
Ku Dňu detí 
Deti 
Keby všetky deti sveta
chytili sa za rúčky,
prešli mestá, polia, lesy,
a prebehli cez lúčky,
priniesli by veľa lásky,
zastavili nepokoj,
otvárali by nám srdcia,
rozžiarili každý dom.

Pozerajme na ne vľúdne,
či je zdravé, či má bôľ,
v úprimnosti, či v ťažkosti
práve dieťa je  náš zdroj. 

Mgr. Edita Andrášiová

Číslo 1  Ročník 14.  jún 2021

(Pokračovanie na str. 1)

SLOVO
PRIMÁTORA

Naše noviny si môžete 
prečítať aj online na

www.tlmacskeecho.sk

Milí Tlmačania,
Tradične sa Vám prihováram zo 

stránok Tlmačského echa. Výnimkou 
nie je ani toto preddovolenkové ob-
dobie. Máme za sebou náročné časy 
a ani teraz sme sa ešte úplne nevy-
manili spod chápadiel už rok a pol 
trvajúcej pandémie. Každým dňom 
nás teší ubúdajúci počet nakaze-
ných ochorením COVID- 19, pribú-
dajúci počet zaočkovaných, čo však 
neteší, je akýkoľvek počet zomrelých 
a to nielen na COVID-19. Aj Mesto Tl-
mače zasiahla silná vlna zomrelých 
na toto ochorenie na prelome ro-
kov 2020 -2021. Podľahli mu nielen 
starší, aj ľudia v produktívnom veku. 
Nech už sú názory na ochorenie aké-
koľvek, mesto Tlmače zvolilo ces-
tu pomoci pri plnení opatrení a tak 
sme v rozmachu druhej vlny zriadili 
testovacie miesta na COVID-19. Vý-
sledky a počty zúčastnených potvr-
dili, že toto rozhodnutie bolo správ-
ne a my sme na 15 týždňov poskytli 
službu našim občanom, aby výkon 
svojich každodenných povinností 
mohli realizovať bezpečne a v rám-
ci ochrany zdravia svojho aj svojich 
blízkych. Z tohto miesta sa chcem 
opäť veľmi pekne poďakovať všet-
kým, ktorí sa na toto obdobie stali 
aktívnou súčasťou testovacích a prí-
pravných tímov: lekárov, zdravotný 
personál, administratívny personál, 
dobrovoľníkov, príslušníkov Armá-
dy SR, či zamestnancov MsÚ. Všetci 
fungovali na maximum, za hranicu 
svojich osobných možností. VĎAKA.

Mojim osobným prianím je, aby 
sme sa aj naďalej k tejto veci stavali 
zodpovedne. Naše spoločné rodin-
né letné dovolenkové chvíle si uží-
vali zodpovedne k vlastnému zdra-
viu, neohrozovali seba a okolie a aby 
sme sa po dovolenkách všetci vrátili 
do normálnych pracovných koľají, do 
bežného života, ktorý sme si užívali 
pred pandémiou, neobmedzovaní 
a neohrozovaní ďalšími jej vlnami.

K normálnemu chodu nášho ži-
vota chce prispieť aj mesto Tlma-
če. V čase leta a letných prázdnin si 
pre Vás pripravilo kopu tradičných 
podujatí, organizovaných v exteriéri. 
Začneme dobročinnou akciou v júli 

Behom na Plešovicu pre Matúška. 
Tradične sa bude konať Letné kino 
na amfiteátri, Cyklistické preteky, Tl-
mačský polmaratón, Tlmačský kotlík 
a možno Vás prekvapíme aj nejakým 
koncertom, plným skvelej hudby.

Chcem sa poďakovať za doteraj-
šiu prácu a činnosť všetkým našim 
príspevkovým a rozpočtovým or-
ganizáciám, Službám mesta Tlmače 
za ich sústavnú prácu aj počas prís-
nych opatrení. Želám Vám všetkým 
zaslúžený oddych a energiu do ďal-

Mestské kultúrne stredisko Tl-
mače v spolupráci so Základnou 
školou Tlmače a športovými klub-
mi mesta Tlmače usporiadali v ne-
deľu 13. júna 2021 o 14:00 v areáli 
Základnej školy Tlmače VII. ročník 
Medzinárodného dňa nie len pre 
deti.

Medzinárodný deň nielen pre deti
V toto príjemné slnečné popo-

ludnie sa zo športového areálu Zá-
kladnej školy Tlmače ozýval hlasný 
smiech detí, ktoré si tento deň plný 
hier a zábavy, zorganizovaný práve 
pre ne naplno užívali. Spoločnosť 
im okrem kamarátov a rovesníkov 
robili aj ich rodičia, ktorí tak svoj-

im deťom okrem sladkostí a hra-
čiek venovali k ich sviatku aj ten 
najdôležitejší dar – ich čas. Spolu 
s deťmi sa zapájali do súťaží a ak-
tivít, pozorovali radosť v očiach ich 
detí a napokon si tak tento deň uži-
li rovnako ako oni.

Foto: Ing. Jaroslav Burjaniv

šej práce pre rozvoj nášho mesta.
Milí Tlmačania, neostáva mi iné 

iba Vám k nadchádzajúcemu obdo-
biu zaželať pekné chvíle, plné oddy-
chu, aktívneho pohybu, kopec zážit-
kov a príjemných chvíľ strávených 
sa spoločných rodinných cestách 
a stretnutiach s priateľmi. Načerpaj-
te silu a motiváciu do ďalšieho ob-
dobia, ktoré verme, príde veselšie 
a optimistickejšie ako to predchá-
dzajúce.

Miroslav Kupči
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V čase vydania aktuálneho čís-
la Tlmačského echa, je mestskému 
zastupiteľstvu prekladaný Závereč-
ný účet Mesta Tlmače za rok 2020. 
Ako si iste všetci dobre pamätáme, 
rok 2020 sa neniesol iba v znamení 
ťažkej pandemickej krízy, mesto Tl-
mače hospodárilo v rozpočtovom 
provizóriu. Pandemická kríza ale 

predovšetkým provizórium spôso-
bili, že samospráva počas rozpoč-
tového provizória nemohla inves-
tovať svoje prostriedky do nových 
projektov. V mnohých ohľadoch 
v meste na toto obdobie „zastal 
čas“, na rad prišli iné hodnoty, do 
popredia sa dostali témy ako ľud-
ský život, vzájomná pomoc, ochra-
na, bezpečnosť, zdravie. Ľudia sa 
zomkli a hľadali spoločnú ochra-
nu tých najzraniteľnejších. Napriek 
tomu sme sa koncom roka a začiat-
kom tohto roka nevyhli prudkému 
úbytku nášho obyvateľstva a to pre-
dovšetkým z dôvodu ochorenia na 
COVID-19. V čase provizória sme sa 
aj napriek tomu venovali projektom, 
ktoré boli schválené ešte v predchá-
dzajúcom rozpočtovom období. Na 
maximum a v súlade s upravenými 
podmienkami čerpania rozpočtu 
počas pandémie, sme mohli verej-
né prostriedky alokovať na bežné 
výdavky, opravy a údržby mestské-
ho majetku. K schváleniu rozpočtu 
na rok 2020 došlo dňa 24. 9. 2020 
na zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva. Rozpočet na tento rok pre-
to mohol nabrať konkrétne kontúry 
a samospráva opäť mohla naplniť 
svoje jednoznačné poslanie a tým je 
rozvoj mesta. Záverečný účet mes-
ta teda mohol naplniť svoj obsah 
a konštatovať, že mesto v roku 2020 
hospodárilo s prebytkom v sume 
445. 864,45 €. O ich použití rozho-
duje mestské zastupiteľstvo. Býva 
zvykom, že sa dané prostriedky pre-
sunú do rezervného fondu pre na-
sledujúce obdobie a budú použité 

Hospodárenie mesta Tlmače v roku 2020 
a projekty roku 2021

na ďalšie kapitálové, investičné vý-
davky v meste. Prebytkový výsle-
dok hospodárenia však nie je iba 
znakom dobrého hospodárenia, je 
aj znakom nevyčerpania všetkých 
rozpočtovaných financií, ktoré si 
pre rôzne aktivity a činnosti v da-
nom roku mesto predsavzalo. Ak-
tuálnym dôvodom sú pandemic-

ká kríza a samozrejme rozpočtové 
provizórium, ktoré na dlhé mesiace 
ochromilo investičný chod mesta. 
Zároveň však dokazuje, že mesto 
hospodári obozretne, s prihliadnu-
tím na percentuálne plnenia jed-
notlivých rozpočtových položiek.

Predmetom posledných rokova-
ní mestského zastupiteľstva v roku 
2020 bolo prijatie návratnej finanč-
nej výpomoci v sume 77 491 €, kto-
rá bola poskytnutá z Ministerstva fi-
nancií SR na výkon samosprávnych 
pôsobností z dôvodu kompenzá-
cie výpadku dane z príjmov fyzic-
kých osôb v roku 2020, v dôsled-
ku pandémie ochorenia COVID-19. 
Finančná výpomoc bola na konci 
roka použitá na nákup pivných se-
tov, stanov, ktoré slúžia občanom 
na mestských podujatiach, v dol-
nej časti bolo zakúpené a osadené 
detské ihrisko, z budovy novovybu-
dovaného Komunitného centra na 
Topoľovej ulici sa odstránil nebez-

pečný azbest, na plne vyťaženom 
mestskom zemníku pod Tescom 
došlo k drveniu mnohých ton sute, 
uhradila sa mimoriadna splátka isti-
ny termínovaného úveru. Vďaka tej-
to výpožičke došlo koncom roka aj 
k navýšeniu dlhodobo poddimen-
zovaného rozpočtu na vypilovanie 
stromov a údržbu zelene v meste. 
Odstránili sa pre zdravie a majetok 
ohrozujúce stromy, tiež stromy, kto-
ré v zmysle vydaného stavebného 
povolenia bránili k plnohodnotnej 
realizácii stavieb. Ich náhrada je plá-
novaná v tomto roku.

Pozitívny výsledok hospodáre-
nia Mesta Tlmače za rok 2020 otvára 
priestor na nové aktivity a činnosti 
v roku 2021.

Jasné kontúry v oblasti investí-
cii dostala výstavba Komunitného 
centra. V mesiaci apríl bola staveb-
ná časť ukončená a aktuálne pre-

bieha vnútorné vybavenie objektu. 
Veríme, že toto centrum už čosko-
ro dostane svoju finálnu podobu 
a bude môcť začať slúžiť svojmu cie-
ľu: vytvárať komunitu a spájať ľudí, 
vykonávať komunitnú prácu a ko-

munitnú rehabilitáciu. Do týchto 
priestorov mesto plánuje presunúť 
aj aktivity našich dôchodcov, kto-
rí sú vždy svojou činnosťou zdra-
vým príkladom komunity a spája-
nia sa ľudí.

Ihneď za budovou nového Ko-
munitného centra na Topoľovej ulici 
sa nachádza budova bývalej „šam-
pusárne“. Iste si všetci pamätáte, že 
mesto Tlmače na jar 2020 získalo 
nenávratný finančný príspevok vo 
výške 1.223.875,90 € na výstavbu 
Denného stacionára. Aktuálne stá-
le prebieha dlhý a náročný proces 
verejného obstarávania na dodá-
vateľa diela. Pandémia spôsobila, 
že vysoký dopyt po stavebnej čin-
nosti prudko navýšil ceny materiá-
lov a činnosti v stavebníctve, preto 
doteraz stanovenú predpoklada-
nú hodnotu zákazky bude potreb-
né navýšiť, čo však pre nás zname-

ná doterajšie verejné obstarávanie 
zrušiť a vypísať nové s novými pod-
mienkami. Aj keď to pre naše mesto 
znamená časový posun výstavby 
Denného stacionára, veríme, že 
v jeho konečnej fáze bude zname-

Komunitné centrum po dokončení stavebných prác

Budova Komunitného centra pred rekonštrukciou

Parkovisko pri bývalej IMA predajni, ktoré financuje vlastník nehnuteľnosti 
a realizuje SMT, p.o.
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nať jeho kvalitnejšie prevedenie 
a kvalitnejšie poskytovanie služieb 
pre našu nielen staršiu generáciu.

Z predchádzajúceho obdobia 
sme zúročili dotáciu v rámci opat-
rení COVID- 19. Predmetom žiadosti 
bola výstavba verejných WC na Lip-
níku. Bola nám schválená vo výš-
ke 20.000 € so spoluúčasťou mesta 
vo výške 2220 €. V týchto dňoch už 
stavba hygienických zariadení stojí 
a ostávajú iba práce na fasáde a te-
rénne úpravy. Nepredvídateľné prá-
ce v prípravnej fáze terénu ukrojili 
cca 6.000 € z nášho mestského roz-
počtu, no veríme, že aj napriek tomu 
verejné toalety budú z dlhodobého 
hľadiska iba prínosom pre občanov 
a návštevníkov mesta a budú dôle-
žitým článkom pri organizácii mest-
ských podujatí.

Na konci roka 2020 prakticky po-
čas vianočného obdobia sme riešili 
v objekte základnej školy v budove 
školskej jedálne havarijný stav ku-
chyne. Došlo ku kompletnej výme-
ne elektrických rozvodov a rozvá-
dzača. Investície do tohto objektu 
ešte neskončili a bude potrebné na-
kúpiť kuchynské vybavenie v sume 
10.000 €. Nové radiátory v tom čase 
dostala Materská škola na Novej uli-
ci v dolnej časti, ktoré boli hrade-
né z návratnej finančnej výpomoci.

Dlhodobo neriešený objekt ZUŠ, 
ktorá sídli v areáli ZŠ možno dosta-
ne príležitosť na rekonštrukciu. Vo 
februári sme predložili žiadosť na jej 
rekonštrukciu z Európskych zdrojov 
financovania Envirofondu.

V tomto čase čakáme na vyhlá-
senie výzvy z Európskych zdrojov 
na financovanie opatrovateľskej 
služby.

Dôležitou je správa, že by v rámci 
Plánu obnovy SR mali byť alokova-
né prostriedky na financovanie ve-
rejných vodovodov a kanalizácie. 
Mesto Tlmače márne čaká na finan-

Zber biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu v našom meste

Málokto vie, že až približne 40 % odpadu v ná-
dobe na zmesový komunálny odpad, tvoria zvyšky 
z kuchyne. Tie je však možné vytriediť a ukladať do 
samostatnej nádoby na biologicky rozložiteľný ku-
chynský odpad pre domácnosti. Najčastejším argu-
mentom proti jeho triedeniu je zápach. Ten sa však 
šíri tak či tak, či sú kuchynské zvyšky v nádobe na 
zmesový komunálny odpad alebo v osobitnej ná-
dobe. Tento odpad je rozložiteľný podobne ako ten, 
ktorý kompostujeme. Do kuchynského odpadu však 
môžeme vyhadzovať aj zvyšky jedál živočíšneho pô-
vodu. Obce a mestá už majú od 01. 07. 2021 povin-
nosť zaviesť na svojom území zber biologicky roz-
ložiteľného kuchynského odpadu. Majú tak urobiť 
v tej časti mesta, kde sa nekompostuje, preto Mesto 
na začiatok zabezpečí 120-litrové nádoby pre ten-
to druh odpadu na sídliskách, ale tiež pri rodinných 
domoch. Zber bude pravidelne týždenne zabezpe-
čovať oprávnená spoločnosť. Plná nádoba bude vy-
menená za čistú. Kuchynský odpad z domácností 
bude energeticky zhodnotený v bioplynovej stanici 
na produkciu elektriny a tepla. Digestát, teda kvapa-
lina, ktorá vzniká ako odpad z procesu fermentácie 
v bioplynovej stanici, slúži ďalej ako hnojivo. Samot-
ný bioplyn patrí medzi obnoviteľné zdroje energie. 
Triedenie odpadov je nielen ekologické, pretože sa 
na skládku dostane až ten odpad, ktorý je nevytriedi-
teľný, ale je aj ekonomické, keďže podľa toho, akú má 
mesto úroveň vytriedenia odpadov, hradí poplatok 
za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. 
Čím je vyššia úroveň vytriedenia, tým je poplatok za 
skládku nižší a obec nemusí navyšovať občanom po-
platok za komunálny odpad.

Služba zberu kuchynského odpadu je aktuálne 
v meste Tlmače v procese verejného obstarávania. Po 
ukončení obstarávania spoločne s oprávnenou spo-
ločnosťou plánujeme nastaviť prvotný proces zberu 
a likvidácie BRKO (biologicky rozložiteľného kuchyn-
ského odpadu) v meste, na základe zozbieraných dát 
množstva vyseparovaného a vyvezeného odpadu.

Solárna nabíjacia stanica- bude 
osadená na Potočnej ulici v dolnej 
časti Tlmáč Na to však musíme založiť jednoduchý postup:

1. Až 40% odpadu z domácností tvorí BRKO
2. V domácnostiach separujeme zvyšky kuchynské-

ho odpadu do uzatvárateľných nádob
3. Vysypeme ju do zbernej nádoby v mieste bydliska
4. Zberová spoločnosť odpad vyzbiera a spracuje /

raz za týždeň
5. Cisterna spolu s odpadom putuje do bioplyno-

vej elektrárne
6. Tu sa po separácii nežiadúcich prvkov spracu-

je a zmení na elektrinu, teplo a výživné hnojivo

ČO so zberom kuchynských olejov?
• Doma si vysmažíme svoj obľúbený pokrm
• Vychladnutý olej zlejeme do uzatvárateľnej PET 

fľaše
• Odovzdáme do nádoby v mieste bydliska
• Zberová spoločnosť olej vyzbiera a spracuje
• Prefiltrovaný olej putuje cisternou do rafinérie
• V rafinérii sa spracuje na znovu použiteľnú bio-

naftu

	Do odpadov z kuchyne PATRIA: šupy z čistenia 
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné 
škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z ore-
cha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrec-
ko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, 
potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnote-
né, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom 
množstve aj drevitá vlna, novinový papier, nespra-
cované zostatky surovín, neskonzumované zostatky 
pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pô-
vodu, ako aj zabalené potraviny po dátume spotreby 
v ich bezprostrednom, prvotnom obale, ktoré vznikli 
z kuchýň domácností a pod.

	Do odpadov z kuchyne NEPATRIA: kamene, 
obväzy, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti 
zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, od-
pady ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, 
či na prípravu jedla.

Veríme, že spoločnými silami sa nám úspešne 
podarí zaviesť aj túto povinnosť v zbere a likvidácii 
zmesového komunálneho odpadu.

O ďalšom postupe mesta pri zavádzaní tohto dru-
hu zberu a likvidácie odpadu budete informovaní 
formou osvety na našich internetových stránkach 
mesta aj formou letákov.

-zkr-

covanie dobudovania kanalizácie 
a výstavby ČOV v dolnej časti Tlmáč 
v celkovom objeme 10 miliónov eur.

V uplynulých dňoch mesto Tl-
mače vypracovalo projekt, ktorým 
sa v rámci Nadácie Pontis prihlási-
lo k získaniu grantu pod názvom 
„Solárna dobíjacia stanica Tlmače“. 
Získali sme sumu 5.561,78 € na vy-
budovanie stanice, ktorá bude slú-
žiť nielen cyklistom ale aj turistom 
a bude spájať nové aj existujúce 
cykloturistické trasy.

Zaujímavou myšlienkou je 

v týchto dňoch výzva na podporu 
plnenia funkcií rodiny, v rámci ktorej 
je možné sa uchádzať o detské ihris-
ká v celkovej sume do 50.000 €. Pre 
aktívny pohyb našich detí pripravu-
jeme možnosti ako zriadiť park po-
hybu s Pumptrack dráhou a ďalšími 
aktivitami. Pre dospelých a nostal-
gicky naladených pripravujeme  
beachvolejbalové ihrisko.

Na námestí ulíc ČSA a Slovan-
ská v bývalom objekte potravín IMA 
sa opäť otvorí predajňa potravín, 
v týchto dňoch prebieha pred ním 

výstavba parkoviska a prístupovej 
komunikácie financovaná vlastní-
kom budovy, ktoré bude slúžiť ve-
rejnosti.

Práce a činností je stále veľa. Dô-
ležitou súčasťou pri získavaní cen-
ných námetov sú vždy občania, ich 
podnety aj samotné angažovanie sa 
vo veciach verejných. Sme presved-
čení preto, že spätná väzba aj v rám-
ci konštruktívnej kritiky je kľúčová. 
Iba tak sa môžeme posunúť vpred 
a naďalej rozvíjať naše mesto.

-zkr-
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V roku 2018 mesto Tlmače ob-
držalo pozitívnu správu. Bola nám 
schválená žiadosť o nenávratný fi-
nančný príspevok z fondov EÚ v cel-
kovom objeme 660.000 €, ktorý 
pozostával z nenávratného finanč-
ného príspevku v sume 627.127 € 
a 33.006 €, 5%-tná spoluúčasť mes-
ta. Objekt Materskej školy Lúčik bol 
v žalostnom stave. Učiteľky aj deti 
dlhodobo pociťovali neustále sa 
zhoršujúce vzduchotesniace a ter-
moizolačné vlastnosti okien, kto-
ré spôsobovali zvýšené náklady 
na teplo. Ďalším pálčivým problé-
mom bola zatekajúca 
strecha a v triedach 
častokrát prítomné 
vedrá na zachytáva-
nie vody z preteka-
júcej strechy. Teplo-
vod medzi blokmi 
bol v absolútne ne-
vyhovujúcom stave 
a nízka bezpečnosť 
e lek troinštalácie 
ohrozovala používa-
nie dnes bežne po-
užívaných elektro-
nických pomôcok. 
Nehovoriac o stave 
obvodového muriva, 
bez tepelnej izolácie. 
Materská škola dispo-
nuje moderným vy-
bavením, technikou, 
hračkami, ale budo-
vy neprešli okrem 
výmeny niekoľkých 
vstupných dverí 
žiadnou rekonštruk-
ciou. Preto táto ob-
nova budov v areáli 
MŠ, okrem zníženia 
potreby energií, roz-
hodne zvýšila kom-
fort vyučovacieho 
procesu, zdravotech-
nických podmienok 
a aj prostredia pre 
naše deti, učiteľky a rodičov.

Projekt zahŕňal komplex opatre-
ní na zníženie energetickej nároč-
nosti objektov MŠ Lúčik v Tlmačoch, 
ktorého súčasťou boli: zateplenie 
obvodových stien, hydroizolácia so-
klov, zateplenie striech, kompletná 
výmena bleskozvodov, klampiar-
skych prvkov, výmena všetkých 
výplní okien a dverí(bez žalúzií), 
výmena vykurovacích telies a tep-
lovodného kanála kompletná re-
konštrukcia elektroinštalácie, re-
konštrukcia osvetľovacej sústavy, 
výmena a doplnenie svietidiel, vý-
mena podlahovej krytiny v triedach 

Bodka za projektom Zníženie energetickej 
náročnosti MŠ – Lúčik

na prízemí, ostatné nevyhnutné sú-
visiace činnosti a práce súvisiace 
s výzvou. Predmetný objem rekon-
štrukcie bol nakoniec vo verejnom 
obstarávaní vysúťažený za nižšiu 
sumu 569.309,55 €, čím sa znížila 
aj suma finančnej spoluúčasti mes-
ta na 28.465,48 €. Vzhľadom na dl-
hotrvajúce verejné obstarávanie 
vzniknuté dopytovaním doplňujú-
cich informácii rôznych uchádza-
čov, jeho následnej hĺbkovej kon-
troly zo strany riadiaceho orgánu, 
ceny v stavebníctve výrazne vzrástli 
a realizácia projektu bola ohrozená. 

Víťaz na dodávateľa prejavil vôľu od-
stúpiť od realizácie projektu. Aj na-
priek všetkým týmto negatívam sa 
mestu podarilo začať s realizáciou. 
Vzhľadom na vek objektu došlo bo-
hužiaľ postupne k odhaleniam nie-
koľkých nedostatkov, skrytých vád, 
ktoré v čase tvorby projektovej do-
kumentácie rekonštrukcie neboli vi-
diteľné. Pridali sa nepresnosti v pro-
jektovej dokumentácii, a to viedlo 
k tomu, že mesto muselo pristúpiť 
k rozhodnutiu alokácie vyššieho 
objemu finančných prostriedkov 
z mestského rozpočtu. Tieto boli ko-
munikované s poslancami mestské-

ho zastupiteľstva a obstarávateľom, 
vyčíslené a následne navýšený roz-
počet na rekonštrukciu bol schvále-
ný mestským zastupiteľstvom. Cie-
ľom bola vyhovujúca rekonštrukcia 
objektu MŠ v čase letných prázd-
nin, tak aby bola jej prevádzka mi-
nimálne obmedzená. Schválený fi-
nančný príspevok v sume 627.127 € 
a potreba rekonštrukcie materskej 
školy stále niekoľkonásobne prevy-
šovali mestom dodatočne alokova-
né finančné prostriedky v objeme 
83.000 €. Niekoľkokrát počas pro-
jektu postupné financovanie kon-

troloval riadiaci orgán Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja a skon-
štatoval postup v súlade s podmien-
kami pridelenia nenávratného fi-
nančného príspevku.

Po kolaudácii rekonštruované-
ho objektu boli vznesené požiadav-
ky na odstránenie drobných nedo-
statkov diela, ktoré však v žiadnom 
prípade nebránili plnému užívaniu 
objektu. Nedostatky aj po doho-
de s projektantom o kompenzácii 
vzniknutých nedostatkov v projek-
te, boli odstránené na náklady pro-
jektanta.

V súčasnosti je Materská škola 

plne funkčná a neevidujú sa žiadne 
nedostatky spojené s rekonštruk-
ciou v lete roku 2019.

Najdôležitejšou správou a po-
tvrdením o správnom postupe pri 
rekonštrukcii MŠ Lúčik však je zá-
verečná správa z finančnej kon-
troly riadiaceho orgánu na mieste 
po ukončení rekonštrukcie, kto-
rej predmetom bolo dodržiavanie 
podmienok na použitie verejných 
financií, dodržanie hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
pri hospodárení s verejnými finan-
ciami a realizácie finančnej operá-
cie alebo jej časti, správnosť a pre-
ukázateľnosť vykonávania finančnej 
operácie alebo jej časti, overenie 
skutočného dodania tovarov, po-
skytnutia služieb a vykonania prác, 
predchádzanie podvodom, nezrov-
nalostiam a korupcii.

Výsledkom kontroly, ktorá sa 
konala na mieste v máji 2021 bolo, 
že projekt Rekonštrukcie Mater-
skej školy Lúčik v rámci Operačné-
ho programu Zníženie energetic-
kej náročnosti mestských budov, 
bol vykonaný v súlade so zmluvný-
mi podmienkami poskytnutia ne-
návratného finančného príspevku 
a nedochádza ku žiadnemu kráte-
niu poskytnutých finančných pro-
striedkov z EÚ a štátneho rozpočtu 
na obnovu objektov.

Týmto sa vedenie Mesta Tl-
mače ako aj zamestnanci úra-
du, ktorí sa na procesoch re-
konštrukcie zúčastňovali , 
ostro ohradzujú voči anonym-
ným pseudoinformáciám „časti 
poslancov Mestského zastupi-
teľstva v Tlmačoch“ o pochybe-
niach pri správe verejných finan-
cií a pri nakladaní s verejnými 
financiami v rámci realizácie 
projektu financovaného z fon-
dov EÚ „Zníženie energetickej 
náročnosti MŠ Lúčik Tlmače“.

-mk-
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Na stránkach Tlmačského echa 
sme pred rokom priniesli informá-
ciu ohľadom situácie so športovis-
kami v meste Tlmače. Priniesli sme 
pohľad do minulosti ale aj vtedaj-
ší stav možnosti späť získania po-
zemkov, na ktorých športový are-

ál v časti Orešie stojí. Uplynul ďalší 
rok a v mnohých ohľadoch sa veci 
aj napriek kríze, či opatreniam poh-
li vpred. Cieľom tohto príspevku je 
priblížiť situáciu objektívne, s pri-
hliadnutím na históriu Tlmáč, zá-
ujem občanov, hospodárne na-
kladanie s majetkom mesta ako aj 
s finančnými prostriedkami mesta. 

Východiskový stav z tejto roky tr-
vajúcej situácie, kedy nebolo mož-
né dospieť k dohode o prevode, 
kúpe, či prenájme pozemkov pod 
športoviskami s ich vlastníkmi, zdá 
sa, že sa začal napĺňať v čase, kedy 
po sústavných rokovaniach vede-
nia mesta prišiel návrh na riešenie. 
Na stole mestského úradu pristála 
možnosť zámeny parciel pod ved-
ľajším futbalovým ihriskom s výme-
rou zodpovedajúcou pravidlám na 
hraciu plochu, bývalej kolkárne a te-
nisových kurtov za stavebný poze-

Ako je to s mestskými športoviskami?
mok pred farským kostolom na Lip-
níku. K takejto zámene však môže 
dôjsť až po znaleckom ohodnotení 
predmetných parciel, súkromných 
aj mestských. Zákon o majetku obce 
jasne definuje, že orgány obce a or-
ganizácie sú povinné hospodáriť 

s majetkom obce v prospech roz-
voja obce a jej občanov a ochrany 
a tvorby životného prostredia. Or-
gány obce a organizácie sú povin-
né majetok obce zveľaďovať, chrá-
niť a zhodnocovať. Z tohto dôvodu 
preto nemôže dôjsť k zámene hod-
notovo rôznych pozemkov. Respek-
tíve by muselo dôjsť k doplateniu 

rozdielu cien pri ich zámene. Po-
stupom času však zo strany aktu-
álneho vlastníka pozemkov v časti 
Orešie došlo k zmene požiadavky na 
zámenu. Jej predmetom sú parce-
ly pod veľkým ihriskom, kolkárňou 
a pod tenisovými kurtami za poze-
mok pod farským kostolom na Lip-
níku a parcelami s ornou pôdou me-
dzi areálom SES Tlmače a cestou do 
Rybníka. Záujemca prejavil vôľu na 
nich postaviť podnikateľské objekty. 
Táto požiadavka v sebe nesie viace-
ro otáznikov. Prvým z nich je exis-

tencia stavby „tribúny“ na hlavnom 
ihrisku, ktorá nie je v katastri zapísa-
ná, teda nemá vlastníka a po tech-
nickej stránke je v nevyhovujúcom 
stave na prevádzku. Po prevode po-
zemkov pod ňou, by mesto prevza-
lo zodpovednosť za túto budovu 
v celom svojom rozsahu. Náklady 
na prípadnú rekonštrukciu, alebo 
jej demoláciu, čím by bol rozpočet 
mesta značne a účelovo zaťažený, 
navyše bez toho, aby bol vlastníkom 
predmetnej budovy. Ďalším otázni-
kom sú parcely v časti pri SES Tlma-
če. Aktuálne je to orná pôda, kto-
rú v rámci svojho malého katastra 
mesto Tlmače vlastní. Ďalšie vyu-
žiteľné pozemky k dispozícii mesto 
nemá. Nachádzame sa v čase, kedy 
po dlhom období mesto spracová-
va nový Územný plán mesta. Toto 
územie je možné v ÚP zadefinovať 
ako budúcu zmiešanú oblasť, čím 
by sme dali legitimitu variantu dané 
územie v budúcnosti zastavať. Na 
to, aby k tomu mohlo vôbec dôjsť, 
je nutné toto územie preklasifiko-
vať z „E“ parciel na „C“ parcely v Ka-
tastrálnom registri mesta. Takto by 
jednoznačne došlo k zhodnoteniu 
parciel a teda aj možnosť predmet-
né parcely predať za vyššiu cenu. 

Mesto by tak prípadným prevo-
dom – predajom, či zámenou, zís-
kalo viac finančných prostriedkov 
na zveľadenie a rozvoj ostatných 
častí mesta.

Naskytá sa teda otázka, ktorou 
sa musí zaoberať Mestské zastupi-
teľstvo či, v akom rozsahu, v akom 
čase a za akú hodnotu pristúpiť 
k zámene pozemkov tak, aby bola 
naplnená litera zákona o majetku 
obce a zároveň bol naplnený cieľ 
a vízia mesta disponovať vlastný-
mi športoviskami za účelom rozvo-
ja športu v meste Tlmače. Zároveň, 
aby nedošlo k vysokému dlhoroč-
nému zaťaženiu rozpočtu mesta 
v súvislosti s investíciou spojenou 
so sprevádzkovaním areálu Orešie 
a tiež došlo k dodržaniu všetkých 
bezpečnostných pravidiel potreb-
ných pre ochranu života, zdravia 
a majetku.

Veríme, že sa aj prostredníctvom 
informácii rozvinie verejná diskusia 
o vhodnosti, primeranosti, účelnos-
ti a hospodárnosti každého z opísa-
ných variantov. V danej veci Vás aj 
naďalej budeme informovať. Téma 
mestských športovísk je jednou 
z dôležitých tém v našom meste.

-zkr-

Pozemky vo vlastníctve mesta požadované na zámenu so športoviskami

Aktuálny stav športoviska v Oreší
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Veľa sa dnes hovorí o životnom 
prostredí. Všetci badáme, ako ra-
pídne sa menia klimatické pod-
mienky. Nebolo to tak dávno, keď 
sme si v zime na bežkách robili vy-
chádzky o okolitých poliach. Dnes 
musíme chodiť za snehom do hôr 
ale už i tam majú problémy s priro-
dzeným snehom. Globálne otepľo-
vanie má na svedomí ľahostajnosť 
nás ľudí, konzumný spôsob živo-
ta. Tá ľahostajnosť sa však začína 
u každého z nás. Sú to niekedy ma-
ličkosti, na ktorých sa prejavuje náš 
vzťah k okoliu.

Naša generácia produkuje nes-
mierne veľa odpadu. Spomínam si, 
keď som chodil ešte ako malý chla-
pec na prázdniny k starým rodičom 
na dedinu. Vtedy neexistovala žiad-
na organizácia na zber odpadu. No 
vlastne, ani ju nebolo treba. Všetko 
sa spotrebovalo. Kuchynský odpad 
buď požral dobytok, alebo šiel do 
hnoja. Deravé hrnce opravil drotár, 
alebo v nich stará mama pestova-
la oleandre. Pokazené spotrebiče 
mali dlhú životnosť a keď sa po-
kazili, tak sa dali opraviť, alebo si 
ich nechal opravár na náhradné sú-
čiastky. Výrobky sa balili do papieru 
a ten sa spálil. Mali sme hustú sieť 
zberných surovín, kde sa dal speňa-
žiť takmer každý odpad a ako deti 
sme si takto zarobili pár koruniek.

Dnes produkujeme množstvo 
odpadu. Máme síce triedený zber, 
ale pozrime sa do kontajnerov. 
Vždy sa nájde dosť ľudí, ktorým je 
to jedno. Do komunálneho odpadu 
nahádžu plasty, do plastov papier, 
zase to, čo patrí do komunálneho 
odpadu a takýto „separovaný“ od-
pad je znehodnotený a je považo-
vaný za komunálny. Tým si sami 
zvyšujeme poplatky za odpad.

Samostatnou kapitolou je náš 
vzťah k okoliu. Mnohí ľudia si 
zvykli, že neporiadok, ktorý po 
sebe nechávajú, niekto uprace. 
Len sa pozrite okolo Tesca. Okolo 
prístrešku pre nákupné vozíky je 
plno papierov, plechoviek od ná-
pojov, fľaštičky od alkoholu. Vozíky 
sú rozhádzané. Ľudia nerozlišujú, 
že tam máme dve veľkosti a nie-
kedy doslova nalisujú do malého 
veľký vozík. Občas ich pri prícho-
de trochu pretriedim, ale keď sa 
vrátim po nákupe, už je tam zase 
neporiadok. No stačí tak málo. Pri 
vchode je nádoba na odpad a za-
sunúť vozík na správne miesto, tak 
to je skutočne maličkosť.

Niektorým ľuďom je zaťažko 
urobiť pár krokov k nádobám na 
odpadky, ktorých máme pomer-
ne dosť a na rôznych miestach. 
Odpadky nájdeme na autobuso-

vej stanici, v parku, okolo schodov 
na cintorín aj okolo parkoviska na 
cintoríne.

Stará cesta do Malých Kozmá-
loviec okolo štadiónu stále láka 
ľudí, čo si tu robia smetisko. Vy-
vážajú sem rôzny domový odpad 
ba aj pneumatiky a nájde sa aj te-
levízor.

Mám trochu ťažké srdce na nie-
ktorých fajčiarov, česť výnimkám, 
sa nesprávajú k nášmu okoliu to-
lerantne. V parku okolo lavičiek, na 
uliciach, pod oknami na trávnikoch 
vidíme špaky, prázdne škatuľky od 
cigariet. Pritom poznám fajčiarov, 
ktorí si dokážu na miesto, kde faj-
čia, priniesť pohár alebo plechov-
ku a tam dávajú tam opalky z ci-

gariet. Neostáva po nich žiadny 
neporiadok.

Plastové odpady nachádzame 
okolo Hrona. Niečo nám pripláva 
po vode a niečo nanosia nedisci-
plinovaní ľudia a aj rybári. Často 
aj sem ľudia prinášajú vo vreciach 
svoj domový odpad.

Malo by byť našou zásadou, že 
čo vynesiem z domu, nápoj, alebo 
jedlo, prázdny obal, či fľašu by sme 
mali priniesť domov, alebo nechať 
niekde v odpadovom koši. Majme 
na pamäti, že opalok z cigarety sa 
v prírode rozloží za 15 rokov, PET 
fľaša za 100 rokov, plechovka od 
nápoja 15 rokov.

Čistota miest, obci a prírody je 
ukážkou inteligencie a vyspelos-

ti národa. Pred časom som videl 
v televízii film, ako boli naši rybá-
ri na rybačke v Mongolsku. Rybá-
ri si chválili rybačku, ja som si vší-
mal, že tam na brehu by ste nenašli 
žiadny odpad. Moderátorka sa náš-
ho rybára opýtala, či aj oni pozvali 
mongolských rybárov k nám. Po-
vedal, že pozvali a aj sa im páčilo, 
ale povedal aj to, že sa naši rybári 
museli hanbiť za ten neporiadok 
okolo rieky.

Prešiel som viaceré krajiny, ale 
hádam nikde okrem Indie a Turec-
ka, som nevidel väčší neporiadok, 
ako tu u nás. Veľmi by som si želal, 
keby aj Slovensko bolo také čisté, 
ako napríklad Nórsko.

Ing. Jaroslav Burjaniv

My a životné prostredie

(Dokončenie zo str. 1)
Po príchode do areálu školy 

dostalo každé dieťa okrem balíčka 
s menším občerstvením aj Štartov-
ný lístok. Úlohou detí bolo vyplniť 
prázdne políčka lístka pečiatkami 
zo všetkých desiatich stanovíšť, 
ktoré boli rozmiestnené po celom 
areáli. Po získaní desiatich pečiatok 

si mohlo každé dieťa vybrať cenu 
a odmeniť tak svoju snahu a vyna-
ložené úsilie. Pre deti boli pripra-
vené hry so zameraním na futbal, 
atletiku, karate, hranie šachu, strie-
ľanie na terč či hasičské zručnosti 
a nechýbali ani vedomostné aktivi-
ty ako napríklad spoznávanie rast-
lín. Pre deti ich pripravili športové 

Medzinárodný deň nielen pre deti
kluby mesta Tlmače a to Šachový 
klub mesta Tlmače, Calisthenics 
club Tlmače, FC Spartak Tlmače, 
MK ŠK Tlmače, FKM Spartak Tlmače, 
Dobrovoľný hasičský zbor Tlmače, 
DAK Tlmače, ŠK Karate NB – oddiel 
Tlmače, Klub slovenských turistov 
Tlmače a Atletický klub mesta Tl-
mače.

Okrem stanovíšť s aktivitami 
boli deťom k dispozícii aj rôzne 
atrakcie a sprievodné podujatia, 
ako jazda na koni, kolotoč, skákací 
hrad, trampolína či maľovanie na 
tvár. O zábavu sa počas celej akcie 
postaral Roman Mihálka, moderá-
tor tohto podujatia, ktorý deťom 
vytváral program v podobe súťaží 
o rôzne ceny a staral sa tak o ne-
prestávajúcu zábavu.

Uplynulé obdobie bolo nároč-
né nielen pre dospelých, ale i pre 
deti a preto bol tento deň oslavou 
pre celú rodinu. Zároveň okrem 
dobrej nálady prispel aj k obno-
veniu sociálnych vzťahov a upev-
neniu priateľstiev, čím bol pre deti 
špeciálny.

Emma Fábryová
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Každá trieda online nahrala krátky 
program pre mamičky a pripravili 
vlastnoručne vyrobené darčeky.

Blíži sa leto a sním spojené dlhšie 
pobyty vonku na čerstvom vzduchu 
a tak sa Lipníkom bude šíriť detský 
džavot a smiech.

Edita Rybárová

Akcie MŠ však prebiehajú len na 
triedach v kompetenciách a na kre-
ativite pani učiteliek, ktoré sa snažia 
deťom pripravovať pútavou a hra-
vou formou všetko vzdelávanie, aby 
aj naši predškoláci išli do školy pri-
pravení.

Deň matiek bol tiež netradičný. 

Veľmi má teší, že sa opäť môže-
me podeliť o naše zážitky aj s vami 
milí spoluobčania. Na začiatok by 
som spomenula projekt do ktorého 
sa naša Materská škola zapojila ešte 

v decembri minulého roka. Projekt 
- Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok? No čo myslíte, koľko? 
Dovolím si odpovedať, že neúrekom 
pokiaľ budeme do nej vkladať všet-

Príjemné chvíle plné úsmevov v našej materskej škole
ko s láskou. Krabice putovali do do-
movou dôchodcov, ktoré na Viano-
ce potešili nie jedno dobré srdiečko. 
Ďakujeme, že sme mohli byť súčas-
ťou veľmi krásnej myšlienky. Pokra-
čovali sme vianočným programom 
pre rodičov a príbuzných, no i keď 
na vystúpení nemohli byť, zveč-
nili sme okamih videom, ktoré im 
venovali deti. A čo by to boli Via-
noce bez stromčeka? Aby nás na-
šiel Mikuláš a Ježiško, deti vyzdo-
bili spoločne vo vianočnej nálade 
stromček. Môžete hádať, našli nás? 
Jasné, že áno. Po predĺžených prázd-
ninách sa detičky v novom roku vrá-
tili v dobrej nálade. Na Veľkú noc si 
deti ozdobili vajíčka a mohlo sa ísť 
polievať a šibať. Stavanie mája síce 
nesprevádzalo slniečko, ale nám to 
na nálade neubralo, vyzdobili sme 
farebnými stužkami máj, zaspievali 
a zatancovali. Mesiacom máj sa ne-

V decembri 2020 našu MŠ navští-
vil Mikuláš trošku netradične na te-
rasách ŠD (z dôvodu prísnych epi-
demiologických opatrení), čo však 
vôbec neubralo na čare tejto oča-
kávanej chvíli. Deti s rozžiarenými 
očkami obzerali Mikuláša a či má aj 
nejaké tie balíčky pre naše detičky. 
A veru mal a nie málo. Po spŕške bás-
ničiek, pesničiek, Mikuláš obdaroval 
všetky deti a niečo sa ušlo aj pani 
učiteľkám a personálu MŠ.

Lúčik svietil aj napriek „korone“ ...
14.december bol smutný v zmys-

le prerušenej prevádzky MŠ z dôvo-
du šírenia Koronavírusu Covid – 19, 
nariadením vlády pre mimoriadny 
núdzový stav.

Prevádzka MŠ sa obnovila až 
v marci 2021 pre rodičov pracujú-
cich v dôležitej infraštruktúre.

Postupom času a podľa Covid se-
maforu sa naplnili aj ostatné trie-
dy MŠ a konečne sa mohli deti zase 
vyšantiť medzi svojimi rovesníkmi. 

sie krásny sviatok - Deň matiek. Na-
šim drahým maminkám deti vyrobili 
na pamiatku darček a opäť formou 
videa poslali maminkám pesničky, 
básničky a veľa lásky. Konal sa aj zá-
pis detí v základnej škole na Lipníku. 
Naši šikovní predškoláci si ho užili 
a už sa tešia po prázdninách do ško-
ly. Samozrejme nemôžem zabudnúť 
na MDD - sviatok našich najmen-
ších. My si myslíme, že v jeden deň 
sa, ale všetky prekvapenia stihnúť 
nedajú, preto sme si to premeno-
vali na TDR - Týždeň detskej radosti. 
Pre deti sme pripravili karneval, in-
diánsky deň, prišiel nás pozrieť te-
rapeutický pes a aj pani policajtka 
z Levíc a dobrovoľný hasiči z Tlmáč. 
Koniec týždňa sme ukončili spoloč-
ným výletom v Bažantnici. Prajeme 
Vám veľa slniečka, pohody a pekné 
prázdniny.

Júlia Valachová
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1. jún už dlhodobo rozžaruje det-
ské očká. Základná škola Tlmače sa 
rozhodla urobiť tento rok Deň detí 
nezabudnuteľný, podľa niektorých 
starších žiakov vraj išlo o ich najlepší 
deň v škole, aký zažili.

Aj zábava môže vyzerať eduka-
tívne a práve takto bol poňatý svia-
tok všetkých detí. V tematickom la-
dení starovekého Grécka sa odvíjalo 
celé dopoludnie. Od úvodného prí-
hovoru pani riaditeľky na nádvo-

rí základnej školy, cez zaujímavú 
rozhlasovú reláciu s informáciami 
o Grécku v období antiky, cez kvíz, 
súťaže a úlohy, až po športové akti-
vity a tržnicu.

Nielen súťažné hry mali bližšie 
oboznamovať žiakov s témou Gréc-
ka, ale jeho nedoceniteľný význam 
mala pripomínať aj výzdoba s diva-
delnými maskami, vavrínovými ven-
cami či antickými stĺpmi. O nádych 
dobovej atmosféry sa postarali aj 

pedagógovia, keď svoju 
vizáž zamenili za niektoré-
ho z gréckych bohov, bo-
hýň či dávnych múz. Pod-
ľa menoviek potom žiaci 
mohli spoznávať, ktorý 
boh bol čomu zasväte-
ný. Zo všetkých spomeň-
me napríklad boha mora 
Poseidóna, bohyňu krásy 
a lásky Afroditu či múzu 
divadla Táliu a množstvo 
ďalších.

A ako prebiehali súťa-
že? Po vypočutí informá-
cií zo školského rozhlasu 
žiaci riešili otázkový kvíz. 
Po ňom sa postupne pre-
striedali na jednotlivých 
stanovištiach v areáli 
a v budove školy. V čitár-
ni sa oboznámili s gréckou 

abecedou, v ekoučebni si vypoču-
li grécku bájku, nechýbalo puzzle, 
tangram a pexeso s gréckou témou, 
ale aj lúštenie krížoviek a osemsme-
roviek. Zo športových aktivít si svo-
je zdatnosti preverili v disciplínach 
skoky vo vreci, rukato -nohatá roz-
cvička, gladiátorská dráha, rýchly 
bojovník, vodná strela, hula -hop 
fit, prevliekačka či stavba gréckeho 
chrámu. Doplnkových, nesúťažných 
aktivít bolo tiež dosť, napríklad ma-
ľovanie gréckych váz, omaľován-
ky, bludiská, lúštenie a maľovanie 
na fóliu.

Grécky zmysel života - dosiah-
nuť kalokagatiu – rovnováhu mysle, 
tela i duše, sa stal aj po storočiach 
inšpiratívnym zdrojom miestnej 
základnej školy pre výchovu žia-
kov v tom najlepšom slova zmysle. 
Týmto dňom sa rozvinul nielen ve-
domostný potenciál, ale aj telesná 
zdatnosť detí. Navyše za dosiahnuté 
úspechy pri jednotlivých stanoviš-
tiach deti dostávali korytnačky, prvé 
grécke platidlo, ktoré mohli nako-
niec zameniť za tovar, ponúkaný na 
záver podujatia v „gréckej tržnici.“

PaedDr. Kotorová

Staroveký Deň detí

Základná umelecká škola v Tl-
mačoch v školskom roku 2020/2021 
otvorila svoje dvere pre 234 žiakov 
v troch odboroch.  Hudobný odbor 
navštevuje 107 žiakov, výtvarný od-
bor 98 žiakov a tanečný odbor 29 
žiakov. 

Hudobný odbor vedú triedni uči-
telia, ktorí učia hru na klavíri a na 
keyboarde, sú to Frederika Uhná-
ková, zástupkyňa školy Nikola Jaku-
bíková a Norbert Pompa.  Zobcovu 
a priečnu flautu učí Mária Kosorí-
nová, hru na klarinete a saxofóne 
Anna du Toit, hru na cimbale Alex 
Danihel.  Zo strunových nástrojov si 
deti môžu vybrať hru na husle, ktorú 
vedú Alexander Szollosi a Marek Ko-
cian, violončelo a kontrabas učí Mi-
chal Mikuláš, hru na klasickej gitare 
Juraj Kráľ.  Žiaci si u nás môžu rozší-
riť svoje znalosti aj v oblasti hry na 
akordeóne, ktorú učí riaditeľka školy 
Renáta Godová, spev vyučuje Zuza-
na Molnárová.  Súčasťou vzdeláva-
nia je aj štúdium hudobnej náuky. 

Zo skupinových odborov má 
najviac žiakov výtvarný odbor, 
ktorý vedie Andrea Harmadyová.  
V tomto odbore sa žiaci vzdelávajú 
v predmetoch kresba, maľba, grafi-

ka a modelovanie. 
Tanečníci sa zameriavajú na 

klasický, ľudový i moderný tanec.  
Tanečný odbor vedie Radka Vala-
chyová. 

Ľudový súbor založila v roku 
2001 Frederika Uhnáková a úspešne 
ho vedie až doteraz.  Súbor Zuškáčik 
sa vo veľkej miere podieľa na repre-
zentácii školy a stal sa významnou 
zložkou výchovno – vzdelávacieho 
procesu.  Jeho cieľom je pestovať 
folklórne cítenie a rozvíjať cit pre 
spoločnú hru.  Ľudový spev vedie 
Nikola Jakubíková. 

Školský rok sme začínali s ná-
dejou, že sa už nebude opakovať 
pandemická situácia.  Žiaľ, opak bol 
pravdou.  Opäť sme museli prejsť na 
dištančné vzdelávanie, ktoré nám už 
nebolo také cudzie.  Využili sme skú-
senosti z minulého školského roka, 
a to rôzne elektronické aplikácie, 
prostredníctvom ktorých sme mohli 
aj naďalej umelecky vzdelávať žia-
kov.  Teória vo všetkých ročníkoch sa 
vyučovala online, veľká časť detí sa 
zapájala do vyučovacieho procesu.  
Každý mesiac sa uskutočnil online 
koncert, na ktorý sme sa všetci teši-
li, pretože aspoň takto sme sa mohli 

vidieť, počuť a ukázať, čo nové sa 
podarilo žiakom naučiť.  Koncerty 
sa uskutočnili vďaka technologic-
kým zručnostiam Nikoly Jakubíko-
vej, zástupkyni školy. 

Už druhý školský rok pociťujeme 
veľkú absenciu hudobných súťaží.  
Na našu veľkú radosť sa 30.  04.  2021 
v Sládkovičo-
ve uskutočnila 
celoslovenská 
klavírna súťaž 
prezenčnou for-
mou.  Marek Uh-
nák so skladba-
mi Mozart -Say: 
Alla Turca Jazz, 
M Mier: Noctur-
ne a G.  Martin: 
Dark -Eyes Boo-
gie sa stal Laure-
átom 5. kategó-
rie.  Na súťaž ho 
pripravila pani učiteľka Frederika 
Uhnáková. 

Združenie akordeonistov Slo-
venska organizuje každoročne akor-
deónovú súťažnú prehliadku ume-
leckých škôl.  Súťažná prehliadka 
bola v tomto roku realizovaná v on-
line priestore prostredníctvom vi-

deonahrávok.  Našu školu vo IV.  ka-
tegórii reprezentoval Marek Uhnák, 
ktorý získal umiestnenie v striebor-
nom pásme.  Na súťaž ho pripravila 
Renáta Godová. 

Marek Uhnák je najúspešnejším 
žiakom Základnej umeleckej školy 
v Tlmačoch.  Navštevuje 3. ročník 2. 

časti prvého stupňa.  Už od prvého 
ročníka dosahoval výbornú úroveň 
samostatnosti a tvorivosti.  O vzde-
lávanie prejavil mimoriadny záujem.  
Pracuje zodpovedne a iniciatívne.  
Má nadpriemerne rozvinuté inte-
lektové, hudobné schopnosti, vyni-

Základná umelecká škola

(Pokračovanie na str. 9)
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kajúcu hudobnú pamäť.  Už sedem 
rokov nás reprezentuje na celoslo-
venských súťažiach v hre na klavíri 
a akordeóne.  Gratulujeme a ďaku-
jeme za reprezentáciu našej školy, 
aj mesta Tlmače. 

V spolupráci s pani učiteľkou Re-
natou Trungelovou zo ZŠ Andreja 
Kmeťa v Leviciach nahrali dievčatá 
zo Zuškáčika ľudové piesne do det-
ského predstavenia Čin – Čin.  Pies-
ne pripravila Nikola Jakubíková, na 
priečnej flaute hrá Emma Benčato-
vá, na cimbale Lucia Frtúsová, na 
akordeóne Martina Frtúsová. 

Všetkým záujemcov o štúdium 
v umeleckých odboroch našej ško-
ly - tanečnom, hudobnom a vý-
tvarnom oznamujeme, že prijíma-
cie talentové skúšky na školský 

rok 2021/2022 sa uskutoč-
nia v mesiacoch máj a jún 
2021 v priestoroch ZUŠ na 
Školskej 11 v Tlmačoch, časť 
Lipník.  Na prijímacie talen-
tové skúšky sa môžete pri-
hlasovať elektronicky pro-
stredníctvom riadiaceho 
a informačného systému zá-
kladných umeleckých škôl 
iZUŠ.  Po vyplnení elektro-
nickej prihlášky budú záu-
jemcovia pozvaní na talen-
tovú skúšku. 

Veríme, že aj napriek viac-
mesačnej absencie prezenč-
nej výučby, sa nám časom 
podarí uskutočniť napláno-
vané koncerty a výstavy. 

Mgr.  Renáta Godová,  
riaditeľka školy

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače už 70 
rokov vychováva kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva a elek-
trotechniky. Počas týchto rokov prechádzala rôznymi transformáciami, 
ktoré priniesol vývoj spoločnosti.

Míľniky školy:
• september 1951 vznik Strediska pracujúceho dorastu pre Levickú 

kotláreň,
• september 1987 kolaudácia novej budovy na Kozmálovskej ceste 9, 

v ktorej škola sídli dodnes,
• september 1987 na škole študuje 27 študentov z Vietnamskej republiky,
• apríl 1991 Ministerstvo hospodárstva pod číslom 48/1991 zriaďuje Stred-

né odborné učilište strojárske ako samostatnú príspevkovú organizá-
ciu, súčasťou školy je aj školská knižnica a školská jedáleň,

• september 1991 vznik Dievčenskej odbornej školy,
• júl 2002 zriaďovateľom školy sa stáva Nitriansky samosprávny kraj
• september 2007 vznik Zváračskej školy 007/6 s dvanástimi pracoviska-

mi pre zváranie argónom, elektródou a CO2,
• september 2008 vznik Konzultačného strediska Slovenskej vysokej 

školy technickej v Bratislave, Strojníckej fakulty pre študijné odbory 
Energetické strojárstvo, Ekonomika,

• september 2008 zmena názvu školy – Stredná odborná škola, Kozmá-
lovská cesta 9, Tlmače

• september 2009 škola dostáva prívlastok technická,
• december 2010 vydáva zriaďovateľ dodatok k zriaďovacej listine – za-

bezpečovanie prípravy zváračov podľa legislatívnych predpisov uve-
dených v normách STN a EN,

• november 2013 škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania 
a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie,

• september 2016 škola začína duálne vzdelávanie s firmou ZF Slovakia,
• júl 2018 popri škole je zriadený Školský internát s kapacitou 30 miest 

v budove teoretického vyučovania,
• september 2021 MŠVVaŠ SR škole do siete škôl zaradilo nový študijný 

odbor mechanik mechatronik.

Škola dlhoročne spolupracuje so zamestnávateľmi z regiónu a to nielen 
pri formovaní profilu absolventov, na základe ich požiadaviek, ale aj priamo 
pri zabezpečovaní praktického vyučovania v rámci odborného výcviku.

Za 70 rokov opustilo brány školy viac ako osemtisíc absolventov, ktorí 
sa úspešne zaradili do výrobného procesu, ale aj tých, ktorí úspešne ukon-
čili štúdium na vysokej škole.

Nie je však možné žiť len zo spomienok na minulosť, je potrebné myslieť 
aj na budúcnosť. Práve bohatá história školy a prepojenie so strategickými 
zamestnávateľmi zaväzujú školu a jej manažment, aby pracoval tvorivo, 
perspektívne, s prihliadnutím na aktuálne potreby týchto zamestnávate-
ľov i rýchlo napredujúcu techniku.

Ing. Jana Mrázová
riaditeľka školy

Škola oslavuje 70. výročie svojho vzniku v novom šate

Nové posilňovacie zariadenie v átriu školy
Za pomoci grantovej výzvy firmy Cloetta  škola získala externé po-

silňovacie zariadenie, čím sa  rozšírila ponuka vonkajších športových 
aktivít  pre žiakov školy. Zámerom školy je zmeniť školské átrium na 
športový areál a doplniť tento priestor o ďalšie športové zariadenia. 
V budúcnosti by v týchto priestoroch malo pribudnúť aj multifunkč-
né ihrisko.

(Dokončenie zo str. 8)
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Z operačného programu Ľudské zdroje Stredná odborná škola technic-
ká v Tlmačoch získala prostriedky na realizáciu projektu „Terminus techni-
cus v praxi“. Prvoradým zámerom a primárnym cieľom projektu je zvýšiť 
kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. 
V rámci projektu chce škola dosiahnuť zlepšenie kľúčových kompetencií 
žiakov prostredníctvom zavedenia ďalších extra hodín do vzdelávacieho 
procesu. Tieto extra hodiny sú zamerané na rozvoj čitateľskej, matematic-
kej, technickej a finančnej gramotnosti a zároveň aj na rozvoj IKT a jazyko-
vých zručností. Pre dosiahnutie stanovených cieľov budú z finančných pro-
striedkov projektu zabezpečené moderné učebné pomôcky a didaktická 
technika, ktoré výrazným spôsobom obohatia vyučovací proces a podpo-
ria rôzne aktivity vo vzdelávaní či spracovaní a sprostredkovaní informácií. 
V súvislosti s cieľom dosiahnutia čo najlepších študijných výsledkov žiakov 
je nevyhnutná potreba rozvíjať aj kľúčové kompetencie a zručnosti peda-
gógov. Vhodným riešením je vytvorenie pedagogických klubov zamera-
ných na výmenu skúsenosti, osvedčených postupov a metód vzdelávania. 
V rámci projektu bude rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov 
zabezpečený školeniami zameranými na moderné technológie. Študenti 
sa môžu tešiť aj na mimoškolskú činnosť, ktorá sa počas realizácie projektu 
rozšíri o exkurzie s odbornou a spoločenskovednou tematikou.

V rámci projektu IROP „Technici budúcnosti z Tlmáč“ na škole prebehla 
rozsiahla prestavba a modernizácia odborných učební, dielní a vstupných 
priestorov školy. Od začiatku roka prebiehalo verejné obstarávanie na nové 
moderné stroje a zariadenia, ktoré budú môcť žiaci už čoskoro využívať.

Škola vybudovala v rámci projektu IROP v hodnote 1 286 223 €.:
odbornú učebňu pre robotické zváranie,
odbornú učebňu pre elektrotechnické merania,
odbornú učebňu pre CNC programovanie,
odbornú učebňu pre CAD/CAM systémy
odbornú učebňu pre automatizáciu a PLC systémy
a vybavila nové diele pre trieskové obrábanie v priestoroch školy.
Žiaci sa od septembra 2021 stretnú s najmodernejšími strojmi, techno-

lógiami a zariadeniami, ktoré budú využívať vo svojom ďalšom profesio-
nálnom odbornom živote.

V septembri 2020 nastúpili na školu noví prváci, ktorí sa v škole ohriali 
len jeden mesiac a hneď nabehli na dištančné vzdelávanie. Boli ukrátení 
o nadväzovanie nových kamarátstiev, spoznávanie svojich spolužiakov 
a učiteľov. Preto vedenie školy po návrate do škôl hľadalo spôsob ako im 
návrat do školy uľahčiť a vytvoriť priestor na novo -zoznámenie sa. Peda-
gógovia školy pripravili pre žiakov na Deň detí zaujímavý program, plný 
zábavy a športu. Mohli si zastrieľať zo vzduchovky, vyskúšať silový trojboj 
a pred školou ich čakali ukážky jazdy na motorkách. Na obed im majstri 
odbornej výchovy uvarili výborný kotlíkový guláš.

Pripravované projekty
V týchto dňoch škola čaká na vyhodnotenie ďalších dvoch projek-

tov. V rámci projektu Modernejšia škola, z finančných prostriedkov 
získaných vo forme dotácie od MŠVVaŠ SR, budú na škole pre žia-
kov vybudované oddychové zóny v triedach a na chodbách. V rám-
ci projektu Letná škola 2021 si zasa žiaci, ktorí mali problémy počas 
dištančného vzdelávania, môžu doplniť svoje zručnosti a vedomosti 
v dielňach školy.Terminus technicus

Zoznamovací Deň detí

Technici budúcnosti z Tlmáč
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O knihách a ich význame v na-
šom živote vieme azda všetci. Číta-
ním sa kultivuje naša slovná záso-
ba, dokážeme sa lepšie vyjadrovať, 
komunikovať, ľahšie opísať, čo sme 
videli alebo zažili. Prostredníctvom 
kníh získavame množstvo nových 
poznatkov, a to z oblasti logického 
myslenia a rovnako tak aj emocio-
nálneho myslenia. Dá sa povedať, 
že knihy nám pomáhajú rásť. V det-
stve nás naučili veriť tomu, že dob-
ro víťazí nad zlom, ukázali nám vý-
znam priateľstva, lásky, odvahy či 
empatie. V dospelosti sú zdrojom 
vedomostí, poskytujú oddych od 
každodenných povinností a prob-
lémov alebo naopak riešenie ako 
ich prekonať. Autori sa tak stali na-
šimi učiteľmi, my ich slová chytáme 
do dlaní a nevieme sa ich nabažiť.

V mnohých prípadoch klasické 
knihy v súčasnej dobe vystriedali 
novodobé technológie. Informá-
cie hľadáme poväčšine na interne-
te a encyklopédie sa tak pomaly stá-
vajú minulosťou. Namiesto čítania 
románov alebo detektívok si radšej 
pozrieme dvojhodinový film, na-

miesto čítania niekoľkostranových 
kníh si zvolíme rýchle prečítanie 
krátkeho referátu. Najmä z dôvodu 
nedostatku času a pracovnej vyťa-
ženosti si ako formu oddychu volí-
me sledovanie televíznej obrazovky 
alebo obrazovky mobilu. Oberáme 
sa tak o príjemnú atmosféru obo-
hatenú o jedinečnú vôňu kníh a ti-
cho, ktoré nenájdeme nikde inde 
než v knižnici.

Mestská knižnica v Tlmačoch má 
pre verejnosť svoje dvere otvore-
né už mnoho rokov. Vystriedalo sa 
v nej množstvo návštevníkov, kto-
rých spájalo jedno – záľuba v číta-
ní. V časoch bez súčasne vyspelých 
technológií bola návšteva knižni-
ce a možnosť zapožičania si knihy 
veľkou udalosťou. Vlastniť čitateľ-
ský preukaz a mať v ňom čo najviac 
záznamov o zapožičaní knihy bola 
aj určitá forma súťaživosti medzi 
žiakmi. V knižnici sa striedali všet-
ky generácie, ktoré si v úhľadne ulo-
žených regáloch podľa vlastného 
vkusu hľadali literárne diela na dlhé 
zimné večery alebo na čítanie pri 
prvých letných lúčoch na balkóne. 

Knihy určené pre verejnosť sa ocit-
li v domovoch a v rukách mnohých 
z nás, no na hodnote a význame im 
však nikdy neubudlo. S čím však nik-
to z nás nepočítal bol fakt, že v zhlu-
ku pandémie sa aj tieto dvere zatvo-
ria a na knihy tak v priebehu roka 
padne jemná vrstva prachu.

Situácia sa postupne zlepšuje 
a tak sa Mestská knižnica v Tlma-
čoch opäť verejne sprístupnila. Pri 
vstupe si z dôvodu pandemických 
opatrení môžete požiadať o knihu 
podľa vlastného výberu, ktorý je 
v súčasnosti naozaj pestrý. Nedáv-
no bol totiž knižnici schválený grant 
z fondu pre podporu umenia, ktorý 
poskytol možnosť zakúpenia kníh 
rôznych žánrov, pre všetky vekové 
kategórie. Od rozprávkových kníh 
pre mladšie deti, cez dievčenské ro-
mány pre tie staršie. Pre dospelých 

naopak beletria, thrillery, historické 
či vojnové romány, detektívne kni-
hy a množstvo ďalších. Ak presne 
neviete, čo hľadáte, ochotne Vám 
pomôžu pracovníčky knižnice. Kniž-
nica je pre verejnosť sprístupnená 
v pondelok, stredu a v piatok v čase 
od 13:00 do 16:30.

Oddýchnime si teda od sociál-
nych sietí a moderných technoló-
gií, zavítajme do knižnice a požičaj-
me si knihu podľa vlastného gusta. 
Zabudnime na chvíľu na problémy, 
ktoré nám tieto dva roky priniesli 
a odmeňme sa relaxom a uvoľ-
nením od stresu tým, že svoje oči 
upriamime na príbehy, na rady a na 
múdrosti, ktoré nám knihy poskytu-
jú. Veď ako povedal Joseph Addison: 
„Čítanie je pre myseľ tým, čo cviče-
nie pre telo.“

Emma Fábryová

Mestská knižnica v Tlmačoch obohatila svoj 
knižničný fond
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Veselá nálada i priateľská atmo-
sféra sprevádzaná živou hudbou, 
ktorej tóny a rytmus zahrievajú srd-
cia a nútia nás oddať sa tancu a spe-
vu. Jedinečnosť pestrých krojov, 
v ktorých sa skrýva množstvo úsilia 
a driny, to všetko tvorí čaro folklór-
neho sveta. Slovenský folklór obo-
hacuje naše životy už nespočetné 
množstvo rokov, veľa z nás sa mu 
plne oddalo a nedokázalo si bez 
neho predstaviť svoje každodenné 
chvíle. Až doteraz.

Folklórny súbor VATRA Tlmače 
spája ľudí s rovnakou záľubou a váš-
ňou už od roku 1952. Za ten čas sa 
v ňom vystriedalo množstvo nada-
ných muzikantov, spevákov a taneč-
níkov. Všetci odhodlane a vytrvalo 
prezentujú svoju folklórnu hrdosť 
i nadšenie a šíria ju nielen na sloven-
skej pôde, ale aj v zahraničí. Vystúpe-
nia, festivaly, či oslavy sprevádzané 
smiechom i zvukom hudby a spevu, 
to všetko udržiava slovenský folklór 
v neustálom rozmachu. „Myslím, že 
v našom regióne bola VATRA dlhé 
roky liahňou a dobrým základom aj 
pre ďalšie folklórne kolektívy. Veď 
náš mnohoročný výskum folklór-
nych tradícií pomohol uchovať to, 
čo by už bolo nenávratne preč,“ po-
vedala pani Anna Urbanová.

Pre mnohých „Vatrákov“ je folklór 
viac ako hobby, prerastá totiž do nie-
čoho oveľa podstatnejšie-
ho. Veď aj takto zneli slová 
vedúceho seniorskej zlož-
ky FS VATRA Senior Ľuba 
Káčera: „Myslím, že mô-
žem povedať, že folklór 
je súčasťou našej rodiny. 
Či to bola dcéra, keď bola 
na strednej a chodila do 
Vatry, tiež manželka, hoci 
predtým, ako sme sa vza-
li, k folklóru nemala vôbec 
blízko. Spolu sme začali 
chodiť po folklórnych fes-
tivaloch, našli sme veľa 
priateľov po celom Slo-

vensku, a to všetko vďaka folklóru. 
Áno, určite je veľkou súčasťou nášho 
rodinného života.“ „Voľakedy mi pani 
profesorka Kubalová, šéfka Trenča-
nu, povedala, že ak sa poriadne srd-
com nakazím folklórom, tak to mám 
už doživotne. Po tých rokoch viem, 
že mala svätú pravdu,“ dodala pani 
Anna Urbanová.

Pred dvoma rokmi sa naše životy, 
vrátane radostí či drobných starostí, 
prudko odlišovali od tých súčasných. 
Po celý rok sme oslavovali tradície, 
sviatky a rôzne významné dni spo-
jené s históriou súboru či jeho čle-
nov. Fašiangy, Veľká noc či stavanie 
mája, to všetko pre nás predstavo-
valo možnosť stretnúť sa a ľudovou 
hudbou i spevom rozozvučať celú 
obec. Konali sa festivaly, zájazdy, 
vystúpenia vo väčších aj menších 
obciach. V nich sme kus svojej hl-
boko zakorenenej lásky k folklóru 
preniesli na divákov a vďaka ich ra-
dosti ju nútili rásť, kvitnúť. Bolo nám 
cťou byť súčasťou svadieb, o polno-
ci začepčiť nevestu a šíriť tak ľudové 
tradície a zvyky, ktoré sú aj napriek 
súčasnej modernosti stále žiadané 
a obdivované. Počas celého roka 
sme spolu trávili svoj voľný čas, zabá-
vali sa a užívali si hluk a pestrosť na-
šej kultúry. Jedného dňa však hudba 
a spev utíchol, ľudský kontakt osla-
bol a všetko zostalo sivé.

Spomínam na naše večné sťaž-
nosti, ktorými sme ako mladé Vatráč-
ky vedeli našich vedúcich poriadne 
potrápiť. Počas tancov na nácvikoch 
sme nevládali a svoje menej obľúbe-
né tance sme nechceli tancovať. Na 
vystúpeniach nám bola buď príliš 
veľká zima, príliš veľké teplo, príliš 
ťažké kroje, málo jedla, málo vody, 
nevhodné miesto na prezliekanie, 
príliš malé javisko a ďalšie množstvo 
nevýhod, ktoré nám napokon aj tak 
zážitok a dojem neskazili. „Najviac 
nepríjemné situácie boli najmä vte-
dy, keď sme si zabudli na vystúpenie 
zbaliť časť kroja alebo sme skazili ur-
čitý tanec,“ spomína členka FS Vatra 
Veronika Bogdáňová. „V konečnom 
dôsledku sú to však veci, na ktoré 
spomíname s humorom.“

Čo by sme však teraz za to dali… 
Ako radi by sme všetci vymenili teplá-
ky, pyžamá či tenisky, v ktorých te-
raz trávime všetok svoj čas a naho-
dili sa do ťarchy našich tekovských 
krojov, na hlavy nasadili naše bohato 
zdobené čepce, obuli si čižmy a pre-
tancovali v nich celé dni. Maličkosti 
každodenných nácvikov, rozhovory 
s priateľmi, atmosféra tvorená všet-
kým tým, čo zbožňujeme, to všetko 
nám bolo náhle odobraté. „Najväčšia 
strata je okrem kondície určite ne-
dostatok osobného kontaktu a tým 
možno aj ochladnutie vzťahov medzi 

Naše srdcia bijú folklórom, aj keď je ticho
nami. Chýba mi tá priateľská atmo-
sféra, dokonca aj to neustále frflanie 
a sťažovanie sa,“ prezradil Pavol Bá-
tovský, vedúci súboru.

„Najpodstatnejší zo súboru sú pre 
mňa priatelia. Sú to ľudia, ktorí patria, 
dá sa povedať, do našej rodiny. Po-
známe sa veľa rokov, máme spoločné 
zážitky a príbehy. To ti nikto nemôže 
vziať,“ tvrdí Ľubo Káčer. „A čo mi chý-
ba, to je z predchádzajúcej vety jasné. 
No a samozrejme pohyb tiež.“ Folklór-
ny súbor Vatra totiž pre nás mnohých 
predstavoval jedinú voľno časovú fy-
zickú aktivitu, pri ktorej sme dokonca 
mohli robiť to, čo milujeme. Takmer 
každodenné tréningy nám pomáhali 
zlepšovať kondíciu a vynahradiť se-
davý režim strávený v školskom, pra-
covnom či domácom prostredí.

Napokon, je to už rok, čo sme 
svoju folklórnu činnosť prerušili, ja-
viská stíchli a zaľahli prachom. Pan-
démia nám rúškom zakryla ústa. My 
však čakáme na deň, keď ich bude-
me môcť odkryť a náš smiech i naše 
piesne budú znieť hlasnejšie ako ke-
dykoľvek predtým. Folklórny oheň 
v nás horí už príliš dlho a doposiaľ 
ani na okamih nevyhasol. Zahrieva 
nás nádejou, že už čoskoro táto pan-
démia skončí a my budeme môcť 
pokračovať v tvorení a šírení folklór-
nej krásy, pýchy našej vlasti.

Emma Fábryová
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V piatok 4. júna 2021 
sa v zasadacej miestnos-
ti Mestského úradu v Tl-
mačoch uskutočnilo Valné 
zhromaždenie Miestneho 
odboru Matice slovenskej 
v Tlmačoch, v poradí tridsia-
te od obnovujúceho Valné-
ho zhromaždenia 18. apríla 
1991. Hosťami boli Mgr. Ma-
rek Hanuska, prvý podpred-
seda Matice slovenskej pre 
členskú základňu a agendu 
výboru i predsedníctva Ma-
tice slovenskej, a Mgr. Miro-
slav Považan, riaditeľ Domu 
Matice slovenskej Levice.

V pracovnej časti Mgr. Jú-
lius Žúbor, predseda Miest-
neho odboru Matice slovenskej v Tl-
mačoch (MO MS) v chronologickom 
slede zhodnotil činnosť MO v uply-
nulom volebnom období 2017-2020. 
Zvlášť vyzdvihol účasť na okresných, 
regionálnych a celoštátnych akci-
ách, ktoré boli organizované práve 
Maticou slovenskou. Z dôvodu pan-
démie sa väčšina plánovaných akcií 
v prvom polroku kalendárneho roka 
2020 neudiala a tak sa spomenuli 
akcie uskutočnené v druhom pol-
roku. V mesiaci júl 2020 to bol auto-
busový zájazd s cieľom Národného 
výstupu na Sitno a Cyrilo -metodská 
slávnosť. Pri dvojkríži mal príhovor 
predseda MO MS (aj k 10. výročiu 
odhalenia kresťanského dvojramen-
ného kríža s pamätnou tabuľou v Tl-
mačoch dňa 9. júna 2010). V auguste 
sa členovia MO MS zúčastnili spo-
mienkovej slávnosti k 76. výročiu 
SNP. V októbri bola obsahovo spra-
covaná a vyhotovená Informačná 
tabuľa s témou: Slovanské hradisko 
Hrádze – Festunok.

Po správe o hospodárení a sprá-
ve Dozorného výboru boli členo-
via MO MS oboznámení s návrhom 
činnosti v rokoch 2021 až 2025. 
Program Valného zhromaždenia 
MO MS pokračoval voľbou predse-
du a výboru MO MS, návrhom kan-
didátov do orgánov MS a schvále-
ním delegáta a náhradníka na Valné 
zhromaždenie MS v októbri 2021.

Výbor MO MS bude v nasledu-
júcom období pracovať v zlože-
ní: predseda – Mgr. Július Žúbor, 
podpredseda – Daniela Mikušo-
vá, tajomníčka – Gabriela Michní-
ková, predseda DV – PaedDr. Eva 
Zuzčáková, pokladník – Mgr. Anna 
Števková, členovia výboru – Bože-
na Lacková, Daniela Vidanová, Má-
ria Kováčová, Eva Ďurčaťová, Viktor 
Brumlovský a Stanislav Titurus.

Nakoľko folklór je súčasťou 
krásnej slovenskej kultúry, v úvo-
de slávnostnej časti vystúpili v krát-
kom programe speváčky Folklórne-
ho súboru Vatra Emma Fábryová 
a Dominika Herczegová. Spevom 
ľudových piesní navodili atmosfé-
ru kultúrneho krásna, ktoré zahria-
lo nejedno srdce. Vatrácke piesne 
venované Ing. Jánovi Urbanovi, ta-
nečníkovi a choreografovi FS Vatra, 
vyjadrovali poďakovanie a obdiv, 
ktorý k nemu celý súbor za dlho-
ročné vedenie a tvrdú prácu nepo-
chybne pociťuje. Folklórny súbor 
Vatra bol zároveň kolektívnym čle-
nom a súčasťou akcií MO MS, v roku 
2002 obohatil kultúrnou vložkou aj 
Národný výstup na Sitno.

Po krátkom kultúrnom progra-
me odovzdal Mgr. Marek Hanuska 
Striebornú cenu Matice slovenskej 
jubilantovi Ing. Jánovi Urbanovi pri 
príležitosti životného jubilea 80. ro-
kov, za zachovávanie tradícií a od-
kazu našich predkov. Pri príležitosti 
životného jubilea 70. rokov bol ďal-
ším oceneným jubilant Mgr. Július 
Žúbor, predseda MO MS Tlmače od 
roku 1991, ktorému odovzdal Mi‑
moriadnu cenu Matice slovenskej 
za obetavú činnosť vo vedení Miest-
neho odboru Matice slovenskej. 
K blahoželaniu sa pripojil Mgr. Mi-
roslav Považan, ktorý im poďakoval 
za dlhoročnú obetavú matičnú prá-
cu pre región a okres Levice.

V diskusii vystúpil Mgr. Marek Ha-
nuska, ktorý ocenil úprimný vzťah 
členov MO MS k našej vlasti i účasť 
členov odboru na celoštátnych ak-
ciách organizovaných MS. Zvýraznil 
zameranie roka 2021 ako roka Ale-
xandra Dubčeka a dodal, že v Uhrov-
ci pri príležitosti 100. výročia jeho 
narodenia pripravujú celoštátne 
oslavy. Prítomných pozval na sláv-
nosť 160. výročia Memorandového 

zhromaždenia v Martine, ktorá sa 
koná dňa 7. júna 2021. Diskutujú-
cich zaujímalo ako je to s Národným 
cintorínom. Podľa Mgr. Hanusku sa 
návrh nateraz zastavil. Uvažuje sa 
o názve „štátne cintoríny“. Mgr. Miro-
slav Považan informoval prítomných 
o jubilejnom Národnom výstupe na 
Sitno. Diskutujúci poukázali na sku-
točnosť, že dnešná doba národným 
a vlasteneckým princípom nepra-
je. Taktiež živo diskutovali o živote 
v meste a vyzdvihli aktivity mesta 
v oblasti životného prostredia.

Z pripravovaných podujatí orga-
nizovaných MO MS Tlmače a DMS 
Levice v lete 2021 spomenieme: 
v mesiaci jún 2021 - betónovanie 
pätiek a osadenie konštrukcie na 
Informačnú tabuľu (IT HRÁDZE-
-FESTUNOK), náter Slovenského 
dvojkríža a jeho oprava. Dňa 5. 7. 
sa bude konať Cyrilo -metodská sláv-
nosť a 18. 7. sa zúčastníme Národ-
ného výstupu na Sitno. Na akcie ste 
srdečne pozvaní.

Mgr. Július Žúbor
Emma Fábryová

Krajina, kde spadlo  
nebo na Zem

Čo myslíte deti, nahnevali by ste sa, keby ste videli spadnúť nebo 
na Zem? Určite by ste sa nahnevali. Ja si myslím, že boli by ste veľmi 
rady. Nie je to však náhoda, že sa vás to pýtam. Ak prijmete moje po-
zvanie, môžete sa stať deťmi presne takými, aké boli v krajine, kde to 
nebo na Zem spadlo. Že vy ste v takej krajine neboli? Nuž, byť v ta-
kej krajine, s tým sa veru nemôže pochváliť hocikto. Ale ja som v ta-
kej krajine bola. Zozbierala som tam od chlapcov a dievčat niekoľko 
dobrých rád a skúseností a chcem sa s vami o ne aj podeliť. Takže si 
rýchlo posadajte a počúvajte.

Začiatok neba je v skupinke troch kamarátov. Ktorí sú to? Koľko ich 
je? Bude z vás postupne dvojica, trojica, štvorlístok a nakoniec z vás 
môže byť aj silná jedenástka. Taká skupinka dobrých kamarátov ne-
potrebuje nad sebou nejakého vodcu. Sama vie, čo má robiť, aby sa 
stala dobrou, milou družinou. A v tom je práve aj začiatok neba aj vo 
vašej krajine. Odtiaľ treba začať, ak chcete naprávať, čo sa vo vašom 
okolí pokazilo. Strhnite so sebou každého, kto by chcel priniesť me-
dzi ľudí kus dobrého neba. Pravidlá určite aj vy poznáte. Stačí, ak si 
budete, napríklad, pri učení a iných prácach pomáhať, hovoriť si prav-
du, neklamať, nepodvádzať, neohovárať. Skúste, napríklad, vypočuť 
svojho kamaráta, ak sa vám chce s niečím vyžalovať. Konajte dobro. 
Samozrejme, že sa vám to nemusí vždy podariť. Ale práve snahou sa 
budete dostávať bližšie k nebu. A na ceste za nebom nezabúdajte na 
dospelých. Je medzi nimi veľa takých, ktorí sa k vám pridajú. Potom 
prežijete vo vašej krajine veľa pekných a nezabudnuteľných chvíľ.

Mgr. Edita Andrášiová

Valné zhromaždenie Miestneho odboru 
Matice slovenskej v Tlmačoch
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Snahy úradov o odkúpenie 
priestoru hradiska pokračovali až 
do roku 1939. Krajinský výbor po-
veril 27. mája 1938 Krajinský úrad 
v Bratislave dokonca prípravou 
kúpnopredajnej zmluvy. 15. au-
gusta 1938 sa v tejto veci uskutoč-
nilo rokovanie s členmi Pasienko-
vého spoločenstva v Tlmačoch. 
Prejavili síce snahu priestor hra-
diska odpredať, ale za cenu 9,5 ko-
rún za 1 štvorcovú siahu (3,59 m²). 
Ani ďalšie stretnutie a korešpon-
dencia nepriniesli konečnú doho-
du. Požiadavkou na odkúpenie sa 
zaoberalo 9. júna 1939 aj obecné 
zastupiteľstvo v Kozárovciach. To 
konštatovalo, že miestnym pome-
rom a bonite pozemku zodpove-
dá cena 4 koruny za 1 štvorcovú 
siahu. Neochotou zúčastnených 

dohodnúť sa, nielen na adekvát-
nej cene, nateraz preskúmané ar-
chívne spisy končia. Do celej veci 
zrejme zasiahli nadchádzajúce 
spoločensko -politické udalosti 
a priestor hradiska sa do rúk štá-
tu už nakoniec nedostal.

Až v roku 1968 sa na hradisku 
uskutočnil prvý krátky zisťova-
cí archeologický výskum pod 
vedením archeológa Alojza Ha-
bovštiaka. To, čo nastalo v nasle-
dujúcich osudoch hradiska v 2. 
polovici 20. storočia sa inak než 
úplnou ignoranciou kultúrno-
-historických hodnôt nazvať 
nedá. Úradné zápisnice v 70. 
rokoch opakovane uvádzali ni-
čenie valov, priekop, archeolo-
gických situácií a výstavbu ob-
jektov bez povolení. Snahy o ich 
odstránenie, rovnako ako aj sna-
hy A. Habovštiaka o vyhlásenie 
ochranného pásma okolo hra-
diska, zostali nevypočuté. Ak by 

sme dnes napríklad hľadali oje-
dinele riešenú zdvojenú vstupnú 
bránu, ktorá pôvodne viedla do 
areálu hradiska, hľadali by sme 
ju márne. Na jej nepochopiteľ-
né zničenie buldozérom ešte aj 
po rokoch v osobnom rozhovo-
re s Matúšom Martinákom spo-
mínal niekdajší pracovník a riadi-
teľ Tekovského múzea v Leviciach 
Pavol Behula. Práve on bol jed-
ným z tých, ktorým nebol osud 
hradiska v Tlmačoch v 2. polovici 
20. storočia ľahostajný. K záchra-
ne hradiska však nepomohlo ani 
všeobecne záväzné nariadenie 
prijaté Miestnym národným vý-
borom v Tlmačoch v roku 1972, 
hovoriace o zákaze akejkoľ-
vek výstavby a terénnych úprav 
v priestore hradiska a jeho blíz-

kom okolí, ani upozornenia vy-
hlasované miestnym rozhlasom 
či okresnou tlačou.

Aký ďalší osud čaká zvyšky 
hradiska v 21. storočí, ktoré je 
evidovanou, v literatúre a tlači 
dobre známou archeologickou 
lokalitou, je na súčasných gene-
ráciách. Podľa opätovného ak-
tuálneho neospravedlniteľného 
bagrovania valov a nepochopi-
teľnej výstavby, nielen masívnych 
betónových ohradení sa zdá, že 
ignorancia kultúrno -historických 
hodnôt najstaršej pamiatky v Tl-
mačoch pokračuje. Naskytá sa 
preto oprávnená otázka, aký je 
náš súčasný postoj ku kultúrne-
mu dedičstvu?

Spracované podľa archívnych 
materiálov z Archívu Pamiatko-
vého úradu SR, Štátneho archívu 
v Nitre a v Leviciach.

PhDr. Matúš Martinák
snímka autor

Ani bežci to za posledný rok nemali jednoduché. Možnosti trénovania boli 
dosť obmedzené a čo bolo najhoršie, niekoľkí sa ochoreniu Corony nevyhli.

S príchodom jarných mesiacov sa situácia začala trochu zlepšovať.
24. 4. 2021 sa konali Majstrovstvá SR a ČR na 10 km na dráhe v Senici.
Za AK Tlmače štartovala Katarína Došek a skončila na vynikajúcom 4. 

mieste s časom 39:20.
Ivan Došek sa medzi mužmi umiestnil na 14. mieste, jeho čas 38:17.  

V prvú májovú sobotu sa ako každý rok, tak aj teraz, mal uskutočniť už 38. 
ročník Tlmačského polmaratónu. Kvôli pretrvávajúcej zlej pandemickej situ-
ácii sa celé podujatie preložilo  na sobotu 28. 8. 2021. Ale aspoň symbolicky 
si ho na 1. 5. spoločne odbehli Eva Seidlová a Miroslav Bátovský.

V ten istý deň sa konal pri Rajci 11. ročník Borošovec – kros duatlon, kde 
AK Tlmače znova úspešne reprezentovali Katarína a Ivo Došek.

O týždeň neskoršie, 8. 5. sa v Žiline 
zúčastnila na maratóne Vodné Dielo 
Eva Seidlová, jej čas 4:18:19.

V sobotu.5. 6. sa v Banskej Bystrici 
uskutočnil 10. ročník Banskobystrické-
ho maratónu. Po dujatia sa zúčastnilo 
1044 prihlásených, z toho 765 mužov 
a 279 žien. Boli to polmaratónci, mara-
tónci, bežci na 3,4 km, štafety na pol-
maratón, online polmaratón.

Z Tlmáč polmaratónsku trať vý-
borne zvládol Erich Hojčus, jeho čas 
1:54:48. Maratón, 42 195 km dlhú trať, 
úspešne absolvovala Eva Seidlová, 
ktorá sa v kategórii žien nad 60 rokov 
umiestnila na 1. mieste, jej čas 4:20:25.

V silne obsadenej kategórii mužov 
nad 50 rokov zabojoval Miroslav Bá-
tovský, jeho čas 3:37:16.

-is-

Osudy hradiska Hrádze 
v 20. storočí

III. časť

Severný val opevnenia prerezaný cestou.

Konečne po dlhej prestávke spôsobenej Covid 19 sme sa mohli tešiť 
na atletické preteky. Zatiaľ sa do súťaženia zapojili len starší pretekári, ale 
veríme že sa postupene zapoja aj tí mladší.

Prvé preteky sa konali v Novom Meste nad Váhom, kde sa zúčastnili bra-
tia Matej a Šimon Záležákoví. Síce chlapci sú už skúsení pretekári, ale v tento 
rok začínajú v staršej kategórii a preto sa tešíme, že sa presadili. Šimon ako 
mladší žiak si zlepšil svoje osobné rekordy na 60 m a 150 m a starší brat Ma-
tej si odniesol bronzovú medailu z behu na 60 m vo výbornom čase 7,83 s.

29. 5. 2021 sa konali M -ZsAZ jednotlivcov starších žiakov a starších žia-
čok v Trnave, kde sme mali piatich zverencov. Matej Záležák skončil na vý-
bornom 3. mieste v behu na 150 m a tiež na 3. mieste v skoku do diaľky.

Skvelo zabojoval aj Jakub Sádovský, ktorý so svojím výkonom vo vrhu 
4- kilovou guľou obsadil 3. miesto a v hode diskom bol opäť tretí.

Pekne si viedli aj Dominika Kováčová, Filip Devoša a Šimon Záležák, 
ktorí si zlepšili svoje osobné rekordy.

Na Majstrovstvách Stredoslovenského kraja 30. 5. 2021, ktoré sa z or-
ganizačných dôvodov museli konať v Nitre, by sa Matej Záležák, ktorý sa 
zúčastnil pretekov nesúťažne, umiestnil na 2. miestach v behu na 60 m 
a 300 m. Všetkým gratulujeme k pekným výsledkom a veríme, že aj naďa-
lej budú úspešne reprezentovať Detský atletický klub Tlmače.

Helena Barátová

Začíname pretekať!Začíname pretekať!

Aj bežecké sezóna sa pomaly 
rozbieha



15Tlmačské echo Tlmačské echo

Vzhľadom na súčasnú situáciu 
sa aj šachisti Tlmáč zúčastňovali sú-
ťaží organizovaných cez rôzne ša-
chové portály. Túto možnosť vyu-
žívala najmä mládež. Tomáš Béreš 
sa stal majstrom nitrianskeho kraja 
stredných škôl v zrýchlenom šachu. 
Oleksandra Khovpei na tomto pod-
ujatí obsadila tretie miesto v pora-
dí stredoškoláčok. Róbert Bajnok 
aj Hana Havranová si vybojovali na 
tomto podujatí tiež miestenku na 
MSR SŠ. V nich sa v kategórií chlap-
cov najlepšie darilo opäť Tomášovi 
Bérešovi, ktorý obsadil 22. miesto, 
no s rovnakým počtom bodov len 
o pár miest nižšie skončil aj Róbert 
Bajnok, pre ktorého to bol taktiež 
mimoriadne úspešný turnaj. V ka-
tegórií stredoškoláčok sa umiestnila 
Oleksandra Khovpei na 24. mieste 
a Hana Havranová skončila 30.

V apríli sa konali aj MSR SŠ druž-
stiev. Tlmačania nastúpili v zostave 
Tomáš Béreš, Róbert Bajnok, Olek-
sandra Khovpei, Ján Mederly, Hana 
Havranová a Tomáš Svorad. Tento 
tím bol jeden z ašpirantov na titul. 

Turnaja sa zúčastnilo celkovo 341 
stredoškolákov, ktorí tvorili 70 tí-
mov. Hralo sa dve hodiny s tempom 
hry 7 minút + po každom ťahu boni-
fikácia 3 sekundy, a keď hráč dohral 
partiu, do pár sekúnd hral ďalšiu. 
Takýto systém umožňoval odohrať 
niekomu cez 20 partií a niekomu 
neumožňoval ani len 10. Po zhru-
ba polhodine hry dokonca tento 
tím v turnaji viedol, no konečný vý-
sledok tímu príliš neprial. Tlmača-
nia skončili až na 23. mieste. Tomáš 
Béreš mal byť lídrom tímu, no stihol 
odohrať len 9 partií, a tým skončil 
až na 97. mieste, hoci prehral len je-
dinú partiu, a to s víťazom turnaja, 
teda exmajstrom sveta do 18 ro-
kov. Lídrom tímu na tomto turnaji 
sa tak stal Róbert Bajnok, ktorý ob-
sadil výborné 58. miesto. Tomášo-
vi Svoradovi sa darilo tiež a skončil 
82. Oleksandra Khovpei skončila na 
145. mieste tesne pred Jánom Me-
derlym, ktorý bol 147. a Hana Hav-
ranová skončila na 256. mieste, hoci 
tiež len s 9 odohranými partiami.

V súčasnosti sa mladíci pripra-

vujú na MSR v šachu mládeže, kto-
ré sa uskutočnia v Starej Ľubovni na 
prelome júna a júla, a zároveň na 
MSR v zrýchlenom šachu konajúce 
sa v Modre 12. 6., no tešia sa aj na 
účasť na mnohých ďalších turnaj-
och v lete a opätovný začiatok ša-
chu na normálnej šachovnici proti 
živému súperovi.

Ing. Dominik Béreš

Prvé mesiace tohto roku boli po-
značené covidovými opatreniami, 
čo samozrejme malo vplyv aj na tu-
ristické podujatia. Dokonca aj výroč-
ná členská schôdza bola v systéme 
on – line. Významná bola okrem iné-
ho tým, že došlo k výmene vedenia 
KST Tlmače. Za predsedkyňu Klubu 
bola zvolená PaedDr. Božena Dudá-
šikova a podpredsedníčkou sa sta-
la Mgr. Zita Nichtová. Nahradili tak 
Ing. Štullera a Ing. Pechu. Dlho sme 
sa nedostali ku klasickej turistike. 
Dobu čakania sme využili na úpra-
vu nášho náučného chodníka Pleš-
ovica. Aj keď bol fyzicky dokončený, 
vždy je na ňom čo robiť, najmä udr-
žiavať ho v čistote a funkčnom sta-
ve. 3. marca 2021 sme sa pustili do 
čistenia chodníka od odpadkov. Ne-
uveríte, ako je chodník krásne „vy-
šperkovaný“ odpadkami rôzneho 
druhu. Najväčšie množstvo odpadu 
(5 plných igelitových vriec) sa vy-
zbieralo na krátkom úseku pod cin-
torínom. Človek by to nečakal, veď 
cintorín je miesto posvätné. O čom 
to svedčí? Odpoveď si dajte sami! 
Nevdojak sa mi pod pero tlačia slová 
kolegu, cteného to básnika:

Vedľa cintorína vinie sa chodník,
šup bordel za plot - je tu taký zvyk.
V hroboch sa obrátia azda aj nebož-
tíci,
keď za plot hádžu odpad návštevníci.
Milí pozostalí, aj návštevníci iní,
tí čo ste za bordel za plotom vinní,
nie je to predsa robota dáka,
vziať odpad tam, kde kontajner čaká!

Koncom marca sme nesmelo 
uskutočnili Jozefovskú túru, tiež na 
náučnom chodníku. V apríli tohto 
roku sme začali zaujímavú sériu jed-
no dňových akcii – návštev „varto-
viek“, strážnych miest proti turec-
kému vpádu do banských miest 
stredného Slovenska. Akcie sa ko-
nali za prísneho dodržiavania proti 
epidemických opatrení. Zatiaľ sme 
absolvovali 4 strážne vrchy: Kramár-
sky vrch nad Pečeniciami, Luchtov-
skú vartovku v blízkosti Tekovskej 
Breznice, Vartu nad Čajkovom a Hrá-
dok nad Bohuniciami. Krásne a po-
učné túry s bohatou históriou.

V máji nás už čakala pravá turis-
tika v nádherných pohoriach našej 
krajiny. Na začiatku mesiaca (6 - 9.5) 
sme sa dostali do Slovenského raja – 
juh. Ubytovali sme sa za prísných 
epidemických podmienok v Palc-
manskej Maši v penzióne NITA. Ča-
kali nás dva dni náročnej turistiky. 
O tom sme sa mohli presvedčiť na 
druhý deň 7. 5. 2021. Túra na naj-
vyššiu horu Slovenského raja –Juh - 
Havraniu skalu (1153 m) dala zabrať 
aj tým zdatnejším turistom. Z obce 
Stratená (805 m) sme sa vydali do-

linou pod Sokolími skalami k Ob-
časnému prameňu (960 m). Tu sa 
žarty končili. Nasledoval obťažný 
výstup na vrchol Havranej skaly. Ťaž-
kým terénom, prudkými výstupmi 
sme sa konečne dostali na vytúže-
ný cieľ. Havrania skala je vyhliad-
kový kopec, samozrejme za dobrej 
viditeľnosti, čo turistom nie je vždy 
dopriané. Väčšina z nás zostupova-
la Stratenským kaňonom zásobova-
ným množstvom vody, čo zvyšova-
lo nebezpečnosť trasy. Všetci sme 
však zostúpili bez straty „desiatky“. 
Náučný chodník „Stratenský kaňon“ 
ukazuje históriu oblasti, najmä z po-
hľadu hutníctva a ťažby rúd.

Druhý deň nášho pobytu v Slo-
venskom raji považuje autor prí-
spevku za jednu z najťažších turistic-
kých akcii. Ale to nie je smerodajné. 
Kto prešiel Zejmarskou roklinou na 
Geravy, ten vie o čom je reč. V turis-

tike asi platí, že čím obťažnejšia túra, 
tým je krajšia. Tak je to aj s nami. 
Každý si pobyt v tejto časti Sloven-
ského raja užíval po svojom. Naša 
skupinka schádzala z Gerav pod ne-
dokončenou lanovkou do Dediniek. 
Odtiaľ unavení turistickým chodní-
kom do penziónu NITA.

Druhá zaujímavá akcia sa usku-
točnila do Tisovca v Rudohorí. Ciele 
boli určené dva. Mohutný vápen-
cový vrch nad Tisovcom – Hrado-
vá (887 m) s početnými jaskyňami 
a Tisovská Voniaca (1113 m). Trasa 
na Hradovú je pomerne krátka, ale 
s prevýšením 475 m. V nej je zahr-
nuté všetko turistické: chodník krás-
nym lesom aj exponované skalné 
úseky. Tisovská Voniaca je výhľa-
dové bralo medzi vrchmi Šarkani-
ca a Strelnica. Početné druhy rast-
lín počas kvitnutia dávajú vrcholu 
charakteristickú vôňu, odtiaľ názov 

Voniaca. 28 turistov si splnilo svoje 
predsavzatia aj napriek nepriazni 
počasia. Samotný Tisovec tiež po-
núka svoje skvosty histórie. Veď ri-
mavská dolina je známa dejateľmi 
slovenskej ďalekej i neskoršej his-
tórie. Jún 2021 bude v znamení po-
znávacej turistickej akcie na hrady 
Šomoška a Fiľakovo.

Záverom treba povedať, že tu-
ristický život po každej stránke by 
nebol tak pestrý a naplnený bez po-
moci nášho mesta. Patrí mu z našej 
strany veľká vďaka. Prajeme nové-
mu výboru KST veľa tvorivých síl 
pre realizáciu svojich plánov. Ešte 
jedno skromné želanie: Ak sme už 
dokázali postaviť náučný chodník, 
potom udržujme ho v takom stave 
v akom sa nachádza. Neznečisťuj-
me prírodu nielen okolo neho. Je 
to naša vizitka.

Jozef Pecha

Klub slovenských turistov v uplynulom období roku 2021

Šachový klub mesta Tlmače

Slovenský raj -juh. Zostup do Stratenského kaňonu Vartovka nad Čajkovom

Zľava Oleksandra Khovpei, Ka-
rol Borsík, Róbert Bajnok, Tomáš 
Béreš a dole Hana Havranová - 
Majstrovstvá kraja ZŠ a SŠ 2020
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Pred štyrmi rokmi sa partia mla-
dých ľudí spolu s vyslúžilými členmi 
rozhodla obnoviť dlhoročnú tradí-
ciu Dobrovoľného hasičstva v na-
šom meste Tlmače. Po obnovení 
fungovania občianskeho združenia 
sa mesto rozhodlo zriadiť vlastnú 
hasičskú jednotku. Od momentu 
zriadenia jednotky sa jej členovia 
zúčastňujú na školeniach, prak-
tických výcvikoch, zásahov, hasič-
ských dozorov a rôznych činností 
spojených s fungovaním hasičskej 
jednotky. Pravidelná fyzická prípra-
va členov sa odzrkadluje na súťa-
žiach v požiarnom útoku v rámci 
okresu, ale aj mimo neho. Každo-
ročne sa členovia pripravujú aj na 
Územné kolo súťaže Dobrovoľných 
hasičských zborov, kde sa súťaží 
v disciplíne požiarny útok s vodou 
a štafeta.

Ako členov občianskeho združe-
nia alebo hasičskej jednotky, nás je 

možné vidieť na podu-
jatiach organizovaných 
mestom Tlmače, Mest-
ským kultúrnym stre-
diskom Tlmače, Cyklis-
tickým klubom Spartak 
Tlmače a inými orga-
nizáciami v meste, či 
mimo neho, kde zabez-
pečujeme hasičský do-
zor a vypomáhame aj 
organizačne (Tlmačská 
grámora, Tlmačský pol-
maratón, Cyklistický pre-
tek v rámci Slovenského 
pohára, Medzinárodný 
deň nielen pre deti, Sta-
vanie mája a iné). Naše 
posolstvo sa snažíme ší-
riť medzi deti a mládež 
prostredníctvom ukážok na Zák-
ladnej škole v Tlmačoch a tiež v ma-
terských školách v Tlmačoch a na 
Lipníku.

Prednedávnom sa náš Dobro-
voľný hasičský zbor potešil z nové-
ho vozidla CAS 15 Iveco Daily, vďa-
ka ktorému sa zlepšili podmienky 
pre potreby výjazdu hasičskej jed-

notky. Taktiež sa podarilo čiastočne 
zrekonštruovať vnútorné priestory 
hasičskej zbrojnice v areáli Služieb 
mesta Tlmače.

Výbor DHZ Tlmače
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