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Milí Tlmačania,
v čase, keď som pred rokom písal 

úvodníkové riadky, s mysľou nasme-
rovanou na najkrajšie sviatky roku 
– Vianoce, asi nikomu z nás ani  len 
nenapadlo, aký ťažký rok nás čaká. 
Pandémia COVID- 19, ktorá zasiahla 
svet, zmenila aj naše plány a pred-
savzatia. Ukradla nám naše sny a 
túžby. V mnohých prípadoch ľuďom 
vzala prácu, rodinu, či priateľov. Ob-
medzila naše spoločenské vzťahy a 
stretnutia, uväznila  mnohých na-
šich starších spoluobčanov do izo-
lácie. Všetko, čo po iné roky bolo 
pre nás bežné, sme museli prehod-
nocovať , meniť a v mnohých prípa-
doch asi aj odopierať. Aj samosprá-
vu postihol ten istý osud. Zastavili 
sa bežné činnosti, financie putova-
li do zabezpečenia primárnych po-
trieb alebo na ochranu obyvateľ-
stva. Občania sa zomkli a spoločne 
v prvej vlne pandémie promptne 
reagovali na primárne požiadavky. 
Šili rúška, zabezpečovali ochranné 
a dezinfekčné prostriedky a naku-
povali potraviny pre našich starších 
občanov. S nádejou sme očakáva-
li ústup pandémie v lete a počas 
letných dní sme dúfali, že sa ocit-
neme na našich vytúžených dovo-
lenkách. Ani leto však nebolo pod-
ľa našich predstáv. S jeseňou prišla 

druhá vlna pandémie a my sme sa 
ocitli tvárou v tvár celoplošnému 
testovaniu. Musím vysloviť môj 
obdiv a vďaku všetkým zdravotní-
kom, administratívnym pracovní-
kom, dobrovoľníkom, hasičom či 
silovým zložkám SR za bezproblé-
movú organizáciu. V krátkom čase 
sme spolu so zamestnancami sa-
mosprávy dokázali zmobilizovať 
všetky sily na to, aby občan mohol 
získať informáciu o svojom zdra-
ví. Vám občanom patrí veľká vďa-

ka za podporu, vysokú účasť a v 
mnohých prípadoch aj za úsmev 
a porozumenie, ktoré sme spoza 
rúšok vnímali. 

Opäť je tu čas, kedy s nádejou 
hľadíme do dní budúcich. Do dní 
vianočných, ktoré nám od nepamäti 
prinášali nádej, silu, vieru, odpúšťa-
nie, sny aj nové vízie. Tieto vianoč-
né sviatky budú iné. Iné z hľadiska 
situácie, ktorú dennodenne zažíva-
me. Verím však, že budú plné chvíľ 
umocnených dôležitosťou rodin-

ného puta a najčistejších ľudských 
hodnôt. Prichádza čas, kedy sa v 
jednej chvíli splietajú všetky emó-
cie, aby vytvorili tú jedinečnú at-
mosféru Vianoc. Za sviatočným sto-
lom nájdu svoje miesto spomienky 
na tých, ktorí nás opustili, uvítanie 
tých, ktorí sa narodili a želania tých, 
ktorí to jedinečné puto rodiny sce-
ľujú. Uzavrime tento priestor, ne-
nechajme doň vniknúť negatívnym 
myšlienkam, tešme sa daru prítom-
nosti a verme v lepšiu budúcnosť. 
Nechajme do svojich príbytkov pre-
niknúť posolstvo Vianoc, rozžiar-
me ich tým najligotavejším svetlom, 
svetlom úsmevu, šťastia, detskej ra-
dosti a obdarovania.

Milí Tlmačania, na sklonku roka, 
v čase vianočnom, Vám všetkým  
prajem zdravie, lebo je vzácne, lás-
ku lebo je krásna, šťastie lebo nám 
spôsobuje radosť, nádej lebo je ne-
vyhnutná a ciele lebo náš život ro-
bia zmysluplnejšími a plnohodnot-
nejšími.

Prajem Vám požehnané Viano-
ce a nádejný šťastný nový rok 2021!

Miroslav Kupči

Naše noviny si môžete 
prečítať aj online na

www.tlmacskeecho.sk
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V predchádzajúcom čísle sme 
vám písali o tom, čo rozpočtové pro-
vizórium znamená a ako mesto po-
čas jeho trvania funguje. Vtedy sme 
vám priniesli informáciu o tom, čo 
aj napriek rozpočtovému provizóriu 
chystáme a čo robiť budeme. Dnes 
vám z tohto miesta môžeme po-
skytnúť informáciu o tom, čo máme 
za sebou: v rámci vzdelávania sme 
v základnej škole dokončili a odo-
vzdali do užívania špeciálnu učeb-
ňu na vyučovanie prírodovedných 
predmetov. Verím, že deťom aj keď  
v obmedzenom počte, prináša ra-
dosť a kvalitnejšiu výučbu. Význam-
ným spôsobom sme podporili re-
konštrukciu suterénnych priestorov, 
keď mesto Tlmače alokovalo finanč-
né prostriedky na novú podlahu v 
suteréne a navyše sme pomohli ve-
deniu školy optimalizovať cenové 
ponuky na jej pokládku a ušetriť tak 
financie. Sme radi a vyslovujeme 
vďaku všetkým, ktorí sa na rekon-
štrukcii suterénu podieľali osobne a 
nezištne, či prostredníctvom grantu 
a vytvorili tak nový funkčný priestor 
pre školákov či športovcov. Prioritou 
však ostáva rekonštrukcia telocvič-
ne, ktorá je v nevyhovujúcom stave 
a na ktorú veríme, že získame pro-
striedky z dotácie MŠ SR, aby sme 
mohli opraviť strechu, palubovku 
či časť elektroinštalácie.

Rekonštrukciu Hasičskej zbrojni-
ce sme ukončili a hotovú odovzdali 
do užívania v októbri. Oproti prvému 
rozpočtu, ktorého financie sme zís-
kali dotáciou z MV ŠR, sme našu spo-
luúčasť navýšili zo 6.000 € na 10.000€ 
aby sme namiesto pôvodne pláno-
vanej rekonštrukcie jednej garáže 
mohli zrekonštruovať obe. Mestom 
Tlmače zriadený Dobrovoľný hasič-
ský zbor mesta tak bude môcť vy-
užívať celú budovu v objekte Slu-
žieb mesta Tlmače na Mlynskej ulici 
a uschovávať špeciálnu techniku po-
trebnú pre ich činnosť. Medzi tú ne-
dávno pribudlo aj špeciálne vozidlo 

Život mesta počas rozpočtového provizória
IVECO Daily, ktoré mestu Tlmače 
odovzdalo MV SR prostredníctvom 
Hasičského zboru Slovenskej repub-
liky do užívania. Slávnostného aktu 
odovzdávania v Nitre za zúčastnil 
primátor mesta a členovia DHZM.

Na začiatku septembra bola zho-
toviteľovi odovzdaná stavba objek-
tu Komunitné centrum na Topoľo-
vej ulici. Práce na stavbe prebiehajú 
podľa plánu a z dlho nevyužívanej a 
chátrajúcej budovy sa na jar stane 
nové a užitočné centrum.

Čo je komunitné centrum? Pri-
márne je v ňom poskytovaná služ-
ba pre fyzické osoby v nepriazni-
vej sociálnej situácii ako je základné 
sociálne poradenstvo, pomoc pri 
uplatňovaní práv a právom chráne-
ných záujmov, pomoc pri príprave 
na školské vyučovanie a sprevádza-
nie dieťaťa do a zo školy a školského 
zariadenia, vykonáva sa preventív-
na aktivita, utvárajú podmienky na 
vzdelávanie, záujmovú činnosť, roz-
voj pracovných zručností, zvýšenia 
možnosti zamestnania, zamestna-
nosti a osobného rozvoja. Činnos-
ti možno realizovať aj v prospech 
inej fyzickej osoby, ktorá spĺňa pod-
mienku územnej príslušnosti ku ko-
munitnému centru, ako aj skupiny 
týchto fyzických osôb vrátane rodi-
ny a komunity ako takej. V komunit-

nom centre sa vykonáva komunit-
ná práca a komunitná rehabilitácia. 
Sme presvedčení, že v našom komu-
nitnom centre si nájdu svoje miesto 
ľudia bez vekovej hranice, rasy či 
vyznania a dostanú priestor aktivi-

ty, ktoré budú viesť k primárnemu 
cieľu komunitného centra - vytvárať 
komunitu a spájať ľudí.

Počas roka sme podali žiadosť 
na pridelenie dotácie v rámci opat-
rení COVID- 19. Predmetom žiados-
ti bola výstavba verejných WC na 
Lipníku. Bola nám schválená vo 
výške 20.000 eur so spoluúčasťou 
mesta vo výške 2220 eur. Očakáva-
me, že na jar 2021 budeme môcť 
osadiť moderné kontajnerové mo-
duly na mieste dnes nefunkčných 
toaliet pri mestskom úrade a po-
skytnúť službu verejných toaliet 
občanom, návštevníkom či pri rôz-
nych podujatiach.

Protipandemické opatrenia  za-
stavili posudzovania ďalších pro-
jektov vo fáze rozpracovanosti a 
iné sa preložili na budúci rok. Tak je 

tomu aj s výsadbou stromov vrám-
ci schváleného projektu „Zelené 
obce“, ktorého realizácia sa presú-
va na rok 2021.

Aktuálne v meste prebieha re-
konštrukcia autobusovej zastávky 

v dolnej časti Tlmáč, ktorú vyko-
náva naša príspevková organizácia 
Služby mesta Tlmače. Predmetom 
rekonštrukcie sú všetky nástupné 
plochy, kde od roku 2010 bola osa-
dená šmykľavá dlažba. Vymieňajú 
sa obrubníky, dlažby a vytvárajú 
nové bezbariérové nástupy. Z tohto 
miesta sa musíme poďakovať Služ-
bám mesta Tlmače, ktoré aj napriek 
krátenému finančnému príspevku 
a s minimálnym počtom zamest-
nancov dokázali prakticky celý rok 
vykonávať svoju činnosť.

V čase písania článku máme 
pred sebou posledné tohtoročné 
zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční 
10.12.2020. Veríme, že tentokrát roz-
počet na rok 2021 schválený bude 
a život v meste v budúcom roku sa 
bude opäť rozvíjať. 

Komunitné centrum - počas rekonštrukcie

Rekonštruovaná autobusová zastávka v dolnej časti mesta

Verejné WC - vizualizácia
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Miestne dane a poplatky sa budú od roku 2021 
zvyšovať aj v meste Tlmače

Mesto Tlmače minulý rok or-
ganizovalo skúšobný nultý roč-
ník podujatia Tlmačský kotlík. 
Dopadlo nad očakávania a tak 
aj tento rok využilo príležitosť 
v rámci platných opatrení v sú-
vislosti s ochorením COVID-19 a 
zorganizovalo 1. ročník Tlmač-
ského kotlíka. 

19. september bol krásny, 
okrem pekného počasia sa tl-
mačský amfiteáter naplnil súťa-
žiacimi vo varení všetkého, čo sa 
do kotlíka zmestí. Samozrejme 
prevládal guláš na všetky spô-
soby, fazuľovica, kapustnica, 
skvelý vývar a nechýbali ani vy-
nikajúce tradičné perky. Súťažili 

Poďakovanie
Ďakujeme Mestu Tlmače a 

FS Vatra, ktorí venovali výťažok 
z akcie Tlmačský kotlík pre Ma-
terskú školu Lúčik v Tlmačoch 
na Lipníku. Tento sponzorský 
dar bol použitý na kúpu stru-
novej hojdačky na školský dvor 
a náradie do telocvične v hod-
note 650 eur. Kladiny s rôznym 
povrchom slúžia na precvičenie 
rovnováhy, masírovanie chodi-
diel a rozvoj zmyslov. Deti ma-
terskej školy posielajú jedno veľ-
ké ĎAKUJEME.

Dlhodobo poukazujeme na potrebu zmeniť sa-
dzbu daní a miestnych poplatkov v meste Tlmače.  V 
našom meste boli sadzby roky nemenné a to aj napriek 
potrebe ich navyšovať a nevôle mestského zastupi-
teľstva urobiť nepopulárne kroky. Je potrebné mať na 
zreteli z čoho je financovaná samospráva.

Príjmy rozpočtu tvoria financie, ktoré môžu pochá-
dzať z daní, alebo z iných oblastí. Najvýznamnejším 
príjmom je podiel na dani z príjmov fyzických osôb, 
ktoré sú prerozdeľované medzi obce a mestá podľa 
jasne stanovených kritérií. Ďalším príjmom sú miestne 
dane a poplatky (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň 
za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestran-
stva, či daň za výherné alebo nevýherné automaty, 
daň za jadrové zariadenie, či miestny poplatok za ko-
munálny a drobný stavebný odpad). Medzi ďalšie príj-
my patria nedaňové príjmy – príjem z predaja alebo 
prenájmu majetku mesta, z rôznych dotácií, úverov, 
darov, či z veľmi žiadaných prostriedkov z fondov EÚ.

Tak ako sa zvyšujú všetky výdavky okolo nás, tak 
sa zvyšujú výdavky aj v rozpočte mesta. Narastajú 
zákonné povinnosti, narastá cena práce, náklady na 
materiály, či v rámci odpadového hospodárstva rastú 
náklady na zber a likvidáciu odpadu.

Pôvodcom odpadu je občan a v zmysle zákona o 
odpadoch za jeho likvidáciu musí zaplatiť. Platí zákon-

né pravidlo, že samospráva nesmie od občana vybrať 
poplatok za likvidáciu odpadu vyšší ako potrebuje, 
rovnako však platí, že mesto by túto činnosť nemalo 
z rozpočtu mesta dotovať. Práve toto sa deje v meste 
Tlmače. Odpadové hospodárstvo je dotované z roz-
počtu na úkor iných aktivít. Preto v tomto roku a po 
pribudnutí ďalších zákonných povinností spojených 
s odpadom v meste (zber a likvidácia kuchynského 
odpadu), či vyššie zákonné poplatky za nízku mie-
ru triedenia odpadu, sme boli nútení opäť predložiť 
mestskému zastupiteľstvu zvýšenie poplatku za ko-
munálny odpad. To je dôvod, prečo si všetci v roku 
2021 za túto komoditu priplatíme. Doterajšia sadzba 
poplatku 22 eur sa zvýšila na 30 eur na poplatníka.

Ten istý smer nabrali aj sadzby miestnych daní, 
ktoré boli dlhoročne na úrovni minima a nižšie ako 
v ktorejkoľvek okolitej obci. Vyššiu sadzbu zazname-
nali všetky dane, ako u právnických tak aj u fyzických 
osôb. Príkladom sú sadzby za byt z 0,1 €/m² na 0,3€/
m² a za stavbu na bývanie (RD) z 0,1€/m² na 0,25€/m².

Sme si vedomí, že akékoľvek zvyšovanie miest-
nych daní a poplatkov je u občana vnímané nega-
tívne a má nepopulárny charakter. Na druhej strane 
si musíme uvedomiť, že objem príjmu financií do 
„mestskej kasy“ je priamo úmerný ďalšiemu rozvo-
ju mesta.

Čo sa zmestilo do Tlmačského kotlíka?

nadšenci, ostrieľaní kuchári, hasiči 
či folkloristi. Celý deň bol sprevá-
dzaný hudbou, výbornou náladou, 
samozrejme skvelým jedlom, ktoré 
ešte doplnili aj Pukanské párance. 
Na podujatí sa vystriedalo skoro 500 
ľudí. Voľné priestranstvo bolo ga-
ranciou úspešného podujatia v rám-
ci hygienických opatrení. Hlavným 
cieľom a misiou Tlmačského kotlí-
ka však bol finančný výťažok, ktorý 
sme mohli použiť tam, kde to bolo 
potrebné. Tento rok sa vyzbieralo 
1000 eur, z ktorých 500 eur putovalo 
do MŠ Lúčik, 250 eur Dobrovoľným 
hasičom a 250 eur folklórnemu sú-
boru Vatra Seniori. „Vatráci“, nadše-
ní svojim úspechom z ukuchtených 
perkov z ôsmych kíl múky, sa vzdali 
časti výťažku a svojich 150 eur veno-
vali tiež MŠ Lúčik. Deti sa už dnes 
tešia novej preliezačke. FS Vatra Se-
niori patrí veľká vďaka. 

V tak náročnom roku ako bol ten-
to, sme vďační, že sa nám podarilo 
zorganizovať toto milé a pre ľudí 
atraktívne podujatie. Zabavili sa nie-
len súťažiaci ale aj „konzumenti“. 
Veríme, že s týmto ročníkom si Tl-
mačský kotlík našiel stabilné miesto 
v kalendári podujatí a budúci rok 
vás všetkých na 2. ročníku budeme 
môcť s radosťou privítať. 
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Ján Krutý
Narodil sa 16. júla 1925 v Brezo-

vej pod Bradlom. Po absolvovaní 
Meštianskej školy v Brezovej, pokra-
čoval v štúdiu na Obchodnej akadé-
mii v Trnave. Štúdium však nedo-
končil, odišiel do Povstania.

Rodina, z ktorej pochádza bola 
silne národovecky založená. Z 
domu si odniesol hlboko demo-
kratické presvedčenie. Jeho otec 
bol príslušníkom českosloven-
ských légií. 29. marca 1948 sa v 
Trnave oženil a spolu s manžel-
kou vychovávali dcéru Vieru a 
synov Jána a Miroslava. Má troch 
vnukov, 3 vnučky a 3 pravnukov. 
V Tlmačoch žije nepretržite od 
roku 1952.

V roku 1944 sa stal členom 2. 
partizánskej brigády M. R. Štefá-
nika, pod velením Viliama Žin-
gora, ktorá pôsobila v Turci. So 
skupinou veliteľa Jána Reptu sa 
z Turca dostal na západné Slo-
vensko. „Bojové ostrohy“ si mla-
dý partizán obúval na viacerých 
bojových akciách. Po skonče-
ní vojny sa v júli 1945 prihlásil 
do vojenskej akadémie v Hrani-
ciach na Morave.

Po ukončení akadémie bol v roku 
1946 odvelený do 23. pešieho pluku 
amerických Slovákov v Trnave. Ten-
to pluk bol po „Víťaznom februári“ 
rozpustený a Ján Krutý bol preve-
lený do Levíc k 12. pešiemu pluku 
generála M. R. Štefánika. Na jar 1951 
bol zbavený vojenskej služby a bol 
zatknutý ako nepriateľ štátu. Vo vy-
šetrovacej väzbe si odsedel 97 dní. 
Podobne postihnutí boli aj ďalší po-
vstalci, čo mali niečo spoločné s Vi-
liamom Žingorom. V roku 1951 bol 
prepustený z armády ako politicky 
nespoľahlivý. Po návrate z väzenia 
a zaškolení v Blansku, sa dostal do 
Tlmáč ako robotník, kde sa rozbie-
hala výstavba kotlárskeho závodu. 
Počas práce v strojárňach si urobil 
večernú priemyslovku. V osemde-
siatych rokoch pracoval na montá-
žach po celom Československu. V 
ich závere pracoval aj v Rumunsku. 
V roku 1989 počas „Nežnej revolú-
cie“ pôsobil v Tlmačoch ako člen 
koordinačného výboru Verejnosti 
proti násiliu. Premeny po novembri 

Čestný občan mesta Tlmače - Ján Krutý

1989 uvítal s nadšením. Znovu sa za-
čínali uplatňovať ideály, pre ktoré sa 
spolu so svojimi druhmi aktívne za-
pojil do národnooslobodzovacieho 
boja, do SNP.

V roku 1990 na I. konferencii Zvä-
zu protifašistických bojovníkov bol 
zvolený do čela Okresnej rady Slo-
venského zväzu protifašistických 

bojovníkov. Desať rokov bol členom 
Ústrednej rady, taktiež predsedom 
Základnej organizácie v Tlmačoch 
a v súčasnej dobe je členom Ob-
lastného výboru Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov v 
Leviciach.

„Nezabúdajme na našu históriu a 
vážme si našu slobodu. Nedopustime 
aby sa hrôzy vojny opäť zopakovali, 
aby zomierali naši otcovia, synovia a 
deti, aby sa rozdeľovali rodiny kvôli 
vojne. Nedovoľme, aby ďalší chlapi za-
tvárali oči a vo svojich spomienkach 
videli padlých kamarátov, hrôzu boja 
a strach o svoje životy. Vážme si našu 
demokraciu.“

„Som rád, že som sa dožil slobod-
ných dní, pretože vojna bola strašná.“

- Z jeho vystúpenia pri kladení ven-
cov pri príležitosti 72. výročia ukonče-
nia 2. sv vojny v Tlmačoch

Pán Ján Krutý bol počas svojho 
života ocenený mnohými vyzname-
naniami. Je jedným z posledných 

žijúcich priamych účastníkov Slo-
venského národného povstania. Bo-
joval v 2. partizánskej brigáde M. 
R. Štefánika pod velením Viliama 
Žingora.

Celkovo mu bolo udelených 21 
vyznamenaní a pamätných medailí.
• Československý vojnový kríž (ude-

lený v roku 1949)
• Rad Slovenského národného po-

vstania 1. triedy (udelený v roku 
1946)

• Sovietske vyznamenanie „Za po-
bedu“  (udelené v roku 1946)

• Pri príležitosti 70. výročia Ukonče-
nia 2. svetovej vojny  v roku 2015:

• Vyznamenanie za odvahu a obe-
tavosť v čase 2. svetovej vojny Par-
lamentom Rumunskej republiky

• Pamätná medaila k 71. výročiu SNP 
a 70. výročiu Ukončenia 2. sveto-
vej vojny

• Pamätná medaila „70. rokov víťaz-
stva vo Veľkej vlasteneckej vojne 
1941-1945“ od Ruskej federácie

• Vyznamenanie Ministerstva ná-
rodnej obrany Českej republiky 
priamym účastníkom odboja v 
bojoch proti fašizmu (18.12.2015- 
Levice)

Dlhoročný funkcionár SZPB po no-
vembri 1989
Predseda Základnej organizácie 
SZPB v Tlmačoch
Predseda Okresného výboru SZPB 
v Leviciach
Člen Ústrednej rady SZPB Slovenska 
Člen Oblastného výboru SZPB v Le-
viciach

V roku 1955 bol zakladajúcim čle-
nom Klubu filatelistov. Mal doma i 
v zahraničí niekoľko výstav. Na zá-
hradke na Festúnku strávil veľa voľ-
ného času a táto záľuba mu ostala 
dodnes. Počas zamestnania v SES Tl-

mače bol dopisovateľom do závod-
ných novín Kirovec, Nové Pohronie, 
Pohronie a Bojovník.

Aj napriek svojim deviatim krí-
žikom na svojich pleciach aktívne 
sleduje dianie v meste. Nie je mu 
ľahostajná čistota v meste, je pô-
vodcom mnohých podnetov sme-
rujúcich primátorovi či mestskému 
úradu v oblasti občianskej vybave-
nosti a spoločenského, či kultúrne-
ho života. Rád sa usmieva, žartuje 
a užíva si každodenné maličkosti.

Zaujímavosť: V roku 2019 vyšiel 
vo filmotéke dokument režiséra Du-
šana Hudeca „Bol som blízko neba“, 
ktorého účastníkom je aj Ján Kru-
tý. Dokument, ktorý ukazuje  prav-
du partizánskeho boja o surovosti, 

ktorá vyplynula z každodenné-
ho stretu so smrťou na jednej 
či druhej strane.  Nosnou myš-
lienkou tohto dokumentu je 
aj hanobenie odkazu bojov za 
slobodu v SNP. Dokument nám 
predkladá spomienky na boje II. 
Slovenskej partizánskej brigády 
generála Štefánika, kde Žingor 
bol jej veliteľom a Repta jeho 
zástupcom. Koncom augusta 
sa Ján Repta odlúčil od Žingo-
ra a presunul sa do Brezovej. Tu 
sa jeho skupina rozrástla na od-
diel o 6. čatách v sile 150 partizá-
nov. Jeho oddiel dokázal úspeš-
ne pôsobiť až do konca vojny a 
podieľal sa na oslobodení Brezo-
vej dňa 7.4.1945. Ďalším význam-
ným partizánom spomínaným v 
dokumente bol Jozef Brunovský, 
ktorý po spojení s ďalšími parti-
zánskymi skupinami založil 2. 

československú partizánsku brigá-
du Stalin, v ktorej bol náčelníkom 
štábu. V roku 1944 sa stal veliteľom 
tejto brigády. Jej oddiely sa podie-
ľali na oslobodzovaní západného 
Slovenska. A posledným veliteľom 
uvádzaný bývalými partizánmi bol 
Štefan Čúvala, veliteľ partizánskej 
skupiny Za ideál, ktorá pôsobila v 
oblasti Myjavy, Turej Lúky, Polian-
ky, Priepasného, Jablonky. Z troch 
partizánov z tohto dokumentu sa 
dvaja premiéry filmu už nedožili - 
Valter Smyčka a Alojz Zábrodský. Je-
diným žijúcim partizánom, ktorý sa 
v čase premiéry dokumentu zúčast-
nil osláv 75. výročia SNP v Banskej 
Bystrici je dnes 94 ročný Ján Krutý.

„Mladí by si mali vážiť tých, kto-
rí padli za demokraciu. Lebo nebyť 
ich, nemohli by sa teraz deti hrať na 
počítačových hrách, či tráviť čas na 
sociálnych sieťach. Mali by si uvedo-
miť, že tento ich pokojný život bol 
vykúpený krvou,“ pripomenul Ján 
Krutý, aby sa nezabúdalo na uda-
losti spred 75 rokov.  

Dňa 25. júna 2020 počas slávnostnej časti programu mestského zastu-
piteľstva, v zmysle uznesenia MsZ č. 18/060520, primátor mesta Miroslav 
Kupči udelil Čestné občianstvo pánovi Jánovi Krutému v znení: Udeľujeme 
Čestné občianstvo p. Jánovi Krutému za jeho celoživotné aktivity v boji za 
ochranu slobody, demokracie a demokratických princípov v časoch 2. sve-
tovej vojny a v Slovenskom národnom povstaní. Za šírenie dobrého mena 
mesta Tlmače, za jeho reprezentáciu na Slovenskej a zahraničnej úrovni. 
Za vzor, ktorý svojim celoživotným pôsobením odovzdáva našim gene-
ráciám. Za jeho neúnavné posolstvo najvyšších princípov života v mieri, 
slobode a demokracii. 
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Základom umeleckého videnia 
choreografa Jána Urbana je podsta-
ta priestoru a premenlivej  dynami-
ky prostredia, ktorá formuje krajinu, 
ľudí v nej žijúcich a ich charakter, 
humor a kultúru.

Málokto má schopnosť, tak ako 
Ján Urban, vidieť perspektívu budú-
ceho, či už v choreografii, fotogra-
fii, krajinotvorbe alebo formovaní 
osobnosti talentovaných mladých 
ľudí. Formovala ho rodina a pros-
tredie, v ktorom vyrastal. Narodil 

sa vo Zvolenskej Slatine Petrovi a 
Anne Urbanovcom 21. 8. 1940. Det-
stvo výrazne formovali aj starí ro-
dičia Martin a Mária Drozdíkovci a 
charakter ľudí spätých so zemou, 
piesňou a robotou. Pod vplyvom so-
chárskych školení u Jána Kulicha, vy-
tvoril Ján Urban bustu svojho otca, 
v ktorej vystihol jeho dušu a skúse-
nosť. Neskôr toto všetko zužitkoval 
na zvolenskej technike, štúdiu na 
SVŠT a v profesii konštruktéra v tl-
mačskej SES-ke. 

Práve štúdiá mu dali príležitosť 
prejaviť svoj tanečný a neskôr cho-
reografický talent. V roku 1959 sa 
stretol v Techniku s ďalšími talen-
tovanými tanečníkmi a stal sa po-
stupne sólistom, zažil spoluprácu s 
Polívkom, Gruskom, Dúžekom, Ši-
monekovou  a ďalšími autormi, sám 
sa zúčastnil trojročného kurzu cho-
reografov a začal aktívne tvoriť. Po 
absolvovaní štúdia na SVŠT  dostal 
umiestnenku do Tlmáč. Mladý inži-
nier si  vybral perspektívu Tekovské-
ho regiónu a rozvíjajúcej sa fabriky 
v Tlmačoch.

To bol zlom, ktorý ovplyvnil celú 
súčasnú tanečnú kultúru nielen Či-
lejkárskeho Tekova. Zapojil sa do 
činnosti FS Vatra, ovplyvnil jeho 
rozvoj, sám sa stal tanečníkom – 
choreografom. Je autorom vyše 30 
choreografií vo Vatre.

Keď sa v 70-tych rokoch  pod 
vedením KOS Bratislava začal  sys-
tematický výskum folklórnych 
tradícií mali Urbanovci pridelený 
región Tekova a súvisiaci severozá-
padný Hont. Výsledkom tejto prá-
ce je aj založenie alebo obnovenie 
činnosti folklórnych skupín v nie-
ktorých obciach, kde sa výskum 
uskutočnil. Bol autorom niekoľkých 
programov na Tekovských  a Hon-
tianskych folklórnych slávnostiach 
a  koncom osemdesiatych rokov 
spoluorganizoval regionálny fol-
klórny festival už v Tlmačoch, ne-
skôr ako Tlmačská Grámora. Bol 
členom porôt festivalových pre-
hliadok a súťaží, podporoval a mo-
tivoval mnohé kultúrne subjekty a 
jednotlivcov. Vo Vatre prešlo jeho 
rukami veľa talentovaných budú-
cich pedagógov, kreatívnych mla-
dých ľudí. Vatráci sa stali nositeľ-
mi tanečnej kultúry čilejkárskeho 

regiónu. Choreografické videnie 
Jána Urbana je dosiaľ inšpiráciou 
pre mnohých ďalších tvorcov.

Ján Urban sa stal osobnosťou 
Tekova, rešpektovanou a uznáva-
nou. Sám začal prejavovať záu-
jem o zem, vinice a všetky pôžit-
ky a úžitky s nimi spojenými. Dá 
sa povedať, že sa v ňom prebudila 
gazdovská krv a fotografickú a ry-
bársku vášeň postupne vystrieda-
la potreba tvoriť na vlastnej zemi 
– vinici. 

Starší syn Peter Urban vyštu-
doval jadrovú fyziku v Moskve a je 
zamestnaný cez kopec od vinice, 
v Mochovciach.  Druhý syn Martin 
prevzal otcove umelecké poslanie 
a absolvoval štúdium choreografie 
na VŠMU u profesora Nosáľa. V sú-
časnosti pôsobí ako vysokoškolský 
pedagóg na UMB v Banskej Bystrici 
a šíri tekovskú hudobno-tanečnú 
kultúru s úctou a obdivom. A pri 
tvorbe počúva hudbu, ako pove-
dal otec. Je v nej všetko.

Prajeme veľa síl do ďalších ro-
kov, zdravie jubilantovi a jeho naj-
bližším, aby mali silu a chuť odo-
vzdávať svoje skúsenosti a lásku 
všetkým.

ING. JÁN URBAN  
– choreograf spätý s dušou zeme – 80 ročný jubilant

„Počúvaj hudbu, v nej je všetko. Pozeraj otvorenými očami 
na prírodu, je najväčší výtvarník. Nauč sa nosiť oblek, kroj, aj 
montérky. Všetko rob s mierou...“
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Hurá, idem do škôlky!

Tento rok oslavuje desiate výro-
čie svojho vzniku seniorská zložka 
FS Vatra. Lepšie povedané, oslavo-
vala by, nebyť nešťastnej situácie 
COVID-19. Nakoľko sa plánované vý-
ročné vystúpenie nemohlo uskutoč-
niť, aspoň takto si ho pripomeňme.

Vatrácki seniori, ktorí sú aj za-
kladajúcimi členmi občianskeho 
združenia TANEC SRDCOM, sa za-
čali stretávať v roku 2010 na popud 
bývalého tanečníka a tanečného 
pedagóga Viktora Keresztveya. Pil-
ne cvičili a verejnosti sa po prvýkrát 
ako samostatný súbor predstavili 
na Tekovských folklórnych slávnos-
tiach v Tlmačoch v tom istom roku.

Do svojho repertoáru zaradili 
už takmer zabudnuté choreogra-
fie p.Jána Urbana z oblasti Tekova, 
Hontu i Horehronia. Časom svoj 

program rozšírili o ďalšie: tance z 
Kozároviec a Branova a zvykoslov-
né pásma (Fašiangy, Pochováva-
nie basy, Betlehemská hra). Seniori 
úzko spolupracujú s FS Vatra i spe-
váckou skupinou Trnky a spoločne 
účinkovali na významných folklór-
nych festivaloch v Myjave, Heľpe, 
Zuberci aj vo Východnej. V priebe-
hu desaťročia uskutočnila skupina 
seniorov množstvo vystúpení na 
rôznych podujatiach na Slovensku 
a úspešne reprezentovala náš re-
gión aj v zahraničí: spomeňme fa-
šiangovú zábavu Slovákov vo švaj-
čiarskom Zurichu, či medzinárodný 
folklórny festival v Gruzínsku.  Ne-
nechala si ujsť účasť na seniorských 
folklórnych festivaloch v Skalici, 
Bodovke a českom Petrove. A je, 
samozrejme, neoddeliteľnou sú-
časťou domácich tradičných pod-
ujatí ako je stavanie mája, Tlmač-
ské Vianoce, Vianočné pastorále, 
Tlmačská Grámora a iné. Vatráci 
– seniori pod vedením Ľubomí-
ra Káčera sa snažia zachovávať a 
rozširovať odkaz našich predkov 
a ukázať, že vek nie je prekážkou 
ak ľudia majú vôľu, chuť a lásku  
k tradíciám. 

Do Materskej školy v Tlmačoch 
zavítala pani Jeseň a nielen tá, ale 
aj detičky, pani učiteľky, kuchár-
ka, vedúca jedálne a upratovač-
ka. A kde je veľa dobrých ľudí po 
kope – tam je väčšia sranda. No a 
u nás je srandy kopec. Zistili to aj 
naše nové detičky, ktorým sa veľmi 
rýchlo prelomila ich prvá neistota. 
Cez pracovné voľno sme nezaháľali 
a snažili sme sa vytvoriť v exteriéri 
materskej školy ešte príjemnejšie 
prostredie pre deti. Pokiaľ sa plá-
nujete prejsť po Tlmačoch, zaraďte 
aj trasu popri škôlke a presvedčte 
sa. Jeseň bola veľmi pestrá a slneč-
ná. Ešte kým sme mohli, v prvých 
jesenných týždňoch sme si užíva-
li  krásne počasie a načerpali vita-
mín D. Využili sme to a pri jesennej 
vychádzke, pozbierali sme plody 
jesene. Detičky z nich vytvorili ve-
niec, ktorý nám zdobil škôlku a nie 
len ten, ale aj výstava ovocia a ze-
leniny  zdobila našu  šatňu a bola 
taká pestrá, a keby že zapojíte fan-
táziu, určite by ste si z nej pár cho-

dov uvarili. A keď sme už pri tom, ku 
Dňu jablka sme si upiekli jednodu-
chý, ale výborný jablkový koláč, na 
ktorom si deti veľmi pochutili. Rada 
by som spomenula našich šikovných 
rodičov, starých rodičov a deti, ktorí 
prispeli svojimi krásnymi jesennými 
výtvormi a spestrili škôlku. Keďže 
nám momentálna situácia nedovo-
lila sa stretnúť v kruhu najbližších v 
rámci programu – Október – mesiac 

To bolo trochu z 
rekapitulácie, ale po-
zrime sa na tento sú-
bor aj z iného uhla.

V skutočnosti sme 
skupina bývalých ta-
nečníkov a folklór-
nych nadšencov, kto-
rí sa stretávajú nielen 
kvôli užitočnému po-
hybu. Tešíme sa na 
stretnutie s priateľmi, 
s ktorými sa dá pode-
liť o radosti i starosti, 
zabaviť sa a zrelaxovať 
po pracovnom týžd-
ni. Spoločne tvoríme 

naše vystúpenia, učíme sa kroky, 
pesničky. Vieme si navzájom pora-
diť a pomôcť, aj urobiť srandu. Na 
zájazdy či sústredenia chodíme aj s 
blízkymi a rodinami. Svoj čas spolu 
trávime aj mimo nácvičných miest-
ností – na výletoch alebo len na haj-
loku. Máme kopu nezbudnuteľných 
zážitkov, na ktoré spomíname. Nie-
ktorí sa poznáme už desaťročia a s 
novšími členmi nášho kolektívu sa 
radi spoznáme. Môžete nimi byť aj 
vy...a v ďalšom desaťročí všetkým 
ukážeme, že sa VATRA-SENIOR do-
káže ešte pekne rozhorieť.

Viem to, lebo som jej súčasťou.
Mária Rajčanová, členka súboru

úcty k starším, sme napriek tomu 
prekvapili našich najmúdrejších 
videom a malým darčekom. Nás 
dobrá nálada neopúšťa, pokiaľ sme 
zdraví, pokope a môžeme sa tešiť 
z maličkostí, ktoré prináša každý 
nový deň. Celý kolektív MŠ Vám 
želá krásne prežité sviatky v kru-
hu rodiny a najbližších, veľa lásky 
a zdravia.

Júlia Valachová

              

Desaťroční senioriseniori
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1.6.2020  na MDD sa otvorila MŠ 
po prvej vlne pandémie koronaví-
rusu COVID – 19. Trošku rozpači-
to avšak, pri zabezpečení prísnych 
epidemiologických opatrení, sme 
sa snažili s deťmi byť čo najviac na 
čerstvom vzduchu. Učili sme sa umý-
vaniu rúčok a používaniu papiero-
vých utierok tak, aby sme seba aj 
iných chránili. Deti sú úžasné v tom, 
že všetko prijmú a prispôsobia sa 
svojim milým, niekedy aj vtipným 
spôsobom na nové opatrenia a od-
porúčania vlády.

Naši predškoláci s pomocou rodi-
čov dokázali pripraviť rozlúčku, ktorá 
bola určite trochu iná ako po minulé 
roky, avšak nič nestratila na čare tej 
chvíle, keď sa rozcitliveným rodičom 
a aj pani učiteľkám tisli do očí slzičky 
dojatia, že naše dietky od septembra 
čaká nová etapa života, a preto sme 
im popriali veľa šťastia a úspechov 
do nového školského roku.

Celý júl sme sa snažili deťom pri-
praviť aktivity a hry, aby sme necítili 
ani na chvíľku zmeny, ktoré sa diali 
za bránkami MŠ.

V auguste sme mali prerušenú 
prevádzku MŠ na tri týždne a po-
sledný augustový týždeň sme zača-
li pripravovať triedy pre tých našich 

drobcov, aby bolo všetko pekne es-
teticky a účelne nachystané.

2.9. 2020 sa naplnili všetky trie-
dy džavotom a rozžiarenými očkami. 
Niektorí si rozprávali zážitky z leta 
a tí noví maličkí sa oboznamovali 
postupne s kamarátmi, kolektívom 
i priestormi MŠ. Spoločné veľké ak-
cie síce nemôžeme usporadúvať, ale 
tie vnútorné napĺňame podľa plá-
nu a vidno to po celej MŠ, kde visia 
prekrásne práce detičiek a kreativita 
našich pani učiteliek nemá hraníc.

17.9.2020 sme si boli uctiť pa-
miatku našich vierozvestcov Cyrila 
a Metoda vychádzkou ku dvojkrížu 
na Galejách. Turistickú vychádzku 
nám spríjemnilo malé pohostenie vo 
forme čerstvého voňavého hrozna 
z vinice od jedného starkého našej 
malej predškoláčky.  

Začiatkom októbra sa konali 
IMATRIKULÁCIE novoprijatých deti-
čiek v každej triede samostatne a Sl-

niečko s Lúčikom si pre deti pripravili 
prekvapenie.

Šarkaniáda na ŠD hýrila farbami 
a tvarmi rôznych druhov šarkanov a 
drakov, ktoré si deti pomocou pani 
učiteliek vyrobili. Ozdobili sme nimi 
altánky a celú MŠ.

Ovocný deň sme si užili prípravou 

ovocných maškŕt od veselých tanie-
rov a mištičiek až po ovocné šťavy, 
na ktorých si mlsné jazýčky pochutili.

Miesto Besiedok so starými ro-
dičmi sme v  triedach robili aktivi-
ty s jabĺčkami a tvorivo sme využili 
všetky nápady detí, na čo všetko si 
len spomenuli.

Na týždeň tvorivosti a experi-
mentov sa tešili nielen detičky, ale 
aj pani učiteľky. Robili sme rôzne po-
kusy s vodou, jej zafarbením a prelí-
naním farieb, ale aj vážením rôznych 
druhov závaží a pomocou magnetov 
sme robili pokusy na autodráhe z pa-
piera, na tabuľkách s magnetickým 

Čo nového u nás v „Lúčiku“...

pieskom, alebo sme navliekali mag-
netické kolieska na stojany podľa ur-
čených kritérií. Deti sa naučili pou-
žívať jednoduchú páku, či kladku a 
iné prevody.

Ľudové tradície sme si pripome-
nuli ušitím krojovanej bábiky, papie-
rovým koníkom sme uväzovali hrivu, 
miesili sme slané cesto na výrobu 
krčahov a džbánov, maľovali sme 
domčeky s Čičmanským vzorom a 
tvorili ozdoby z drôtu. Pri tom všet-
kom sme si zaspievali detské ľudové 
pesničky a niektorí aj zatancovali.

A prišiel k nám aj Mikuláš.
Edita Rybárová
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Na začiatku školského roka boli 
naše nádeje veľké a dúfali sme, že 
prežijeme „normálny“ školský rok. 
Otvorenie školských brán sa nieslo 
v duchu prísnych hygienických opat-
rení, a tak po prvýkrát v histórii školy 
privítala žiakov na pôde školy pani 
riaditeľka Mgr. Helena Barátová cez 
školský rozhlas. Prváčikovia si užili 
svoj veľký deň slávnostnou ceremó-
niou v sprievode svojich rodičov na 
školskom dvore a privítali ich triedne 
pani učiteľky – Mgr. Janka Kováčová 
a Mgr. Zuzana Kováčiková spolu s vy-
chovávateľkami Jankou Titurusovou 
a Zdenkou Besedovou. V tomto škol-
skom roku zasadlo do školských lavíc 
spolu 34 prvákov v dvoch triedach. 
Naši prváci boli odvážni a vykročili 
v ústrety novým poznatkom, pria-
teľstvám, zážitkom a skúsenostiam. 

 Postupom času sa na Slovensku 
začala zhoršovať situácia a pandé-
mia koronavírusu začala naberať na 
sile. Každým dňom pribúdali nové 
opatrenia z Ministerstva školstva a 
za chodu sme museli meniť režim 
v škole. Nakoniec prešiel druhý stu-
peň na dištančnú formu vzdeláva-

Novinky zo Základnej školy Tlmače
nia. V škole sa zaviedol prísny režim 
nemiešania tried, vzniklo 7 oddelení 
ŠKD, žiaci začali chodiť na obedy v 
presne určenom časovom harmono-
grame po triedach, aby sme dokáza-
li zabezpečiť dezinfekciu priestorov 
po každej skupine. Nie je jednodu-
ché zabezpečiť chod tak veľkej or-
ganizácie, aby sme dodržali všetky 
opatrenia, ale zvládli sme to, a to aj 
vďaka obetavým pracovníkom našej 
školy, či už pedagogickým alebo ne-
pedagogickým, za čo im patrí veľká 
vďaka. 

Aj napriek všetkým udalostiam sa 
v škole uskutočnilo mnoho krásnych 
akcií, ktoré potešili nás pedagógov, 
žiakov, ale aj rodičov a starých ro-
dičov. Na začiatku školského roka 
prebehla pravidelná aktivita Ochra-
na života a zdravia, ktorú tentokrát 
spestril hudobno-kultúrny program 
hostí zo SPECIAL ART-u, zameraný 
na témy hodnoty, zneužívanie moci, 
šikanovanie, mediálna propagácia 
a jej riziká. Žiaci školy boli zapoje-
ní do každoročnej súťaže o najkraj-
šie upravenú tekvicu. Tekvicomá-
nia tento rok bola naozaj plodná 

a všetky práce boli krásne. Víťazmi 
sa stalo týchto desať žiakov: Viktó-
ria Brumlovská, Emma Hrnčiarová, 
Diana Jurigová,  Olívia Moravčíková, 
Alex Šingliar, Ema Zaťková, Rebeka 
Sádovská, Alex Tóth, Filip Fazekaš, 
Samuel Kováč. Následne postúpili 
do hlasovania v online súťaži orga-
nizovanej MsKS Levice, kde sme zís-
kali dve druhé a jedno tretie miesto.  
Netradične – online formou – sa ko-
najú aj predmetové olympiády, kde 
zo slovenského jazyka získala prvé 
miesto v školskom kole žiačka de-
viateho ročníka Veronika Zajková s 
plným počtom bodov a postúpila do 
okresného kola. V októbri žiaci prvé-
ho stupňa vyrobili malé darčeky pre 
seniorov nášho mesta. Od 12.10. do 
16.10. prebiehal v škole týždeň zdra-
vej výživy, kde sa deti rozprávali o 
tom, ako sa správne stravovať, pri-
pravovali si zdravé nápoje, nátierky, 
koláče a týždeň ukončili Dňom jabl-
ka s krásnou rozhlasovou reláciou od 
našich štvrtákov. V rámci prevencie 
odznela v škole relácia k Svetovému 
dňu bez fajčenia a žiakom druhého 
stupňa bola poslaná poučná pre-
zentácia k danej téme. Ani školský 
klub detí nezaháľal a v rámci svojej 
činnosti uskutočnili zaujímavé akcie. 
V mesiaci októbri vyrábali deti dar-
čeky pre svojich starých rodičov a v 
poslednej akcii s názvom „Vianočná 
krabička lásky“ prispeli deti krásnymi 
výrobkami pre klientov zariadenia 
sociálnych služieb PLATAN. Všetkým 
deťom, ale aj pedagógom ďakujeme 
za ich aktívny prístup. 

Budova Základnej školy v Tlma-
čoch stojí už veľa rokov, čo dáva ve-
dieť aj svojím technickým stavom. 
Na jej obnove sa však neustále pra-
cuje. Na modernizáciu a zútulne-
nie sa hľadajú rôzne zdroje – ľud-
ské, finančné či sponzorské. Prvou 
novinkou v našej škole je vynovená 
fyzikálno-chemická učebňa, ktorá 
po prvýkrát v novom šate otvorila 
svoje dvere pre žiakov tento škol-
ský rok. Projekt bol financovaný zo 

zdrojov Európskej únie a dofinanco-
vaný Mestom Tlmače. Vedeniu ško-
ly sa podarilo z vlastných zdrojov a 
vďaka sponzorstvu firmy JHJ KOVEX 
postarať o bezpečnejší areál vďaka 
rekonštrukcii vonkajších schodísk a 
vyrobením podporným zábradlí pri 
schodiskách. Aktuálne je najväčším 
prínosom rekonštrukcia suteréno-
vých priestorov budovy, kde vzniklo 
pohybové štúdio, ktoré bude slúžiť 
všetkým našim žiakom, ale aj športo-
vým klubom a verejnosti. Naša vízia 
sa nám podarila zrealizovať vďaka 
projektu spol. Tesco s názvom „Vy 
rozhodujete, my pomáhame“, ktoré-
ho 8. edíciu vyhrala naša škola vďaka 
hlasovaniu zákazníkov predajne Tes-
co Tlmače. Za tento príspevok sme 
zakúpili športovú podlahu - tatami. 
Keďže celé priestory suterénu boli v 
katastrofálnom stave, bolo potreb-
né vykonať stavebné úpravy stien 
i podláh a kompletne vymaľovať. 
V suteréne sa zriadil pingpongový 
kútik pre rozvoj pohybových a voľ-
nočasových aktivít, presťahoval sa 
a nanovo umiestnil inventár škol-
ských dielní zo starých priestorov.  
Za podpory Nadácie PONTIS, ak-
cie Naše mesto a podpory Elektrár-
ní Mochovce, ktoré prispeli na ze-
minu a rastlinky, sa škola pustila do 
projektu navrátenia žiakov k prírode. 
Cieľom bolo, aby žiaci mohli vidieť 
celý proces rastu vegetácie a ovoc-
ných kríkov a stromov a zároveň sa 
tešili z vlastnoručne dopestovaného 
bio ovocia či zeleniny. Za čas veno-
vaný spísaniu projektu ďakuje škola 
p. Chovanovej. Zostrojenie, náter a 
fólie zabezpečovala škola.

Aj napriek neštandardnej situácii 
sa školský rok v našej škole rozbe-
hol v plnom prúde a veríme, že žiaci 
druhého stupňa sa čoskoro vrátia do 
školských lavíc, pretože zabezpečiť 
vzdelávanie síce vieme, ale nahra-
diť im kamarátov, priateľstvá a so-
ciálne kontakty so spolužiakmi ne-
dokážeme. 

Jarmila Holečková 

Po náročnom období a po výpad-
ku tréningov sa detskí atléti 3.mája 
vrátili na atletickú dráhu. Vtedy sme 
ani len netušili, kedy sa začne kolo-
toč súťaží, ale ten čas nastal a máme 
za sebou dva náročné víkendy. 

Minulú sobotu sa v Trenčíne za 
daždivého počasia konalo 1. kolo 
oblastnej súťaže ZsAZ staršieho a 
najmladšieho žiactva, kde sme zís-
kali vďaka Emmke Klučiarovej dve 
1. miesta na 60m a 600m. 27.6. sa 
do Trenčína opäť vrátili najmladší 
žiaci a starší žiaci, ale už vo väčšom 
počte. Za starších žiakov pretekal 
Tomáš Barát, ktorý na 3000m získal 
2. miesto a Emma Klučiarová v naj-
mladších žiačkach obhájila 1. miesto 
na 600m, na 60m bola štvrtá a v sko-
ku do diaľky šiesta. Aj ostatní atléti 
v tento deň úspešne reprezentovali 

Atletika v plnom prúde
Tlmače a všetci si zlepšovali svoje 
osobné výkony.

V nedeľu v skorých ranných ho-
dinách išli do Skalice na 1. kolo aj 
mladší žiaci, kde Matej Záležák vy-
bojoval tri 1. miesta na 60m, 150m a 
v skoku do diaľky všetko v osobných 
rekordoch. Šimon Záležák získal 5. 
miesto v skoku do diaľky, Jakub Sá-
dovský 6. miesto v guli a 9. miesto v 
kriketke a baby Dominika Kováčo-
vá 5. miesto a Emma Benčatová 7. 
miesto na 600m.

V nedeľu sa nedali zahanbiť ani 
menšie deti, ktoré súťažili v Nitre a 
ukázali, akí je v nich potenciál.

Dúfame, že aj naďalej naši detskí 
atléti sa budú chcieť zlepšovať, pre-
tekať a krásne reprezentovať DAK 
Tlmače.

Helena Barátová, trénerka
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Základná umelecká škola v Tlma-
čoch v školskom roku 2020/2021 pri-
vítala 234 žiakov. Vyučovanie pre-
bieha v troch odboroch. Hudobný 
odbor so 107 žiakmi, výtvarný odbor 
s 98 žiakmi a tanečný odbor s 29 žiak-
mi. Školský rok sme začali s nádejou, 
že prezenčná výučba bude trvať ce-

lých desať mesiacov. Realita je však 
úplne iná. Opäť nás pribrzdila pan-
démia, ktorá zatvorila školu. Pedagó-
govia začali znova učiť svojich žiakov 
prostredníctvom diaľkovej výučby. 
Využívajú elektronické aplikácie, kto-
ré im umožňujú aj naďalej umelecky 
vzdelávať žiakov. Napriek nepriaz-

V mesiaci júl sa uskutočnil už 
štvrtý ročník Denného letného 
tábora pod záštitou občianskeho 
združenia ART- 5 a mesta Tlmače. 
Na organizácii piatich dní, ktoré 
trávia deti v meste, sa tradične po-
dieľa niekoľko organizácií a dob-
rovoľníkov. Aj preto je tento tábor 
mimoriadne obľúbený a nebyť ob-
medzenej kapacity klubovne, určite 
by počet detí narástol. 

Tento rok si svoj jedinečný tá-
borový týždeň vychutnalo 65 detí. 
Program tábora vychádza z dispo-

zícií mesta a blízkeho okolia, do kto-
rého deti so svojimi vedúcimi kaž-
dý deň chodia. Spoznávajú zákutia 
okolitej prírody, využívajú hustý 
porast zelene v intraviláne, ktorá v 
horúcich dňoch pôsobí priam bla-
hodárne. 

Okrem turistiky s turistickým klu-
bom zažívajú deti veselé popoludnie 
s Romanom Mihálkom, športový deň 
s Martinom Bratkom, dielničky v Zá-
kladnej umeleckej škole Tlmače. Tvo-
riví vedúci pripravili tento rok olym-
piádu a tradičný Tlmačský jarmok v 

areáli ZŠ Tlmače, hľadanie pokladu- 
do ktorého sa zapojila aj obec Malé 
Kozmálovce. Mlsné jazýčky potešila 
zmrzlina od Mustafa Halimi. 

V tábore nebolo dňa, kedy pre 
deti nebol pripravený plnohod-
notný program. Na záver týždňa 
si prichystali všetci masky. Deti i 
vedúci zažili na parkete v kultúr-
nom dome za pomoci DJ Martina 
Majera karneval, aký v lete mesto 
ešte nezažilo. Priestory klubovne 
a sály využívajú deti vďaka spolu-
práci s MsKS Tlmače a vďaka pod-
pore mesta im okrem spomienok 

Čo nového v Základnej umeleckej škole...
nivej situácii, sa školy, ktoré už roky 
organizujú súťaže, rozhodli prejsť 
na formu súťaže prostredníctvom 
nahrávok. Takto netypicky sa usku-
točnil aj Levický hudobný festival. 
Odborná porota hodnotila domáce 
videá žiakov. Zúčastnilo sa 43 žiakov 
zo ZUŠ Pála Kadosu Levice, ZUŠ Šahy, 

ZUŠ Tlmače, ZUŠ Franza Schuberta 
Želiezovce a ZUŠ Vráble. Odborná 
porota v zložení: Mgr. art. Horváth 
Diana, Mészáros György, DiS. art. a 
Norbert Pompa, DiS. art. mala nároč-
nú úlohu, najmä v tom, že sa spolu 
nestretli a nemohli konzultovať sú-
ťažné výkony. Našich žiakov ohodno-
tili nasledovne. V II. kategórii, v hre na 
klavíri, z klavírnej triedy pani učiteľky 
Nikoly Jakubíkovej, sme mali žiačku 
Lianu Mezeiovú, ktorá sa umiestnila 
v bronzovom pásme. V III. kategórii 
nás Marek Uhnák reprezentoval v 
hre na akordeóne, z triedy pani ria-
diteľky Renáty Godovej. Získal zlaté 
pásmo a mimoriadnu cenu za tech-
nicky najlepšie zvládnuté skladby. V 
hre na klavíri, z triedy pani učiteľky 
Frederiky Uhnákovej, získal Marek 
Uhnák strieborné pásmo. Srdečne 
blahoželáme.

 V súčasnej zložitej situácii sa 
chcem poďakovať pedagógom, 
žiakom, rodičom za ich snahu, tr-
pezlivosť, vzájomnú spoluprácu pri 
vzdelávaní detí dištančnou formou. 
Pevne verím, že sa čoskoro stret-
neme na vyučovaní v priestoroch 
našej školy.

Mgr. Renáta Godová
 riaditeľka školy

Päť nezabudnuteľných táborových dní

ostanú krásne športové fľaše.
Denný letný tábor vypomáha 

rodičom počas prázdnin a v bu-
dúcnosti sa budeme snažiť vytvo-
riť minimálne ešte jeden táborový 
týždeň, aby sme uspokojili požia-
davky zo strany rodín, ktoré hľada-
jú počas letných dní pre najmenších 
členov náplň.

Za organizáciu ART- 5 vyslovu-
jem poďakovanie všetkým, ktorí 
akoukoľvek mierou prispeli k zdar-
nému priebehu tábora.

Mgr. Veronika Árendášová
Predsedkyňa OZ ART- 5
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Odbory, ktoré SOŠ technická v Tlmačoch ponúka
štvorročné študijné odbory:     
• mechanik mechatronik
• mechanik strojov a zariadení
• programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
• mechanik elektrotechnik
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a absolventi získajú nielen maturit-
né vysvedčenie, ale aj výučný list.

trojročné učebné odbory:
• obrábač kovov
• strojný mechanik
Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a absolventi získajú výučný list. 

dvojročné nadstavbové štúdium:

• strojárstvo
Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a absolventi získajú nielen maturit-
né vysvedčenie, ale aj výučný list.

dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium:

• vo všetkých uvedených študijných odboroch 
Štúdium je určené pre absolventov strednej školy a je ukončené maturitnou 
skúškou s odborných predmetov. Absolventi získajú nielen maturitné vysved-
čenie, ale aj výučný list.

Výhody štúdia na SOŠ technická v Tlmačoch
• praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami
• praktických zručnosti priamo v prevádzkach zamestnávateľov regiónu
• možnosť uzavrieť učebnú zmluvu v duálnom systéme vzdelávania
• možnosť uzatvoriť stabilizačnú zmluvu s istotou zamestnania sa od za-

mestnávateľov v regióne
• po ukončení štúdia získanie maturitného vysvedčenia ale aj výučného listu
• podnikové štipendiá až do výšky 250 € mesačne
• odmeny za produktívne práce od tretieho ročníka
• zváračský preukaz a vykonanie štátnej skúšky zo zvárania
• osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti
• bohaté skúsenosti počas odborných zahraničných stáží a súťaží
• takmer 100 % istota zamestnania po ukončení štúdia.

1. Jediný v okrese
Mechanik mechatronik je nový študijný odbor, ktorý ako jediná v levic-

kom okrese ponúka Stredná odborná škola technická v Tlmačoch pre absol-
ventov základných škôl od školského roka 2021/2022. Absolvent tohto štu-
dijného odboru nájde široké uplatnenie v strojárskych a elektrotechnických 
odboroch, predovšetkým však v mechatronických strojových systémoch.

2. Najnovšie vybavenie 
Momentálne prebieha verejné obstarávanie najmodernejšej techniky 

pre strojárske a aj elektrotechnické odbory v hodnote 1 090 000 €, kto-
rou budú vybavené zrekonštruované priestory odborných učení školy. V 
školskom roku 2020/2021 škola získala nenávratný finančný príspevok vo 
výške 252 599,15 €. Projekt „Terminus technicus v praxi“ je zameraný na 
prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.

3. Stabilizačné zmluvy 
Nové technológie, zvyšovanie konkurencie schopnosti, zamestnan-

ci v dôchodkovom veku. To všetko sú dôvody prečo firmy v levickom 
okrese čoraz viac oslovujú žiakov Strednej odbornej školy technickej v 
Tlmačoch s ponukou perspektívy zamestnania po skončení školy. Od 
tretieho ročníka majú žiaci možnosť vykonávať odborný výcvik priamo 
u týchto zamestnávateľov, čím získajú cenné praktické zručnosti. Samo-
zrejme sú za to aj finančne ohodnotený. 

4. Ubytovanie a strava 
Zrekonštruovaná kuchyňa a jedáleň, nové, moderne vybavené 

priestory, celodenná strava, posilňovňa, počítačové učebne, telocvič-
ňa. Toto všetko sú vymoženosti, ktoré plne využívajú žiaci zo vzdiale-
nejších častí kraja ubytovaní na internáte školy. Pre veľký záujem je aj 
v súčasnosti kapacita internátu plne vyťažená, čo svedčí o komforte 
ktorý internát ponúka.

5. Centrum zvárania
Škola pôsobí aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre 

zváranie a nedeštruktívne technológie. Žiaci všetkých odborov majú 
možnosť už počas štúdia získať zváračské oprávnenia v nimi vybra-
ných metódach. Zváračská škola spolupracuje z Cechom zváračských 
odborníkov v Trnave, ktorý aj ako zamestnávateľ v duálnom systéme 
vzdelávania poskytuje štipendiá štyrom žiakom v odbore programátor 
obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Zároveň spoluorganizuje so 
školou súťaž pre žiakov stredných škôl vo zváraní Mladý zvárač.

6. Duálne vzdelávanie
Do radou zamestnávateľov, s ktorými má škola podpísanú zmluvu 

o duálnom vzdelávaní, v tomto školskom roku pribudla aj spoločnosť 
GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.. Celkovo škola pripravuje 87 žia-
kov pre zamestnávateľov z celého okresu. Najväčší záujem je momen-
tálne o žiakov odboru mechanik elektrotechnik a mechanik mechatro-
nik. Prvých 10 žiakov plánuje od školského roka 2021/2022 zazmluvniť 
spoločnosť ZF Slovakia a.s.

7. Pomaturitné štúdium
Škola ponúka technické vzdelanie aj tým záujemcom, ktorí už ma-

turitu majú, ale pre výkon svojho povolania potrebujú technické vzde-
lanie. Takáto forma štúdia prebieha dva roky a po ukončení absolvent 
získa nie len maturitné vysvedčenie vo vybranom strojárskom odbore 
ale zároveň aj výučný list. 

8. Praktické zručnosti
Dlhoročná spolupráca školy so zamestnávateľmi z okolia, prináša 

žiakom konkurenčnú výhodu oproti ostatným absolventom škôl vo for-
me zručností, ktoré počas odborného výcviku získavajú priamo v ich 
prevádzkach. Samozrejmosťou je, že za produktívne práce im prináleží 
aj patričná finančná odmena. Nie je výnimkou, že po ukončení štúdia 
zostávajú u týchto zamestnávateľov ako zamestnanci. 

9. Dištančné vzdelávanie
Ako všetky školy, aj Stredná odborná škola technická v Tlmačoch 

v tomto mimoriadnom období prešla na dištančné vzdelávanie. Žiaci 
a pedagógovia školy využívajú rôzne formy dištančného vzdelávania 
pre teoretické vyučovanie. Praktická príprava žiakov, zváračské kurzy 
u zamestnávateľov ale pokračujú.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČESTREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ TLMAČE
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie
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Maličkosti s veľkým 
významom

Mám už viac rokov a stači-
la som si všimnúť, ako veľa ľudí 
podlieha mylnej predstave, že k pl-
nému šťastiu je treba veľa peňazí, 
drahých vecí, vysokých cieľov. Že 
to nie je zďaleka pravda, presved-
čila som sa sama. 

Poznám niekoľko rodín s vyš-
ším postavením, s vysokým me-
sačným zárobkom, kde od zapa-
ľovača po video nechýbalo nič. 
Predsa však niečo. Vlastne veľa. 
Vzájomná láska, úcta, skromnosť, 
jednoduchosť a vzájomná súdrž-
nosť. Spájali ich len peniaze a deti. 
Deti, ktoré nevyrastali s nimi, ale 
vedľa nich. Ktoré sa nemali s nimi o  
čom porozprávať, nemali sa komu 
so svojimi problémami zdôveriť. 
Ich problémy si muselo vypočuť 
okolie. Tie iné deti sú vďačné za 
svoj domov. Mali vždy príčinu sa 
naň tešiť. Na drobné uznanie i 
ústupky, pomoc, pochopenie, na 
dlhé rozhovory s rodičmi, na ich 
rady, úprimné radosti, pohodu, 
bezpečie i malé múdrosti.

  Mgr. Edita Andrášiová

Mestské kultúrne stredisko 
v Tlmačoch oznamuje, že z dô-
vodu platnosti Nariadenia Eu-
rópskeho Parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a zákona č. 18/2018 o 
ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov bola spoločenská rub-
rika zrušená.

Festunok, kde primátor mesta Tlma-
če Miroslav Kupčia a riaditeľ DMS Le-
vice Mgr. Miroslav Považan položili 
venček s trikolórou k Slovenskému 
dvojkrížu. 

Slovenský dvojkríž na Festunku 
má za sebou prvé desaťročie. Odha-
lený bol 6. júna 2010 za účasti pred-
sedu SNS, predsedu MS, poslancov 
NR SR, občanov a matičiarov Tlmáč a 
okolitých i vzdialenejších obcí.

S príhovorom k účastníkom vy-
chádzky vystúpil predseda MO MS 
Tlmače Mgr. Július Žúbor. Niekoľko 

myšlienok z príhovoru:
...Nedeľňajšie stretnutie bolo od 

rozhodnutia kráľa Rastislava hľadať 
spojencov schopných podporiť náš 
kultúrny a civilizačný rozvoj - vzdia-
lené 1157 rokov. Ako hovorí história, 
poslovia kráľa Rastislava  s posol-
stvom v Ríme neuspeli a so žiados-
ťou o kultúrnu pomoc a misiu vzde-
lancov zamierili do Konštantinopolu 
k byzantskému cisárovi Michalovi 
III. Ten určil pre túto misiu dvoch 
bratov Konštantína a Metoda. By-
zantínci boli nielen sprostredkova-

teľmi kresťanstva, ale aj živého 
dedičstva antiky. 

Roku 863 Konštantín a Me-
tod so spoločníkmi opustili svo-
ju rodnú zem, aby prišli na Veľ-
kú Moravu a šírili tu kresťanstvo 
a kultúru. Konštantín ešte pred 
misiou, zostavil pre Slovanov 
písmo, dnes známe ako hlaho-
lika. Tá sa považuje za predchod-
kyňu cyriliky. Do jazyka starých 
Slovanov preložili celú liturgiu 
začínajúc evanjeliom sv. Jána: 
“Na počiatku bolo Slovo a Slovo 
bolo u Boha a Bohom bolo Slo-
vo” a takisto aj časť Biblie.

V roku 867 sa vydali na ces-
tu do Ríma, aby získali povole-
nie slúžiť latinskú liturgiu v reči 

ľudu. Pápež Hadrián II. ich roku 868 
prijal a vyhovel ich požiadavkám: 
1.ustanovenie školy na čele s Me-
todom, 2.vysvätenie slovienskych 
učeníkov na rozličné stupne kňaz-
stva a 3.potvrdenie slovanskej bo-
hoslužobnej reči. Misia Konštantína 
a Metoda ako výkvetu byzantských 
vzdelancov bola pre nás z hľadiska 
vtedajších možností priam ideálna. 
Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli 
pri kultúrnom a náboženskom zro-
de nášho národa. Ich vplyv – dedič-
stvo otcov, zachovaj nám pane, ako 
zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.

V nedeľu 19. júla 2020 sa usku-
točnil v poradí už IXX. ročník  Národ-
ného výstupu na Sitno. Toto poduja-
tie sa uskutočňuje z iniciatívy Domu 
Matice slovenskej v Leviciach. 

Od ranných hodín sa účastníci 
výstupu  schádzali pri jazere Počú-
vadlo. Účastníci - zväčša matičiari z 
okresov Levice (MO MS Levice, Ryb-
ník, Čajkov, Tlmače, Želiezovce, Veľ-
ké Kozmálovce), Banská Štiavnica,  
Žarnovica a i., všetkých vekových 
kategórií.  Spoločný výstup začal  o 
9.30 hod. od jazera Počúvadlo, po 
trase Náučného chodníka Sitno cez 
Tatársku lúku na vrchol Sitna. Cestič-
ka na Sitno vedie krásnou scenériou 
lesa a skalných útvarov. Návštevní-
kov  potešili obnovené informač-
né tabule. Záverečná  časť výstupu 
je jedinečná - prechádza pomedzi 
andezitové skaly a je sprístupnená 
za pomoci troch stoviek drevených 
schodov.

Na Sitne účastníkov privítal 
starosta obce a predseda MO MS 
Štiavnické Bane Stanislav Neuschl. 
Menovite privítal riaditeľa ČÚ MS 
Martina Fejka, riaditeľa DMS Levice  
Miroslava Považana, Danielu Trňa-
novú, predsedníčku OR MS Levice, 

Antona Hrnka. K účastníkom Ná-
rodného výstupu sa prihovoril ria-
diteľ DMS Levice a následne Anton 
Hrnko. V kultúrnom programe za-
zneli na Sitne slovenské národné 
a ľudové piesne v podaní spevác-
kej skupiny Veselí chlapi z Veľkých 
Kozmáloviec. Občerstvenie na Sitne 
v podobe pečeného prasiatka  pri-
pravila SNS z Banskej Štiavnice. Po-
dávalo sa v reštauračnej časti chaty 
Andreja Kmeťa.

Mnohí účastníci Národného vý-
stupu  navštívili zrúcaniny  stredove-
kého Sitnianskeho hradu. Po zostu-

pe pokračoval popoludní program 
pri  jazere Počúvadlo. Program začal 
hymnou MS, krátkymi príhovormi 
hostí.  Duchovným slovom s k prí-
tomným prihovoril zborový farár 
evanjelickej cirkvi Levice ThDr. Mar-
tin Riecky. Po príhovoroch vystúpi-
li spevácke skupiny Veselí chlapi z 
Veľkých Kozmáloviec a ženská spe-
vácka skupina Prameň zo Žarnovice. 
Podujatie sa skončilo tak ako v pred-
chádzajúcich rokoch spoločenským 
posedením a veselicou, ktorú nena-
rušil ani občasný dážď.

juzu

Slávnosť pri príležitosti 1157. výročia príchodu  
Sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Mesto Tlmače, MO Matice slo-
venskej a Farský úrad Tlmače, uspo-
riadali v nedeľu  5. júla 2020 spo-
mienkovú slávnosť pri príležitosti 
1157. výročia príchodu Sv. Cyrila a 
Metoda na Veľkú Moravu. Slávnosť 
v Tlmačoch začala liturgiou v kos-
tole Najsvätejšieho srdca Ježišovho 
na Lipníku, ktorú celebroval dôs-
tojný pán farár Mgr. Martin Orság, 
správca tlmačskej farnosti. Predseda 
MO MS Tlmače po sv. omši pozval 
matičiarov, predstaviteľov mesta a 
ďalších záujemcov k vychádzke na 

Národný výstup na Sitno 19. júla 2020

Spoločenská  
rubrika
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Športoví nadšenci a predovšet-
kým nadšenci cyklistiky už po druhý 
krát upierali v auguste svoje oči na 
Tlmače. Cez víkend 8.-9. augusta 
sa konal Slovenský pohár v cestnej 
cyklistike. Tlmačania, ale aj všetci 
návštevníci, mali možnosť opäť si 
pozrieť elitu slovenskej cyklistiky a 
nielen ju, Štartovú listinu obohatili 

Slovenský pohár v cestnej cyklistike už po druhý krát v Tlmačoch
viacerí zahraniční pretekári, zo sto-
vežatej Prahy, z Brna, či z Maďarska. 
Sobota mala na programe atraktív-
ne „kritérium“, kedy sme cyklistov 
videli merať si sily a technické zdat-
nosti na náročnej trase priamo v Tl-
mačoch. V tomto preteku bodovali 
cyklisti CK Spartak Tlmače: druhý 
Štefan Nôta kategória Elite, tretia 

Tatiana Jaseková v kategórií Ženy 
a štvrtá  Jana Macsaiová v kategó-
rii Kadet.  V nedeľu ich v hlavnom 
preteku štartovalo až 130. Horúce 
želiezko v ohni mal aj náš domov-
ský klub CK Spartak Tlmače. Kadet-
ka Jana Mascaiová sa umiestnila na 
4. mieste. Dvojdňový program bol 
opäť bohatý a v jeho začiatku sa v 

sobotu o boj o stupienky mohli za-
pojiť aj naše deti v krátkych prete-
koch. Nedeľa sa okrem iného nies-
la v znamení Hobby jazdy so 105 
účastníkmi. Z Hobby jazdy bol na-
koniec krásny zážitok na ceste spo-
jený s povzbudzovaním cyklistov 
počas hlavného preteku, či občer-
stvenie v krásnej obecnej pivnici v 
Novom Tekove. Zážitky, skvelá at-
mosféra a veľa profesionálnej cyk-
listiky by neboli možné bez výbor-
nej organizácie CK Spartak Tlmače, 
mesta Tlmače, MsKS, Služieb mes-
ta Tlmače, našich DHZ a dobrovoľ-
níkov. Samozrejme to najdôležitej-
šie dodali všetci sponzori, ktorým 
patrí nesmierna vďaka. Bez nich by 
sa nič podobné v meste Tlmače ne-
mohlo udiať. 

Preteky mali svoj význam pre CK 
Spartak Tlmače. Zviditeľnili sa na 
celonárodnej úrovni ako organizá-
tori kvalitných pretekov a navyše 
vo svojich radoch privítali nových 
nadšencov, nádejné talenty cyklisti-
ky, tlmačských chlapcov. Želáme im 
mnoho šťastných spoločných kilo-
metrov na dvoch kolesách.

2. časť 
Záujem dobovej tlače o hradisko 

neutíchal ani ku koncu roku 1935. Na 
stránkach Slovenského denníka bol 
22. novembra uverejnený článok, 
ako Nitrianska župa Klubu českoslo-
venských turistov žiada pamiatkový 
a krajinský úrad, „aby zakročil v zá-
ujme záchrany význačných pamia-
tok“. Okrem hradiska Hrádze autor 
článku tiež spomenul známy rímsky 
kastel v Iži, či archeologickú lokalitu 
v Nitrianskom Hrádku.      

Keďže hradisko ležalo v tomto 
období na území okresu Zlaté Mo-
ravce, jeho ochranou sa 20. decem-
bra 1935 zaoberal Okresný výbor v 
Zlatých Moravciach. S ohľadom na 
zachovanie hradiska, prijal uznese-
nie v ktorom navrhol Krajinskému 
výboru v Bratislave vo verejnom zá-
ujme jeho vyvlastnenie. Výbor záro-
veň poveril svojich členov Ruda Kru-
šinského a Alexandra Minarovitša, 
aby priamo v teréne zistili aktuálny 
stav hradiska a aké opatrenia sú po-
trebné na jeho záchranu. 

V archívnom spise z decembra 
1935 sa ďalej píše, že už v tomto ob-
dobí bola spoločná plocha hradiska 
rozdelená medzi viacerých vlastní-
kov (prídelcov). Aj jedna z mála ar-
chívnych snímok hradiska pravde-
podobne z roku 1935 zachytáva už 
azda vymerané a vytýčené parcely. 

Úvodnou obhliadkou Jana Eisne-
ra zo Štátneho referátu na ochranu 

pamiatok na Slovensku, záujem o 
záchranu hradiska z ich strany ne-
skončil. Už 20. decembra 1935 re-
ferát adresoval list priamo Krajin-
skému úradu v Bratislave. V ňom 
mu opísal situáciu a žiadal ho, aby 
na dočasnú dobu priestor hradiska 
vyvlastnil. Svoju požiadavku zopa-
koval 27. decembra a zároveň uvie-
dol: „Hradisko má dobre zachovalé 
valy, dômyseľne opevnenú bránu 
a vyniká tiež svojou prehľadnos-
ťou, lebo je holé. Z jeho valu ale-
bo z prostredka hradiska je možné 
celú jeho plochu prezreť. Hradisko 
je teda vzácnym objektom pre tu-
ristickú návštevu skýtajúc svojou 
prehľadnosťou vzácny názor na sta-
ré opevnenie. Spolu je cenným ob-
jektom pre archeologický výskum, 
lebo jeho plocha, súc pašienkom, 
nebola roľníckymi prácami pozme-
ňovaná. Premenou pašienkú vo vi-
nohrady ztratilo by hradisko obe 
uvedené cenné vlastnosti.“   

Štátny prídelový komisár v Zla-
tých Moravciach zvolal na 4. janu-
ára 1936 vo veci vyšetrenia ohľa-
dom ochrany hradiska stretnutie 
všetkých 32 vlastníkov priamo na 
hradisku. Nateraz nevieme, aký bol 
výsledok stretnutia. V spise sa však 
uvádza, že vlastníci mali byť upo-
zornení, že v prípade vyvlastnenia, 
budú musieť hradisko poskytnúť za 
nadobúdaciu sumu. 

Okresný výbor v Zlatých Morav-

Osudy hradiska Hrádze v 20. storočí  

ciach 13. februára 1936 prijal uzne-
senie, že požiada Štátny referát o 
zakročenie na pozemkovom úrade. 
Malo sa tak zabrániť definitívnemu 
rozparcelovaniu hradiska na vinice. 
Reakcie úradov tak hovoria o tom, 
že pristupovali k ochrane hradiska 
s plnou vážnosťou. To sa však už 
nedá povedať o niektorých vtedaj-
ších vlastníkoch parciel. Tí, ako to 
hodnoverne dokumentujú viaceré 
dokumenty v archívnych spisoch, 
naťahovali niekedy aj zámerne rie-
šenie celej situácie až do roku 1939.

Jedným z opatrení na záchra-
nu lokality z roku 1935 bolo, aby 
sa kamenný lom rozširoval len do 
strán a nie smerom na valové opev-
nenie. Pasienkové spoločenstvo v 
Tlmačoch, ktorému lom patril, ne-
bralo ani túto požiadavku vážne. 

V máji roku 1937 požiadal v Levi-
ciach jeho predseda Lukáč Ižold 
o lámanie kameňa na dobu neur-
čitú. Nakoľko ale územie s hradis-
kom spadalo pod okres Zlaté Mo-
ravce, žiadosť bola presmerovaná 
na tamojší okresný úrad. Na opa-
kované úradné výzvy, aby L. Ižold 
bližšie konkretizoval svoje požia-
davky, však odpoveď ani koncom 
roku 1937 neprichádzala. Kameň 
však napriek tomu lámali ďalej, pre-
tože už v roku 1950 bola juhový-
chodná časť valového opevnenia 
hradiska čiastočne odťažená. 
Spracované podľa archívnych ma-

teriálov z Archívu Pamiatkového 
úradu SR, Štátneho archívu v Nit-

re, Pamätnej knihy obce Kozárov-
ce a Slovenského denníka.  

PhDr. Matúš Martinák           

Fotografia pravdepodobne zo záveru roka 1935 zachytávajúca vstupnú 
časť do hradiska. Zdroj: Pamätná kniha obce Kozárovce, s. 133.   
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Zo starších žiakov sa prete-
kov, konkrétne behu na 800 m, 
zúčastnil Tomáš Barát a so svo-
jím časom (osobný rekord) ob-
sadil 5. miesto.

Hektický september v Detskom atletickom klube Tlmače
27.9. sa v Ľubietovej konal pre-

tek, kde na trati dlhej 850 m nás re-
prezentovali Lenka a Lucka Klučia-
rové. Lenka získala 2. miesto a Lucka 
6.miesto. V ten istý deň sa konali aj 
Majstrovstvá ZsAZ mladšieho a naj-
mladšieho žiactva v Trenčíne. 

Jakub Sádovský obsadil skvelé 3. 
miesto vo vrhu guľou a 4. miesto v 
hode kriketkou. Emmka Klučiarová 
skončila prvá v behu na 600 metrov 
a stala sa tak majsterkou kraja. Matej 
Záležák zabojoval výborne a svoji-
mi výkonmi získal titul trojnásobné-
ho majstera kraja: v behu na 60 m, 
v skoku do diaľky a v behu 150 m . 

Všetci pretekári si zaslúžia veľ-
kú pochvalu.

Gratulujeme im za úspešné 
ukončenie letnej sezóny a dúfame, 
že aj naďalej budú úspešne repre-
zentovať DAK Tlmače.

Mgr. Helena Barátová

V Trnave sa 29.8.2020 konalo tretie kolo Majstrovstiev západosloven-
ského kraja družstiev. 

Naši zverenci opäť boli úspešní, keď Emma Benčatová obsadila 3. miesto 
na 1500 m, Dominika Kováčová 6. miesto na 600 m, Jakub Sádovský 4. 
miesto v hode kriketovou loptičkou a 6. miesto vo vrhu guľou, Marko Kupči 
9. miesto v hode  kriketovou loptičkou a Šimon Záležák bol dvakrát na 9. 
mieste v behu na 60m a diaľke a na 7. mieste v behu na 150 m. 

Matej Záležák aj po tretíkrát vyhral všetky svoje disciplíny, beh na 60m, 
diaľku a beh na 150m. Všetky deti si opäť zlepšili osobné rekordy. 

Družstvo mladších žiakov a žiačok obsadilo v západoslovenskom kraji 
krásne 5.miesto, keď so 46. štartami získali vynikajúcich 33 bodov, pričom 
prvý tím so 112. štartami získal 45 bodov. 

V utorok 1. septembra napriek upršanému a chladnému počasiu náš 
klub zaznamenal ďalší úspech, keď na Majstrovstvách západoslovenského 
kraja starších žiakov Tomáš Barát získal 3. miesto na 3000 metrov v osob-
nom rekorde 11:35.

Všetkým našim atlétom gratulujeme, tešíme sa z ich úspechov.
Ďakujem trénerom za ich obetavú prácu s deťmi a rodičom za spolu-

prácu.
 Mgr. Helena Barátová

Úspešný týždeň DAK Tlmače

V mesiaci september sa náš klub 
aktívne zapojil do rôznych súťaží 
skoro po celom Slovensku. 

Všetko začalo 5.9. v Banskej 
Bystrici, kde sa naši atléti zúčastni-
li MARATHON TOUR. Tešili sme sa z 
druhého miesta Dominiky Kováčo-
vej a tretieho miesta Lenky Klučia-
rovej. Ďalší pretekári sa tiež nedali 
zahanbiť v ťažkej konkurecii.

11.9. naši najmladší cestovali do 
X-Bionic v Šamoríne, kde si zmerali 
sily ako tím s deťmi s celého Sloven-
ska, tešili sme sa z krásneho 16.mies-
ta. Deti nadchla nielen atmosféra 
podujatia, ale aj možnosť stretnutia 
z mnohými svetovými športovcami, 
ktorí sa pripravovali na celosvetový 
míting P-T-S.

Nasledujúci deň (12.9.) nás bratia 
Záležákovci reprezentovali na Maj-
strovstvách Slovenska v Michalov-
ciach, kde sa Maťovi zadarilo získať 
6. miesto. Po celú súťaž bojoval o 
umiestnenie na pódiu, jediné za-
váhanie v hode kriketkou ho stálo 
medailové pozície. 

Dňa 13.9. 2020 sa v Skalici kona-

lo 3. kolo družstiev ZsAZ staršieho 
a mladšieho žiactva.

V behu na 600 m sa na 1. mies-
te umiestnila Emmka Klučiarová. V 
behu na 60 m obsadila 10. miesto, 
v diaľke 9. miesto.

Veľmi pekné 6. miesto v hode 
kriketkou patrilo Nelke Chujacovej, 
ktorá bojovala s pretekárkami, ktoré 
boli od nej o dva až tri roky staršie. Blíži sa koniec roka 2020 a na-

stal čas bilancovať. Tento rok bol 
pre všetkých veľmi náročný a plný 
prekážok. Aj my sme sa pasovali s 
najrôznejšími problémami, ale na-
pokon môžeme povedať že celkom 
úspešne. Počas roka sme mali napla-
novaných 27 pretekov, z ktorých sa 
uskutočnilo 23. Na každých z nich sa 
nám podarilo zúčastniť a úspešne 
reprezentovať náš klub i naše mesto 
po celom Slovensku. Okrem povin-
ných štartov naši atléti absolvovali 
aj viacero oblastných pretekov, kde 
taktiež viackrát získali umiestnenie 
v prvej trojke. 

Najväčší úspech zaznamenal Ma-
tej Záležák, keď na Majstrovstvách 
Slovenska vo viacboji získal krás-
ne štvrté miesto, pričom pódiové 
umiestnenie stratil  nepodareným 
hodom kriketovou loptičkou. Tento 
rok má Matej na svojom konte naj-
lepšie slovenské výkony v behu na 
60 m, 150 m a aj v skoku do diaľky v 
svojej kategórii. 

Vďaka týmto výsledkom bol 
Maťo Slovenským atletickým zvä-
zom zaradený do projektu na pod-
poru mládeže EYOF 2022. 

Samozrejme musíme pochváliť 
aj ďalších atlétov, ktorí vo svojich 
kategóriach pravidelne získavali vý-
borné umiestnenia. Emmka Klučia-
rová nenašla premožiteľku v behu na 
600 m. Trikrát v tejto disciplíne vy-
hrala v rámci západoslovenskej ligy 
a nakoniec vyhrala aj Majstrovstvá 
západoslovenského kraja. Úspechy 
zbierala aj v behu na 60 m a v skoku 
do diaľky. Jakub Sádovský vo vrhu 
guľou získal na Majstrovstvách zápa-
doslovenského kraja tretie miesto vo 

Rok 2020 v DAK Tlmače
svojom osobnom rekorde a v hode 
kriketkou skončil na nepopulárnom 
štvrtom mieste. V starších žiakoch 
nás reprezentoval Tomáš Barát, ktorý 
sa snažil presadiť v behoch na dlh-
šie trate a to na 800 m a 3000 m. V 
druhej uvedenej disciplíne získal na 
Majstrovstvách západoslovenského 
kraja tretie miesto, Majstrovstiev Slo-
venskej republiky sa žiaľ napokon zo 
zdravotných dôvodov nezúčastnil. 

Medzi ďalšie naše nádeje nášho 
klubu patria E. Benčatová, D. Ková-
čová, N. Hríbiková, L. Kajanová, M. 
Ďurovská, mladšie sestry Klučiaro-
vé, R. Sádovská, S. Havranová, R. Jan-
čová, N. Chujacová, L. Baloghová, F. 
Devoša, Š. Záležák, S. Kováč a mnohí 
ďalší. Dúfame, že situácia sa čoskoro 
zlepší a opäť sa s chuťou vrhneme 
nielen do súťažného zápolenia, ale 
najmä do pravidelných tréningov – a 
to ako naše deti, tak aj tréneri. 

Verím, že v Novom roku všetkých 
potešia nové pomôcky, ktoré sa nám 
podarilo pre náš klub zabezpečiť do-
konca aj v tomto zložitom období. 
Veľká vďaka patrí Nadácii Tesco za fi-
nančný príspevok, poslancom mesta 
Tlmače za odsúhlasenie dostačujú-
cej dotácie na zakúpenie doskočiska 
na skok do výšky. Taktiež ďakujeme 
ľuďom, ktorí sa zapojili do virtuál-
neho Tlmačského polmaratónu a 
tým pomohli zabezpečiť pre naše 
deti úhradu nákladov na dopravu 
na atletické sústredenie. Naše po-
ďakovanie patrí tiež všetkým, kto-
rí nám prispeli 2% zo svojich daní 
a napokon aj  FKM Spartak Tlmače 
za zapožičanie špecifických pomô-
cok, ktoré momentálne nevyužíva-
jú. Ďakujeme.
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V sobotu 8.8. 2020 sa po veľkých 
prípravách vyplývajúcich z obmedze-
ní, podmienok a odporúčaní Úradu 
verejného zdravotníctva, uskutočnil 
37. ročník Rajeckého maratónu. Účasť 
bola limitovaná 1000-kou pretekárov. 
Na štart sa postavilo v tento horúci 
deň /v cieli bolo zaznamenaných 32 
stupňov/ 809 dospelých pretekárov, 
z toho 634 mužov a 175 žien. Zvyšok 
boli korčuliari. Jednou z podmienok 
bolo, stáť na štarte v koridoroch v 
rúškach, počas behu sa mohli zložiť, 
po dobehnutí do cieľa znovu nasadiť. 
Celé podujatie odštartovala olympij-
ská šampionka Anastasia Kuzminová.

Na podujatí nechýbali ani členo-
via AK Tlmače. Polmarátónsku trať 
vynikajúco zvládla Kat-
ka Bátovská, ktorá v ka-
tegórii žien do 39 rokov 
s časom 1:28:55 obsadi-
la 3. miesto. Výborný Vi-
liam Nagy v kategórii mu-
žov nad 60 rokov získal 
prvenstvo, jeho čas bol 
1:31:40, veľmi dobré vý-
kony podali Ivo Došek – 
1:28:55 a František Kľúčiar 
– 1:52:26.Maratónsku trať 
si „vychutnali“ Miroslav 
Bátovský – 3:37:30 a Eva 
Seidlová – 4:56:52.

Celé toto podujatie 

Horúci Rajec
boli zároveň aj Majstrovstá veterá-
nov v polmaratóne a v maratóne. 
Súťažilo sa podľa pravidiel WAWA v 
jednej vekovej kategórii a to rovna-
ko u mužov aj žien od 35 rokov + , 
výsledný čas sa prepočítaval potom 
vekovým koeficientom. Titul Majstra 
Slovenska v polmaratóne a zlatú me-
dailu získal Viliam Nagy , 3. miesto v 
maratóne a bronzovú medailu získala 
Eva Seidlová

Každý bežec po prebehnutí cie-
ľom dostal originálnu, drevenú a vtip-
nú medailu. Sú na nej znázornené 
chlpaté guličky, čiže koronavírusy ale 
aj bežec v rúšku, pekná pripomienka 
týchto ťažkých časov.

-is -

Bežecké podujatie (14. - 15. 8. 2020), jedno z mála, ktoré sa tohto ro-
ku podarilo uskutočniť, i keď za mnohých podmienok a opatrení. Bol 
to už 8. ročník. Štart tohto 345 km štafetového behu Jasná – Bratislava 
bol v Demänovskej doline. Cieľ – Tyršovo námestie v Bratislave.

Tak ako v predošlé ročníky, aj teraz sa na štart postavili aj bežci z AK 
Tlmače. V uplynulom ročníku zaznamenali veľký úspech, keď v MIX 
štafetách ( 9-12 členné tímy bez rozdielu veku ale počet žien rovnaký 
alebo viac ako mužov) boli na skvelom 3. mieste. Takže tohto roku ich 
čakala obhajoba. Podarilo sa, znovu skončili na 3. mieste, ale s lepším 
časom.

Toto je zloženie úspešnej štafety Atletického klubu Tlmače: Kapitán 
Miroslav Bátovský, členovia - Mirka Moravčíková, Lucia Pivarčiová, Bar-
bora Mičianová, Katka Bátovská, Daniela Havranová, Ivana Čepčeková, 
Slavomír Hajdučík ml., František Kľúčiar, Ján Moravčík, Ivo Došek, Peter 
Salaj, na bicykloch sprevádzali (plus boli aj vodičmi sprievodných vozi-
diel) primátor Miroslav Kupči, Zsolt Straňovský a Kamilka Straňovská.

Všetkým GRATULUJEME.
-is-

OD TATIER K DUNAJU

Prípravy na 97. ročník Medzinárodného maratónu mieru (ďalej len MMM) 
v Košiciach sprevádzali stále sa meniace nariadenia a opatrenia, súvisiace 
s COVID 19. Ani útrapy vojny maratón nezastavili a kontinuita bola zachova-
ná. Preto si organizátori nechceli pripustiť, že práve tento rok by sa maratón 
nemal uskutočniť. Bol to ich triumf, triumf obetavých a nezlomných členov 
organizačného výboru,  že sa maratón napokon uskutočnil, i keď v takej po-
dobe, ako to okolnosti dovolili.

Okrem samotného maratónu sa ostatné disciplíny nekonali a aj mara-
tóncov sa na štart postavilo len 164 mužov a 24 žien. To bolo torzo z takmer 
14 000 avizovaných účastníkov. Čo sa týka ich výberu, v prvom rade to boli 
tí najlepší zo Slovenska (keďže to boli zároveň majstrovstvá SR v maratóne), 
potom členovia Diamantového klubu MMM (to sú bežci, ktorí zvládli MMM 
viac ako 25x), no a vodiči do 4 hodín, vrátane. Trať tvorilo 10 okruhov v cen-
tre mesta. Časový limit bol 5 hodín.

Tí, ktorí mali tú česť postaviť sa v nedeľu 4. októbra na štart, zažili nevšed-
né a zaujímavé preteky (samozrejme pri zachovaní všetkých bezpečnostných 
opatrení), ktoré sa určite zapísali veľkými písmenami do dejín tohto najstaršie-
ho maratónu v Európe. A hneď dvaja bežci z Tlmáč mali to šťastie vychutnať si 
zvláštnu atmosfé-
ru tohtoročného 
maratónu, mimo-
riadne umocnenú 
prajnou diváckou 
kulisou. Bol to Mi-
roslav Bátovský, 
ako vodič na 3:45 
a Eva Seidlová, 
ako členka Dia-
mantového klu-
bu, ktorá dosiah-
la čas 4:22:29.

-is-

Medzinárodný maratón mieru 

Namiesto svadobnej cesty Majstrovstvá 
Slovenska v polmaratóne

Poslednú augustovú sobotu si svoje áno povedali dvaja členovia At-
letického klubu Tlmače Katka Bátovská a Ivo Došek. Samozrejme, mali 
naplánovanú aj svadobnú cestu, ktorou chceli dať bodku za touto pre 
nich pamätnou a dôležitou udalosťou. Lenže – súčasná situácia súvisia-
ca s protikoronovými opatreniami – zavelila ostať doma. A dobre uro-
bili. Hneď v nasledujúcu nedeľu 6.9. sa v Bratislave konali Majstrovstvá 
Slovenska v polmaratóne, na ktoré sa obaja prihlásili.

Na atypickej 4 km okruhovej trati sa Katke podaril nový osobný re-
kord v polmaratóne - 1:26:19 a vo veľkej konkurencii skončila na vyni-
kajúcom 5. mieste. Ivo si vybojoval 27. miesto s rovnakým časom, po-
máhajúc svojej Katke.

V tento deň sa mal uskutočniť aj  
15. ročník ČSOB maratónu. Organizátori 
po dlhých jednaniach, aj na úrovni vlá-
dy, nakoniec pristúpili k možnosti tento 
maratón zrealizovať virtuálnou formou 
(v čase od 5.9. do 13.9.) kdekoľvek. V Tl-
mačoch túto možnosť využili ďalší čle-
novia AK Tlmače, Eva Seidlová a Miroslav 
Bátovský. Obaja čas 4:20:49. Pridala sa k 
nim Eva Čuga zo Zvolena, jej čas 4:40:44.

Samozrejme, boli aj iné možnosti – 
buď vrátenie štartovného, alebo prelo-
ženie štartovného o rok, resp. dva roky.

-is-
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„Hamburgy“
Hnutie, resp. pojem Hamburg vznikol v Nemecku – v meste Ham-

burg. Maratónov nebolo vo svete až tak veľa, resp. ani financií 
na cestovanie a ich absolvovanie. A tak, bežci, ktorí stále chceli 
behať tých svojich 42 192 m a pripisovať si na svoj účet nový a nový 
maratón, sa dohodli, že budú sami organizovať maratóny vo svojom 
meste za určitých, vopred stanovených pravidiel. A to: trať musí byť 
oficiálne zmeraná a certifikovaná, nesmie sa platiť štartovné, občer-
stvenie si prinesie každý sám, a každý každého kontroluje.

Musia ju absolvovať minimálne traja maratónci a inak aj iní bežci 
na kratšiu vzdialenosť. Takto to prijali za svoje aj ostatné krajiny, aj 
Slovensko. A sme radi, že môžeme skonštatovať, že aj v Tlmačoch 
sa uskutočnili dva takéto „Hamburgy“, tretí chystajú na 6.12.2020, Je 
to vzácne hlavne v tejto zlej dobe Covid – 19, keď hromadné podu-
jatia nie sú pod sankciami dovolené . Všetko sa dá, len treba chcieť 
a mocou nezakazovať bežným ľuďom žiť a prežívať.

Eva Seidlová

Kvôli korona vírusu sa nedohral súťažný ročník 2019/2020 2. ligy západ. 
A všetci hráči sa už tešili na novú kolkársku sezónu. Preto v auguste zača-
li trénovať na „domácej kolkárni v Žarnovici.“ Zúčastnili sa počas prípravy 
aj letných kolkárskych turnajov vo Vrútkach, v Podbrezovej, v Žarnovici. 
V rámci prípravy na nový súťažný ročník absolvovali aj priateľský zápas s 
KO Kremnica. Na letnom turnaji v Žarnovici sa v meraní síl medzi všetký-
mi hráčmi všetkých kolkárskych líg a za medzinárodnej účasti najlepšie z 
Tlmačských hráčov umiestnil Jozef Šumeraj na 55.mieste s 557 zvalenými 
kolmi a na 60.mieste Milan Vrablec s 553 zvalenými kolmi. Prvý septem-
brový víkend Tlmačania vycestovali na prvý zápas nového ročníka 2. ligy 
západ  2020/2021 do Bratislavy, odkiaľ si priniesli prvé body do tabuľky. 
Na domácich dráhach privítali hostí KK Priatelia Bratislava a získali ďalšie 
body. Na tretie kolo vycestovali do Trnavy, kde ich čakal klub ŠK Modranka 
B, kde neboli úspešný a zápas prehrali. Na štvrté kolo cestovali do Zlatých 
Klasov, odkiaľ tiež body nedoniesli. V piatom  kole privítali na domácich 
dráhach súpera KK Pobedim, kde nestačili na dobre hrajúceho súpera. No 
a na šieste kolo už bohužiaľ nevycestovali, kvôli zákazu a novým pravidlám, 
kde vláda zrušila všetky ligy a všetky zápasy nižších súťaží, okrem 5-tich 
najvyšších. Hráči netrpezlivo čakajú kedy sa opatrenia uvoľnia a kedy sa 
bude môcť pokračovať v lige.

Hodu Zdar
Milan Vrablec

15. 8. – 22. 8. sa v Ľubovnianskych 
kúpeľoch organizovali Majstrovstvá 
Slovenska (ďalej len MSR) mládeže 
v šachu. Tohto podujatia sa zúčast-
nilo 160 talentovaných šachistov a 
šachistiek. Tlmačský šach reprezen-
tovali Tomáš Béreš, Tomáš Svorad, 
Róbert Bajnok a Patrik Kuna. Naj-
lepšie obstál Tomáš Béreš, ktorý sa 
umiestnil na peknom 7. mieste aj s 
cenným skalpom FM (fidemajstra) 
Richarda Turčana, ktorý je viacná-
sobným majstrom Slovenska mlá-
deže a tohtoročný vicemajster Slo-
venska v kategórií CH16. Patrik Kuna 
zaostal za Tomášom Bérešom o 0,5 
boda, a tak skončil na 10. mieste. To-
máš Svorad pri svojej premiére na 
podujatí takýchto rozmerov obsadil 
24. miesto. Róbert Bajnok sa v ka-
tegórií CH18 dostal na 13. miesto so 
ziskom 4 bodov z možných 9. Chlap-
ci si tento týždeň spríjemnili aj fut-
balovým turnajom, denným hraním 
pingpongu, basketbalu alebo volej-
balu, no síce pri úplnej koncentrácií 

na šach a správnej príprave na par-
tie. Pobyt v príjemnom prostredí na 
východe Slovenska v horách chvália 
a budúci rok plánujú opäť reprezen-
tovať NŠK Tlmače na MSR mládeže.

O pohár primátora mesta Levice

Už deň po skončení MSR mlá-
deže sa konal ďalší turnaj. V Levi-
ciach sa ho zúčastnilo 53 šachistov a 
šachistiek. Spomedzi radov Tlmača-
nov sa ho zúčastnili Vladimír Škreňo, 
Tomáš Béreš, Dominik Béreš, Tomáš 
Svorad a Róbert Bajnok. Najúspeš-
nejším Tlmačanom sa stal aj celkový 
víťaz turnaja Vladimír Škreňo, ktorý 
hral poslednú partiu o víťaza toh-
to turnaja práve s jeho ďalším spo-
luhráčom, a to Tomášom Bérešom. 
Vladimírovi Škreňovi sa ju podarilo 
vyhrať, a tak Tomáša Béreša odsunul 
až na 5. miesto v konečnom poradí, 
hoci ešte pred posledným kolom bol 
na 2. mieste. Dominik Béreš obsa-
dil úctyhodné 10. miesto. Róbertovi 
Bajnokovi sa tiež pomerne darilo a 

nakoniec obsadil 35. miesto. Neustá-
le zlepšujúci sa Tomáš Svorad skon-
čil na 50. mieste s cenným skalpom 
mladého talentu KŠN (Klubu šacho-
vých nádejí) Bratislava Ryana Casey-
ho Meszarosa.

Šachový víkend 12. 9. – 13. 9.

12. 9. sa uskutočnili MSR druž-
stiev starších žiakov, ktorých sa 
nielen zúčastnilo družstvo NŠK 
Junior, ktorého súpiska vyzerala na-
sledovne: 1. Miroslav Krupa 2. Tomáš 
Béreš 3. Patrik Kuna 4. Ela Romano-
vá. Tento ambiciózny tím vedel už 
dokonca pred posledným kolom, že 
sa stane majstrom Slovenska. NŠK 
Junior nechal za sebou družstvá ako 
ŠK Junior CVČ Banská Bystrica, ŠK 
Slovan Bratislava, RŠA Považie, Lip-
tovská šachová škola či Reinter Hu-
menné. Na 1. šachovnici sa stal Mi-
roslav Krupa 2. najlepším hráčom, 
Tomáš Béreš, tak ako aj Ela Romano-
vá, sa stali najlepšími hráčmi na ich 
šachovniciach a Patrik Kuna obsadil 
na 3. šachovnici 3. miesto.

V ten istý deň sa v Topoľčanoch 
uskutočnili aj MSR v bleskovom 
šachu, na ktorých bojovali Vladi-
mír Škreňo, Dominik Béreš, Róbert 

Majstrovstvá Slovenska mládeže v šachu

Bajnok a Tomáš Svorad za účasti aj 
hráčov pochádzajúcich z Anglicka, 
Rakúska, Bieloruska a Rumunska. 
Najviac sa darilo opäť Vladimírovi 
Škreňovi, ktorý obsadil 28. miesto, 
Dominik Béreš skončil na 46. mies-
te, Róbert Bajnok skončil 65. a Tomáš 
Svorad 71.

13. 9. sa uskutočnili MSR mlá-
deže v zrýchlenom šachu, na kto-
rých sa najviac darilo Miroslavovi 
Krupovi, ktorý skončil v kategórií 
CH14 s bronzovou medailou. Jakub 
Rakovský skončil v tej istej kategó-
rií na peknom 6. mieste. V kategórií 
CH16 sa dá povedať, že sa príliš ne-
darilo ani jednému z chalanov tak, 
ako by si predstavovali. Patrik Kuna 
obsadil 13. miesto, Tomáš Béreš 17. 
a Tomáš Svorad 21. Vo veľmi silnej 
kategórií CH20 obsadil Róbert Baj-
nok 14. miesto.

V ten istý deň sa hral ešte aj Me-
moriál Jána Chudého v Topoľča-
noch, na ktorých sa snažili získavať 
body Jozef Dlhý a Dominik Béreš. 
Dominik Béreš sa umiestnil na 7. 
mieste a stal sa najlepším hráčom s 
ratingom do 2000. Jozef Dlhý obsa-
dil 10. miesto a stal sa tak najlepším 
seniorom turnaja.

Športový klub kolkárovTlmače
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Letné obdobie bolo v znamení úľav v boji proti 
vírusu COVID 19. To sa prejavilo aj v turistickej ak-
tivite. Z 8 plánovaných akcií sa nám podarilo ešte 
v čase medzi pandemickými vlnami absolvovať 5 
podujatí. Denný letný tábor pre deti 8. júla sa stá-
va už tradičným článkom turistického kalendára. 
Tohto roku sa akcie zúčastnilo 65 detí rôzneho 
veku. Milé stretnutie so súťažnou tematikou, snáď 
aj s peknými zážitkami.   

Dňa 12.6. - 14..6.2020 KST Tlmače usporiadal 
plánovanú turistickú akciu do Národného parku 
Nízke Tatry. Plán bol vystúpiť na náš vari najznámej-
ší kopec a to na Kráľovu hoľu. Síce nie je to najvyšší 
štít v Nízkych Tatrách, ale svojou nadmorskou výš-
kou 1946 m atakuje dvoj tisícovky. Tejto vydarenej 
akcie sa zúčastnilo 30 turistov, z toho 19 z tlmač-
ského klubu. Na vrchol Kráľovej hole sme vystúpili 
všetci tridsiati, z toho 6 účastníkov dosiahlo vrchol 
na bicykloch. Vetrisko skoro ako vždy. Neprekonal 
však našu túžbu zaspievať si „Na Kráľovej holi...“, aj 
keď strom zelený sme márne hľadali. 

Kultová akcia pre tlmačských turistov je týžden-
ný pobyt vo vybraných horstvách. Tento rok sme 
dovolenku prežívali na Kysuciach v dňoch 31.7. až 
9.8. Zo Skalitého sme vyrážali na túry prevažne na 
poľsko-slovenské pomedzie. Navštívili sme veľa po-
zoruhodnosti, významných miest. Aspoň niektoré 
z nich: Trojmedzie (stret troch štátov SR, ČR, Poľ-
sko), Megoňky (obrovské skalné útvary guľovitého 
tvaru), pamätihodnosti v Čadci, Veľká Rača, Stará 
Bystrica (Slovenský orloj), Rodný dom J. Krónera, 
Pútnické miesto Živčaková prináša človeku stíšenie, 
pripomenie pokoru, zvlášť potrebné v dnešnom 
svete. Po zostupe z tohto pútnického miesta sme 
navštívili Korňanský ropný prameň, ojedinelý prí-
rodný výtvor- výver ropy, ktorý tam funguje dlhé 
roky. Počas týždňa sme prešli asi 102 km.

12. septembra sme uskutočnili krásnu túru do 
blízkych Štiavnických vrchov. Toto pohorie posky-
tuje nevyčerpateľné možnosti turistiky. My sme vy-
užili jednu z nich a túra bola orientovaná do lokality 
3 Kamene. Autobusom sa výprava 43 turistov z Tl-
máč, Levíc, Kozároviec, Čajkova, Rybníka a Starého 
Tekova presunula do východiska túry - Kozelníka, 

Turistika v druhej polovici roku 2020
zastávku bus (350 m). Plní síl sme následne absol-
vovali dlhý strmý výstup, ktorý vystriedal príjemný 
prechod zachovalým zdravým bukovým porastom 
do sedla Volárska (795 m) pod Tri kamene. Zdatnej-
šia časť turistickej výpravy vystúpila na vrchol/kótu 
Lipa (866 m n.m.). Vrchol 
v súčasnosti pokrývajú 
zdatné buky, uprostred 
sa nachádzajú sporadic-
ky navŕšené kamenné 
kopy. Počas tureckej nad-
vlády tu bola strategicky 
dôležitá vartovka. Cesta 
do cieľa výpravy Banský 
Studenec viedla lesnými 
cestami do sedla Canciar 
(702 m). Pri zostupe sme 
v diaľke vzhliadli kalváriu 
v Banskej Štiavnici. Všet-
kých uchvátilo Veľké Kol-
pašské jazero obstavané 
rekreačnými chatkami. 

Časovo dlhšie poduja-
tia sa tešia veľkej obľube 
členov nášho klubu. Aj 
akcia Slovenský severný pól bolo jednou z nich. 
Pomyselný pól predstavuje hora Modralová, ležiaca 
najsevernejšie na hornej Orave. Účasť 29 turistov. 
Cestou tam sme sa zastavili v obci Klin, kde súkrom-
ná osoba buduje pútnické miesto Rio de Klin. Na 
kopčeku nad dedinou vystaval krásne dielo. Mali 
sme zamračené, ale výhľady boli aj tak úchvatné. 
Priehrada, v mrakoch Roháče a západné Tatry, Poľ-
ské Tatry proste mali sme si čo pozerať. Cesta na 
Modralovú bola po asfalte veľmi namáhavá, ale po 
výstupe na hrebeň bolo čo pozerať ako na oravskú, 
tak aj na poľskú stranu. Zostup do Oravskej Polho-
ry opäť nekonečne dlhý po asfaltke. Ale zážitky tie 
za to stáli. Druhý deň – zdolanie kopca Pilsko, žiaľ 
pre počasie nevyšiel. Náhradný program, plavba 
parníkom uchvátil každého. Plavba ako v ponor-
ke (neprestajný dážď) bol zážitok, ktorý sa tak ľah-
ko nezabudne.

V októbri posledná naša veľká túra do Nízkych 

Tatier. Kopec Siná bol v našom hľadáčiku už od 
roku 2016. Siná je výhľadový kopec s kruhovým 
výhľadom. Nič nezavadzia zvedavému oku, kto-
ré sa nevie nasýtiť tou nádherou. Len sa dostať 
na vrchol 1560 m. Vystihli sme však počasie a vzá-

jomným hecovaním sme to napokon prekonali. 
Zostupy su zvyčajne bolestivé nielen pri turistike. 
Padajúc od únavy, ale šťastní sa 25 turistov dotr-
mácalo na ubytovanie do chatiek v Jasnej. Toľko 
z aktívnej turistiky v Tlmačoch. Viac jej veličenstvo 
Korona nedovolila.

Ak chceme vedieť všetko čim žil KST Tlmače 
v toto roku, nemôžme nespomenúť práce na Ná-
učnom chodníku Plešovica. Po 3 ročnom úsilí sú in-
formačné tabule na svojich miestach. Dokončuje sa 
značkovanie chodníka. Dokončená je aj najnároč-
nejšia časť chodníka- Vyhliadka na Plešovici. Je to 
unikátne technické dielo, pomerne zložitej oceľovej 
konštrukcie. Náročný terén vyžadoval precíznu pro-
jektovú dokumentáciu, perfektnú výrobu dielcov 
a samozrejme montáž. Nebyť nezištných sponzo-
rov, podporovateľov a úžasných zanietených ľudí 
vyhliadka by nestála v plnej kráse na Plešovici. Me-
novanie všetkých by presahovalo možnosti toho 
príspevku, tak aspoň spomenieme niektorých. Ve-
rejne týmto vyslovujeme veľkú vďaku najvýznam-
nejšiemu podporovateľovi tejto stavby – firme JHJ 
KOVEX, s. r. o. menovite pánom Petrovi Janóovi, 
Jurajovi Jakubíkovi, Štefanovi Holečkovi za výro-
bu a dodávku jednotlivých dielcov Vyhliadky. Ne-
možno zabudnúť na kvalitnú povrchovú úpravu, 
s ktorou nám významne pomohla firma ZIN ,s. r. 
o, pani Ševcová. Žiadne aj malé technické dielo 
nemôže byť zostrojené bez patričnej výkresovej 
dokumentácie. Za tú patrí vďaka pánovi Michalo-
vi Pilinskému a statikovi Ing. Petrovi Antalovi. Bez 
podpory by táto akcia nemohla byť realizovaná. 
Treba sa poďakovať vedeniu mesta Tlmače a obce 
Malé Kozmálovce. KST ďakuje všetkým ľuďom dob-
rej vôle čo sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, 
aby bol náučný chodník postavený. Návštevníkom 
prajeme príjemné zážitky pri zdolávaní trasy náuč-
ného chodníka.

Jozef PechaÚčastníci túry Kráľová hoľa
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