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Vážení spoluobčania, Tlmača nia dušou, srdcom, narodením, či pri-
sťahovaním.

Prihováram sa Vám zo stránok nášho občasníka v čase adventnom, 
v čase prichádzajúcich sviatkov roka, Vianoc.

Takto som sa Vám všetkým prihováral pred piatimi rokmi z týchto 
stránok. Odvtedy prešlo veľa času a veľa sa toho zmenilo. Zmenila sa 
predovšetkým spoločenská situácia. Stojíme na prahu komplikovaného 
obdobia, poznačeného pandemickou situáciou. Ako spoločnosť sme 
rozdrobená a názorovo rozdelená. Vnímame citlivo až pobúrene spo-
ločenský nepokoj, nejasné informácie, strach z choroby a z pominu-
tia. Milí Tlmačania, čas vianočný v sebe nesie pokoj, vzájomnú lásku, 
pochopenie, úctu, súdržnosť aj odpúšťanie. Zomknime sa, využime 
tento čas na hľadanie dobrého, prijímanie nového, nájdime ozajstný 
význam slova „rodina“ a zabudnime na chvíľu na negatíva, ktoré toto 
obdobie prináša. Žijeme životy, ktoré si nikto z nás predstaviť nevedel. 
Životy, ktoré nám zmenili naše trasy, zaviedli nás na nečakané cesty, 
no stále platí, že sme strojcami vlastného osudu. Využime preto tento 
magický čas. Zastavme sa, nájdime pokoj rodinného krbu, vnesme žia-
ru vianočnej sviečky do našich príbytkov, tešme sa z drobných radostí, 
ktoré nám končiaci rok priniesol, poučme sa z chýb, ktoré sme urobili, 
s úctou si spomeňme na tých, ktorí nás opustili, no hlavne, nájdime 
spoločné šťastie, ktoré nám Vianoce prinášajú.

Dovoľte mi záverom sa z tohto miesta úprimne a zo srdca poďa-
kovať za tohtoročnú spoluprácu všetkým našim organizáciám, pod-
nikateľom aj jednotlivcom. Bolo to komplikované, ale zvládli sme to.

Prajem nám všetkým krásny a čarovný koniec roka 2021. Nech je 
Nový rok 2022 pre nás znamením nádeje, zdravia, rodinného šťastia, 
nových začiatkov ale predovšetkým zdravia.

PF2022
Miroslav Kupči

Ako sa hovorí, rok sa z rokom 
stretol… Znova je tu Mikulášsky 
dátum a deti sa tešia a dospelí sa 
naháňajú za sladkosťami, ovocím 
a všakovakými dobrotami. ktoré 
by Mikuláš nastrkal do čižiem. Žiaľ, 
i tento rok v obmedzení sme sa sna-
žili aspoň trochu deťom urobiť ra-
dosť aj my zamestnanci kultúry mes-
ta Tlmače. Mikuláš prijal pozvanie 
a rozžiaril vianočný strom na námes-
tí pred spoločenským domom. Roz-
hlasové vysielanie od 15h odpočíta-
vadlo príchod Mikuláša a podarilo 
sa. Stromček svieti a môžu prísť Via-
noce. Snáď už naposledy s obmedze-
niami. Prajeme vám nech ich užijete 
v zdraví, šťastí a pohode.

Odkaz z AntarktídyOdkaz z Antarktídy
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Na zamyslenie
Rok 2021 sa prehupol do druhej svojej polovice 

rýchlo, stále však v znamení neutíchajúcej pandé-
mie, ktorá ohrozuje naše životy deň, čo deň. Žiaľ, naša 
spoločnosť je názorovo rozpoltená. Mnohým v tomto 
smere chýbajú dostatočné informácie na to, aby sme 
vedeli zaujať objektívnejšie stanovisko ako pandé-
miu vnímať, ako sa voči nej postaviť, či sa očkovať, či 
nie, ako nás vakcína pred ochorením COVID- 19 chrá-
ni, na aký dlhý čas, či spôsobuje viac benefitov alebo 
komplikácií. Vnímame nejednoznačnú a nedostatoč-
ne operatívnu komunikáciu zo strany našich vlád-
nych predstaviteľov, či zo strany kompetentných in-
štitúcií. Očkovanie stále však v tejto situácii vyznieva 

jednoznačne pozitívne a ako jediná možnosť šíriacu 
pandémiu zastaviť. Preto mesto Tlmače od júla pra-
videlne organizuje mobilné očkovanie priamo u nás 
v meste. Vnímame túto službu veľmi pozitívne, doka-
zujú to aj čoraz vyššie počty záujemcov. Rešpektuje-
me tých, ktorí názor o potrebe očkovania nezdieľajú, 
no čas ukazuje, že aj tí, ktorí počiatočne boli pro-
ti očkovaniu, dnes vnímajú jeho benefity. Možno 
najsilnejším okamihom sú vlastné skúsenosti, kedy 
vidíme ako negatívne choroba zasiahla našich naj-
bližších a žiaľ, častokrát nám vzala to najvzácnejšie, 
ich život. Nedopustime, aby sa tento stav dlhodobo 
predlžoval, vnímajme ľudí okolo seba, buďme ohľa-
duplní, pristupujme k sebe s rešpektom, no najmä, 
buďme zodpovední. Chceme, aby sa naše životy vrá-
tili do bežných koľají, aby naša práca, či podnikanie 
nabrali podobnú intenzitu ako pred začiatkom pan-
démie, aby sme mohli naše mesto rozvíjať tak ako 
sme si predsavzali a ľudia v ňom si ho vedeli užívať 
plnohodnotne, spoločensky, športovo aj kultúrne.

Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať vždy 
obetavej a vysoko profesionálnej zdravotnej sestre, 
vedúcej očkovacieho tímu Nemocnice AGEL v Levi-
ciach Mgr. Kataríne Stroškovej a tiež zamestnanky-
niam mestského úradu, ktoré organizačne už sedem 
krát zabezpečili očkovanie v našom meste: p. Rajča-
novej, Máčajovej, Horniačekovej a Meľníkovej.

-zkr-

Pandémia od svojho začiatku 
spôsobila výpadok komunikácie 
so štátnymi orgánmi aj vo veci čer-
pania financií zo štátneho rozpoč-
tu alebo z nenávratných zdrojov fi-
nancovania EÚ. Termíny realizácie 
schválených výziev z fondov EÚ sa 
posúvajú. Projekt „Zelené obce“, 
vďaka ktorému malo mesto na 
svojom území vysadiť stovku krov 
a stromov, je nateraz presunutý na 
jar 2022. Mesto aj vďaka tomuto pro-
jektu už po dva roky vo svojom roz-
počte nemá alokované financie na 
výsadbu novej zelene. Sme si ve-
domí, že v poslednom čase došlo 
k výrubu viacerých stromov, jed-
nalo sa však o stromy ohrozujúce 
bezpečnosť majetku a zdravia ľudí 
alebo boli choré a tým ohrozova-
li okolie. Náhradnú výsadbu v na-
šom historicky zelenom meste sa-
mozrejme postupne zrealizujeme. 
Ďalším pálčivým projektom, ktorý 
predlžuje svoje termíny je „Denný 
stacionár“. Schválený projekt v cel-
kovom objeme 1.224.000,00 € je 
stále vo fáze rozpracovanosti a už 
po druhýkrát prebieha príprava na 
verejné obstarávanie na výber do-
dávateľa diela. Pandemická situácia 
spôsobila prudké navýšenie cien 
v stavebníctve a tak je na stole otáz-
ka aj celkovej ceny diela. V každom 
prípade mesto vníma veľkú potrebu 
rozšírenia sociálnych služieb, v ob-
lasti opatrovateľskej starostlivosti. 
Pribúdajú nám ľudia v dôchodko-
vom veku a rovnako aj ľudia, ktorí sú 
odkázaní na starostlivosť druhých. 
Denný stacionár je jednoznačnou 
voľbou pre takto znevýhodnených 
občanov. Žiaľ, aj z radov niektorých 
poslancov, sme si vypočuli nega-
tívne stanovisko k jeho opodstat-
nenosti v meste. Rozumieme však 
primárnemu poslaniu mesta, kedy 
nie je možné nazerať iba na ekono-
mické výhody jednotlivých aktivít, 
do popredia vystupuje starostlivosť 
o všestranný rozvoj územia mesta 
a potreby jeho obyvateľov. Sme pre-
to radi, že väčšina poslancov rozu-
mie jeho významu a aj napriek mož-
nému navýšeniu rozpočtu budeme 
v tomto projekte pokračovať, aby 
sme našim občanom túto význam-
nú službu vedeli ponúknuť.

V tejto oblasti ešte ostaneme. Iba 
vďaka finančnej podpore opatrova-
teľskej služby zo strany štátu sme 
do marca 2021 vedeli túto starost-
livosť poskytovať. Mesto od tohto 
dátumu zabezpečovalo tieto služ-
by v obmedzenom režime a tak 
sa veľmi tešíme, že nám táto pod-
pora bola opäť schválená na dva 
roky v sume 146.880,00 €. Jedným 
z projektov, ktoré v pohnutých ča-

soch majú pozitívny koniec je Ko-
munitné centrum. Stavba bola mes-
tu odovzdaná v uplynulých dňoch 
tam došlo k úprave a výbave vnú-
torných priestorov. Do budovy Ko-
munitného centra sa presťahova-
lo vybavenie Centra voľného času. 
Rovnaký smer po dohode s návštev-
níkmi Denného centra má aj jeho 
vybavenie. Sme si istí, že takýmto 
spôsobom spájania jednotlivých 
generácií a spoločenských, či soci-

álnych statusov, budeme vedieť na-
plniť poslanie Komunitného centra. 
Nové priestory umožňujú kreatívne 
a účelovo vyplniť čas a dať priestor 
novým životným situáciám.

Medzi príjemné prekvapenia 
druhej polovice tohto roka patrí aj 
čerpanie financií zo štátneho roz-

počtu na havarijný stav telocvične 
v ZŠ. V prvom kole to bola suma 
80.100,00 €, ktorá sa použila na re-
konštrukciu telocvične. Jej súčasťou 
bola výmena strechy, bleskozvodov 
a elektroinštalácie. Druhá časť finan-
cií v sume 45.000,00 € je použitá na 
rekonštrukciu samotnej palubov-

ky. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo 
o použití vlastných financií na kom-
pletizáciu rekonštrukcie vrátane šat-
ní, či sociálnych zariadení. Základná 
škola by tak v tomto školskom roku 
mohla mať po niekoľkých desaťro-
čiach k dispozícii novú telocvičňu.

Pred nami ostáva ďalšie množ-
stvo výziev, ktoré by mestu ako aj 
občanom mohli pomôcť pri každo-
dennom živote a zároveň pomôcť 
pri rozvoji mesta a jeho životnej 
úrovne. Podávame žiadosť na zní-
ženie energetickej náročnosti ob-
jektov ZŠ, žiadosť na Ministerstvo 
práce sociálnych vecí a rodiny na 
podporu zamestnanosti pre znevý-
hodnených občanov, či opakovanú 
žiadosť na podporu pri zbere sepa-
rovaného kuchynského a biologicky 
rozložiteľného odpadu z Envirofon-
du. Verme, že nás v našich plánoch 
koronakríza nezastaví.

-mk-

Mesto v znamení pandémieMesto v znamení pandémie

Rekonštrukcia havarijného stavu telocvične ZŠ
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Toto volebné obdobie je cha-
rakterizované rôznorodosťou názo-
rov dvoch volených orgánov obce, 
mestského zastupiteľstva a primá-
tora mesta. V rámci zastupiteľského 
zboru panuje nejednotnosť a často-
krát presadzovanie myšlienok, ktoré 
mesto viedli k pozastaveniu výkonu 
jednotlivých aktivít, v niektorých 
prípadoch aj k ich zrušeniu. Komisie 
mestského zastupiteľstva ako zria-
dené stále alebo dočasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány sú 
spravidla nefunkčné, častokrát ne-
uznášania schopné alebo ich roz-
hodnutie nie je samotným zastu-
piteľstvom akceptované. Stáva sa, 
že samotní poslanci inak rozhodujú 
počas rokovania komisií a opačne 
počas zasadnutia MsZ. Takto vlád-
ne nejednotnosť, sťažuje sa práca 

úradu a vykonateľnosť prijímaných 
uznesení. Zmeny rozpočtu sú pre 
nezlučiteľné názory oboch orgánov 
pozmeňované priamo na zasadnu-
tiach, bez predchádzajúcej dôklad-
nej a včasnej rozpravy o najdôle-
žitejšom zákone mesta, ktorým je 
rozpočet. Takéto zmeny rozpočtu 
priamo na zastupiteľstve priniesli 
jeho schodkový výsledok, primá-
torom vetované uznesenie k jeho 
zmene a teda aj pozastavenie sa-
motných akcií v meste. Napriek 
tomu chápeme nutnosť pokračo-
vať ďalej, pokrývať v možnej miere 
potreby obyvateľov.

Už minulý rok bol primátor mes-
ta oslovený rôznymi záujmovými 
skupinami s prosbou o obsadenie 
síce súkromného, ale strategicky 
dôležitého komerčného priestoru 
na Námestí 1.mája, ktorý ostal po 
predajni potravín. Záujem oň mali 
zverolekári, lekári, či lekárnici, no 
účel u nich nenašiel. Tohto roku 
prišla požiadavka z reťazca sloven-
ských supermarketov na vybudova-
nie parkovacích miest pred ich bu-
dúcou predajňou v tomto objekte. 
Pri vzájomnej spolupráci s mestom 
bola vybudovaná prístupová asfal-
tová cesta k potravinám a celý 

priestor revitalizovaný. Slávnostné 
otvorenie predajne sa konalo 10. 9. 
Následne sme vykonali nový asfal-
tový poter prístupových ciest na Li-
povej ulici, opravy na Mládežníckej, 
Viničnej a Francúzskej. Spoločnosť 
Strabag nám bola veľmi nápomocná 
za čo by sme sa chceli veľmi pekne 
poďakovať jej zástupcovi p. Štefa-
novi Greškovi.

V hornej časti mesta, na Lipníku 
prišiel tento rok rad na realizáciu 
pokládky optického kábla spoloč-
nosťou Zyry. Rozporuplná líniová 
stavba, ktorá u mnohých občanov 
zanecháva rozpačité názory predo-
všetkým z pohľadu priebehu stav-
by a dokončovacích prác. Tým, že 
muselo dôjsť k rozkopávke nielen 
zelených plôch ale aj k rozobratiu 
dlažby, či chodníkov, ich finálna 

úprava je čerstvá a nemá zatiaľ po-
žadovaný pôvodný vzhľad. V tom-
to smere budeme so spoločnosťou 
aj naďalej komunikovať a postup-
ne nedostatky odstraňovať. Prínos 
zavedenia optiky do nášho mesta 
v čase, keď ho väčšina obcí na Slo-
vensku ešte nemá, však vnímame 
pozitívne. Stabilita internetových 
a televíznych služieb je v čase elek-
tronizácie a SMART riešení veľmi 
dôležitá.

Za kľúčové považujeme zriade-
nie ďalšieho urnového hája a úpra-
vu okolia v hornom cintoríne. Do-
pyt po urnových miestach nás 

donútil konať promptne. Naša prí-
spevková organizácia Služby mes-
ta Tlmače zrealizovala v krátkom 
čase kvalitné a pekné práce a na-
šim občanom už plnohodnotne 
slúži urnový háj so 40-timi novými 
miestami, výsadbou okolia a s no-

vými lavičkami. Aktuálne došlo ku 
kompletnej výmene okien a dverí 
na dome smútku. Budova, na ktorej 
plánujeme aj opravu strechy, vráta-
ne strešných okien, či vybudovanie 
prestrešenia, tak čiastočne dostala 
modernejší vzhľad a lepšiu tepel-
nú izoláciu.

Dolná časť mesta bola v tomto 
polroku v rámci projektu Nadácie 
Pontis vybavená Solárnou nabíja-
cou stanicou. Slúži ako dobíjacie 
centrum pre e -Bike, e -kolobež-
ky, mobily, či na klasické dofúka-
nie pneumatík. Stále pracujeme na 
posilnení budovania cyklotrás v re-

gióne a toto je jeho začiatok. Tlma-
če majú k dispozícií krásne zákutia 
Hrona, ideálne prepojenie medzi 
Kozárovcami a Tlmačmi, rovnako 
aj medzi obcami Nová Dedina, Čaj-
kov, Rybník, Tlmače až do Juru nad 
Hronom. Veríme, že sa nám tento 

projekt podarí zreálniť a dotiahnuť 
do oficiálnej cyklotrasy v spoluprá-
ci so všetkými menovanými samo-
správami.

Za bytovkou na Námestí SNP 
vznikla nová spevnená parkovacia 
plocha. Dlhodobo na týchto uliciach 
evidujeme problém s parkovaním 
a tak sa nevyužívaná spevnená plo-
cha premenila na viacúčelové vyu-
žitie. Kompletnou výmenou okien 
prešla aj Materská škola na Novej 
ulici. Postupne tak deťom ako aj za-
mestnancom v škôlke poskytujeme 
väčší komfort.

-mk-

Nové potraviny na Lipníku- otvorenie

Čo nového v meste?

Urnový háj v cintoríne na Lipníku Výmena okien v Dome smútku na Lipníku

Výmena okien v MŠ NováVybudovanie spevnenej plochy Námestie SNP
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Niekoľko volebných období je 
cestný uzol I/76 a II/564 v úseku 
Hronský Beňadik – Tlmače – Malé 
Kozmálovce a teda celkové riešenie 
prepojenia cesty I/76 z rýchlostnej 
cesty R1 od Hronského Beňadika 
cez Tlmače
a)  Smer Levice- Šahy -Maďarsko
b)  Smer Malé Kozmálovce, Nový Te-

kov, Kalná nad Hronom- Štúro-
vo- Maďarsko a späť na R1 smer 
Banská Bystrica až Poľsko

problémom, ktorý sa primátori sna-
žia riešiť. Zatiaľ ak nejaké pokusy 
boli, skončili sa bez výsledku. Čas 
však plynie a situácia sa na tomto 
cestnom úseku dramaticky zhor-
šuje. Dennodenné prejazdy kamió-
novej dopravy, narastajúce výluky 
dopravy vedúce po tomto úseku, 
samotný nárast osobnej a nákladnej 
dopravy spôsobuje, že tento úsek sa 
stáva životu nebezpečným. V prin-
cípe prehľadná križovatka, avšak 
bez akéhokoľvek svetelného zna-
čenia, či bez opatrenia odbočova-
cími pruhmi. Cesta je však opticky 
užšia, nespĺňa parametre cesty I. 
triedy. Mesto Tlmače, jeho občania 
ako aj občania, ktorí týmto úsekom 
na dennej báze prechádzajú dlho-
ročne upozorňujú na zhoršujúci sa 
technický stav povrchu vozovky, no 
predovšetkým na zlý stav z hľadiska 
priechodnosti, prehľadnosti a cel-
kovej organizácie dopravy existu-
júcej dopravnej siete. Denne cez 
tento úsek a teda cez naše mesto 
prejde 7.000 – 9.000 áut. Jediná prí-
jazdová ako aj výjazdová trasa zo 
sídliska Lipník vedie cez predmet-

nú križovatku. Problémy nastáva-
jú v časoch premiestňovania sa do 
práce aj z práce, kedy sa tvoria dlhé 
kolóny. Križovatka tak ako sme spo-
mínali, nedisponuje odbočovacími 
ani pripájacími pruhmi, z tohto dô-
vodu odbočenia vľavo spôsobujú 
kolaps a trvalé zápchy. Daná situ-
ácia tiež spôsobuje vedľajšie prob-
lémy občanom, ktorí následne ne-

stíhajú mimomestské autobusové 
a vlakové spoje.

Po niekoľkých stretnutiach na nit-
rianskom VÚC, ktorý je jedným zo 
správcov tohto úseku a nejasných 
odpovediach, či oddialeniam prob-
lému, pretože ešte „nehorí“, vedenie 
mesta vzhľadom na narastajúci počet 
dopravných nehôd a kolízií v tomto 
úseku, zvolalo stretnutie všetkých do-

tknutých orgánov za účelom okam-
žitej potreby riešenia danej situácie. 
Trvali sme na organizácii stretnu-
tia v Tlmačoch, aby bolo možné na 
tvare miesta vidieť bežnú dopravu 
ako aj technický stav cestného tele-
sa. Stretnutie sa konalo 10. 11. 2021 
v Tlmačoch za účasti štátneho tajom-
níka Ministerstva informatizácie a re-
gionálneho rozvoja SR Dušana Veliča, 

zástupcov dotknutých obcí, Nitrian-
skeho samosprávneho kraja a Slo-
venskej správy ciest. Štátny tajomník 
MIRRI SR označil tento stav za akútny, 
na ktorý treba hľadať rýchle riešenie. 
V rámci jeho rezortnej pôsobnosti 
ponúkol pomoc pri hľadaní európ-
skych financií na vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie ešte z aktu-
álneho balíka dotácií.

Na to, akým spôsobom, v akom 
rozsahu a v akom čase túto tému 
riešiť, však musí dať v značnej miere 
odpoveď Ministerstvo dopravy SR, 
pod ktorého gesciu správa pred-
metného úseku patrí.

„Vieme o tom, že Ministerstvo do-
pravy a výstavby SR má zoznam pri-
orít rekonštrukcií ciest prvej triedy, 
ktorý vychádza aj z hodnotení Útva-

ru hodnoty za peniaze. Ten 
umiestňuje jednotlivé úse-
ky podľa intenzity dopravy, 
vplyvov na zamestnanosť 
a podobne. Ľudský život sa 
však takto technokraticky 
bonifikovať nedá a kritic-
kú situáciu na tomto úseku 
je potrebné riešiť,“ zdôraz-
nil štátny tajomník. Mi-
nisterstvo regionálneho 
rozvoja spolu s primáto-
rom mesta preto k tej-
to téme iniciuje ďalšie 
stretnutie v širšom for-
máte spolu so zástupca-
mi ministerstva dopravy. 
Naplánované bolo na ko-
niec novembra, no vzhľa-
dom na lockdown a vážnu 

pandemickú situáciu bolo 
stretnutie odložené. Medzičasom 
nás však kontaktovala Slovenská 
správa ciest, ktorá prisľúbila za-
členiť štúdiu realizovateľnosti už 
do budúceho roku 2022. Veríme, 
že tlakom, ktorý vyvíjame na naše 
inštitúcie, sa konečne „ľady poh-
nú“ a pod Lipníkom uvidíme aj inú 
a bezpečnejšiu križovatku ako je tá, 
ktorú teraz máme.

Nehoda na križovatke pod Lipníkom

Druhým veľkým problémom 
v našom katastri je žiaľ po posled-
nej nedávnej tragickej udalosti toto 
nechránené priecestie. O život pri 
prechádzaní svojim motorovým vo-
zidlom cez priecestie prišla 48-roč-
ná žena. Dlhoročný pokus o riešenie 
úpravy účelovej cesty križujúcej že-
lezničnú trať Levice – Kozárovce sa 
vedie od roku 2008. V tomto žkm 
existuje závorami nezabezpečené 
žel. priecestie, ktoré vedie do prie-
myselného areálu so širokou podni-
kateľskou základňou. Táto zamest-
náva nielen občanov mesta Tlmače, 
ale aj ľudí z okolitých obcí a taktiež 
je dôležitou súčasťou príjmovej čas-
ti rozpočtu mesta v podobe miest-
nych daní. Problematika tohto úse-
ku komunikácie sa začala riešiť ako 
úprava účelovej cesty, respektíve 

uzavretie predmetného priecestia 
po sprístupnení prístupovej komu-
nikácie, ktorá viedla pozdĺž trate 
a ústila do priecestia v žkm 8,405 
v katastri Veľké Kozmálovce, ktoré 
je zabezpečené závorami a má za-
vádzací pruh na št. ceste. Postupom 
času však problematika vyústila do 
návrhu na zrušenie nezabezpečené-
ho žel. priecestia a to z dôvodu ne-
realizovateľnosti bezpečnosti pre-
jazdu vozidiel v súlade s platnou 
legislatívou, keďže v priebehu rokov 
na tomto priecestí došlo k zrážkam 
motorových vozidiel s vlakovými 
súpravami. Po poslednej nešťastnej 
udalosti sa táto téma opäť objavila 
na rokovacom stole a tak veríme, že 
tentokrát spoločne s kompetentný-
mi úradmi nájdeme riešenie, ktoré 
bude vyhovovať všetkým stranám, 

predovšetkým však maximálnemu 
možnému zabráneniu ďalších ľud-
ských strát.

Mesto Tlmače, v tejto situácii 
plne deklarovalo súčinnosť a ocho-
tu byť nápomocné pri riešení kom-
plikovanej úpravy cestného úse-
ku. V tejto časti mesto vlastní ornú 
pôdu, ktorú vie poskytnúť na roz-
šírenie cestného telesa. Nachádza 
sa v úseku križovatky ciest Tlma-
če- Levice a odbočky do Rybníka. 
Preto mesto ešte v roku 2016 na-
vrhlo komplexné riešenie tohto 
úseku a to rozšírením a úpravou 
cestnej komunikácie už od odbo-
čovacieho pruhu na železničné 
priecestie vo Veľkých Kozmálov-
ciach až po mesto Tlmače. Riešila 
by sa tak celková situácia bezpeč-
nosti cestnej premávky pri odbo-

Témy, ktoré trápia nás všetkých
Cestný uzol pod Lipníkom

Nezabezpečené železničné priecestie v železničnom kilometri (ďalej len žkm) 9, 228 
železničnej trate Levice – Kozárovce v železničnej stanici Veľké Kozmálovce

čovaní na obec Rybník a zároveň 
by došlo k zabezpečeniu železnič-
ného priecestia v kombinácii s ply-
nulosťou a bezpečnosťou cestnej 
premávky na tomto úseku. Roko-
vania v roku 2017 sa posunuli až 
do fázy vypracovania niekoľkých 
variantov riešenia cestnej situácie. 
Predbežne bol jeden z variantov 
vybratý ako vhodný, avšak jedna-
nia sa vtedy zastavili pri otázke, kto 
bude investorom predmetnej stav-
by. Opäť muselo prísť k tragédii, 
aby sa rokovania obnovili a aby už 
ani tento nezabezpečený železnič-
ný priechod viac nepriniesol obete 
na životoch, zničené rodiny a ruš-
ňovodičov, ktorí z tohto miesta 
po takýchto udalostiach, prežíva-
jú muky.

-zkr-
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Nový školský rok 2021/2022 sme 
v škole začali s novou  pani učiteľ-
kou – Lenkou Kováčovou. Do škôlky 
nastúpili deti s radosťou a veľkým 

očakávaním. Nové detičky si rýchlo 
na nové prostredie zvykli aj na pani 
učiteľku. Hneď v septembri prešla 
škôlka veľkou premenou. V posled-

V januári 2021 sme fungovali 
len pre detičky rodičov pracujúcich 
v kritickej infraštruktúre 3 týždne.

Od februára sa otvorili všetky 
štyri triedy a preto si vianočné dar-
čeky deti vybaľovali až v tomto čase. 
V dopoludňajších hodinách sme re-
alizovali „KARNEVAL“ v rámci tried 
bez masiek, so škraboškami vyrobe-
nými v rámci edukácie. Deti dostali 
rôzne darčeky a milé pozornosti od 
svojich kreatívnych pani učiteliek.

Prvý marcový týždeň sme mali 
zatvorenú jednu triedu na odporú-
čanie hygieny a primátora mesta – 
pozitívny rodič.

V máji sme sa fotili v triedach 
a predškoláci na školskom dvore, 
kvôli fotkám na tablo.

Absolvovali sme vyšetrenie očí 
podľa záujmu rodičov. Prebiehalo 
to hravou formou pre lepšiu spo-
luprácu detí.

Ku DŇU MATIEK niektoré triedy 
nacvičili s detičkami krátke video 
- pozdravy, tanček, básničky, pes-
ničky, výpovede detí „Prečo mám 
rád/a mamu“. Deti vyrobili darčeky 
pre mamičky, ktoré im s láskou odo-
vzdali doma.

V prvý júnový týždeň sme oslá-
vili MDD témou: „DETI SVETA“ Počas 
celého týždňa „cestovali“ z krajiny 
do krajiny (Francúzsko, Španielsko, 
Rusko, Holandsko, Taliansko, India, 
Čína, Hawaj, Amerika – indiáni. Deti 
si vlastnoručne vyrábali doplnky ku 
kostýmom. Spoznávali kultúru tých-

to krajín, kultúrne pamiatky, jedlá, 
spôsob obliekania. Hravou súťaž-
nou formou sa dozvedeli o zvykoch, 
sviatkoch rôznych národností.

Mali možnosť vidieť a spoznať 
prácu hasičov mesta Tlmače a inte-
riér hasičského voza.

Bol to krásny týždeň plný rados-
ti a smiechu.

Po oslovení mesta Tlmače, sme 
prispeli kultúrnym príspevkom do 
mestského rozhlasu. Tri dievčatá 
z Mačiatkovej triedy zaspievali pie-
seň pre všetky deti mesta: „Lienka 
Lenka“.

Ku DŇU OTCOV nacvičili deti pie-
seň pre oteckov a výpovede „Prečo 
mám rád/a otca“. Vyrobili im darče-
ky a krátky kultúrny program nato-
čili do uzatvorenej skupiny na fa-
cebooku.

Rok v Materskej škole Lúčik

V septembri boli naši predško-
láci na vychádzke ku dvojkrížu pri 
príležitosti uctenia si pamiatky na-
šich vierozvestcov Cyrila a Metoda.

Všetky triedy vyrobili šarkanov 
a popreháňali sa s nimi s vetrom 
o preteky.

V deň jablka si každá trieda vy-
myslela kreatívne aktivity, hry a tvo-
renie z tohto ovocia.

Počas týždňa BEZPEČNOSŤ NA 
CESTÁCH nás poctila svojou návšte-
vou pani policajtka s Dopravného 
inšpektorátu v Leviciach : JUDr. nad-
por. Monika Molnárová. Pútavou 
formou deťom porozprávala o svo-
jej práci. Trpezlivo odpovedala na 
všetky detské otázky a sľúbila, že 
v lete prídu s kolegami predviesť aj 
policajných psíkov.

Edita Rybárová

Materská škola, Nová 2, Tlmače
ný septembrový týždeň sa podarilo 
vymeniť všetky okná na budove MŠ 
vďaka mestu Tlmače. Všetci zamest-
nanci pridali ruky k dielu aj pani An-

drejka Arpášová a škôlku  sa poda-
rilo na poslednú chvíľu pripraviť na 
otvorenie - pracovalo sa aj cez ví-
kend. Veľké ďakujeme patrí aj tech-
nickým službám mesta Tlmače, kto-
ré pomohlo s drobnými úpravami aj 
maľovaním interiéru aj exteriéru MŠ.

Za pomoci rodičov sme si v ok-
tóbri vytvorili jesennú výzdobu 
z plodov ovocia a zeleniny ktorú 
pestujú vo svojich záhradách. Deti 
s rodičmi boli kreatívne a vytvorili 
aj pekné Halloweenske tekvice, kto-
ré mám zdobili školský dvor v MŠ.

Mesiac október bol aj mesiacom 
úcty k starším a preto sme si s deťmi 
pripravili pre starých rodičov pek-
ný program s pesničkami, básnič-
kami a tančekom. Ale keďže kvôli 
opatreniam sme sa nemohli stretnúť 
v škôlke, program sme natočili  a ro-
dičom nahrali na usb kľúče. 

Dúfame že sa situácia okolo 
nás všetkých zlepší a pri ďalších 
akciách MŠ sa stretneme všetci 
osobne. 

Lenka Kováčová
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Druhého septembra sa otvori-
li všetky školské brány na Sloven-
sku a žiaci zasadli do školských la-
víc. V našej škole sme privítali 22 
šikovných a smelých prváčikov, kto-
rým sa triednou pani učiteľkou stala 
Evka Majzlíková. Ostatní žiaci, už ako 
skúsení študenti, prišli do vynove-
ných priestorov školy. Počas letných 
prázdnin sa nám podarilo obnoviť 
podlahy v štyroch triedach, zre-
konštruovalo sa schodisko a chod-

by v školskom klube detí a do troch 
tried sme zabezpečili nové školské 
lavice. Okrem rekonštrukcií sa nám 
podarilo zabezpečiť notebooky do 
ďalšej učebne.

Už v septembri sa rozbehli mno-
hé školské súťaže, a keďže pandé-
mia minulý rok obmedzila ich fun-
govanie, konalo sa krajské kolo 
Hviezdoslavovho Kubína z minulého 
školského roka práve v septembri. 
Veľmi nás potešila správa o víťazstve 
žiačky Peťky Krčmárovej, a to sme 
ešte ani len netušili, že vyhrá aj celo‑
slovenské kolo a prinesie nám do 
Tlmáč „zlato“. Veľká pochvala patrí 
Peťke za neúnavnú prácu na tré-

Čo je nové v našej škole
novaní prednesu, ale aj jej mamine 
a triednej pani učiteľke Ivetke Stri-
bulovej, ktoré jej v tom pomáhali.

Okrem Hviezdoslavovho Kubí-
na sa naštartovali aj iné súťaže, do 
ktorých sa aktívne zapájame. V ce-
loslovenskom kole informatickej 
súťaže iBobor bojovali žiaci štvr-
tého až siedmeho ročníka, pričom 
sa zapojilo spolu 105 žiakov našej 
školy a úspešnými riešiteľmi s po-
prednými výsledkami bolo 26 žia-

kov. Výsledky sú zverejnené na na-
šej webovej stránke. Okrem toho 
prebehla Olympiáda zo slovenského 
jazyka a literatúry, kde sa do okres-
ného kola prebojoval žiak ôsmeho 
ročníka Vilko Spasič a obsadil dva‑
náste miesto.

Aj v tomto školskom roku sa 
naša škola zapojila do súťažno-
-vzdelávacích aktivít projektu „Ho-
vorme o jedle“. V priebehu zdravé-
ho týždňa sme pripravili školskú 
rozhlasovú reláciu, v ktorej sme ve-
novali pozornosť dôležitosti zdra-
vej výživy pre správne fungovanie 
organizmu v každom veku. Zreali-
zovali sme výstavu jesenných plo-

dov, prezentácie pre žiakov na tému 
zdravej výživy i vzdelávacie aktivity 
o dôležitosti zaraďovania väčšieho 
množstva ovocia a zeleniny do náš-
ho jedálneho lístka. Spoznávali sme 
známe i menej známe druhy potra-
vín a tiež sme diskutovali o účinkoch 
konzumácie niektorých plodín pre 
naše zdravie. Na hodinách výtvar-
nej výchovy zvládli žiaci „chutné 
maľovanie“ s obdivuhodnou krea-
tivitou. Rôznymi technikami stvár-

nili všetky týždenné témy projektu. 
Svoju fantáziu využili s pedagógmi 
aj pri príprave ovocných a zeleni-
nových šalátov i pri výrobe posta-
vičiek z jesenných plodín. Potešilo 
ich aj ochutnávanie rôznych druhov 
potravín so zaslúženou odmenou. 
Nezabúdame každoročne tvorivými 
aktivitami ani na Deň jablka, ktoré-
mu venujeme zvláštnu pozornosť.

V rámci projektu „S ekológiou 
sme si sadli“, ktorej vyhlasovateľom 
bola 365 Banka, sme zorganizovali 
upratovanie v okolí areálu školy. Žia-
ci vyrábali z vyseparovaných plastov 
druhotne využiteľné výrobky, naprí-
klad pokladničky, kŕmidlá pre vtáky, 
stojany na perá, kvetináče. Zbiera-
nia odpadkov sa zúčastnilo 139 žia-
kov. Vyzbieralo sa množstvo odpadu 
a následne žiaci z neho vytriedili 13 
vriec plastov a 6 vriec komunálne-
ho odpadu. Zapojili sme tým našu 
školu do súťaže o krásne eko -lavičky 
vyrobené z recyklovaných plastov 
a veríme, že v tomto projekte bu-
deme úspešní.

Vďaka Detskému atletickému klu-
bu Tlmače, Rodičovskému združe-
niu pri ZŠ Tlmače, Calisthenics club 
Tlmače a Slovenským elektrárňam 
vyrástlo na našom školskom dvore Naši prváci

Peťka Krčmárová Deň jablka

Streetworkoutové ihrisko

nové streetworkoutové ihrisko do-
stupné nielen pre našich žiakov, ale 
aj pre širokú verejnosť. Preto ak máte 
chuť prísť si zacvičiť a posilniť tak svo-
je svaly či vylepšiť si kondíciu, nevá-
hajte a príďte si k nám zašportovať.

Doba, ktorú momentálne žije-
me, je ťažká. Avšak aj napriek tomu 
sa v našej škole snažíme žiť podľa 
možnosti čo naplno hodnotnejší ži-
vot, v ktorom prebieha nielen vyu-
čovanie žiakov, ale aj zapájanie sa 
do rôznych súťaží, projektov a iných 
aktivít, aby sme aj v súčasnej epide-
mickej situácii nezabúdali na to, že 
život okrem ťažkostí prináša aj mno-
ho radosti a pekných chvíľ.

Mgr. Jarmila Holečková
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V školskom roku 2021/22 nastú-
pilo do Základnej umeleckej školy 
v Tlmačoch 248 žiakov. Do hudob-
ného odboru 113 žiakov, do výtvar-
ného 98 žiakov a do tanečného 36. 
V hudobnom odbore je možnosť 
vzdelávať sa v hre na klavíri, key-
boarde, akordeóne, husliach, kon-
trabase, zobcovej a priečnej flaute, 
klarinete, saxofóne, cimbale, gita-
re, speve a tiež bicích.

Už tretí školský 
rok bojujeme s pan-
démiou. Tento škol-
ský rok prebieha pre-
zenčné vzdelávanie 
s menšími obmedze-
niami v skupinovom 
vyučovaní.

Naša škola sa za-
pojila do hudobných 
súťaží. Celosloven-
ská prehliadka só-
lovej hry na cimba-
le žiakov základných 
umeleckých škôl je 
prestížnou súťažou, 
na ktorej si každo-
ročne zmerajú sily tí 
najlepší cimbalisti. 
Tento rok sa kona-
la 15. a 16. októbra 
v Základnej umelec-
kej škole Jozefa Kre-

sánka v Bratislave. V 3. kategó-
rii nás reprezentoval Filip Ernest 
Hudák. Získal ocenenie v zlatom 
pásme. Ďalšou možnosťou repre-
zentovať školu bol Levický hudob-
ný festival. Opäť nás reprezentoval 
Filip Ernest Hudák, ktorý v 3. ka-
tegórii získal strieborné pásmo. 
Na súťaže ho pripravil pán učiteľ 
Bc. Alex Danihel, DiS. art.

V nedeľu 24. 10. 2021 sa dievčen-
ská spevácka skupina pôsobiaca pri 
ĽH Zuškáčik zúčastnila na prehliad-
ke interpretov ľudových piesní. Pre-
hliadka sa konala v CK Junior v Levi-
ciach. Školu reprezentovali: Natália 
Herczegová, Martina Frtúsová, Lucia 
Frtúsová, Hana Ižoldová, Michaela 
Uhnáková. Na prehliadku ich pri-
pravila pani zástupkyňa Mgr. Niko-
la Jakubíková.

Vzhľadom na súčasnú situáciu 

nie je možné uskutočniť koncerty 
v priestoroch školy v koncertnej 
sále, preto sa jesenný koncert pre-
niesol do online priestoru. Keďže 
sa blíži vianočné obdobie, pripravi-
li sme na 6. decembra ďalší online 
koncert, na ktorom privítame Mi-
kuláša. Môžete ho sledovať cez fa-
cebookovú stránku školy, všetkých 
Vás srdečne pozývame.

Mgr. Renata Godová,
riaditeľka ZUŠ

Čo nové v Základnej umeleckej škole...

Tlmačskí študenti dosiahli ďalší výborný úspech. Tentokrát na výbornú 
obstáli v náročnom vedomostnom kvíze, ktorého 22. ročník sa konal v Le-
viciach. V Dome Matice slovenskej v Leviciach sa stretli trojčlenné družstvá 
stredných škôl okresu Levice na súťaži „Poznaj svoju vlasť“, ktorú organi-
zuje miestny odbor Matice slovenskej. Zúčastnilo sa jej šesť stredných škôl 
Levického okresu, ktoré medzi sebou súťažili formou kvízu v troch kolách. 
Naši študenti úspešne bodovali v silnej konkurencii svojich rovesníkov aj 
v tomto školskom roku.

Ako každý ročník súťaže nebolo tomu inak ani teraz. Stredná odborná 
škola technická v Tlmačoch mala svoje zastúpenie. Trojčlenný tím tvorili 
študenti štvrtého ročníka technického odboru mechanik elektrotechnik 
v zložení: Erik Baláž, Jakub Valent a Erik Gálik. Aj keď po prvom kole boli vý-

Stredoškoláci z Tlmáč získali prvé miesto
sledky ešte veľmi tesné, ďalšie dve kolá ukázali rozdiely vo vedomostiach 
jednotlivých tímov.

Zúčastnení študenti museli hlboko načrieť do svojich vedomostí o Slo-
vensku a našom regióne. Vo všetkých troch kolách kvízu - slovenská litera-
túra, história a príroda naše družstvo získalo úctyhodných 36 bodov, kto-
rý im nakoniec vyniesol najvyššiu prvú priečku, z ktorého mali študenti 
obrovskú radosť. Otázky boli veľmi náročné a preto nás toto umiestnenie 
milo potešilo zároveň, keďže konkurencia bola veľmi silná. Získali sme do 
zbierky ďalšie cenné prvé miesto v tejto súťaži.

Úspešnému tímu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú a vzornú repre-
zentáciu SOŠT Tlmače.

Mgr. Marián Sabala
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Celoslovenská zbierka HODINA DEŤOM 
v našej škole

Praha, Brno, Ždár nad Sázavou. 
To sú mestá, kde sa tlmačskí študen-
ti strednej odbornej školy technickej 
úspešne zúčastňujú zahraničných 
odborných stáží prostredníctvom 
získaných grantov z programu Eras-
mus Plus. Nie je to po prvýkrát. Naj-
prv schválený kvalitný projekt a po-
tom už študentom nič nebráni na 
ceste za novými skúsenosťami a zá-
žitkami.

Tentokrát sa zdokonaľovali vo 
svojom študijnom odbore v Brne, 
kde počas dvoch týždňov získava-
li nové vedomosti, zručnosti a pre-
dovšetkým skúsenosti vo svojom 
odbore. Desať študentov tretieho 
a štvrtého ročníka dostalo príleži-
tosť, aby si rozšírili a znásobili svo-
je doterajšie nielen vedomosti, ale 
predovšetkým zručnosti. Aj vďaka 
tomu sú o ďalší krok vpred pred ich 
rovesníkmi.

Hlavným zámerom je rozšírenie 
odbornej pripravenosti študentov 
pre ich budúce profesionálne za-
radenie do pracovného pomeru. 
„Veľmi častou požiadavkou súčas-
ných zamestnávateľov, ktorí spo-
lupracujú s našou školou už dlhé 
roky je zvýšiť odbornú priprave-
nosť absolventov odborných škôl 
na programovanie a obsluhu CNC 
obrábacích strojov a zariadení, či 
obsluhy PLC systémov a ich reali-
zácií. Preto ponúkame študentom 
absolvovať stáže počas štúdia. Je 
to pre nich príležitosť naučiť sa nové 
veci, programovacie systémy, za-
pojenie a ovládanie PLC systémov 
a zlepšiť sa v tom, čo už vedia ale-
bo doteraz sa s tým ešte nestretli. 

Vďaka schválenému projektu mali 
študenti možnosť absolvovať od-
bornú stáž v partnerskej škole, kto-
rá má veľmi kvalitné a moderné vy-
bavenie k výchovno -vzdelávaciemu 
procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt 
Tlmače Jana Mrázová.

Vďaka získanému grantu sa nám 
podarilo zabezpečiť veľmi obľúbe-
nú odbornú prípravu na ich povola-

nie. „Po dôslednej príprave na stáž 
a výbere chlapcov z daného od-
boru, mali príležitosť rozšíriť si od-
borné zručnosti vo svojom odbore 
v jednej z hostiteľských škôl v Českej 
republike. Desať študentov odbo-
ru programátor obrábacích strojov 
a zariadení zavítalo na pôdu stred-
nej školy do Brna, kde mali vytvo-

rené veľmi kvalitné podmienky pre 
zdokonalenie sa v študijnom zame-
raní. Bola to pre nich výzva, aby na-
dobudli nové zručnosti a skúsenos-
ti, ktoré potrebujú pre výkon svojho 
budúceho povolania, na ktoré sa 
pripravujú,“ prezradila koordinátor-
ka projektu a zástupkyňa riaditeľky 
školy Mária Medzihradská.

Záujem o odbornú stáž pri vý-

bere bol medzi tretiakmi a štvrták-
mi aj napriek pretrvávajúcej pan-
demickej situácii obrovský. Bol to 
doslova boj o miesto. Nedostali sa 
však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá 
pri výbere účastníkov. Aj to svedčí 
o tom, že o projektoch, ktoré škola 
robí kolujú medzi žiakmi pozitívne 

správy. „Veľmi sa teším, že na škole 
máme možnosť vycestovať počas 
štúdia aj do zahraničia na odbornú 
stáž. Vďaka tomu máme možnosť 
pracovať aj na takých strojoch a za-
riadeniach, ktoré sú úplnou špičkou. 
Okrem nových skúseností zažijeme 
veľa zážitkov so spolužiakmi pri spo-
znávaní kultúrnych a historických 
pamiatok v Prahe. Aj touto cestou 
chcem za všetkých stážistov poďa-
kovať zapojeným učiteľom pri prí-
prave a realizácii stáže,“ prezradil 
tretiak - programátor Jozef Števko.

Po práci mali študenti čas aj na 
spoznávanie mesta. Prehliadka his-
torického centra a významných kul-
túrnych pamiatok ich nadchli svojou 
pompéznosťou. Pre tých, ktorých 
história až tak „neberie“, boli veľkým 
lákadlom adrenalínové možnosti - 
motokárová dráha, jump park, pa-
intball, laserová aréna, strelnica, 
bowling či hokejová aréna domá-
ceho tímu.

„Z odbornej stáže si odnášam 
nielen bohaté skúsenosti, ale aj 
nádherné zážitky, ktoré som so 
svojimi spolužiakmi mohol pre-
žiť,“ prezrádza nám štvrták Dávid 
Blaško. Vzápätí ho dopĺňa ďalší 
z účastníkov Sebastián Hajko, kto-
rý ho dopĺňa. „Aj mne sa tam veľmi 
páčilo. Naučil som sa ovládať jeden 
z najnovších systémov v programo-
vaní, pracoval som na špičkovom 
CNC programovacom stroji, o kto-
rom som doteraz len počul. Táto 
stáž mi dala do môjho osobného 
života veľmi veľa.“

Mgr. Marián Sabala

Tlmačskí programátori o ďalší krok vpred

Dňa 21.10.2021 sa konala celoslovenská zbierka Hodina de-
ťom. Naša škola s radosťou prijala možnosť zapojiť sa a vyzbierať fi-
nančné prostriedky pre prospešnú vec.

  
Zbierku si zobrali na starosť študenti 2.D triedy, ktorí oslovovali ľudí v 
centre Levíc, navštívili priestory TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o., 
Tesco a benzínovú pumpu a svoju cestu ukončili vo svojej alma mater. 
Do zbierky sa okrem učiteľov, majstrov a nepedagogických pracovní-
kov zapojili aj naši empatickí študenti.

Výsledná vyzbieraná čiastka predstavuje sumu 194 €.

Veríme, že finančné prostriedky pomôžu zlepšiť život tých, ktorí 
to naozaj potrebujú.

Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu. Veď pomáhať je ľudské 
a každé jedno euro pomôže. Na Slovensku trpí chudobou každá dru-
há rodina s jedným rodičom.

Pridajte sa prosím k nám a pomôžte im tiež. Prispieť môžete na
bit.ly/chcem-prispiet-online  

alebo zaslaním SMS v hodnote 4 eurá na číslo 800.

ĎAKUJEME!

Desať študentov odboru programátor obrábacích strojov a zariadení na 
odbornej stáži v Brne pri tvorbe CNC programu.

Vo voľnom čase študenti navštevovali kultúrne a historické pamiatky. 
Prekvapení boli z Labyrintu pod Zelným trhem v historickom centre Brna.
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Na veľmi pekne obnovenom 
amfiteátri v Dudinciach sme 27. au-
gusta 2021 v rámci akcií Dudinské-
ho kultúrneho leta a pri príležitosti 
osláv SNP pripravili sme spoločné 
vystúpenie všetkých zložiek Vatry 
spoločne s členmi folklórnej sku-
piny Dolina z Čajkova. Po sprievo-
de od mestského úradu a zapálení 
vatry v blízkosti amfiteátra vystúpil 
primátor p. Strieborný, privítal hostí 
spolu s exministerkou p. Lašákovou. 
A program sa mohol začať. Pripra-
vili sme ho vo dvoch častiach. Za-
čínali sme programom „Keď sa Slo-
vák…“, ktorý bol pripravený v rámci 

projektu FPU s finančnou podporou 
z verejných zdrojov počas dvoch 
minulých rokov. Z nášho výskumu, 
z uverejnených historických zdrojov 
a zo spomienok bývalých vysťaho-
valcov do „Dolnej zeme“, Ameriky, 
Argentíny a Francúzska boli pripra-
vené texty pre moderátorov i pre 
scénické spracovanie členov FSk Do-
lina. Tanečné časti programu na túto 
tému spolu so spevom a hudbou 
úspešne predviedli všetci členovia 
Vatry. Odchody za obživou, prácou 
a zárobkom spracovaný takouto for-
mou bol nielen zaujímavý, ale aj po-
učný pre mladých aj pre starších di-

vákov. Spracovali sme piesne, tance 
na danú tému hlavne z nášho regió-
nu Tekova a Hontu. Pričom sa dbalo 
na dodržiavanie čistoty materiálov, 
ich spracovania na scéne z hľadiska 
tradície, času a to aj v oblečení, zvy-
koch a interpretácii.

Druhou časťou programu sme 
chceli hlavne kúpeľným hosťom 
spríjemniť pobyt tancami a pies-
ňami z rôznych regiónov Slovenska.

Účinok takto skĺbeného progra-
mu, fundované prejavy konferen-
cierov, a interpretov splnili nielen 
snahy autorov, ale hlavne očakáva-
nie divákov a organizátorov čo dali 

na vedomie potleskom, reakciami 
aj počas programu i hodnotením 
po programe. Odrazilo sa to aj na 
účinkujúcich pri emotívnom speve 
„súborovej hymny“ pri vatre, i pri 
odchode cestou domov po vystú-
pení. Boli sme veľmi radi, že me-
dzi divákmi bolo aj pár Tlmačanov. 
Všetci boli spokojní, aj keď bola už 
veľká zima. VATRA aj Dolina ukázali, 
že aj v tomto skúšanom období sa 
pri dodržiavaní podmienok a sna-
he dobre reprezentovať, dá tvoriť 
a žiť. Za to týmto ľuďom treba po-
ďakovať, vďaka!

Ing. Ján Urban

Už druhý rok nás straší a zvä-
zuje ruky zatiaľ nepokorený vírus 
Covid-19. Kvôli nemu sme ani my, 
Vatráci -seniori nemohli osláviť svoje 
vlaňajšie 10. výročie vzniku tak, ako 
sme chceli. Ale ani my sa nemienime 
pokoriť a využívame každú príleži-
tosť na stretnutia, spoločné nácvi-
ky a ďalšiu tvorbu, ktorou sa chce-
me podeliť s našimi priaznivcami. 
Po letnej uvoľnenej sezóne, počas 
ktorej sme stihli absolvovať senior-
ský folklórny festival v Krivosúde-
-Bodovke a vystúpenie v Dudin-
ciach spolu s FS Dolina z Čajkova, 
nám bolo dopriate aj účinkovanie 

na domácej pôde. S podporou – 
finančnou i morálnou – tlmačské-
ho Mestského úradu a v spolupráci 
s Mestským kultúrnym strediskom 
sme v podvečer 10. októbra 2021 
uviedli svoj nový program pod ná-
zvom „Ak pán Boh dá“.

Všetci vieme, že táto doba je ťaž-
ká a nepraje kultúre, ale každé prí-
korie sa ľahšie zvláda s optimizmom 
a trochou humoru. Preto sme sa roz-
hodli vytvoriť mozaiku z novších aj 
starších tancov, piesní a hovorené-
ho slova (jeho autorom je náš vedú-
ci Ľubo Káčer), s ktorou sme chceli 
aspoň trochu odľahčiť momentálnu 

situáciu a zabaviť našich divákov. 
Pripravovali sme sa svedomito a zo 
začiatku nám to išlo „ztuha“, pre-
tože sme prvýkrát účinkovali nie-
len ako tanečníci ale aj ako herci. 
S dramatickými úlohami sme sa ale 
popasovali a po generálnej skúške 
s muzikou vedenou Marekom Kocia-
nom a speváčkami Trnky sme boli 
pripravení ísť na javisko. Prvé pred-
premiérové vystúpenie sme si vy-
skúšali vo Veľkých Kozmálovciach 
v rámci MFS Takí sme.

Na predstavenie v Tlmačoch na 
Lipníku sme sa veľmi tešili, aj keď 
sme pred začiatkom mali trému. 

Vatrácki Seniori predstavili nový program
Nakoniec sme si ale naše vystú-
penie užili a chlapská časť nášho 
súboru sa mohla popýšiť aj nový-
mi krojmi. Pevne sme verili, že si 
ho rovnako užívali aj naši diváci. 
Sme radi, že aj v obmedzených 
podmienkach nestrácame priaz-
nivcov a priateľov folklóru a mô-
žeme vás pobaviť našou tvorbou. 
Ďakujeme všetkým za podporu, 
slová chvály i kritické poznámky 
a dúfame, že sa s týmto progra-
mom (a s mnohými ďalšími) bu-
deme môcť ukázať opäť v čo naj-
bližšej budúcnosti.

Bc. Mária Rajčanová

VATRA v Dudinciach
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V regióne Tekov sa tradície 
odovzdávajú nasledujúcim gene-
ráciám už po dobu niekoľkých de-
saťročí. Viaceré folklórne súbory 
a folklórne skupiny roztrúsené po 
okolí posilňujú regionálnu kultúru 
a zabezpečujú jej nevyhasínajúcu 
prosperitu. Vystúpenia, festivaly 
či oslavy sprevádzané smiechom 
i zvukom hudby a spevu, to všet-
ko udržiava slovenský folklór v ne-
ustálom rozmachu.

Folklórny súbor VATRA Tlmače 
má už od roku 1952 v kultúre regió-
nu Tekov svoje pevné miesto. Spája 
ľudí s rovnakou záľubou a vášňou 
do jednotlivých zložiek – mladého 
súboru, seniorskej zložky FS VATRA 
Senior, hudobnej kapely a spevác-
kej skupiny Trnky, ktoré dokopy vy-
tvárajú dokonalú symbiózu. Spolu 
odhodlane prezentujú folklórnu 
hrdosť i nadšenie a prostredníc-
tvom folklórnych tradícií pomáhajú 
uchovať to, čo by už inak bolo ne-
návratne preč.

V tomto roku sme aj napriek 
pandemickej situácii dostali mož-
nosť pripomenúť si, ako veľmi nám 
folklórna atmosféra na javisku chý-
bala. Zúčastnili sme sa vystúpenia 
v Dudinciach, kde sme ako kolektív 
Folklórneho súboru Vatra prezen-
tovali svoj región v jeho plnej krá-
se. Divákom sme ukázali, že naša 
hudba a spev znejú ešte hlasnejšie 
a náš tanec žije viac ako kedykoľvek 
predtým. Spoločne sa začíname 
rozpamätávať na to, aký dokáže 
byť folklórny svet pestrý. Nachá-
dzame v sebe väčšiu chuť robiť to, 
čo milujeme a obnoviť už takmer 
zabudnuté tradície minulých rokov. 

Ako mladšia tanečná zložka spo-
lu s Pavlom Bátovským – vedúcim 
súboru, a dlhoročnými členmi An-
dreou Tkáčovou a Jurajom Tkáčom 
oprašujeme staré tance a zdoko-
naľujeme svoju kondíciu, aby sme 
na najbližších vystúpeniach po-
dali čo najlepší výkon. Čerstvých 
nadšencov pre tanec si pod krídla 
zobrala pedagogička tanca Lenka 
Valachyová. Učí ich základy tanca 
i jednoduché tanečné zostavy, aby 
sa aj oni jedného dňa mohli spo-
lu s nami hrdo postaviť na javisko.

Do budúceho roka pre vás pri-
pravujeme viaceré významné vy-
stúpenia a projekty. V lete, 26. -28. 
augusta 2022, náš tlmačský amfi-

teáter ožije tradíciami a miesto na 
ňom opäť zaujme Tlmačská Grá-
mora. Predbežný program zahŕňa 
okrem Detského programu „Ko-
lovrátok“ aj OZ „Tanec srdcom“ 
(Seniori FS VATRA) – program „Ak 
Boh dá“, vystúpenie dvoch sloven-
ských folklórnych súborov ako hos-
tí Tlmačskej Grámory, krátky pozý-
vací program k výročiu FS VATRA 
a GALAPROGRAM „Všade dobre, 
doma najlepšie“. Diváci si záro-
veň budú môcť prezrieť výstavu 
fotografií z histórie Tlmáč do roku 
1989 a z akcií a vystúpení FS VATRA. 
V rámci prípravy výstavy fotografií 
chceme osloviť tých, ktorí majú fo-
tografie z rozvoja Tlmáč a sídliska 

Lipník až do roku 1989. Chceme Vás 
poprosiť o možnosť vytvorenia kó-
pií z poskytnutých fotografií a obo-
hatenie výstavy o ďalšie historické 
spomienky nášho regiónu.

Tak, ako aj my počas roka osla-
vujeme jubileá našich najbližších, 
tak aj VATRA v roku 2022 oslávi to 
svoje. Už 70 rokov totiž funguje ako 
jeden celok a svojich členov spája 
do jednej veľkej rodiny. Je našou 
nepísanou povinnosťou pripome-
núť si úspechy tohto súboru počas 
jeho dlhoročného pôsobenia a tra-
dičnými tancami i hudbou nášho 
regiónu vyjadriť vďaku za to, že mô-
žeme byť jeho súčasťou. 22. októ-
ber 2022 predstavuje predpoklada-
ný termín Slávnostného programu 
ku 70. výročiu činnosti Folklórneho 
súboru VATRA a nám neostáva nič 
iné, len veriť, že sa situácia zlepší 
a my sa o rok zdraví a plní elánu 
stretneme.

A aby Folklórny súbor Vatra ne-
ostal len spomienkou obsiahnutou 
v našich mysliach a na fotografiách, 
zasievajme hrdosť ku tradíciám na-
šich predkov v srdciach mladých 
ľudí, aby rástla. Postavme našu kul-
túru do popredia a buďme na ňu 
hrdí. Nenechajme vyhasnúť oheň, 
VATRU, ktorá horí už 70 rokov, ale 
prikladajme do nej svoju snahu, 
aby horela ešte počas ďalších gene-
rácií. Každého milovníka ľudového 
tanca a hudby privítame s otvore-
nou náručou ako jedného z nás. 
Sme predsa kolektív, komunita ľudí, 
ktorých spája vášeň a sme odhod-
laní ju šíriť ďalej. Tak sa pridajte 
k nám a šírte ju spolu s nami.

Emma Fábryová

Tancujem SRDCOM, tancujem vo VATRE
„Nezabúdajte na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo odovzdali oni Vám, môžete odovzdať Vy druhým.“
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Členovia výboru Miestneho od-
boru Matice slovenskej Tlmače si 
po zasadnutí výboru v dolnej časti 
mesta uctili 5. mája pamiatku Mi‑
lana Rastislava Štefánika polože-
ním venca k pamätníku pri príle-
žitosti 102. výročia jeho úmrtia.

Po Náučnom chodníku 
Plešovica putovali začiat-
kom júna tlmačské mati-
čiarky.

Jubilejný – v novodobej 
histórii výstupov - XX. ročník 
Národného výstupu na Sit‑
no sa uskutočnil v nedeľu 18. 
júla. Najprv trochu z histórie. 
I. Národný výstup na Sitno 
sa konal 21. júla 2002 pri prí-
ležitosti 10. výročia vyhláse-
nia Deklarácie zvrchovanos-
ti SR. Hlavným iniciátorom 
a organizátorom bol vtedajší 
riaditeľ DMS Levice Vincent 
Mozdík a členovia Okresnej 
rady MS Levice (Š.Adam, I.
Benčať, S.Drozdík, O.Baja-
nová, J.Žúbor) v spoluprá-
ci s Miestnymi odbormi MS 
Banská Štiavnica, Prenčov a Štiavnic-
ké Bane. V kultúrnom programe na 
I. ročníku vystúpili na vrchole Sitna 
tanečníci FS Vatra z Tlmáč.

Medzi účastníkmi v dvadsaťroč-
nej histórii národných výstupov sme 
mali možnosť stretnúť – Imricha Za-
pletala (2003-2012) - podpredsedu 
Svetového kongresu Slovákov, spi-
sovateľa Andreja Chudobu, Stanisla-
va Neuschla - starostu obce Štiavnic-
ké Bane, Jozefa Markuša - predsedu 
MS, Miroslava Bielika - správcu MS, 
Jozefa Lukáča – predsedu DV MS, 
Jána Nováka – predsedu MO MS B. 
Štiavnica, Jozefa Nováka, ochran-
cu prírody z Čajkova - pokračova-
teľa práce a myšlienok A. Kmeťa 
(r. 2004), europoslanca Jaroslava 
Paška (SNS), Antona Hrnka, poslan-

ca NR SR, Martina Fejka, riaditeľa 
ČU MS a i. Od XII. Národného vý-
stupu v roku 2013 prevzal organi-
záciu výstupov Miroslav Považan, 
riad. DMS Levice. Ako hostia v kul-
túrnom programe vystupovali: FS 
Vatra z Tlmáč, FSk Prenčovan z Pren-

čova, spevácka skupina z Rybníka, 
Matičiar z Kozároviec, Močenčanka 
z Močenka, ženská spevácka sku-
pina PO -KU -S z Tlmáč, Prameň zo 
Žarnovice, spevácka skupina Veselí 
chlapi z Veľkých Kozmáloviec.

Spoločný výstup XX. ročníka Ná-
rodného výstupu na Sitno začal od 
jazera Počúvadlo, po trase Náučné-
ho chodníka. Na vrchole Sitna účast-
níci spoločne zaspievali štátnu hym-
nu SR, následne účastníkov výstupu 
privítal riaditeľ DMS Levice Miroslav 
Považan. Po krátkom príhovore vy-
zval predsedu MO MS Tlmače, kto-
rý patrí k pravidelným účastníkom 
od I. ročníka, aby priblížil začiatky 
novodobých Národných výstupov. 
O dobrú náladu sa postarala spevác-
ka skupina Veselí chlapi z Veľkých 

Kozmáloviec. V ich podaní odzneli 
slovenské národné a ľudové pies-
ne. Občerstvenie na Sitne - peče-
né prasiatko- pripravila SNS z Ban-
skej Štiavnice v reštauračnej časti 
chaty Andreja Kmeťa. Po zostupe 
v programe pri jazere Počúvadlo, 
sa k Veselím chlapom pridala ženská 
spevácka skupina Prameň zo Žarno-
vice. Podujatie sa skončilo posede-
ním pri guláši, ktorý pripravil Dom 
MS Levice a veselicou.

Slávnosť sv. Cyrila 
a Metoda

Solúnski bratia Sv. Cyril a Me-
tod prišli na naše územie v roku 863 
a tento rok uplynulo od tejto udalosti 
1158 rokov. Mesto Tlmače, MO Mati-
ce slovenskej a Farský úrad Tlmače, 
usporiadali v nedeľu 5. júla pri tejto 
príležitosti spomienkovú slávnosť. 
Slávnosť začala liturgiou v kostole 
Najsvätejšieho srdca Ježišovho na 
Lipníku, ktorú celebroval dôstojný 
pán farár Mgr. Martin Vitek, správca 
tlmačskej farnosti. Po sv. omši pozval 
záujemcov k vychádzke na Festunok 
k Slovenskému dvojkrížu. K účastní-
kom vychádzky sa prihovoril pred-
seda MO MS Tlmače.

Valné zhromaždenie 
Matice slovenskej 

v Liptovskom Mikuláši
V sobotu 9. októbra 2021 sa 

uskutočnilo v Liptovskom Miku-
láši Valné zhromaždenie Mati-
ce slovenskej. Vedenie najstaršej 
národnej ustanovizne Slovákov 
zhodnotilo štvorročné funkčné 
obdobie od roka 2017. Post pred-
sedu obhájil doterajší predseda 
MS Marián Gešper. Predsedom Do-
zorného výboru MS sa stal riaditeľ 
Členského ústredia MS Martin Fej-
ko. Podľa nových Stanov MS, pri-
jatých na Sneme MS 12. 10. 2019, 
sa počet členov Výboru MS znížil 
z 38 na 28. Medzi 28 členmi nové-
ho výboru MS je len 1 žena, okres 
Levice vo výbore MS nemá zastú-
penie. MO MS Tlmače na VZ MS za-
stupovala Daniela Mikušová, pod-
predsedníčka MO MS.

V nedeľu 10. októbra 2021 sa 
v SD na Lipníku predstavil Folklór-
ny súbor Vatra Seniori s programom 
„Ak pán Boh dá…“ Pri príležitosti 10. 
výročia vzniku súboru odovzdal 
predseda MO MS súboru FS Vatra 
Seniori - Pamätný list.

juzu

Čriepky z matičného života MO MS Tlmače

Matičiari položili venček k pamätníku M.R.Šrefánika

Príhovor riaditeľa DMS Levice na Sitne

Tlmačské matičiarky na NCH Plešovica.

Chcete sa im podobať?
Vždy som zažila dobrý pocit, keď pri stretnutí s ľuďmi sa nielen pozdra-

vili, ale aj usmiali. Aké tajomstvá ukrývali takíto ľudia vo svojom srdci? Od-
povedala by som asi takto. Prvé tajomstvo by som nazvala Radosť. Radosť 
z toho, že na tej ceste, na ktorej vás ten človek stretne, nie je sám. Čo keby 
sa mu práve vtedy niečo nepríjemné prihodilo, nepomohli by ste? Druhé 
tajomstvo by som pomenovala Úsmev. Každý, kto trpí, potrebuje pomoc, 
ale aj milý, veselý a teplý úsmev. Lebo každý úsmev, ktorý niekomu daru-
jem je skutkom lásky. Tak by som nazvala tretie tajomstvo – Láska. Láska 
je vlastne dar pre druhú osobu. Je to čosi prekrásne. A keby  sme mali vždy 
a pre každého pripravený úsmev, bola by v ňom aj radosť, aj láska. Obidve 
naraz by pri ňom pocítil ten druhý človek.

 Viem, že máme veľa dôležitých vecí, ktoré musíme vykonať, ale snažme 
sa, aby sa nám tieto tajomstvá stali vodítkom v našom živote, aj keď len pri 
obyčajnom, náhodnom stretnutí druhého človeka.

Mgr. Edita Andrášiová
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Úzkorozchodná hospodárska železnica v Kozárovciach a Tlmačoch 
Úzkorozchodná železnica pre-

chádzajúca dnešnými katastrami 
Kozároviec a Tlmáč, o ktorej dnes 
už môžeme hovoriť ako o tech-
nickej pamiatke, nenávratne pred 
mnohými desaťročiami zanikla 
a takmer sa stratila z povedomia 
ľudí. Poznatky získané počas vy-
chádzok nás ale presvedčili, že sto-
py po nej nezmizli úplne. Podľa 
skromných informácií získaných 
z literatúry a prameňov vieme, že 
jej krátka existencia spadala do 
rozmedzia rokov 1914 až 1924. 
Výstavbu hospodárskej železnice 
s rozchodom koľajníc 600 mm ini-
cioval veľkostatok v Pohronskom 
Ruskove (vtedajšej Oroszke). Tra-
sa železnice prechádzala poľami 
a čiastočne krajom okolitých lesov. 
Okrem iného prepájala aj dva ma-
jere – sv. Helenu (Ilonu) a Korlát.  

Vďaka informáciám od pamät-
níkov, ale najmä novších poznat-

kov z terénu, sa  čiastočne podarilo 
zmapovať jej trasu. Od dnešnej že-
lezničnej trate pod kopcom Skala, 
kde bola nákladná rampa, sa sme-
rom k sídlisku Lipník zachoval dlhý 
mierne stúpajúci násyp a zárezy. 

V násype je dodnes zachovaných 
niekoľko pôvodných betónových 
priepustov. Po tejto trase vedie les-
ný chodník, takže sa dá ňou aj dnes 
dobre prejsť. Pokračovanie ďalšej 
časti trate je už nečitateľné. V tých-

to miestach bol 
terén odťaže-
ný a ešte v 50. 
rokoch tu fun-
govala tehelňa. 
Úseky trate, kto-
ré sa nachádzali 
na poliach v okolí 
sídliska Lipník sú 
už tiež takmer 
nerozpoznateľ-
né. Dajú sa spo-
zorovať iba za 
šťastných okol-
ností v podobe 
nepatrných te-
rénnych vĺn nie-
kdajších násypov 

či roztrúsených andezitových ka-
mienkov, ktoré slúžili ako podklad 
pod koľajnice. Trať pokračovala 
priestorom dnešného sídliska pri-
bližne v línií medzi Dlhou a Ružo-
vou ulicou a smerovala až k maje-
ru Helena. Odtiaľ priamo cez majer 
prechádzala na západ k hraniciam 
kozárovského a nemčinianskeho 
chotára. Tu sa z nej tiež vo väč-
ších úsekoch zachovali na okraji 
lesa násypy a zárezy v teréne. Že-
leznica končila až na majeri Kor-
lát, ktorý existoval ešte v závere 
minulého storočia a nachádzal sa 
na juhozápadnom okraji katastra 
Kozároviec.

Akú mala železnica presnejšiu 
podobu a akým spôsobom fun-
govala sú už otázky, ktoré sa na-
teraz úplne zodpovedať nepodari-
lo. Odpovede ale môže poskytnúť 
ďalšie terénne a archívne bádanie.   

Matúš Martinák, Dávid Hudec 

Epidémia už druhý rok trápi 
celý svet. Narušila aj život seniorov 
v Tlmačoch. Zredukovala program 
a viaceré plánované akcie sa ne-
mohli uskutočniť.

No pokiaľ to bolo možné, schá-
dzali sa seniori vo Voľnočasovom 
centre. Tu sa seniori mohli aspoň 
v obdobiach, keď to nebolo výslov-
ne zakázané, stretávať. Ženy si vy-
mieňali skúsenosti z ručných prác. 
Plietli a háčkovali sa figúrky, šále. 
Niektorí si tu prišli zahrať karty, 
alebo len tak sa stretnúť s priateľ-
mi a podebatovať si, aby sa necítili 
osamotení.

V mesiaci máj sa popri pravidel-
ných stretnutiach v centre uskutoč-
nila aj brigáda, počas ktorej vyčistili 
park medzi Centrom a kostolom na 
Lipníku.

Kvôli pandémii sa v tomto roku 
neuskutočnili tradičné oslavy MDŽ. 
Aj výročná schôdza JDS sa uskutoč-
nila v posunutom termíne v mesiaci 

Covid poznačil aktivity seniorov

jún na amfiteátri. Dlhoročná pred-
sedníčka pani Schwarzová sa vzda-
la funkcie zo zdravotných dôvodov. 
Bol zvolený nový predseda Július 
Bachan. Po schôdzi sa uskutočnilo 
posedenie.

Okresný športový deň sa usku-
točnil 21. 7. 2021 v Kozárovciach. 

Zachovaný železničný násyp s priepustom.
Foto: Matúš Martinák

Naše mesto a organizáciu úspeš-
ne reprezentovali a získali aj ocene-
nia Klára Medzihradská, Anka Šmiri-
nová, Joja Turbová, Mária Partlova, 
Anka Kováčiková.

V auguste si seniori urobili vý-
let do prírody po náučnom chodní-
ku na Plešovicu. Počasie podujatiu 
prialo. Na chodníku sú informač-
né tabule, na ktorých si účastníci 
výletu mohli prečítať niečo o zaují-
mavostiach tejto časti nášho mesta. 
Po výlete sa uskutočnilo stretnutie 
v Centre.

Väčšina seniorov sú aj členmi 
SZPB. Spolu s touto organizáciou 
sa uskutočnili aj oslavy výročia SNP. 
Po Oslave sa uskutočnilo zapálenie 
vatry a posedenie pri guláši vo voľ-
nej prírode pod starými vŕbami na 
parkovisku neďaleko kultúrneho 
domu v dolnej časti Tlmáč. Program 
spevom spestrila mužská spevácka 
skupina seniorov.

V septembri sa uskutočnil ce-
lookresný piknik vo Veľkom Ďure. 
Tu si naši seniori sa tu stretli sa so 
seniormi zo sesterských organizá-
cií okresu. Na stretnutí sa hovorilo 
o činnosti jednotlivých organizácií 
aj okresnej organizácie v týchto po-
hnutých časoch.

V októbri sme pomohli našej 
členke Danke Vidanovej obrať hroz-
no na jej vinohrade. Na oberačke 
bola príjemná atmosféra v prírode, 
ktorú umocnilo aj pekné jesenné 
počasie.

Mali sme naplánované na no-
vember aj návštevu divadla, kto-
rá sa však vzhľadom k opatreniam 
v súvislosti s pandémiou neusku-
točnila. Na december je ešte pláno-
vané tradičné posedenie pri jedlič-
ke, ale bude záležať na konkrétnej 
situácii, či sa bude môcť uskutočniť.

Text a foto: Daniela Kubicová 
a Jaroslav Burjaniv
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V á ž e n í 
spoluobčania,

žijeme vo 
veľmi zvlášt-
nej dobe, kto-
rá nie je pre 
nikoho z nás 

jednoduchá. Pandémia COVID-19 
zasiahla naše životy, ovplyvnila 
našu prácu, študentom obmedzila 
vzdelávanie a v neposlednom rade 
nám táto choroba ukázala svoju 
silu na našom zdraví. Spoločnosť sa 
všeobecne začala deliť na očkova-
ných, neočkovaných, prekonaných 
či testovaných ľudí. Osobne ma veľ-
mi trápi a mrzí, že ani naše mesto 
nie je výnimkou. Rešpektovať názor 
toho druhého a snažiť sa pochopiť 
jeho rôzne obavy, by mali byť samo-
zrejmosťou. Sme predsa ľudia a mali 
by sme si svoju ľudskosť zachovať či 
tu pandémia je, nie je, bude alebo 
sa raz výrazne utlmí. Pomáhajme si, 
podporujme jeden druhého a neod-
sudzujme nikoho len preto, že má 
iný názor, ako my sami.

Priblížil sa k nám mesiac decem-
ber, ktorého sú mimo iných radostí 
neodmysliteľnou súčasťou Viano-
ce a vítanie nového roka. Preto mi 
dovoľte milí občania mesta Tlma-

SLOVO POSLANCA
če, aby som vám z celého srdca po-
prial krásne prežitie Vianoc, v kruhu 
tých najbližších. Do nového roka 
Vám prajem veľa síl, zdravia, poho-
dy a hlavne nám všetkým spoločne 
prajem, aby sa situácia okolo pan-
démie čo najskôr umiernila a zasa-
hovala do našich životov čím ďalej, 
tým menej.

Ďalej by som vás rád informoval, 
ako my, vami zvolení poslanci, pra-
cujeme na zve-
ľaďovaní nášho 
mesta. Podie-
ľame sa na rôz-
nych aktivitách 
mesta, rozho-
dujeme o hos-
podárnom na-
kladaní s našimi 
spoločnými fi-
nanciami a sna-
žíme sa vypočuť 
aj vás občanov 
nášho mesta a 
presadzovať tak 
i vaše nápady a 
podnety. Určite 
budem hovo-
riť za veľkú časť 
poslaneckého 
zboru, keď uve-

diem, že váš názor je pre nás veľ-
mi dôležitý. Mnohokrát sa síce ne-
stretne s priazňou vedenia mesta, 
no chceme ho napriek tomu obhá-
jiť za vás. 

Pre mňa, ako pre poslanca Mest-
ského zastupiteľstva v Tlmačoch, sú 
na prvom mieste priority mesta, po-
moc občanom, riešenia problémov 
či hospodárne financovanie chodu 
mesta. Žiaľ tieto, dôležité veci sú 

častým dôvodom dohadovania sa 
a spormi medzi primátorom mesta 
a mestskými poslancami. Dostali 
sme sa do štádia, keď vedenie mes-
ta nerešpektuje názory niektorých 
poslancov, občanov mesta, často-
krát ich znevažuje a pretláča len svo-
je záujmy. Keď som nastupoval na 
post mestského poslanca v Tlma-
čoch predstavoval som si spoluprá-
cu primátora mesta a poslancov úpl-
ne inak. Mal som zato, že vzájomný 
rešpekt je veľmi dôležitý, že treba 
počúvať aj iných a vychádzať si vzá-
jomne v ústrety. Realita mi však uká-
zala pravý opak. Častokrát sme ako 
poslanci zo strany vedenia mesta 
postavení pred hotovú vec a sme 
priam tlačení do rozhodnutí, s kto-
rými sa nestotožňujeme. Mňa, ako 
človeka tento nepriaznivý stav pre 
rozvoj nášho mesta veľmi mrzí, ob-
zvlášť v tejto náročnej dobe.

Napriek nezhodám sa mestské-
mu zastupiteľstvu podarilo schváliť 
prostriedky na niekoľko dôležitých 
investícií v meste. Na základnej škole 
v Tlmačoch sa úspešne rekonštruuje 
telocvičňa, v Materskej škole na No-
vej ulici boli vymenené okná, na cin-
toríne v hornej časti mesta pribudli 
nové urnové miesta a vymenili sa 
okná a dvere na dome smútku, vybu-
dovali sa nové parkovacie plochy atď.

Veľmi ma teší, že v tomto nároč-
nom období nezanevreli na svoju 

činnosť a snažia sa fungovať ďalej 
v rámci svojich možností kultúrne 
a športové oddiely v našom meste. 
Aj touto cestou chcem poďakovať 
Folklórnemu súboru Vatra Senior za 
pozvanie na predstavenie „Ak pán 
Boh dá“. Humorne a trefne vysta-
vaný program, ktorý mal pod pal-
com Ľubo Káčer pobavil a potešil 
všetkých prítomných. Ďalej si veľmi 
cením aktivity Mestského kultúrne-

ho strediska, ktoré i napriek zložitej 
situácii ohľadom pandémie prináša-
lo počas roka niekoľko podujatí. Pod 
záštitou MsKS pracuje aj náš detský 
folklórny súbor Plamienok pod ve-
dením  manželov Tkáčových, začo 
im patrí veľké ďakujem. Tak isto ako 
kultúra i šport v tomto období veľ-
mi trpí a preto obdivujem a fandím 
všetkým našim športovým klubom. 
Detský atletický klub Tlmače, Karate 
klub Tlmače, Atletický klub mesta 
Tlmače, Futbalový klub mesta Tlma-
če, Tenisový klub Tlmače, Cyklistický 
klub Spartak Tlmače, Klub sloven-
ských turistov Tlmače, Šachový klub 
Tlmače, Futsalový klub FC Spartak 
Tlmače, Calisthenics klub Tlmače 
a kolkársky klub ŠKK Tlmače, vám 
všetkým patrí veľké ďakujem za re-
prezentáciu nášho mesta. Ste dôle-
žitou súčasťou mesta Tlmače a vaša 
podpora je jednou z mojich priorít. 
Podpora kultúry, športu a mládeže 
je veľmi dôležitá a pre rozvoj našich 
detí priam potrebná. Snažíme sa v 
mestskom zastupiteľstve vytvárať 
čo najlepšie zázemie, pre všetky kul-
túrne a športové oddiely v našom 
meste. Vďaka patrí aj ostatným ob-
čianskym združeniam, ktoré sa v tej-
to pandemickej dobe nevzdávajú a 
naďalej šíria dobré meno mestu Tl-
mače v rôznych odvetviach.

Martin Majer
poslanec MsZ Tlmače

Rekonštrukcia telocvične základnej školy

Program FS Vatra Seniori - Ak pán Boh dá
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Na začiatku roka 2021 to vyze-
ralo tak, že aj tento rok prežijeme 
oklieštení o spoločné podujatia, 
ktoré mesto tradične ale aj netra-
dične pripravuje. Nakoniec vďaka 
uvoľnenejším pandemickým opat-
reniam a dobrému počasiu, sme 
mohli mnohé exteriérové aktivity 
zrealizovať. Leto sme začali tradične 
populárnym Detským letným tábo-
rom. Vďaka skúsenej Veronike Áren-
dášovej a jej spoluorganizátorom, 
tábor každým rokom naberá na 
popularite. Majú to čím ďalej, tým 
ťažšie. Námety na program sa neo-
pakujú, nároky pravidelných účast-
níkov sa stupňujú. Šikovné mysle 
celého tímu to však v spolupráci 
s našimi záujmovými klubmi zvlá-
dajú na jednotku. Tešíme sa, že tá-
bor je stálou súčasťou podujatí pre 
deti v meste. Tento rok ostali nie-
len deti ale aj rodičia s chuťou si ho 
opäť počas leta zopakovať. Príleži-
tosť tak dostal prvý ročník farského 
tábora pod záštitou nového pána 
farára Martina Viteka, ktorý k nám 
prišiel z Nitry. Samozrejme mu pri 
tom plne asistovala Veronika Áren-
dášová so svojim tímom. Zdá sa, že 
aj tento tábor sa u nás udomácni. 
Pánovi farárovi za jeho aktivitu ďa-
kujeme a zároveň mu touto cestou 
želáme príjemné a zmysluplné pô-
sobenie v našom meste.

Začiatok prázdnin tradične pat-
ril premietaniu na amfiteátri. Na 
svoje si prišli najmä deti. Myšlien-
ka budúcoročného premietania ve-
die k programu aktuálne premie-
taných filmov v našich kinách, aby 

sme prilákali, čo najväčšie množstvo 
návštevníkov.

Prvýkrát v existencii náučného 
chodníka „Plešovica“ zažila táto tra-
sa neobyčajné podujatie „Beh pre 
Matúška“, organizované s charita-

tívnym cieľom: Pomôcť hendikepo-
vanému, ťažko životom skúšanému 
Matúškovi, ktorý aj napriek svojmu 
stavu, počas podujatia našiel kopec 
dôvodov na úsmev. Pre neho ale aj 
pre svoje zdravie, bežalo skoro 200 
registrovaných bežcov. Trať bola ná-
ročná. Prevýšenie náučného chod-
níka je veľké a terén nestály. Všetci 
to však zvládli bez ujmy a s úsme-
vom na tvári, pre dobrý pocit. Už 
teraz vieme, že takéto podujatia, 
sú do nášho prostredia ako stvo-
rené. Areál amfiteátra a jeho oko-
lia spĺňa všetky podmienky pre ich 

bezproblémovú a pohodlnú orga-
nizáciu. Toto môžeme potvrdiť aj 
v prípade Disco párty pod holým 
nebom, ktorú organizačne zabez-
pečil Milan Bariš z Miami Clubu, do-
konca dvakrát za leto. Početná účasť 

bola dôkazom úspechu.
Opäť veľkým a opäť úspešným 

podujatím boli M SR a ČR a Sloven-
ský pohár v cestnej cyklistike. Au-
gustový víkend bol plný zážitkov 
z tej najvyššej českej a slovenskej 
úrovne cyklistiky. Zavítal k nám aj 
prezident SZC pán Peter Prívara 
a priznal, že bude robiť nemožné, 
aby najbližšie ročníky v Tlmačoch 
ovenčil svojou prítomnosťou náš 
Peter Sagan.

Záver prázdnin netradične 
patril dlhoročnému Tlmačské-
mu polmaratónu, ktorý sme vďa-

ka pandemickej situácii po ročnej 
prestávke mohli zorganizovali pre-
zenčne. Účasť bola vzhľadom na čas 
uspokojivá a celé podujatie dopad-
lo na výbornú. Vďaka všetkým orga-
nizátorom a dobrovoľníkom.

Na začiatku septembra sme si 
pod záštitou MO Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov piet-
nym aktom kladenia vencov pripo-
menuli Výročie SNP. Krásna akcia so 
zapálením vatry a s bohatou účas-
ťou pamätníkov aj našich spoluob-
čanov.

Svoje pevné miesto medzi po-
pulárnymi podujatiami má Tlmač-
ský kotlík. Tento rok to už bol tretí 
(druhý oficiálny) ročník. Tímov kaž-
doročne pribúda, rôznorodých re-
ceptov tiež a k tomu nechýba fan-
tastická nálada všetkých, ktorí sa 
zúčastnili. Navyše tých, ktorí prišli, 
ochutnali a aj prispeli do spoločné-
ho cechu na podporu miestnych 
organizácií. Tento rok putovali do 
ŠKD a ZUŠ.

Pandemická situácia nám už 

Spoločenské podujatia v tieni koronakrízy
druhý rok neumožňuje tráviť čas 
so staršími pri podujatiach im ve-
novaným. Mesiac úcty k starším bol 
každoročne skvelou príležitosťou 
ako s nimi prežiť spoločný čas. Čas 
spomínania, spevu, tanca, radostí aj 
veselosti. Čas poďakovať im, za ich 
životy, životy sčasti venované nám, 
podpore, pomoci mladým, mlad-
ším, svojim deťom, rodinám. Samo-
zrejme nemohli sme ich obísť ani 
tento rok a tak mesto Tlmače pre 
svojich jubilantov pripravilo balíčky, 
ktoré sme im do príbytkov priniesli 
osobne a s radosťou odovzdali. Po-

dobný spôsob malo aj vítanie našich 
novonarodených občanov mesta. 
Potešili sme detičky, no viac -menej 
ich rodičov, pamätným listom a ba-
líčkom určeným pre nich, tých naj-
vzácnejších drobčekov. Vitajte me-
dzi nami!

Dovoľte nám sa poďakovať kaž-
dému jednému, ktorý napriek ťažkej 
situácii neváhal a podujatia pripra-
voval alebo spoluorganizoval. Ne-
bolo to jednoduché, ale vidieť Vás 
na nich, a prežívať ich spolu s Vami, 
bolo pre nás dostatočným zadosťu-
činením.

Milí Tlmačania. Koniec roka je 
pred nami. Nezabúdajme však, že 
príde ďalší rok, ktorý chceme prežiť 
spoločne a vidieť sa pri spoločných 
mestských podujatiach. Buďme pre-
to k sebe ohľaduplní, správajme sa 
zodpovedne, pristupujme s plnou 
vážnosťou k svojmu zdraviu, aby 
sme opäť mali dôvod pre Vás všet-
kých v roku 2022 pripravovať nové 
a zaujímavé aktivity, či podujatia.

-zkr-

Oddych pri Hobby jazde v Novom Tekove počas Slovenského pohára 
v cestnej cyklistike

Štart Behu pre Matúška na Plešovicu
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V úvode tohto príspevku mi do-
voľte, aby som aj touto cestou po-
prial dlhoročnému tlmačskému 
hasičovi pánovi Viktorovi Brumlov-
skému, ktorý sa tento rok dožil 80-
tich rokov, všetko najlepšie a hlavne 
veľa zdravia. Zároveň mu chcem po-
ďakovať za jeho celoživotnú anga-
žovanosť nie len v hasičskom zbore, 
ale aj v meste. Ďakujeme Vám pán 
Viktor Brumlovský.

Napriek zložitému pandemic-
kému obdobiu je činnosť našich 
hasičov veľmi bohatá. Za uplynulý 
polrok boli tlmačskí hasiči súčasťou 
mnohých výjazdov, školení, poduja-
tí, či súťaží. V mesiaci júl sa v Tlma-
čoch konali podujatia: MIAMI FEST 
na futbalovom štadióne a KONCER-
TY na amfiteátri, kde členovia náš-
ho zboru vykonávali hasičský dozor. 
Mimo hasičských dozorov v mesiaci 
júl stihli tlmačskí hasiči aj nočnú sú-
ťaž v obci Trstená na Ostrove.

V auguste tohto roku sa členovia 
tlmačského hasičského zboru vôbec 
nenudili. Hasičské dozory vykonáva-
li na cyklistických pretekoch v Tlma-
čoch, kde zároveň pomáhali Polícii 
Slovenskej republiky riadiť dopravu 
počas pretekov. Tiež v Starom Te-
kove na podujatí AHOJ LETO, v Tl-
mačoch na Československej MEGA 
PARTY a na tradičnom Tlmačskom 
podujatí TLMAČSKÝ POLMARATÓN, 
kde mimo hasičského dozoru riadi-
li aj cestnú premávku. Súťažilo sa aj 
v auguste, kedy naši hasiči obsadi-
li krásne 2. miesto na územnej sú-
ťaži dobrovoľných hasičských zbo-
rov v obci Žemberovce. 14. augusta 
2021 sa konali na futbalovom ihris-
ku v obci Mýtne Ludany dve súťaže. 
Prvá bola denná, ktorú organizoval 
DHZ Hontianska Vrbica, kde sa naši 
hasiči umiestni-
li na 5. mieste. 
Druhá bola noč-
ná, organizoval 
ju domáci DHZ 
Mýtne Ludany, 
na ktorej vystú-
pili naši hasiči na 
stupienok najlep-
ších troch druž-
stiev súťaže – 3. 
miesto. V závere 
mesiaca sa kona-
la hasičská súťaž 
v susednej obci 
Kozárovce, kde 
naši hasiči v silnej 
konkurencii obsa-
dili 7. miesto. 15. 
augusta bol veli-
teľ DHZM oslove-
ný obyvateľkou 
mesta Tlmače, 
ktorá býva na Po-

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Tlmače
točnej ulici. Na 
povale a v streš-
nej konštrukcii sa 
zahniezdili sršne, 
ktoré vyletovali 
a ohrozovali ľudí. 
Na jej podnet 
vykonali členo-
via hasičskej jed-
notky prieskum 
a vo večerných 
hodinách sršne 
zlikvidovali. Žiaľ 
v tomto mesiaci 
nás navždy opus-
til Štefan Kosorín, 
ktorý veľkú časť 
svojho života za-
svätil dobrovoľ-
nému hasičstvu 
v Tlmačoch.

V mesiaci sep-
tember členovia 
DHZ vypomáhali 
a vykonávali do-
zor v dolnej časti nášho mesta pri 
organizovaní spomienky na 77. vý-
ročie vypuknutia SNP. V septembri 
sa súťažilo v obci Zbrojníky, kde náš 
Dobrovoľný hasičský zbor zapísal 
na štartovnú listinu dve družstvá, 
ktoré v kategórii klasika obsadili 
v silnej konkurencii družstiev z ce-
lého Slovenska 10-te a 11-te miesto. 
V kategórii šport sa umiestnili na 3. 
mieste. Ďalej reprezentovali naše 
mesto tlmačskí hasiči v obci Luža-
ny na netradičnej súťaži PLAY -OFF, 
kde dosiahli zatiaľ svoj najlepší čas 
16,90 s, ktorý im priniesol 2. miesto. 
18. septembra nechýbali hasiči ani 
na Tlmačskom kotlíku – súťaž vo va-
rení kotlíkových dobrôt. V závere 
mesiaca cestovali na súťaž do obce 
Imeľ, kde obsadili 2. miesto. Dňa 

27. 9. 2021 boli po dohode s Polí-
ciou SR - Obvodným oddelením PZ 
Tlmače privolaní k dopravnej neho-
de na križovatke pri čerpacej stanici 
v Tlmačoch, členovia hasičskej jed-
notky nášho mesta. Úlohou našich 
hasičov bolo čistenie cestnej komu-
nikácie a následná výpomoc pri ria-
dení dopravy počas odstraňovania 
poškodených vozidiel z cestnej ko-
munikácie privolanými odťahový-
mi službami.

Začiatkom mesiaca október, boli 
členovia tlmačského hasičského zbo-
ru na taktickom cvičení v obci Kalná 
nad Hronom, kde si rozšírili svoje ve-
domosti o tvorenie a striekanie peny 
a sanie vody z externého zdroja.

Ako poslanec Mestského zastu-
piteľstva v Tlmačoch, člen Finančnej 

komisie a Komisie vzdelávania, kul-
túry, mládeže, športu a sociálnych 
vecí, člen DHZ Tlmače a v neposled-
nom rade ako občan mesta Tlma-
če, chcem veľmi pekne poďakovať 
všetkým členom Dobrovoľného ha-
sičského zboru za ich obetavosť, za 
nespočetné odpracované hodiny 
v rôznej činnosti pre naše mesto bez 
nároku na akúkoľvek odmenu a za 
krásnu reprezentáciu nášho mes-
ta v hasičskom športe. Chcem vy-
zdvihnúť aj prácu s mládežou, do 
ktorej sa pustili členovia Tlmačské-
ho hasičského zboru v spolupráci 
so Základnou školou Tlmače s cie-
ľom a odhodlaním vychovať ďalšie 
generácie hasičov v našom meste.

Martin Majer
poslanec MsZ Tlmače

Hasičský dozor na MIAMI FEST v Tlmačoch
Výjazd hasičskej jednotky na likvidáciu 
hniezda sršňov v Tlmačoch

Hasičská súťaž v Žemberovciach
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hými kamarátmi sa uvideli letmo na trati, alebo vôbec.
Maratónsku trať 42 195  m úspešne absolvovali traja bežci z AK Tlmače. 

Miroslav Bátovský robil vodiča  na 3:45.00, Mirka Moravčíková zabehla 
vynikajúci čas 3:33:33. 

Eva Seidlová bola deň pred pretekmi slávnostne prijímaná do siene 
slávy – Diamantového klubu MMM. Sem prijímajú tých, ktorí sa úspešne 
zúčastnili MMM 25krát. Pre Evu to bol jej 27. maratón (celkovo 475) a jej čas 

4:30:50 znamenal prvé miesto v ka-
tegórii žien nad 70 rokov.

Polovičnú trať výborne zvládli 
medzi 1625 mužmi Ján Moravčík, 
František Kľúčiar, Ivo Došek, no 
hlavne fantastický výkon Katky Do‑
šek – Bátovskej 1:22:05 (jej osobný 
rekord) – znamenal v absolútnom 
poradí 655 žien druhé miesto.

Maratóncov bolo len 609 – o to 
cennejší je výkon Petra Rýdzeho – 
3:48:14.

Ďalší Levičan Peter Pavúk, zvlá-
dol polmaratónsku trať.

Katka si o týždeň utvorila ďalší 
osobný rekord a to na 10 km - DM 
ženský beh 2021, keď zvíťazila, jej 
čas 00:36:36. Gratulujeme a tešíme 
sa na to, s čím nás prekvapí najbliž-
šie.

-is-

Detský atletický klub Tlmače ne-
zaváhal ani v tomto náročnom ob-
dobí a úspešne reprezentoval Mesto 
Tlmače. Naši atléti sa od mája do no-
vembra zúčastnili na tridsiatich prete-
koch po celom Slovensku a boli veľmi 
úspešní. Výbornými výkonmi a vý-
sledkami sa zapísali na pomyselnú 
mapu Slovenskej atletiky. Vrcholom 
nášho snaženia bola možnosť zúčast-
niť sa Majstrovstiev Slovenska v jed-
notlivcoch a aj v družstvách, kde boli 
nominovaní len tí najlepší v svojej 
kategórii. Majstrovstvá SR mladších 
žiakov v päťboji sa konali 11. septem-
bra v Bratislave, na ktorých sa pred-
viedol Šimon Záležák krásnym de-
siatym miestom, hoci bol limitovaný 
zranením. Počas ďalšieho víkendu sa 

nych podujatiach a bojujú o najlep-
šie umiestnenie. Ďakujeme im za ich 
húževnatosť a cieľavedomosť, ktorá 
ich určite posunie k ešte lepším vý-
sledkom.

Mgr. Helena Barátová

DAK Tlmače úspešne reprezentoval 
konali Majstrovstvá SR starších žia-
kov v Trnave, kde boli nominovaný 
Matej Záležák a Jakub Sádovský. Ma-
tej sa môže pýšiť dvomi titulmi vice-
majstra Slovenska v skoku do diaľ-
ky a v skoku do výšky a krásnym 4. 
miestom a 6. miestom v krátkych be-
hoch. Ani Jakub sa nenechal zahan-
biť a v guli si vybojoval perfektné 5. 
miesto. Veríme, že budúci rok chalani 
tieto umiestnenia ešte vylepšia, ke-
ďže budú v kategórii starších žiakov 
najstarší. Ďalším veľkým úspechom 
bola nominácia aj na Majstrovstvá 
SR družstiev starších žiakov, kde nás 
reprezentovali bratia Záležákovci, Ja-
kub Sádovský a Filip Devoša. Chala-
ni sa nestratili, aj keď mali najmenej 
početné družstvo (ostatné tímy mali 

viac ako desať súťažiacich) a získali 
5. miesto.

Ďalšie úspechy sme zaznamenali 
aj na majstrovstvách ZsAZ, ktoré sa 
konali 25. 9. v Trnave. Miriam Ďurov-
ská vyhrala beh na 600 m vo svojej 
kategórii a Šimon Záležák bol prvý 
v hode kriketkou a získal 3. miesto vo 
vrhu guľou. Miriam Ďurovská krásne 
odbehla aj cezpoľný beh na majstrov-
stvách ZsAZ v Nových Zámkoch, keď 
obsadila 3. miesto. Družstvo dievčat 
v zložení Miriam Ďurovská, Róberta 
Jančová, Rebeka Sádovská a Simo-
na Havranová sa v cezpoľnom behu 
umiestnili na 3. mieste.

Tešíme sa zo všetkých úspechov, 
ale aj zo všetkých našich atlétov, 
ktorí sa zúčastňujú pretekov na rôz-

Tak, ako každý rok cestovala malá výprava bežcov z AK Tlmače do Košíc.
Za zvláštnych opatrení (na ktoré si už pomaly bežecká komunita nútene 

zvyká), konala sa samotná registrácia, nástup na štart maratónu i polma-
ratónu. Znamenalo to – hlavne, čo sa štartu týka – niekoľko farebne rozlí-
šených koridorov a štartovanie vo vlnách, čo trvalo viac než 1 hod. 30 min. 
Organizátori tohto najstaršieho maratónu v Európe siahli na dno svojich 
koordinačných i finančných síl. A bežci? Boli trpezliví, aj nespokojní, s mno-

98. ročník Medzinárodného maratónu mieru (ďalej MMM) v Košiciach
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Osobné víťazstvá bežcov 
AK Tlmače

Dňa 14. 8. 2021 bol odštarto-
vaný už 9. ročník behu Od Tatier 
k Dunaju. Miesto štartu bola Jas-
ná v Demänovskej doline. Celková 
dĺžka trate 346,1 km. Cieľ: Tyršovo 
nábrežie, Bratislava.

Beh od Tatier k Dunaju sú prete-
ky tímov, ale aj jednotlivcov. Do pre-
tekov sa prihlasujú 6, 9 až 12-členné 
tímy, zastupované svojím kapitá-
nom. Kapitán zodpovedá voči or-
ganizátorom za členov svojho tímu. 
Trať tvorí celkovo 36 úsekov. Úseky 
sú rôznej dĺžky a obťažnosti. Všetky 
úseky sú v dĺžke 7 až 12 km. V prí-
pade 12-členného tímu, každý člen 
tímu odbehne štafetovým spôso-
bom 3 úseky. Pri menšom počte čle-
nov tímu odbehnú niektorí bežci 4 
úseky. Tímy v kategórii E) ULTRA sú 
zložené zo 6 členov a každý člen ab-
solvuje 6 úsekov.

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

A/ ALL – 9 až 12 členné druž-
stvá, bez rozdielu veku, výkonnosti 
a pohlavia.

B/ Ženy – 9 až 12 členné druž-
stvá bez rozdielu veku a výkon-
nosti.

C/ MIX – 9 až 12 členné tímy bez 

rozdielu veku a výkonnosti (počet 
žien musí byť rovnaký alebo vyšší 
ako mužov).

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

S/ SÓLO – jednotlivci.
Družstvo AK Tlmače bojovalo 

v kategórii C/ MIX a obsadilo vy-
nikajúce 4. miesto vo veľmi tvrdej 
konkurencii.

GRATULUJEME.

Viacerí bežci AK Tlmače dosahu-
jú výborné výsledky nielen v klasic-
kých bežeckých disciplínach.

Dňa 4. 9. 2021 sa v susednom 
Rakúsku konal 34. ročník Austria 
triatlon Pradensdorf, ktorý už po 
druhýkrát úspešne absolvovala 
bežkyňa AK Tlmače Daniela Hav‑
ranová. V tomto ročníku sa dokon-
ca vo svojej kategórii umiestnila na 
2. mieste Half Ironman – jej výsled-
ný čas 5 hodín 15 min. 24 sek.

Počas víkendu 17. – 19. 9. 2021sa 
uskutočnili dve mimoriadne športové akcie.

Bol to Štefánik trail (obsahoval viac disciplín), ale tú najnáročnejšiu – 
beh na 140 km – si vybral člen AK Tlmače Martin Dudášik, ktorý túto 
trať zvládol s Mirom Tiralom z Hronských Kľačian.

Ako sami povedali, na tejto dlhej trati zažili všetko – zimu, teplo, 
dážď, hmlu, slnko, takmer spln mesiaca, totálnu tmu v hustom lese.

Siahli na dno svojich síl, ale ako povedal Martin – „Bolesť pominie, 
hrdosť zostane“,

Obrovskú silu, bojovnosť a pevnú vôľu ukázal ďalší člen AK Tlma-
če Miroslav Straňovský v Klagenfurte, Ironman 2021. Na štart tejto 
najnáročnejšej disciplíny (3,8 km plávanie, 180 km bicykel a v závere 
42 195 m beh) sa postavilo 1500 triatlonistov, cieľ napokon dosiah-
lo 1034.

Bola to prvá skúsenosť Miroslava, každú jednu disciplínu a hlavne 
maratón, zvládol nad očakávanie.

Všetkým gratulujeme za tieto nevšedné úspechy.
-is-

Od Tatier k Dunaju
Zloženie tímu AK Tlmače: Da-

niela Havranová, Sylvia Havranová, 
Petronela Havranová, Mirka Morav-
číková, Zita Máčajová, Nika Toro-
ková, kapitán - Miroslav Bátovský, 
- Slavomír Hajdučík, Ján Moravčík, 
Peter Salaj, Miroslav Straka, Franti-
šek Klučiar.

Na záver len toľko, že celé pre-
teky našich bežcov sprevádzal na 
bicykli takmer 250 km primátor 

mesta Tlmače Miroslav Kupči, s ve-
dením jedného vozidla si výborne 
poradil, Zsolt Straňovský, ktorý ce-
lému týmu poskytol ubytovanie, 
podporu a zázemie.

Ešte raz vďaka za výbornú re-
prezentáciu nášho mesta, ako aj 
Atletického klubu., vďaka za vašu 
súdržnosť, ústretovosť, obetavosť 
a bojovnosť

-is-

Tlmačskí kolkári začali novú sezónu 2. ligy západ 2020/2021 v nových 
dresoch, ktoré sa im podarilo zakúpiť s finančnou podporou NSK. Úvodný 
zápas v Starej Turej sa skončil prehrou. Ďalšie dva zápasy odohrali na do-
mácej pôde proti súperom zo Šale a Nitry a oba zápasy skončili nerozhod-
ne. Na ďalšie dva zápasy vycestovali do Bratislavy a Starej Turej, kde boli 
úspešní a doniesli plný počet bodov z oboch zápasov. Ďalšie dva zápasy 
opäť odohrali na domácej pôde, kde privítali súperov z Galanty a KK Pria-
telia Limbach. V oboch zápasoch predviedli peknú hru a súperom nedali 
žiadnu šancu a v oboch zápasoch zvíťazili. Na ďalší zápas vycestovali do 
Bratislavy, kde ich výkon nestačil na súpera. V 9. kole privítali doma súpera 
z KK Zlaté Klasy, kde všetci hráči odovzdali na dráhach srdce a podali úžas-
ný výkon a zdolali súpera pomerom 7:1. Kvôli protipandemickým opatre-
niam sa už asi hráči do Vianoc nedostanú na kolkáreň. Momentálne hráči 
ŠKK Tlmače sídlia na 3. mieste v tabuľke.

Hráči ŠKK Tlmače sa chcú touto cestou poďakovať mestu Tlmače 
a poslancom mestského zastupiteľstva za podporu klubu, taktiež sa chcú 
poďakovať sponzorom a podporovateľom.

Ďakujeme.
Hodu Zdar

Milan Vráblec

Kolkári - sezóna 2020/2021
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2.liga
Tlmačské šachové družstvo, už 

ako obvykle, nastúpilo do 2. sloven-
skej šachovej ligy s vysokými ambí-
ciami. V prvom kole proti Tlmačom 
nastúpil jeden z najväčších každo-
ročných ašpirantov na zisk titulu, a to 
KŠC Komárno. Súperi nastúpili ale 
v podobných zostavách, čo dávalo 
tlmačskému družstvu šance. No to Tl-
mačania nevyužili a popri 5 remízach 
na šachovniciach Vladimíra Škreňa, 
Vladimíra Kaliského, Jozefa Dlhého, 
Róberta Záhorského a Matúša Mižič-
ku prehrali Lukáš Béreš, Matej Bátora 
a Tomáš Béreš, a tak Tlmače prehrali 
doma 2,5:5,5 nad tímom z Komárna.

Tlmače mali hrať ešte aj s Šk Bašta 
Nové Zámky, no tie sa rozhodli na po-
slednú chvíľu zo súťaže odstúpiť pre 
nezmyselné podmienky pre organi-
zovanie súťaží pre pandémiu.

Takisto mali odohrať šachisti Tl-
máč dva zápasy aj na Považí, a to s Šk 
Sparta Považská Bystrica B a s Šk Po-
važským Podhradím, no tieto zápasy 
sa neodohrali už pre zhoršujúcu sa 
pandemickú situáciu.

5. liga
Do 5. ligy malo nastúpiť mladé tl-

mačské šachové družstvo v priebehu 
novembra, no pre zlú pandemickú si-
tuáciu to už nestihlo. Túto sezónu si 
5. ligu zahrajú 4 družstvá, a to OŠKA 
Pohronský Ruskov, Šk Levice D, Šk 
Levice E a tlmačské béčko. To je už 
klasicky zložené zo stále sa rozvíja-
júcich mládežníkov Róberta Bajnoka, 
Oleksandry Khovpei, Tomáša Svora-
da, Tobiáša Borsíka a Hany Havrano-
vej a skúsených šachistov Alfréda 
Barošku, Svetozára Havrana a Pavla 
Weisenpachera. V tejto sezóne získali 
Tlmače posilu až zo Záhoráckeho ša-
chové klubu, a to mladú talentovanú 
Silviu Fajtákovú. V 5. lige ide Tlmačom 
hlavne o to, aby dali priestor zahrať si 
najmä mladým šachistom, aby zbie-
rali skúsenosti a mohli sa viac presa-
diť na väčších turnajoch či prebojovať 
sa na súpisku do 2. ligy.

Úspechy počas letnej sezóny
Počas tohto šachového leta toho 

stihli Tlmačania naozaj veľa. Snažili 
sa zúčastňovať sa na takmer každom 

konanom turnaji. Pochopiteľne, na 
niektorých z nich dokázali zožať ne-
malé úspechy:

MSR mládeže v šachu kategória 
chlapci do 14 rokov – Jakub Rakov-
ský - 2. miesto,

Prešov OPEN kategória 1000 – To-
máš Svorad - 3. miesto,

Memoriál MUDr. Kazimíra Kviet-
ka Kremnica – Vladimír Škreňo - 1. 
miesto,

Majstrovstvá v Bughouse (atypic-
ký šach) – Tím Tomáš Béreš a Lukáš 
Béreš - 6. miesto,

Pohár primátora mesta Levice – To-
máš Béreš - 6. miesto,

Turnaj v zrýchlenom šachu Brez-
no – Vladimír Škreňo - 5. miesto,

Skalický šachový festival, O pohár 
firmy SCHAEFFLER – Jakub Rakov-
ský - 2. miesto,

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja 
v bleskovom šachu – Tomáš Béreš - 
3.miesto, Dominik Béreš - 8.miesto

Dorastenecká liga/MSR doraste-
neckých družstiev – NŠK Junior (Mi-
roslav Krupa, Tomáš Béreš, Patrik 
Kuna, Silvia Fajtáková) - 4. miesto

Šachový klub mesta Tlmače

MSR mládeže v zrýchlenom šachu – 
CH18 Tomáš Béreš - 5. miesto, CH20 
Tomáš Béreš - 6.miesto, CH16 Miro-
slav Krupa - 3. miesto, CH14 Jakub 
Rakovský - 4. miesto

MSR družstiev starších žiakov 
v zrýchlenom šachu – NŠK Junior (Mi-
roslav Krupa, Jakub Rakovský, Pat-
rik Kuna, Ela Romanová) - 3.miesto

Šachový klub Tlmače

Po minuloročnom rozhodnutí 
(keďže sa podujatie nemohlo usku-
točniť pre pandémiu v riadnom ter-
míne) a organizátori zvolili virtuálnu 
formu podujatia kvôli zachovaniu 
kontinuity ročníkov, 38. ročník sa 
znova zo známych príčin nemohol 
uskutočniť vo svojom pravidelnom 
termíne, t.j. v prvú májovú sobotu. 
Znovu došlo k zmene, avšak už len 
termínu konania, ktorý bol prelože-
ný na sobotu 28. augusta.

Celé podujatie sa nieslo v duchu 
dvoch hlavných disciplín (polmara-
tón, 10 km), tretej „skúšobnej“ (han-
dbikeri). Samozrejme, okrem stá-
lych detských kategórii. O trať dlhú 
21,1 km prejavilo záujem 69 bežcov. 
Vo fantastickom čase, znamenajú-
com traťový rekord, zvíťazil Miroslav 
Ilavský s časom 1:11:14 (Jogginklub 
Dubnica nad Váhom), ktorý zvíťa-
zil s prehľadom a s takmer trojmi-
nútovým náskokom pred Marekom 
Lenčéšom s časom 1:14:10 z ŠKP Bra-
tislava a Matejom Krajíčkom s ča-
som 1:20:22 z Púchova.

V kategórii mužov nad 40 rokov 
sa na 1. mieste umiestnil Tomáš Ďur-
ta (1:21:31), 2. miesto patrilo Maria-
novi Pavúkovi (1:24:55) a 3. miesto 
získal Martin Michálek (1:28:26). 
V kategórii muži nad 50 rokov si 
1. miesto vybojoval bývalý bežec 
z Tlmáč (teraz BK Duslo Šaľa) Milan 
Furár (1:29:17), 2. priečku obsadil Mi-
roslav Bátovský AK Tlmače (1:34:35) 

38. ročník Tlmačského polmaratónu opäť netradične

a tretí skončil Robert Kopčík z Trna-
vy (1:35:13).

U mužov nad 60 rokov si prven-
stvo vybojoval Milan Valočka Zvolen 
(1:29:27), na 2. mieste skončil Sta-
nislav Ďuriga Trenčín (1:33:28), na 
3.mieste dobehol Ľubomír Baksa 
Levice (1:37:26). Muži nad 70 rokov 
dobehli v poradí na prvých troch 
miestach nasledovne:

Marian Cyprián (1:55:00), Ru-
dolf Petrikovič (1:56:50), Ján Kišš 
(2:02:48).

V tomto ročníku organizátori za-
znamenali podstatný pokles účasti 
žien na polmaratóne, o to kvalitatív-
ne vyššie však boli ich výkony. Spo-
medzi 8 žien sa celkovo presadila 
Iveta Furáková z Banskej Bystrice, 
jej dosiahnutý čas 1:25:17 znamenal 

aj medzi mužmicelkovo 8. miesto. 
Na druhej priečke sa umiestnila re-
prezentantka z Maďarska – jej čas 
1:26:57, tretiu priečku obsadila naj-
lepšia bežkyňa AK Tlmače Katarí-
na Došek – 1:28:40 a na 4. mieste 
v absolútnom poradí skončila ďalšia 
členka AK Tlmače Mirka Moravčíko-
vá s časom 1:41:05.

Na trať 10 km bolo prihlásených 
48 bežcov, z toho 11 žien. Abso-
lútnym víťazom sa stal Matej Pá-
leník z BK Pyxida Čierne Kľačany 
pred Ivom Došekom z AK Tlmače. 
Medzi ženami si prvenstvo vybo-
jovala Radka Roháčová z Lučatína 
pred Natáliou Belovičovou Koval-
čuk team. Na trati sme mohli vidieť 
ešte aj ďalších bežcov AK Tlmače, 
na polmaratóne to boli Peter Salaj, 

Ján Moravčík, Ftantišek Kľúčiar a na 
10 km Slavomír Hajdučík ml. a Sylvia 
Havranová. Na záver by bolo vhod-
né sa poďakovať za kvalitný výkon 
neúnavného moderátora celého 
podujatia Gabriela Kováča z Levíc.

Už o týždeň neskôr sa konal 
v Bratislave XVI. ročník ČSOB mara-
tónu a polmaratónu.

V disciplíne maratón, kde bolo 
prihlásených 322 maratóncov, z AK 
Tlmače robil vodiča na 4 hodiny Mi-
roslav Bátovský – 4:02:14 a 27.miesto 
z 57 mužov nad 50 rokov. Eva Seid-
lová v kategórii žien nad 60 rokov 
zvíťazila s časom 4:39:35.

V polmaratónskej disciplíne to 
boli oficiálne Majstrovstvá SR. Su-
verénne zvíťazil nateraz náš najlep-
ší vytrvalec Tibor Sahajda. Čo však 
mimoriadne potešilo, bolo 3.miesto 
Kataríny Došek z AK Tlmače, ktorá 
si ho vybojovala po vynikajúcom 
záverečnom finiši a osobnom re-
korde 1:24:02.

Z AK Tlmače sa medzi ženami na 
28 mieste umiestnila Mirka Moravčí-
ková s časom 1:42:46 (z 305 prihlá-
sených žien), Ján Moravčík s časom 
1:45:05 (z 918 prihlásených mužov) 
a Viliam Nagy, ktorý si vybojoval 
v kategórii mužov nad 60 rokov veľ-
mi pekné 2. miesto.

Všetkým gratulujeme, lebo v tak 
teplom počasí, aké vládlo v tento 
deň, to nemal nikto jednoduché.

-is-
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Toto obdobie bolo pre turistiku 
prajné. Proticovidové opatrenia sa 
zmiernili, čo sme náležite využili. 
Prvá júnová akcia mala názov Prí-
rodná rezervácia Šomoška, Fiľa-
kovský hrad. Päťdesiat členov KST 
Tlmače, KST Levice a KST Bátovce 
vyrazilo autobusom na jednodňo-
vú akciu priamo na slovensko-
-maďarskej hranici, so zrúcaninou 
hradu Šomoška a unikátnymi prí-
rodnými výtvormi – kamenným mo-
rom a kamenným vodopádom. NCH 
sa nachádza v Prírodnej rezervácii 
Šomoška v Hajnáčskej vrchovi-
ne. Vedľa náučného chodníka boli 
informačné tabule: Huby, Užitočný 
a škodlivý hmyz, Stále a sťahovavé 
vtáky, Obojživelníky a plazy, zastavi-
li sme sa pri jazierkach a prameni 
KRUDY FORRÁS. Traduje sa tu, že 
kto sa z prameňa napije omladne 
o 5 rokov. No nenapi sa. Od potoka 
(410 m) sme po zelenej značke po-
kračovali k zrúcanine hradu Šomoš-
ka (505 m). Na hradnom vrchu rastie 
prevažne buk lesný, najmohutnejšie 
jedince dosahujú vek cez 150 ro-
kov. Naše ďalšie zastavenie bolo pri 
Kamennom mori, ktoré je výsled-
kom prirodzeného zvetrávania ba-
zaltu a gravitačného ukladania jeho 
úlomkov na svahu. A prichádzame 
k najunikátnejšiemu prírodnému 
výtvoru na NCH – ku Kamennému 
vodopádu. Asi 9 metrov vysoký ka-
menný vodopád situovaný pod hra-
dom Šomoška patrí jednoznačne 
k najpôsobivejším prírodným vý-
tvorom na Slovensku. Vznikol pre 
4 miliónmi rokov z bazaltovej lávy, 
ktorá stuhla v kráteri bývalej sopky 
pod zemským povrchom. Päť- až 
šesťboká stĺpovitá odlučnosť sa vy-
tvára pri pomalom chladnutí lávy, 
je charakteristická pre bazalt, av-
šak v takejto ohnutej forme sa radí 
medzi európske unikáty. Po krátkom 
výstupe sme sa ocitli pri hrade Šo-
moška. Hrad pravdepodobne kon-

com 13. storočia založili Kačičovci 
z bazaltových stĺpov. Pomerne krát-
ky zostupom sme zbehli na parko-
visko, odkiaľ sme BUS -om pokračo-
vali do Fiľakova, kde sme navštívili 
Fiľakovský hrad. Aj tento hrad dal 
postaviť rod Kačičovcov ešte pred 
tatárskym vpádom.

Ďalšia aktivita nášho KST pre deti 

je v čase letných prázdnin. Letné 
tábory organizuje občianske zdru-
ženie ART-5 v spolupráci s Mestom 
Tlmače, MsKS a Základnou školou 
Tlmače. Dušou podujatia je Mgr. Ve-
ronika Árendášová. Náš KST vypĺňa 
1-dňový program letného tábora 
detí. Je to voľné pokračovanie ak-
cii Deň mladého turistu, ktoré sme 
organizovali vždy ku koncu škol-
ského roku v Štiavnických vrchoch. 
Letných táborov detí sa zúčastňuje 
približne 60 tlmačských detí Dote-
raz sme participovali na 5 ročníkoch 
Letných táboroch detí.

Júl 2021. Krásny mesiac ako 
stvorený pre turistiku. Pred nami sú 
2 krásne akcie. Veľká Fatra a vrchol 
roka Týždeň tlmačských turistov. 
Veľká Fatra bola našim vyhľadáva-
ným pohorím už pred 20 rokmi. Po 
dlhšej odmlke sme tento rok vy-
stupovali na Krížnu, s nocľahom 
na Kráľovej studni a zostupom do 
Blatnickej doliny. Niektorí turistic-
kí „priatelia“ by Krížnu, či iný kopec 
chceli „dobyť“, Veľký omyl! Hora 
(kopec) Vám len dovolí ak chce, na 

ňu vystúpiť. Nemusia to byť len Hi-
maláje. Úcta a pokora patrí každej 
hore. V júlových horúčavách sa po-
darilo prekonať všetky útrapy tej-
to inak nádhernej túry. 30. 7. 2021 
začalo najočakávanejšie poduja-
tie nášho spoločenstva – Týždeň 
tlmačských turistov (TTT). Škoda, 
že trvalo len do 8. 8. 2021. Len pre 
zaujímavosť už 26. ročník. Tento raz 
do oblasti Strážovských vrchov. Do 
penziónu Rodus v Rajeckej Lesnej 
pricestovalo postupne 32 účastní-
kov. Turistický program zahrňoval 
nielen Strážovské vrchy, ale aj pri-
ľahlú oblasť Malej Fatry. Nástupy na 
túry boli prevažne vzdialené, pre-
to sme využívali zmluvný autobus. 
Ťažko vyzdvihnúť niektorú túru, 
všetky mali svoje čaro. Dovedna 
merali približne 90 km. Boli aj také, 
ktoré trvali večnosť. Zaujímavos-
ti z jednotlivých túr by vyžadovali 
viac pozornosti. Rozsah príspevku 
je však obmedzený. Z viacdňových 
akcii možno ešte spomenúť Nízke 
Tatry- Ohnište. Už len ubytovanie 

Turisti pred vstupom do prírodnej rezervácie Šomoška

Tlmačská turistika v druhej polovici roka 2021

(Pokračovanie na str. 20)

Účastníci letného tábora detí

Kamenný vodopád



20 Tlmačské echo Tlmačské echo

Občasník obyvateľov mesta Tlmače. Vydáva MsKS Tlmače, Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a so- 
ciálnych vecí pri MsÚ Tlmače Vedúci redakčnej rady: Július Žúbor Redakčná rada: Adriána Kuklová, Marta Oťáziková 
Adresa: MsKS, Nám. odborárov 5, Tlmače Tel.č. : 036/634 20 54 E ‑mail: adriana.kuklova@mestotlmace.sk  
Grafické spracovanie a tlač: SB PRESS Tlmače Reg. č. : EV 4020/10  ISSN 1339-0880  IČO vydavateľa: 00 060 861 
Redakcia si vyhradzuje právo výberu a úpravy príspevkov. Neobjednané rukopisy nehonorujeme.

Športovanie je v tejto zložitej 
dobe mimoriadne dôležité. Posilňuje 
našu imunitu, znižuje stres a v prípa-
de detí podporuje zdravý vývoj v po-
hybovej i psychohygienickej oblasti. 
Učí ich spoznávať vlastné možnosti, 
zvládať prekážky a dáva im možnosť 
tešiť sa z výhry a poučiť sa z prehry.

Nadácia SPP v spolupráci s FKM 
Spartak Tlmače a Základnou školou 
v Tlmačoch zorganizovali v areáli Zá-
kladnej školy Tlmače už 3. kolo pod-
porného programu pre rozvoj mlá-
dežníckeho športu v meste s názvom 
ŠPORTUJE CELÁ RODINA. Projekt, 
ktorého cieľom je vytvárať a upev-
ňovať medziľudské vzťahy, priateľ-
ské väzby a vzájomné stretávanie ge-

Športuje celá rodina

nerácií v meste. Vďaka 
projektu nadácie SPP 
sa mohli do športova-
nia zapojiť rodičia, starí 
rodičia spolu so svoji-
mi ratolesťami.

Vďaka projektu sa 
podarilo zabezpečiť 
športové, materiálno-
-technické vybave-
nie, výstroj, pomôcky 
a ceny pre deti. Or-
ganizátori prichysta-
li účastníkom pekný 
športový deň s vhod-
ným a prípustným ob-
čerstvením. Netradič-
ný futbalový turnaj 
mal bohaté zastúpe-
nie detí i rodičov. Ro-

dičia sa medzi zápasmi osviežovali 
a hodnotili vlastné, ale najmä výkony 
svojich detí. Deti sa zas bavili povzbu-
dzovaním svojich kamarátov. V zápa-
soch sa deti predviedli úctyhodnou 
bojovnosťou, športovým nasadením 
a spolu s rodičmi sa v zápasoch vzá-
jomne dopĺňali. Víťazmi boli všetci 
aktéri futbalového turnaja. Účastní-
ci dostali tričká s logom nadácie SPP, 
medaily a futbalovú loptu.

V súčasnej dobe je veľmi dôle-
žité, aby sme povzbudzovali deti 
a mládež k športovaniu a pomohli 
im rozvíjať športové zručnosti. Preto 
sme radi, že sme pre naše deti v Tl-
mačoch mohli zorganizovať takúto 
športovú aktivitu. Pevne veríme, že 
sa aj naďalej budeme môcť zapájať 
do projektov, ako je tento z nadácie 

SPP. Bez finančnej pomoci a podpo-
ry nadácie SPP by sme v našom mes-
te nemohli zorganizovať podobné 
aktivity. Veríme, že v budúcnosti si 
všetci kompetentní v našom mes-
te uvedomia, že šport má ľudí spá-
jať a nie rozdeľovať. Ďalej veríme, 
že mestské kluby v spolupráci so 
základnou školou a pomocou ro-
dičov, sponzorov nadobudnú ešte 
väčšie rozmery ako doteraz. Dúfa-
me, že tradičné športy s dlhoročnou 
tradíciou v našom meste tu budú 
i naďalej pre našich občanov, špor-
tovcov a hlavne pre všetky detské 
kategórie.

Ešte raz chceme poďakovať Na-
dácii SPP a projektu Športuje celá 
rodina.

Výbor FKM Spartak Tlmače

v Jánskej doline je očarujúce nie to 
kráľ Jánskej doliny – Ohnište so skal-
ným oknom, ktoré je vidno zďaleka. 
23 km dlhá túra neodradila našich 
turistov od krás a pekných výhľadov 
z tohto pohoria.

V októbri tohto roku sa usku-
točnila túra do Chočských vrchov. 
Prekrásna scenéria Prosieckej a Kva-
čianskej doliny uchvátila našich tu-
ristov. Záujem o jedno dňové akcie 
býva veľký. Tak tomu bolo aj teraz, 
autobus sa zaplnil skoro do posled-
ného miesta.

Žiaľ nepodarilo sa nám naplniť 
všetky akcie z tohtoročného kalen-
dára. Nešťastná pandémia opäť za-
siahla do našich plánov. Vyššia moc. 
Ešte šťastie, že náš znalec Štiavnic-
kých vrchov to vyplnil zaujímavými 

Tlmačská turistika v druhej polovici roka 2021
jednodňovkami. Jeho zásluhou sa 
založila tradícia poznávania stráž-
nych veží, tzv. vartoviek. Bližšie 
o tom v budúcom ECHu.

Snáď niekoľko slov o náučnom 
chodníku. Máme radosť, že počet 
návštevníkov neustále rastie. Pre-
javujú oň aj média, posledný raz 
Rádio Regina – západ. Je zaradený 
do systému náučných chodníkov 
na Slovensku, kde patrí do 6 naj-
viac odporúčaných. Pribudli od-
dychové lavičky pred Vyhliadkou. 
Adresujeme všetkým návštevní-
kom prosbu nezamieňať si vrcho-
lovú knihu s cvičebnicou zákla-
dov kreslenia. Udržujme čistotu 
na chodníku a jeho okolia. Sved-
čí to o našej kultúre a vyspelosti. 
Ďakujeme.

Jozef Pecha

(Dokončenie zo str. 19)

Skalné okno, ohnište

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch 
Martin Majer (v strede) a Michal Titurus (vpravo) 
odovzdávajú ceny za účasť na turnaji

Spoločná fotografia účastníkov turnaja ŠPORTUJE CELÁ RODINA


