r
Ing. Alexander Vondena 74 r.

Karol Jelen 57 r.
Anastázia Havranová 71r.

Ján Havran 76 r.
Eduard Mesiarik 75 r.
Juliana Nagyová 92 r.

Mária Valová 65 r.
Anna Sklenárová 68 r.

Pavol Slavkov 84 r.
Stanislava Wislocká 42 r.

Magda Pliešovská 89 r.
Milan Denko 68 r.

Dezider Dufek 83 r.
Vojtech Weiss 86 r.

Irena Mojžitová 90 r.
Mária Máčajová 67 r.

Melánia Titurusová 66 r.
Vratislav Volentier 47 r.

Ondrej Betin 65 r.
Ladislav Varga 70 r.
Emília Kostolná 82r.

Peter Lipovský  
a Jana Martonová

Ivan Záhorský  
a Tímea Zimmermannová

Ján Suchý  
a Jana Holečková

Jaroslav Vaľo  
a Martina Bajusová

Vo štvrtok 24. mája sa  v zasa-
dačke MsÚ Tlmače uskutočnila vý-
ročná schôdza Miestneho odboru 
MS Tlmače. V kultúrnej časti vystú-
pila spevácka skupina PO-KU-S so 
scénickým programom tematicky 
zameraným na  významné výročia 
Slovenskej republiky  v roku 2018. 
Hovorené slovo dopĺňal spev pies-
ní a úryvky básní. Po nich vystú-
pili úspešné recitátorky žiačky ZŠ, 
Aneta Daniela  Vrtíková (Šaliansky 
Maťko) a jej staršia sestra Timea 
Vrtíková (Hviezdoslavov Kubín). V 

Výročná schôdza MO MS Tlmače
pracovnej časti zhodnotil predse-
da MO MS v chronologickom sle-
de  činnosť MO MS v uplynulom 
roku 2017, zvlášť vyzdvihol  účasť 
na akciách organizovaných DMS 
Levice. Po správe o hospodárení 
a správe Dozorného výboru boli 
členovia MO oboznámení s návr-
hom činnosti v roku 2018. 

Akcie v najbližšom období:
27. 5. - Čriepky 2018 – prehliad-
ka DFS zo ZŠ, Spoločenský dom 
Tlmače, 
16. 6. - Folklórne slávnosti Myjava, 

zájazd organizuje DMS Levice, 
5. 7. - Cyrilo-metodská slávnosť– 
Festunok Tlmače, 
15.7. -  Národný výstup na Sitno, 
účasť s MO MS Rybník, 
4. 8. - Deň Matice slovenskej v 
Martine, 155. výročie vzniku MS, 
zájazd DMS Levice, 
24.- 26.8. - Folklórne slávnosti Tl-
mačská grámora, účasť a spolu-
práca pri organizácii, 
1.9. - Výstup na Pustý hrad.

V diskusii vystúpil riaditeľ DMS 
v Leviciach Mgr. Miroslav Pova-

žan. Členom MO MS 
poďakoval za účasť 
a  speváckej skupi-
ne PO-KU-S za pred-
vedený  program  na 
matičných poduja-
tiach. Diskutujúci 
poukázali na  pokles  
č l e n s k e j  z á k l a d -
ne, na malý záujem 
mládeže o matičnú 
činnosť, vyzdvihnu-
tá bola spolupráca 
s mestom a spolo-
čenskými organizá-
ciami. 

        juzu

 Okresný výbor Jednoty dôchod-
cov Slovenska/ JDS / pod vedením 
predsedníčky Emílie Nichtovej v 
spolupráci so starostom Novej De-
diny Pavlom Novákom usporiadali 
dňa 5.júna 2018 okresné športové 
hry dôchodcov. OŠH  sa zúčastni-
lo 150 dôchodcov z 28 organizácií 
JDS v okrese.

Športovcov prišli pozdraviť aj 
krajská predsedníčka JDS Anna 
Oťapková a primátor mesta Levice 
Štefan  Mišák, ktorí na záver spolu 
s okresnou predsedníčkou Milkou 
Nichtovou dekorovali športovcov.

Z Tlmáč sa OŠH zúčastnilo 12 
športovcov – seniorov , ktorí úspeš-
ne reprezentovali Tlmače. Zo zis-
kom 5-tich medailí sa vrátili do-
mov.

1.  miesto a zlatú medailu získali 
Anna Schvarcová v streľbe  a  Klára 
Medzihradská v stolnom tenise.

2.  miesto a striebornú medailu 
získala Mária Pártlová v hode váľ-
kom.

3.  miesto a bronzovú medailu 
získali Jozefína Turbová  a Ľubomír 
Valach v stolnom tenise.

Po vyhodnotení všetkých súťa-
ží, ktoré starostlivo pripravil a vy-
hodnotil člen okresného výboru JDS 
Jozef Chudí  nasledovalo pohoste-
nie. Ďakujeme p. starostovi  Novej 

Tlmačskí seniori športovali v Novej Dedine
Dediny a jeho tímu pracovitých že-
ničie, ktoré nám pripravili výborné 
a bohaté pohostenie.   Poďakova-
nie patrí aj manželom Žúborovým 
za rozhodovanie bežeckých súťaží.  
Prežili sme pekné športové dopo-

ludnie plné dojmov, stretli sme sa s 
priateľmi, nadviazali sa nové priateľ-
stvá a za to všetko patrí veľká vďaka 
už spomínaným organizátorom a 
všetkým aj nemenovaným, ktorí sa 
na príprave podieľali. Ďakujeme.

Vystúpenie speváckej skupiny PO-KU-S na výročnej schôdzi MO MS Tlmače

Spoloèenská  
rubrika
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Po privítaní našej delegácie, kto-
rú tvorili šiesti športovci, primátor 
mesta Miroslav Kupči, prednost-
ka Zuzana Kotrus Rákociová a po-
slanec MsZ Július Žúbor, sa k prí-
tomným prihovoril starosta mesta 
Frans Desmedt, po ňom pani Edith 

Lobbe, vedúca predstaviteľka aso-
ciácie Saint Just en Chaussée -Tl-
mače a pani Martine Bourgoin za 
ostatné asociácie. „Našli sme kúsok 
domova v cudzom svete...“ týmito 
slovami začal krátky príhovor  pri 
príležitosti privítania na pôde rad-
nice družobného mesta Saint Just 
en Chaussée primátor Tlmáč Miro-
slav Kupči. Na  záver príhovoru  po-
vedal... “Doterajšia spolupráca sa 
prejavila v konkrétnych aktivitách 
v oblasti školstva, kultúry, športu a 
samosprávy. Každá naša návšteva 
u Vás, každé  naše doterajšie stret-
nutia sa niesli v znamení úprimné-
ho priateľstva a  spolupatričnosti. 
Dovoľte mi poďakovať sa za po-
zvanie na návštevu Vášho mesta, 
ako i možnosť účasti našich špor-
tovcov na súťaži Ralley raid. Zvlášť 
vyslovujem poďakovanie staros-
tovi mesta Frans Desmedtovi, po-
slancom  mesta, ako i prezidentke  
asociácie Amitié St Just - Slovaquie  
madame  Edith Lobbé i  členom tej-
to asociácie. Mať skutočných  pria-
teľov  je v dnešnej   dobe vzácnym  
darom. Preto je  aj v našom záujme 
partnerské vzťahy medzi našimi 
mestami  ďalej prehlbovať  o čom  
budeme počas nášho pobytu so 
zástupcami  Vášho mesta určite 
hovoriť.“

Po zauj ímavom programe 
úvodného dňa,   sa v sobotu roz-
behla náročná súťaž Ralley raid 

2018. Najprv sa naši športovci  za-
registrovali, odfotili  a stanovili si 
stratégiu poradia plnenia jednot-
livých disciplín. Na pódiu sa pred 
štartom predstavili žiaci orches-
trálnej triedy miestnej hudobnej 
školy a aj vďaka nim  bola atmo-
sféra  slávnostná. Preteky odštar-

toval presne o 11.00 starosta mes-
ta Frans Desmedt. Na jubilejnom  
10. ročníku Rallye raid súťažilo 64 
trojčlenných družstiev. Tlmače re-
prezentovali  dve zmiešané druž-
stvá. Družstvo HVIEZD tvorili Miro-
slav Bátovský, Daniela Havranová 
a Peter Salaj a družstvo ĽAVORUKÍ  
Mirka Moravčíková, Ján Moravčík 
a Slavomír Hajdučík ml. Od soboty 
dopoludnia súťažili v osemnástich 
disciplínach  nepretržite 24 hodín. 
Postupne absolvovali: lukostreľbu, 
basketbal - hod na kôš, petanque, 
hod šípkami, stolný tenis, jazdu na 
kanoe (1000 m), step zostavu, streľ-
bu zo vzduchovky, beh 2x200 m, 
golf, jazdu na BMX,  tlak na lavič-
ke,  kaleidoskop - riešenie rébu-
sov, bowling, expresnú orientáciu 
(24.00-02.00), nočný orientačný 
beh situovaný v meste (od 02.00 
do 04.00 hod.), vytrvalostný beh 
na 10 km po bezsennej noci a na 
záver  preteky na zajaca  vo dvoji-
ci na 3 km pripojení na zápästie, 
za zvukov dychovej hudby Ban-
da z Amiéns. V konečnom umiest-
není  obsadilo  družstvo HVIEZD 
30.miesto a družstvo ĽAVORUKÍ  
45. miesto. Súťaž zabezpečovalo 
220 dobrovoľníkov a 70 partnerov 
a sponzorov. Počas nášho pobytu 
to nebolo len športové súťaženie, 
ale aj zoznamovanie sa s  mestom 
a históriou Saint Just en Chaussée  
a regiónu Picardia.

V pondelok sme sa vlakom od-
viezli do  80 km vzdialeného Parí-
ža, kde sme si postupne prehliadli 
katedrálu Notre Dame, prešli sa ná-
dvoriami  Louvru, zastavili sa pri 21 
m vysokej pyramíde, pokračovali  k 
luxorskému obelisku uprostred ná-
mestia  Place de la Concorde, odtiaľ 

po Champs Élysées  k víťaznému 
oblúku(Arc de Triomphe). Cestou 
k víťaznému oblúku  začalo pršať, 
stále viac a viac. Napriek tomu sme 
po 260 schodoch vystúpili na jeho 
vrchol, kde nás dážď dorazil. K Ei-
felovke sme sa presunuli metrom. 
Pod Eifelovkou nás zaujali  práce 
na budovaní  novej  nepriestrel-
nej  sklenenej  steny, ktorá sa bude 
tiahnuť pozdĺž základne Eiffelovej 
veže. Nový modernizačný projekt,  
má zvýšiť bezpečnosť  ikonickej 
vyhliadkovej veže uprostred pa-
nujúceho  výnimočného stavu. 

Naším posledným cieľom v Paríži 
bola návšteva baziliky Sacre Cour. 
Dostať sa k bazilike bolo jedno-
duché, v jej blízkosti stojí  metro   
(Anvers). Bazilika Sacre Cour je si-
tuovaná v mestskej štvrti Mont-
martre, čo je považovaná za naj-
chudobnejšiu štvrť. Toto zaujímavé 
miesto sa návštevníkom oplatí nav-
štíviť kvôli okúzľujúcemu výhľadu 
na celé mesto. Uličky okolo bazi-
liky dýchajú atmosférou Paríža, 
neďaleko sa nachádza ulička ma-
liarov, typické malé kaviarničky. Z 
baziliky sme  zišli  na Moulin Rou-
ge-v preklade červený mlyn, kde 
sa nachádza jeden z najznámej-
ších kabaretov na svete. V utorok, 
predposledný deň pobytu sme 
v malebnom mestečku Chantilly 
navštívili zámok Chantilly. Zámok  
obklopujú jazierka a  fantastické 
záhrady, k dispozícii sú kanály, vo-
dopády a fontány. V zámku sídli 
Múzeum Condé, ktoré pozostáva z 
galérie malieb a kresieb a z knižni-
ce so zbierkou vzácnych kníh. Kniž-
nica obsahuje 30 000 kníh, vráta-
ne 12 000 starých výtlačkov a viac 
ako 1500 rukopisov. Ku komplexu 
patria veľkolepo pôsobiace Veľké 
stajne (Les Grandes Écuries ). Pod 
ich kupolou, vysokou 28 metrov 
sme mali nevšedný zážitok z ukáž-
ky drezúry koní. Ďalším lákadlom 
je umelá dedinka, tzv. hameu, aby 
sa šľachta mala kde hrať na dedin-
čanov. Taktiež je celosvetovo zná-
ma chantilská šľahačka, ktorú sme 
mali  možnosť ochutnať. Večerné 
rozlúčkové posedenie v klubovni 
asociácie bolo peknou bodkou za 
6-dňovým pobytom šestice špor-
tovcov a predstaviteľov samosprá-
vy v družobnom meste Saint Just 
en Chaussée. 

juzu

(Dokončenie z 1. str.)

Tlmačania v Saint Just en Chaussée
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Sobota 12. mája sa už navždy 
zapíše do histórie konania bežec-
kého sviatku – v začiatkoch to 
bola Kirovova dvadsiatka, pokra-
čovala Tlmačskou 25 – kou, aby 
sa nakoniec  ustálila na 21 195 m 
ako Tlmačský polmaratón v tom-
to roku 35. ročník.

Toto posledné riešenie sa uká-
zalo ako najlepšie  s tým, že sa zá-
roveň beží aj kratšia časť pre menej 
trénovaných bežcov na 10 km.

Za všetkých 35. rokov svojej his-
tórie sa ho zúčastnilo 2987 bežcov 
a vystriedal sa veru nemalý počet 
tých, ktorí sa podieľali na  zabezpe-
čovaní hladkého priebehu.

Mnohí z nich už nie sú medzi 
nami, ale história na nich nezabú-
da.

Čím bol pozoruhodný tento po-
sledný ročník?

Hlavne tým, že sa mu dostalo 
dôvery i cti usporiadať zároveň aj 
Majstrovstvá Slovenska v polma-
ratóne žien, mužov a družstiev z 
poverenia Slovenského atletické-
ho zväzu (ďalej SAZ). 

Tak sa stalo, že v Tlmačoch sme 
mohli privítať celú bežeckú špičku 

v tejto disciplíne. Najväčšiu pozor-
nosť vzbudzoval slovenský repre-
zentant a držiteľ najlepšieho vý-
konu v maratóne za posledné roky, 
Tibor Sahajda.

Delegáti SAZ vyslovili veľkú spo-
kojnosť s organizáciou celého pod-
ujatia. 

Pripomienky boli jedine k poča-
siu, lenže neboli by Tlmače Tlmač-
mi, keby tu nebolo teplo.

Samozrejme diváci, malí, aj veľ-
kí sa najviac točili okolo olympij-
ského víťaza  v chôdzi na 50 km 
Mateja Tótha, ktorý neúnavne roz-
dával podpisy a fotiť sa s ním mo-
hol každý.

Pozornosť vzbudzovala aj náv-
števa z čínskeho Honkongu – Ca-
mille, 57 ročná cestovateľka a bež-
kyňa, ktorej sa v Tlmačoch a vôbec 
na Slovensku mimoriadne páčilo a 
už sa chystá aj na maratón do Ko-

Tlmačský maratón oslavoval 35. narodeniny
šíc.

Novinkou tohtoročného podu-
jatia boli aj veľmi pekné pamätné 
medaily, ktoré v cieli dostal každý 
účastník –   dospelí i detičky. Tak 
sa zatiaľ prerušila „vláda“ doteraj-
ších tričiek a bola spolu so štarto-
vými číslami s čipmi pozitívnym 
prínosom.

Súhlasný  ohlas bol na podáva-
nú stravu pre bežcov, kde už druhý 
rok slávil úspech zeleninový šalát s 
kuracím mäsom.

Konečne – na tomto pamätnom 
ročníku  bola za najlepšieho bežca 
z Tlmáč, vyhlásená Katka Bátovská, 
členka AK Tlmače. Takže na putov-
nom pohári, venovanom družob-
ným mestom Saint Just en Chaus-
sée sa zaskvie po rade mužských 
mien i to Katkine.

Všetkých 35. ročníkov absolvo-
vala len Evka Seidlová, spoluzakla-
dateľka a spoluorganizátorka tohto 
podujatia.

Pred vyhodnotením Tlmačské-
ho polmaratónu  a behu na 10 km 
boli ocenení:

-Eva Seidlová, životné jubileum, 
zakladateľka podujatia 400 mara-

tón , športový prí-
nos a reprezentá-
ciu mesta Tlmače 
vo svete

-Emil Páleník a 
Klára Fusková  - za-
kladatelia poduja-
tia 

-Oľga Furárová, 
Marta Žúborová a 
Stanislav Titurus za 
aktívnu dlhoroč-
nú prácu a osobný 
prínos v mládežníc-
kom športe na zá-

kladnej škole a v našom meste.
-Mária Gáliková, naša rodáčka 

- stále  srdcom Tlmačanka, repre-
zentantka Slovenskej republiky  v 
športovej chôdzi, účastníčka via-
cerých ME, MS a svetových pohá-
rov, účastníčka OH 2016, držiteľka 
slovenského rekordu v chôdzi na 
20 km 1:30:52.

-za osobnostný, športový prí-
nos a reprezentáciu mesta Tlma-
če na najvýznamnejších svetových 
podujatiach

Tento rok príjemne prekvapila 
účasť a hlavne výkony tlmačských 
detičiek, zaujímavé atrakcie pre 
deti, kultivovaný slovný doprovod 
moderátora Martina Majera, hu-
dobný doprovod, účasť sponzo-
rov na odovzdávaní cien, bohatá 
tombola a  pravdaže – prijatie bež-
cov AK Tlmače primátorom mesta 
na MÚ.

Za to všetko vrelá vďaka gene-
rálnemu partnerovi Slovenské Elek-
trárne a.s.,  všetkým sponzorom, 
organizátorom – a nebolo ich veru 
málo - nad ktorými prevzalo záštitu 

Mestské kultúrne  stredisko Tlma-
če, ktoré dalo by sa povedať, že po 
rokoch sa už stalo  srdcom celého 
podujatia.

-is-

TLMAČSKÝ POLMARATÓN

Absolútne poradie -  muži     

Miesto Meno a priezvisko Čas klub - miesto

1.
Tibor Sahajda   
č. 30

01:08:11 SVK BMSC

2.
Marek Hladík 
č. 10

 01:12:22
SVK BK hraj na tie nohy 
Bratislava

3.
Branislav Šarkan
č. 35

01:14:15
SVK MKŠS-Atletický klub 
Kysucké Nové Mesto

4.
Imrich Magyar  
č. 20

01:16:31 AK Veterán Bratislava

5.
Jan Filip Kotora  
č. 15

01:18:19 AK Veterán Bratislava

6.
Jakub Mészaroš  
č. 23

01:18:42 Atletický club Nové Zámky

Absolútne poradie - ženy 

Miesto Meno a priezvisko Čas klub - miesto

1.
Veronika Zrastáková  
č. 64

01:24:13 ŠK ŠOG Nitra

2.
Veronika Ľašová 
č. 57

  1:28:40 Atletický klub Krupina

3. Eva Tulejová č. 63 01:31:56
Športový klub polície 
Bratislava

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v POLMARATÓNE 2018
Muži

Miesto Meno a priezvisko Čas klub - miesto

1. Tibor Sahajda   č. 30 01:08:11 SVK BMSC

2. Marek Hladík č. 10
           
01:12:22

SVK BK hraj na tie nohy 
Bratislava

3.
Branislav Šarkan  
č. 35

01:14:15
SVK MKŠS-Atletický klub 
Kysucké Nové Mesto

ŽENY

Miesto Meno a priezvisko Čas klub - miesto

1.
Veronika Zrastáková  
č. 64

01:24:13 ŠK ŠOG Nitra

2.
Veronika Ľašová 
č. 57

            
01:28:40

Atletický klub Krupina

3. Eva Tulejová č. 63 01:31:56 Športový klub polície Bratislava
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Vyvrcholením sezóny 2017/2018 
boli pre hokejovú rozhodkyňu, Mi-
chaelu Kúdeľovú, finálové stretnu-
tia extraligy žien, kde o zlato zabo-
jovali Prešovčanky s ŠKP Bratislava. 
V sérii štyroch finálových zápasov sa 
Tlmačanka objavila na čiare trikrát. 
Zo zlata sa tešili hokejistky Brati-
slavy, ktoré vyhrali sériu v pome-
re 1:3. 

O pár dní na to bola Michaela de-
legovaná na dva zaujímavé zápasy 
exotického družstva mexickej žen-
skej reprezentácie, ktorá odohra-
la v Petržalke dva prípravné duely 
so ženským tímom z Viedne. V obi-
dvoch prípadoch Mexiko zvíťazilo. 

Slovenský ženský národný tím, 
jedno z najmladších v histórii (naj-
staršia hráčka má len 25 rokov) ab-
solvoval pred odletom na MS do 
Francúzska prípravný zápas s Čes-
kom, v ktorom Kúdeľová opäť za-
siahla. Slovensky podľahli Češkám 
2:4. 

Kúdeľová po MS vo Francúzsku odbehla svoj prvý ultrabeh 
Informáciu o tom, že si Kúdeľo-

vá zapíska majstrovstvá sveta žien 
prvej divízie skupiny A, vo francúz-
skom meste Vaujany (kde hrali aj 
Slovenky), sa dozvedela len týždeň 
pred začiatkom MS. 

Medzinárodná hokejová fede-
rácia (IIHF) už totiž v októbri 2017 
zverejnila nominácie na celú sezó-
nu a všetky posty nanominovala. 
Michaela sa zúčastnila pred začiat-
kom sezóny, v auguste 2017, predo-
lympijského kempu vo Švajčiarsku. 
IIHF rozhodkyne upovedomila, po-
kiaľ tie, ktoré nedostanú v októbri 
nomináciu, budú zaradené medzi 
tridsať rozhodkýň, z ktorých bude 
v decembri vyberať na olympiádu 
do Pjončangu. Tlmačanka preto ve-
dela, že je stále v hre a šanca ísť na 
olympiádu, je reálna. IIHF napokon 
čiarovú rozhodkyňu na OH nenomi-
novala. Po tomto verdikte Kúdeľová 
neprestala veriť, že sa môže stať zá-
zrak a predsa len na niektoré z MS 

vycestuje. Napokon nečakané okol-
nosti zariadili, že jedna z rozhodkýň 
pre graviditu svoju nomináciu od-
riekla. IIHF okamžite zareagovala a 
Kúdeľová výzvu prijala. 

Rozhodkyňa nezaháľa ani po 
skončenej hokejovej sezóne. V ja-

nuári tohto roka si predsavzala za-
behnúť svoj prvý ultrabeh 53 kilo-
metrov z Kamzíka na Pezinskú Babu 
a späť. S časom päť hodín a štyridsať 
päť minút sa jej podarilo prísť do 
cieľa na štvrtom mieste. 

 -km-

 Jarná časť nám priniesla viac 
radosti, a aj viac bodov. Začali sme 
síce prehrou, ale v ďalších zápasoch 
zabral kolektív, posilnený o via-
cerých tlmačských hráčov, ktorí sa 
vrátili po pôsobení vo vyšších sú-
ťažiach. Víťazstvo v piatich, a remí-
za v štyroch zápasoch nás vyniesli 
na konečné jedenáste miesto. Báli 
sme sa však až do posledného kola, 
možná hrozba až štyroch vypadá-
vajúcich však vyburcovala hráčov 
k víťazstvu na pôde Pohronského 
Ruskova a tak sa bude sezóna no-
váčika hodnotiť pozitívne. Vhodne 
zapadli posily, utužil sa kolektív a 
tak nás v lete čaká tvrdá práca na 
novú sezónu. Chlapci sú odhodlaní 
posunúť sa v tabuľke opäť vyššie.

 Dorastenci sezónu nedohra-
li dobre, dochádzka bola trochu 
lepšia, ale výsledkami nás nepote-
šili a skončili až siedmi, čo je stále 
dôsledok z minulosti a nezáujem 
mládeže športovať v tejto kategó-
rií. V budúcej sezóne bude dôležité 
pritiahnuť ich k futbalu, čo však pre 
pretrvávajúcu zlú situáciu v športe 
v našom meste nebude jednodu-
ché.

 Žiaci po stabilizovaní kádra 
začali predvádzať výborný futbal, 
poskočili o jedno miesto vyššie, a 
keby nebolo veľkej straty z jesene, 
mohli sme sa zaradiť aj vyššie. V zá-
pase o konečné umiestnenie sme 
sa stretli so súperom zo skupiny 
juhovýchod. Na piatom mieste sa 

tam umiestnilo družstvo z Tekov-
ských Lužian. V domácom zápase 
sme vyhrali vysoko 6:0 a tak sme 
si vytvorili výbornú pozíciu do od-
vety. V Lužanoch sme tiež zvíťazili 
4:2 a skončili na celkovom 9. mies-
te. Najviac pozitívna okrem výsled-
kov je tréningová účasť a záujem 
kategórie o tréningový proces.

 Jarná časť vyšla až na jeden 
zápas aj prípravke U11, kvalifiko-
vali sa na finálový turnaj v Rybní-
ku, ktorý sa konal začiatkom júna. 
Tam sme však výkonmi neoslnili. 
V skupine sme skončili po dvoch 
prehrách a jednej bezgólovej remí-
ze na 3. mieste a v súboji o koneč-
nú 5. priečku prehrali s Kalnou 1:0. 
Umiestnenie odzrkadľuje našu vý-

konnosť v danej situácii. 
Veríme, že spolupráca so 
školou a rodičmi sa zlepší, 
všetci rodičia budú nápo-
mocní trénerom a klubu a 
úspešný ročník sa v ďalšej 
sezóne etabluje v kategó-
rii žiakov U15, čo je hlavný 
cieľ v tejto kategórii.

 Prípravka U9 sa so 
striedavými úspechmi zú-
častňuje turnajov, kde sa 
však stretáva s klubmi z 
vyšších súťaží. Deti zbie-
rajú prvé skúsenosti a 
napriek prehrám sa naši 
najmladší tešia na každý 
tréning, či zápas. Veríme 
,že po „Dni Detí“ bude zá-

ujem nie len o futbal stále väčší a 
spolupráca medzi školou a klubmi 
bude mať stúpajúci charakter. 

 Viacero vecí sa nám v tejto pol-
sezóne podarilo, niektoré nie, to 
nás však viac motivuje zlepšovať 
sa, a rozvíjať pohybové aktivity 
detí v našom meste. Je na škodu 
veci, že táto dobrovoľná činnosť 
jednotlivcov a klubov je nedoce-
nená zo strany Mesta Tlmače. Po 
dvoch najväčších akciách v mes-
te ( Stretnutie generácií a Tlmač-
ského polmaratónu) minulom a v 
tomto roku sa zdalo, že sa situácia 
mení k lepšiemu, no pri prejedná-
vaní rozpočtu a plánu investícií 
na rok 2018 sa opäť potvrdilo, že 
ochota nie je taká, ako sa na po-
hľad zvonku zdá. Zo strany mesta 
prišiel návrh na  znižovanie dotá-
cie na športové kluby a ich dob-
rovoľnícko - športovú činnosť pre 
vaše deti a len vďaka väčšine po-
slancov sa podarilo udržať rozpo-
čet pre všetky športové kluby na 
úrovni spred roka.

 Od novembra do februára sme 
riešili údržbu športového areálu, 
ale aj napriek našim návrhom sa 
neudialo nič. Celú jarnú časť sme 
údržbu zabezpečovali len s ľuďmi 
z vnútra klubu, v ich voľnom čase, 
no takto sa to do nekonečna nedá 
robiť. Na väčšine obcí končia špor-
ty preto, lebo mládež a dospelí ne-
chcú športovať, alebo nemá kto 
chod športového klubu zabezpe-
čovať, možno v Tlmačoch budeme 
svedkami toho, že sa dá skončiť aj 
z iných dôvodov. Všetko záleží od 
kompetentných. 

tm

V letnej prestávke je čo robiť 
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Jozefovská túra
V sobotu 17. marca sa vydalo 

63 turistov do pohoria Tríbeč, dĺž-
ka trasy do 10 km. Konečne vyrá-
žame do jarnej prírody. Po daždi-
vom piatku nám v sobotu prialo aj 
počasie. Nástup - pri smerovníku 
Vrchhora hradská. Prvá zastávka 
-  pútnické miesto Vrchhora (491 
m), kde sa nachádza zrúcanina kos-
tola Sv. Michala (1640) a baroková 
kaplnka sv. Jána Nepomuckého z 
r. 1740. Ďalšou zastávkou bola vy-
výšenina  Michalov vrch (kóta 541 
m n.m.), na ktorej pre svoju stra-
tegickú polohu začal v 11. storočí 
vznikať hrad. Vrch je prechodom 
spájajúcim údolie Žitavy s horným 
Ponitrím. Zostup chodníkom cez 
dubovo – borovicový les, popri 
plote obory. Ploty bránia migrácii 
zvierat a vstupu bežným ľuďom do 
krajiny. Dorazili sme do cieľa puto-
vania, do obce Veľký Klíž, ktorá má 
dve miestne časti – Klíž a Klížske 
Hradište. Obec leží uprostred lesov 
severného úpätia pohoria Tribeč. 

Pri vstupe  do obce nás zaujala 
osada – skanzem Starý Klíž s rep-
likou rodného domu spisovateľa 
Ladislava Ťažkého, ktorý je pocho-
vaný na miestnom cintoríne. Málo 
obcí na Slovensku sa môže pochvá-
liť s takými  starobylými dejinami 
a takým množstvom pamiatok na 
malom území. Po významných 
miestach v obci  nás sprevádzali  
Peter Mišeje a Ivan Toman, obaja 
zanietení turisti. 

Tlmačská turistická jar
Postupne sme navštívili kostol 

sv. Michala Archanjela, skvost ro-
mánskej architektúry regiónu, sta-
vaný iba z opracovaného kameňa, 
vznikol v r. 1130, používal sa do r. 
1828. Pod hradbami starodávneho 
kláštora je upravené jazero Lázeň 
s altánkom. V historickej časti Klí-
ža  oproti Kaplnke Najsvätejšieho 
srdca Ježišovho, za hradmi s do-
minantnou hradnou vežou je krá-
ľovstvo Jozefa Paučeka – unikátna 
rozsiahla skalka s nerastmi, rôzne 
kamenné stavby, obrie kvetináče či 
solitéry, pripomínajúce vajcia dino-
saurov a výstavná sieň so zbierkou 
minerálov. Návšteva tohto jedineč-
ného miesta bola peknou bodkou 
tohtoročnej Jozefovskej túry, za čo 
patrí poďakovanie jej organizáto-
rom - Jozef Pecha, Jana Nichtová 
a Ľubo Kotora.  

Tri vyhliadky za 1 deň po novej 
turistickej trase  Žarnovica -Háj 
-Nová Baňa V sobotu 7. apríla sa 35 
turistických nadšencov z Tlmáč,  Le-
víc, Veľkých Kozmáloviec, Čajkova, 
Bátoviec, Kozároviec, Novej Dediny 
a Trávnice podujalo zdolať novú tu-
ristickú trasu  po hrebeni Pohron-
ského Inovca zo Žarnovice do No-
vej Bane. Trasa bola nenáročná, po 
lesných cestách a chodníkoch, dĺž-
ka trasy 17 km. Začiatok akcie  na 
železničnej stanici v Žarnovici, pre-
chod mestom na Kalváriu. Z Kalvá-
rie po modrej značke lesom za stá-
leho stúpania ponad štál Kostivrch 

na hrebeň, ďalej cez vrchy Drienčie 
a Johan, zostup k poľovníckej cha-
te na Zadnom Šarvíze. Na lúkach 
pri chate oddych a občerstvenie 
z vlastných zásob. V ďalšom úseku 
pokračujeme po časti náučného 
chodníka Zbojnícke studničky až 
k lúkam na Prednom Šarvíze. Po 
hodine chôdzi prichádzame na ráz-
cestník so žltou značkou k náučné-
mu chodníku Zvonička, ktorý vedie 
na  nedávno otvorenú rozhľadňu 
(28.11.2017). Rozdelíme sa. Väčši-
na ide po žltej trase k rozhľadni 
na Háji, malá skupinka pokraču-
je po modrej značke cez pútnické 
miesto Kohútovo priamo do centra 
Novej Bani.

Rozhľadňa na Háji poskytla pek-
né výhľady do okolia. Pri rozhľad-
ni je kameňolom, kde  v minulosti 
ťažili kameň ryolit, z ktorého sa v 
Novej Bani vyrábali mlynské kolesá. 
Od rozhľadne na Háji pokračujeme 
chodníkom  cez dve výnimočné vy-
hliadky -  Havrania skala a Červe-
ná skala, s jedinečnými  pohľad-
mi do údolia rieky Hron a širokého 
okolia. Odtiaľ klesá chodník okolo 
areálu Zvonička s peknou renovo-
vanou kaplnkou až do Novej Bane. 
V meste po krátkom občerstvení, 
ešte peši  na  vlakovú stanicu,  kde 
sa všetci stretávame.  Akcii prialo 
pekné počasie, kto neprišiel, môže 
banovať.

28. apríla  absolvovala vyslove-
ne dámska zostava cykloturistickú 

túru po trase Levice - Tlmače - Ar-
borétum Mlyňany a späť.

Ďalšia turistická akcia s podnad-
pisom „rozprávková“  sa uskutočni-
la v dňoch 4. až 8. mája v  pohorí 
Biele Karpaty – Veľký Lopeník.

Piatok 4. mája odchod OA z Tl-
máč o 17.30,  príchod na chatu Arni-
ka pred ôsmou. Prešli sme 124 km. 
V sobotu po raňajkách skupina 14 
turistov  vyrazila cez Lopenické se-
dlo, Malý Lopeník nádhernými les-
nými cestami  k rozhľadni na  Veľ-
kom Lopeníku (914 m). Rozhľadňa 
má úctyhodnú výšku 22 m a vedie 
na ňu 101 schodov. Vyhliadková 
plošina poskytuje kruhový výhľad 
na malebnú krajinu Bielych Kar-
pát za dobrého počasia sú ďale-
ké výhľady na Malú Fatru, Strážov-
ské vrchy, Považský Inovec, Malé 
Karpaty. Tu sme sa zúčastnili na 
slávnosti pri  pamätníku ruským 
vojakom. Vence k pamätníku po-
ložili zástupcovia obcí Lopeník 
a Malé Hostie. Odzneli hymny ČR, 
SR a Ruska. Program spestrilo hu-
dobné kvarteto Pajtáši a heligon-
kári z Bosáčky. 

V nedeľu naše kroky smerova-
li cez Mikulčin vrch po červenej 
značke lesnými chodníkmi vystla-
nými ihličím jedným z  hrebeňov 
Bielych Karpát na vyhliadku u Kříž-
ku. Z Horních louk sme mali peknú 
výhľad  na časť Dolnomoravské-
ho úvalu s dominantnými ovoc-
nými sadmi a lánmi obilia a repky. 
Z  Rozhledny u Křížku (výška 13 
m) bol zase krásny výhľad na hlav-
ný hrebeň Bielych Karpát a Veľkú 
Javorinu. Počas obidvoch dní nás 

(Pokračovanie na 17. str.)
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Tokio je najväčšia metropolitná 
oblasť vo svete podľa počtu oby-
vateľov. Rozkladá sa na ploche 13 
500 km², čo je viac ako rozloha Bra-
tislavského, Trnavského a Nitrian-
skeho kraja dokopy a žije tu okolo 
35 miliónov obyvateľov. 

Tokio a jeho maratón 
patrí medzi TOP 6 sveto-
vých maratónov (Londýn, 
Berlín, Chicago, Boston, 
New York) a je túžbou 
mnohých maratóncov 
vlastniť jednu veľkú me-
dailu poskladanú z men-
ších medailí z týchto 6 
maratónov. Samozrejme 
aj mojou.

No a do toho mesta 
som vďaka bežeckej ko-
munite zo Slovenska moh-
la vycestovať  a zúčastniť 
sa ho.  Je to jeden z ma-
ratónov, na ktorý  sa je 
veľmi ťažké dostať. Jed-
na z možností je prihlá-
siť sa do lotérie a čakať.....
ak  sa na teba neusmialo 
šťastie, ďalšia možnosť sú 
cestovné  agentúry, kto-

Z Tlmáč  do Tokia
ré ale musia mať na tento mara-
tón kúpenú licenciu. Tieto cestov-
né agentúry  však predovšetkým 
uprednostňujú v prvom rade záu-
jemcov z vlastnej krajiny. Napokon 
sa podarilo nájsť miesto pre mňa  
cez jednu argentínsku  „cestovku“, 

keďže ma nevylosovali.
A tak som napokon koncom 

februára letela. Trasa : Viedeň-Zu-
rich-Tokio, trvala takmer deň  a 
noc, po troch dňoch aklimatizá-
cie nastal deň „D“ maratón –  môj 
399 v poradí.

Japonskí organizátori nič ne-
nechali na náhodu, všetko mali 
do detailov premyslené a aj zre-
alizované. Počnúc bezpečnostný-
mi opatreniami pri prezentácii, pri 
nástupe na štart, pri šatniach, toa-
letách, pri čakaní na svoj štart (mi-
mochodom, ja som na svoj čakala 
vo veľmi chladnom počasí až dve 
hodiny),  aj pri dobehnutí do cie-
ľa.  Organizátorov bolo na stovky, 
boli nesmierne starostliví a ústre-
toví, zdvorilí – na druhej strane ne-
skutočne prísni a nemohlo sa stať, 
že by niekto z maratóncov na zem 
zahodil čo i len papierik, nie to ešte 
použitý pohár. Také niečo som ne-
videla zatiaľ nikde vo svete. 

Je jasné, že za tie tri dni po-
bytu, ktoré som mala k dispozícii 

som z mesta veľa nevidela. A aby 
som bola úprimná, mňa obrovské 
moderné „mrakodrapy“  nevedia 
osloviť, skôr prekrásne starobylé 
záhrady  (napr. ja som bývala v 
hoteli, ktorý stál v niekoľko sto-
ročnej záhrade a ešte zo 40 po-
schodia bolo vidieť plávať rybičky 
v jazierku). 

Veľký dojem na mňa urobil 
ostrov s obrovským výstavným 
centrom, vybudovaný na smetis-
ku z Tokia, alebo napr. metro, kde 
v istých hodinách sú ružové vagó-
ny vyhradené len pre ženy, aby sa 
vyhli tlačenici a tá veru v čase špič-
ky bola pozoruhodná. Na druhej 
strane chceli mať Japonci Eiffelovu 
vežu, Sochu Slobody tak si ju tiež 
postavili a majú aj iné „odpozera-
né“ zo starého kontinentu. Jedno 
je isté, kto chce vedieť viac o meste, 
určite tam musí stráviť podstatne 
viac ako necelé tri dni.

Toľko o mojej krátkej a ďalekej 
ceste.

Eva Seidlová 
 

ŠKM TLMAČE 14. apríla zorga-
nizoval už druhý ročník šachového 
turnaja mládeže do 14 rokov zara-
deného do seriálu turnajov v rámci 
GPX Slovenska.

Podujatie sa uskutočnilo v Spo-
ločenskom dome na Lipníku. Účast-
níkov privítal primátor mesta p. 
Kupči. Turnaja sa zúčastnili mladí 
šachisti z levického okresu, ale aj 
z Bratislavy a Nitry. Rozhodcami 
turnaja boli Rastislav Nikel a Tomáš 
Béreš. Prípravu turnaja zabezpečo-
vala Ing. Bérešová. 

Celkovým víťazom 7- kolového 
turnaja sa stal Tobiáš Borsík z ŠKM 
Tlmače so ziskom 6,5 boda (jed-
na remíza a šesť výhier)na druhom 
mieste bol ďalší domáci hráč Ró-
bert Bajnok 5,5 boda a na treťom 

mieste so ziskom 5 bodov skončil 
Kopča Peter  z Doprastavu Bratisla-
va. Najmladším účastníkom turnaja 
sa stal 6-ročný Mederly Peter (12. 
miesto) z Levíc. Z dievčat najlepší 
výsledok dosiahla Mária Mederly-
ová - 8. miesto – 4 body pred svo-
jou sestrou Beátou - 9. miesto - 4 
body. Mederlyová Beáta je v celko-
vom hodnotení na západnom Slo-
vensku v kategórii dievčat do 8 ro-
kov zatiaľ na prvom mieste. Okrem 
ocenených prvých troch v kategó-
riách  chlapcov a dievčat boli všet-
ky deti  za snahu, bojovnosť odme-
nené darčekmi a účastníkom bolo 
prisľúbené, že ŠKM Tlmače plánuje 
pokračovať v organizovaní podob-
ných šachových turnajov pre mlá-
dež aj v budúcnosti. 

Dominik Béreš

Šachový turnaj mládeže 
Tlmače

sprevádzal oduševnený turista, vy-
nikajúci znalec prírody – „duch Bie-
lych Karpát“ Jaroslav Struhár zo Za-
budišovej.

V pondelok sme sa autami pre-
sunuli cez obec Březiny a Strání 
k východiskovému bodu túry - 
Javořina rázcestie (588 m).  Opäť  
s úžasom prechádzame upravený-
mi lesnými cestami k  cieľu – Veľ-
ká Javorina (970 m), najvyššiemu 
vrchu Bielych Karpát. Jeho široký 
plochý vrchol je pokrytý lúkami a 
„ozdobený“ televíznym a rozhla-
sovým vysielačom. Veľká Javorina 
je miestom pravidelného uspora-
dúvania Slávností bratstva Čechov 
a Slovákov. Svedčí  o tom aj nápis 
na jednom kameni: „Tu bratia vždy 
sa stretať budú.“ Pod jej vrcholom 
sa nachádza Holubyho chata, ku 
ktorej vedie zo slovenskej i morav-
skej strany asfaltová cesta. V rešta-
urácii sme si dali obed a pobrali sa 
na spiatočnú cestu. Každý večer na 
chate Arnika  patril rozprávaniu zá-
žitkov z prežitého dňa, spevu i vti-
pom. Nezabudli sme ani na  šesťde-
siatiny nášho súputnika Ondra. 

Večer pred odchodom sa zro-
dil plán posledného dňa. Najprv to 
bola návšteva evanjelického kos-

Tlmačská turistická jar
(Dokončenie zo str. 16) tola v Zemianskom Podhradí, kde 

nás sprevádzala pani farárka Jana 
Drottnerová. Odtiaľ po necelých 5 
km cesty sme dorazili do Haluzíc. 
Obec je známa zrúcaninami opev-
neného kostolíka z roku 1299. Tes-
ne pri zrúcaninách kostola sa tiah-
ne 1 km dlhá 200 m široká a 50 m 
hlboká Haluzická tiesňava, ktorá 
vznikla eróziou potoka. Obe zaují-
mavosti sme si prehliadli -  jedno-
ducho nádhera. Záverečnou bod-
kou nášho pobytu bola návšteva 
Národnej kultúrnej pamiatky - hra-
du Beckov. Po vyše hodinovej pre-
hliadke sme nabrali kurz Tlmače - 
cestou nás sprevádzal dážď, občas 
s hromami a bleskami. Akcia skon-
čila, ale  už  tešíme na ďalšiu akciu 
- hrebeňovka Oravskou Magurou z  
Nižnej do Dolného Kubína.

Našou značkou na Priesil
Na akcii 26. mája  sa zúčastni-

lo 9 turistov, jedna skupina išla na 
Krivín, druhá na Priesil a zostúpila 
do Tekovskej Breznice. Zapísali sa 
aj do vrcholovej knihy na Priesile. 
Skupina z Krivína sa vrátila do Ryb-
níka a prezrela si otvorené pivnice 
na Kráľovke a ochutnala miestne 
vínka a kulinárske špeciality. Bola 
to príjemná miestna akcia.

KT, JP,JZ
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Športový klub kolkárov Tlmače  
v súťažnom ročníku 2017-18

Pokračujúce výsledky ŠKK 
Tlmače v súťaži II.ligy Západ 
A na Jar 2018:
/ za menom hráča je počet 
zvalených kolov a či chytil-nechytil 
bod v duely s protihráčom /

Zostávajúce zápasy z Jesene 
2017:
13.kolo 2.12.2017...ŠKK Tlmače : 
KK Tatran BA / 6:2 / 3202:3057 / 
57 záhodov
Fábik 523/1, Zajko F. 547/1, 
Šumeraj 528/1, Lehocký 526/0, 
Pitter 560/1, Zajko st. 518/0.
 
18.kolo 9.12.2017...BKK Bánovce 
n.B. : ŠKK Tlmače / 5:3 / 3092:3043 
/ 36 záhodov
 Fábik 477/1, Zajko F. 500/1, Gálet 
503/0, Lehocký 533/1, Pitter 511/1, 
Zajko st. 519/0.

PREBOR klubu ŠKK Tlmače 
dňa 12.12.2017 od 17,00 hod 
v Žarnovici - nominácia na M-NR 
kraja.
1.Zajko J.st. 550, 2.Pitter Š. 548, 
3.Gálet J. 525, 4.Kosorín M. 521, 
5.Lehocký J. 516, 6.Havran M. 
503,
7.Fábik Š. 498, 8.Šumeraj J. 490, 
9.Vrablec M. 479, 10.Zajko D. 471, 
11.Pitterová V. 465, 12.Kovács R. 
451.

Majstrovstvá NR kraja 2018 :
Preseľany 6.1. .... Muži 16 hráčov 
............ 8.Lehocký J. 540, 16.Vrablec 
M. 470.
                                   U50 Seniori 9 
hráčov ... 2.Zajko J. 553, 6.Pitter Š. 
532, 9.Havran M. 474 ... viď  foto1.
                                   U60 Seniori 
7 hráčov ... 3.Kosorín M. 524, 
4.Gálet J. 492 ... viď  foto 2.
Na M-SR 2018 sa kvalifikovali
zvýraznení  hráči ŠKK Tlmače.

Šaľa 7.1. .... U23 Juniori ...1.Zajko 
F. 539, U18 Dorky ...1.Pitterová V. 
471, U18 Dorci ...1.Zajko D. 451.

Majstrovské zápasy - Jar 2018:

14.kolo 10.1.2018...MKK St.Turá 
Myjava : ŠKK Tlmače / 7:1 / 
3233:3116 / 61 záhodov
Lehocký 484/0, Šumeraj 534/0, 
Gálet 524/0, Kosorín 476/0, Pitter 
596/1, Zajko st. 502/0. 

15.kolo 20.1.2018...ŠKK Tlmače : 
KK Cabaj Čápor / 1:7 / 3115:3276 

/ 52 záhodov
Gálet 502/0, Zajko F. 539/0, 
Lehocký 528/0, Šumeraj 445/0, 
Pitter 531/0, Zajko st. 570/1. 

16.kolo 27.1.2018...KK Pobedim B 
: ŠKK Tlmače / 5:3 / 3226:3184 / 36 
záhodov
Fábik 549/1, Zajko F. 530/0, 
Lehocký 506/0, Gálet 512/0, Pitter 
530/1, Zajko st. 557/1.

17.kolo 3.2.2018...ŠKK Tlmače : TJ 
Karp.Limbach / 5:3 / 3143:3142 / 
51 záhodov
Kosorín 490/0, Zajko F. 535/1, 
Šumeraj 516/1, Gálet 515/0, Pitter 

587/1, Zajko st. 500/0.

Zápasy NADSTAVBY – PLAY 
OFF súťaže ... 5 prvých družstiev 
zo skupín A a B. 
Vzájomné zápasy sa zo základnej 
časti započítavajú – ŠKK Tlmače 
postúpili z 5.miesta.

1.kolo 10.2.2018...KK Slávia Nitra : 
ŠKK Tlmače / 3:5 / 3111:3121 / 39 
záhodov
Fábik 530/1, Zajko F. 497/0, Gálet 
522/0, Šumeraj 533/1, Pitter 519/0, 
Zajko st. 520/1.

2.kolo 13.2.2018...KK Priatelia BA : 

ŠKK Tlmače / 6:2 / 3080:2986 / 56 
záhodov
Zajko F. 518/1, Havran/Lehocký 
457/0, Gálet 497/0, Šumeraj 507/0, 
Pitter 509/0, Zajko st. 498/1.

3.kolo 24.2.2018...ŠKK Tlmače : 
KK Preseľany B / 3:5 / 3125:3131 / 
43 záhodov
Fábik 494/0, Zajko F. 523/1, 
Šumeraj 517/0, Lehocký 519/0, 
Pitter 544/1, Zajko st. 498/1.

4.kolo 3.3.2018...ŠKK Tlmače 
: MKK St.Turá-Dubn. / 5:3 / 
3096:3051 / 52 záhodov
Fábik 522/0, Zajko F. 485/0, 
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Kosorín 498/0, Šumeraj 487/1, 
Pitter 561/1, Zajko st. 528/1.

5.kolo 7.3.2018...DKK N.Mesto : 
ŠKK Tlmače / 5:3 / 3188:3129 / 41 
záhodov
Fábik 536/1, Lehocký 519/1, 
Šumeraj 512/0, Kosorín 489/0, 
Pitter 567/1, Zajko st. 506/0.

6.kolo 17.3.2018...ŠKK Tlmače : KK 
Slávia Nitra / 5,5:2,5 / 3168:3117 / 
35 záhodov
Fábik 514/0,5, Zajko F. 503/0, 
Šumeraj 521/1, Lehocký 524/1, 
Pitter 564/1, Zajko st. 542/0.

7.kolo 20.3.2018...ŠKK Tlmače : KK 
Priatelia BA / 7:1 / 3197:3032 / 43 
záhodov
Lehocký 544/1, Kosorín 541/1, 
Šumeraj 535/1, Zajko st. 517/0, 
Pitter/Havran 514/1, Fábik 546/1.

8.kolo 5.4.2018...KK Preseľany B : 
ŠKK Tlmače / 6:2 / 3190:3087 / 63 
záhodov

Kosorín 528/1, Lehocký/Havran 
472/0, Gálet 468/0, Šumeraj 528/0, 
Pitter 561/1, Zajko st. 530/0.

9.kolo 12.4.2018...MKK St.Turá-
Dubnica : ŠKK Tlmače / 3:5 / 
3089:3143 / 53 záhodov
Fábik 488/0, Kosorín/Havran 
438/0, Šumeraj 
554/1, Lehocký 
547/1, Pitter 
559/0, Zajko st. 
557/1.

1 0 . k o l o 
19.4.2018...ŠKK 
Tlmače : DKK 
N.Mesto / 1:7 / 
3177:3238 / 42 
záhodov
Kosorín 518/0, 
H av r a n / G á l e t 
481/0, Šumeraj 
505/0, Lehocký 
537/0, Pitter 
573/1, Zajko st. 
563/0.

Po skončení súťažného ročníka 
2017-2018 obsadili ŠKK Tlmače 
konečné 6.miesto z celkového 
počtu 19 účastníkov  II.ligy Západ.  
Vynikajúce.

 zľava J.Nemček-Cabaj, J.Domanický-Preseľany, J.Zajko-
-Tlmače ... M-NR kraja Seniori U50,

zľava F.Zajko-Tlmače...víťaz M-NR kraja Juniori U23, 
V.Pitterová-Tlmače...víťaz M-NR kraja Dor-ky U18,  
D. Zajko - Tlmače...víťaz M-NR kraja Dor-ci U18

zľava M.Kosorín-Tlmače, Š.Senkár-Šaľa, J.Adamčík-Pre-
seľany ... M-NR kraja Seniori U60,

Majstrovstvá SR 2018 :
Spiš.Nová Ves 28.-29.4.2018 : 
Dorastenky -15 hráčok ... Vanda 
Pitterová v kvalifikácii 506 kolov 
– postup do 12 člen.finále z 10.
miesta.
Konečné umiestnenie 
v kombinácii / kvalifikácia + 
finále/: 12.miesto  506 + 495 = 
1001 kolov.
Rakovice 28.-29.4.2018 : 
Dorastenci -31 hráčov ... Dominik 
Zajko v kvalifikácii 554 kolov 
– postup do 12 člen.finále z 10.
miesta.
Konečné umiestnenie 
v kombinácii / kvalifikácia + 
finále/: 12.miesto  554 + 499 = 
1053 kolov.
Žarnovica 28.-29.4.2018 : 
Juniori -31 hráčov ... Filip Zajko 
v kvalifikácii 544 kolov – postup 
do 12 člen.finále z 11.miesta, kde 
nenastúpil.
Konečné umiestnenie 
v kombinácii: 13.miesto  544 
kolov.
Fiľakovo 5.5.2018 : 
Seniori U59 -32 hráčov ... Juraj 
Zajko  489 kolov – konečné 
umiestnenie  32.miesto.
Rimavská Sobota 5.5.2018 : 
Seniori U60 -25 hráčov ... Jaroslav 
Gálet  527 kolov – konečné 
umiestnenie  10.miesto,
                                          Marian Kosorín 
499 kolov – konečné umiestnenie  
23.miesto.

Gratulujeme hráčom ŠKK Tlmače 
za úspešnú reprezentáciu klubu a 
mesta na M-SR 2018.

Tlmače, 8.5.2018  
J.Gálet

Medzinárodný deň nielen pre deti

Ďakujeme organizátorom,  všetkým športovým klubom mesta Tlmače a 
sponzorom, ktorí sa v tomto roku zapojili a pomohli pri realizácii 5. roční-
ka tohto podujatia.  Vďaka ním, boli všetky deti  odmenené za snahu pri 
zdolávaní športových aktivít.
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