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Vážení Tlmačania,
dňa 10.11.2018  sa konali voľ-

by do orgánov samosprávy miest a 
obcí, v ktorých sme všetci slobodne 
vyjadrili svoj názor na to  ako má 
naše mesto nasledujúce štyri roky 
vyzerať, ktorým smerom sa v rozvoji 
uberať  a ktoré priority riešiť.

V týchto voľbách sa o Vašu pria-
zeň uchádzalo 25 kandidátov na po-
slancov a 4 kandidáti na primátora. 
Každý z nich predstavil svoju víziu, 
kde by chcel mesto vidieť a čo by v 
ňom chcel zrealizovať.

Moja vízia vychádzala z činnosti 
a aktivít zrealizovaných v mojom pr-
vom volebnom období 2015-2018. 
Stavať na pilieroch dobre nasta-
venej práce, ktorá v sebe zahŕňala 
všetky oblasti verejného a spolo-
čenského života.

Svojimi 1059 hlasmi ste mi do rúk 
vložili silný mandát a zároveň zod-
povednosť túto víziu dotiahnuť do 
úspešného výsledku. Veľmi si vážim 
každý jeden odovzdaný hlas, tak ako 
si vážim každý jeden hlas odovzda-
ný protikandidátom. Sú obrazom, že 
ešte stále je čo zlepšovať,  je z čoho 
si s pokorou vziať ponaučenie a tiež 
čerpať zaujímavé myšlienky. 

Som presvedčený, že novozvo-
lení poslanci, majú vo svojej funkcii 
rovnaký cieľ, rozvíjať spoločne naše 
krásne mesto a vnášať do neho du-
cha istoty a zabezpečenia všetkých 
potrieb pre pokojný život našich 
občanov. 

Je dôležité v rovnakej miere pri-
stupovať ku všetkým oblastiam, 
problémom a výzvam, ktorými 
naše mesto žije. Máme zmapova-
né oblasti, ktoré potrebujú okam-
žité riešenia, iné je vhodné rozvíjať 
a pri ďalších bude potrebná vaša 
participácia.

Práve mandát, ktorý súčasné ve-
denie mesta od vás, voličov vo voľ-
bách obdržalo, je výzvou pre užšiu 
spoluprácu občanov, orgánov a or-
ganizácií v meste pôsobiacich, vý-
zvou hľadať nové cesty a napĺňať 
kompromisy, ktoré mesto Tlmače 
privedú k všestrannému rozvoju a 
k spokojnosti nás všetkých.

SLOVO 
PRIMÁTORA

(pokračovanie na str. 2)

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým tým, ktorí 

prišli podporiť a finančne prispeli 
na  benefičnom podujatí TLMAČ-
SKÉ VIANOCE, ktorého výťažok 
bude venovaný  zdravotne postih-
nutým deťom mesta Tlmače.   

Ako už býva zvykom, aj v tomto 
roku sa 1. decembra konalo tradič-
né benefičné podujatie Tlmačské 
Vianoce. Opäť je tu vianočný čas. 
Čas plný lásky, vôní, čas vychutnať si 
prítomnosť blízkych, čas ku ktorému 
neodmysliteľne patrí detská radosť. 
Presne v tomto duchu sa nieslo aj 
jedno z najobľúbenejších poduja-
tí v našom meste. Atmosféra bola 
skutočne vianočná a veríme, že si 
na svoje prišli gazdinky nakupujúce 
drobnosti ale aj gazdovia, ktorí ne-
odolali zabíjačkovým špecialitám. 
Samozrejme nechýbal detský dža-
vot a nádherný program, ktorý pre 
nás dospelých pripravili: Materská 
škola Lúčik Základná škola, Základ-
ná umelecká škola, Detský folklór-

Tlmačské Vianoce
ny súbor Plamienok, Folklórny sú-
bor Vatra a kúzelník MAGIC TRISTAN. 
Realizovať takýto krásny deň by ne-
bolo možné bez pomoci mnohých 
dobrovoľníkov, počnúc účinkujúci-
mi, končiac personálom technické-
ho zabezpečenia. Veríme, že aj naši 
škriatkovia EASY PEASY a ich kama-
ráti snehuliak Cyril a víla Lásenka si 
získali vaše srdiečka. 

Vďaka vám, ktorí ste prišli, pod-
porili a finančne prispeli na tomto 
podujatí sa podarilo vyzbierať krás-
nych 890,-€, ktoré Mesto Tlmače po 
rozhodnutí pána primátora Mirosla-
va Kupčiho navýšilo ešte o 150,-€. 
Peniažky budú rovným dielom pre-
rozdelené zdravotne postihnutým 
detičkám v našom meste. Táto čiast-

ka svedčí o dobrote a štedrosti... V 
neposlednom rade patrí vďaka aj 
sponzorom: Nadácii TESCO – vy roz-
hodujete, my pomáhame a Reštau-
rácii GARAJ. Ďakujeme.

Som veľmi rada, že sa toto pod-
ujatie teší vysokej návštevnosti a 
obľube. Sľubujeme, že sa budeme 
snažiť, aby sme mohli takto spoloč-
ne vítať sviatky aj v nasledujúcich 
rokoch. Prajeme všetkým krásne a 
požehnané sviatky.       

riaditeľka MsKS
Foto: V. Kukla

ETLMAČSKÉ ECHO
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Prvé štyri roky som vsadil na ko-
munikáciu s občanmi. Počúval som 
ich podnety, prosby, sťažnosti aj žela-
nia. Moje ďalšie pokračovanie v úra-
de počas nasledujúcich štyroch ro-
kov nebude iné. Počúvať a vnímať 
vás, občanov nielen mysľou ale aj 
srdcom je základom pre dobre spra-
vovanú samosprávu.

Jedno obdobie máme za sebou. 
Ohodnotili ste ho kladne. Sústavná 
a obetavá práca všetkých zamest-
nancov verejnej správy, ktorá k tomu 
prispela, však bola umocnená aj dob-
rou spoluprácou s niektorými po-
slancami.

Z tohto miesta si dovoľujem vy-
zdvihnúť prácu členov končiaceho 
mestského zastupiteľstva. Veľkým 
prínosom pre mesto bol aktívny prí-
stup, užitočné rady a  dobré nápady 
pani doktorky Boženy Šebovej, ma-
gistra Júliusa Žúbora, inžiniera Tibora 
Procházku, inžiniera Ladislava Šabí-
ka, Jána Fažekaša a inžiniera Mariána 
Zuzčáka, ktorý svojimi znalosťami a 
skúsenosťami pomohol v nejednej 
neľahkej situácií pri riešení vecí ve-
rejných a odborne zastal aj kompe-
tencie verejného obstarávania, ktoré 
boli v meste veľkou neznámou. 

Chcel by som vyzdvihnúť aj  do-
terajšiu vynikajúcu spoluprácu 
všetkých organizácií v našom mes-
te, korektné vzťahy so štátnymi inšti-
túciami, nadmieru priateľské vzťahy s 
okolitými samosprávami. No hlavne 
spoluprácu s vami, milí Tlmačania, 
ktorí ste odrazom a obrazom zosta-
veného systému dobre fungujúcej 
samosprávy. Vďaka vám a teším sa na 
ďalšie stretnutia s vami, pri plnení si 
povinností vo veciach verejných.

Dátum na strane kalendára nám 
pripomína, že  opäť prichádza čas, 
kedy naše mysle a naše bytosti sme-
rujú domov. Opäť je tu čas, kedy po-
ciťujeme túžbu sa stretnúť s rodi-
nou, stráviť chvíľu v kruhu priateľov, 
spomínať, smiať sa aj plakať.  Prichá-
dza čas, kedy sa do ústrania stiah-
nu zlé myšlienky a v nás sa prebudí 
duch pokoja, radosti,  spokojnosti, 
očakávania a lásky. Prichádza čas 
vianočný...  Milí Tlmačania, dovoľte 
mi z tohto miesta vám zaželať krás-
ne, pokojné a požehnané Vianoce, 
nech sa rok 2019 nesie v znamení 
nových a pozitívnych výziev a spl-
nených cieľov.

A nezabudnite! Aj tento krát pri-
vítame spoločne Nový rok 2019 na 
amfiteátri v Tlmačoch.

S úctou
Miroslav Kupči

primátor mesta Tlmače

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí na primátora mesta Tlmače

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí na poslancov
do Mestského zastuspiteľstva v Tlmačoch

Výsledky volieb - náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
Mestského zastupiteľstva mesta Tlmače

SLOVO 
PRIMÁTORA

(Dokončenie z 1. str.)
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Mesto Tlmače organizuje zbierku pre psí 
útulok Šťastný domov Levice. Pomôcť môže-
te granulami a konzervami pre psíkov a pre 
mačičky, pamlskami, podstieľkami, dekami, 
plachtami, návliečkami, osuškami, uterákmi,  
vankúšmi a paplónmi (nie perové, len z ume-
lých vlákien), matracmi (delenými z 3 častí), 
epedami, vodítkami, obojkami a oblečením 
pre psíkov. Veci môžete priniesť v čase úrad-
ných hodín na Mestský úrad Tlmače. Prispieť 
môžete aj finančne na účet útulku. Číslo účtu 
Útulku Šťastný domov Levice:

IBAN: SK0509000000000223976502

Okrem toho môžete pomôcť adoptovaním 
psíka z útulku alebo poskytnutím dočasnej 
starostlivosti. Veľkou pomocou je aj pomoc 
pri venčení, doprajete tak psíkom v útulku as-
poň trošku pohybu e pohladenia. Venčiť mô-
žete prísť do útulku Levice (za pekárňou):
Pondelok – Piatok od 10,00 do 13,00 hod.

Vianočná zbierka   

Úspešné komunálne voľby dňa 
10.11.2018 dali predpoklad  na za-
čiatok volebného obdobia 2018-
2022. Pozíciu  primátora s vysokým 
počtom odovzdaných hlasov obhá-
jil doterajší primátor Miroslav Kup-
či. V mestskom zastupiteľstve po-
čas tohto obdobia uvidíme tiež už 
mnohé známe tváre a šancu ukázať 
svoju odovzdanosť pre veci verejné 
dostali noví poslanci. 

Na Ustanovujúcom zasadnu-
tí  Mestského zastupiteľstva, kto-

ré sa konalo dňa 6.12.2018 si svoje 
osvedčenie prevzalo a sľub zložilo 
10 poslancov z 11. Svojho mandá-
tu sa ujali:

Opätovne zvolený primátor Mi-
roslav Kupči, ktorý sa zároveň v 
príhovore poďakoval všetkým, ktorí 
vôľu vo voľbách svojim hlasom vy-
jadrili a vyslovil prianie spolupráce 

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v Tlmačoch
orgánov mesta s jednotným cieľom: 
rozvíjať mesto Tlmače vo všetkých 
sférach.

Poslanci: Mgr. Veronika Áren-
dášová , Mgr. Peter Éhn, Juraj 
Hruška, MUDr. Rastislav Kubica, 
Ing. Kristína Líšková, Martin Ma-
jer, Daniela Mikušová, Ing. Ró-
bert Spasič, Ing. Ladislav Šabík, 
Michal Titurus.

 Pri tejto príležitosti primátor 
mesta ocenil a poďakoval sa výni-
močným športovkyniam Jane Mác-

saiovej, Kataríne Žemberyovej, 
Natálii Lackovej a Elene Sklená-
rovej za vzornú reprezentáciu mes-
ta, za osobný prínos v oblasti špor-
tu, za motiváciu pre mladých ľudí, 
za vzor, ktorý svojou vytrvalosťou 
a úspechmi predstavujú pre svo-
je okolie.

Po slávnostnej časti nasledova-

la pracovná časť zasadnutia, kto-
rej obsahom bolo predovšetkým 
kreovanie pracovných komisií, kto-
ré budú počas nasledujúcich  4 ro-
kov pôsobiť a hájiť záujmy mesta 
v zložení:

Komisia  finančná, správy 
mestského majetku, podnika-
nia a euro fondov: predseda: Mi-
chal Titurus, členovia: Ing. Kristína 
Líšková, MUDr. Rastislav Kubica, Ja-
roslav  Éhn, Juraj Tóth

Komisia  vzdelávania, kultú-

ry, mládeže, športu a sociálnych 
vecí: predseda:  Mgr. Peter Éhn, 
členovia: Mgr. Július Žúbor, Martin 
Majer, Juraj Hruška, Mgr. Vladimí-
ra Psotová

Komisia výstavby, územného 
plánu, životného prostredia, te-
pelného a bytového hospodár-
stva: predseda: Ing. Róbert Spasič, 

členovia: Ing. Ladislav Šabík, Dani-
ela Mikušová.Ing. Matej Červenák, 
Ing. Peter Žembery

Komisia na zabezpečenie 
ochrany verejného záujmu pri 
výkone verejných funkcií: Mgr. 
Veronika Árendášová, Ing. Ladislav 
Šabík, Mgr. Peter Éhn

Poslanci na svojom zasadnutí 
schvaľovali aj navýšenie zákonné-
ho základného platu primátora. Vo 
verejnom hlasovaní v pomere 6 po-
slancov za a 4 proti mu schváli plat 

2500,00 €, čím mu predpokladaný 
základ k 1.1.2019 navýšili o 3,74% v 
porovnaní s prvým volebným ob-
dobím, kedy bol jeho zákonný zá-
kladný plat navýšený o 20,00% .

Záver zasadnutia patril opäť pri-
mátorovi mesta a jeho sviatočnému 
a vianočnému želaniu.

Foto: V. Kukla

Sobota, nedeľa, sviatky od 10,00 do 12,00 
hod.

bližšie info:  www.utulok-levice.sk  alebo fb: 
Útulok Levice - OZ Šťastný Domov

Ďakujeme všetkým, ktorí pomôžu psíkom 
zmierniť prichádzajúce zimné obdobie.

Zbierk a s a  uskuto ční  o d 3.12. 2018 – 
21.12.2018.

Bližšie info: MsÚ Tlmače, 1.poschodie, 
č.dv.110. č.t. 036/6334513

Zvážte kastráciu!!!
Nechcených,  vyhodených šteniatok a ma-

čiatok neustále pribúda. Jedinou možnosťou 
ako to zastaviť je kastrácia. 

Kastrácia je humánna metóda na regulova-
nie populácie spoločenských zvierat. 

Aj u psíkov a aj u mačiek eliminuje úteky a 
túlanie počas hárania, chráni pred dôsledkami 
túlania – zrazenie autom, útoky na iné zvieratá, 
strata, eliminuje značkovanie a predovšetkým 

zabraňuje nechcenému krytiu.   Topenie, trá-
venie, či bitie zvierat, ku ktorým sa uchyľu-
jú mnohí ľudia, sú zakázané a ide o týranie 
zvierat !!! (zákon č. 184/2018 ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti). 

Kastrácia je zodpovedným rozhodnutím 
pre vaše okolie –  nechcených šteniatok a 
mačiatok sú plné útulky a ulice, preto zvážte 
kastráciu vašich domácich miláčikov. 

Mesto Tlmače sa tiež zapojilo do progra-
mu kastrácie pouličných mačiek a na jeseň sa 
podarilo vykastrovať 9 voľne žijúcich mačiek 
v našom meste.  

Na záver pre psíčkarov v meste Tlmače 
– prosíme buďte dôslední a zbierajte ex-
krementy po svojich miláčikoch na verej-
ných priestranstvách. Prispejete tak nielen 
k čistote mesta, ale aj k zlepšeniu spoluna-
žívania v našom meste Tlmače.  

-ab-
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Hurá, hurá škôlka volá! Tento rok 
k nám do škôlky zavítalo pár no-
vých detičiek. Tešili sme sa, že im 
môžeme ukázať čaro našej škôlky. 
Deti privítali nové postele, skrinky 
a nový interiér našej škôlky. Sep-
tember prešiel ako voda a už sme 
si pripravovali krátky program pre 
starých rodičov k mesiacu úcty k 
starším – október. Spravili sme si 
príjemné popoludnie a po progra-
me si deti spoločne s rodičmi a 
starými rodičmi vyrezávali tekvi-
ce, ktoré dotvárali podľa fantázie 
a pred škôlkou nám vzniklo krásne 

Snáď netreba špeciálne nikomu 
vysvetliť, čo sú to eurofondy. Vďaka 
nim sa dnes rozvíjajú mnohé obce 
a mestá v celej Európskej únii.

Tlmače za posledné roky tieto 
zdroje financií obchádzali a mesto 
sa rozvíjalo iba v rámci schválené-
ho rozpočtu. Od roku 2015 s nástu-
pom nového vedenia, sme si boli 
vedomí dôležitosti príjmu týchto 

prostriedkov zo zdrojov EÚ. V plá-
ne obnovy prostredníctvom nich 
bolo verejné osvetlenie, budova 
spoločenského domu alebo telo-
cvičňa základnej školy. Žiadosti, s 
ktorými sme neuspeli, alebo boli 
počas procesu hodnotenia zruše-
né.  Pod ťarchou neúspechu sme 
sa nevzdali a projekty sme vypra-
covávali aj naďalej. Už v roku 2016  
sme pripravili žiadosť o nenávrat-
ný finančný príspevok na rekon-
štrukciu Materskej školy Lúčik. 
Nasledovali ďalšie. Pripravenosť 
projektov sa zlepšovala a pozitív-
ne výsledky z prvých hodnotiacich 
kôl sa dostavili. 

Dnes sa so zadosťučinením mô-
žeme pochváliť schválenými žia-
dosťami o nenávratný finančný 
príspevok na zníženie energetickej 
náročnosti budovy MŠ Lúčik- re-

konštrukcia materskej školy v cel-
kovom objeme 660.133,74€. Verí-
me, že už budúci školský rok bude 
môcť táto škôlka privítať svojich 
škôlkarov vo vynovených priesto-
roch. S rovnakým nadšením sme 
prijali správu o schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok  
pre zriadenie Komunitného centra 
v celkovom objeme 233.557,48€. 

Centrum bude umiestnené do 
priestorov bývalej budovy byto-
vej  spoločnosti SES Real na Topo-
ľovej ulici. Hlavným cieľom tohto 
centra je poskytovanie komplex-
ných, odborných činností a aktivít 
prispieť k sociálnemu začleňova-
niu osôb sociálne vylúčených, a 
to ako na individuálnej, tak aj na 
lokálnej úrovni. Týmto spôsobom 
sa nám podarí zveľadiť a zhodnotiť 
majetok, ktorý sme do vlastníctva 
mesta zaradili v roku 2016. Uply-
nulé dni nás v sociálnej oblasti po-
tešila správa o schválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok 
na poskytovanie opatrovateľskej 
služby v celkovej sume 88.920,00€. 
Starších a odkázaných občanov 
na pomoc tretej osoby pribúda a 
zvyšuje sa počet žiadostí na po-
skytovanie opatrovateľskej služ-

by. Prostriedky na jej zabezpeče-
nie sme vynakladali z mestského 
rozpočtu, preto nás veľmi teší táto 
pozitívna správa, vďaka ktorej bu-
deme môcť sociálne služby kva-
litne plniť.

Pred bránami schválenia žia-
dostí máme podané aj iné pro-
jekty: Zriadenie odbornej fyzi-
kálnej učebne v základnej škole 
v celkovej sume 30.000,00€. Na-
šim školákom tak budeme vedieť 
sprostredkovať kvalitné vzdelá-
vanie s modernými učebnými po-
môckami. Rovnako dôležitou je pre 
nás oblasť životného prostredia a 
jedným z nástrojov na jeho ochra-
nu a ochranu ovzdušia je poda-
ná žiadosť o nenávratný finančný 
prostriedok na zakúpenie moder-
nej zametacej a umývacej techni-
ky v celkovej sume 174.000,00€. 
Sociálnu službu tiež chceme po-
silniť podanou žiadosťou o ne-
návratný finančný príspevok na 
zriadenie denného stacionára v 
objekte bývalej „šampusárne“ v 
celkovom objeme 1.100.000,00€. 
Denný stacionár bude poskytovať 

Tlmače sa budú rozvíjať aj vďaka eurofondom
sociálnu službu fyzickým osobám, 
ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby v zariadení len na 
určitý čas počas dňa. Ďalším cie-
ľom zariadenia je poskytovanie 
sociálneho poradenstva, sociálnej 
rehabilitácie, stravovania, pracov-
nej terapie aj sprostredkovanie zá-
ujmovej činnosti.

Zaujímavé sa pre mesto črtajú 
aj výzvy v oblasti vodozádržných 
opatrení, kanalizácie, či  zriade-
nie malých obecných poriadko-
vých služieb. 

Európske finančné prostriedky 
sú dôležitou súčasťou verejného 
života v meste. Iba vďaka nim vie-
me modernizovať, či zveľaďovať  
značnú časť majetku mesta a pri-
spievať k zlepšeniu kvality posky-
tovaných služieb.

Správne, efektívne a hospodár-
ne nastavenie mestského rozpočtu 
v súlade s efektívnym využívaním 
finančných zdrojov z Európskej 
únie je kľúčovým prostriedkom k 
dosiahnutiu optimálneho rozvoja 
nášho mesta.

ZKR

Objekty budúceho Komunitného centra a Denného stacionára v Tlma-
čoch

Informácie pre občanov – 
Oddelenie daní a poplatkov
Žiadosť o odpustenie a úľavu za daň z nehnuteľnosti, komunálny 

odpad a daň za psa na zdaňovacie obdobie 2019 je možné si požiadať 
v mesiaci január. Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zní-
ženie poplatku predložením dokladov za zdaňovacie obdobie. 

Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím ob-
dobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie poplatku a 
predložený v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30 dní odo dňa, kedy 
nastali skutočnosti pre zníženie poplatkovej povinnosti. 

Uvedené doklady sú povinnou súčasťou žiadosti o zníženie poplatku. 
Doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržuje, 
musí poplatník správcovi predložiť aj s prekladom do štátneho jazyka 
SR. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením

 Mgr. Michaela Gabrhelová Kučiková 
odd. daní a poplatkov

Činnosť Materskej školy Tlmače
jesenné kráľovstvo. Výtvory puto-
vali do kostola v Tlmačoch kde sme 
sa aj boli spoločne s deťmi pozrieť. 
Našu škôlku zdobila aj výstava ovo-
cia a zeleniny. A to nie je ešte všet-
ko, zavítal k nám aj pán poľovník, 
ktorý deťom rozprával o zvierat-
kách. Naša škôlka sa zrazu preme-
nila na les, na stoloch boli polože-
né parožia a deti si skúšali s pánom 
poľovníkom ako vábiť zvieratká s 
vábničkami. Čaká nás ešte veľa prí-
jemných chvíľ a nových zážitkov s 
našimi škôlkarmi.

Napísala Júlia Valachová
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Materská škola Lúčik otvorila 
svoje brány 3.9.2018 tak ako po iné 
roky, len v inom zložení. Naše naj-
menšie ratolesti vstúpili do tried 
Mačiatok a Myšiek, stredná veková 
kategória do triedy Rybičiek a naše 
najstaršie deti do triedy Delfínikov.

Čakali na ne novovyzdobené trie-
dy a nedočkavé pani učiteľky, ktoré 
si pre deti pripravili rôzne prekvape-
nia, aby pomohli preklenúť prvotnú 
neistotu a obavy z neznáma.

19.9. 2018 sme sa zúčastnili pra-
videlnej vychádzky k dvojkrížu za 
účelom uctenia si pamiatky na-
šich vierozvestcov Cyrila a Metoda. 
Začiatkom októbra sme šantili na 
školskom dvore so šarkanmi a bolo 
nám poriadne veselo keď sa rozžia-
rili všetky detské očká. Mesiac úcty 

radostnú novinu, že sa 
naša MŠ bude v blízkej 
budúcnosti celá rekon-
štruovať.

6.11.2018 sa všetky 
strašidielka, tekvičky a 
iné Halloweenske po-
tvorky stretli pred MŠ 
pri príležitosti osláv Dňa 
Materských škôl a s vy-
rezanými tekvičkami sa 
prešli po pešej zóne a 
okolí, aby potom skráš-
lili areál MŠ svetielkujú-
cimi výtvormi.

8.11.2018 sme na 
Slávnostnej imatrikulácii 
prijali do radov škôlkarov 
naše najmenšie detičky z 
Mačiatkovej triedy.

Na návštevu sme si 
pozvali pána kpt. P. Po-
láka policajta – preven-
tistu s Dopravného in-
špektorátu v Leviciach, 
ktorý porozprával de-
ťom o svojej práci a pri-
pravil pre ne zaujímavú 
prezentáciu na IKT a tr-
pezlivo zodpovedal všet-
ky detské otázky, za čo 
sme sa mu poďakovali 
detskými prácami.

Zo života Materskej školy Lúčik

Vychádzka ku dvojkrížu – Rybičky

Šarkaniáda v MŠ - Delfíniky

Tekvičkový pochod - Myšky

Imatrikulácie - Mačiatka

Hudobné divadielko o Danke a Janke - Mačiatka

Imatrikulácie - Mačiatka

Beseda s policajtom

k starším sa niesol v pokojnej atmo-
sfére pri výrobe všakovakých deko-
rácií z ovocia, zeleniny a prírodnín a 
deti predviedli svojim milým starým 
rodičom malé kultúrne programy a 
obdarili ich vlastnoručne vyrobený-
mi darčekmi.

9.10. 2018 sa Delfíniky zúčast-
nili na Uvítaní malinkých detičiek 
na matrike MsÚ. Svojim krátkym 
programom spestrili slávnostnú 
atmosféru.

19.10.2018 navštívilo nás hudob-
né divadielko Danka a Janka, ktoré 
hravou formou zapojili deti do svoj-
ho rozprávko-
vého sveta.

K o n c o m 
októbra sme 
sa dozvedeli 
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Z činnosti Základnej školy

V živote každého človeka sú 
chvíle, na ktoré nezabúda. Sú ne-
zmazateľne vryté v jeho mysli, našli 
si kútik v jeho srdci a často, veľmi 
často sa k nim vracia.

V týchto decembrových dňoch 
si Základná škola Tlmače pripomí-
na 60. výročie svojho otvorenia. 
Presne 5.decembra 1958 sa otvo-
rili brány súčasnej základnej školy 
na Lipníku.

História školy je úzko spätá s 
históriou mesta. Začala písať svoje 
dejiny s prívlastkom nová. Počas 60 
rokov prešla mnohými zmenami. 
Postupne, podľa potrieb doby a re-
giónu si dokázala vždy obhájiť svo-
je miesto i v sieti okolitých škôl. 

29. septembra 2018 sa obliekla 

do slávnostných šiat a MsKS v Tl-
mačoch sa zaplnilo. Začala sa sláv-
nostná akadémia, ktorej sa okrem 
bývalých aj terajších zamestnan-
cov, rodičov, bývalých a súčasných 
žiakov a priateľov školy zúčastnili i 
mnohí významní hostia.

Slávnostná akadémia pokračo-
vala kultúrnym programom, v kto-
rom sa snúbila minulosť s prítom-
nosťou, spomienky s dynamikou a 
rytmom súčasného života.

Po skončení programu nasle-
dovala recepcia, na ktorej si starší 
i súčasní zamestnanci a pozvaní 
hostia vymieňali zážitky, spomí-
nalo sa na minulosť, načrtávala sa 
budúcnosť.

60 dobrých rokov je za nami 
a my všetci zo srdca škole želá-
me ešte veľa, veľa dobrých rokov, 
veľa úspešných krokov a najmä 
veľa dobrých žiakov, pretože ško-
la v nás všetkých zanecháva neza-
budnuteľný odkaz...

...Stretávam sa s vami každý 
deň. Aj dnes, pri príležitosti môj-
ho významného jubilea. Dovoľte 

mi preto, aby som vás všetkých pri-
vítala na mojich šesťdesiatinách!

V spomienkach sa vraciam späť 
do školského roku 1958/1959, keď 
moju bránu prekročili prví prvá-
čikovia. Do novučičkých lavíc za-
sadli šikovné deti, po chodbách 
sa prvýkrát rozliehal veselý žiac-
ky krik i detský smiech, bolo po-
čuť kroky múdrych učiteľov a cítiť 
dotyky vedenia školy, ktorí mňa aj 
moje okolie neustále zveľaďovali. 
Zažili sme spolu za tie roky sku-
točne veľa...

Niekoľkým generáciám som 
dala miesto, kde získali plnohod-
notné vedomosti a nadobudli všet-
ky potrebné zručnosti pre ďalšie 
štúdium i život. Ja som to miesto, kde detské 

dušičky dlhodobo prechádzali svo-
jou dynamickou premenou, kde sa 
pestovala ich výchova, kde sa for-
moval ich charakter. 

Ja som to miesto, ktoré nako-
niec zanechali malé osobnosti 
prázdne, ale nie nadlho – len do 
začiatku ďalšieho školského roka. 
Ja som to miesto, ktorého bránu 
opustili najstarší žiaci so vztýčenou 
hlavou, aby nastavili svoju tvár no-
vému životu.

Ja som to miesto, kde učitelia s 
radosťou odovzdávajú svoju múd-
rosť a otvárajú svoje srdcia. 

Ja som síce len miesto,... ale 
som aj perspektíva.

60. výročie  otvorenia  Základnej  školy  Tlmače

Dnes v školskom roku 2018/2019 
sa hrdo týčim v srdci mesta Tlmače 
a poskytujem vzdelanie a výchovu 
v zrekonštruovaných priestoroch. 
Za svoje úspechy a dnešný vzhľad 
vo veľkej miere vďačím oddaným 
riaditeľom i súčasnej pani riaditeľ-
ke, pánom primátorom, starostom 
a obecnému i mestskému zastu-
piteľstvu. 

Nezabudla som však ani na vás, 
moji milí žiaci, rodičia, učitelia a 
všetci ostatní zamestnanci. Bez vás 
by som nebola tým, čím som dnes, 
a preto moje veľké ďakujem patrí a 
vždy bude     patriť - aj vám.

 Vaša Základná škola Tlmače
Mgr. Zuzana Kováčiková

Finančná 
gramotnosť
Dňa 7.11.2018 sa naši šikov-

ní žiaci zúčastnili celosloven-
skej súťaže Ja Innovation Camp 
v Bratislave v hoteli Holiday Inn 
pod záštitou nadácie Slovenskej 
sporiteľne, kde sa zúčastnilo 12 
stredných škôl a 8 základných 
škôl z rôznych kútov Slovenska. 

Žiaci pracovali v 5-členných tí-
moch, ktoré tvorili žiaci via-
cerých škôl. Našu školu repre-
zentovali Daniela Hoňáková, 
Emma Chiara Ďatková, Tadeáš 
Gunda, Timea Rafaelová a Soňa 
Panfilovová. Timea so svojim tí-
mom získala krásne 3. miesto, 
ale prekonala ju Soňa so ziskom 
1. miesta. Gratulujeme víťazom a 
všetkým zúčastneným za krásnu 
reprezentáciu našej školy.
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Od začiatku školského roku 
2018/19 prešli len tri mesiace a DAK 
Tlmače má už za sebou ďalšie pek-
né úspechy.

Pod vedením trénerov H. Bará-
tovej, V. Psotovej, P. Havranovej, M. 
Moravčíkovej a F. Klučiara dostávajú 

deti možnosť  navštevovať atletic-
ké tréningy 3-krát do týždňa. Pra-
videlnou aktívnou účasťou na tré-
ningoch neustále zlepšujú svoju 
koordináciu, rýchlosť, obratnosť, 
sebadisciplínu a v nemalej miere 
napomáhaju svojej imunite i zdra-
vému rastu. 

To, že účasť detí na tréningoch 
je veľká a deti majú z pohybu ra-
dosť, svedčí aj o ich úspechoch.

Hneď na začiatku školského 
roku, 9. septembra  2018, sa niek-
torí naši zverenci zúčastnili TAJ-
CHOVEJ OSMIČKY, kde sa umiest-
nili na skvelých miestach:

Ema Klučiarová – 1. miesto

Činnosť  DAK Tlmače
Adrián Ševc – 1. miesto
Simona Havranová – 2. miesto
Samuel Kováč – 2. miesto
Lucia Klučiarová – 3. miesto
20.októbra 2018 sa DAK Tlma-

če zúčastnil krajského kola súťaže 
SPAJKYHO POHÁR v Nitre. Tréne-

ri postavili do tejto súťaže tri tímy, 
ktoré sa umiestnili na peknom 2., 4. 
a 7. mieste.  

11. novembra na LEVICKEJ 10-
-tke vybojoval Matej Muráni pre 
DAK Tlmače 1. miesto.

Krásne umiestnenia deti veľmi 
motivovali, a tak sa neváhali zapo-
jiť do ďalších súťaží.

Začiatkom novembra 2018 sme 
v štafetách v crosse v Nových Zám-
koch získali 2. miesto a tým postup 
do celoslovenského finále, ktoré sa 
konalo 17. novembra v Dudinciach. 
Tu sa nám, žiaľ, umiestnenie na pr-
vých troch miestach získať nepo-
darilo. 

V ten istý deň sa konali v neďale-
kej obci Rybník nad Hronom prete-
ky z názvom RYBNÍCKA 10-tka , na 
ktorej naši zverenci opäť zahviezdili 

a vo svojich kategóriách sa umiest-
nili nasledovne:

Simona Havranová – 1. miesto
Samuel Kováč – 2. miesto
Ema Klučiarová – 1. miesto
Nina Hríbiková – 2. miesto
Miriam Ďurovská – 3. miesto
Šimon Záležák  - 2. miesto
Matej Záležák – 2. miesto
Všetkým deťom gratulujeme, 

prajeme im veľa zdravia a ďalších 
úspechov, ktorými zviditeľňujú nie-
len svoj talent, ale aj naše  mesto.

V neposlednom rade patrí poďa-
kovanie všetkým trénerom spome-
nutým v úvode a rodičom detí, ktorí 
sú ochotní ich sprevádzať a povzbu-
dzovať na súťažiach.

Ďakujeme Vám, tešíme sa na ďal-
šie tréningy a úspechy.

Tréneri  DAK Tlmače

Oswiecim 2018
Dňa 8.10. boli žiaci 8. a 9. ročníka v múzeu Auschwitz-Birkenau v 

Oswiemcime. Žiaci sa dozvedeli niečo nové o živote v 20. storočí a o 
koncentračných táboroch. Počuli príbehy, z ktorých im po chrbte pre-
šiel mráz. Mali možnosť vžiť sa do doby, kedy sa ľuďom žilo veľmi ťažko. 
Unavení, po šiestich hodinách cesty prišli šťastne domov.

Územný výbor DPO SR Levice 
v spolupráci s DHZ  Bohunice  zor-
ganizovali 6. októbra 2018 Územ-
né kolo celoštátnej súťaže mla-
dých hasičov „Plameň – jesenná 
časť 2018“ v okrese Levice. Do sú-
ťaže sa zapojilo aj družstvo chlap-
cov Základnej školy Tlmače. Žia-
ci  VIII. a  IX. ročníka získali svojim 

PLAMEŇ  2018
obdivuhodným výkonom druhé 
miesto vo svojej kategórii. Veľmi 
dobre zorganizované podujatie 
obcou Bohunice prinieslo našim 
žiakom nielen množstvo zážitkov, 
ale i mnoho dôležitých životných 
podnetov pre prípravu žiakov v ob-
lasti záchranárstva.

  Mgr. Zuzana Kováčiková
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Zo Základnej umeleckej školy
Základná umelecká škola v Tl-

mačoch poskytuje záujmové vzde-
lávanie deťom  predškolského veku, 
žiakom základných škôl, študentom 
stredných škôl, vysokých škôl a do-
spelým. Svoj talent si môžu rozví-
jať v hudobnom, výtvarnom a ta-
nečnom odbore. Po ich absolvovaní  

majú možnosť pokračovať v umelec-
kej príprave na vyššom stupni škôl 
umeleckého zamerania. Štúdium sa 
realizuje individuálnou a skupino-
vou formou. Vyučovacie predmety 
v ZUŠ v rámci jednotlivých odborov 
rozvíjajú emocionálnu inteligenciu 
a tvorivosť. Pedagogický zbor tvorí 

13 učiteľov. Žiakom sa venujú nielen 
v teoretickej a praktickej oblasti, ale 
pripravujú ich na množstvo koncer-
tov a súťaží.   

 Základnú umeleckú školu v Tlma-
čoch v tomto školskom roku navšte-
vuje 228 detí. Trinásť pedagógov vy-
učuje v troch odboroch: hudobnom, 

výtvarnom a tanečnom. Hudobný 
odbor tvoria tieto jednotlivé odde-
lenia: prípravné štúdium pre hudob-
ný odbor, hra na klavíri, akordeóne, 
zobcovej flaute,  priečnej flaute, kla-
rinete, saxofóne, cimbale, husliach, 
violončele,  kontrabase, gitare, key-
boarde, výučba spevu, základy ľudo-
vej hudby. Základná umelecká škola 
zabezpečuje starostlivosť o širokú 
populáciu detí z Tlmáč, ale aj blízke-
ho a zo širšieho okolia. V hudobnom 
odbore je 100  žiakov, vo výtvarnom 
odbore  – 100   žiakov, v tanečnom 
odbore  -   28 žiakov. V tanečnom 
odbore sa zvýšil počet  detí o 100%,  
preto nám MsKS poskytlo priestory v 
tanečnej sále v kultúrnom dome. Za 
túto ústretovosť ďakujeme.

V mesiacoch október a novem-
ber sa konali interné koncerty v kon-
certnej sále našej školy. V septembri 
nielen našu školu, ale mesto Tlmače  
reprezentovala detská cimbalová 
hudba Zuškáčik na medzinárodnom 
folklórnom festivale Takí sme. V me-
siaci október, ktorý je aj Mesiacom 
úcty k starším, žiaci a pedagógovia 
našej školy pripravili pre jubilantov 
pekný program, ktorý sa konal v kul-
túrnom dome.

Dňa 18.decembra 2018 o 16. 
30 hod. sa v priestoroch kultúrne-
ho domu bude konať  slávnost-
ný vianočný koncert, na ktorý Vás 
všetkých srdečne pozývame.

Renáta Godová

Vyše 320 mladých ľudí zo zá-
padného Slovenska získalo za svo-
ju vytrvalosť a chuť pracovať na 
sebe Medzinárodnú cenu vojvodu 
z Edinburghu (skrátene DofE) na 
najväčšej ceremónii DofE na Slo-
vensku, ktorá sa konala 9.10.2018 
v prekrásnych priestoroch Starej 

tržnice v Bratislave . Túto cenu si 
prebrala aj Tlmačanka - Elena Skle-
nárová, 16-ročná študentka , sexty 
GAV Levice .

 Mladý človek, ktorý chce získať 
bronzovú cenu v programe Medzi-
národná cena vojvodu z Edinbur-
ghu, musí na sebe vytrvalo praco-

Cena vojvodu z Edinburghu 
vať a prekonať štyri výzvy: rozvíjať 
svoj talent, športovať, zlepšovať 
okolie cez dobrovoľníctvo, a na zá-
ver zvládnuť dobrodružnú expe-
díciu. 

Mladí ľudia sa vďaka systematic-
kej práci na svojich cieľoch zlepšujú 
v time-manažmente, pestujú si se-

bavedomie, vytrvalosť, cieľavedo-
mosť, pomáhajú druhým, zbierajú 
zážitky, či učia sa práci v tíme na 
dobrodružných expedíciách.

Táto generácia mladých ľudí vô-
bec nie je taká lenivá, ako sa o nej 
hovorí. Práve naopak, dnešní mla-
dí ľudia sú mimoriadne ambiciózni 
a aktívni a za pár rokov budú pre 
nás všetkých veľmi silnou konku-
renciou. 

Elene srdečne blahoželáme !
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Početná skupina matičiarov z 
Levíc, Rybníka a Tlmáč sa  v deň 
jednorazového štátneho sviatku, 
v utorok, 30. októbra zúčastnila 
na oslavách 100. výročia prijatia  
Deklarácie slovenského národa v 
Martine.  Martinskou deklaráciou 
sa predstavitelia národno-politic-
kého života Slovákov prihlásili k no-
vovzniknutému Československu a 
právu národov na sebaurčenie. V 
metropole Turca sa pri tejto príleži-
tosti stretli najvyšší ústavní činitelia, 
dnes už dvoch samostatných štá-
tov, prezidenti Miloš Zeman a An-
drej Kiska, premiéri Andrej Babiš a 
Peter Pellegrini, predsedovia oboch 
komôr českého parlamentu Radek 
Vondráček a Milan Štěch, predseda 
Národnej rady SR Andrej Danko. O 
11,00  hod. položili  vence k budove 
bývalej Hornouhorskej banky, kde 
bola deklarácia podpísaná. Hlavný 
program začal na poludnie na Diva-
delnom námestí, ktorý naživo vysie-
lala verejnoprávna RTVS. Na  úvod 
nad ním preleteli stíhačky, potom s 
prejavmi vystúpili štátnici, po nich 
sa  na pódiu sa vystriedali viacerí 

umelci. Na počesť výročia zazneli  
delostrelecké salvy. Z námestia sme 
sa presunuli pred II. budovu Matice 
slovenskej, kde o 14,00 hod. v par-
ku sv. Cyrila a sv. Metoda, za účasti 
predsedu Národnej rady SR Andreja 
Danku, bola slávnostne  odhalená 

busta Matúšovi Dulovi, predsedovi 
novoutvorenej SNR. Matúša Dulu si 
matičiari pripomenuli aj ako spolu-
predsedu Matice slovenskej  po jej 
oživotvorení v roku 1919. Podujatie 
oživila divadelná scénka, v ktorej 
mladí matičiari zobrazili zatknutie 

Matúša Dulu po podpísaní Dekla-
rácie slovenského národa. Čestná 
stráž bola v dobových kostýmoch 
česko-slovenských legionárov s 
vlajkami a vystúpil študentský spe-
vácky zbor Evanjelického gymnázia 
v Banskej Bystrici.

Skupina včelarov zo zväzu z mes-
ta Molsheim si prišla vymenit skú-
senosti s kolegami zo Slovenska.

Včelársky zväz z Levic prijal po-
nuku na spoluprácu z radosťou. 
Toto bol začiatok nadherného pria-

teľstva, ktorý sa zrealizoval 12teho 
júla tohto roku.

 Na Slovensko sme pricestovali z 
oblasti Alsasko, ktoré sa nachádza 
na severo-východe Francúzska a 
okresným mestom je znamy Štras-

bourg, v ktorom sa nachá-
dza Európsky parlament, 
Rada Európy aj Európsky 
súd pre ľudské práva.

V piatok delegácia navš-
tivíla mesto Banská Bystri-
ca. Program začal prednáś-
kou na Strednej odbornej 
škole pod Banášom, kde 
sme boli prijatí riaditeľom 
školy pánom Pavlom Fi-
ľom. Po zaujimavej pred-
naške sme si prezreli školu 

Slovensko-francúzska včelárska výmena

Matičiari z okresu Levice na oslavách storočnice štátu

Matičiari z okresu Levice pred budovou, kde bola prijatá Deklarácia slovenského národa

a včelnicu. Pokračovali sme pre-
hliadkou centra mesta a nádher-
ného drevenného kostola v Hronse-
ku. Deň sme zakončili prehliadkou 
maľovaných úlov u Mariána Batov-
ského zo Starého Tekova.

Na další deň sme navštívili 
mesto Nitra. Tu sme si prehliadli 
poľohospodárske múzeum a vče-
lý skanzen. Prešli sme si centrum 
a synagógu. Deň sa ukončil pre-
hliadkou medárne u Dušana Kol-
lara,predsedu včelárskeho zvazu 
v Leviciach.

V nedeľu sme si prehliadli mesto 
Banská Štiavnica. Začali sme pre-
hliadkou Bankého múzea, pokra-
čovali prehliadkou centra a uko-
cili návštevou Nového zámku. Na 

spiatočnej ceste sme sa zastavili v 
mlyne v Bohuniciach a u včelára Jú-
liusa Ďurku v Jablonovciach.

Poslený deň nášho pobytu sme 
navštívili včelára pána Horváta na 
Lipníku, ktorý sa s nami podelil so 
svojimi skúsenosťami.  Potom sme 
boli prijatí primátorom mesta Le-
vice pánom Mišákom a jeho spo-
lupracovníkmi.

Pozreli sme si ešte dve včelnice u 
Michala Petríka a Pavla Birica.

Rozlúčili sme sa spoločným obe-
dom, ktorým sme spečatili našu 
spoluprácu. Včelarsky zväz z Levíc 
nás pride navštíviť v roku 2019.

Delegácia 13-tich včelárov z 
Francúzska je veľmi šťastná, že si 
na Slovensku našla nie len kolegov, 
ale aj nových priateľov. Výmena 
skúsenosti bola pre obe skupiny 
veľmi obohajúca.
Mgr. Gabriela Michniková Bernard
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V dňoch 24. – 26. augusta sa v 
Spoločenskom dome na sídlisku 
Lipník a na amfiteátri v Tlmačoch 
uskutočnil 12. ročník folklórneho 
festivalu regiónu Tekov TLMAČSKÁ 
GRÁMORA. Koná sa raz za dva roky, 
takže každý párny rok sa nám stá-
va sviatkom. Oslavou spomienok 
na našu minulosť, na našu kultú-
ru a národnú identitu. V dnešnom 
čase miešania kultúr je dôležité ne-
zabúdať, kto sme, a kto boli naši 
predkovia. Nezabúdame na minu-

losť, nezabúdame na krásu našich 
zvykov, toto bohatstvo je hlboko v 
nás, koluje nám v žilách a je našou 
neodmysliteľnou súčasťou. Troj-
dňové podujatie ponúklo vystúpe-
nie folklórnych súborov a skupín, 
výstavy. Organizátormi podujatia 
bolo Mesto Tlmače a Mestské kul-
túrne stredisko Tlmače.

Horúce tropické leto počas 
týchto dní vystriedalo ochladenie, 
v piatok večer intenzívna búrko-
vá činnosť sprevádzaná bleskami 
a hrmením, čo do značnej miery 
ovplyvnilo návštevnosť piatkové-
ho večerného programu. Ale po-
ďme pekne po poriadku.

Program TG odštartovala v 
piatok v klubovni Spoločenského 
domu na Lipníku vernisáž výsta-
vy malieb domácich výtvarníkov. 
Svoju tvorbu predstavili František 
Paluška a Slavomír Hajdučík. 

Vo vestibule bola nainštalova-
ná výstava fotografií nádherných 
žien v krásnych čilejkárskych kro-
joch s názvom Čilejkárske klenoty. 
Autorom fotografií je Jozef Spišák, 
umelecký fotograf. Myšlienka prav-
divého zdokumentovania čilejkár-
skeho kroja postupne naberala re-
álny obraz práve zapojením Jozefa 
Spišáka. Radi by sme zachytili nie-

TLMAČSKÁ GRÁMORA
len klenoty nášho kroja, ale je veľ-
mi potrebné zachytiť aj ľudské kle-
noty. Teda tých, čo sa podieľali na 
záchrane a obnove ešte existujú-
cich krojov, ale aj tých, čo sa nau-
čili od starších „šovkýň“, ako sa tie 
kroje šijú, zdobia a ktorý sa v akom 
čase používal. Na realizácii výstavy 
sa vo významnej miere podieľala 
RNDr. Anna Urbanová.

Tlmačskú grámoru 2018 spolu 
s riaditeľkou MsKS Luciou Kúde-
lovou slávnostne otvoril primátor 

mesta Miroslav Kupči. Podujatie 
sa na javisku začalo programom 
Vojvodinská nevesta - 70 sukieň 
mala... Diváci sa stali svedkami 
precízneho obliekania mladej ne-
vesty do Selenčského tradičného 
odevu. Celý proces obliekania bol 
sprevádzaný hudobnými vstupmi 
Univerzitného folklórneho súboru 
Mladosť z Banskej Bystrice. Pásmo 
bolo živé a autentické, historické a 
súčasné zároveň. Postavu mladej 
nevesty, ktorú obliekal Selenčan 
Patrik Rago, absolvent katedry fol-
kloristiky a etnológie UKF v Nitre, 
do zložitých súčastí svadobného 
odevu dolnozemských Slovákov, 
stvárnila študentka Katedry hu-
dobnej kultúry Pedagogickej fa-
kulty Univerzity Mateja Bela Leo-
nóra Súdiová.

Bodkou za úvodným večerom 
bol koncert Ľudovej hudby Mi-
chala Nogu, finalistov televízneho 
programu Zem spieva. Ich reperto-
ár zahŕňal pastierske piesne z Vý-
chodnej a z Kokavy nad Rimavicou, 
piesne Svadobná, Fogaš a Verbun-
ky zo Zamutova, pieseň Oči, oči, 
čierne oči od ĽH Jula Bartoš-Šuka z 
Čierneho Balogu, Krúcena a Čardáš 
z Raslavíc, melódie zo Šariša. Bol to 
nezabudnuteľný zážitok.

Úvodný program v sobotu 
25. augusta patril vystúpeniam 
detských folklórnych súborov v 
programe Fašiangy, Turíce, Veľ-
ká noc príde, v réžii Jakuba a Ve-
roniky Oťázikovcov. V programe 
vystúpili DFS Geťelinka z Tekov-
ských Nemiec pod vedením An-
drey a Michala Žemberyovcov s 
pásmom Pečenie buchiet, DFS Te-
kovanček zo Starého Tekova, ve-
dúci súboru manželia Oťázikovci, s 
pásmami Hra na mäsiara, Morena, 

Kvetná nedeľa, Veľkonočná nedeľa 
- husličkári, Veľkonočný pondelok 
a tancami palotáš, frišká, sprevá-
dzaný detskou ľudovou hudbou. 
DFS Perec pri ZUŠ Levice pod ve-
dením Bc. Jany Tencerovej vystú-
pil s Vareškovým tancom a jarnými 
piesňami a domáci DFS Plamienok 
- mladšia zložka pod vedením Má-
rie Rajčanovej a Michaely Beňovej 
s pásmom Jarná brána otvára sa a  
Krútenec, pletenec. Všetky detské 
súbory vystúpili v pásme pochová-
vanie basy. Hovorené slovo odzne-
lo v podaní Eriky Beňušovej.

Po detských súboroch sa pred-
stavili talenty z Tekova, teda tí, čo 
majú talent na folklór, vystúpenie 
pripravil Martin Kupča. V progra-
me sa predstavili Mia Spasičová a 
Sophia Spasičová z DFS Plamienok, 
Sarah Hostinská, Dominik Friedl, 
Margaréta Hercová, Dominik Herc 
(harmonika) z DFS Tekovanček, Ľu-
dová hudba DFS Tekovanček, Juraj 
Tkáč, Andrea Tkáčová, Martin Kup-
ča, Igor Hajdučík a Darina Labudí-
ková z FS Vatra a na záver FS Vatra 
seniori Tlmače.

Hlavný večerný program patril 
Folklórnemu súboru Mladosť z Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystri-
ci. Ako slovenský hosť sa predstavil 
jubilejným programom s názvom 
Preleť, vtáčku, preleť. Diváci videli 
to najlepšie zo sezón 2015-2018. Ob-
razy z podpolianskej svadby, Krčma 
pod Ľevickín zámkon, Čardáše z Ba-
nátu a Báčky vyvrcholili poctou ho-
rehronskému  viachlasnému spevu, 
ktorý bol úspešne zapísaný do re-
prezentatívneho zoznamu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva ľudstva 
UNESCO. FS Mladosť je reprezentač-
né umelecké teleso UMB, umelec-
kým vedúcim súboru je Mgr. Art. 
Martin Urban.

Záver dňa bol venovaný work- 
shopu Tance priateľov. Tanečná 
škola pre začiatočníkov i pokro-
čilých z Vojvodiny, Horehronia a 
Podpoľania. Workshop pripravili 
Martin a Táňa Urbanovci.

Nepriaznivé predpovede mete-
orológov na nedeľu 26. augusta sa, 
žiaľ, naplnili. Zamračená obloha, 
vytrvalý dážď a výrazné ochlade-
nie prinútili organizátorov presu-
núť centrum diania z amfiteátra do 
Spoločenského domu na Lipníku.

Nedeľňajší program začal sláv-
nostnou svätou omšou vo farskom 
Kostole Najsvätejšieho srdca Ježi-
šovho na Lipníku s účasťou folklo-
ristov. 
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Začiatok septembra už pravidel-
ne patrí Divadelným dňom pod Slo-
venskou bránou – Memoriálu bra-
tov Držíkovcov. Napriek tomu, že by 
sa niekomu mohlo zdať, že Tlmače 
nie sú úplne stredom vesmíru, pre 
divadelníkov z celého Slovenska sa 
takým stredom na jeden víkend sta-
li. Prišli z Bratislavy, Martina, Ružom-
berka, Bánoviec nad Bebravou i z 
Popradu - a to všetci iba kvôli tomu, 
aby nám dali čo najviac kvalitného 
amatérskeho divadla, ako sa dá za 
jeden víkend obsiahnuť. Tradične 
sa aj súťažilo. Divácke oko mali na 

starosti, ako už z názvu vyplýva, di-
váci. A tak po každom predstavení 
diváci vypĺňali anonymné anketové 
lístky, kde videnú inscenáciu ohod-
notili - obodovali. 

Hlavná cena festivalu však išla cez 
porotu, ktorej predsedala PhDr. Ele-
na Knopová, PhD, ktorá má s hod-
notením amatérskeho divadla nie-
koľkoročné skúsenosti. Spolu s ňou 
boli každý deň aj rozbory. V nich nie-
len hodnotila videné predstavenia, 
ale i otvárala tvorivý dialóg na tému 
inscenácií, či pomáhala súborom s 
hľadaním čo najvhodnejšieho re-

Divadelné dni pod Slovenskou bránou

pertoáru. 
Nebýva tradíciou, že obe ceny 

uchmatne jeden súbor. Pre Martin-
ské divadlo mladých boli Divadel-
né dni pod Slovenskou bránou prvý 
festival. Inscenácia „The Bitches“ je - 
ako vravia - najúspešnejšia inscená-
cia ich divadla, ale aj tak výhru ne-
čakali. „My sme chceli hlavne vyhrať 
kvíz!“ povedala Andrea Myslivcová, 
členka súboru. 

Divadelný kvíz, ktorý prebehol 
v sobotu 15. septembra, naozaj vy-
hrali, ale napomohol im k tomu aj 
divadelný súbor Dramatický medzi-
priestor z Bratislavy. Festival sprevá-

dzal aj denník Piťoviny, ktorý stihol za 
3 dni festivalu vydať 4 čísla. 

Tohtoročný festival toho priniesol 
naozaj veľa a správnou nohou vykro-
čil k čoraz viac blížiacemu sa 30. roč-
níku festivalu. Kto nebol, môže určite 
ľutovať a svoju chybu napraviť už o 
rok, na 27. ročníku Divadelných dní 
pod Slovenskou bránou – Memoriá-
lu bratov Držíkovcov. Tento festival z 
verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. Podujatie taktiež 
finančne podporili - Nitriansky sa-
mosprávny kraj, firma SG TEC, Eduard 
Mesiarik – Pohostinstvo Fajka. 

Redakcia Piťovín

V úvode popoludňajšieho ga-
laprogramu primátor mesta Mi-
roslav Kupči, pozdravil všetkých 
prítomných, poďakoval organizá-
torom podujatia za prípravu a pri-
vítal vzácnych hostí – podpredse-
du Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Igora Édera, ktorý poduja-
tie v krátkom príhovore aj pozdra-
vil, Martina Bátovského, vedúceho 
oddelenia školstva a vzdelávania   
Mestského úradu v Leviciach, sta-
rostov z okolitých obcí. 

Prvú časť vyplnili medailóny 
folklórnych súborov Háj z Novej 
Bane a Hron zo Žiaru nad Hro-
nom, ktorých na pódiu vystriedal 
zahraničný hosť festivalu Tlmač-

ská Grámora poľský folklórny sú-
bor piesní a tanca SKOWRONKI z 
mesta Bransk. Podujatie zakončil 
veľký galaprogram folklórnych 
skupín z veľkého regiónu Tekov s 
názvom Svadobné impresie a život 
ide ďalej. Programom sprevádza-
li divákov Alena Senešiová a Jozef 
Selka. V programe účinkovali: FSk 
Konopa Kozárovce, FSk Dolina Čaj-
kov, FSk Dolina Maňa, FSk Čakanka 
Čaka, FSk Topoľnica Topoľčianky, 
FSk Brezničianka Tekovská Brezni-
ca a domáci Tlmačania, spevácka 
skupina PO-KU-S,  FS VATRA, FS 
Vatra – seniori, spevácka skupina 
FS Vatra -Trnky a Ľudová hudba FS 
VATRA, v réžii Jána a Martina Urba-

novcov. Všetci účinkujúci majú zá-
sluhu na tom, že folklórne tradície 
u nás nehynú, ba stavajú na dob-
rých základoch. Záverečné ďaku-
jem patrí všetkým organizátorom, 
sponzorom, tvorcom programov, 
vedúcim a členom DFS, FS a FsK z 
domova i zo zahraničia, technikom, 
dopravcom, mestským službám, 
požiarnikom, zhotoviteľom scény 
TG, tvorcom plagátov, výtvarní-
kom, moderátorom, fotografom, 
reštaurácii Garaj, penziónu Lipa a 
ak som na niekoho zabudol, tak na 
záver ďakujem aj im. 

-juzu-
Foto:  Vladimír Kukla, 

Jaroslav Burjaniv
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22.októbra sa na pozvanie primátora mesta Miroslava Kupčiho v 
Spoločenskom dome na Lipníku zišli tlmačskí seniori. Stretnutie jubi-
lantov sa uskutočnilo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Primátor 
ocenil prácu, ktorú seniori vykonali pre spoločnosť aj pre naše mesto a 
zaželal im dobré zdravie. V kultúrnom programe vystúpili žiačky a žiaci 
Základnej umeleckej školy s pestrou paletou piesní a hrou na hudob-
ných nástrojoch. Okrem nich popoludnie spestril aj ľudový rozprávač 
a spevák Ujo Maťko. 

text a foto: J. Burjaniv

Stretnutie jubilantov

Čas plynie, sily slabnú, dni šedivejú, prechádzajú ťažkosti, choroby, 
často ochabne aj láska a chuť žiť. No v láske by mal byť každý človek vytr-
valý. Počúvať druhých, pomôcť, poslúžiť, spolu sa tešiť. Aj keď život bude 
čoraz viac závisieť od druhých, netreba strácať radosť, vedieť sa tešiť i vo 
chvíľach obmedzenia a bolesti.

A práve o tomto sa píše v ďalšej knižočke pod názvom „Mojej starkej 
kvitnú oči“ od autorky Edity Andrášiovej. Vychádzala v nej aj z myšlienok 
slovenských prísloví, ale aj z pohľadov vnúčat, ktoré patria medzi najväčšie 
poklady každej starej mamy, či starého otca. Lebo láska od detí a vnúčat 
dáva starým ľuďom nádej na príjemné prežívanie ich dní.

Ukážka z knihy:

Nová knižka Edity Andrášiovej

Hodnota ohľaduplnosti
O tom, že pre vzájomné spolu-

žitie a vzťahy medzi ľuďmi platia 
isté pravidlá, bez ktorých by ľu-
dia spolu nevychádzali a spoloč-
nosť by sa vlastne rozpadla, sme 
už veľa počuli, alebo čítali. K doko-
nalému zvládnutiu týchto pravi-
diel by nemal chýbať predpoklad 
zvaný ohľaduplnosť. Veď práve 
ohľaduplný človek je ich schop-
ný pochopiť. Pekné spoločenské 
chovanie je preto otázkou ohľa-
du a citu.

Keby sme sa spýtali samých 
seba, či sme k druhým ľuďom ohľa-
duplní, len málokto by o sebe za-
pochyboval. A predsa sme svedka-
mi pravého opaku. Vidíme, že sú 
ľudia k sebe málo pozorní, ľaho-
stajní a že naše vzťahy trpia pod-
výživou citu. Spôsobujú to tí druhí 
alebo aj my sami?

Snáď niet okolnosti, kde by 
ohľad k druhému nebol na mies-
te a nespríjemňoval naše spoluži-
tie, a preto vždy môžeme siahnuť 
k neomylnej pomôcke: vžiť sa do 
druhého človeka.

Do jednej z foriem ohľadu patrí i 
snaha o kľud prostredia. Nie je tre-
ba zvyšovať hlas. Svoje zámery sa 
dajú rovnako presadzovať aj pokoj-
ne. Alebo. Všetci o sebe vieme, ako 
neradi čakáme. To však neznamená 
predbiehať sa. To je tiež vlastnos-
ťou spolutvoriacou ohľaduplnosť. 
Ohľady k druhým môžeme preja-
vovať nielen činmi ale aj slovami. 
Preto verme tým múdrym slovám, 
že každý z nás môže prispieť i tou 
najmenšou čiastočkou k dobrým 
vzťahom medzi ľuďmi. 

Mgr. Edita Andrášiová

Moja starká

Na hlave má sivý vlas,
na tvári je vráska, 
zostarol aj milý hlas. 
Kto starkú poláska?

Možno dcéra, možno syn,
Možno vnučka malá.
Hoci vlasy sivé sú,
v duši je však mladá.

Cíti radosť, bolesť, žiaľ,
úsmev príjme ako dar.
Je šťastná v kruhu rodiny,
tam nepočíta hodiny.

Zabudne na svoje vrásky,
keď pocíti teplo lásky,
nezatají dojatie,
keď ju hreje objatie.

Hostia z družobného Francúzskeho mesta  Saint Just en Chauseé, ktorí 
navštívili v mesiaci november Tlmače sa vo Voľnočasovom centre stretli s 
tlmačskými seniormi. Zaujímali sa najmä o ručné práce, ktoré robia naše 
seniorky.  Tie pre nich urobili malú výstavku svojich prác. Niektoré si hos-
tia fotografovali, ale niektoré si aj kúpili. Obdivovali pestrú škálu ručných 
prác. Veď vystavené boli háčkované dečky, maľované veľkonočné vajíč-
ka, rôzne figúrky, výrobky pletené z papieru aj pedigu, obrázky vyrobené 
technikou quillingu, rôzne figúrky. 

Text a foto: J. Burjaniv

Hostia z Francúzska navštívili 
tlmačských seniorov
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Narodili sa

Opustili nás

Povedali si áno

Richard Bratko
Jana Kajabová

Terézia Máčajová
Oliver Molnár
Liana Švecová

Amélia Martinčová
Lujza Valentíniová

Maxim Štuller
Ella Santusová

Kristína Danková
Damian Devoša

Branko Sádovský

Emília Kostolná, vo veku 82 r.
Anton Čaladík, vo veku 83 r.
Viktor  Kováč, vo veku 87 r.

Štefan Pastorek, vo veku 71 r.
Jozef Baša, vo veku 78 r.

Vladimír Weis, vo veku 50 r.
Imrich Merovič, vo veku 89 r.

Július Andruška, vo veku 57 r.
Marta Chalupková, vo veku 81 r.

Valerij Vykukel, vo veku 79 r.
Vlasta Tonková, vo veku 85 r.
Anna Psárska, vo veku 80 r.
Anna Tóthová, vo veku 72 r.

Emília Červenáková, vo veku 89 r.
Ján Valo, vo veku 72 r.

Mgr. Jozef Vidan, vo veku 63 r. 

Tomáš Mlynárik  
a Eleonóra Toldyová

Ján Trnka  
a Jana Martinčová

Adrián Kajaba  
a Bianka Dekyská

Spoloèenská  
rubrika

Tlmačské echo 
elektronicky

Oznamujeme, že občas-
ník Tlmačské echo bude od 
1.  januára 2019 vychádzať  
priebežne aj v elektronic-
kej forme. Nájdete nás na  
www.tlmacskeecho.sk.

Materské centrum LIPKA už nie je 
neznáme miesto, ale živá organizá-
cia, ktorá sa na verejnosti prezentuje 
najmä organizovaním burzy detské-
ho ošatenia a potrieb dvakrát ročne. 
Vďaka centru pribudli v Tlmačoch 
aj niektoré preliezky. O skrášlenie 
mesta sa snažia jeho členky podá-
vaním rozličných projektov na pod-
poru pestrejšieho, zmysluplnejšieho 
a všestrannejšieho vývoja detí.

V mieste jej sídla (MŠ LÚČIK) je 
materské centrum otvorené a do-
stupné všetkým matkám, najmä na 
materskej či rodičovskej dovolen-
ke. Slúži ako prevencia zdravého ži-
vota fungujúcej rodiny, umožňuje 
maminkám vyjsť z izolácie v dôsled-
ku celodennej starostlivosti o dieťa 
a zároveň jeho prostredie ponúka 
viac podnetov, než môže ponúk-

nuť mama, tráviaca čas osamotená 
doma.

Deti, navštevujúce centrum, majú 
navyše uľahčený prístup do mater-
skej školy, lebo sa v spoločnosti ostat-
ných učia nielen nadväzovať vzťahy 
s vrstovníkmi a kompromisom, ale aj 
samostatnosti a zodpovednosti.

K obohacujúcim činnostiam pat-
ria vzdelávacie, tvorivé a športové 
programy pre matky, deti i celé ro-
diny. Medzi každoročné aktivity spa-
dajú cvičenia pre deti i matky (tehuľ-
ky), Deň otvorených dverí, Oslava 
narodenín Lipky, karneval, Deň detí, 
tvorivé dielne, vzdelávacie kurzy a 
prednášky, kreatívna tvorba, detské 
záujmové krúžky, a samozrejme, zá-
klad pre deti – hra s rôznorodými 
hračkami a materiálmi v herni a re-
laxačnej miestnosti.

Základným krédom centra je: 
„Spokojná mama – rovná sa spokoj-
ná celá rodina!“ Preto radi privítame 
nové tváre a ich ratolesti. Pozrieť sa 
môžu prísť všetky deti, ktoré vedia 
sedieť a práve sa naučili loziť či cho-
diť... a uvidíte, ako sa im u nás bude 
páčiť... veď deťom a ich rodičom je 
Materské centrum Lipka k dispozí-
cií už 10. rok!

PaedDr. Monika Kotorová
Fotky: autorka článku

Malé deti tiež majú svoj svet. Tie 
tlmačské deti si ho chodia oboha-
covať do  Materského centra Lipka. 
Každý mesiac, každý týždeň, kaž-
dý návštevný deň... pozrite sa! Fo-
tografie hovoria tentokrát viac než 
slová. A čo pripravujeme v zimnom 
období? Oslavu 10. narodenín, Via-
nočnú dielničku s tvorbou pre be-
nefičnú akciu Tlmačské Vianoce, 
Zimné potešenie, Plastelínový raj, 
ZEL-OVO-cníčkové podujatie, Kar-
nevalík, Telocvik pre najmenších, 
Hravá angličtina a iné tvorivé či po-
hybové aktivity.

FOTKY: Predsedníčka MC LIPKA 
– PaedDr. M. Kotorová

Tlmače ako mestečko sa nedalo 
zahanbiť a podporilo aj tých naj-
menších. Každý rok môžu pre vec 
zapálené maminy a aktívne členky 
Materského centra LIPKA usporia-
dať oslavu narodenín tejto ušľach-
tilej, deťom radosť robiacej a aj ma-
mám lahodiacej organizácie. A to  
vďaka mestskej podpore i nanovo 
vždy sa rodiacej energie rodičov 
menších aj o čosi väčších detí.

Tento rok pripadla oslava na 22. 
11. (krásny dátum ako oslava :). Deti 
najprv zaujal pohľad – NIE na hrač-
ky, ani na preliezačky ani na šmyk-
ľavky, ani na loptičkový bazén, ale... 
na sladkú odmenu – tortu, ktorú 
venovala pani Stonavská a ktorá, 
ako inak, vďaka svojej dobrej chuti 
(a cukru) vznietila šibalstvo a elán 
v detských návštevníkoch. Desať 
sviečok svedčí o záslužnej dekáde 
všetkých predsedníčok, podpred-
sedníčok, tajomníčok, členiek atď., 
ktoré sa o vznik materského centra 
nielen posnažili, ale aj o jeho chod 
postarali.

Oslavu spestril (okrem balóno-
vej a girlandovej výzdoby) aj širo-

-ďaleko najlepší showman pre deti 
– Roman Mihálka! (Pre tých, čo ne-
vedia EŠTE po anglicky: showman 
– rozumej majiteľ atrakcie, ktorý sa 
vie spropagovať). Nápadmi, hra-
mi, tančekmi, súťažami, piesňami s 
vlastnoručným hudobným dopro-
vodom a balónovými zvieratkami si 
vždy získa srdcia publika. A nezabú-
da ani na rodičov: podáva masáže, 
vedie rodinné kvízy, dáva si s nimi 
selfíčka a pod.

Aktivity MC Lipka

Pre najmenších a ich rodičov

Bláznivý článok o bláznivej oslave  
alebo V LIPKE bolo veselo

FOTOREPORTÁŽ  
V Lipke to žije

Vďaka podpore rodičov a obča-
nov mesta, vďaka projektom, ktoré 
za materské centrum podávame a 
realizujeme, vieme spraviť naše deti 
a maminy šťastnejšie a spokojnejšie. 
A čo iné si priať? Veď psychológovia 
a pedagógovia nie nadarmo dekla-
rujú staré zlaté pravidlo: vyrovnaná 
matka = (sa rovná) harmonická ro-
dina. Tak, detičky a oteckovia, buď-
te matkám oporou, aby ona mohla 
byť oporou celej rodiny!

Predsedníčka MC LIPKA 
M. Kotorová

Autorka fotiek: podpredsedníčka 
MC LIPKA V. Árendášová

Preteky lezúňov
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Rajecký maratón a 
polmaratón

Na štart 35. ročníka sa postavi-
lo 209 maratóncov, z toho 21 žien. 
Výborne ho zvládli dve bežkyne z 
Tlmáč, Miška Kúdeľová (11. Miesto 
- čas 3:58:32) a Eva Seidlová (15. 
Miesto - čas 4:09:30, v poradí jej 
410 maratón).

Na polovičnej trati – medzi 470 
mužmi a 100 ženami – bolo pod-
statne viac bežcov z Tlmáč.

V celkovom poradí medzi že-
nami   na 12. mieste skončila Ka-
tarína Bátovská (1:47:42), na 39. 
mieste Sylvia Havranová (1:54:50) 
a na 57. mieste Iveta Kamenská 
(1:58:54).

V  ce lkovo m p o r a d í  m e d z i 
mužmi skončil na 55. mieste Vi-
liam Nagy, ako prvý muž v kate-
górii nad 60 rokov dosiahol čas 
1:31:26.

Na 86. mieste skončil Miroslav 
Bátovský (1:36:31), na 127. mies-
te Roman Skoupý (1:40:33),  201. 
priečka sa ušla Slavomírovi Haj-
dučíkovi ml. (1:46:12), 231. prieč-
ka Františkovi Kľúčiarovi (1:49:25), 
262. miesto si vybojoval Andrej 
Salaj (1:51:29), 270. miesto Ľubo-
mír Čačaný (1:52:30) a 406. miesto 
Slavomír Hajdučík st. (2:15:58).

Medzinárodný maratón 
mieru Košice

Na jubilejnom 95. ročníku nechý-
bali ani bežci z Tlmáč .

Bolo pre tlmačských bežcov 
cťou, že ako vodič s garantovaným 
časom na 4 hod. sa predstavil Miro-
slav Bátovský. A kto sa mu „zveril“ do 
rúk, neoľutoval, do cieľa dobehol  v 
čase 3:59:30.

Svoj prvý maratón v bežeckej ka-

riére si naplánoval František Kľúčiar 
– absolvoval ho vo výbornom čase 
4:10:08, i keď ako sám tvrdil, doplatil 
za nováčikovskú daň, neskúsenosť 
a veľmi teplé počasie. 

Ďalší maratónci Mirka Bátovská 
(4:05:25), Slavomír Hajdučík ml. 
(3:57:00) a Eva Seidlová (4:30:30 – 
1. miesto v kategórii na 70 r.) zvlád-
li maratón v čase, zodpovedajúcom 
ich momentálnej trénovanosti, sta-
vu   a podmienkam na trati.

Hrdí sme veľmi na našu spolu-
bežkyňu Danielku Havranovú, ktorá 
na polovičnej trati v rámci Majstrov-
stiev Ministerstva vnútra Policajné-
ho zboru získala 2. miesto časom 
1:34:18.

Výborný čas dosiahla Katka Bá-
tovská – 1:31:29.

Svoj prvý polmaratón absolvova-
la Lucia Bôriková  v čase 2:01:00.

Z mužov na tejto trati najlepší 
výsledok dosiahol Milan Švec, ktorý 
svojim časom 1:17:35 skončil celko-

vo na 11. mieste,  medzi slovenský-
mi bežcami na 9. mieste.

Janko  Moravčík dosiahol čas 
1:39:20, Peter Salaj 1:34:18 a Ivo 
Došek  výborných 1:27:09.

Od Tatier k Dunaju
Tak ako v predošlé  roky,  aj ten-

to rok prakticky od decembra 2017 
bola zahájená príprava bežcov AK 
Tlmače na štafetový beh od Tatier 
k Dunaju.

Bežci sa dohodli, že tento rok 
budú bojovať v kategórii MIX, čo 
znamenalo 9 - 12 členné družstvo. 
Našich bežcov bolo 12 – 6 mužov 
a 6 žien.

Dĺžka úsekov bola 7 až 12 km, to 
znamená pri 12 členoch každý ab-
solvoval 3 úseky s odstupom 8 – 10 
hodín, spolu teda cca 30 km počas 
dvoch dní.

Kapitánom družstva AK Tlmače 
bol Miroslav Bátovský, čo v tomto 

Tri najväčšie podujatia tlmačských bežcov v roku 2018
prípade nie je, resp. nebola ľahká 
funkcia.

K dispozícii mali dve autá, kto-
rých vodičmi boli primátor mesta 
Miroslav Kupči a Peter Salaj.

Mužskú časť štafety  tvorili okrem 
kapitána - Milan Švec, Slavomír Haj-
dučík ml., Andrej Salaj, František Kľú-
čiar a Ján Moravčík, ženskú - Syl-
via Havranová, Daniela Havranová, 
Katka Bátovská, Mirka Moravčíková, 
Petronela Havranová a Lucia Bôri-
ková,

Štartovalo sa 18. augusta v Jas-
nej, cieľ bol v Bratislave. Celá trať 
merala 345 km.

Naše družstvo AK Tlmače skon-
čilo na vynikajúcom 4. mieste  druž-
stiev MIX.

V cieli v Bratislave im namera-
li čas 27:59:41, celkovo skončili na 
24. mieste.

Celkom bolo registrovaných 216 
tímov.

Eva Seidlová

Olympijsky víťaz, reprezentant 
Slovenska v chôdzi, Matej Tóth 
je inšpiráciou pre športovcov na 
všetkých úrovniach. Vo svojom pes-
trom programe si nájde čas motivo-
vať nadšených amatérskych atlétov i 
mladé šporotové nádeje Slovenska. 
Medzi nich patrí aj tlmačanka Kata-
rína Bátovská. Matej ju “pod svoje 
krídla” zobral v skutku netradičným 
spôsobom – zverejnil na sociálnej 
sieti videospot, v ktorom nakreslil 
obraz Mateja a Katky bežiacich bok 
po boku, a takto ju pozval zabehnúť 
si spoločne Medzinárodný maratón 
mieru v Košiciach. Pred tým však 
svojou prítomnosťou podporil hor-
ský beh Zoborskou lesostepou, kto-
rého sa zo zdravotných dôvodov ne-

mohol zúčastniť ako pretekár. Ujal 
sa však role štartéra a v cieli čakal na 
všetkých účastníkov s povzbudivým 
slovom a medailami. Najlepším bež-
com Matej venoval knihu Odchýl-
ka, v ktorej sa venuje podozreniu z 
možného dopingu a dôkazu svoju 
neviny. Jeden kus spolu s Matejovou 
srdečnou gratuláciou si vybojovala 
aj tlmačanka. Matej pri osobných 
stretnutiach okolo seba šíri pozitív-
nu energiu, je plný nadšenia a týmto 
nadšením dokáže “nakaziť” všetkých 
okolo seba. Inak tomu nebolo ani na 
Maratóne mieru, kde si Matej pripo-
menul sté výročie vzniku Českoslo-
venska účasťou v špeciálnej zmieša-
nej československej štafete.

-bkt-Katarína Bátovská a Matej Tóth

Záujem o otužovanie neustále pretrváva. Tekovskie medvede sa opäť rozrástli o ďalších nových, otužovania chti-
vých členov a užívajú si tak na tlmačskom Jazierku už štvrtú sezónu.
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Októbrové kilometre....

S blížiacim sa koncom kalendár-
neho roku, sa skončila aj súťažná se-
zóna 2018 pre Tlmačský cyklistický 
oddiel CK Spartak Tlmače.  Prináša-
me preto malé poohliadnutie sa za 
sezónou z pohľadu tohoto klubu.

V uplynulej sezóne v rámci CTM 
(Centrum talentovanej mládeže) CK 
Spartak Tlmače nastupovalo celko-
vo 11 jazdcov v jednotlivých kate-
góriách . Najlepšie výsledky sa po-
darilo vybojovať Janke Mácsaiovej 
v kategórii žiačok, ktorá výbornými 

výsledkami počas celej sezóny ob-
sadila s počtom 815 bodov celkovo 
prvé miesto v Slovenskom pohári 
na ceste. Svoju dobrú formu v se-
zóne potvrdila aj na Majstrovstvách 
SR mládeže v časovke jednotlivcov, 
kde získala titul Majsterky Slovenska 
v kategórii žiačok.    

Počas budúcej sezóny by malo za 
Tlmačský cyklistický klub v mládež-
níckych kategóriách nastupovať 7 
mládežníkov. Časť jazdcov už stihlo 
absolvovať spoločné sústredenie vo 
Vysokých Tatrách a postupne sa za-
čne s prípravou na novú sezónu.  

V mužskej kategórii Elite v se-
zóne 2018 nastupovalo celkovo 8 
jazdcov. Tým sa počas sezóny zú-

častňoval okrem domáceho celo-
sezónneho Slovenského pohára aj 
na sérii medzinárodných pretekov 
VYSEGARD 4 TOUR v rámci UCI EU-
ROPE TOUR v krajinách Vyšegrád-
skej štvorky.

CK Spartak sa predstavil aj na 
spoločných Majstrovstvách Slo-
venskej a Českej republiky v časov-
ke jednotlivcov a cestnom preteku, 
ktoré sa tento rok konali v českých 
Karlových Varoch a Plzni. V cestnom 
preteku sa podarilo v hodnotení 

Majstrovstiev Slovenska 
kategórie ELITE obsadiť 6. 
miesto Ľubošovi Malovco-
vi, pričom prvé tri priečky 
obsadili jazdci World Tour 
tímu BORA Hansgrohe. 

V konečnom celkovom 
hodnotení klubov Sloven-
ského pohára na ceste sa 
CK Spartak Tlmače umiest-
nil na druhom mieste, za 
Duklou Banská Bystrica.  
Medzi najlepšie umiestne-
nia zo série pretekov Slo-
venského pohára môže-
me spomenúť zisk prvého 
miesta v časovke Gáborom 
Fejésom a ziskom „Bodko-
vaného dresu“ pre najlep-

šieho vrchára na trojdennom etapo-
vom preteku Trnava Tour. 

Svoje zastúpenie sme počas 
uplynulej sezóny mali aj v najcen-
nejšom drese výberu Slovenskej 
reprezentácie na Majstrovstvách 
Európy konkrétne Ľubošom Malo-
vcom a na medzinárodných prete-
koch Okolo Slovenska Jurajom Laj-
chom. Za zmienku takisto stojí, že v 
roku 2018 pôsobil ako Športový ria-
diteľ reprezentačného výberu U23 
súčasný tréner tlmačského tímu Ra-
doslav Csuka.  

 V nasledujúcej sezóne by za CK 
Spartak Tlmače  v mužských súťa-
žiach kategórie ELITE mali nastu-

povať na pretekoch Sloven-
ského pohára so šiestimi 
jazdcami, menovite Malo-
vec, Fejés, Nôta, Máčaj, Bé-
reš, Wachs. Takisto by sme 
sa mali predstaviť na sérii 
pretekov VYSEGARD 4 a ur-
čitým cielom  je aj prebo-
jovanie sa do reprezentač-
ného výberu pre etapový 
pretek Okolo Slovenska, či 
Majstrovstiev Európy.

Okrem prípravy na novú 
sezónu, sa organizačný 
tým ľudí okolo Tlmačské-
ho Spartaku momentálne 
usilovne uchádza o zorga-

nizovanie preteku zaradeného do 
série pretekov Slovenského pohára 
na ceste pre mládež a mužov. Pre-
biehajú administratívne úkony spo-
jené s vybavovaním žiadostí a povo-
lení pre organizáciu preteku. Malo 
by ísť o dvojdňový pretek, kritérium 
a cestný pretek ktorý sa uskutoční 
na pôde mesta Tlmače a jeho blíz-
kom okolí. 

V neposlednom rade, by sme 
chceli aj takto vyjadriť svoju vďa-

ku za pomoc mestu Tlmače, Nit-
rianskemu samosprávnemu kraju, 
ako aj sponzorským spoločnostiam 
NYNA, SLOGER, BIKE CENTRUM Levi-
ce, ako aj členom tímu za podporu a 
pomoc počas uplynulej sezóny. Tak 
ako aj v uplynulej súťažnej sezóne, 
sa aj v tej budúcej budeme snažiť o 
najlepšie výsledky ako aj dobrú re-
prezentáciu mesta Tlmače a klubu 
samotného.

CK Spartak Tlmače, MJ

Gábor Fejés

Obhliadnutie sa za sezónou 2018 z pohľadu 
Cyklistického klubu Spartak Tlmače

Janka Mácsaiová

Jedným z veľkých snov Michaely 
Kúdeľovej bolo dokázať zabehnúť 
známy slovenský ultrabeh, Štefánik 
trail s dĺžkou 144 kilometrov. V júni 
sa tak postavila na štart, kde ju do-
prevádzal priateľ Michal, skúsený ul-
trabežec, no po 38 kilometroch sa jej 
sen rozplynul. Organizátor totiž pre 
bežcov ohrozujúce nepriaznivé po-
časie pretek z bezpečnostných dô-
vodov zrušil. Predsavzala si, že do 
začatej hokejovej sezóny chce pred-
sa len stihnúť svoju prvú stovku, čo 
sa jej napokon podarilo. S priateľom 
Michalom zorganizovali v júli v Novej 
Bani M&M ultra Háj. Za 19 hodín a 50 
minút sa im podarilo odbehnúť 111 
kilometrov s prevýšením takmer 5-ti-
síc metrov. Desaťkrát prebehli 11-ki-
lometrový okruh cez rozhľadňu Háj. 
Počas celého dňa ich podporovali 
bežeckí kamaráti, ktorí s nimi odbehli 
od dvoch do ôsmich kôl. 

Po splnenom sne si Kúdeľová v 
auguste opäť obula korčule a bola 
súčasťou medzinárodného ženské-
ho turnaja 4 krajín v českom Hodo-
níne, kde rozhodovala Fínkam, Rus-
kám, Švédkam a domácim Češkám. 
Prvýkrát v úlohe hlavnej rozhodky-
ni sa predstavila na ľade v Púchove, 
keď rozhodovala prípravný reprezen-
tačný zápas 18-ročných Sloveniek a 
Japoniek. 

To, čo bolo kedysi pre Michaelu 
nepredstaviteľné, stalo sa skutoč-
nosťou. Vo svojom kalendári sa jej 
vyskytol voľný, bezzápasový víkend, 
čo hneď využila a len týždeň pred 
ďalšou „stovkou“ sa s priateľom pri-
hlásila na Prešporský ultrabeh, kde 
zabehla 110 kilometrov za 17 hodín 
a 30 minút. Spokojná so svojou ďal-
šou stovkou pokračuje v rozhodova-
ní dorasteneckých, ženských i junior-
ských zápasov hokejovej ligy. 

 -km-

Rozhodkyňa Kúdeľová stíha  
pískať zápasy aj behať ultrabehy

Po úspešnej prezentácii bežcov 
Atletického klubu Tlmače (ďalej AK 
Tlmače) na Medzinárodnom mara-
tóne mieru v Košiciach sa títo po 
dvoch týždňoch oddychu postavili 
na štart hneď niekoľkých  bežec-
kých podujatí.

20.10.2018 to bol 23. ročník Ze-
lenyákovej 13-ky v Hronovciach, 
kde medzi 94 bežcami ( z toho 
bolo 32 žien) boli štyria bežci z Tl-
máč. Medzi ženami do 40 rokov si 
2. miesto vybojovala Daniela Hav-
ranová, rovnaké 2. miesto v kate-
górii mužov nad 40 rokov Miro-
slav Bátovský. V tejto kategórii na 
7. mieste skončil Slavomír Hajdu-
čík ml. a v kategórii mužov nad 
60 rokov Slavomír Hajdučík st.  na 
9. mieste.

V ten istý deň sa v Majcicho-
ve uskutočnil 7. ročník Majcichov-
ského maratónu a polmaratónu, 
v rámci ktorého bola aj disciplína 
behu na 10 km. 

Na polmaratóne sa Ľubomír 
Čačaný umiestnil na 8. mieste s 
časom 1:49:32.

Zároveň sa v Bratislave zapísal 
už 43. ročník Behu Devínskou Ko-
bylou. Zúčastnilo sa ho 413 prete-
károv ( z toho 153 žien). V kategórii 
Amazonky (ženy 19 rokov a viac) 
si 3. miesto vybojovala Katarína 
Bátovská.

Katka hneď v nasledujúci deň 
absolvovala v Bratislave aj Dračí 
kros, kde sa umiestnila medzi že-
nami celkovo na 10. mieste.

-is-
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Máme za sebou 17. november, 
bohatý na udalosti študentské, po-
litické i spoločenské.

Trochu v ich tieni sa uskutočni-
lo i viacero bežeckých podujatí, na 
ktorých sa nestratili ani bežci z At-
letického klubu Tlmače (ďalej AK 
Tlmače).

V neďalekých Topoľčiankach to 
bol 3. ročník behu „Chateau Run 
Topoľčianky“.  

Bežalo sa v Zámockom parku na 
tratiach dlhých 8 a 10 km. Bolo pri-
hlásených neuveriteľných 515 bež-
cov, z toho 295 mužov a 220 žien. 
Preteky boli „vypredané“ už dávno 
pre dňom štartu.

Bežalo sa bez rozdielu veku.
Medzi ženami na 10 km zvíťazila 

po veľkom súboji Katka Bátovská, 
ktorá svoje víťazstvo okomentovala 
takto, citujem :

„Keď veľmi chceš � prvé miesto 
na Chateau run Topoľčianky bolo 
vydreté, no o to cennejšie. 27 se-
kúnd medzi prvými troma bež-
kyňami hovorí za všetko. V hlave 
som už bola zmierená s druhým 
miestom, keď sme si počas celých 
pretekov s druhou bežkyňou strie-

davo menili vedúcu pozíciu. Kilo-
meter pred cieľom ma trhla a išla 
vpred, keď tu zrazu počujem od 
kolegu bežca: poď, máš na to, do-
behneš ju, len sa jej chyť. Neveri-
la som jeho slovám, ale pobehla 
som s ním pár metrov, predbehli 
sme ju a zrazu som našla nečaka-
nú silu a posledný kilometer som 
suverénne dobehla až do cieľa. 
Veľké ĎAKUJEM patrí môjmu be-
žeckému anjelovi ale aj súperke 
za jej obdivuhodný výkon, ktorý 
mi pomohol k výslednému času. 
Tento šport nie je o víťazstvách. 
Je o komunite.“

 Naši muži skončili nasledovne:
10. miesto – Ivan Došek
28. miesto –Miroslav Bátovský
69. miesto – Hajdučík Slavomír 

ml.
134. miesto Hajdučík Slavomír 

st.
Na 8 km trati, bývalý bežec AK Tl-

mače, vracajúci sa po dlhej prestáv-
ke opäť na bežecké trate skončil na 
41. mieste Andrej Kupka.

Hneď v susednom Rybníku sa 
uskutočnil  9. ročník Rybnickej de-
siatky.

17. november bol aj o behaní
V kategórii mužov do 40 rokov 

na 14. mieste skončil Martin Dudá-
šik, na 16. mieste František Kľúčiar. 
V kategórii mužov nad 40 rokov  na 
10. mieste Erik Mäsiar, nad 50 rokov 
na 8. mieste Ľubomír Čačaný a naj-

úspešnejší bol v kategórii nad 60 ro-
kov Viliam Nagy, ktorý stál na stupni 
víťazov – druhé miesto.

Medzi ženami v kategórii do 40 
rokov bola Petronela Havranová na 
6. mieste.

Na 33. ročníku Kováčovskej de-
siatky za farby AK Tlmače bojovala 
Iveta Kamenská.

-is-

Topoľčianky - 17. 11. 2018 - Katka Bátovská, 1. miesto 

Počasie nám túto jeseň vyšlo v 
ústrety a tak sme sa mohli až do te-
raz pripravovať vonku. Už sa však 
tešíme do haly, sezóna halových 
turnajov začala a tak sa musíme 
dobre pripraviť. 

 Naši najmenší sa držia aj na-
priek veľkej ročníkovej obmene 

FUTBAL NESPÍ ANI V ZIME
medzi najlepšími. Po odchode 
siedmich najstarších k žiakom sa 
chytili mladší, a aj vďaka doplne-
niu z mladšej prípravky úspešne 
napredujú. Aj keď niektoré zápasy 
nedopadli podľa predstáv, chlapci 
veria v zlepšenie a zodpovedne sa 
pripravujú na jarnú časť sezóny.

 Starší žiaci mali výborný začia-
tok, vyhrali prvé 3 zápasy, ale po-
tom zaspali na vavrínoch, a aj vinou 
chorôb sme sa postupne prepadali 
v tabuľke až do jej spodnej polovi-
ce. Budeme musieť zlepšiť prístup, 
pretože kvalitu máme, aby sme sa 
opäť dostali na horné poschodia 

v tabuľke, a hlavne, aby naša hra 
tešila nielen nás.  

 Dorastenci po počiatočnom 
slabšom začiatku zabrali, prospela 
im zmena trénera a pomaly sa začí-
na prejavovať jeho práca. Zlepšila 
sa dochádzka, prišli aj prvé body, a 
hlavne v zápasoch s najlepšími sme 
boli vyrovnanými súpermi. Preja-
vuje sa však úzky káder, preto je 
cieľom zimnej prípravy jeho dopl-
nenie. 

 Aj keď jar bola v znamení zlep-
šovania, či už výkonnostného, ale 
aj výsledkového, nečakali sme taký 
vstup do sezóny, aký sme mali. Pr-
vých osem zápasov sme nepozna-
li premožiteľa, a nielen to, všetky 
zápasy sme vyhrali! Predvádzali 
sme výbornú hru a suverénne sme 
viedli súťaž. Aj na nás prišla kríza, 
prehra v Žemberovciach prerušila 
našu sériu, polsezónu sme zakon-
čili na druhom mieste s bilanciou 
jedenástich výhier a len štyroch 
prehier. Je to výborná východisko-
vá pozícia do jarnej časti. V zimnej 
prestávke sa predstavíme na halo-
vom turnaji ObFZ Levice, ktorý sa 
koná 6. januára 2019 za účasti naj-
lepších 8 mužstiev súťaže. Aj tým-
to spôsobom by sme chceli pozvať 
našich priaznivcov, aby prišli po-
vzbudiť našich hráčov. 

mtm
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ŠK kolkárov Tlmače v novom súťažnom ročníku 2018-19
ŠKK Tlmače v novom súťažnom 
ročníku 2018-19 hrá opäť svoje 
domáce zápasy II.ligy Západ na 
4-dráhovej kolkárni v Žarnovici 
vždy v sobotu od 9,30 hod. Tento 
ročník bol rozlosovaný tak, že sa hrá 
v jednej spoločnej skupine, do ktorej 
sa prihlásilo celkom 16 športových 
kolektívov. Hrá sa systémom každý 
s každým doma a vonku, v jesennej 
časti 2018 a v jarnej časti 2019. 
Bojuje sa o dve postupové miesta do 
I.ligy Západ.

Trochu k pravidlám:
Hrá sa na 4-dráhových kolkárňach po 
šiestich hráčoch (možnosť 2 striedaní) 
a každý do zápasu nominovaný hráč 
odohrá na každej dráhe 15 hodov 
do plných a 15 hodov do dorážky, 
tzn. spolu 4x 30 = 120 HZ (hodov 
združených). Za každú vyhratú 
dráhu sa prideľuje jeden malý bod, 
pri remíze pol bodu. Tieto malé 
body rozhodujú o zisku pomocného 
bodu hráča v duely s protihráčom. 
Ak skončia dráhy remízou 2:2, tak 
len v tomto prípade rozhoduje vyšší 
počet zvalených kolov o pridelení 
pomocného bodu v duely. Duel sa dá 
vyhrať aj keď zhodíte menej kolov ako 
súper, no porazíte ho na malé body, 
napr. 2,5:1,5. V zápase družstiev sa 
hrá spolu o osem pomocných bodov. 
O šesť bojujú hráči vo vzájomných 
dueloch a posledné dva pomocné 
body sa prideľujú tomu družstvu, 
ktoré spolu zvalí vyšší počet kolov 
v zápase. Teoreticky skončí zápas 
3:3 na duely súperiacich hráčov, 
tak vyhráva to družstvo 5:3, ktoré 
spolu zvalilo viac kolov. Môže byť 
v zápase aj remíza 4:4, ak pri 3:3 na 
duely zvalia družstvá rovnaký počet 
celkových kolov. Remíza môže byť 
aj v prípade, že dvaja hráči družstva 
vysoko porazia svojich súperov 
a ostatní štyria tesne prehrajú. Vtedy 
je 2:4 na duely, no dva body získa 
družstvo s vyšším celkovým počtom 
zhodených kolov na 4:4. Paradoxom  
tohto bodovacieho systému je, že 
môžete vyhrať teoreticky zápas aj 
keď zvalíte celkovo menej kolov ako 
súper, no získali ste viac pomocných 
bodov z duelov. Až takto ukončený 
zápas určuje pridelenie dvoch, 
jedného či nula bodov do tabuľky 
súťaže.

Mesto Tlmače v spolupráci s hráčmi 
ŠKK zaistilo v 06.2018 za veľmi 
výhodných podmienok odkúpenie, 
následné maximálne možné 
rozobranie 6-dráhovej kolkárne 
na Pasienkoch v BA a jej prevoz do 
priestorov na území mesta. Jedná 
sa o kompletnú automatiku stavania 
kolov v rozsahu mechanickej 
i elektronickej časti. Táto aktivita 
dáva veľký predpoklad postavenia 
4-dráhovej kolkárne v Tlmačoch, ak sa 
k tomu prispôsobí a upraví jestvujúci 
priestor v hale T-18, prípadne sa 
postaví jednoduchý viacúčelový 

montovaný objekt v športovej časti 
mestského intravilánu po vyjasnení 
vlastníctva pozemkov. K tomu je 
potrebná veľká podpora všetkých 
zainteresovaných i celej športovej 
verejnosti. Týmto spôsobom by sa 
tento obľúbený šport opätovne vrátil 
do aktivít občanov z Tlmáč i blízkeho 
okolia formou majstrovských zápasov 
v lige, či mestskej ligy amatérov.

Hráčsky káder klubu sa oproti 
predchádzajúcemu ročníku prakticky 
nezmenil a tvoria ho nasledovní 
hráči: Fábik Štefan, Ing.Gálet Jaroslav, 
Havran Miloš, Kosorín Marian, Ing.
Lehocký Jaroslav, Pitter Štefan, 
Pitterová Vanda, Ing.Šumeraj Jozef, 
Vrablec Milan, Bc.Zajko Filip, Mgr.
Zajko Juraj ml., Zajko Juraj st. a Zajko 
Dominik, ktorý hrá DL (dorasteneckú 
ligu) Západ hosťovaním v KO 
Žarnovica. Klub sa nebráni príchodu 
nových záujemcov o tento šport do 
svojich radov - tréningy sú v utorok 
od 19,00 hod. v Žarnovici. Vedenie 
klubu je tiež nezmenené a pracuje 
v zložení : Ing.Šabík Ladislav, Ing.
Gálet Jaroslav a Zajko Juraj st., 
pričom poslední dvaja menovaní sú 
súčasne členmi Výkonnej rady SKoZ 
za Nitriansky kraj.

 Výsledky ŠKK Tlmače v súťaži 
II.ligy Západ na JESEŇ 2018:
/ za menom hráča je počet zvalených 
kolov a či chytil-nechytil pomocný bod 
v duely s protihráčom /
1.kolo 8.9.2018 ... ŠKK Tlmače : KK 
Preseľany“B“ / 6:2 / 3165:3069 / 46 
záhodov                                        Pitter 
533/1, Fábik 545/1, Zajko st.506/0, 
Kosorín-Zajko ml.520/0, Lehocký 
511/1, Šumeraj 550/1.
2.kolo 12.9.2018 ... KK Limbach : 
ŠKK Tlmače / 6:2 / 3162:3140 / 46 
záhodov
Zajko ml.522/0, Fábik 540/0, Zajko 
st.509/1, Pitter 523/0, Lehocký 499/0, 
Šumeraj 547/1.
3.kolo 22.9.2018 ... ŠKK Tlmače : 
MKK Galanta“B“ / 7:1 / 3220:3034 / 
41 záhodov
F.Zajko 532/1, Fábik 559/1, Šumeraj 
535/1, Zajko ml. 576/1, Pitter 524/1, 
Zajko st.-Lehocký 494/0.
4.kolo 25.9.2018...KK Priatelia BA : 
ŠKK Tlmače / 2:6 / 3132:3152 / 44 
záhodov
Fábik 520/1, Šumeraj 539/1, Lehocký 
502/0, Zajko st.508/0, Pitter 577/1, 
Zajko ml. 506/1.
5.kolo 6.10.2018 ... KK Sl.Nitra : 
ŠKK Tlmače / 6:2 / 3092:2993 / 60 
záhodov
Fábik 524/1, Šumeraj 486/1, Vrablec 
492/0, Lehocký 493/0, Kosorín 467/0, 
Zajko st. 531/0.
6.kolo 13.10.2018 ... ŠKK Tlmače : 
MKK Tatran BA“B“ / 6:2 / 3147:3137 / 
46 záhodov
Šumeraj 545/1, Fábik 572/1, Lehocký-
Kosorín 443/0, Gálet 493/0, Pitter 
565/1, Zajko st.529/1.
7.kolo 20.10.2018 ... KK Pobedim“B“ 

: ŠKK Tlmače / 6:2 / 3125:3119 / 46 
záhodov
F.Zajko 538/0, Fábik 542/1, Šumeraj-
Lehocký 486/0, Gálet 502/0, Pitter 
551/1, Zajko st. 500/0.
8.kolo 27.10.2018 ... ŠKK Tlmače : 
BKK Bánovce n.B. / 3:5 / 3225:3243 / 
40 záhodov
Fábik 525/0, Zajko F. 554/1, Zajko 
ml. 560/0, Gálet 522/1, Pitter 538/1, 
Zajko st. 526/0.
9.kolo 2.11.2018 ... KK Cabaj-Čápor 
: ŠKK Tlmače / 7:1 / 3125:3005 / 50 
záhodov
Kosorín M. 453/0, Šumeraj J. 499/1, 
Lehocký J. 513/0, Gálet 514/0, Pitter 
527/0, Fábik 499/0.
10.kolo 10.11.2018 ... ŠKK Tlmače 
: MKK St.Turá-Dubnica / 6:2 / 
3133:3012 / 47 záhodov
Fábik 539/0, Šumeraj J. 524/1, Zajko 
st. 476/0, Gálet 529/1, Pitter 555/1, 
Zajko ml. 510/1.
11.kolo 17.11.2018 ... ŠKK Tlmače : TJ 
Slovan Šaľa“B“ / 7,5:0,5 / 3101:2949 / 
46 záhodov
Fábik 503/1, F.Zajko 553/0,5, Kosorín 
M. 494/1, Gálet 506/1, Lehocký J. 
491/1, Šumeraj J. 554/1.

TABUĽKA po 11.kole:
1.Cabaj-Čápor 19, 2.Bánovce 18, 
3.Preseľany“B“ 15, 4.Trenčín KWH 
14, 5. Priatelia BA 13, 6.Trenčín“B“ 
13, 7.Tlmače 12, 8.Nitra 12, 9.Stará 
Turá-Dubnica 11, 10. Zl.Klasy“B“ 10, 
11.Piešťany“B“ 9, 12.Pobedim“B“ 
8, 13.Limbach 8, 14.Tatran BA“B“ 7, 
15.Šaľa“B“ 5, 16.Galanta“B“ 2.
 
Zostávajúce majstrovské zápasy na 
Jeseň 2018:
12.kolo 24.11.2018 ... ŠKK Tlmače : 
KK Zlaté Klasy“B“
13.kolo 1.12.2018 ..... MKK 
Piešťany“B“ : ŠKK Tlmače 
14.kolo 8.12.2017..... ŠKK Tlmače : 
TKK Trenčín“B“
15.kolo 12.12.2018 .. TKK Trenčín 
KWH : ŠKK Tlmače

Aktivity ŠKK v januári 2019:
Kolkársky klub oznamuje priaznivcom 
tohto športu, že na dráhach 
v Žarnovici organizuje v dňoch 5.-
6.1.2019 Majstrovstvá Nitrianskeho 
kraja 2019 vo všetkých kategóriách: 
žiaci, dorast, juniori, muži, ženy, 
seniorky, seniori. V súčasnej 
dobe sa pripravujú podklady pre 
spracovanie Rozpisu Majstrovstvá 
Nitrianskeho kraja kraja podľa počtu 
nahlásených hráčov. V prvom dni 
budú hrať mládežnícke kategórie, 
muži a seniorky. V nasledujúci deň 
dohrajú majstrovstvá ženy a seniori. 
Predpokladaný časový rozpis na 
jednotlivé dni je od 9,00 do 19,30 
hod. 
Pozývame na túto udalosť všetkých 
priaznivcov i záujemcov kolkárskeho 
športu.

Majstrovské odvetné zápasy na 
JAR 2019:
16.kolo 11.1.2019...vonku 
Preseľany“B“      17.kolo 19.1.2019....
doma Limbach  
18.kolo 26.1.2019...doma 
Nitra                    19.kolo 1.2.2019......
vonku Galanta“B“   
20.kolo 9.2.2019.....doma Priatelia 
BA         21.kolo 15.2.2019...vonku 
Tatran BA“B“   
22.kolo 23.2.2019...doma Pobedim              
23.kolo 2.3.2019.....vonku Bánovce   
24.kolo 9.3.2019.....doma Cabaj-
Čápor        25.kolo 14.3.2019...vonku 
St.Turá-Dubnica  
26.kolo 23.3.2019...vonku 
Šaľa“B“                27.kolo 30.3.2019...
doma Piešťany“B“
28.kolo 4.4.2019.....vonku Trenčín“B“         
29.kolo 13.4.2019...doma Trenčín 
KWH
30.kolo 20.4.2019...vonku 
Zl.Klasy“B“

Link na priebežné výsledky na 
internete:  www.kolky.sk / Výsledky / 
ON LINE výsledky / 2.liga Západ.

J.Gálet

Foto hráčov ŠKK -  horný rad zľava - Šumeraj, Gálet, Fábik, Lehocký,  J. Zajko 
st.   dolný rad z ľava - D. Zajko, Pitter, Havran, V. Pitterová, J. Zajko ml.  F.Zajko.  
Chýbajú Kosorín a Vrablec.
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21. jún - 24. jún 2018 - Oravská 
Magura. 

V dňoch  21. júna  až  24. júna sa 
uskutočnila dlho očakávaná akcia 
KST Tlmače na Orave v pohorí Orav-
ská Magura,  hrebeňovka z Nižnej 
do Dolného Kubína. Trinásť účastní-
kov z Tlmáč,  Levíc a Bátoviec počas 
3 dní  po hrebeni Oravskej Magury 
zvládlo    50 km turistického pocho-
du. Cestou do Nižnej v Oravskom 
Podzámku sme si prehliadli Oravský 
hrad. Prvý deň 8 hodín putovania z 
Nižnej po hrebeni do sedla Príslop. 
Druhý deň za občasných zrážok a 
ochladenia zo sedla Príslop (808 m) 
cez kótu Dva pne, do  sedla Kubín-
ska hoľa (1310 m). V nedeľu sme z 
chaty na Kubínskej holi (1096 m) 
zostúpili po NCH cez lyžiarsky areál  
Koliesko do Dolného Kubína.

27.07. do 04.08.2018 - Putovanie  
„doma“ v Štiavnických vrchoch. 

Takto by sme mohli nazvať letnú 
akciu, ktorú si Tlmačskí turisti zvolili 
na tento rok. Akcie sa zúčastnilo 27 
turistov, ktorí boli ubytovaní vo Vy-
hniach na Chate Valachovka. Cieľom 
turistiky bolo pospomínať a objaviť 
aj nové krásy tohto nádherného po-
horia. Na každý deň bol navrhnutý 
program, ktorý bol na sto percent 

splnený. Kto už nevládal v horúča-
vách šliapať, ten si zvolil ovlaženie 
sa v blízkom Vodnom raji. Postupne 
sme navštívili Kerling, kde je posta-
vená kaplnka Panne Márii, Kamenné 
more, Repište - hrad Marcus,  Sklené 
Teplice, absolvovali exkurziu do pi-
vovaru Steiger, z Hronskej Breznice 
vyhliadku Demian, obec Močiar, zo 
sedla Červená studňa cez Paradajs 
sme putovali do Banskej Štiavnice 
– návšteva Kalvárie, Trojičného ná-
mestia, Szabóovú skalu nad Vyhňa-
mi, Pustý hrad nad Sklenými Tepli-

Reminiscencie na letné a jesenné potulky 
turistov KST Tlmače

cami, Banskú Hodrušu, Rumplovskú, 
Jeleniu skalu. Celkovo sme na tú-
rach nachodili cez 70 km.

01.09.2018 - Národný výstup na 
Pustý hrad. 

V sobotu 1.9.2018, v  Deň ústa-
vy SR sa skupina členov MO MS a 
KST Tlmače vybrala na tradičný, už 
26. ročník Národného výstupu na 
Pustý hrad. Výstup na Pustý hrad 
sa koná od roku 1992 v duchu vlas-
tivednom a uctievaní štúrovských 
tradícií. Program Národného výstu-
pu bol pripravený  na Dolnom  i na 
Hornom hrade a neplánovane sme 
mali príležitosť  vzhliadnuť aj pre-
lety lietadiel na Medzinárodných 
leteckých dňoch SIAF 2018 na ne-
ďalekom letisku Sliač.  

6.9.-9.9.2018 - Medzi vrchármi vo  
Veporských Vrchoch. 

Do Veporských vrchov chodí-
me minimálne aspoň raz do roka 
už od roku 1992. Je to naša „zasľú-
bená zem“. Najlepšie na tom je, že 
čím ďalej, tým sa nám viacej páčia a 
lákajú nás na svoje atrakcie nevída-
nou magickou silou. Sú nádherné, 
čarokrásne. Tento rok sme si naplá-
novali prechod z Kokavy nad Rima-
vicou do Dobroča rôznymi kľučkami 

po Sihlianskej planine. Zraz v Pen-
zióne Kokava, v piatok ráno auto-
busom do časti Havrilovo. Odtiaľ 
viedla cesta neustále do kopca až 
na Tri chotáre cez sedlo Pereš a Že-
leznú bránu. Na kus reči sme sa za-
stavili na Pereši pri miestnych vr-
chároch. Domáci, pán Spodniak, 
riadny chlapisko, spolu s manžel-
kou sa venovali chovu hovädzieho 
dobytka a oviec. Ťažká robota na 
samote. Navzájom sme sa počas-
tovali delikatesami, vrchári žinči-
cou, syrovými korbáčikmi slaninou 

a klobásou a my na oplátku niečím 
tekutým.  Popri hostine rozprával, 
ako je to v tomto jeho fachu. Dotá-
cie na pôdu sú päťkrát nižšie ako v 
západných krajinách a mäso mu od-
kupuje Poliak. Ďalej už viac hovoriť 
nemusel. Rozlúčili sme sa a vydali 
sa do kopca na Železnú bránu do 
zákutí pod Klenovský Vepor. Blížiac  
sa k Železnej bráne  začali hustnúť 
hríby. V týchto horách rastú hojne. 
Tašky sa nám plnili a poriadne oťa-
žievali. Pri Troch  chotároch zabá-
čame na Sihliansku planinu, popri 
roztrúsených samotách, domáci im 
hovoria kolešne. Pozerajúc sa na tú 
krásu okolo nás, priblížili sme sa k 
záveru dnešnej túry k Marekovmu 
Dvoru na Sedmáku. Gazdiná nás 
privítala dobrou domácou. Kelová 
polievka a zapekané zemiaky so sy-
rom nás dostatočne zasýtili. Pose-
denie pri ohni dotvorilo romantickú 
idylku, obraz prostého, pokojného, 
harmonického života, zvlášť na vi-
dieku. Medzi jednotlivými členmi 
rodiny pána Pavla Mareka a Viery 
Marekovej boli nádherné vzťahy. 
Večer všetci sedeli okolo stola, roz-
právali sa a na niečom smiali. Tele-
vízor sme  nikde nevideli. Pán Ma-
rek nám pri výrobe syra rozprával, 
ako bol v Mongolsku učiť miestnych 
pastierov vyrábať syr. 

  Z Marekovho dvora popri po-
toku sme sa dostali ku kaštieľu pri 
vstupe do doliny, v ktorej sa nachá-
dza dedinka Kysuca.V dedinke sú 
krásne renovované domčeky v pô-
vodnom štýle. Človek odtiaľ odchá-
dza s rešpektom. Opäť sme vyšli 
na Sihliansku planinu v sedle Kysu-
ca – Uhliarka. Zo sedla nás čakala 
jedenásť kilometrová dolina popri 
Čiernom Hrone, z toho 9 km po as-
faltke až do Dobroča do chaty Ba-
locké vrchy. Tu sme čo-to pojedli a 
išli sme na Ňervovô. 

11.10. - 14.10.2018 - Západné Tat-
ry – Žiarska dolina. 

Skupina 21 turistov KST Tlmače a 
KST Bátovce počas dvoch dní bráz-
dila turistické chodníky v Roháčoch. 
Ubytovanie v chate Liptov a na pri-
váte Bellis. Prvý deň sme absolvovali 
túru naprieč Žiarskou dolinou smer  
Žiarska chata, symbolický cintorín a 
Šarafiový vodopád. Niektorí idú až 
po Jalovecké sedlo, ďalší skúsia Žiar-
ske sedlo. Cestou naspäť nevyne-
cháme návštevu Medvedej štôlne. 
V sobotu sa pätica vybrala  na Holý 
Vrch – odtiaľ na Baranec – a späť do 
ústia doliny. Druhá skupina 15-člen-
ná vyrazila z parkoviska pod Žiar-
skou dolinou  červenou po Tatran-
skej magistrále do Račkovej doliny. 
Na radu chatára z Baranca sme od  
rázcestia pod Holým vrchom  vyšlia-
pali  k vodopádom na Trnovečanke. 
V našom cieli – v Račkovej doline, 
sme sa zastavili na obed v horskej 
chate Orešnica. Pobyt sme skončili 
večerným posedením, na stoloch sa 
objavilo z každého batoha trošku. A 
nedeľu poďho zase domov.

13.10.2018 - Jesenná turistická 
akciu  Oponice - Kostoľany pod 
Tríbečom. 

Akciu po trase z Oponíc cez Opo-
nický hrad, Veľkú skalu, Pusté, cez 
Jelenskú gaštanicu na hrad Gýmeš 
a odtiaľ na Studený hrad a do cieľa 
do Kostolian pripravil KST Levice s  
účasťou tlmačanov.

10.11.2018 - Túlačka Štiavnický-
mi vrchmi. 

Je po Dušičkách, v sobotu od  
07.00 do 22.00 sa konali komunálne 
voľby. Turisti z okresu Levice v tento 
deň vyrazili na túlačku Štiavnickými 
vrchmi po trase Uhliská - Rudno nad 
Hronom. Z Uhlísk po červenej (Rud-
ná magistrála), cez Sedlo Lachtriská, 

Spomienka na Marekov dvor vo Veporských vrchoch

Účastníci TTT 2018 - Putovanie  „doma“ v Štiavnických vrchoch
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Sedlo na Plese, Pod Hrádkom. Ko-
niec túry bol v obci Rudno nad Hro-
nom. Účastníci absolvovali vzdiale-
nosť 9 km. Na túlačke sa zúčastnili 
najmä členovia Tom KST Atóm Levi-
ce a vznikajúceho TOM Tlmače, kto-
rý na ZŠ Tlmače vedie pani riaditeľka 
ZŠ Boženka Dudášiková. 

17. 11. 2018 - Čertova skala – Tu-
rová. 

Turistický oddiel Bátovce zorga-
nizoval v sobotu 17.11. akciu s ná-
zvom S batohom cez hory. Trasa od 
obce Budča viedla po  NTCH   na 
Čertovú skalu, ktorá sa  nachádza v 
prírodnej rezervácii Boky. Ide o bal-
van s objemom asi 6,5 m³, hmotnosť 
17 ton, styčná plocha 58x38 cm. Po 
obhliadke skaly sme v obci Turová 
navštívili k Turovský skalný vodopád 
a Turovský sopúch. 

22.11. – 24.11.2018 - Kremnické 
vrchy - chata Hostinec. 

Víkendovú  akciu v Kremnických 
vrchoch zorganizoval KST Tlmače, 
zúčastnili sa aj turistky z KST Bátov-
ce. Účastníci absolvovali prechod 
hlavným hrebeňom na Skalku, Ger-
geliho tunel  a späť. 

IŠ, JN, KT, JŽ

V lone prírody na  chate Hosti-
nec

Už ani presne neviem  koľko-
krát sme boli na tomto krásnom a 
očarujúcom mieste v lone SV čas-
ti Kremnických vrchov. Viem ale 
naisto, že v čase keď sme začali 
toto miesto navštevovať, či už to 
bolo na konci novembra alebo za-
čiatkom decembra, vždy napadol 
sneh. Raz ho bolo málo, inokedy 
veľa, avšak vždy bol. Na potvoru 
sa človek z toho neskutočne teší. 
Ten ráz-čaro zasneženej  prírody 
je tu umocňujúci neskutočným ti-
chom dookola. Nepočuť ani vtáky, 
žiadny ruch z doliny. Všade abso-
lútne ticho. Sem - tam zaduje vie-
tor, pohne konármi stromov a ti-
cho pokračuje. Úžasné to miesto. 

Vedie sem niekoľko turisticky zna-
čených chodníkov z rôznych strán 
pohoria. Hrebeňovka zo Skalky je 
nenáročná príjemná trasa, za pek-
ného počasia aj krásnymi výhľadmi 
na okolie Banskej Bystrice, Veľkú 
Fatru, Nízke Tatry. Možností ako 
sa sem dostať je veľa a z rôznych 
smerov. V čase keď napadne veľa 
snehu je najlepší prístup k chate od 
zotavovne Toliar zelene značeným 
chodníkom za 1:50 hod. Občas ces-
tu prehrnú lesníci až po Čerešňu, 
čo tu ťažia drevo. Stadiaľ to je už 
malina aj za veľkého snehu. V za-
sneženej prírode Vám pod nohami 
vŕzga sneh a zároveň plným dúš-
kami vdychujete tú spleť vôní lesa. 
Ďaleko od miest je vzduch, ktorý 
dýchate zrazu iný. Tu má človek 
citlivejší nos. Keď vietor privanie z 
diaľky vôňu páleného dreva pre-
leje sa človekovi dušou príjemný 
pocit tepla vykúrenej chaty, dob-
rej kapustnice a kamarátov, čo nás 
túžobne očakávajú. Tento rok (22. 
- 24.11.) sa nás tu zišlo o niečo me-
nej ako vlani, za to však prišli takí, 
čo tu ešte neboli. Prvý krát aj turisti 
z Bátoviec. Do príjemnej a teplom 
vykúrenej  chaty sme dorazili vy-
mrznutí a hladní. Tu nás už čaka-

li naši priatelia, čo deň pre našim 
príchodom vyhriali celý objekt, na-
varili výbornú kapustnicu, čo sme 
ocenili aj patričným prípitkom. Ve-
čer sa niesol v duchu debaty na 
rôzne zážitky. Unavený z pekného 
dňa sme pospali a druhý deň ráno 
zavčasu už o pol siedmej sme sa 
začali pripravovať na raňajky a od-
chod domov. Na raňajky sme do-
razili zvyšky výbornej kapustnice, 
upratali chatu a o ôsmej hodine 
opustili náš prechodný domov a 
pustili sa smerom do Kremnice na 
spoje každý svojou stranou. Zaži-
li sme tu krásny predĺžený koniec 
týždňa v zasneženej  zimnej príro-
de. Akcie sa zúčastnilo 9 turistov.  
Horám Zdar ! 
     Karol Toman

Účastníci akcie pred chatou Hostinec

 

                     

ZÁVER  ROKA  NA  INOVCI 
 

Klub slovenských turistov Tlmače  
pozýva členov a sympatizantov turistiky na 

koncoročný výstup na Pohronský Inovec 
 

dňa 29. decembra 2018 
 

Doprava: vlak o7.48 hod. z Levíc, o 7.59 hod. 
z Kozároviec. Z Novej Bani prípojnými 
autobusmi pod Drozdovo, potom pešo na vrchol 
Inovca.  

Návrat podľa dohody, resp. individuálne. 
 

HORÁM  ZDAR! 
 

2. liga
Začiatkom októbra odohrali ša-

chisti Tlmáč prvé dve kolá v súťaži 
družstiev 2. ligy. Na úvod privítali 
nováčika 2. ligy - šachistov Nemšo-
vej. Domáci nastúpili v silnej zosta-
ve Kaliský, Škreňo, L. Béreš, D. Béreš, 
Chrenko, Bátora, Záhorský a Valovič, 
ale predpokladaný výsledok dosiah-
li len tesným rozdielom.

1. kolo    NŠK Tlmače  4,5:3,5  
KNŠ Nemšová/Horné Srnie

V druhom kole Tlmače nastúpili 
taktiež v silnej zostave Kaliský, Škre-
ňo, L. Béreš, D. Béreš, Chrenko, Bá-
tora, Valovič a T. Béreš, no miernym 
favoritom boli aj tak šachisti Trenčí-
na. Hostia prišli ale v neočakávane 
slabšej zostave a to domáci využili a 
pripísali si tak cenné tri body.

2. kolo    NŠK Tlmače  6,5:1,5  
ŠK PK Trenčín

5. liga 
Aj túto sezónu hrá rezerva Tlmáč 

5. ligu. Družstvo je vytvorené zo skú-
sených šachistov Alfréda Barošku, 
Svetozára Havrana a Pavla Weisen-
pachera doplnené mladými šachis-
tami: Tomáš Béreš, Róbert Bajnok, 

Tobiáš Borsík, Karol Borsík a Roman 
Holečka. V prvom dvojkole Tlmača-
nia nastúpili v zostave A. Baroška (2 
body), R. Bajnok (1 b.), T. Borsík (1 b.) 
a K. Borsík (1 b.). Hostia nastúpili v 
silnejšej zostave a domáci boli spo-
kojní aj s deľbou bodov.

1. kolo    NŠK Tlmače B  1:3  ŠK 
Levice D

2. kolo    NŠK Tlmače B  3:1  ŠK 
Levice D

Majstrovstvá levického okresu 
základných a stredných škôl
Na 5. ZŠ sa konali MO ZŠ a SŠ. V 

kategórií ZŠ z 32 účastníkov obhájil 
prvenstvo Tomáš Béreš (6,5 b.) pred 
druhým Romanom Holečkom a tre-
tím Tobiášom Borsíkom (5,5). Piate 
miesto si vybojoval Róbert Bajnok 
(5 b.), Karol Borsík skončil desiaty a 
Dominik Fiťka jedenásty (obaja so 
ziskom štyroch bodov). V kategórií 
SŠ s účasťou len 6 študentov jedno-
značne vyhral Martin Solčan (5 b.) a 
tretie miesto si vybojoval Dominik 
Žilkay (3,5 b.), obaja reprezentanti 
aj klubu ŠK Levice. Z pohľadu Gym-
názia Andreja Vrábla sú tohtoročné 
MO veľmi úspešné.

Šachisti z Tlmáč

Zľava Roman Holkečka (2. miesto), Tomáš Béreš (1.), Tobiáš Borsík (3.), Karol 
Borsík a Bajnok Róbert (5.)
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