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Roztopenie
Na Vianoce vysielam
lupienky radosti.
Pre všetkých ¾udí.
Aspoò raz za rok.
No kvety nekvitnú.
Nevadí.
Vytvorím ich zo snehu.
Krása.
Slnko rozpúšśa.

Monika Kotorová

Po roku ku nám opäť zavítal 
vianočný čas. Čas spomaliť, vy-
chutnať si prítomnosť blízkych, 
čas plný lásky, vôní a radosti detí. 
Čas nasávať atmosféru niečoho 
vyššieho všade navôkol. 

Obdobie okolo Vianoc je plné 
pekných zvykov a tradícií. Zdobíme 
vianočný stromček, pečieme voňavé 
dobroty, na štedrý deň prestierame 
pre náhodného hosťa či odkladáme 
šupinku z kapra... A dobrým zvykom 
u nás v meste sú aj Tlmačské Via-
noce, benefičné podujatie, ktoré-
ho výťažok je venovaný zdravotne 
znevýhodneným detičkám nášho 
mesta. Som nesmierne rada, že sa 

TLMAČSKÉ VIANOCE

nám darí udržať túto tradíciu a to 
samozrejme aj vďaka mnohým dob-
rovoľníkom, počnúc účinkujúcimi, 
končiac personálom technického 
zabezpečenia. Tohtoročný program 
si pre nás pripravili: Materská škola 
z dolnej časti, Materská škola Lú-
čik, Základná škola, DFS Plamienok, 
Základná umelecká škola a taneč-
ná skupina BM Generation Levice. 
V záverečnom programe „Kúzelné 
rolničky a zabudnutý“ Mikuláš pod 
autorskou a režijnou taktovkou Fera 
Držíka účinkovali Jakub Držík a do-
máca kapela EASY PEASY. 

Foto:  Eva Sopková

Zaspala príroda, utíchol štebot vtá-
kov, na poliach si ustlala biela prikrýv-
ka. Opäť prišiel čas, kedy  naše mysle 
zamestnávajú myšlienky na blízkych, 
myšlienky na tých, ktorí s nami nie sú 
a na tých, ktorí svoje prázdne miesto 
medzi nami už nikdy nezaplnia. Prichá-
dza čas, kedy sa v jednej chvíli splietajú 
všetky emócie aby vytvorili tú jedineč-
nú atmosféru Vianoc. Sviatkov, počas 
ktorých všetci na chvíľu zastavíme ten 
celoročný zhon a želáme si zotrvať pri 
momentoch, kedy našim deťom žiaria 
očká plné radosti a prekvapení, kedy sa 
naše pohľady stretávajú s pochope-
ním, uznaním aj zmierom. Kedy spo-
mienky oživia viac ako nikdy prítom-
nosť tých, ktorí nás opustili. Čas, kedy 
sila horiacej sviečky rozpáli naše srdcia 
a prítomné ostanú iba kľúčové hodno-
ty nášho života. 

Čas vianočný je časom, kedy sa 
stretáva rok s rokom. Svoju moc strá-
cajú predsavzatia, predstavy a ciele 
roku končiaceho a my sa s vierou a ná-
dejou obraciame k roku nadchádza-
júcemu. Opäť sedíme za sviatočným 
stolom, obklopení ligotavou krásou 
Vianoc, s čistým úmyslom vykročiť do 
nasledujúceho obdobia naplnení ener-
giou, vôľou a novými cieľmi ako náš 
život urobiť krajším, zmysluplnejším a 
plnohodnotným.

Želám vám všetkým aby ste tento 
magický čas prežili v pokoji, radosti 
a v zdraví. 

Požehnané Vianoce a šťastný Nový 
rok 2020!

Miroslav Kupči



2 Tlmačské echo

SLOVO PRIMÁTORA
Milí Tlmačania,
Zdá sa, že život nám plynie čím 

ďalej tým rýchlejšie. Ani sme sa ne-
nazdali a opäť sa o slovo hlási ko-
niec roka a s ním nesporne spoje-
né najkrajšie sviatky roku, Vianoce. 
Sviatky pokoja, radosti, spomienok, 
sviatky rodiny, v ktorých by sme as-
poň na chvíľku chceli spomaliť čas 
aby sme všetky príjemné pocity v 
sebe umocnili a nadlho vryli do na-
šich duší, ovládli nimi naše srdcia a 
mohli tak z tejto hodnotovej stud-
nice čerpať energiu počas celého 
budúceho roka. 

Posledné obdobie je hektické v 
našej spoločnosti, zovšadiaľ na nás 
padá množstvo negatívnych infor-
mácií, občania často vyjadrujú svoj 
názor a mnohí v tej spleti údajov 
nevedia, aké stanovisko zaujať. V ta-
kejto atmosfére nás začiatkom roka 
čakajú parlamentné voľby. Pre našu 
samosprávu to znamená svedomi-
tú prípravu, aby sme občanom pri-
pravili dôsledný priestor na výkon 
ich zodpovedného voličského prá-
va. Verím, že výsledok volieb bude 
smerovať aj k zlepšeniu podmienok  
pre život a rozvoj samospráv. 

V tejto nejednoduchej atmosfé-
re sa snažíme neustále a neúnavne 
pracovať pre dosahovanie cieľov, 
ktoré sme si predsavzali, ktoré sú 
kľúčové pre naše mesto a pre po-
treby a život Tlmačanov. 

Prvý polrok prešiel v duchu 
očakávania a dopĺňania projek-
tov v žiadostiach o nenávratný fi-
nančný príspevok z prostriedkov 
EÚ, ich administratívnej a odbor-
nej príprave na realizáciu. Tak iba 
zhrniem tie najdôležitejšie: Obno-
va a rekonštrukcia MŠ Lúčik- zníže-
nie energetickej náročnosti  budov, 
zriadenie Komunitného centra, Zria-
denie Denného stacionára, Nado-
budnutie „multifunkčného uprato-
vacieho vozidla“,  projekt Zelených 
obcí, Wifi „pre Teba“, či zriadenie a 
obnova Hasičskej zbrojnice. Každý 
jeden projekt v sebe nesie hodiny a 
hodiny neustálej práce zamestnan-
cov úradu a ostatných osôb , ktoré 
na projektoch participujú. Za to im 
patrí moja úcta. 

V oblasti rozvoja mesta  sme ten-
to polrok vsadili na dlho pripravo-
vané projekty. Zrealizoval sa projekt 
rekonštrukcie elektrických prípojok 
financovaný ZsDS, následne mesto 
pristúpilo k odkúpeniu betónových 
elektrických stĺpov do majetku mes-
ta v dolnej časti Tlmáč. Počas nie-
koľkých mesiacov prebiehala v hor-
nej aj dolnej časti inštalácia optickej 
siete od spoločnosti Telekom sys-

témom vzduch-zem. Mnohí ste to 
v blízkosti svojich príbytkov zare-
gistrovali a dnes už služby optickej 
siete v pohodlí využívate. Ďakuje-
me za pochopenie pri výkopových 
prácach. V nedávnych dňoch Služby 
mesta Tlmače vybudovali priechod 
pre chodcov na Továrenskej ulici.  
Predprípravou bolo funkčné verejné 
osvetlenie tejto časti. Služby mesta 
Tlmače si po dohode s úradom na-
plánovali a aj zrealizovali komplet-
nejšiu údržbu cintorínov vrátane 
chodníkov, živých plotov. Súčasťou 
údržby bola výmena či oprava lavi-
čiek, tak ako aj osadenie nových na 
oboch cintorínoch vrátane osadenia 
nových smetných košov. Dlho sľu-
bovaná revitalizácia okolia jazierka 
prebieha v tomto období. Na jar tam 
bude našich občanov čakať nová 
oddychová zóna so sedením, upra-
venými ohniskami a osadenými koš-
mi. Svoje miesto si tam zriadila aj 
čoraz početnejšia skupina otužilcov 
„Tekovskie medvede“. Nech majú 
priaznivú zimu! 

Sľúbili sme postupné budovanie 
spevnených plôch. Realitou sa sta-
lo stojisko na Ružovej, vznikli nové 
parkovacie miesta na Mládežníc-
kej ulici.

V rámci pracovných kapacít v na-
šej príspevkovej organizácii sme sa 
postarali o postupnú opravu kom-
ponentov na detských ihriskách. 

Napriek rozsiahlej rekonštrukcii 
verejného osvetlenia, nedoriešenou 
ostáva časť Francúzskej dediny, no 
napriek tomu sa osvetlenie podarilo 
sfunkčniť v rámci vlastných zdrojov. 
V týchto dňoch nám spríjemňuje ná-
ladu opäť opravené vianočné osvet-
lenie. Radi by sme však  túto svia-
točnú scenériu aktualizovali. Aký je 
váš názor? Privítali by ste nové prv-
ky vianočného osvetlenia v našom 
meste, na voľných priestranstvách? 
Radi budeme poznať vaše názory.

Prejdem na oblasť školstva v 
meste. Veľmi sa teším veciam, kto-
ré sa nám v tomto smere podari-
li zrealizovať.  Po dlhotrvajúcich 
posudzovaniach objektu Školskej 
družiny a jedálne v Základnej ško-
le, ktorej budova bola poškodená 
sa Služby mesta Tlmače odvážne 
chopili vzniknutej situácie a počas 
letných prázdnin v celkovej sume 
48.000 € zrekonštruovali steny, osa-
dili nové rozvody odpadov, elektro-
inštaláciu, nové podlahy a dlažby, 
obklady aj vysprávky v suteréne, 
v celej jedálni a na poschodí ŠKD. 
V tomto prípade riaditeľovi a za-
mestnancom SMT patrí môj veľký 
obdiv a vďaka, pretože sa pustili do 

rekonštrukcie, ktorá postupne od-
krývala ďalšie vnútorné nedostat-
ky a oni ich odstránili na profesio-
nálnej úrovni v nevyhnutnom čase. 
Počas jesenných prázdnin v škole 
prebiehala 3. etapa rekonštrukcie 
elektroinštalácie hlavnej budovy ZŠ 
v rozsahu výmeny hlavného rozvá-
dzača na prízemí a v suteréne vrá-
tane rozvodov a svietidiel v objeme 
57.000,00 € zo štátneho rozpočtu 
aj rozpočtu mestského. Pozitívna 
správa, ktorú ste mohli zachytiť, 
je schválenie prostriedkov  z EÚ v 
sume 30.000,00€ a spoluúčasti mes-
ta na zriadenie špeciálnej  učebne 
prírodovedných predmetov- fyzika, 
chémia, biológia. Aktuálne neza-
háľame a pracujeme na predložení 
žiadosti o opravu strechy a palu-
bovky v telocvični ZŠ zo štátneho 
rozpočtu.

 Nezabúdam ani na nosný ľud-
ský faktor v školstve. Svoje pôsobe-
nie vo funkcii riaditeľky ZŠ po uply-
nutí funkčného obdobia ukončila 
PaedDr. Božena Dudášiková. Touto 
cestou sa jej chcem ešte raz veľmi 
pekne poďakovať za jej odvedenú 
prácu pre našu základnú školu. Lat-
ku nastavila vysoko a tak novej zvo-
lenej riaditeľke Radou školy Mgr. 
Helene Barátovej želám aby sa jej 
úroveň darilo nielen udržiavať ale 
aj zvyšovať. Mesto svojou neustálou 
finančnou a odbornou podporou, 
jej v tom bude napomáhať.

Tento rok žreb schválenej žia-
dosti o nenávratný finančný príspe-
vok z fondov EÚ padol na MŠ Lúčik. 
Rekonštrukcia v celkovom objeme 
cca 660.000 € bola venovaná zníže-
niu energetickej náročnosti budov. 
Z tohto pohľadu sa jednalo o celko-
vú rekonštrukciu častí, ktoré v sebe 
niesli náznak energetickej úspory 
vo všetkých 4 objektoch areálu 
MŠ- odizolovanie základov, zatep-
lenie stien a striech, výmena okien 
a dverí, nové radiátory, teplovod 
kúrenia, nové maľovky, komplet-
ná elektroinštalácia, úsporné svie-
tidlá,  bleskozvody. Pre potreby re-
konštrukcie a mimo nej sa vykonali 
ďalšie práce naviac- oprava statiky 
jednej steny na budove, kanalizácia, 
optická sieť, vymenené niektoré in-
teriérové dvere a ďalšie úkony, kto-
rých nositeľom boli opäť naše SMT, 
príspevková organizácia.

V našom ďalšom predškolskom 
zariadení v dolnej časti  MŠ Nová, 
sme zabezpečili kúpu novej  ku-
chynskej linky, vrátane nového 
kombinovaného sporáka, nové 
dvere do kuchyne, počítač aj tla-
čiareň. Časť tohto materiálového vy-
bavenia bola zakúpená vďaka dob-
rovoľnému finančnému výťažku z 
akcie „Tlmačský kotlík“ a sponzor-
stvu pána Eduarda Mesiarika. Svo-
jou šikovnosťou sa škôlke podarilo 

uspieť v projekte Tesco a spolu s 
mestom výhodne zakúpili a osa-
dili drevený záhradný domček so 
spevnenou plochou. Do preliezač-
ky, ktorú im venovala prednostka 
úradu pribudne šmýkala.

Aj tu patrí moja vďaka všetkým 
angažovaným v zrealizovaných pro-
jektoch, pri podpornej činnosti a 
samozrejme za ústretovosť, dávku 
profesionality a ochoty riaditeliek 
školských zariadení v neodmysliteľ-
nom spojení s pedagogickými aj ne-
pedagogickými zamestnancami. 

Teším sa, že sa v rámci spoloč-
nosti do popredia dostáva téma 
životného prostredia. Nie je tomu 
inak ani v našom meste. Rastúci zá-
ujem o naše okolie a prostredie, v 
ktorom žijeme sa pretavil do vyššej 
aktivity našich občanov a snahy sa 
osobne podieľať na úprave a skráš-
ľovaní nášho okolia. Tradične sme 
aj tento rok nakúpili a distribuova-
li smetné nádoby v rôznych obje-
moch.  Téma odpadového hospo-
dárstva je horúcou témou, ktorú 
riešia všetky samosprávy na Slo-
vensku.  Ako občania si neuvedo-
mujeme, že sme sami pôvodcami 
odpadu a pre zachovanie a zvyšova-
nie kvality životného prostredia, by 
sme sa mali snažiť  eliminovať jeho 
produkciu, zvyšovať mieru triede-
nia už vzniknutého odpadu a učiť 
dobrým návykom aj naše okolie. V 
prípade, že k tomu nedôjde, sami 
budeme doplácať na tento neduh 
a hradiť čoraz vyššie poplatky za 
odpad, ktoré nám vyrubujú spra-
covatelia odpadu aj Európska únia 
za nedodržiavanie štandardov mie-
ry separovania a tvorby odpadu na 
jedného občana.

Tlmačania, chráňme si prosím 
naše okolie, zodpovedne pristupuj-
me k tejto téme. Veď všetci chceme 
žiť v peknom a čistom prostredí a 
svoje peniaze si vieme užívať aj hod-
notnejšie ako uhrádzaním neod-
vratne sa zvyšujúcich  poplatkov 
za odpad! 

Častou aktivitou sa stalo opilo-
vanie stromov, kríkov a živých plo-
tov v meste. Zabezpečili sme frézo-
vanie zarastených plôch aby časom 
vznikli nové upravené zelené plo-
chy. Pre dodržiavanie bezpečnosti 
pri prívalových vodách sa zrealizo-
valo čistenie odvodňovacieho kaná-
la, kanalizačných vpustí a tradične 
sa odstraňujú stále vznikajúce čier-
ne skládky. Mimochodom! Aj za ich 
odstraňovanie platíme my všetci! V 
rámci udržiavania verejnej zelene 
sme zrealizovali tradičnú , jarnú aj 
jesennú brigádu. V júni areál ško-
ly navštívili a skrášlili zamestnan-
ci EMO. V septembri sme z iniciatí-
vy  schváleného projektu  Nadácie 
Orange zorganizovali brigádu aby 
sme spoločne vytvorili novú oddy-
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chovú zónu pri kostole. Akcia mala 
úspech a výsledok je viditeľný. Ve-
rím, že na jar uvidíme výsledok poc-
tivej nezištnej práce zúčastnených 
občanov, zamestnancov mesta aj 
Služieb mesta Tlmače.  Všetkým pat-
rí vďaka a rovnako aj gestorkám pro-
jektu pani Korcovej a Kupčiovej.

Oblasť životného prostredia sa 
nám podarilo pokryť tiež úspešný-
mi projektmi financovanými z fon-
dov EÚ. V rámci programu „Kvalita 
ovzdušia“ nám bolo dodané mul-
tifunkčné čistiace auto v sume 
170.000,00 €, ktoré budú obslu-
hovať zaškolení zamestnanci 
SMT. Tak ako sme vás informovali 
na sociálnej sieti, nedávno nám 
bola schválená ďalšia žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok v 
programe „Zelené obce“, v rám-
ci ktorého v meste vysadíme v 
budúcom roku stromy a kríky v 
hodnote 16.400,00€.

Chcem poďakovať riaditeľovi 
a zamestnancom príspevkovej 
organizácie za ich neustály prí-
nos pri udržiavaní čistoty, zveľa-
ďovaní aj rozvoji nášho okolia a 
majetku mesta. Chlapi, odvádza-
te zaslúžilú prácu!

Mesto tento rok zažilo pekné 
okamihy v športovej oblasti. V au-
guste sme organizovali prvý krát 
Slovenský pohár v cestnej cyklisti-
ke pod záštitou CK Spartak Tlmače. 
Výsledok bol viac ako pozitívny. Ra-
dosť a výborný dojem z neho nema-
li iba aktívni účastníci ale aj všetci, 
ktorí prišli toto podujatie svojou prí-
tomnosťou podporiť.  Podujatie sa 
osvedčilo tak, že vás z tohto mies-
ta pozývam už aj na jeho ďalší roč-
ník, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.-
19.8. 2020! Touto cestou sa chcem 
veľmi pekne poďakovať všetkým, 
ktorí pomohli podujatie doviesť do 
úspešného konca. Dobrovoľníkom, 
zamestnancom úradu, sponzorom, 
Dobrovoľnému hasičskému zboru 
mesta a samozrejme našim cyklis-
tom a členom CK Spartak Tlmače. 
Úspešný polrok majú za sebou at-
léti z DAK Tlmače, jednotlivci z AK 
Tlmače, kolkári a prelomový rok za-
žili karatisti ŠK Nová Baňa- Tlmače, 
ktorí úspešne reprezentovali  nielen 
Tlmače ale aj Slovenskú republiku 
na najväčšom svetovom poduja-
tí Majstrovstvách sveta a Európy v 
karate. Teší nás, že v našom špor-
te nastal všestranný rozvoj a pre-
dovšetkým deti zdravo a zároveň 
úspešne športujú. 

Blahoželám všetkým úspešným 
športovcom!

V rámci T-18 by sme v najbližšom 
období chceli vyznačiť nové ihriská 
a rozšíriť tak portfólio ponúkaných 
možností športu o badminton.

Kultúra už tradične v meste Tl-
mače kvalitne vypĺňa priestor na 

voľnočasové aktivity, kultúrne a spo-
ločenské vyžitie. Stálicami sú pod-
ujatia ako Letné kino na amfiteátri, 
Divadelné dni pod Slovenskou brá-
nou či úspešná nakupovaná kultúra 
(Fragile). Bez zamestnancov MsKS 
pod vedením Lucie Kúdelovej by sa 
nezaobišlo mnoho podujatí v mes-
te. Tak to bolo v prípade organizá-
cie úspešného Denného detského 
tábora pod záštitou Veroniky Áren-
dášovej a ostatných zúčastnených 
organizácii v meste.  K dispozícií pre 

občanov sme dali aj Voľnočasové 
centrum plné stolových hier. Ten, 
kto ešte nevyskúšal, urobil chybu. 
O zábavu je postarané! V rámci in-
vestovania do objektu Kultúrneho 
domu, sme obstarali osvetľovaciu 
techniku a dočerpali úver na rekon-
štrukciu budov zameraných na spo-
ločensko – kultúrne vyžitie  v celko-
vej sume 5.700 €, ktorou sme pokryli 
rekonštrukciu časti toaliet v MsKS  
slúžiace pre účinkujúcich.

Gestorom nášho kultúrneho ži-
vota v meste  ďakujem  a prajem im 
aj do budúceho roka veľa motivácie 
pri organizácii pekných kultúrnych 
a spoločenských podujatí. 

Ostáva mi spomenúť správu 
mesta, ktorá v sebe aktuálne nesie 
aj ťarchu nepopulárnych ale nut-
ných zvyšovaní miestnych daní a 
poplatkov. Tento krok nie je ojedi-
nelý a ani náhodný, deje sa v kon-
texte celkového zaťaženia rozpoč-
tu mnohými vládnymi opatreniami, 
ktoré na samosprávu neprechádza-
jú vo vyváženom stave a ruka v ru-
káve so zvýšeným výnosom podie-
lových daní zo štátu. Samosprávy sú 
nútené hospodáriť s menším roz-
sahom rozpočtu ale so zvýšenými 
nákladmi. Verím, že takéto opatre-
nia, napriek ich záťaži pre občanov, 
prinesú pozitívne výsledky do na-
šej samosprávy. Naopak vo väčši-
ne prípadov sme poslami dobrých 
správ.  V uplynulých dňoch sme 
dostali pozitívnu správu v podobe 
schválenej žiadosti na rekonštruk-
ciu a obnovu Hasičskej zbrojnice 
v sume 30.000,00€ za spoluúčasti 

mesta. Už prakticky rok poskytuje-
me Opatrovateľskú službu, na kto-
rú sme získali financovanie z nená-
vratných finančných prostriedkov z 
fondov EÚ  v sume 89.000,00€. Do 
budúcoročného návrhu rozpočtu 
sme vyčlenili položku 5.000€ pod 
názvom „Participatívny rozpočet“. 
Táto položka je venovaná občian-
skym projektom. Má za cieľ dosiah-
nuť účasť občanov na správe vecí 
verejných a to takým spôsobom, že 
v rámci tejto položky môžu občania 

sami navrhnúť, prípadne aj zrealizo-
vať zariadenie, výstavbu projektu vo 
zvolenej časti mesta, či organizovať 
aktivitu alebo podujatie s verejným 
cieľom. O podrobnostiach vás bu-
deme včas informovať.

 Dennodenne podporujeme 
naše miestne organizácie, podie-
ľame sa na organizácii rôznych 
podujatí. Stačí spomenúť Klade-
nie vencov pri príležitosti výročia 
SNP, posedenie s našimi staršími pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším,  
podujatie pre jubilantov, ktorým sa 
tohtoročná návšteva Energolandu v 
Mochovciach a sprievodný program 
páčili. Zastúpenie starších občanov 
v meste je vysoké, preto som rád, že 
sú stále aktívnou súčasťou každo-
denného diania v meste, sú studni-
cou hodnotných podnetov, myšlie-
nok aj ľudských hodnôt, ktoré nám 
v živote niekedy chýbajú. Zo srdca 
im všetkým želám pevné zdravie a 
vždy dôvod a chuť zotrvávať me-
dzi nami.

Nedá mi nespomenúť zámery dl-
hodobejšieho charakteru, no dôle-
žitého významu. Stále zotrvávame 
v rokovaní s vlastníkom športovísk v 
časti „Orešie“ o možnosti odkúpenia 
parciel, aktuálne slúžiacich na špor-
tovanie. Variácii je veľa, no je potreb-
né nájsť takú, ktorá by vyhovovala 
finančnej situácii mesta. Rokujeme 
s predstaviteľmi štátnych inštitúcií 

o výstavbe kruhového objazdu pod 
Lipníkom. Situácia s dopravou sa v 
tomto úseku stále zhoršuje a rieše-
nie je zo strany zodpovedných or-
gánov v nedohľadne. 

Dobudovanie kanalizácie v dol-
nej časti Tlmáč je stále našou prio-
ritou a to aj napriek zverejnenej vý-
zve na budovanie kanalizácii, ktorej 
podmienky nie sú úplne v súlade s 
našou situáciou. Nevzdávame sa a 
sme presvedčení, že iba sústavnou 
prácou dosiahneme aby kanalizá-

cia v meste Tlmače bola zreali-
zovaná.

Bytová otázka je živou témou 
v našom  meste.  Stále prebieha-
jú prípravné projektové práce 
na rekonštrukciu „slobodární“ a 
v posledných dňoch súkromný 
investor prejavil záujem o výstav-
bu bytového domu na Topoľovej 
ulici. Obe tieto možnosti vítame, 
nakoľko ich výstavbou si mesto 
zvýši šancu opätovný nárast poč-
tu obyvateľov, ktorých v posled-
ných rokov veľmi ubúda. Mož-
no jedným z nosných dôvodov 
bude prejavený záujem súkrom-
ného investora o objekt Preciosy 
a otvorenie výrobnej prevádzky s 
pracovnými príležitosťami.
 Milí Tlmačania, tak ako som pí-

sal v úvode, čas plynie veľmi rých-
lo. Rýchlejšie ako by sme si niekedy 
priali a to v momentoch, keď máte 
mnoho vecí naplánovaných, keď by 
ste chceli stihnúť zameškané a zrea-
lizovať nevyhnutné. Tak je to aj so ži-
votom v meste. Naplánovali sa mno-
hé veci, nie všetky sme zrealizovali. 
Iné sme zrealizovali aj bez pláno-
vania, lebo si to situácia vyžadova-
la a čas priniesol. Z hľadiska chodu 
samosprávy to nebol ľahký rok, no 
aj napriek rôznej nepriazni sme sa 
zomkli a snažili sa veci riešiť zodpo-
vedne a vždy s cieľom zveľaďovať 
naše krásne Tlmače. Budeme tak 
robiť aj naďalej, pretože vaša spät-
ná väzba nám ukazuje cestu, ktorou 
máme ísť a pre ktorú sa oplatí ísť.

Z tohto miesta sa chcem ako 
v ždy veľmi pek ne poďakovať 
všetkým, ktorí na našej spoločnej 
ceste za lepšími Tlmačmi nechali 
kúsok srdca, duše, myšlienky, po-
mohli finančne  aj materiálne. Pre 
Tlmače to má význam vždy!

Prežite krásne, pokojné, radost-
né, láskou, vierou, úsmevom a šťas-
tím pretkané nadchádzajúce via-
nočné sviatky. Nový rok 2020 nech 
je pre nás všetkých výzvou k lep-
šiemu životu!

Miroslav Kupči
primátor mesta

Zápisnice z jednotlivých Mestských zastupiteľstiev sú zverej-
nené na stránke mesta www.mestotlmace.sk alebo k na-
hliadnutiu na požiadanie na Mestskom úrade.
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Predmetom zrealizovaného pro-
jektu  je komplex opatrení na zvýše-
nie energetickej efektívnosti objek-
tu MŠ Lúčik v Tlmačoch. Na základe 
energetického auditu bola v projek-
te navrhovaná realizácia nasledov-
ných opatrení:

-zateplenie obvodovej steny
-zateplení  strechy, výmena 

bleskozvodov
-výmena výplní otvorov (okná a 

dvere) bez žalúzií
-inštalácia termoregulácie
-rekonštrukcia vykurovania
-rekonštrukcia elektroinštalácie
-rekonštrukcia osvetľovacej sú-

stavy
- výmena časti podláh v prízem-

ných priestoroch objektov
-ostatné nevyhnutné súvisiace 

činnosti a práce súvisiace s výzvou
Cieľom projektu je znížiť ener-

getickú náročnosť danej budovy a 

prispieť tak k ekologickej prevádz-
ke. Výsledným efektom je sanácia 
verejnej budovy, úspora verejných 
prostriedkov a skvalitnenie a zlep-
šenie podmienok pre verejnosť, pra-
covných podmienok zamestnancov 
materskej školy, zhodnotenie bu-
dovy po vizuálnej stránke a zabez-
pečenie finančne menej náročnej 
udržateľnosti a správy budovy. Ob-
novou budovy sa znížia celkové ná-
klady na vykurovanie, dôjde k zvý-
šeniu reprezentatívnosti a úžitkovej 
hodnoty budovy materskej školy. 
Realizácia projektu pozostávala z 
vyššie uvedených aktivít .

Samotná rekonštrukcia MŠ pre-
biehala predovšetkým v mesiacoch 
letných prázdnin, čím sme odstránili 
komplikáciu modernizácie počas pl-
nej prevádzky a za prítomnosti detí. 
Stavebné práce sa vykonávali v ma-
ximálnom možnom rozsahu a to aj 
napriek nepriaznivým poveternost-
ným podmienkam, dažde, vietor a 
vysoké teploty. Jedinou zmenou bol 
o týždeň posunutý začiatok školské-
ho roka a teda nástup detí do škôlky. 
Vo väčšine prípadov sme sa stretli s 
chápajúcimi prístupmi rodičov, čo 
nás  v prípade naplnenia verejného 
záujmu veľmi teší.

Svoje pozitívne pocity vyjadru-

Rekonštrukcia budovy MŠ Lúčik v Tlmačoch
je aj primátor mesta, ktorý tvrdí, že 
aj napriek nutnosti alokácie vyššie-
ho objemu finančných prostried-
kov  z vlastného rozpočtu, ako boli 
naplánované, sme šťastní, že sme 
našim deťom predškolského veku 
mohli zabezpečiť kvalitnejšie, bez-
pečnejšie a zdravšie priestory na 
ich vzdelávanie. Ušetrené financie z 
úspor, ktoré by mali byť viditeľné po 
ukončení vykurovacieho obdobia, 
budeme môcť investovať do ďalšej 
modernizácie objektu, ktorá nie je 
predmetom tejto výzvy. 

Riaditeľka MŠ uvádza, že všetci, 
vrátane celého pedagogického a 
nepedagogického  zboru si pochva-
ľujú predovšetkým výmenu okien, 
ktorá je citeľná už  v týchto dňoch. 
Učiteľky aj deti dlhodobo pociťovali 
neustále sa horšiace vzduchotesnia-
ce vlastnosti okien , ktoré znamenali 
veľké tepelné úniky.  Ďalším pálči-

vým problémom bola zatekajúca 
strecha a v triedach častokrát prí-
tomné vedrá  na zachytávanie vody 
z pretekajúcej strechy. 

Nevyhnutnou bola kompletná 
výmena elektroinštalácie, ktorá za-
isťuje nielen úsporu ale aj bezpeč-
nosť pri využívaní elektronických 
pomôcok. Nad rámec výzvy sme v 
rámci elektroinštalácie zaviedli in-
ternet do všetkých vzdelávacích a 
administratívnych priestorov. Ďal-
ším krokom k úspore je komplet-
ná výmena osvetľovacej sústavy a 
prechod na LED osvetlenia s mini-
málnou spotrebou elektrickej ener-
gie. V tomto sme brali ohľad aj na 
zvýšenie bezpečnostnej stránky, 
bol doplnený systém núdzového 
osvetlenia.

Systém kúrenia bol v objekte sta-
rom okolo 60 rokov pôvodný. Pri od-
halení teplovodu boli jasne zdoku-
mentovateľné úniky tepla. Objekt 
bol zaradený do energetickej triedy 
A1.Dnes sú už aj tieto nedostatky 
odstránené a deti budú mať z tohto 
hľadiska v triedach vyváženú teplo-
tu a my budeme môcť dosahovať 
značné úspory na vykurovaní.

Aj napriek tomu, že sa z pohľadu 
znižovania energetickej náročnosti 
objektu jedná o kompletnú rekon-

štrukciu, stále pred nami ostávajú 
práce a činnosti, ktoré je potreb-
né v materskej škole zrealizovať. 
Mohli by sme začať doplnením ža-
lúzií na nových oknách, výmenou 
vnútorných prechodových dverí, 
výmenou kuchynského zariadenia v 
príručných výdajniach jedla pri jed-
notlivých triedach. V exteriérových 
priestoroch škôlky by mohlo prísť k 
revitalizácii okolia, obnovy zelených 
plôch a k doplneniu prvkov v rámci 

detských ihrísk.
Sme veľmi radi, že sa nám po-

mocou nenávratných finančných 
prostriedkov z EÚ podarilo zvýšiť 
kvalitu, efektívnosť a znížiť energe-
tickú náročnosť mestskej budovy, 
ktorá od svojho vzniku bola prak-
ticky v pôvodnom stave, bez mož-
nosti rozsiahlejšej rekonštrukcie z 
vlastných prostriedkov mesta Tl-
mače.

Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová

Veľmi ma teší, že máme mož-
nosť zdieľať s našimi občanmi ak-
tivity, ktoré v našej materskej škole 
realizujeme. Po prázdninách sme 
načerpali nové nápady a tešili sa na 
nový školský rok. A už je tu! Našich 
bývalých predškolákov sme odpre-
vadili do školských lavíc a privítali v 
septembri nových škôlkárov. Začali 
sme pohodlne a to doslova - pyža-
mový deň. Boli sme celý deň v py-
žame. Od rána, pri desiate, cvičení, 
aktivitách, obede až po spánok. 
Tento deň si užili nie len deti, ale 
aj pedagogický a nepedagogický 
zamestnanci, ktorí neboli výnim-
kou. Október sa niesol v znení úcty 
k starším. Pre starých rodičov si deti 
pripravili program, ktorým sme po-
ďakovali za ich vzácny čas, prínos 
krásnych chvíľ, úsmevov, radosti a 

Ako je nám fajn,  
ako je nám výborne

skúseností. Po programe tradične 
nasledovala dielňa, kde deti so sta-
rými rodičmi, rodičmi a súrodenca-
mi vytvorili krásne jesenné dekorá-
cie, ktoré putovali na výstavu do 
kostola, na ktorú sme sa boli aj po-
zrieť. Jeseň nám má čo ponúknuť, 
okrem krásneho počasia, ktoré sme 
využili na vychádzku ku dvojkrížu, 
ponúka aj krásne plody jesene, kto-
ré sme si nazbierali a kreatívne vy-
užili. Kreatívni boli aj rodičia, ktorí 
nám pomohli s výstavou ovocia a 
zeleniny. Počas týždňa sme si v ma-
terskej škole spravili vitamínový 
deň - Deň jablka. Čakajú nás nové 
dni plné aktivít a predovšetkým 
zábavy, dobrej nálady a smiechu 
na ktoré sa veľmi tešíme s našimi 
škôlkarmi.
   Júlia Valachová
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Rekonštrukcia budovy MŠ Lúčik v Tlmačoch Zo života Materskej školy Lúčik
OD 17.6.2019 začala veľká rekon-

štrukcia našej MŠ za plného chodu 
prevádzky. Vďaka ústretovosti na-
šich rodičov a plnému pracovnému 
nasadeniu sme počas dvojmesačné-
ho obdobia od 1.7.2019 – 9.9.2019 
prerušili prevádzku MŠ. Výsledok 
si už užívame s veľkou radosťou a 
vďakou. Všetci zamestnanci MŠ si 
vyhrnuli rukávy a v druhej polovici 
augusta sa osobne pričinili o odstrá-
nenie stavebného neporiadku a po-
stupne vyčistili všetky priestory MŠ. 
Následne sa začalo veľké sťahovanie 
všetkého nábytku a zariadenia s po-
mocou Technických služieb mesta 
Tlmače, za čo im patrí veľká vďaka a 
vďaka MsÚ za nové interiérové dve-
re na triedach.

V septembri sme otvorili pre-
vádzku MŠ v spodnom zelenom pa-

vilóne, nakoľko horný pavilón bol 
ešte stále v rekonštrukcii do polo-
vice októbra.

17.9.2019 to najprv vyzeralo na 
dážď, no počasie sa napokon umúd-
rilo a doprialo nám vychádzku k 
dvojkrížu na Galejách, kde sme si 
spoločne triedy  Levíkov, Rybičiek 
a Myšiek uctili pamiatku našich vie-
rozvestcov „Cyrila a Metoda“.

Koncom septembra navštívili Sl-
niečko s Lúčikom malé Mačiatka a 
Levíkov a pasovali ich za škôlkarov. 
Odovzdali im papierovú hračku s 
diplomom a deti im zaspievali čas-
tušku „Zlatá brána“.

Deti z Rybičkovej triedy prispeli 
krátkym programom na „Uvítaní no-
vonarodených detičiek“ na MsÚ.

V októbri sme na školskom dvo-
re prevetrali vlastnoručne vyrobené 

šarkany a vyšantili sme sa v pestro-
farebnej palete napadaného lístia.

4.11.2019 sme pri príležitosti Dňa 
Materských škôl usporiadali Tekvič-
kový pochod a vyzdobenými tek-
vičkami sme vyzdobili areál MŠ. Zá-

roveň sme si uctili našich starých 
rodičov a v mesiaci úcty k starším 
krátkymi programami.

V novembri do našej MŠ zavítal 
pesničkár  a profesionálny hudob-
ník s agentúry Nobbo.  Celý projekt 
ako aj piesne a texty, boli formova-
né na  edukáciu, pri ktorých si deti  
utvrdzovali  pesničkovou formou 
základné znalosti o doprave. Hrou 
na elektronickej gitare a obrázka-
mi s dopravnými situáciami, pú-

tavou pesničkovou formou zaujal 
naše deti a utvrdzoval ich znalosti o 
doprave. Deti boli plné očakávania 
a pesničkár  ich zaujal svojimi há-
dankami s otvorenými otázkami. Za 
správnu odpoveď deti získali slad-
kú odmenu. Počas vystúpenia deti 
tlieskali, aj si veselo zatancovali.

 Na druhý deň sme sa zúčastnili 
besedy s Ing. kpt. Petrom Polákom,  
preventistom s Dopravného inšpek-

torátu v Leviciach, ktorý pútavou 
formou priblížil deťom dôležitosť 
dodržiavania bezpečnosti na ces-
tách a ihriskách. Deti sa zapájali do 
diskusie a kládli niekedy aj úsmev-
né otázky, ktoré nás všetkých po-
bavili.

Najbližšie nás čaká Mikuláš a Tl-
mačské Vianoce, kde predvedieme 
kultúrny program, ktorý deti s lás-
kou nacvičili.

  Edita Rybárová

Z činnosti Základnej školy
Výlety a exkurzie

Atlantis  
a Tekovské múzeum 

Dňa 15. októbra sa zúčastnili žia-
ci  6. a 7. ročník výletu v ATLANTISE 
a v TEKOVSKOM MÚZEU. Dostali sa 
tam autobusom. Spýtali sme sa, ako 
sa im výlet páčil: Simona Galbavá: 
,,Bolo to celkom fajn, v Atlantise to 
bolo naozaj zaujímavé.“ Filip Devo-
ša: ,,Dalo sa. V pohode.“ Ema Kosto-
lányová: ,,Jou, bolo to super, bolo to 
skvelé, bolo tam veľa aktivít, bublín.“ 
Dominika Kováčová: ,,V tom Antlan-
tise, kde sme boli my boli roboti a 
iné hračičky.“ Každému sa páči nie-
čo iné, ale aj vám povieme, čo sme 
tam vlastne zažili. ,,Keď sme dorazili 
do Atlantisu, odložili sme si veci a išli 
sme do oddelenia  VESMÍRU. Rozprá-
vali sme sa tam o tom, aký je život as-

tronautov vo vesmíre. Viete, kto bol 
prvý človek vo vesmíre a na Mesiaci? 
Vo vesmire bol prvý Rus Jurij Alexe-
jevič Gagarin. Odštartoval 12. apríla 
1961. Neil Armstrong bol Američan 
a bol to prvý človek na mesiaci. Po-
zreli sme si krátky film o tom, ako žijú 
astronauti. Vedeli ste, že vykonávajú 
svoju potrebu do trubice, ktorá to vy-
saje von. Dokonca nám ukázali, ako 
sa bavia vo vesmíre. Dali nám ochut-
nať z vesmírneho jedla. Boli tam ska-
fandre a pristávací modul. 7. ročník 
bol na Vynálezoch 21. storočia. My 
sme sa medzi tým dostavili do miest-
nosti, kde boli bublinkové prístroje. 
Potom sme navštívili miestnosť s 5D 
mašinami, s dvomi automatmi, prvý 
bol na elektroniku, ako napr. iphone, 
slúchadlá... Druhý bol na plyšáky. Po-
tom sme išli do obchodíku a z neho 

do Tekovského Múzea... PEŠO (haha) 
Tam nám hovorili o praveku. Urobili 
sme test na pozornosť a išli sme auto-
busom domov. Takýto bol náš výlet, 
zaujímavý a plný zážitkov.“

J.Barátová, J.Tarišková, S.Galbavá

Divadlo Nitra
Dňa 27.novembra boli žiaci 6.,7.,8. 

a 9. ročníka v Nitre na divadelnej hre 
TISÍCROČNÁ VČELA. Hra bola z ob-
dobia 19. – 18. storočia. Bola tam ti-
sícročná včela, ktorá sa starala, aby 
ľudia v správnej chvíli umierali. Boli 
dve dejstvá a medzi nimi bola 15-mi-
nútová prestávka. Potom sa išlo do 
nákupného centra Nitra Mlyny. Tam 
bol 1,5-hodinový rozchod. Mohli 
sme si kúpiť jedlo, oblečenie a pod. 
A potom sme už z obchodu išli rov-
no domov. Cesta bola fajn.

Múzeum holokaustu 
Sereď 

Pripomenúť si naše dejiny a skú-
siť sa zamyslieť nad dobou, ktorou 
sú dodnes poznačené milióny ľudí 
v Európe sme sa pokúsili spoločne 
so žiakmi deviateho a ôsmeho roč-
níka, ktorí dňa 5. novembra navštívili 
múzeum holokaustu v Seredi. Toto 
múzeum vzniklo v priestoroch býva-
lého pracovného a koncentračného 
tábora v Seredi, ktoré predstavuje 
autentické miesto viažuce sa k tra-
gickému obdobiu riešenia židovskej 
otázky na Slovensku počas druhej 
svetovej vojny. V múzeu sú vystave-
né dobové dokumenty, fotografie a 
predmety súvisiace s prenasledova-
ním Židov na území Slovenska. Jed-

(pokračovanie na str.6)
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Innovation Camp 2019

ným z vystavených artefaktov je do-
bytčí vagón, v ktorom deportovali 
Židov do koncentračného tábora 
Auschwitz. Múzeum zároveň slúži aj 
ako pamätník zavraždeným Židom 
zo Slovenska, pričom len táborom 
v Seredi ich prešlo približne 16 000, 
z ktorých bola väčšina zavraždená 
počas holokaustu. 

Divadlo Bratislava
Dňa 14. novembra boli šiesta-

ci a siedmaci v divadle v Bratislave 

(Dokončenie zo str. 5)

OLYMPIJSKÝ DEŇ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE TLMAČE
Udržať takú veľkú vec v tajnosti 

bolo pre nás nepredstaviteľné, ale 
stálo to za to. Áno, prekvapenie sa 
podarilo, a keď nás 3.12.2019 poctila 
svojou návštevou na Základnej ško-
le v Tlmačoch Anastasia Kuzmi-
nová, prežívali sme niečo neo-
písateľné. 

Ale pekne po poriadku. Zá-
kladná škola Tlmače v spolu-
práci s Vojenským športovým 
centrom Dukla Banská Bys-
trica, Slovenskou asociáciou 
olympionikov zorganizovali 
pre deti na Základnej škole Tl-
mače Olympijský deň. Olym-
piáda a šport je nástroj, kto-
rý pestuje v ľuďoch férovosť, 
vzájomnú spoluprácu a radosť 
zo súťaženia. Pri športovej hre 
máte možnosť tešiť sa z víťaz-
stva, no zároveň sa musíte na-
učiť prijať porážku a silnejšie-
ho partnera si zobrať ako vzor. 
Práve tieto hodnoty chceme 
vštepovať našim deťom, či už roz-
vojom športu na našej škole, ale aj 
osobným kontaktom so športovca-
mi, ktorí sú nám vzorom. 

V skorých ranných hodinách 
znela nádvorím školy hudba, po-
čas ktorej vlajkonosiči jednotlivých 
krajín prichádzali so svojimi tímami 
na otvárací ceremoniál. Česť niesť 
olympijskú vlajku mali Emma Klu-
čiarová, Simonka Záhorská, Kris-
tínka Struhárová a Zojka Lacková. 
Olympijský oheň za pomoci slo-
venských olympioničiek Martiny 
Hrašnovej, Natálie Prekopovej a 
Márii Gálikovej slávnostne zapáli-
li CavitHalimi a Romano Jančo. Po 
zložení olympijského sľubu žiakmi 
Veronikou Zajkovou a Samuelom 
Vranom, slávnostne otvorila olym-
piádu riaditeľka školy Mgr. Helena 
Barátová. 

Počas mesiaca november sa žiaci 
oboznamovali s tematikou „Olym-
pizmus a Olympiáda“ na hodinách 

telesnej výchovy a pripravovali te-
matické výtvarné diela Tokyo 2020. 
Najkrajšie práce boli ocenené vec-
nými cenami, a neskôr vystavené na 
besede s olympioničkami. Za prvý 

stupeň boli najkrajšími prácami die-
la Miriam Ďurovskej, Roberty Jančo-
vej a Samuela Kováča, za druhý stu-
peň Emmy ChiaryĎatkovej, Anety 
Daniely Vrtíkovej a Soni Árendášo-
vej. Samostatnou kategóriou boli 
prváčikovia, kde sme ocenili Sofiu 
Hercovú, Zuzanu Danišovú a Emmu 
Hrnčiarovú.  

 Športovú časť olympijského dňa 
začali žiaci Základnej školy kvízom, 
do ktorého sa zapojili všetci. Otáz-
ky na olympijské dianie a históriu 
zvládli bez problémov, v jednotli-
vých triedach boli najlepšími žiakmi 
Lenka Klučiarová v I. ročníku, Lucia 
Klučiarová v II.A, Linda Levasovská 
v II.B, Roberta Jančová v III.A, Sa-
muel Lipták v III.B, Emma Klučirová 
v IV.A, DarenRoderikStribula v IV.B, 
MathiasŽembery v V.A, Aneta Da-
niela Vrtíková v V.B, Janka Barátová 
v VI. ročníku, Sebastián Naď v VII. 
ročníku, Veronika Zajková vo VIII. 
ročníku a Soňa Panfilovová v IX. roč-
níku. 

 Aby sme nerozvíjali len intelekt, 
zapojili sme aj športového ducha a 
pripravili sme štafetový biatlon. V 
telocvičniach predviedli svoje ume-
nie viacčlenné štafety, ktoré súťa-

žili medzi sebou v každom roční-
ku zvlášť. Víťazmi prvom ročníku 
bolo družstvo v zložení Hrnčiarová, 
Kosorín, Turanská a Novák. Medzi 
druhákmi zvíťazili Klučiarová, Krč-
márová a Krátky, v treťom ročníku 
Kováč, Lipták, Vydrová a Šajbenová, 
vo štvrtom Butkovič, Dobšovičová, 
Moravčík a Nováková, a v piatom 
Kubicová, Lakatošová, Máčaj, Švaral 
a Žembery. V šiestom ročníku bolo 

najlepšie družstvo Barátová, Kupči, 
Tarišková a Horňák, v siedmom Ba-
logh, Benčatová, Ponický a Švaral, 
v ôsmom Arendášová, Kellnerová, 
Vozár a Jašek, a najúspešnejšími de-

viatakmi boli Lakatoš, Horňá-
ková a Brumlovský. 

 Po splnení olympij -
ských disciplín sme sa pre-
sunuli na besedu s olympio-
ničkami Martinou Hrašnovou, 
Natáliou Prekopovou a tlmač-
skými rodáčkami Máriou Gáli-
kovou a Michaelou Stehlíko-
vou Kúdelovou. Po krátkom 
predstavení prišlo najväčšie 
prekvapenie, na pódium vy-
stúpila najúspešnejšia sloven-
ská olympionička Anastasia 
Kuzminová. Úprimnej detskej 
radosti a nadšeného potlesku 
nebolo konca. Nasťa porozprá-
vala o skúsenostiach z olympi-
ád, prístupe k tréningu a odpo-
vedala aj na zvedavé otázky 

detí. 
 Ťažko sa nám lúčilo s takou-

to vzácnou návštevou, fotenie a 
podpisovanie bolo nekonečné, no 
museli sme. Poďakovanie za spo-
luprácu patrí Romanovi Benčíkovi 
- riaditeľovi VŠC DUKLA, vedeniu 
ZŠ Tlmače, pedagogickému zboru 
a poslancom MsZ v Tlmačoch.

Vedenie školy

na  divadelné predstavenie ZDRA-
VÝ NEMOCNÝ. Bolo to o dievčati, 
ktoré milovalo jedného muža. Otec 
však bol chorý a chcel, aby sa oženi-
la s doktorom. Ona to však odmie-
tala, lebo milovala iného. Tá dcéra 
mala aj macochu, ktorá sa k otcovi 
správala najmilšie, ale keď ju testo-
val, ako ho má rada, sa zistilo že s 
ním bola len preto, lebo bol bohatý. 
Tento test spravil aj na svoju dcéru. 
Dcéra si myslela, že je mŕtvy. Test 
spočíval v tom, že si ľahol na posteľ 
a robil sa, že je mŕtvy. Vedľa neho 
,,plakala˝.  Nakoniec si dcéra zobra-
la toho, koho milovala. 

Dňa 13.11.2019 sa naši ôsmaci Lukáš Vozár, Samuel Vrana, Veronika 
Zajková, Paulína Mihálová a Lívia Zlechovecová zúčastnili na celoslo-
venskej súťaži JA InnovationCamp v Bratislave. Žiaci mali za úlohu vy-
myslieť ako by mala vyzerať banka budúcnosti.

Budúcnosť bankovníctva bude vyzerať inak. Žiaci svoje predstavy o 
fungovaní bánk odprezentovali pred odbornou porotou zo Slovenskej 
sporiteľne. A ako vidia žiaci banky budúcnosti? Platobné karty, bankov-
ky a mince už nebudú fyzicky existovať. Budeme používať biometriu, 
hologram a virtuálnu menu. Banky budú využívať energeticky obno-
viteľné zdroje a vzdelávať klientov vo finančnej oblasti naprieč gene-
ráciami. Veríme, že nás čaká skvelá budúcnosť.

Naši žiaci sa spolu so svojimi kolegami v tíme zhostili úlohy výbor-
ne, keď S. Vrana získal 3.miesto a L. Vozár 2.miesto, k úspechu im gra-
tulujeme.

Mgr. Helena Barátová

Výlety a exkurzie

Žiaci 8. roč. – zľava: Samuel Vrana, Lukáš Vozár, Veronika Zajková, Lívia 
Zlechovecová a Paulína Mihálová
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Základná umelecká škola v Tl-
mačoch v školskom roku 2019/2020 
otvorila svoje dvere pre 227 žiakov. 
Vyučovanie prebieha v troch od-
boroch.  Hudobný odbor navšte-
vuje 102 žiakov a člení sa na odde-
lenia. Prvé oddelenie sa zameriava 
na  prípravné štúdium pre hudobný 
odbor, hru na klavíri, akordeóne, 

Základná umelecká škola v Tlmačoch vychováva 
hudobníkov, výtvarníkov a tanečníkov

zobcovej flaute, priečnej flaute, kla-
rinete, saxofóne, cimbale, husliach, 
kontrabase, violončele, keyboarde,  
ďalšie oddelenie  sa zaoberá vyu-
čovaním spevu a tretie sa venuje 
základom ľudovej hudby.  Výtvar-
ný odbor  sa zameriava na formou 
skupinového vyučovania, navšte-
vuje ho 102 detí. Tanečný  odbor  

navštevuje 23 detí.
V súčasnosti  pôsobí na ZUŠ V 

Tlmačoch 15 pedagógov.  
Významnou zložkou výchovno 

– vzdelávacieho  procesu je hra v 
ľudovom orchestri. Ľudový súbor 
založila v roku 2001 učiteľka Frede-
rika Uhnáková a úspešne ho vedie 
až doteraz. Súbor Zuškáčik sa vo 

veľkej miere podieľa na reprezen-
tácii školy. Jeho cieľom je pestovať 
folklórne cítenie, rozvíjať cit pre 
spoločnú hru. V tomto školskom 
roku pribudol ľudový spev, ktorý 
vedie učiteľka Nikola Jakubíková. 

V mesiaci október, ktorý je me-
siacom úcty k starším, deti zo Zuš-
káčika svojim folklórnym progra-
mom pozdravi l i  dôchodcov v 
Rybníku. V prvej časti hrali a spie-
vali deti z  najmladšieho Zuškáči-
ka a po nich potešili hrou, spevom 
a tancom žiaci z najstaršieho zo-
skupenia. Pre jubilantov hrali 11. 
novembra v spoločenskom dome 
na Lipníku. 

Každý mesiac môžu rodičia vi-
dieť a počuť výkony svojich detí na 
interných koncertoch, ktoré sa ko-
najú vo vynovenej koncertnej sále.

12. decembra 2019 sa uskutoč-
ní Mikulášsky koncert v koncert-
nej sále školy a 17. decembra 2019 
Vianočný koncert v spoločenskom 
dome na Lipníku. Srdečne Vás po-
zývame.

Renáta Godová

Opäť nastal čas stužkových 
slávností, jednej z najvýznamnej-
ších udalostí v živote človeka. Pre 
budúcich maturantov je práve ona 
príležitosťou ukázať sa vo svetle, v 
akom ich učitelia, rodičia a blízki ľu-
dia nepoznajú. 

Študenti 4.D tr iedy zo SOŠ 
technickej v Tlmačoch sa v piatok 
15.11.2019 slávnostne vyobliekali a  
pripravili všetko potrebné k oficiál-
nej, aj kultúrnej časti tohto večera.  
Zabezpečili si  reprezentatívnu sálu 
v priestoroch hotela Atóm, dobrú 
hudbu, profesionálneho fotografa,  
aj kameramana.  Bez prípravy na 
stužkovú sa to nezaobišlo, študen-
ti si posledné týždne nacvičovali 
scénky, spievali pesničky, prešli zá-
kladom spoločenského tanca, na-
učili sa postupnosť oficiálnej časti. 
Zažili tak veľa úsmevných príhod, 
smiechu, nervov z nezdaru, ale aj 
to patrí k utužovaniu dobrého ko-
lektívu.

Popri hľadaní vhodných náme-
tov k programu a pri skúškach som 
si uvedomila, že sa hanbia vystu-
povať pred spolužiakmi a určite sa 
teda budú hanbiť aj pred profe-
sormi. V ten večer mali trému, na 
nácvik programu bolo málo času, 
a tak sa občas aj zaimprovizovalo. 
Ale príhovory, poďakovania, šer-

povanie  a stužkovanie študentov 
v oficiálnej časti splnili zaužívané 
pravidlá a dopadlo to na výbornú. 
Po rodičovskom a učiteľskom tanci 
nasledoval kultúrny program, ktorý 
bol vkusný, zábavný a interaktívny, 
čo bolo milým prekvapením pre 
učiteľský zbor, aj pre rodičov.  Nie-
len zelená stužka – symbol mla-
dosti odjakživa patrí k tomuto ve-
čeru, čítali sa častušky, zapaľovali 

Stužková v Strednej odbornej škole technickej
sviečky, premietali fotky z detstva 
a zbierali sa črepy šťastia popri spo-
ločnom spievaní pesničiek „Stužko-
vá“ a „Nie sme zlí“. 

Niektorí prežívali stres viac, iní 
menej, ale stálo to za to. Veď stuž-
kovú pripravovali najmä kvôli rodi-
čom, svojim blízkym a nám učite-
ľom. Je to jedna z najkrajších foriem 
poďakovania, keď nám svojim vy-
stupovaním, slovami, kvetmi a ne-

mými pohľadmi prejavia vďaku a 
náklonnosť. 

Priznám sa, že na žiadnej stuž-
kovej slávnosti doteraz som sa ne-
ubránila slzám. Nebolo to inak ani v 
ten večer. Atmosféra bola veľmi do-
jímavá,  študenti sa správali galant-
ne a slávnostne. Som na nich hrdá, 
zo srdca im želám a budem im držať 
palce, aby úspešne zmaturovali. 

Ing. Bronislava Tomljenovičová
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„Tí, čo sa nepamätajú na minu-
losť, sú odsúdení na to, aby ju zno-
va prežili.“ G. Santayana

Aj v duchu tohto výroku sme sa 
rozhodli okrem plnenia si školských 
povinností aj trochu oddýchnuť si a 
vybrali sme sa na exkurziu do Poľ-
ska. Naše kroky viedli do koncen-
tračného tábora v Osvienčime, kto-
rý bol počas druhej svetovej vojny 
nemeckým vyhladzovacím tábo-
rom, ktorý postavili na príkaz H. 
Himmlera. Po napadnutí Poľska sa 
jeho prvými väzňami stali práve Po-

liaci. V plynových komorách však 
našli smrť predovšetkým Židia, ale 
aj Rómovia, sovietski vojnoví zajat-
ci a ďalší. Zahynulo v ňom približne 
1,5 milióna nevinných ľudí.

„Už pri vstupe do tábora sa mi 
to zdalo hrozné. No keď sme začali 
chodiť po jednotlivých budovách, 
začal som oveľa viac premýšľať, aké 
to naozaj muselo byť. A tak by sme 
si mali uvedomiť, ako sa dnes máme 
dobre.“, prezradil nám tretiak Ale-
xander Kopsa.

Tábory boli v Osvienčime tri. Ako 

Tlmačskí študenti navštívili tábor smrti
prvý bol postavený v roku 1940 Aus-
chwitz I. O rok neskôr Auschwitz II. 
(Birkenau). Zo spomínaných dvoch 
táborov väzni často odchádzali do 
pracovného tábora v Monowiciach, 
Auschwitz III. Väzňov pri odchode 
a príchode z práce vítal cynický ná-
pis “Arbeit macht frei.”- „Práca oslo-
bodzuje.“

Dozvedeli sme sa množstvo in-
formácií o živote v koncentračných 
táboroch cez životné príbehy ľudí, 
ktorí tu prežili obrovské násilie a utr-
penie. Mali sme možnosť pozrieť si 

stavby, plynové komory, šatstvo, vla-
sy obetí ako i ďalšie exponáty. Po-
čas výkladu sme položili množstvo 
otázok adresovaných sprievodky-
ni. Po spoznaní, aké veľké môže byť 
ľudské utrpenie zapríčinené ľuďmi, 
sme prehodnotili význam slobody, 
ktorú v súčasnosti považujeme ako 
za neodmysliteľnú a prirodzenú sú-
časť života.

„Nechápem, ako mohol človek 
človeku spraviť niečo tak ohavné a 
ponižujúce, keď sme si predsa všetci 
rovní a nemali by sme robiť medzi 
sebou rozdiely. Určite to treba vi-
dieť, lebo podľa mňa treba to as-
poň na chvíľu precítiť, nielen sa o 
tom učiť.“, prezradila svoje dojmy 
programátorka Katarína Kováčová.

Sprievodkyňa sa s nami rozlúči-
la slovami: „Vážte si, že ste slobod-
ní, lebo keby ste tu museli pracovať 
pri teplote ¬-20°C bez zimného šat-
stva a obuvi, jesť jedenkrát za deň 
a vykonávať toaletu len na základe 
povolenia príslušníkov komanda, 
vtedy by ste skutočne pochopili, že 
sloboda je jednou z najdôležitejších 
hodnôt ľudstva.“

Táto exkurzia nám pripomenula 
fatálny omyl ľudstva, dala ponauče-
nie z chýb minulých a predovšetkým 
nedopustiť, aby sa v budúcnosti 
tento omyl zopakoval. Osvienčim 
je miestom plným bolesti a zúfal-
stva a platí staré známe, že je „lepšie 
raz vidieť ako stokrát počuť.“

 Mgr. Marián Sabala

Tlmačania zašli do Nitry na Drotára
Ako už býva zvykom, nie je tomu 

inak ani tento školský rok. Okrem 
vyučovania a odborného výcviku sa 
zúčastňujeme aj rôznych školských 
či mimoškolských aktivít. Jednými 
z nich bývajú aj divadelné predsta-
venia. Tentokrát sme zašli do Nitry, 
kde na doskách Divadla Andreja Ba-
gara v Nitre hrali herci nitrianskeho 
divadla inscenáciu veselohry Drotár, 
ktorá priniesla vtipné momenty aj 
vášnivé chvíle. Zábavná rodinná zá-
pletka, alkohol, vtipné momenty, 
vášeň aj láska. Nič z toho nechýba-
lo v slovenskej klasike, vo veselohre 
Drotár z pera Jána Palárika.

Príbeh obyčajného slovenského 
drotára sa odohráva v roku 1860 v 
Pešti. Drotár sa tam vydáva hľadať 
svojho pomaďarčeného brata. Naj-
prv však v Pešti stretáva krásnu Ma-
rínu z Oravy, ktorú prichýlil bohatý 
strýko Rozumný.

Marína drotára zavedie za strý-
kom, ktorý mu hneď ponúkne prá-
cu. Drotár za ten čas všetkým na 
panstve vyrozpráva príbeh o tom, 
ako hľadá svojho brata. Až sa jed-
ného dňa, zhodou náhod, jeho brat 
zjaví na panstve, lebo sa hlási na 

pozíciu učiteľa. Predbieha ho však 
istý gróf z Poľska, ktorý bol v tom 
čase vo svojom rodnom kraji stíha-
ný žandármi a vzal drotárovmu bra-
tovi maturitný list. Na základe toho 
listu ho strýko nakoniec prijíma a z 
poľského šľachtica sa stáva na oko 
drotárov brat.

Týmto sa začína zamotávať klb-
ko osudov. Nemalý priestor dostali 
na pódiu vášeň a ľúbostné pletky, 
ktoré do hry vnesú dávku emócií. 
Podstatnú úlohu zohrá aj strýkov 
nemecky hovoriaci slu-
ha, ktorý o pravde od 
začiatku vie a snaží sa 
uviesť všetko na pravú 
mieru, ale nikto mu ne-
verí. Okrem neho sa v 
hre objaví aj nemecký 
žid a český žandár.

Keďže obdobie, v 
ktorom sa dej odohrá-
va, je zasadené do čias 
e x is tencie Uhor sk a , 
mohli sme dobovú au-
tenticitu vnímať aj na 
mnohojazyčnosti he-
reckých prehovorov. Na 
pódiu odzneli maďarči-

na, nemčina, poľština, ale napriek 
tomu prevažovala slovenčina. Aby 
diváci pochopili slová hercov v cu-
dzom jazyku, nad pódiom sa nachá-
dzal displej, kde sa premietali pre-
klady v slovenskom jazyku.

Hra ponúkla skvelý humor mie-
rený často do našich vlastných ra-
dov, nádherné kostýmy, nápaditú 
scénu a okrem vášnivých a v súčas-
nosti veľmi aktuálnych národnost-
ných a sociálnych sporov, rozporov 
a konfliktov vytvára autor veľký 

priestor aj pre ľúbostné vášne.
V hre sa predstavili herci DAB: 

Marián Viskup, Andrej Remeník, Bar-
bora Andrešičová, Nikolett Dékány, 
Tomáš Turek, Peter Oszlík, Martin 
Fratrič, Branislav Matuščin a Juraj 
Ďuriš.

Vychutnali sme si kultúrny záži-
tok v podobe pútavého a strhujúce-
ho príbehu na javisku. Je to komé-
dia, ktorá hovorí aj o vzťahoch, aj o 
mladých ľuďoch, aj o zamilovaní, aj 
vzťahoch s rodičmi, takže nie je dô-
vod, prečo by si tam niečo nenašiel 
aj mladý človek.

Mgr. Marián Sabala
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Po roku sme sa opäť dočkali. Ne-
nechali sme si ujsť Nitriansky auto-
salón 2019. Netrpezlivo sme čakali, 
kedy naše autobusy, plné študen-
tov, vyrazia na automobilovú show. 
Väčšina študentov, Strednej odbor-
nej školy technickej v Tlmačoch, 
sme sa zúčastnili v sprievode pe-
dagógov na 26. ročníku medziná-
rodného Autosalónu v Nitre, ktorý 
sa konal v areáli výstaviska Agro-
komplex Nitra, kde sme obdivovali 
okrem automobilových noviniek, 
„rýchlych mašín“, nádherných diev-
čat aj prekrásne vyleštené a vytu-
ningované autá.

Veruže bolo čo obdivovať a po-
kochať sa na nádherných automo-
biloch. Zastúpenie tu mala väčšina 
automobiliek pôsobiacich na trhu, 
či už Mercedes Benz, BMW, Jaguar, 
Range Rover, Volvo, Honda a ďalšie 
kvalitné automobilové značky. Istot-
ne nikomu z nás neunikli ani pred-

stavené premiéry na 
slovenskom automobi-
lovom trhu. To teda sme 
boli prekvapení, ale ešte 
väčšie napätie nás čaka-
lo v pavilóne, kde sme 
dlhý čas strávili obdivo-
vaním špeciálnych tu-
ningových kúskov.

Na svoje si prišli aj 
milovníci automobilo-
vých veteránov. Viacerí 
z nás sme si vyskúšali 
aspoň na chvíľu sadnúť 
do historických vozov, 
ktoré mali neraz dvakrát 
viac rokov ako my. Svo-
je expozície ukázali via-
ceré známe autokluby. Adrenalín 
stúpal a krv v žilách prúdila naďa-
lej. Súčasťou bohatého sprievod-
ného programu okrem iného bola 
príležitosť zajazdiť si na vozidlách 
v teréne na testovacích okruhoch. 

Stredoškoláci z Tlmáč obdivovali na autosalóne „rýchle mašiny“

Už dvadsiatysiedmy raz sa v Spo-
ločenskom dome na Lipníku stre-
tli divadelníci z celého Slovenska, 
aby spolu vytvorili nezabudnuteľ-
nú atmosféru festivalu Di-
vadelné dni pod Sloven-
skou bránou. Svoj podtitul 
- Memoriál bratov Držíkov-
cov - si festival pripomenul 
slávnostným otvorením v 
piatok večer, kde sa pre-
mietaním pripomenuli za-
čiatky festivalu. Podujatie 
prebiehalo od trinásteho 
do pätnásteho septembra 
a prinieslo až osem súťaž-
ných predstavení. Ako sú-
časť festivalu sa konala aj 
dielňa divadelnej kritiky 
pod vedením teatrolo-
gičky PhDr. Eleny Knopo-
vej, PhD.  Okrem toho pri-
pravilo Mestské kultúrne 
stredisko Tlmače, bohatý 
sprievodný program pre 
deti. Počas soboty vystúpil kúzelník 
Magic Tristan a cirkusové zoskupe-
nie Duo MAKUBI. V nedeľu potom 
bolo pre najmenších nachystané 
predstavenie Jean Favoritka Divadla 
Gasparego z Liptovského Mikuláša. 
Detské predstavenia ako aj súťažný 

Divadelné dni  
pod Slovenskou bránou

(Dokončenie z 1. str.)

TLMAČSKÉ VIANOCE

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým tým, ktorí prišli podporiť a finančne prispeli 

na  benefičnom podujatí TLMAČSKÉ VIANOCE, ktorého výťažok bude 
venovaný  zdravotne postihnutým deťom mesta Tlmače.   

Vianočné trhy nesklamali svojou 
rozmanitosťou a nádherné umelec-
ké dielka či rôzne maškrty spríjem-
nia pohodu v mnohých domácnos-
tiach. 

Tlmačské Vianoce už dávno nie 
sú podujatím miestneho charakte-
ru, vítame ľudí zo širokého okolia 
čomu sme samozrejme veľmi radi. 
Vďaka vám všetkým a vašej štedros-
ti a dobrote, vďaka MC LIPKA, ktoré 
venovalo celý svoj výťažok a rovnako 
aj vďaka BM Generation Levice ktorý 
venoval svoj honorár, sa počas dňa 7. 
12. 2019 vyzbieralo úžasných 965,-€. 
A ako už býva ďalším dobrým zvy-
kom, Mesto Tlmače po rozhodnutí 
primátora pána Miroslava Kupčiho 
navýšilo túto sumu ešte o 250,-€. Pe-
niažky budú rovným dielom preroz-
delené zdravotne znevýhodneným 
detičkám nášho mesta. 

Poďakovať sa nám patrí aj Rešta-

urácii Garaj, ktorá sa postarala o plné 
brušká organizátorov a dobrovoľní-
kov a TESCO STORES za sladkosti a 
občerstvenie pre deti.

 A tak sa stalo, že do tejto atmo-
sféry plnej čara Vianoc mohol spo-
kojne prísť aj Mikuláš. Predsa ten náš 
stromček na námestí nikto iný roz-
svietiť nemôže. Detské očká žiarili, 
keď zo strechy Spoločenského domu 
odlietal a z jeho saní iskril parádny 
ohňostroj...

Prajeme vám krásne sviatky, plné 
zdravia, spokojnosti, lásky a spoloč-
nej prítomnosti. S pozdravom pra-
covníci MsKS.
   Lucia Kúdelová

Kto našiel v sebe odvahu, odnie-
sol si zážitok, na ktorý bude dlho 
spomínať.

Vychutnali sme si výbornú at-
mosféru, odfotografovali mnohé 
„automobilové tátoše“ a v nepo-
slednom rade sme si odniesli nád-

herné zážitky a dojmy z autosaló-
nu, na ktoré sme spomínali ešte aj 
počas ďalšieho vyučovacieho dňa. 
Už teraz sa tešíme na ďalší a ešte 
lepší ročník tradičného automo-
bilového podujatia.

 Mgr. Marián Sabala

program sprevádzala vysoká účasť 
divákov. Tí zároveň mohli po kaž-
dom súťažnom predstavení hlaso-
vať a určiť tak víťaza ceny Divácke 

oko 2019. Tohto roku sa ním stalo 
Štúdio SKDK Topoľčany s inscená-
ciou Osamelý západ. O hlavnej cene 
rozhodovala porota zložená zo zá-
stupcov súborov, tam zase vyhrala 
monodráma žilinského divadelného 
združenia VAMO - Moje meno mám 
napísané na dverách. Za skvelý roč-
ník festivalu a jeho hladký priebeh 
sa chceme poďakovať všetkým účin-
kujúcim, divákom, spoluorganizáto-
rom, Fondu na podporu umenia a 
všetkým sponzorom. Ďakujeme.

Mgr. Štefan Jurča



10 Tlmačské echo

Tlmačskí seniori na okresných 
oslavách mesiaca úcty k starším

V rámci Mesiaca úcty k starším 
sa v kultúrnom dome v dolnej časti 
Tlmáč 22. októbra uskutočnilo spo-
ločenské posedenie tlmačských se-
niorov, ktoré organizovala miestna 
organizácia JDS s podporou primá-
tora Miroslava Kupčiho. Spolu s pri-
mátorom medzi seniorov prišla aj 
prednostka MsÚ Zuzana Kotrus Rá-
kociová. Na úvod podujatia kyticu 
melódií a piesní pre seniorov pripra-
vili žiaci miestne ZUŠ pod vedením 
svojich pedagógov. Mladí muzikanti 
už tradične spestrujú podujatia se-
niorov a seniori ich zato vždy odme-
nia srdečným potleskom,.

 V príhovore k seniorom  primá-
tor Miroslav Kupči ocenil celoživot-
nú práce staršej generácie. Seniori 
sa aj po odchode na dôchodok po-

Okresné oslavy Me-
siaca úcty k starším  
sa uskutočnili v Levi-
ciach 7. novembra v 
hoteli Astrum. Pozva-
nie na oslavy dostalo 
aj 15 tlmačských senio-
rov. Seniorov levického 
okresu prišli pozdraviť 
predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 
(ďalej NSK)  Milan Beli-
ca,  podpredseda NSK 
Igor Éder, predsedníč-
ka krajskej organizácie 
JDS Anna Oťapková, primátor mesta Levice Ján Krtík. 

Predsedníčka okresnej organizácie JDS Emília Nichtová na úvod 
svojho referátu poďakovala zástupcom Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, primátorom miest a starostom obcí za pomoc seniorom v na-
šom regióne. 

Na oslave boli odmenení čestným odznakom 3. stupňa zaslúžilí, dl-
horoční funkcionári, medzi ktorými bola aj Júlia Svrčková z tlmačskej 
JDS. Podpredseda NSK Igor Éder odmenil aj najaktívnejších jubilujúcich 
seniorov, medzi ktorými bola aj Tlmačanka Božena Lacková.

Po oficiálne časti a večery bola ešte tombola a do tanca a na počú-
vanie hrala skupina Taxi-band.

Text a foto: J. Burjaniv

Mesiac úcty k starším v Tlmačoch

Z letných aktivít Miestneho odboru Matice slovenskej v Tlmačoch
Mesto Tlmače, MO Matice slovenskej a Farský úrad 

Tlmače usporiadali vo štvrtok  4. júla 2019 spomienko-
vú slávnosť pri príležitosti 1156. výročia príchodu Sv. 
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Slávnosť v Tlmačoch 
začala liturgiou v kostole  Najsvätejšieho srdca Ježišov-
ho na Lipníku, ktorú celebroval dôstojný pán farár Mgr. 
Martin Orság, správca tlmačskej farnosti. Svätú omšu  
spevom sprevádzal cirkevný spevokol pod vedením 
Mgr. Stanislava Titurusa. Po sv. omši matičiari, pred-
stavitelia a občania  mesta  absolvovali  vychádzku  
na Festunok, kde položili venček s trikolórou  k slo-
venskému dvojkrížu. 

V nedeľu 21. júla 2019 sa členovia MO MS Tlmače 
zúčastnili na  XVIII. ročníku Národného výstupu na 
Sitno, ktorý sa koná  na počesť  prijatia Deklarácie o 
zvrchovanosti Slovenskej republiky.  Toto podujatie 
každoročne pripravuje Dom Matice slovenskej v Levi-
ciach  nepretržite od roku 2002. Účastníci výstupu sa 
zhromaždili o 9:30 pri jazere Počúvadlo. Prišlo mno-
ho matičiarov z okresu Levice (z Levíc, Starého Tekova, 
Rybníka, Čajkova, Veľkých Kozmáloviec,  Tlmáč), Ban-
ská Štiavnica, Žarnovica,  ako i vzdialenejších miest a 
obcí Slovenska. Na vrchole Sitna bol pripravený krátky 
kultúrny program a občerstvenie. Po zostupe k jazeru 
pokračoval program   hymnou MS, príhovorom a  vy-
stúpením folklórnych a speváckych súborov. 

Matica slovenská si v nedeľu 4. augusta 2019 v Martine pripomenula 
storočnicu svojho oživotvorenia v roku 1919. Program začal svätou omšou 
v RKK sv. Martina o 8.30 h, liturgiou v GK chráme Všetkých svätých o 9.00 h 
a službami Božími v Evanjelickom a. v. kostole o 10.00 h. Pokračoval v Par-
ku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou MS  odhalením busty náro-
dovca a predsedu MS Jána Vanoviča, dramatickou scénkou a vystúpením 
matičných umeleckých kolektívov. Oslavy ukončil slávnostný sprievod na 
Národný cintorín, kde sa uskutočnil pietny akt. Na podujatí sa zúčastnila 
početná skupina matičiarov z Levíc, Rybníka a Tlmáč.
   juzu

Účastníci spomienkovej slávnosti  Sv. Cyrila a Metoda na Festúnku 5. júla 2019

dieľajú na živote mesta. Spevácka 
skupina PO-KU-S spestruje rôzne 
podujatia v meste, ale reprezentu-
je Tlmače aj mimo mesta. Tlmačskí 
seniori sa zúčastňujú aj na rôznych 
súťažiach či už v športe, alebo v re-
citácii. Aj to prispieva k propagá-
cii mesta.

Mesto pre svojich starších obča-
nov prevádzkuje voľnočasové cen-
trum, kde si seniori môžu zahrať 
stolný tenis, spoločenské hry, ženy 
si vymieňajú skúsenosti z ručných 
prác, alebo si môžu len tak pri káve, 
alebo čaji posedieť s priateľmi. Pri-
mátor prisľúbil aj naďalej podporo-
vať aktivity seniorov. 

Po večery stretnutie pokračova-
lo tancom.

Text a foto J. Burjaniv
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Rozjasnime 
aspoň chvíľku

Tlmače sa môžu popýšiť všeli-
čím, ale rozhodne netreba zabúdať 
na organizáciu, ktorá združuje mat-
ky a ich rodinky s malými deťmi, a 
tak vytvára priestor pre zmysluplne 
trávený voľný čas tých najmenších 
detí v meste.

Materské centrum LIPKA práve 
oslávilo 11. rok svojej existencie a 
pri tejto príležitosti sa mohli prísť 
dňa 28. novembra 2019 pozrieť do 
jeho priestorov všetci záujemco-
via. Na Dni otvorených dverí získa-
li informácie o všetkých aktivitách 
či výhodách členstva, ale zároveň 
spravili radosť najmenším: prístu-
pom k hračkám, do „výtvorových 
kútikov“ a možnosťou zacvičiť si 
na detskom športovom náčiní. 
Na všetkých zúčastnených čakalo 
občerstvenie a vynikajúca torta. 
Zrekonštruované priestory a vy-

 Vždy ma potešilo, keď môj, 
teraz už dospelý syn priniesol zo 
škôlky v upotenej ručičke cukrík so 
slovami „to je pre sestričku“. Takis-
to ma hrialo na srdci, keď po večeri 
bez slova vzal utierku a utrel riad. 
Žiadne veľké slová, nijaké objíma-
nia, ani hladkanie by ma nepre-
svedčili o jeho cite ako tieto činy.

 Pomôcť človeku nemusí vždy 
znamenať, že ho vytiahneme z ho-
riaceho domu, rozvodnenej rieky, 
či spod lavíny. Zachrániť môžeme 
aj pred zlou náladou, smútkom a 
nepríjemnými myšlienkami. Ne-
vyžaduje si to mimoriadne hrdin-
stvo, silu alebo odvahu. Chce to 
málo. Možno práve taký cit, aký 
som objavila u svojho syna. Ten 
ľudský. Kto ho má, ten zvyčajne 
zistí, že s priateľom či blízkym nie 
je niečo v poriadku. A už vlastne v 
tej chvíli urobí prvý krok k pomoci. 
Viem, ľudia majú všelijaké staros-
ti, s ktorými si nevedia rady. Preto 
sa naučme rozdávať pochopenie 
a úsmev, nešetriť milými slovami, 
ktoré často pomôžu viac, než si 
myslíme. Naučme sa srdcom po-
čúvať nemé volanie o pomoc. Na-
učme sa myslieť na iných. 

 Človek je naozaj dobrý až 
vtedy, ak vo svojom srdci nájde 
miesto aj pre toho druhého. A 
potom každý deň, v ktorom nás 
niekto rád stretne a rád uvidí, a 
ktorému rozjasníme aspoň chvíľ-
ku, stojí za to žiť.
  Mgr. Edita Andrášiová

V septembri 2018 bola v Levi-
ciach otvorená nová bezplatná te-
rénna služba včasnej intervencie. 
Jej klientami sú rodiny s deťmi so 
zdravotným znevýhodnením od 0 
do 7 rokov života. Včasná interven-
cia predstavuje komplex služieb, 
zameraný na podporu a poraden-
stvo rodine dieťaťa so zdravotným 
znevýhodnením. Umožňuje rodiny 
sprevádzať, podporovať ich v čase, 
keď sa dozvedajú nové a neočaká-
vané informácie o svojom dieťati. 
Cieľom je zabezpečiť, aby rodičia 
dostali hneď po narodení dieťaťa 
(zistení jeho diagnózy), všetky do-
stupné informácie o svojich mož-
nostiach, nielen o liečbe a stimulácii 
vývoja dieťaťa, ale aj o možnostiach 
finančných kompenzácií. Každé die-
ťa je jedinečné a rovnako aj miera 
jeho postihnutia, je dôležité aby sa 

Narodili sa

Opustili nás

Povedali si áno

Dorota Budinská, 
Marek -  Gabriela

Šimon Halás,  
Tomáš - Andrea

Michal Kinčok,  
Michal - Anna

Tamara Králová, 
Ján- Kristína

Melisa Lukáčová,  
Patrik - Michaela

Viktória Nováková,  
Dušan -Jana

Dominik Bohuslav Valach,  
Peter - Adriana

Mária Rumanková vo veku 81r.
Antónia Titurusová, vo veku 97r.

Bohuslav Majer, vo veku 66r.
Jaroslava Havranová, vo veku 52r.

Milan Furár, vo veku 73r.
Milan Drozdík, vo veku 76r.

Božena Jašicová, vo veku 71r.
Vladimír Krištof, vo veku 52r.
Mikuláš Mihál, vo veku 70r.

Anna Vondenová, vo veku 74r.
František Gunič, vo veku 78r.
Mária Kováčová, vo veku 87r.
Emília Švarcová, vo veku 84r.

Zora Becková, vo veku 72r.
Ján Mlynárik, vo veku 68r.

Mária Valachovičová, vo veku 87r.
Viliam Vician, vo veku 68r.

Jozef Harmady, vo veku 74r.
Anna Ondreášová, vo veku  89r.

Marek Michalovič  
a Mgr. Stanislava Gažiová

Lukáš Škrabák a Lulu Považan
Adam Fuljer a Soňa Hlavatá

Dušan Havran  
a Soňa Benkovičová

Michal Stehlík  
a Michaela Kúdeľová

Roman Tuhy  
a Vladimíra Kostolná

Radoslav Paulenka  
a Lenka Kúšteková

Tomáš Vallo  
a Michaela Kinčoková

Spoloèenská  
rubrika

Materské centrum LIPKA 
dýcha novotou

novená herňa ponúkajú raj pre de-
tičky a oddychovú oázu mamin-
kám. Podľa záujmu sa organizujú 
aj tvorivé dielne, záujmové krúžky, 
prednášky či pohybové podujatia. 
LIPKA je istým spôsobom dobrou 
prípravou aj na vstup do materskej 
školy, pretože deti sa stretávajú so 
svojimi rovesníkmi, učia sa kom-
promisom a socializácii.

Na záver spomeniem sponzo-
rov, vďaka ktorým sme mohli po re-
konštrukcii znovuotvoriť materské 
centrum pre verejnosť. Naša vďaka 
okrem ochotných maminiek a otec-
kov patrí i nasledovným: Mesto Tl-
mače, MŠ LÚČIK, TESCO STORES SR, 
Stanley´s pizza Tlmače, M. Ilenčík 
– SAFETY FERRY, s.r.o., V. Stonavská 
a sponzori hračiek.

PaedDr. Monika Kotorová, pred-
sedníčka MC LIPKA

Bezplatná Služba včasnej intervencie  
v Leviciach pre rodiny s deťmi 

so správnym prístupom začalo čím 
skôr. Častokrát ste to práve vy ro-
dičia, ktorí ako prví dokážete po-
strehnúť odchýlky vo vývine svoj-
ho dieťaťa, nakoľko od narodenia 
sledujete každú novú schopnosť, 
ktorú dieťa prejaví. 

Ak máte akékoľvek otázky ne-
váhajte a kontaktujte službu včas-
nej intervencie tel. číslo 0910/753 
003. web: http://www.svilevice.
sk/#intro

 Nemusíte nikam chodiť, náš tím 
príde za Vami.
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O kolektívnom úspechu bežcov 
AK Tlmače hovorí predošlý článo-
ček.

Čo však rok 2019 znamenal pre 
jednotlivcov? 

Svoje veľké výsledky, naplnenie 
dlhoročných túžob i snov, možno i 
sklamania, zdravotné problémy – 
to všetko sme zaznamenali v roku 
2019.

Každý vie, aké ťažké je vracať sa 
znova do kolotoča bežeckých pod-
ujatí po dlhšej prestávke. A bol to 
práve Milan Švec, ktorý pre zdra-
votné problémy , i pracovné staros-
ti a hlavne starosti a radosti s ma-
ličkou dcérkou Adelkou mal dlhšie 
prestávku v tréningoch. Znova sa 
však vrátil (ako bývalý najúspešnej-
ší bežec AK Tlmače) medzi bežcov a 
hneď výbornými výkonmi a pódio-
vými umiestneniami.

Vynikajúce úspechy zaznamena-
la Katka Bátovská, ktorá po Milanovi 
prevzala pomyselné žezlo najlepšej 
a aj najúspešnejšej bežkyne AK. Niet 
hádam pretekov, kde by nestála na 
stupni víťazov. Okrem toho sa tohto 
roku stala aj tvárou MMM Košice, čo 
ešte viac si môžeme želať na spro-
pagovanie nášho mesta.

 úspešne pôsobil ako vodič na 
3:45 na slovenskom najprestížnej-
šom maratóne v Košiciach, dostal už 
pozvánku aj na budúci rok a dokon-
ca aj na ďalší maratón v Bratislave.

Lucka Bôriková ako nová členka  
sa t.r. prezentovala v Košiciach na 
polmaratóne. Uvidíme, čo prinesie 
pre ňu rok 2020.

Naše členky Mirka Moravčíková a 

Dňa 17.8. 2019 bol odštartovaný 
už 7. ročník behu Od Tatier k Duna-
ju. Miesto štartu bola Jasná  v Demä-
novskej doline. Celková dĺžka trate 
346,1 km. Cieľ : Tyršovo nábrežie, 
Bratislava.

Beh od Tatier k Dunaju sú preteky 
tímov, nie jednotlivcov. Do pretekov 

sa prihlasujú 6 a 9 až 12-členné tímy, 
zastupované svojím kapitánom. Ka-
pitán zodpovedá voči organizáto-
rom za členov svojho tímu. Trať tvorí 
celkovo 36 úsekov. Úseky sú rôznej 
dĺžky a obťažnosti. Všetky úseky sú v 
dĺžke 7 až 12 km. V prípade 12-člen-
ného tímu, každý člen tímu odbe- 

Čo priniesol rok 2019 v Atletickom klube Tlmače 

Od Tatier k Dunaju

Peťka Havranová sa 
na plný úväzok ve-
nujú našim deťom, i 
keď je to mnohokrát 
i na úkor ich vlast-
ných tréningov.

Feri Klúčiar podá-
va z pretekov na pre-
teky  lepšie výkony 
, bojuje a veru jeho 

tri dcérky majú v 
ňom veľký vzor a 
vidno to i na ich 
vlastných bežec-
kých výsledkoch 
/ napr – v októb-
ri boli všetky tri 
vyhodnotené v 
rámci BB tour v 
Banskej Bystri-
ci/ Ešte o nich budeme veľa po-
čuť, napokon i o ďalších deťoch 
z DAKU.

A môže sa pochváliť iné 
mesto, kde jeho primátor sám 
prešiel na biku  trasu OTKD a tak 
sprevádzal našich bežcov. Náš 
primátor a člen AK Tlmače Miro-
slav Kupči áno. Samozrejme, na 
tejto trati podali neskutočný vý-
kon všetci ostatní členovia AK.

Eve Seidlovej sa splnil sen, v 
tomto roku odbehla posledný zo 6 
TOP maratónov na svete /New York, 
Boston. Chicago, Berlín, Tokyo, Lon-
dýn/ a získala unikátnu medailu kto-
rú vlastní na Slovensku len 12 bež-
cov. Zároveň sa t.r. kvalifikovala ako 
4 – tá z 10 na svete  / vo svojej veko-
vej kategórii/ na Majstrovstvá vete-
ránov v maratóne, ktoré sa uskutoč-
nia v Londýne v apríli2020.

-is-

hne štafetovým spôsobom 3 úseky. 
Pri menšom počte členov tímu od-
behnú niektorí bežci 4 úseky. Tímy 
v kategórii E) ULTRA sú zložené zo 
6 členov a každý člen absolvuje 6 
úsekov.

Ako sme už uviedli, celý pretek 
bol rozdelený pre 5 kategórií.

A/ ALL – 9 až 12 členné družstvá, 
bez rozdielu veku, výkonnosti a po-
hlavia.

B/ Ženy – 9 až 12 členné tímy bez 
rozdielu veku a výkonnosti.

C/ MIX – 9 až 12 členné tímy bez 
rozdielu veku a výkonnosti (počet 
žien musí byť rovnaký alebo vyšší 
ako mužov).

E/ ULTRA  6 členné tímy bez roz-
dielu veku, výkonnosti a pohlavia

S/ SÓLO – jednotlivci
Družstvo AK Tlmače bojovalo 

v kategórii C/ MIX a obsadilo vy-
nikajúce 3. miesto vo veľmi tvrdej 
konkurencii. Na 1. mieste skončilo 
družstvo AŠK Fénix Bratislava, do-
siahnutý čas 24:49:09, na 2. mies-
te družstvo CRAFT, ich čas 25:31:33, 
no a AK Tlmače ako 3. v poradí, čas 
27:26:55.

GRATULUJEME.
Zloženie tímu AK Tlmače: Daniela 

Havranová, Sylvia Havranová, Petro-
nela Havranová, Mirka Moravčíková, 
Katka Bátovská a Ivanka Ferenc.

Kapitán  Miroslav Bátovský, ďalej 
- Ivo Došek, Ján Moravčík, Peter Sa-
laj, Andrej Salaj, František Klučiar.

Na záver len toľko, že celé pre-
teky našich bežcov sprevádzal na 
bicykli primátor mesta Tlmače Mi-
roslav Kupči, s vedením jedného 
vozidla si výborne poradila Kamil-
ka Straňovská, podporu a zázemie 
poskytol Zsolt Straňovský.

Ešte raz vďaka za výbornú repre-
zentáciu nášho mesta, ako aj Atle-
tického klubu, vďaka za vašu sú-
držnosť, ústretovosť, obetavosť a 
bojovnosť.

-is-
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European Youth Chess Championship 
2019 (Majstrovstvá Európy mládeže)

Mladý tlmačský šachista Tomáš Béreš sa cez 
letné prázdniny zúčastnil Majstrovstiev Európy 
mládeže, ktoré sa konali v Inchebe v Bratislave. 
Tohto významného šachového podujatia sa zú-
častnilo až okolo 1300 juniorov do 18 rokov. To-
máš súťažil v kategórii OPEN16 (chlapci narodení 
v rokoch 2003 a 2004). Tomáš postupne nastúpil 
proti 2 Čechom, Holanďanovi (vicemajster Eu-
rópy O16 2019), Slovákovi a narazil aj na repre-
zentantov Čiernej Hory, Poľska, Belgicka, Bosny 
a Hercegoviny a v poslednom kole si premeral 
sily proti reprezentantovi Írska. Tomáš uhral 4 
body z 9 kôl za 3 víťazstvá, 2 remízy a 4 prehry 
a v konečnom poradí obsadil krásne 98. miesto, 
s čím bol ako 114. nasadený hráč pred turnajom 
veľmi spokojný. Na tomto turnaji si dokonca do 
hracej miestnosti nemohol zobrať ani vlastnú 
vodu a pero a bez vizitky ho do nej ani nepus-
tili, z turnaju si odniesol cenné skúsenosti a v 
nasledujúcich mesiacoch sa zatiaľ prejavujú aj 
na jeho výsledkoch.

Mezinárodní šachový turnaj  
JESENÍK OPEN

Letné prázdniny zavŕšili Tomáš Béreš aj s ot-
com Dominikom tým, že sa zúčastnili českého 
turnaja v Jeseníku. Tohto turnaju sa dokopy zú-
častnilo 188 šachistov. Dominik štartoval v tur-
naji A a umiestnil sa v strede štartovného poľa. 
Tomáš  nastupoval v turnaji B a ako 21. nasade-
ný hráč obsadil 6. miesto so 6,5 bodmi z 9 kôl 
a ešte do posledného kola bojoval o pódiové 
umiestnenie.

ŠACHOVÝ KLUB MESTA TLMAČE
5. liga

V októbri odštartovala pre šachistov NŠK 
Tlmače B už aj 5.liga. Družstvo je opäť zlože-
né z mladých hráčov ako Tomáš Béreš, Róbert 
Bajnok, Tobiáš a Karol Borsíkovci, mladých ša-
chistiek ako Hana Havranová, Sára Kovalčíková 
a Oleksandra Khovpei, ktorí všetci navštevujú 
Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach. Týchto 
šachistov v družstve dopĺňaju skúsení harcov-
níci ako Alfréd Baroška, Svetozár Havran a Pa-
vel Weisenpacher. Na prvé dvojkolo nastúpili 
Tlmače proti hosťom z OŠKA Pohronský Rus-
kov. Domáci nastúpili v zložení Alfréd Baroška, 
Tobiáš Borsík, Karol Borsík a Oleksandra Kho-
vpei. Oba zápasy dopadli remízou a to vďaka 
dvojbodovému Alfrédovi Baroškovi a aj Olek-
sandry Khovpei, ktorá pri jej premiére vyhrala 
tiež obe partie. 

2. liga
Koncom októbra začala pre šachistov NŠK Tl-

mače najpodstatnejšia 2. liga. Tlmačania cestovali 
najprv do Topoľčian , ktoré nastúpili aj s veľmaj-
strom Pacherom. Proti silným domácim nastúpi-
li Tlmače v  zostave: 1.Škreňo 2.Krupa 3.L.Béreš 
4.M.Kuna 5.D.Béreš 6.T.Béreš 7.Záhorský 8.P.Kuna. 
Domáci síce vyhrali 4,5:3,5, no ešte pred koncom 
poslednej partie nebolo jasné, že aký bude koneč-
ný výsledok. Jedinú výhru si z Topoľčian odniesol 
T.Béreš, remízou partie skončili na šachovniciach 
Krupu, L.Béreša, M.Kunu, Záhorského a P. Kunu. 
Škreňo a D. Béreš so silnými súpermi partie ne-
zvládli a prehrali.

V 2.kole cestovali hráči Tlmáč do Nitry a nastu-
povali proti domácim z Nitrianskej šachovej akadé-

Po letnej príprave začala v auguste tohto roku 
nová futbalová sezóna 2019/20, do ktorej vstúpil 
Futbalový klub mesta Tlmače s novými cieľmi a s 
ešte väčšou mládežníckou základňou, ako tomu 
bolo doteraz. V našom klube sa darí rozvíjať mlá-
dežnícke kategórie, čo je našim cieľom, pretože 
pohybová aktivita je pre deti veľmi dôležitá v ich 
fyzickom či psychickom vývoji. 

Začnime od tých najmenších. V tomto kalen-
dárnom roku sa nám podarilo zriadiť ako jedné-
mu z mála klubov v Levickom okrese futbalovú 
predprípravku, ktorú navštevujú deti od troch 
do šiestich rokov z materskej školy. Deti sa veľmi 
snažia, rodičia ich podporujú na každom jednom 
tréningu a naplánované sú už pre túto kategóriu 
v tomto i budúcom roku futbalové turnaje. Tieto 
deti, ako i ďalšiu kategóriu U9 (deti do 9 rokov), 
trénuje Martin Majer. Naša U9 síce nehrá súťažné 
zápasy, no je dôležitou súčasťou klubu a pocti-
vo dopĺňa ich starších kolegov z kategórie U11, 
ktorí zarezávajú v okresnej súťaži prípraviek, kde 
im v súčasnosti pod vedením trénera Jaroslava 
Éhna patrí priebežné 4. miesto. Žiacka kategória 
U15, ktorú vedie Michal Titurus, nám túto sezónu 
robí veľkú radosť, pretože mladí futbalisti zlepšili 
dochádzku na tréningy a osobitým prístupom k 
zápasom či tréningom dosahujú lepšie výsledky, 
ako tomu bolo v posledných rokoch. V tabuľke IV. 
ligy ObM Levice - sever starší žiaci U15, im počas 

FKM Spartak Tlmače v sezóne 2019/20
zimnej prestávky prislúcha 6. miesto. Naši doras-
tenci v súčasnosti zarezávajú v spojenom druž-
stve s OFK Rybník, pod vedením trénera Františ-
ka Vyskočila. V tabuľke IV. ligy ObM Levice dorast 
U19 im počas zimnej prestávky patrí 3. miesto, z 
čoho sa veľmi tešíme a prajeme našim juniorom 
veľa futbalového zdaru do jarnej časti sezóny. 
Mužstvo dospelých pod vedením Róberta Spa-
siča, malo nástup do tejto sezóny mierne slabší, 
čo sa odzrkadľuje aj na tabuľkovom umiestnení, 
keď im patrí po 15-tich zápasoch v okresnej súťaži 
13. miesto. Mužstvo prešlo rôznymi zme-
nami v kádri, niektorí hráči odišli, iní prišli, 
a preto sa musí ešte skonsolidovať. 

Veľkým otáznikom a neistotou futbalu 
v Tlmačoch ostáva stále nevyriešená situ-
ácia ohľadom športovísk v meste. V súčas-
nosti má Mesto Tlmače stále iba v pre-
nájme tieto športoviská od súkromného 
podnikateľa, kde nájom končí k 31.12.2019. 
Čo bude po novom roku nevieme, pretože 
situácia ohľadom záujmu vedenia mesta 
Tlmače k futbalu je veľmi nepriaznivá. V 
prebiehajúcej sezóne, niekoľko zápasov 
do konca jesennej časti, bola primátorom 
mesta Tlmače vypnutá dodávka elektrickej 
energie do areálu futbalového štadióna, 
čím nám bola naša dobrovoľná práca s are-
álom a mládežou veľmi sťažená. Fungova-

li sme za pomoci elektrocentrál, ktoré nahrádzali 
zdroj elektrickej energie. Cez týždeň, keď nebolo 
možné používať elektrocentrály, museli sa deti či 
dospelí členovia klubu prezliekať  vonku na tribú-
ne, keďže nebolo bezpečné pohybovať sa po tme 
v priestoroch budovy futbalového štadióna. Sna-
hou zo strany výboru FKM bolo niekoľko krát túto 
nepríjemnú situáciu vyriešiť, no primátor mesta 
Tlmače neoblomne trval na svojom čine odpoje-
nia futbalového štadióna od elektrickej energie 
a tak je v súčasnosti štadión naďalej odpojený. 
Tréningová činnosť sa presunula do telocvične, 
no čo bude na jar, nevieme.

Výbor FKM

mie tentoraz v zostave: 1.Krupa 2.D.Béreš 3.Valovič 
4.T.Béreš 5.Pereszlényi 6.Boldiš 7.Záhorský 8.Ra-
kovský. Tentokrát boli hostia favoritom aj v slabšej 
zostave a so súperom vyhrali výsledkom 6,5:1,5, 
keď najprv svoje partie zvíťazili Rakovský a Krupa, 
potom remízovali postupne Pereszlényi, Záhorský 
a Boldiš a posledné 3 partie zvíťazila hneď po sebe 
aj trojica Valovič, D.Béreš a T.Béreš.

Majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ LEVICE
Začiatkom novembra sa konali okresné maj-

strovstvá ZŠ a SŠ v Leviciach. Gymnázium Andreja 
Vrábla je prakticky v posledných rokoch liahňou 
mladých šachistov pre ŠK Tlmače. 

V turnaji základných škôl reprezentovali Gym-
názium Andreja Vrábla Karol Borsík, ktorý ob-
sadil 6. miesto a pravdepodobne sa zúčastní aj 
majstrovstiev kraja v Nitre, Samuel Gagač, ktorý 
skončil 15. a Lukáš Košuth, ktorý obsadil 24. miesto. 
Tento rok súťažilo v tejto kategórii 33 žiakov zá-
kladných škôl.

V turnaji stredných škôl reprezentovalo Gym-
názium Andreja Vrábla až 17 študentov z celkové-
ho poľa 24 študentov. 1.miesto si vybojoval Tomáš 
Béreš so 6,5 bodmi o pomocné hodnotenie pred 
2. Martinom Solčanom. Prvú trojicu uzatvára To-
máš Mäsiar a na majstrovstvá kraja postupujú aj 4. 
Gabriel Galló a 5. Dominik Žilkay. Okrem Tomáša 
Béreša mladí  tlmačskí šachisti sa umiestnili na-
sledovne: Róbert Bajnok figuroval na 7.mieste, 
Tobiáš Borsík na 8.mieste, Oleksandra Khovpei 
na 16., Hana Havranová na 18. a Sára Kovalčíková 
na 20.mieste. Na majstrovstvá kraja si teda vybo-
jovali postup aj 2 dievčatá Oleksandra Khovpei a 
Hana Havranová . 

Na majstrovstvách kraja ZŠ A SŠ  levický okres 
budú reprezentovať aj tlmačská  mládež a zároveň 
študenti levického gymnázia a je predpoklad, že 
niektorí majú šancu postúpiť aj na majstrovstvá 
Slovenska.
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Písať o turistike ako zdraviu pro-
spešnej aktivite je ako nosiť drevo 
do hory. Apropo, hory, príroda to 
sú chrámy pre turistov. Len by sme 
sa tam aj tak správali. Ten úvod bol 
nutný, pretože turisti najlepšie vi-
dia čo sa deje s lesmi a vôbec s prí-
rodou. Ale vráťme sa k tlmačskej 
turistike v období od leta do zimy 
roku 2019.

Ešte koncom mája sme uspo-
riadali autobusový zájazd do Boj-
níc, kde sa ponúkali rôzne turistické 
atrakcie. Všetky tieto atrakcie, vrá-
tane chodníka v korunách stromov 
bolo možné prejsť jednou trasou. 
Táto merala približne 8 km v trvaní 
4 hodín. Jún je teplotou predzvesť 

leta. S tým sa uvažovalo pri tvorbe 
kalendára na tento rok. 2 náročné 
akcie tomu plne zodpovedali. Sta-
robylá Myjava, jej kopanice kto by o 
nich nepočul. Na vlastné oči sme sa 
presvedčili o ich malebnosti. Uby-
tovanie na Starej Myjave úplne do 
toho zapadalo. Putovaním po zvlne-
nej Myjavskej pahorkatine nemalo 
konca kraja. Osady roztrúsené po 

širokom okolí (nazývané kopanice) 
dávajú tejto krajine jedinečný ráz. 

Cez kopanice sme sa dostali do 
Sobotišťa, pôsobisko Samuela Jur-
koviča, zakladateľa družstevníctva 
na Slovensku. Návrat spojmi, kto-
rých kombináciu nikto nevie lep-
šie pripraviť ako náš cestovateľský 
mág Karolko Toman. 2. deň bol cieľ 
našej túry hrad Branč. Ako inak, cez 
mesto Myjavu. O Myjave by sa dalo 
veľa písať, dominujú jej folklórne 
slávnosti a tradičná myjavská sli-
vovica. Samozrejme mesto dýcha 
históriou (slovenské národné rady, 
roky štyridsiate ôsme - meruôsme). 
Po peripetiách sme sa konečne do-
stali na Branč. Keď dorazili aj zadné 

voje našej výpravy, spoločne sme sa 
nevedeli vynadívať na krásu okolia 
tohto hradu.

 Ešte v tom istom mesiaci naši 
turisti podnikli 3–dňovú túru do 
pohoria Žiar. Toto pohorie patrí k 
menej známym horám. Oddeľuje 
hornonitriansku kotlinu od Turčian-
skej. Ubytovanie našli v chate Po-
niklec na známej Remate. Túry boli 

náročné ani nie na prevýšenia, ale 
hlavne na nekonečný počet km. 

To už prišiel mesiac júl. Čas let-
ných prázdnin, ničnerobenia. Turisti 
však ďalej pripravovali akcie. Začia-

tok mesiaca ako každoročne sme sa 
podieľali na letnom tábore pre deti 
našej školy. V spolupráci s pani uči-
teľkami sme pripravili pre deti atrak-
tívny program v starom kameňolo-
me v Malých Kozmálovciach.

Vrcholom aktivít v živote nášho 
KST je Týždeň tlmačských turistov. 
21 – 28. júl sa uskutočnil jeho 24. 
ročník v neznámych Levočských vr-
choch. 60 rokov žiadna turistika v 
týchto horách neexistovala. Dôvod 
je jasný – vojenský priestor. Ubyto-
vanie sa podarilo zabezpečiť v malej 
dedine Vrbov s krásnym termálnym 
kúpaliskom. Značkovanie pre turis-
tov žiadne, resp. úplne klamlivé, ale 
cykloznačky na každom kroku. Pri-
šla na rad orientácia podľa mapy a 

TURISTIKA OD LETA DO ZIMY ROKU 2019

Krása kde len oko dovidí

 Hrad Branč na malebnom kopci Myjavskej pahorkatiny

Náš dočasný domov

Začiatok túry v Toryskách

buzoly. Možnosti pre turistiku veľ-
mi široké. Len stručne: Kežmarok so 
svojou históriou, prechod hrebeňa z 
Torysiek (prameň Torysy) do Ľubic-
kých kúpeľov, Levoča s Mariánskou 

horou, Spišská kapitula, Slovenský 
raj a ďalšie. Viete si predstaviť, že 
každá z týchto túr mala svoje čaro. 
Každá namáhavá, ale regenerácia 
v termálnej vode to odstránila. Pre 
ilustráciu aspoň 2 fotografie:

Septembrová turistika bola si-
tuovaná do nám neznámej oblas-
ti v Slovenskom rudohorí – plani-
na Galmus. Je to rozsiahla krasová 
planina, rozdelená Poráčskou doli-
nou na severnú a južnú časť. Hlav-
ným lákadlom bola tiesňava, ktorú 
vytvoril bielovodský potok. Žiadna 
značka, úpravy riečiska potoka ani 
náznakom. To len zvýrazňovalo di-
vokosť tiesňavy, ale pre nás to bol 
adrenalín.

Aj druhý deň bol nabitý pekný-
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Pitter do Extraligy

Popis k fotkám:
Hlavná kategória ženy 

 Dlhoročný hráč Škk Tlmače si zahrá najvyššiu slovenskú ligu.Jeho kva-
litné výkony si všimlo vedenie KO Žarnovica a prejavili o neho záujem. 
Po dohode s vedením a hráčmi Škk Tlmače bude tento rok Štefan Pitter 
hrať Extraligu za Žarnovicu. Je to pre neho odmena za dlhoročné kvalit-
né výkony , ktoré odvádzal  vždy za svoj klub. Vo svojom veku 58 rokov 
je to  pre neho veľká odmena a možnosť ukázať svoju hráčsku kvalitu a 
popasovať sa s najlepšími tímami a hráčmi na kolkárskom  fóre.

Pitter začal svoju kolkársku kariéru v roku 1984 v Tlmačoch, chvíľu 
hrával aj za Kamenár Levice, na určitý čas prestal hrávať kolky kvôli práci 
v zahraničí, no napokon s  sa opäť vrátil domov a aj k svojim obľúbeným 
kolkom do Tlmáč. V roku 2015 a 2017 sa stal Majstrom Nitrianskeho kraja 
a v roku 2017 obsadil na Majstrovstvách Slovenska 8-me miesto.

„ Piťovi “ ako ho všetci  v klube voláme, prajeme  aby sa mu darilo a 
porazil ešte nejedného súpera a nech mu to padá.

 Milan Vrablec    

ŠKK Tlmače v dalšom súťažnom ročníku 2019-20  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  13  športových kolektívov. Hrá sa systémom každý s 
každým doma a vonku, v jesennej časti 2019 a v jarnej časti 2020.

Hráčsky káder klubu sa oproti predchádzajúcemu ročníku prakticky ne-
zmenil a tvoria ho nasledovní hráči: Fábik Štefan, Ing.Gálet Jaroslav, Havran 
Miloš, Kosorín Marian, Ing.Lehocký Jaroslav, Pitterová Vanda, Ing.Šumeraj 
Jozef, Vrablec Milan, Bc.Zajko Filip, Mgr.Zajko Juraj ml., Zajko Juraj st. a Za-
jko Dominik. 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.Gá-
let Jaroslav a Zajko Juraj st., pričom poslední dvaja menovaní sú súčasne 
členmi Výkonnej rady SKoZ za NR-kraj..

 ŠKK Tlmače fungujú vďaka podpore mesta Tlmače, sponzorom a 2%-
dane. Priaznivci a sympatizanti tohoto krásneho športu nás môžu pod-
poriť: Športový klub kolkárov Tlmače, Občianske združenie, Ružová ulica 
41,Tlmače, IČO:000037969650.

 Milan Vrablec
Link na priebežné výsledky na internete:  www.kolky.sk / Výsledky / ON 

LINE výsledky / 2.liga Západ.
 

Športový klub kolkárov 
Tlmače aj v novom ročníku 

hrajú 2.ligu západ

mi zážitkami v Kluknave (celodre-
vený krytý most), výstup na kopec 
s čudesným názvom Koľvek, Čierna 
hora s madonou.

Október bol naplnený tiež zau-
jímavými akciami. Západné Tatry, 
Račková dolina. Do tejto  obľúbenej 
doliny sa turisti z Tlmáč, Levíc vra-
cajú skoro každý rok. Nebolo tomu 
ani tentoraz inak. Niektorí z prestíž-
nych dôvodov, že ešte nevystúpili 
na majestátny Baranec, druhí me-
nej ambiciózni len pre krásu dolín 
tatranskej prírody. Nech už je to 
ako chce každý si našiel príležitosť 
pre splnenie svojich snov. Skvelé 
ubytovanie v horskom hoteli Oreš-
nica (900 m) poskytlo všetko čo 
ľudia turistického razenia potre-
bujú. Stretlo sa nás tam 24 hory 
milujúcich turistov. Plní elánu (v 
kútiku duše aj obáv) sa skupinka 
12-tich odvážnych turistov vydala 
ráno 11. 10.2019 o 8.00 hod.  na Ba-
ranec (2185 m). Ostatní si našli ciele 
tohto dňa podľa svojich možnosti 
a plánov. Vysokohorský charakter 
mala aj túra hoci „len“ Jamnickou 
dolinou. Kto bol v Tatrách za ide-
álneho počasia (bezoblačná oblo-
ha, žiadny vietor, pomerne teplo) 
ten si vie predstaviť krásu hôr. Tak 
sme to mali po oba dni nášho po-
bytu. Račkovou dolinou až na Rač-
kové plesá to bol úžasný zážitok 
pre všetkých. 

Neviem čím sme tak Bohu milí, 
ale priazeň nebies nás sprevádza-
la aj na turistickej akcii koncom ok-
tóbra v horách Klenovského Vepra 
(1380 m) a Sihlianskej planiny. Úžas-
ná akcia v trvaní 2 aktívnych dni. 
Spolu približne 45 km s batohom 
na chrbte. Aspoň zopár údajov: vý-
stup na spomínaný kopec s návra-
tom na „kolešňu“ Janka Kováčika 
(ubytovanie), celodenný presun na 
Látky, kde človek išiel na doraz. Po 

Divokosť prechodu tiesňavou

ceste Lom nad Rimavicou, prameň 
Ipľa. Mám pocit dobrej rozlúčky s 
obľúbeným Veprom, kde sme vo 
svojej histórii zažívali mnohé krás-
ne chvíle. Pre naplnenie turistické-
ho kalendára nám chýbajú už len 
akcie v Kremnických vrchoch a zá-
ver roka na Inovci. 

Patrí sa ešte informovať aj o ná-
učnom chodníku ktorý buduje-
me okolo Lipníka. Sú už postave-
né niektoré informačné tabule na 
trase. Čaká nás postavenie vyhliad-
ky na Plešovici a ďalšie vybavenie 
(smerovníky). To už na jar budúce-
ho roku. V týchto mesiacoch relatív-
neho kľudu sa musíme popasovať s 
náročnou administratívou (skôr by-
rokraciou), bez ktorej asi chodník 
nemožno otvoriť. 

Úplne na záver. Tento rok bol 
mimoriadne bohatý na turistické 
podujatia. Perfektná organizačná 
príprava však urobila z týchto ak-
cii studnicu pekných zážitkov nie-
len turistov, ale aj občanov nášho 
mesta. 

Jozef Pecha

Horny rad: Juraj Zajko st., Štefan Fábik, Milan Vrablec, Filip Zajko, Juraj 
Zajko ml. Stred: Vanda Pitterová, Jaroslav Gálet, Štefan Pitter, Jaroslav 
Lehocký Dolný rad: Dominik Zajko
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