
(Pokračovanie na str. 2)

SLOVO 
PRIMÁTORA

Naše noviny si môžete 
prečítať aj online na

www.tlmacskeecho.sk

Vážení občania,
v priebehu roku sa dostáva-

me do obdobia, ktoré pre väčši-
nu z nás znamená oddych, relax, 
príjemnú náladu. Je to čas, kedy sa 
asi mnohí tešíme krásnemu letné-
mu počasiu. Slniečko nás vyhna-
lo do záhrad, k vode, či na hory. 
Riešime nadchádzajúce dovolen-
ky, vyberáme letné aktivity a po-
byty. Koniec júna je nenávratne 
tu, školy utíchnu, rozpŕchne sa 
detský džavot zo školských lavíc, 
zaznie posledné zvonenie, ktoré 
odštartuje čas na oddych, zába-
vu, šport, stretnutia s priateľmi 
a rodinou. Prídu na rad posede-
nia na terasách, či prechádzky po 
našich zelených Tlmačoch, za po-
znaním krás slovenských kútov, 
alebo cesty za ďalekou exotikou.

Príjemné teplo, osviežujúci ve-
černý vánok, spev vtákov, vôňa 
sviežeho letného ovocia. Dôvod na 
nové pozitívne myšlienky, ustu-
pujúci stres a zhon prenecháva 
priestor na pokoj, radosť a poho-
du. To sú chvíle, ktoré snáď viac 
ako nikdy v tomto období všet-
ci potrebujeme. Máme za sebou 
neľahké časy, sprevádzané spolo-
čenským, zdravotným, politickým, 
ekonomickým aj humanitárnym 
vypätím.

Z tohto miesta vám všetkým 
prajem, aby sa vaše letné plány 
naplnili do bodky, aby ste našli 
a vstrebávali energiu, ktorú nám 
tieto dni ponúkajú. Deti nech sa 
tešia zo zážitkov, nových priateľ-
stiev, letných lások aj z nových 
skúseností.

Želám vám milí Tlmačania, aby 
vás zdravie sprevádzalo, aby ste 
leto ukončili dobre naladení a pri-
pravení zúročovať energiu v ostat-
ných mesiacoch.

Miroslav Kupči
primátor mesta

 Prešlo už viac ako 13 rokov, 
kedy so zástupcami mesta St. Just 
Chaussée bol nadviazaný prvý 
kontakt. V dňoch 21.–25. 10. 2009 
na medzinárodnom folklórnom 
festivale v Beauveais za účasti FS 
Vatra došlo k dohodnutiu spolu-
práce v oblasti školstva, kultúry, 
športu a verejnej správy medzi 
mestami Tlmače a francúzskym 
Saint Just en Chaussèe a zasadi-
li sa prvé semienka družobných 
väzieb a priateľstva. Priateľstva 
medzi ľuďmi, ktorí vnímali, že 
prekročiť vlastné hranice zna-
mená obohatiť svoje poznatky, 

Družobná a športová 
návšteva v meste Saint Just 
en Chaussè vo Francúzsku

Pani učiteľke
Nad naším školským dvorom
holubienky leteli
a doprostred toho
lístoček nám spustili.

A na tom lístočku
Stála vďaka veľká,
ona bola pre Vás,
pani učiteľka.

My sme len lístoček
do triedy priniesli,
aby sme Vám vďaku
do srdiečka vniesli.

Aby sme si spolu
tu zaspomínali
na roky prežité
a jak Vás rady mali.

Ak už v tejto škole
sedieť nebudeme,
na vás pani učiteľka
si vždy spomenieme.

A zabudnúť Vás? To nedá sa,
keď dobré v srdci zostane,
bolo nám u s vami dobre,
boli sme ako pri mame.

Nie, neukončila sa ešte veta
za ňou sme bodku nedali,
aj keď striebro sa bude
do vlasov vplietať,
rady by sme sa s Vami stretali.

Mgr. Edita Andrášiová

zmýšľanie, kultúru, šport, zvyky, 
tradície ale aj život sám o sebe. 
Pamätným dátumom v tomto 
vzťahu bol 7. máj 2016, kedy naše 
mestá oficiálne podpisom zmluvy 
spečatili partnerské a družobné 
vzťahy na pôde mestského úradu 
v Tlmačoch. Odvtedy sa delegácií 
mesta Tlmače podarilo navštíviť 
malý francúzsky skvost v roku 
2018. Hlavným cieľom návštevy 
bola niekoľkonásobná účasť na 
športových pretekoch organizo-
vaných regiónom Plateau Picard 
pod názvom Rallye Raid. Zasta-
vení celosvetovou pandémiou sa 
naše vzájomné návštevy pretrhli 
na obdobie štyroch rokov.

Jún 2022 sa stal symbolom 
opätovného stretnutia, tento-
krát opäť v Saint Just. Oficiálne 
pozvaní organizáciou 11. prete-
kov Rallye Raid sme naplnili dve 
družstvá zložené z atlétov AK Tl-
mače: Tím „Les aventuriers de 
Tlmače“tvorili: Miroslav Bátov-
ský, Ján Moravčík a Samuel Rá-
koci. Tím „Les interprètes de Tl-
mače“tvorili: Sylvia Havranová, 
Daniela Havranová a Peter Sa-
laj. Pozvanie Asociácie pre part-
nerské vzťahy so Saint Just prijali 
Miroslav Kupči s rodinou, Július 
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Za posledné roky sme si už 
v našej samospráve takpovediac 
museli zvyknúť na obdobia preži-
té v rozpočtovom provizóriu. Iste 
je vám známe, že samospráva po-
čas rozpočtového provizória ne-
môže investovať svoje prostried-
ky do nových projektov. Môže 
však počas provizória využívať 
každý mesiac jednu dvanástinu 
schváleného rozpočtu predchá-
dzajúceho roka. Inak tomu nie je 
ani v Tlmačoch. V tomto období 
sme nezaháľali a v rámci finanč-
ných možností sme riešili drob-
né opravy: na Továrenskej ulici 
opravu priechodu pre chodcov 
aj jeho po havárii zničené verej-
né osvetlenie, osadili sme novú 
informačnú tabuľu na Viničnej 
ulici. Koniec roka sme stihli ob-
darovať priedomia obytných do-
mov na Dlhej aj Kotlárskej ulici 

Aj napriek rozpočtovému provizóriu sa život v Tlmačoch 
nezastavil ani v roku 2022

ková organizácia Služby mesta 
Tlmače osádzala v areáli základ-
nej školy drevené pódium, ktoré 
bude mať ZUŠ aj ZŠ k dispozícii 
na rôzne podujatia vďaka neutí-
chajúcej aktivite poslankyne MsZ 
Veronike Árendášovej a Daniele 
Chovanovej, ktorým spoločenský 
a kultúrny osud nášho mesta nie 
je ľahostajný.

V neposlednom rade sme si 
v rámci bežných výdavkov spl-
nili „družobnú dlžobu“voči našej 
partnerskej Asociácií Priateľstva 
St. Just Slovaque z mesta Saint 
Just en Chaussèe vo francúzsku, 
ktorej členovia nám ešte počas 
korony na znak družobného pria-
teľstva poslali súsošie. Podarilo sa 
nám ho osadiť pri vstupe do MsÚ 
a pri tej príležitosti zveľadiť toto 
miesto položením novej dlažby 
a skultúrnením miesta.

Žúbor a Zuzana Kotrus Rákocio-
vá s rodinou.

Program v dňoch 2.6.–7.6. bol 
nabitý nezabudnuteľnými a cen-
nými stretnutiami, oficiálnym 
prijatím v historickej budove 
mestského úradu primátorom 
mesta Fransom Desmedtom a ďal-
šími poprednými predstaviteľmi. 
Všetka pozornosť však bez pochýb 
patrila 24-hodinovým pretekom 
so štartovacím výstrelom v sobo-
tu 4.6. o 11:00 hod. Družstvá sú-
ťažili v 23 rôznych disciplínach 
v konkurencii 38 družstiev. Me-
dzi zaujímavé disciplíny patri-
li beh Cross Ekiden, Run&Bike, 
stolný tenis, petanque, orientačný 
beh, skok do diaľky, člnkový beh, 
golf, biathlon BMX, canoe, pre-
nášanie drevených polien, ská-
kanie na švihadle, nočný orien-
tačný beh. Svoje polienko v ohni 
sme mali v niekoľkých disciplí-
nach. Na popredných miestach 
sme sa umiestnili v hode medi-
cinbalom, streľbe z luku, zo vzdu-
chovky, v hode na basketbalový 
kôš, v šípkach, v zajačom behu, 
v preteku horských bicyklov, či 
vo veslovaní. Silnou a zážitkovou 
disciplínou pre oko rozhodcov aj 
návštevníkov bola tanečná zo-
stava na steperi. Naše družstvá 

opäť nesklamali a tentokrát sa 
synchrónne niesli francúzskym 
ovzduším tanec aj tóny „Macej-
ka“. Rozosmiali a pobavili sme 
všetkých prítomných a dali aj re-
pete. Preteky Rallye Raid sú ná-
ročné predovšetkým z časového 
hľadiska. 24 hodín nepretržitého 
súťaženia vrátane noci, s malič-
kou dvojhodinovou prestávkou 
na oddych. Počasie bolo milo-
srdné a oznamovaná nepretrži-
tá búrka sa dostavila ale v malých 
množstvách a tak športovci zvlád-
li disciplíny suchí. Nedeľa ráno 
ešte patrila dvom disciplínam, 
po ktorých nasledovali vyhod-
notenie. O jedenástej hodine sa 
zastavila časomiera a nasledoval 
záverečný ceremoniál. Sprevá-
dzaný skvelou hudbou bubnovej 

kapely družstvá z Tlmáč obdržali 
špeciálnu cenu za účasť. Celkové 
umiestnenie však veľmi potešilo. 
Patrilo nám 12. a 17. miesto z 38. 
Boli sme viditeľní nielen na poli 
bojovom ale aj pri povzbudzo-
vaní. Slovensko- tlmačská vlajka 
nás sprevádzala na každom kro-
ku a aj vďaka v Saint Just žijúcim 
slovensko- francúzskym párom 
sme mali počas súťaže veľkú pod-
poru. Opäť sme dokázali, že sa 
vieme tešiť z maličkostí a prežívať 
každý jeden aj keď len čiastkový 
úspech. Ďakujeme našim špor-
tovcom za skvelé výsledky, repre-
zentáciu a výborné meno mesta 
Tlmače v zahraničí.

Priatelia z organizácie družob-
ného partnerstva sa počas celého 
pobytu o nás vzorne starali a na-

plnili tak opäť raz cieľ jedineč-
ných zážitkov, nezabudnuteľných 
spomienok a pečatili to, k čomu 
sme sa v roku 2016 zmluvne za-
viazali:
• posilniť priateľské vzťahy, kto-

ré existujú medzi obyvateľmi 
obidvoch miest,

• podpora a vzájomný rešpekt 
informovaním občanov o ži-
vote partnerského mesta, 
o jeho potrebách, špecifikách, 
v duchu tolerancie,

• prehĺbenie a rozvíjanie vý-
men v oblasti školstva, špor-
tu, ekonomiky, sociálnej a kul-
túrnej oblasti.

Našim francúzskym partne-
rom sa to podarilo aj vďaka pod-
písaniu darovacej zmluvy s pri-
mátorom mesta Tlmače počas 
nášho pobytu, v ktorej sa zavia-
zali darovať mestu a jeho školám 
sumu 2478‚70 €. My sme na oplát-
ku osadili Francúzmi zaslanú so-
chu vyjadrujúcu akt priateľstva 
pri mestskom úrade v Tlmačoch.

Družobné vzťahy sme po 4 ro-
koch obnovili a veríme, že túto 
tradíciu dodržíme a našich pria-
teľov zo Saint Just en Chaussèe 
najbližšie privítame medzi nami 
na tlmačskej pôde.

A bientôt, les amis!
-zkr-

Družobná a športová návšteva v meste Saint Just en Chaussè 
vo Francúzsku

novými lavičkami. Dlho žiadanou 
bola aj výmena okien a dverí na 
Dome smútku na Lipníku. V de-
cembri 2021 sa nám to podari-
lo. Toto však nie je záver našich 
plánov s Domom smútku. Máme 
na pamäti potrebu vybudovania 
prestrešení pred oboma doma-
mi smútku. Tlmačania si zaslú-
žia organizáciu dôstojných roz-
lúčok s našimi príbuznými. Táto 
výstavba však patrí do kapitoly 
kapitálových výdavkov rozpoč-
tu mesta. Jar sa tradične niesla 
v znamení vysprávky výtlkov 
na miestnych komunikáciách 
a chodníkoch, ktorú realizovali 
naše Služby mesta Tlmače. Je ich 
veľa a rovnako vnímame potre-
bu alokovania vyššej čiastky fi-
nancií z rozpočtu na kompletnú 
rekonštrukciu niektorých častí 
miestnych komunikácií. Príspev-

Vek mestskej infraštruktúry, 
inžinierskych sietí ale aj bloko-
vanie rozpočtu priniesli do mesta 
viaceré havárie na zariadeniach, 
ktoré bolo potrebné bezodkladne 
riešiť. Pri novo zriadenom Komu-
nitnom centre sa roztrhlo kanali-
začné potrubie a časť rekonštru-
ovanej stavby zaliali splašky, 
v dolnej škôlke na Novej ulici sa 
roztrhlo vodovodné potrubie, kto-
rého oprava sa nezaobišla bez ne-
plánovaných búracích a sanač-
ných prác. Rovnakú haváriu sme 
mali aj na amfiteátri a aby toho 
nebolo dosť, službu vypovedalo 
aj kanalizačné potrubie pod Spo-
ločenským domom na Lipníku.

Všetky opravy sme zvládli 
a veríme, že už aj s funkčným roz-
počtom ich zvládneme ešte viac.

-mk-
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Mesto Tlmače je svojou rozlo-
hou druhé najmenšie v okrese. Zá-
roveň patrí medzi tie, ktoré majú 
najvyššiu hustotu obyvateľstva na 
m². Dlhodobo vnímame odliv oby-
vateľov z nášho mesta. Negatívny 
dopad na túto situáciu mala v prie-
behu minulého roka aj celosveto-
vá pandemická situácia. Tento jav 
v sebe nesie otázku ako sa s odli-
vom občanov vysporiadať. Čo im 
ponúknuť, aby neboli nútení od-
chádzať, aby radi v našom mes-
te ostávali a cítili sa tu príjemne, 
pohodlne a šťastne. Svetlo zmeny 
prišlo s výstavbou rodinných do-
mov na Lipníku na uliciach Na 

Festúnku a Záhradná. Mnoho mla-
dých rodín tu našlo svoj domov. 
Stále sú však medzi nimi občania, 
ktorí svoje trvalé bydlisko evidu-
jú v inej samospráve a podielové 
dane, ktoré nám poukazuje štát na 
základe prepočtu na obyvateľov, 
mieria do iných samospráv. Aj to 
je dôvod, ktorým sa znižujú príjmy 
samosprávy alokované na rozvoj. 
Medzitým však pozitívnu dráhu 
k vyššiemu počtu obyvateľov na-
štartoval v roku 2020 súkromný 
staviteľ, ktorý na Topoľovej ulici 
aktuálne dokončuje bytovku s 32 
bytovými jednotkami určenými 
do osobného vlastníctva. Záujem 
o ne prejavili rodiny aj jednotlivci 
z blízkeho okolia.

Druhou správou, ktorú obča-
nia vnímajú veľmi citlivo je vývoj 
situácie so „slobodárňami“. De-
veloper, ktorý ich vlastní, niekoľ-
ko rokov riešil otázku stavebného 
povolenia na ich prestavbu na by-
tové jednotky. Po dlhom čase a pre 
občanov symbol dôb minulých, sa 

Bytová výstavba – symbol vyššieho počtu 
obyvateľov

tento rok dočkáme za-
čiatku prestavby jednej 
z troch objektov, do kto-
rých nový vlastník vsadí 
jednoizbové a trojizbo-
vé byty stredného štan-
dardu. Dňa 30. 05. 2022 
sa na mestskom úrade 
uskutočnilo stretnu-
tie s developermi tohto 
projektu, ktorí priblížili 
situáciu, ich plány a zá-
mery ako vo veci pokra-
čovať. Kľúčovým para-
metrom ostáva otázka 
parkovania, ktorá trápi 
celé naše mesto. K vybu-

dovanému poč-
tu bytov, mu zo 
zákona prislú-
cha potrebný 
počet parkova-
cích miest. Na 
stole mestské-
ho zastupiteľ-
stva leží otázka, 
či pozemky po-
trebné k vybu-
dovaniu tých-
to parkovacích 
miest odpre-
dá, čím vznik-
ne priestor na 
takzvané re-
zidenčné par-
kovanie, alebo 
pozemky iba 
dlhodobo pre-
najme. Uvidíme 
akou cestou sa 
mestské zastupi-
teľstvo vyberie. 
Dobrou správou 
však je, že opäť 

pribudnú možnosti bývania v Tl-
mačoch.

Tretím developerským pro-
jektom, ktorý bol predstavený na 
rokovaní na mestskom úrade, je 
projekt výstavby dvoch bytových 
domov nad Tescom. Rovnako sa 
jedná o byty v súkromnom vlast-
níctve, stredného štandardu. Malo 
by v nich pribudnúť do evidencie 
až 80 bytových jednotiek v období 
do dvoch rokov.

So zvýšeným počtom bytov 
a obyvateľov silnie bezodkladná 

potreba riešiť dobudovanie kanali-
zácie v meste a výstavba čistiarne 
odpadových vôd. „Nočná mora“ 
Tlmáč, ktorá rezonuje nepretrži-
te od roku 2009. Aktuálny stav do-
budovania kanalizácie je po roz-
hodnutí krajského súdu v Nitre 
o zrušení stavebného povolenia 
na ČOV taký, že spoločne s realizá-
torom stavby Západoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou rieši-
me náhradný pozemok na jej vy-
budovanie. Absolvovali sme spo-
ločne s obcou Rybník stretnutia 
s majiteľmi parciel, ktoré by boli 
vhodné na výstavbu ČOV, ktoré 
sa nachádzajú v bezprostrednom 
susedstve pôvodne navrhovanej. 
Všetci dotknutí s prvotným návr-
hom súhlasili. Ostáva tento súhlas 
premeniť do zmluvného vzťahu 
a následne riešiť prepracovanie 
projektu a nové stavebné povole-
nie. Dátum realizácie sa tak opäť 
posúva, avšak veríme, že už nič 
a ani nikto nebude stáť v ceste re-
alizácie tak potrebnej ČOV a do-
budovania kanalizácie v meste Tl-
mače. Možnosti čerpania zdrojov 
z Európskej Únie nahráva fakt, že 
Plán obnovy Slovenska počíta na 
nasledujúce programové obdobie 
s veľkým balíkom financií na do-
budovanie chýbajúcej infraštruk-
túry „vody a kanálu“na Slovensku.

Kapacít na bývanie by teda 
mohlo byť dostatok, je iba na nás 
akú pridanú hodnotu mesto po-
skytne nádejným budúcim obča-
nom, aby v nich pomohlo umoc-
niť presvedčenie, že Tlmače sú tá 
správna voľba na život.

-zkr-Vizualizácia prestavby prvej „slobodárne“

Vizualizácia dvoch bytových domov – projekt nad Tescom
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Volebné obdobie prinieslo na-
šej samospráve komplikované 
chvíle. Postihnutí dôsledkami 
epidemiologickej situácie, ktoré 
spôsobili pozastavenie mnohých 
procesov v samospráve ale aj ne-
ustále názorové rozdiely v ra-
doch volených predstaviteľov 
prinášali rozpočtové provizóriá 
a tým znefunkčnenie chodu sa-
mosprávy na úrovni investova-
nia, či používania kapitálových 
prostriedkov. Napriek tomu sme 
neustále sledovali výzvy, chys-
tali projekty, dokumentáciu, sys-
tematicky dohliadali na proces 
schvaľovania projektov, či štát-
nych dotácii podaných pred 
týmto obdobím.

Predsa len sme uspeli v nie-
koľkých oblastiach:

Havarijný stav 
telocvične základnej 

školy
Deti Základnej školy v Tlma-

čoch môžu opätovne využívať 
priestory telocvične, tentokrát 
však vstúpia do krásnych zre-
konštruovaných a zmodernizo-
vaných priestorov.

Po dlhoročných žiadostiach 
podávaných na Ministerstvo 
školstva SR sa šťastie usmialo aj 
na mesto Tlmače. Od roku 2015 
sme podávali žiadosti, dopĺňali 
a menili podľa požiadaviek ria-
diaceho orgánu. Systematický 
nátlak, presviedčanie o potrebe 
riešenia havarijného stavu, ne-
ustále zasielané fotodokumentá-
cie o reálnom stave telocvične, 
so zatečenými stropmi, plesňou 
pokrytými stenami, schátra-
nými šatňami a sociálnymi za-
riadeniami, prispôsobovaním 
zmien v projekte a neúnavná 
práca primátora mesta ako aj 
zodpovedných zamestnancov 

Rekonštrukcie, opravy a modernizácie školských budov
priniesla výsledky v podobe 
krásnej, dňa 22. 4. 2022 prevza-
tej telocvične. Dnes by ju mnohí, 
ktorí v minulosti školu navšte-
vovali, nespoznali.

Havarijný stav v údajoch:
„Havarijný stav strechy so 

zateplením telocvične ZŠ“na 
jeho odstránenie bola poskyt-
nutá dotácia zo ŠR vo výš-
ke 80 104 €, spoluúčasť Mesta 
bola 496‚54 €, vyplatená bola 
FA v sume 80 600‚54 €. „Hava-
rijný stav podlahy telocvične 
ZŠ“na jeho odstránenie bola po-
skytnutá dotácia zo ŠR v sume 
44 714 €, spoluúčasť mesta bola 
9 541‚11 €, faktúra bola vo výške 
54 255‚11 €. Odstránenie oboch 
havárií boli vykonané a faktu-
rované na základe ZoD č. 120/
ZŠ/2020, ktorá okrem v.u. dvoch 
havarijných stavov riešila aj vý-
menu bleskozvodov na celom ob-
jekte a rekonštrukciu elektroin-
štalácie v šatniach a skladoch 
telocvične v sume 9 118‚28 €. 
ZoD č. 120/ZŠ/2020 bola na cel-
kovú sumu 143 973‚93 €. Neskôr 
bol rozsah prác na telocvični ZŠ 
rozšírený o rekonštrukciu soci-
álnych zariadení, ktorej rozsah 
bol daný ZoD č. 120/ZŠ/2021, vy-
súťažená bola na sumu 59 873 €, 
celá suma z rozpočtu mesta. 
V priebehu prác v objekte boli 
odbornou firmou, ktorá rekon-
štruovala elektroinštaláciu, 
odporučené výmeny starých 
rozvodov a rozvádzača v sále te-
locvične tak, aby spĺňali požia-
davky legislatívy a prevádzky 
v objekte. Tieto výmeny nebolo 
možné začleniť do havarijných 
stavov a v čase prípravy PD na 
rekonštrukciu neboli predme-
tom. Suma za tieto vyvolané in-
vestície je 5 220 € + 1 600 € za 
úpravu cvičebných prvkov v te-
locvični v súvislosti s položením 

novej palubovky a ich revízne 
správy /spolu 6 820 €/ a boli vy-
konané na základe objednávky 
zo strany mesta.“

Veríme, že sa vo vynovenej 
telocvični budú príjemne cítiť 
deti, ale aj všetci ostatní nadšen-
ci športu, ktorí do nej zavítajú.

„Zvyšovanie 
energetickej účinnosti 
budov Základnej školy 

v meste Tlmače“
V uplynulých dňoch a po viac 

ako ročnej príprave podkladov 
na projekt rekonštrukcií budov 
ZUŠ a následne budov ZŠ prichá-
dzajú pre mesto Tlmače aj veľmi 
pozitívne správy.

Slovenská inovačná a ener-
getická agentúra dňa 1. 5. 2022 
Mestu Tlmače zaslala Roz-
hodnutie o schválení Žiadosti 
o nenávratný finančný príspe-
vok ŽoNFP310040BUP5 (Výzva 
SC−431−2021−68) na

„Zvyšovanie energetickej 
účinnosti budov Základnej ško-
ly v meste Tlmače“, ktorej úče-
lom je rekonštrukcia jestvujú-
cich objektov areálu ZŠ v meste 
Tlmače s cieľom ich zmoderni-
zovania a zlepšenia tepelno-

-technických vlastností stavby 
so znížením energetickej nároč-
nosti v sume 803.481‚92 €.

Za sebou máme úspešnú sprá-
vu o schválení žiadosti, prebie-
ha však ešte kontrola verejné-
ho obstarávania na zhotoviteľa 
a potom už nič nebude brániť 
tomu, aby sme sa pustili do re-
konštrukcie.

Samotnému podaniu výzvy 
predchádzali diskusie na mest-
ských zastupiteľstvách, nakoľko 
sa poslanci a primátor rozchá-
dzali v postupnosti priorít pri 
rekonštrukcii budov.

Pani riaditeľka ZUŠ Mgr. Go-
dová dňa 25. 2. 2021 na MsZ 
k predmetnej veci vyjadrila svoj 
postoj:

„čo sa týka materiálneho vy-
bavenia – hlavne okien, je to veľ-
mi zlé, ak máme v triede aspoň 
jedno okno, ktorým sa dá vetrať, 
tak sme radi. Ostatné sú buď pri-
klincované, umývať sa to nedá, 
mohli by vypadnúť, medzi oknami 
nie je ani múr. Máme 58 veľkých 
starých okien, jedno sme si vy-
menili na chodbe, lebo to nebolo 
mysliteľné, aby sa tam nevetra-
lo. Vchodové dvere sme dali tie, 
ktoré sme kupovali ešte do dolnej 
školy, keď bola prietrž mračien, 

tak nám cez dvere zatekalo aj 
na prechode medzi budovami. 
Mali sme chodbu zaliatu vo-
dou, museli sme maľovať zate-
čené triedy.“Primátor vyjadril 
svoj postoj tiež: „v základnej 
škole hrozilo, že nám ju zavrú, 
keď nedoriešime elektroinštalá-
ciu – my sme tam robili komplet 
rozvody. Okná boli vymenené 
ešte za éry bývalého primá-
tora pána Bizoňa, tiež streš-
ná krytina bola vymenená za 
jeho éry. To, že akým spôsobom 
boli vymenené okná a strešná 
krytina – nie sú tam vymenené 



5Tlmačské echo

Občania mesta Tlmače ale nie-
len oni, občania priľahlých obcí, 
ľudia regiónu aj mimo neho, roky 
zažívajú denné útrapy s doprav-
ným uzlom pod Lipníkom na kri-
žovatke ciest I/76 a II/564. Jediná 
prístupová cesta na sídlisko Lip-
ník, jediná cesta spájajúca rých-
lostnú cestu R1 s našim regiónom, 
tranzit, ktorý spája hlavnú trasu 
z Poľska cez BB smerom na juh, 
hranice s Maďarskom… Jediná 
cesta, ktorá je rokmi zaťažova-
ná obchádzkami z dôvodov rôz-
nych rekonštrukcii cestných te-
lies v regióne, z dôvodu blízkosti 
strategického podniku, JE MO, je-
diná cesta, ktorá je denne frek-
ventovaná stovkami kamiónov 
a tisíckami osobných motorových 
vozidiel. Cesta, ktorá je dejiskom 
častých dopravných nehôd, kolí-
zii, komplikovaných a neprehľad-
ných prejazdov.

Dlhé roky sa hovorí o potre-
be riešenia dopravnej situácie 
v tomto uzle.

Inak tomu nebolo ani v roku 
2020, keď sa zástupcovia mes-
ta Tlmače, primátor Miroslav 
Kupči a prednostka MsÚ Zuza-
na Kotrus Rákociová zúčastni-
li v Hronovciach pracovného 
stretnutia so štátnym tajomní-
kom Ministerstva dopravy SR 
Ing. Jaroslavom Kmeťom. Te-
matika bola pestrá a týkala sa 
problémov ciest, cestných aj že-
lezničných uzlov v regióne, kto-
ré spadajú pod gesciu MD SR.

V roku 2020 pod vplyvom 
dočasnej uzávery levického 
nadjazdu sme veľmi negatív-
ne pociťovali nárast dopravy 
v tomto úseku, kde sa pretínajú 

Bude mať mesto Tlmače funkčnú križovatku  
pod Lipníkom?

cesty troch tried: I/76-II/564 
a III−1585. Premávka sa znáso-
bila, neustále spôsobuje kolízne 
situácie, vedúce aj k dopravným 
nehodám, evidujeme nadmer-
ný priechod kamiónovej dopra-
vy spojený s nedodržiavaním 
pravidiel cestnej premávky, či 
ohrozovanie bezpečnosti ľudí, 
prechádzajúcich touto križo-
vatkou ako aj dlhé a kolízne vy-
chádzanie občanov zo sídliska 
Lipník a to jedinou príjazdovou 
cestou č. III. – 1585. V minulosti 
dochádzalo k niekoľkým posú-
deniam, no jednania na úrov-
ni VÚC, prípadne RSC skončili 
nutnosťou vykúpiť mestom po-
zemky, pripraviť štúdiu reali-
zovateľnosti a následne posúdiť 
možné varianty osadenia sve-
telnej križovatky, prípadne kru-
hového objazdu. Finančné mož-
nosti mesta sú v tomto rozsahu 
obmedzené a tak aj na stretnu-
tí so štátnym tajomníkom pri-
mátor predložil požiadavku na 
Slovenskú správu ciest, aby sa 
tento uzol stal súčasťou pripra-
vovanej prioritizácie projektov 
na nasledujúce roky. Križovat-
ka je hlavným ťahom dopravy 
prepojenia R1 zo severu na Kal-
nú, Šahy a teda aj na Maďarsko. 
Bezpečnosť lokálnej dopravy, 
tak aj chodcov je v tomto úse-
ku denno – denne ohrozovaná, 
pretože v úseku po ceste I. trie-
dy účastníci cestnej premávky 
nedodržiavajú rýchlosť 50 km/h 
a prehľadnosť križovatky v ex-
ponovaných časoch v priebehu 
dňa je veľmi nízka. Chýbajú od-
bočovacie pruhy, autá sa aj na-
priek obmedzenej šírke most-

ného telesa pokúšajú radiť do 
fiktívnych pruhov, aby zrýchli-
li premávku. Už v tom čase nám 
štátny tajomník sľuboval obh-
liadku priamo na mieste.

Rokovania nešťastne preťala 
epidemiologická situácia. V mi-
nulom roku sa nám ich poda-
rilo obnoviť a tak aj vďaka me-
dziobecnej spolupráci a vedeniu 
mesta sme absolvovali niekoľko 
rokovaní na úrovni Minister-
stva dopravy SR, MIRRI SR, či 
rokovaní s NSK. Bola zrealizova-
ná obhliadka na mieste, zdoku-
mentovaná situácia, zaslané vý-
hrady kompetentným orgánom 
voči ďalším výlukám v doprave. 
Tým posledným rokovaním na 
MD SR v Bratislave bolo 3. mája 
2022, na ktorom sa zúčastnili 
primátor Miroslav Kupči, sta-
rostovia obcí Malé Kozmálov-
ce Kozárovce a prednostka MsÚ 
v Tlmačoch.

Očakávania neboli veľké, veď 
roky počúvame ako nie sú pe-
niaze na investičné akcie v cest-
nej doprave. Obavy sa potvrdi-
li a z úst generálneho riaditeľa 
sekcie cestnej dopravy odznelo, 
ako desať rokov márne žiada-
jú MF SR o navýšenie prostried-
kov na modernizáciu cestnej in-
fraštruktúry. Aktuálny rozpočet 
na kapitálové výdavky SSC je vo 
výške 0 €. MD SR však predsa len 
prekvapilo zaujímavou informá-
ciou. Bola vykonaná štúdia re-
alizovateľnosti v danom úseku 
cesty, podľa ktorej hlavný prob-
lém spočíva na ceste II /564, kto-
rá je vo vlastníctve NSK. Je nutné 
vybudovať odbočovacie pruhy. 
Opodstatnenosť kruhového ob-

jazdu sa nepotvrdila. Na otázku, 
či by bolo možné z dostupných 
zdrojov vybudovať na uprave-
nej križovatke aspoň svetelnú 
signalizáciu, sme dostali odpo-
veď, že správcom takejto signa-
lizácie by mala byť samospráva, 
čo znamená, že aj jej investorom.

Po tomto stretnutí sa problém 
riešenia križovatky dostal na ro-
kovanie zastupiteľstva Nitrian-
skeho VÚC, ktoré sa konalo dňa 
16. mája. Tému otvorila poslan-
kyňa VÚC Martina Holečková so 
záverom, že s kruhovou križo-
vatkou sa momentálne v tomto 
úseku neráta. Slovenská sprá-
va ciest s cieľom zvýšiť bezpeč-
nosť a plynulosť cestnej premáv-
ky navrhla doplniť odbočovacie 
pruhy (ľavé odbočenia) na ceste 
II/564 a III/1585, ktoré sú v sprá-
ve Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Úrad NSK pripraví do naj-
bližšieho zastupiteľstva návrh 
následných krokov, nevyhnut-
ných k realizácii tohto zámeru.

Vedenie mesta v týchto dňoch 
rokuje na pôde NSK o ďalšom po-
stupe.

Čelní predstavitelia dotknu-
tých samospráv však vnímajú, 
že danú vec je potrebné riešiť 
komplexne, v celom úseku od 
obce Kozárovce až po koniec 
obce Malé Kozmálovce, nakoľ-
ko cesta I. tr. nespĺňa základné 
požiadavky a náležitosti legisla-
tívy. Z požiadavky o komplexné 
riešenie tohto dopravného uzla 
zo strany dotknutých samospráv 
nepoľavíme, nakoľko sa jedná 
o to najcennejšie, o bezpečnosť 
a zdravie našich občanov.

-zkr-

krokvy, nie sú vymenené latova-
nia, že tam nie sú spravené špa-
lety, za to nikto z nás nemôže, ale 

myslím, že ten komfort detí, kto-
rý je v základnej škole oproti tým 
deťom, ktoré sú v ZUŠ a ktoré sú 

talenty… treba tie deti podporo-
vať aj týmto smerom si myslím“.

Diskusia o vhodnosti rekon-
štrukcie jednej alebo druhej 
budovy vyústila do prijatých 
uznesení, ktoré predložil posla-
nec Titurus: … O zabezpečenie 
vypracovania projektovej do-
kumentácie na zníženie energe-
tickej náročnosti budovy hlav-
nej budovy ZŠ v čo najkratšom 
čase a podanie žiadosti v rám-
ci výzvy L7 Envirofond na zvy-
šovanie energetickej účinnosti
budovy základnej umeleckej školy 
v meste Tlmače.

Šikovnosťou spracovania 

projektovej dokumentácie sme 
dosiahli, že obe budovy sú sú-
časťou jedného projektu a dnes 
už aj schválenej žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok z fon-
dov EÚ. Neustála komunikácia, 
promptné reakcie na zmeny pri 
predkladaní projektu zo stra-
ny primátora aj zamestnancov 
mesta majú za následok veľmi 
pozitívnu správu, ktorá povedie 
k významnému zlepšeniu škol-
ského prostredia a vzdelávania 
našich detí.

Veríme, že deti privítajú nový 
školský rok v zmodernizova-
ných objektoch v areáli ZŠ
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V januári po uvoľnení sa nám 
konečne podarilo usporiadať 
IMATRIKULÁCIE pre naše naj-
menšie Lienky v prvej triede. Pri-
vítali sme ich, ako sa patrí, veselý-
mi pesničkami, malými darčekmi 
a diplomom na pamiatku a vy-
strojení lienkovými čelenkami 
prechádzali popod Zlatú bránu, 
kde sa premenili na ozajstných 
škôlkarov.

Február sa niesol v znamení 
Karnevalových osláv, kde si každá 

MATERSKÁ ŠKOLA LÚČIK
trieda vystrojila program podľa 
svojej fantázie a chuti. Rôznorodé 
masky sa vírili v tanci a speve do 
obeda a potom ich čakal chutný 
fašiangový obed – šišky, na kto-
rých si detičky pochutnali a úna-
vou padli do svojich postieľok.

V marci nás poctili svojou náv-
števou policajti s Dopravného 
inšpektorátu v Leviciach a spre-
vádzali nás dlhým pochodom 
s Morenou ku Hronu, kde sme 
ju za výrazného spevu hodili do vody a pani policajtke JUDr. nad-

por. Monike Molnárovej a pánovi 
policajtovi kapitánovi ing. Petrovi 
Polákovi sa deti zavďačili svojimi 
prácami.

V marci mesiaci knihy sme 
boli na návšteve v knižnici, kde 
sme sa dozvedeli zaujímavé kniž-
né novinky a ako funguje kniž-
nica. Čo všetko si vieme požičať 
a ako sa správame pri listovaní 
v knižkách.

So Zelenou vŕbou chodili za-

čiatkom apríla naši najstarší 
predškoláci so svojimi pani uči-
teľkami a obdarovali svojimi 
pozdravmi pracovníkov MsÚ 
a iných inštitúcií.

Koncom apríla navštívili pred-
školáci ZŠ, kde sa mohli zozná-
miť s prácou svojich kamarátov 
prvákov a vyskúšať si nielen se-
denie v lavici, ale aj nejaké akti-
vity a úlohy, ktoré mali pre nich 
pripravené. Navzájom si vyme-
nili vlastnoručne vyrobené dar-
čeky a plní dojmov a zážitkov sa 
vrátili do MŠ.

Firma Samsung nás obdaro-
vala veľkým darčekom – Krtkom, 
s ktorým sme sa hneď aj odfoti-
li na ŠD.

Deň Zeme oslávila každá trie-
da vyčistením školského dvora 
a zasadením kvietkov, strom-
čekov a tak sme si opäť skrášlili 
naše prostredie v škôlke.

Začiatkom mája prebehol v MŠ 
zápis detičiek, pre ktoré sme vy-

robili krásne dekoratívne darče-
ky.

Niektoré detičky sa zúčastnili 
Tlmačského polmaratónu a naše 
pani učiteľky pomáhali pri pre-
zentácii ako aj po minulé roky.

Deň matiek sme konečne oslá-
vili v spoločnosti a bez rúšok. 
V nedeľu v Kultúrnom dome naši 
predškoláci predviedli svoje vy-
stúpenie rozprávky O snehulien-
ke a siedmych trpaslíkoch a mo-
derným tancom. Ostatné triedy 

svojim progra-
mom básničiek, 
pesničiek a tan-
čekov vo svojich 
triedach.

N a j s t a r -
šie a stredné 
deti absolvo-
vali prednášku 
o zdravých zúb-
koch, kde sa 
hravou formou 
oboznámili so 
správnou tech-

nikou čistenia zúbkov, ktorú si 
mohli vyskúšať na maketách.

Čaká nás oslava Dňa detí, kde 
majú deti pripravené súťaže, 
klauniádu, divadielko, ukážku 
práce psovodov, darčeky a pre-
kvapenia od svojich pani učite-
liek.

Zapojíme sa aj do folklórnej 
prehliadky ľudovej slovesnosti 
Tekovské koliesko a naši pred-
školáci sa predvedú pod vede-
ním pani učiteľky Zlatky a Janky 
so svojim programom.

Deň otcov oslávime vonku na 
školskom dvore podľa nápadov 
a fantázie pri výbere aktivít.

Koniec roka patrí našim mi-
lým predškolákom, ktorým bude 
slávnostne odovzdaný certifi-
kát o ukončení predprimárneho 
vzdelávania a za plnej zábavy po 
oficiálnej stránke programu sa 
budú deti veseliť kým budú vlá-
dať.

Edita Rybárová

Služby „zásielkovne“
Covidová doba nám do našich životov priniesla zmeny v kaž-

dodenných zvykoch. Prirodzene sme sa stránili stretávaniu, čo 
prinieslo útlm v podobe návštev obchodov. Začali sme viac vy-
užívať internetové nákupy, kuriérske služby. Tomu podriadi-
la svoje služby aj spoločnosť, ktorá zásielky spracováva. V čase 
globálnej pandémie, keď sociálny odstup a vyhýbanie sa da-
vom zostáva hlavnou stratégiou pri predchádzaní šíreniu ví-
rusu je bezpečné vyzdvihnutie zásielky zo Z-BOXu obrovskou 
výhodou. Boxy umožňujú úplné bezkontaktné vyzdvihnutie 
a dokonca aj online platbu za dobierku pomocou platobnej brá-
ny. Nie je potrebný žiadny fyzický kontakt s kuriérom a konco-
ví zákazníci nemusia chodiť na poštu a čakať niekde v rade na 
svoju zásielku. Pre občanov fungujú Z-BOXy 24 hodín denne 
7 dní v týždni. Na obsluhu stačí mať na smartfóne nainšta-
lovanú aplikáciu Packeta a zapnutý bluetooth. Pri príchode 
k Z-BOXu sa aplikácia pomocou bluetooth sama automatic-
ky spáruje a otvorí schránku s danou zásielkou. Postavenie 
Z-Boxu zvládli pracovníci Packety sami, za pár hodín a v súvis-
losti s jeho inštaláciou nebolo potrebné ani zo strany mesta ro-
biť žiadne stavebné úpravy.

Aktuálne sú v meste Tlmače zriadené dve výdajné miesta ke-
dykoľvek po ruke a skutočne blízko k ľuďom: na Potočnej ulici, 
priamo na parkovisku pri autobusovej stanici a ďalšie je zria-
dené v časti Lipník, na parkovisku pri Tescu. Tretie výdajné 

miesto Packety je umiestnené 
v čase otváracích hodín v pre-
dajni drogérie v dome služieb 
na Lipníku.

Veríme, že sme takýmto 
spôsobom a v čase zredukova-
ných pobočiek Slovenskej po-
šty v Tlmačoch, pomohli našim 
občanom zvýšiť ich každoden-
ný komfort.

-zkr-
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V roku 2022 sa v Základnej ško-
le v Tlmačoch zrealizovalo už via-
cero aktivít.

Deň sv. Valentína sme si v na-
šej škole pripomenuli vo februári 
prostredníctvom rozhlasovej re-
lácie a valentínskej pošty. Valen-
tínske pozdravy sa zozbierali do 
schránky a tie potom rozdávali 
žiacki poštári.

Priebežne sme vytvorili rela-
xačné zóny na prvom a druhom 
poschodí. Sú tam sedacie vaky 
a herné plochy na rôzne spoločen-
ské hry pre žiakov. A keď je telo 
oddýchnuté, tak je oddýchnutá aj 
naša myseľ.

V apríli nás v prvej triede poc-
tili návštevou predškoláci z MŠ 
Lúčik a z MŠ z dolnej časti Tlmáč 
s pani učiteľkami. Prváci ich srdeč-
ne privítali a ukázali im, čo všetko 
ich vo veľkej škole čaká, zahrali 
sa s predškolákmi rôzne didak-
tické hry a za usilovnosť a aktivi-
tu na otvorenej hodine si na pa-
miatku odniesli drobné darčeky 
a medaily.

Ako každoročne aj tento rok sa 
naša škola zapojila do finančnej 
zbierky Deň narcisov – pre onko-
logických pacientov, ktorú organi-
zuje tím Liga proti rakovine. Naši 
deviataci spolu s pani učiteľkou 
zbierali príspevky nielen v našej 
škole, ale aj v ZUŠ a po celom mes-
te Tlmače. Podarilo sa vyzbierať 
až 665‚70 €. Za všetky príspevky 
srdečne ďakujeme.

V dôsledku aktuálnej politic-
kej situácie vo svete a s tým spo-
jenej migrácie ukrajinského oby-
vateľstva k nám prišli noví žiaci. 
Naši učitelia, žiaci a rodičia pre-

Z ČINNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
javili svoju so-
lidaritu, keď 
začiatkom aprí-
la uskutočnili 
zbierku učeb-
ných pomôcok, 
spoločenských 
hier, športo-
vých a kreatív-
nych pomôcok 
pre nových 
s p o l u ž i a ko v 
z Ukrajiny. Po-
darilo sa nám 
vyzbierať zoši-
ty, perá, štetce, 
farby a množ-
stvo iných školských pomôcok. 
Pomôcky, ktoré zostali, sme odo-
vzdali pracovníkom Slovenského 
Červeného kríža v Leviciach. Ďa-
kujeme všetkým darcom.

Pre žiakov siedmeho a ôsmeho 
ročníka sa v marci 2022 zorgani-
zoval lyžiarsky výcvik v Krahu-
liach. A žiaci štvrtého ročníka mali 
možnosť zúčastniť sa pobytu školy 
v prírode v Donovaloch.

Základná škola v Tlmačoch 
bola 10. mája 2022 poctená náv-
števou delegácie účastníkov Pe-
ace run 2022. Bežci z rôznych 
štátov sveta, ktorí sa zúčastňujú 
behu mieru, sa snažia šíriť dobrú 
vôľu, aktivizovať ľudí k pohybu, 
ale najmä apelovať na harmonic-
ké spolunažívanie medzi národ-
mi. Základná škola v Tlmačoch 
sa stala členom svetového behu 
mieru a dostala certifikát. Deti si 
odnášali svoj bežecký pas, nálep-
ky a kartičky s krajinami štátov. 
Nechýbala spoločná fotka a celú 
akciu umocnilo vysadenie stro-

mu mieru.
Vo štvrtok 19. 5. sa naši žiaci 

zúčastnili natáčania vedomostnej 
zábavno -súťažnej šou RTVS Naj 
škola. Zmerali si sily so žiakmi ZŠ 
Ivanka pri Nitre a ZŠ J. A. Komen-
ského Sereď. Účinkovanie v ta-
kejto súťaži je iste pre všetkých 
veľkým zážitkom, no i samotné na-
krúcanie a výroba boli veľmi zau-
jímavé. Predsa len, môcť nazrieť 
do zákulisia príprav, pohybovať sa 
v štúdiách RTVS, vidieť, zažiť, aké 
to je – byť pred kamerami, nie je 
všednou realitou pre nikoho z nás.

V utorok 24. 5. sa naši deviata-
ci, ôsmaci a niektorí siedmaci zú-
častnili exkurzie do Osvienčimu, 
kde sa nachádza bývalý najväč-
ší nacistický koncentračný tábor, 
ktorý dnes slúži ako múzeum ho-
lokaustu. Slovenské sprievodky-
ne pútavo porozprávali o histórii 
koncentračného tábora, o živo-
te väzňov a o osudoch ľudí, ktorí 
tu boli počas druhej svetovej voj-
ny. Exkurzia bola veľmi poučná 
a prispela k prehĺbeniu historic-

kého povedomia detí.
Naši žiaci boli aktívni aj v rôz-

nych vedomostných, talentových 
a športových súťažiach, kde sa im 
darilo. Zo všetkých úspechov spo-
meňme tie najvýraznejšie: Pet-
ra Krčmárová získala 1. miesto 
v okresnom kole súťaže Šaliansky 
Maťko. Natália Herczegová bola 
úspešná v speváckej súťaži Slá-
vik Slovenska 2022, kde získala 
1. miesto v okresnom kole. Šimon 
Záležák a Emma Klučiarová obsa-
dili 1. miesto a Miriam Ďurovská 
2. miesto v súťaži 4-boj mladších 
žiakov. Šimon Záležák a Emma 
Klučiarová nás reprezentovali aj 
na krajskom kole a postúpili na 
celoslovenské superfinále, ktoré 
sa konalo v Šamoríne. V celkovom 
hodnotení bol Šimon tretí najlepší 
na Slovensku. Emma získala tretie 
miesto v nočnom behu na 400 m. 
Veľký úspech zaznamenal Matej 
Záležák, ktorý bol 2. na Majstrov-
stvách Slovenska v skoku do diaľ-
ky a okrem toho získal aj dve prvé 
miesta – v behu na 60 m a 150 m.
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Naša Základná umelecká 
škola v Tlmačoch pôsobí na úze-
mí obce už viac ako 49 rokov. Za 
ten čas vychovala veľké množ-
stvo úspešných absolventov, 
ktorí sa aj naďalej venujú ume-
leckým aktivitám nielen pasív-
ne, ale aj aktívne. Naša škola sa 
od doby svojho vzniku podie-
ľa najvýznamnejšou mierou na 

tvorbe kultúrneho života nie-
len v obci, ale aj v jej širokom 
okolí. V súčasnosti dáva naša 
škola žiakom možnosť tráviť po-
poludňajšie hodiny pri hre na 
hudobnom nástroji, speve, s ma-
liarskou paletou v ruke, tanco-
vať moderné, ľudové tance a ba-
let. Po skončení pandemických 
opatrení absolvovali naši žiaci 
vystúpenia na rôznych poduja-
tiach organizovaných školou, 
interné a verejné koncerty. Vy-
učovací proces, v ktorom otvá-
rame dvere do sveta hudby, tan-
ca a výtvarného umenia skrýva 
v sebe množstvo jedinečnosti. 
V súčasnosti navštevuje našu 
školu 240 žiakov a veľmi nás 
teší, že k nám prichádzajú i tí 
skôr narodení, a to nielen ako 
výtvarníci, ale prejavujú záu-

jem aj o hru na hudobný nástroj
Školu reprezentuje detská ľu-

dová hudba Zuškáčik. Vedúcimi 
súboru sú pani učiteľky Frederi-
ka Uhnáková a Nikola Jakubíko-
vá. Vedú muzikantov a spevákov 
k ľudovému umeniu a zachová-
vaniu ľudových tradícií. Verej-
nými vystúpeniami reprezen-
tujú a zviditeľňujú našu školu. 

Spevácka zložka ĽH Zuškáčik sa 
zúčastnila prehliadky interpre-
tov ľudových piesní Perlová par-
ta. Školu reprezentovali: Natália 
Herczegová, Martina Frtúsová, 
Lucia Frtúsová, Hana Ižoldová, 
Michaela Uhnáková.

Ďalšou akciou bola regionál-
na postupová súťaž a prehliadka 
hudobného folklóru detí Píšťa-
lenka pískaj 2022. Naši žiaci sa 
umiestnili nasledovne: v strie-
bornom pásme Natália Hercze-
gová, Martina Frtúsová, Hana 
Ižoldová, Tadeáš Valachy, Lucia 
Frtúsová – zlaté pásmo s návr-
hom na postup, Michaela Uhná-
ková – zlaté pásmo priamy po-
stup do krajského kola, Tamara 
Valachyová – zlaté pásmo. DSS – 
zlaté pásmo s návrhom na po-
stup. Na súťaži ich doprevádzali 

pán učiteľ Ma-
rek Kocian – 
husle, Marek 
Uhnák – akor-
d e ó n ,  P e -
ter Jakubík – 
k o n t r a b a s . 
V kategóri i 
sólisti inštru-
mentalisti zís-
kal Marek Uh-
nák v hre na 
akordeón zla-
té pásmo. Na 
prehliadky ich 

pripravila pani zástupkyňa Ni-
kola Jakubíková.

Žiaci výtvarného odboru zís-
kali v okresnom kole celoštátnej 
výtvarnej súťaže Vesmír očami 
detí, ktorú každoročne organi-
zuje Tekovská hvezdáreň v Levi-
ciach, nasledovné umiestnenia: 
vo 4. kategórii – ZUŠ (príprav-
né štúdium a 0.–4. ročník ZUŠ) 

2. miesto Ka-
rin Holková – 
Slnko, ja a Me-
siac, 3. miesto 
Jakub Áren-
dáš -Vesmír-
čania, v 5. ka-
tegórii – ZUŠ 
(5.–9. ročník 
ZUŠ): 1. miesto 
Soňa Árendá-
šová – Jupiter, 
3. miesto Laura 
Liliana Kajano-
vá -Súhvezdia 
zverokruhu, 4. 
miesto Lucia 

Kabinová – Star Wars. Víťazné 
práce postupujú do celoštátne-
ho kola výtvarnej súťaže v Hur-
banove. Na súťaž ich pripravila 
pani učiteľka Andrea Harma-
dyová.

Celoslovenská prehliadka 
sólovej hry na cimbale žiakov 
základných umeleckých škôl sa 
konala v Základnej umeleckej 
škole Jozefa Kresánka v Bratisla-
ve. V III. kategórii nás reprezen-
toval Filip Ernest Hudák. Získal 
ocenenie v zlatom pásme. Ďal-
šou možnosťou reprezentovať 
školu bol Levický hudobný fes-
tival. Opäť nás reprezentoval Fi-
lip Ernest Hudák, ktorý v 3. ka-
tegórii získal strieborné pásmo. 
Na súťaže ho pripravil pán učiteľ 
Alex Danihel.

Na celoslovenských klavír-
nych súťažiach nás reprezento-
val Lukáš Trnka, žiak 1. roční-
ka. V Topoľčanoch sa umiestnil 
v strieborno pásme, v Sládkovi-
čove v zlatom pásme a bol abso-
lútnym víťazom vo svojej kategó-
rii. Na súťaž ho pripravila pani 
učiteľka Frederika Uhnáková.

Po dvojročnej, nútenej pauze, 
sa opäť uskutočnila spevácka sú-
ťaž Kremnické laso. V kategórii 
spevákov sólistov nás reprezen-
tovali Lenka Berkešová, ktorá 
získala prvé miesto v kategórii 
A2, Dominika Kováčová v ka-
tegórii A1 prvé miesto. Na súťaž 
ich pripravil pán učiteľ Norbert 
Pompa.

Dňa 26. mája sa uskutočnil 
absolventský koncert žiakov 
4.ročníka 1.časti hudobného 
a tanečného odboru, výstavy 
prác žiakov výtvarného odbo-
ru. Koncert sa konal na novom 
pódiu v areáli školy. V hudob-
nom odbore sa predstavilo 18 

žiakov, v tanečnom 5 a vo vý-
tvarnom 13 žiakov. Každý ab-
solvent pri predstavovaní dostal 
kvet, sladkú odmenu v podobe 
čokolády, diplom a fotku tab-
la. Atmosféra na koncerte bola 
uvoľnená. Na pódiu sa striedali 
absolventi, ktorí predviedli só-
lové aj spoločné hudobné čísla. 
Pripravovali ich so svojimi pe-
dagógmi niekoľko vyučovacích 
hodín, spoločne hľadali najlep-
šie skladby a poctivo sa veno-
vali ich nácviku, aby sa počas 
koncertu divákom ukázali v čo 
najlepšom svetle. Ich snaha bola 
ocenená potleskom obecenstva. 
Verím, že na absolventský kon-
cert zostanú všetkým príjemné 
spomienky.

Renáta Godová

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
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V novom roku 2022 sa deti 
vrátili do škôlky po zimných 
prázdninách oddýchnuté a zve-
davé, aké nové dobrodružstvá 
ich budú čakať.

Naša škôlka sa zapojila do 
programu Dajme spolu gól, v kto-
rom deti trénovali pod dohľa-
dom trénera Braňa Vlčeka.

V marci –„v mesiaci kni-
hy“sme navštívili knižnicu 
na Lipníku, kde nám teta kni-
hovníčka porozprávala veľa 

MŠ Nová

V čase, keď sa blíži koniec školského roka, 
tešíme sa na letné prázdniny, sa na Strednej 
odbornej škole technickej v Tlmačoch, usku-
točnilo celoškolské kolo súťaže Túry do lite-
ratúry. Do triednych kôl sa zapojilo päť tried, 
od prvákov až po študentov tretieho ročníka. 
Ich úlohou bolo pomocou „túr do literatúry 
a jazyka“vytvoriť jazykovú alebo literárnu 
nástenku podľa vopred stanovených kritérií. 
Po prezentovaní a vyhodnotení triednych kôl 
študenti hlasovali za postupujúcich spolužia-
kov do celoškolského kola. V celoškolskom 
kole sa zúčastnilo štrnásť súťažiacich, kde 
konkurencia bola veľmi silná. Chlapci a diev-

Ocenení tlmačskí študenti

čatá to však zvládli na výbornú, ich prezento-
vanie prác bolo na veľmi dobrej úrovni a vy-
hodnotenie komisie bolo náročné. Na treťom 
mieste sa zaslúžene umiestnil programátor 
obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
Dávid Pavlák z druhého ročníka. Striebornú 
priečku obsadil študent Ondrej Čuchor z II.D 
triedy. Na prvom mieste a zlatom stupni sa 
umiestnil druhák, študent odboru mecha-
nik strojov a zariadení Matúš Goral. Všetci 
ocenení študenti si odniesli zaujímavé vecné 
ceny. Chceme sa poďakovať všetkým zúčast-
neným žiakom, ktorí sa zapojili do celoškol-
skej súťaže Túry do literatúry.

Mgr. Marián Sabala

zaujímavost í 
o knižnici a aj 
o knihách. Jed-
nu zaujímavú 
knižku nám aj 
prečítala.

Apríl sa nie-
sol v znamení 
Veľkonočných 
tradícií a aj 
tento rok sme 
niesli Morenu 
ku Hronu aby 

sme sa definitívne rozlúčili so 
zimou a privítali jar. V apríli sa 
uskutočnil aj zápis detí do prvé-
ho ročníka ZŠ.

Mesiac máj sme privítali „Sta-
vaním mája“u nás v materskej 
škole. V sprievode piesní sme 
ho pekne vyzdobili farebnými 
stuhami.

Na Deň matiek sme si pri-
pravili pre mamičky krásny 
program, s ktorým sme vystu-
povali v Kultúrnom dome na 
Lipníku.

Po dlhšom čase sme sa zúčast-
nili s programom na prehliadke 
ľudovej slovesnosti „Tekovské 
koliesko“.

V posledný májový týždeň 
sme mali týždeň detskej rados-
ti, kde mali detičky pripravené 
rôzne príjemné prekvapenia 
ako: divadielko Zábavka, kar-
neval, návšteva vojenských ka-
sární v Leviciach, dozvedeli sa 
veľa zaujímavostí o lese a les-
ných zvieratkách od lesníkov. 
Týždeň sme ukončili výletom do 
Zveroparku.

Do konca školského roka nás 
čaká ešte veľa zábavy, ale aj lú-
čenie sa s predškolákmi, ktorí sa 
budú cez letné prázdniny tešiť 
už do školy.

Želáme im veľa úspechov.
Lenka Kováčová
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Tak plynie čas…

V piatok 6. mája sa pri pamätníku SNP v dolnej 
časti Tlmáč konala spomienková slávnosť 77. vý-
ročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktorú v organi-
zovalo mesto Tlmače v spolupráci s miestnou or-
ganizáciou Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov. Čestnú stráž pri pamätníku zabez-
pečovali príslušníci levickej posádky.

Po akte kladenia vencov sa účastníkom sláv-
nosti prihovoril primátor mesta Miroslav Kupči. 
V príhovore spomenul životnú púť nedávno zo-
snulého účastníka SNP, odbojára Jána Krutého. 
Bol to posledný z občanov mesta, ktorý sa osobne 
zúčastnil bojov proti okupantom. Bol nositeľom 
viacerých vyznamenaní. Účastníci slávnosti si 
jeho pamiatku uctili minútou ticha.

Predseda miestne organizácie SZPB Jaroslav 
Éhn apeloval, aby sa to čo sa deje momentálne 
na Ukrajine, nespájalo s tými, čo za našu slobo-

du bojovali počas 2. svetovej vojny a mnohí dali za našu slobodu aj 
to najcennejšie – svoje životy. Zaslúžia si naše spomienky aj úctu. V 
radoch Červenej armády bojovali nielen Rusi, ale aj Ukrajinci, Bie-
lorusi, Arméni, Gruzínci a ďalšie národnosti bývalého ZSSR: Okrem 
nich to bolo aj Rumuni, príslušníci Československého armádneho 
zboru, Francúzi, Bulhari a príslušníci iných národov.

Na oslave sa zúčastnila aj okresná delegácia SZPB vedená pred-
sedom Jánom Hamarom.

Text a foto: J. Burjaniv

77. výročie ukončenia 2. svetovej vojny

Nákup nových a zaujímavých kníh do mestskej knižnice sa 
uskutočnil vďaka finančným prostriedkom získaných z grantu.

Z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA.

Folklórny súbor VATRA Tl-
mače má už od roku 1952 v kul-
túre regiónu Tekov svoje pevné 
miesto. Spája ľudí s rovnakou 
záľubou a vášňou do jednotli-
vých zložiek – mladého súbo-
ru, seniorskej zložky FS VATRA 
Senior, hudobnej kapely a spe-
váckej skupiny Trnky.

Podľa starých Vatrákov sa 
názov súboru odvodzuje zo 
signálnych strážnych vatier, 
ktoré sa kedysi zapaľovali na 
okolitých kopcoch, či od názvu 
samotného vrchu Vatra 
z blízkeho Pohron-
ského Inovca.

Vatra účin-
kovala nie-
koľkokrát na 
folklórnom 
festivale vo 
Východnej, 
na Myjave, 
v Detve, Ter-
chovej a na mno-
hých ďalších podu-
jatiach. Bola na zájazdoch 
a medzinárodných festivaloch 
v Bulharsku, Maďarsku, Ra-
kúsku, bývalej Juhoslávií či 
Portugalsku, vo Francúzsku, 
Nemecku, Taliansku, Švéd-
sku, Srbsku, Belgicku, Česku, 
Poľsku, Gruzínsku i Ukraji-
ne. Vatra vždy reprezentova-
la mesto Tlmače, región Tekov, 
Nitriansky kraj, ale hlavne Slo-
vensko.

Okrúhle, 70. výročie od 
svojho vzniku oslávi Fol-

klórny súbor VATRA Tlma-
če spolu s divákmi a priateľ-
mi slávnostným programom 
pod názvom Tak plynie čas. 
Predstaví sa v ňom detský fol-
klórny súbor Plamienok, Fol-
klórny súbor VATRA, senior-
ska zložka Vatra Senior, ale aj 
muzikanti a speváčky. Názov 
slávnostného programu nie 
je nostalgickým skonštatova-
ním skutočnosti, práve nao-
pak. Krásou tanca a ľúbeznos-
ťou spevu sa Folklórny súbor 

VATRA bude snažiť svojim 
verným, ale i milov-

níkom ľudového 
umenia ukázať, 

že na veku ne-
záleží, keď ro-
bíš to, čo ťa 
v živote napĺ-
ňa. Na čase ne-

záleží ani, keď 
lásku ku tradí-

ciám našich pred-
kov, ktorú „vatráci“ 

nosia v sebe a ako posolstvo 
odovzdávajú a šíria ju tak ďa-
lej, aby oheň Vatry horel aj na-
dalej pre ďalšie generácie mla-
dých ľudí.

Prijmite preto naše srdečné 
pozvanie na slávnostné pred-
stavenia, ktoré sa v rámci 70. 
výročia založenia Folklórneho 
súboru VATRA Tlmače usku-
točnia v Spoločenskom dome 
v Tlmačoch 7. - 8. októbra tohto 
roku. Tešíme sa na Vás.

Emma Fábryová
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Mestské kultúrne stredisko 
Tlmače a Miestny odbor Matice 
slovenskej v Tlmačoch, usporia-
dali v nedeľu 29. mája 2022 v Spo-
ločenskom dome v Tlmačoch na 
Lipníku IX. ročník prehliadky 
ľudovej slovesnosti detí mater-
ských škôl -Tekovské koliesko. 
Tekovské koliesko je prehliad-
kou z oblasti detského folkló-

ru detí predškolského veku. Jej 
cieľom je viesť deti k hlbšiemu 
poznávaniu ľudovej slovesnos-
ti, rozvíjať v nich národné cíte-
nie a týmto spôsobom udržia-
vať a prezentovať ľudové zvyky 
a tradície bývalého historického 
územia Tekovskej župy, v užšom 
rozsahu tzv. čilejkárskej oblas-
ti. V krátkom príhovore pred-
seda Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Tlmačoch Mgr. Jú-
lius Žúbor zvýraznil skutočnosť, 
že folklór detí je jednou z najži-
vších zložiek folklóru, v ktorej 
ako hlavný princíp dominuje 
hra, charakterizuje ho bohatá 
fantázia, rytmus, slovné hry, hu-
mor, dialógy, napodobňovanie 
zvukov, často paródie. Po úvod-
nom príhovore sa ujala slova 
moderátorka Aneta Vrtíková.

Ako prvé pozvala na pódium 
deti z Detského folklórneho sú-
boru Vretienko z Materskej ško-
ly Kozárovce. Vo vystúpení s ná-
zvom „Priadky“nám priblížili, 
ako to bývalo na dedine počas 
priadok. Také priadky to nebola 
len práca ale aj zábava. Zahrali 
sa na rehôtky a samozrejme ne-
smel chýbať spev a tanec.

IX. ročník prehliadky ľudovej slovesnosti detí 
materských škôl – Tekovské koliesko

Hry nepochybne patria k de-
ťom. S rôznymi hrami na lúke 
sa predstavili deti z MŠ Lúčik 
Tlmače -Lipník. Dievčence sa 
tešili jarným kvietkom a vili 
tie najkrajšie vence. Spoločne 
s chlapcami sa hrali na kačky, 
na koníky, koleso mlynské, vy-
čítanky s chytačkami. Pri pase-
ní husí, dobytka a hrách, deň 

ubehol veľmi rýchlo.
Zavítal k nám aj detský fol-

klórny súbor Galibášik z Ryb-
níka. Pripravili si vystúpenie 
s názvom „Ako sme záplatu 
na deravie gate ušili“. V živom 
vystúpení nám pripomenu-
li detské hry a piesne, ktoré si 
v minulosti spievali deti, keď 
napodobňovali prácu rodičov 
pri spracovaní konope na vý-
robu plátna až po šitie tradič-
ných odevov.

V hravom duchu s pásmom 
„Hry na lúke“pokračovali deti 
z Materskej školy z Veľkých Koz-
máloviec. Roztopili sa posled-
né kôpky snehu, slniečko zača-
lo viacej hriať. Na zelenej lúke 
počuť spev, detský krik plný ra-
dosti, zvučný smiech. To neboli 
len také nejaké hry, to bola veľ-
ká paráda, najmenšia Eliška sa 
predsa vydáva.

Vo vystúpení detí Materskej 
školy z Hronských Kľačian s ná-
zvom „Letné tance na pažiti“sa 
prelínali dve časové línie – mi-
nulosť a dnešok. Na javisko vy-
behne dieťa zo súčasnosti, odha-
dzuje tablet a postupne splynie 
s dobou dávno minulou a nah-

liadne do bezprostredného sveta 
letných tancov na lúkach.

Pásmo „Oberačky“si pripra-
vili deti s pani učiteľkami z MŠ 
Čajkov. Obec Čajkov je krásna 
obec na úpätí Štiavnických vr-
chov, obklopená je tradičným 
hajlokmi a vinohradmi, ktoré 
majú svoje názvy. Báličke, Sádo-
vie, Deberča či Vínna dolina to 

sú vinice, ktoré sú pýchou Čajko-
va. Po celý rok sa o svoje vinice 
s láskou starajú vinohradníci. 
Na jeseň, keď všetko dozrieva, 
sa im ich vinice štedro odmenia. 
Krásne obdobie, plné hojnosti, 
spevu, tanca, vďaky. Veľký vzor 
majú deti z materskej školy z Čaj-
kova v tých skôr narodených. In-
špiráciu berú aj z folklórnej sku-
piny Dolina.

Skôr ako vznikli veľké super-
markety, boli ľudia odkázaní len 
ta to, čo si dopestovali či inak do-
robili. Pestovali, chovali, obrá-
bali polia, žali úrodu a výsledky 

svojej práce. Tešili sa z hojnos-
ti, ktorú im príroda ponúkala. 
Prácu pretkávali piesňami i tan-
com. Ako? Nahliadnuť do týchto 
čias nám pomohli v pásme „Ka-
pustičky“deti z Materskej školy 
Nová ulica z dolnej časti Tlmáč.

Tekovské koliesko 2022 sa 
dokrútilo. Zaplnené hľadisko 
Spoločenského domu na Lipní-
ku spolu s deťmi na javisku na-
čreli do truhlice plnej krásnych 
zvykov a tradícií. Pamätné listy 
a vecné ocenenia odovzdali uči-
teľkám MŠ – Miroslav Kupči pri-
mátor mesta a Mgr. Július Žúbor, 
predseda MO Matice slovenskej. 
Za DFS Vretienko – Materská 
škola Kozárovce – Bc. Lucia Ku-
nová, za Materskú školu Lúčik – 
Zlatica Mináriková, DiS, za DFS 
Galibášik – Materská škola Ryb-
ník – Stanislava Chlebová, za 
DFS Materská škola Veľké Koz-
málovce – Mgr. Jana Ivanická, 
za detskú skupinu Ďatelinka – 
Materská škola Hronské Kľa-
čany – Mgr. Mária Molnárová, 
za DFS Čajkovské Lienky – Zák-

ladná škola s materskou školou 
Čajkov – Bc. Anetta Karácsonio-
vá a za Materskú školu na ulici 
Novej v Tlmačoch – Mgr. Ivana 
Kajanová

Záverečný potlesk patril uči-
teľkám materských škôl, účinku-
júcim deťom, ktoré si spoločne 
zaspievali ľudovú pieseň „Ku-
kulienka“a taktiež mamičkám 
i starým mamám, ktoré sa ne-
malou mierou pričinili o pekný 
priebeh podujatia.

 
Tlmače, 29. máj 2022 

juzu
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NAŠA VOĽBA PRE TLMAČE 2022 – 2026

Na jeseň tohto roku 2022 nás čakajú zlúčené komunálne voľby 
a voľby do vyšších územných celkov.

Každý občan viac, či menej zžitý so samosprávou a verejným 
životom sleduje kto a koľkí kandidáti na primátora, či poslancov sa 
objavia. Kto prejaví vôľu, snahu a ochotu hájiť naše záujmy, záujmy 
mesta a jeho občanov, reprezentovať nás v rámci širokého spektra 
kompetencií, ktoré nám naša Ústava a zákony nadelili.

Som primátorom mesta Tlmače už druhé volebné obdobie. Vďa-
ka Vašej podpore som sa stal primátorom už v roku 2014 vo veku 
39 rokov. Ak niekto tvrdí, že je na takúto funkciu absolútne pripra-
vený, mýli sa. Tak ako sám život nám pripravuje zmeny, nástrahy, 
nečakané podnety, príležitosti, vzostupy aj pády, nie je tomu inak 
ani vo verejnom živote.

Bola to výzva, aj cesta, ktorou spolu kráčame už ôsmy rok. Ťaž-
ké aj príjemné chvíle pretínali toto obdobie. My všetci, spoločne, 
to však zvládame.

Áno boli a aj sú ťažké obdobia, kedy som osobne vnímal, že ich 
zvládam horšie. Niť týchto myšlienok však preťali podporné hlasy 
rodiny, priateľov, blízkych, no najmä vás, občanov. Kráčať po ulici 
so sklonenou hlavou som nikdy nemal vo zvyku. Uvedomoval som 
si bremeno zodpovednosti, riešenia aj tých najťažších úloh, ktoré 
nám štát nakladá na plecia a občan zároveň prirodzenou cestou 
žiada od svojej samosprávy. Chápem, že odďaľovať problémy, po-
zerať sa na ne s nadhľadom je síce z krátkodobého hľadiska ľahšie 
riešenie, no vždy nás dobehnú a ich výsledkom je iba hlbší dopad 
na „vrecká samosprávy a de facto aj na vrecká občanov“.

Aj po dvoch volebných obdobiach primátorovania mám stále 
chuť, energiu a záujem v našom meste meniť veci k lepšiemu. Tou 
energiou ste vy, občania nášho mesta, ktorí mi dodávate každý deň 
odhodlanie pre túto prácu, chuť zdolávať prekážky a na konci sna-
ženia vidieť úspech v podobe dosiahnutých vecí.

Úspech, o ktorý sa s radosťou delím s vami, pretože úspech do-
siahnutý v našej samospráve, je úspechom všetkých, je výsledkom 
práce, ideálneho spojenia ľudí žijúcich pre tú istú myšlienku. Od 
svojho počiatku, kedy ste mi odovzdali silný mandát vo voľbách, 
cez ľudí, občanov, nadšencov, aktivistov, podnikateľov, sledujeme 
a tvrdo pracujeme, aby sme naše Tlmače posunuli vpred.

Tento úspech spoločne dosiahneme, keď na ceste k nemu pre-
konáme všetky jeho aspekty: risk, tvrdú prácu, zlyhanie, disciplínu, 
nepriazeň, zmenu, kritiku, odvahu aj odhodlanosť. Som pripra-
vený tieto aspekty zvládnuť. Bude mi cťou ich môcť zvládať opäť 
s pomocou vás všetkých, ktorí ste Tlmačanmi nielen narodením, 
prisťahovaním, pôsobením, podporou, či navštevovaním. Hreje 
ma pocit na srdci, som hrdý na naše mesto vo chvíli, keď Tlmače 

ľudia vnímajú ako mesto, kam sa chcú 
vracať, kde chcú žiť a cítia hrdosť, keď 
o Tlmačoch rozprávajú a Tlmačmi žijú.

Za osem rokov sa nám spoločne po-
darili mnohé veci, posunuli sme Tlmače 
medzi samosprávy, kde je život, kde sa 
veci menia, nové vznikajú, staré sa re-
novujú, mnohé sa plánujú.

Nie som tým, ktorý by bez ukončenia odchádzal z bojiska. Toto 
volebné obdobie bolo veľmi náročné. Spoločensky, zdravotne, so-
ciálne aj politicky. Zasiahli nás celosvetové udalosti v podobe pan-
démie, tým vznikajúce zmeny na miestnej úrovni. Neľahkú situáciu 
sme zažívali aj zažívame na komunálnej úrovni. Rôznorodosť názorov 
a prístupov k veciam verejným volených predstaviteľov samosprávy, 
nám prinášala spomalenie vývoja rozvoja našich Tlmáč. Aj napriek 
tomuto aspektu sme nelenili a poctivo sme pracovali na všetkých 
úrovniach, pripravovali, písali aj podávali projekty, aby ich výsled-
kom nebola stagnácia, ale plnenie toho, čo sme si predsavzali a prí-
prava na veci budúce, ktorými chceme naše mesto posunúť vpred, 
rozvíjať, skrášľovať, meniť vízie na realitu, tvoriť mesto, ktoré by sa 
stalo inšpiráciou pre iných v rámci našich schopností a možností.

Túto cestu si zaručene viem predstaviť vďaka vašej podpore a pod-
pore tímu, s ktorým tieto hodnoty, ciele a vízie zdieľam a s ktorými 
viem, že každá debata, či riešenie problému bude konštruktívne, ve-
dúce za každých okolností ku spoločnému konsenzu za lepšie Tlmače.

Naša demokracia nám otvorila priestor demokratického rozho-
dovania. Rozhodovania vo voľbách, v ktorých si na nasledujúce vo-
lebné obdobie zvolíme našich zástupcov a predstaviteľov mestskej 
samosprávy. Aj napriek tomu, že si poslancov mestského zastupi-
teľstva a primátora mesta volíme samostatne, ich vzájomná komu-
nikácia, zhoda a práca sú jednoznačným garantom pre úspešný 
rozvoj samosprávy.

Ja som takýto tím ľudí, kandidátov na poslancov do mestského 
zastupiteľstva, našiel. Veľmi si vážim, ich odhodlanie vstúpiť do ko-
munálneho sveta, odvahu riešiť veci verejné, zniesť riziko neúspechu, 
čeliť nepriazni, znášať kritiku, vnášať disciplínu do práce volených 
orgánov a v neposlednom rade otvorene prejaviť podporu mojej 
osobe a stotožniť sa so mnou ako s kandidátom na primátora, za čo 
im úprimne ďakujem. Takýto prístup je pevným predpokladom, že 
kvalitne, atraktívne, dôsledne a reálne pripravený volebný program 
práce pre mesto Tlmače na nasledujúce obdobie, bude naplnený.

Som presvedčený, že každý jeden z nich je zárukou dobre spravo-
vanej samosprávy a vaša voľba v komunálnych voľbách bude preto 
jednoduchá a jednoznačná.

PETER HAVRAN 

Mojím heslom je komunikácia. Mojím tímom je 
každý občan v našej obci. Mojím kolegom je každý 
konštruktívne a vecne zmýšľajúci zástupca mesta. 
Chcem sa zapojiť do života v meste predovšetkým 
s ľuďmi, ktorým záleží na skvalitňovaní života v Tlma-
čoch. Vypočuť si starších, lebo oni naše mesto vybudovali a motivovať sa 
ich skúsenosťami. Chcem vylepšovať a pokračovať v aktivitách, ktoré sú 
správne naštartované a spojiť mesto v prospech a pre dobré veci. Verím, 
že Tlmače sú miesto, kde budeme radi žiť, miesto na ktoré môžeme byť 
hrdí. S výsledkom našej spoločnej práce by sme nemali byť spokojní len 
my, naša generácia, ale hlavne naše deti, ktorým mesto odovzdáme.

JÚLIUS ŽÚBOR

Záleží mi na úspešnom smerovaní, rozvoji nášho 
mesta a na dobrom vzájomnom spolunažívaní. Ak-
tívne sa preto podieľam a naďalej chcem podieľať na 
organizácii rôznych spoločenských podujatí v meste 
aj v regióne. Mám dlhoročné skúsenosti v pôsobení 
v našej samospráve. Chcem odovzdávať svoje schopnosti a vedomosti 
v prospech mesta, podporovať rôzne aktivity pre deti, dospelých a se-
niorov. Vnímam ako kľúčovú podporu vzdelávania, športu a kultúry. 
Som si vedomý, že naše mesto potrebuje rásť a rozvíjať sa vo všetkých 
oblastiach verejného života. Preto hájim a budem hájiť záujmy dobré-
ho finančného zdravia a účelného hospodárenia mesta.

ZDENĚK KUPKA

Ako poslanec chcem:
• prispieť k rozvoju celého mesta, najmä dolnej čas-

ti Tlmáč
• podieľať sa na zachovávaní kultúrnych tradícií
• prispieť k vybudovaniu kanalizácie, chodníkov 

a miestnych komunikácií
• pomôcť dobudovať oddychovú zónu v okolí jazierka, nech je naše 

zelené mesto bohatšie na prírodné oddychové zóny
• podporovať vybudovanie zariadenia pre seniorov (výpomoc senio-

rom) a posilnenie sociálnych služieb v meste

BRONISLAVA TOMLJENOVIČOVÁ

Som rodená Tlmačanka, preto by som sa aj ja svojou 
činnosťou v komunálnej politike chcela pričiniť o roz-
voj a zveľaďovanie nášho mesta. Mojou prioritou je 
štúdium a podpora rôznych projektov, lepšie využí-
vanie eurofondov, predkladanie odborných riešení 
a nových návrhov. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že mám pevné politické 
názory a postoje, nestotožňujem sa s korupčným správaním na všetkých 
úrovniach spoločenského života a môžem byť nápomocná v zlepšení 
tímovej práce poslancov mestského zastupiteľstva. Budúcnosť mesta 
vidím v našej mládeži, ktorú by sme mali podporiť v rozvoji ich záľub, 
či už v oblasti športu, kultúry, ale najmä vzdelávania.

MARTIN POVAŽAN

Napriek tomu, že pracujem v Bratislave, žijem v Tlma-
čoch celý svoj život a nie je mi ľahostajná budúcnosť 
nášho mesta. Dlhodobo sa venujem oblasti práva 
a riešenia rôznych sporov a to hlavne kompromismi 
medzi stranami sporov. Verím, že ako človek nezaťa-
žený minulými nezhodami medzi skupinami poslancov dokážem aj pre 
naše mesto nájsť najlepšie možné riešenia a presadiť ich rozumnými 
argumentmi. Taktiež sa chcem venovať získavaniu nových investícií 
do rozvoja nášho mesta z Európskych ako aj lokálnych výziev. Moji ko-
legovia na kandidátke majú skvelé nápady na zlepšenie nášho života 
v meste a ja im chcem umožniť, aby boli ich nápady zrealizovateľné, či 
už z finančného hľadiska, alebo legislatívneho.

ĽUBOMÍR KÁČER

Doba, v ktorej dnes všetci žijeme je niečo s čím sa 
väčšina z nás nikdy nestretla a ak tak len z počutia 
od našich starých rodičov. A vtedy si začneme uve-
domovať kto sme, odkiaľ pochádzame, viac si vážiť 
históriu a kultúru nášho národa. A práve kultúra je 
oblasť v ktorej by som chcel pomáhať v našom meste v prípade zvole-
nia do mestského zastupiteľstva v nasledujúcich voľbách. V kultúre sa 
pohybujem celý svoj život, ktorý som prežil v našom meste a snažím 
sa, aby bola dennodennou súčasťou nášho života každej generácie. 

„Nezabúdajte na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo oni 
odovzdali Vám, môžete Vy odovzdať druhým“

DAVID TEREK

Som rodák z Tlmáč a pracujem v oblasti energetiky. 
Chcel by som sa stať súčasťou kolektívu ľudí, ktorí 
zvyšujú životnú úroveň a zlepšujú záujmy občanov 
mesta Tlmače. Medzi moje ciele v nadchádzajúcom 
volebnom období patria zvyšovanie využitia a čisto-
ty verejných priestranstiev pre mladých ľudí, rodiny s deťmi a seniorov. 
Zlepšovanie energetickej účinnosti budov, opravy cestných komunikácií 
a v neposlednom rade nájsť riešenie, ktoré vyrieši problém športovísk 
v Tlmačoch a zároveň podporí rozvoj ďalších druhov športov.

LENKA ŠEVCOVÁ 

Ako poslankyňa v meste Tlmače by som svojou prá-
cou chcela prispieť k tomu, aby aj naďalej to bolo 
mesto, ktoré sa rozvíja v oblastiach ako sú vzdelanie, 
kultúra, šport, bývanie a životné prostredie. Dôležité 
je podporovať investičné možnosti, hospodárne vy-
nakladanie finančných prostriedkov a zhodnocovanie majetku mesta. 
Nech Tlmače sú mesto, ktoré vytvára príjemné a plnohodnotné pros-
tredie pre život všetkým obyvateľom mesta.

VERONIKA ÁRENDÁŠOVÁ 

V najbližšom volebnom období sa chcem opätovne 
venovať činnosti občianskych združení a projektom 
zameraných na život rodín, detí a mládeže. Mojimi 
oblasťami naďalej ostávajú školstvo, kultúra a životné 
prostredie. Verím, že vytvorenými projektami oboha-
tím život v našom meste.

MAREK KOTRUS

Vzhľadom na to, že život v našom mestečku mi nie je 
ľahostajný, rozhodol som sa kandidovať na poslanca 
mestského zastupiteľstva v Tlmačoch. Svojimi skú-
senosťami by som rád prispel k jeho napredovaniu 
a zlepšovaniu života v ňom. Chcem byť poslancom 
všetkých, nie iba „niektorých“ občanov. Mojimi hodnotami sú: rodina, 
priamosť, čestnosť, otvorenosť a lojalita. Tieto hodnoty ponukám aj 
Vám, milí spoluobčania, a zároveň Vás touto cestou chcem poprosiť 
o Vašu dôveru a hlas vo voľbách.

MIROSLAV BÁTOVSKÝ

Opätovne kandidujem na poslanca MsZ v Tlmačoch. 
Sústavne sa zaujímam o jeho rozvoj. Byť účastný 
a spoluorganizovať mestské podujatia nestačí. Rád 
by som prispel k tomu, aby naše mesto využilo svoj 
potenciál. Mojimi prioritami sú energetika, životné 
prostredie a šport. Potrebujeme dôsledne a efektívne využívať všet-
ky finančné aj materiálne aktíva pre blaho mesta a jeho občanov. Na 
dosiahnutie tohto cieľa potrebujem aj Vašu pomoc v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách.“

MIROSLAV KUPČI  
Kandidát na primátora mesta Tlmače

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva

Kandidátka na poslankyňu do VÚC Nitra

ZUZANA KOTRUS RÁKOCIOVÁ

Dôležitým krédom v živote je rozvoj osobný, profesio-
nálny a spoločenský. Neustále napredovanie, zmysel 
poznania pretransformovať do sebarozvíjania a rozví-
jania nášho okolia je objektívnym základom pre dob-
ré spravovanie našej spoločnosti. Som prednostka 
mestského úradu v Tlmačoch a teší ma, keď výsledkom mojej práce je 
lepšia komunikácia s občanmi, vypočutie a realizácia ich potrieb, za-
bezpečenie ich základných sociálnych, hospodárskych, ekonomických 
a spoločenských istôt. Hnevá ma, keď chodím po našom okrese a tieto 
istoty na našich cestách nevidím, z nemocníc sa vytratilo zdravie, zo 
školstva styk s budúcnosťou, šport siaha ľuďom hlboko do vreciek, kle-
noty našej kultúry ostávajú zavreté v mysliach našich umelcov a naši 
starí rodičia nemajú kde hlavu skloniť. Nemôžem sa stotožniť s tým, že 
sa pokladnica nášho kraja otvára iba selektívne a zabúda sa na mnohé 
kúty jeho katastra. Hnevá ma, keď sa na časti nášho kraja pozerá iba spo-
za stola a rozhoduje o nich bez poznania reality a miestnych pomerov. 
Chcem dosiahnuť, aby naše financie poznali svoj cieľ a zamierili všade 
tam, kde to nie je iba výhodné ale hlavne pre nás občanov potrebné. 
Zdravý rozum, skúsenosť a poznanie miestnych potrieb a pomerov sú 
mojim vkladom do kandidatúry na post poslanca VÚC.

NAŠA VOĽBA PRE TLMAČE 2022 – 2026

Na jeseň tohto roku 2022 nás čakajú zlúčené komunálne voľby 
a voľby do vyšších územných celkov.

Každý občan viac, či menej zžitý so samosprávou a verejným 
životom sleduje kto a koľkí kandidáti na primátora, či poslancov sa 
objavia. Kto prejaví vôľu, snahu a ochotu hájiť naše záujmy, záujmy 
mesta a jeho občanov, reprezentovať nás v rámci širokého spektra 
kompetencií, ktoré nám naša Ústava a zákony nadelili.

Som primátorom mesta Tlmače už druhé volebné obdobie. Vďa-
ka Vašej podpore som sa stal primátorom už v roku 2014 vo veku 
39 rokov. Ak niekto tvrdí, že je na takúto funkciu absolútne pripra-
vený, mýli sa. Tak ako sám život nám pripravuje zmeny, nástrahy, 
nečakané podnety, príležitosti, vzostupy aj pády, nie je tomu inak 
ani vo verejnom živote.

Bola to výzva, aj cesta, ktorou spolu kráčame už ôsmy rok. Ťaž-
ké aj príjemné chvíle pretínali toto obdobie. My všetci, spoločne, 
to však zvládame.

Áno boli a aj sú ťažké obdobia, kedy som osobne vnímal, že ich 
zvládam horšie. Niť týchto myšlienok však preťali podporné hlasy 
rodiny, priateľov, blízkych, no najmä vás, občanov. Kráčať po ulici 
so sklonenou hlavou som nikdy nemal vo zvyku. Uvedomoval som 
si bremeno zodpovednosti, riešenia aj tých najťažších úloh, ktoré 
nám štát nakladá na plecia a občan zároveň prirodzenou cestou 
žiada od svojej samosprávy. Chápem, že odďaľovať problémy, po-
zerať sa na ne s nadhľadom je síce z krátkodobého hľadiska ľahšie 
riešenie, no vždy nás dobehnú a ich výsledkom je iba hlbší dopad 
na „vrecká samosprávy a de facto aj na vrecká občanov“.

Aj po dvoch volebných obdobiach primátorovania mám stále 
chuť, energiu a záujem v našom meste meniť veci k lepšiemu. Tou 
energiou ste vy, občania nášho mesta, ktorí mi dodávate každý deň 
odhodlanie pre túto prácu, chuť zdolávať prekážky a na konci sna-
ženia vidieť úspech v podobe dosiahnutých vecí.

Úspech, o ktorý sa s radosťou delím s vami, pretože úspech do-
siahnutý v našej samospráve, je úspechom všetkých, je výsledkom 
práce, ideálneho spojenia ľudí žijúcich pre tú istú myšlienku. Od 
svojho počiatku, kedy ste mi odovzdali silný mandát vo voľbách, 
cez ľudí, občanov, nadšencov, aktivistov, podnikateľov, sledujeme 
a tvrdo pracujeme, aby sme naše Tlmače posunuli vpred.

Tento úspech spoločne dosiahneme, keď na ceste k nemu pre-
konáme všetky jeho aspekty: risk, tvrdú prácu, zlyhanie, disciplínu, 
nepriazeň, zmenu, kritiku, odvahu aj odhodlanosť. Som pripra-
vený tieto aspekty zvládnuť. Bude mi cťou ich môcť zvládať opäť 
s pomocou vás všetkých, ktorí ste Tlmačanmi nielen narodením, 
prisťahovaním, pôsobením, podporou, či navštevovaním. Hreje 
ma pocit na srdci, som hrdý na naše mesto vo chvíli, keď Tlmače 

ľudia vnímajú ako mesto, kam sa chcú 
vracať, kde chcú žiť a cítia hrdosť, keď 
o Tlmačoch rozprávajú a Tlmačmi žijú.

Za osem rokov sa nám spoločne po-
darili mnohé veci, posunuli sme Tlmače 
medzi samosprávy, kde je život, kde sa 
veci menia, nové vznikajú, staré sa re-
novujú, mnohé sa plánujú.

Nie som tým, ktorý by bez ukončenia odchádzal z bojiska. Toto 
volebné obdobie bolo veľmi náročné. Spoločensky, zdravotne, so-
ciálne aj politicky. Zasiahli nás celosvetové udalosti v podobe pan-
démie, tým vznikajúce zmeny na miestnej úrovni. Neľahkú situáciu 
sme zažívali aj zažívame na komunálnej úrovni. Rôznorodosť názorov 
a prístupov k veciam verejným volených predstaviteľov samosprávy, 
nám prinášala spomalenie vývoja rozvoja našich Tlmáč. Aj napriek 
tomuto aspektu sme nelenili a poctivo sme pracovali na všetkých 
úrovniach, pripravovali, písali aj podávali projekty, aby ich výsled-
kom nebola stagnácia, ale plnenie toho, čo sme si predsavzali a prí-
prava na veci budúce, ktorými chceme naše mesto posunúť vpred, 
rozvíjať, skrášľovať, meniť vízie na realitu, tvoriť mesto, ktoré by sa 
stalo inšpiráciou pre iných v rámci našich schopností a možností.

Túto cestu si zaručene viem predstaviť vďaka vašej podpore a pod-
pore tímu, s ktorým tieto hodnoty, ciele a vízie zdieľam a s ktorými 
viem, že každá debata, či riešenie problému bude konštruktívne, ve-
dúce za každých okolností ku spoločnému konsenzu za lepšie Tlmače.

Naša demokracia nám otvorila priestor demokratického rozho-
dovania. Rozhodovania vo voľbách, v ktorých si na nasledujúce vo-
lebné obdobie zvolíme našich zástupcov a predstaviteľov mestskej 
samosprávy. Aj napriek tomu, že si poslancov mestského zastupi-
teľstva a primátora mesta volíme samostatne, ich vzájomná komu-
nikácia, zhoda a práca sú jednoznačným garantom pre úspešný 
rozvoj samosprávy.

Ja som takýto tím ľudí, kandidátov na poslancov do mestského 
zastupiteľstva, našiel. Veľmi si vážim, ich odhodlanie vstúpiť do ko-
munálneho sveta, odvahu riešiť veci verejné, zniesť riziko neúspechu, 
čeliť nepriazni, znášať kritiku, vnášať disciplínu do práce volených 
orgánov a v neposlednom rade otvorene prejaviť podporu mojej 
osobe a stotožniť sa so mnou ako s kandidátom na primátora, za čo 
im úprimne ďakujem. Takýto prístup je pevným predpokladom, že 
kvalitne, atraktívne, dôsledne a reálne pripravený volebný program 
práce pre mesto Tlmače na nasledujúce obdobie, bude naplnený.

Som presvedčený, že každý jeden z nich je zárukou dobre spravo-
vanej samosprávy a vaša voľba v komunálnych voľbách bude preto 
jednoduchá a jednoznačná.

PETER HAVRAN 

Mojím heslom je komunikácia. Mojím tímom je 
každý občan v našej obci. Mojím kolegom je každý 
konštruktívne a vecne zmýšľajúci zástupca mesta. 
Chcem sa zapojiť do života v meste predovšetkým 
s ľuďmi, ktorým záleží na skvalitňovaní života v Tlma-
čoch. Vypočuť si starších, lebo oni naše mesto vybudovali a motivovať sa 
ich skúsenosťami. Chcem vylepšovať a pokračovať v aktivitách, ktoré sú 
správne naštartované a spojiť mesto v prospech a pre dobré veci. Verím, 
že Tlmače sú miesto, kde budeme radi žiť, miesto na ktoré môžeme byť 
hrdí. S výsledkom našej spoločnej práce by sme nemali byť spokojní len 
my, naša generácia, ale hlavne naše deti, ktorým mesto odovzdáme.

JÚLIUS ŽÚBOR

Záleží mi na úspešnom smerovaní, rozvoji nášho 
mesta a na dobrom vzájomnom spolunažívaní. Ak-
tívne sa preto podieľam a naďalej chcem podieľať na 
organizácii rôznych spoločenských podujatí v meste 
aj v regióne. Mám dlhoročné skúsenosti v pôsobení 
v našej samospráve. Chcem odovzdávať svoje schopnosti a vedomosti 
v prospech mesta, podporovať rôzne aktivity pre deti, dospelých a se-
niorov. Vnímam ako kľúčovú podporu vzdelávania, športu a kultúry. 
Som si vedomý, že naše mesto potrebuje rásť a rozvíjať sa vo všetkých 
oblastiach verejného života. Preto hájim a budem hájiť záujmy dobré-
ho finančného zdravia a účelného hospodárenia mesta.

ZDENĚK KUPKA

Ako poslanec chcem:
• prispieť k rozvoju celého mesta, najmä dolnej čas-

ti Tlmáč
• podieľať sa na zachovávaní kultúrnych tradícií
• prispieť k vybudovaniu kanalizácie, chodníkov 

a miestnych komunikácií
• pomôcť dobudovať oddychovú zónu v okolí jazierka, nech je naše 

zelené mesto bohatšie na prírodné oddychové zóny
• podporovať vybudovanie zariadenia pre seniorov (výpomoc senio-

rom) a posilnenie sociálnych služieb v meste

BRONISLAVA TOMLJENOVIČOVÁ

Som rodená Tlmačanka, preto by som sa aj ja svojou 
činnosťou v komunálnej politike chcela pričiniť o roz-
voj a zveľaďovanie nášho mesta. Mojou prioritou je 
štúdium a podpora rôznych projektov, lepšie využí-
vanie eurofondov, predkladanie odborných riešení 
a nových návrhov. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že mám pevné politické 
názory a postoje, nestotožňujem sa s korupčným správaním na všetkých 
úrovniach spoločenského života a môžem byť nápomocná v zlepšení 
tímovej práce poslancov mestského zastupiteľstva. Budúcnosť mesta 
vidím v našej mládeži, ktorú by sme mali podporiť v rozvoji ich záľub, 
či už v oblasti športu, kultúry, ale najmä vzdelávania.

MARTIN POVAŽAN

Napriek tomu, že pracujem v Bratislave, žijem v Tlma-
čoch celý svoj život a nie je mi ľahostajná budúcnosť 
nášho mesta. Dlhodobo sa venujem oblasti práva 
a riešenia rôznych sporov a to hlavne kompromismi 
medzi stranami sporov. Verím, že ako človek nezaťa-
žený minulými nezhodami medzi skupinami poslancov dokážem aj pre 
naše mesto nájsť najlepšie možné riešenia a presadiť ich rozumnými 
argumentmi. Taktiež sa chcem venovať získavaniu nových investícií 
do rozvoja nášho mesta z Európskych ako aj lokálnych výziev. Moji ko-
legovia na kandidátke majú skvelé nápady na zlepšenie nášho života 
v meste a ja im chcem umožniť, aby boli ich nápady zrealizovateľné, či 
už z finančného hľadiska, alebo legislatívneho.

ĽUBOMÍR KÁČER

Doba, v ktorej dnes všetci žijeme je niečo s čím sa 
väčšina z nás nikdy nestretla a ak tak len z počutia 
od našich starých rodičov. A vtedy si začneme uve-
domovať kto sme, odkiaľ pochádzame, viac si vážiť 
históriu a kultúru nášho národa. A práve kultúra je 
oblasť v ktorej by som chcel pomáhať v našom meste v prípade zvole-
nia do mestského zastupiteľstva v nasledujúcich voľbách. V kultúre sa 
pohybujem celý svoj život, ktorý som prežil v našom meste a snažím 
sa, aby bola dennodennou súčasťou nášho života každej generácie. 

„Nezabúdajte na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo oni 
odovzdali Vám, môžete Vy odovzdať druhým“

DAVID TEREK

Som rodák z Tlmáč a pracujem v oblasti energetiky. 
Chcel by som sa stať súčasťou kolektívu ľudí, ktorí 
zvyšujú životnú úroveň a zlepšujú záujmy občanov 
mesta Tlmače. Medzi moje ciele v nadchádzajúcom 
volebnom období patria zvyšovanie využitia a čisto-
ty verejných priestranstiev pre mladých ľudí, rodiny s deťmi a seniorov. 
Zlepšovanie energetickej účinnosti budov, opravy cestných komunikácií 
a v neposlednom rade nájsť riešenie, ktoré vyrieši problém športovísk 
v Tlmačoch a zároveň podporí rozvoj ďalších druhov športov.

LENKA ŠEVCOVÁ 

Ako poslankyňa v meste Tlmače by som svojou prá-
cou chcela prispieť k tomu, aby aj naďalej to bolo 
mesto, ktoré sa rozvíja v oblastiach ako sú vzdelanie, 
kultúra, šport, bývanie a životné prostredie. Dôležité 
je podporovať investičné možnosti, hospodárne vy-
nakladanie finančných prostriedkov a zhodnocovanie majetku mesta. 
Nech Tlmače sú mesto, ktoré vytvára príjemné a plnohodnotné pros-
tredie pre život všetkým obyvateľom mesta.

VERONIKA ÁRENDÁŠOVÁ 

V najbližšom volebnom období sa chcem opätovne 
venovať činnosti občianskych združení a projektom 
zameraných na život rodín, detí a mládeže. Mojimi 
oblasťami naďalej ostávajú školstvo, kultúra a životné 
prostredie. Verím, že vytvorenými projektami oboha-
tím život v našom meste.

MAREK KOTRUS

Vzhľadom na to, že život v našom mestečku mi nie je 
ľahostajný, rozhodol som sa kandidovať na poslanca 
mestského zastupiteľstva v Tlmačoch. Svojimi skú-
senosťami by som rád prispel k jeho napredovaniu 
a zlepšovaniu života v ňom. Chcem byť poslancom 
všetkých, nie iba „niektorých“ občanov. Mojimi hodnotami sú: rodina, 
priamosť, čestnosť, otvorenosť a lojalita. Tieto hodnoty ponukám aj 
Vám, milí spoluobčania, a zároveň Vás touto cestou chcem poprosiť 
o Vašu dôveru a hlas vo voľbách.

MIROSLAV BÁTOVSKÝ

Opätovne kandidujem na poslanca MsZ v Tlmačoch. 
Sústavne sa zaujímam o jeho rozvoj. Byť účastný 
a spoluorganizovať mestské podujatia nestačí. Rád 
by som prispel k tomu, aby naše mesto využilo svoj 
potenciál. Mojimi prioritami sú energetika, životné 
prostredie a šport. Potrebujeme dôsledne a efektívne využívať všet-
ky finančné aj materiálne aktíva pre blaho mesta a jeho občanov. Na 
dosiahnutie tohto cieľa potrebujem aj Vašu pomoc v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách.“

MIROSLAV KUPČI  
Kandidát na primátora mesta Tlmače

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva

Kandidátka na poslankyňu do VÚC Nitra

ZUZANA KOTRUS RÁKOCIOVÁ

Dôležitým krédom v živote je rozvoj osobný, profesio-
nálny a spoločenský. Neustále napredovanie, zmysel 
poznania pretransformovať do sebarozvíjania a rozví-
jania nášho okolia je objektívnym základom pre dob-
ré spravovanie našej spoločnosti. Som prednostka 
mestského úradu v Tlmačoch a teší ma, keď výsledkom mojej práce je 
lepšia komunikácia s občanmi, vypočutie a realizácia ich potrieb, za-
bezpečenie ich základných sociálnych, hospodárskych, ekonomických 
a spoločenských istôt. Hnevá ma, keď chodím po našom okrese a tieto 
istoty na našich cestách nevidím, z nemocníc sa vytratilo zdravie, zo 
školstva styk s budúcnosťou, šport siaha ľuďom hlboko do vreciek, kle-
noty našej kultúry ostávajú zavreté v mysliach našich umelcov a naši 
starí rodičia nemajú kde hlavu skloniť. Nemôžem sa stotožniť s tým, že 
sa pokladnica nášho kraja otvára iba selektívne a zabúda sa na mnohé 
kúty jeho katastra. Hnevá ma, keď sa na časti nášho kraja pozerá iba spo-
za stola a rozhoduje o nich bez poznania reality a miestnych pomerov. 
Chcem dosiahnuť, aby naše financie poznali svoj cieľ a zamierili všade 
tam, kde to nie je iba výhodné ale hlavne pre nás občanov potrebné. 
Zdravý rozum, skúsenosť a poznanie miestnych potrieb a pomerov sú 
mojim vkladom do kandidatúry na post poslanca VÚC.
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Na jeseň tohto roku 2022 nás čakajú zlúčené komunálne voľby 
a voľby do vyšších územných celkov.

Každý občan viac, či menej zžitý so samosprávou a verejným 
životom sleduje kto a koľkí kandidáti na primátora, či poslancov sa 
objavia. Kto prejaví vôľu, snahu a ochotu hájiť naše záujmy, záujmy 
mesta a jeho občanov, reprezentovať nás v rámci širokého spektra 
kompetencií, ktoré nám naša Ústava a zákony nadelili.

Som primátorom mesta Tlmače už druhé volebné obdobie. Vďa-
ka Vašej podpore som sa stal primátorom už v roku 2014 vo veku 
39 rokov. Ak niekto tvrdí, že je na takúto funkciu absolútne pripra-
vený, mýli sa. Tak ako sám život nám pripravuje zmeny, nástrahy, 
nečakané podnety, príležitosti, vzostupy aj pády, nie je tomu inak 
ani vo verejnom živote.

Bola to výzva, aj cesta, ktorou spolu kráčame už ôsmy rok. Ťaž-
ké aj príjemné chvíle pretínali toto obdobie. My všetci, spoločne, 
to však zvládame.

Áno boli a aj sú ťažké obdobia, kedy som osobne vnímal, že ich 
zvládam horšie. Niť týchto myšlienok však preťali podporné hlasy 
rodiny, priateľov, blízkych, no najmä vás, občanov. Kráčať po ulici 
so sklonenou hlavou som nikdy nemal vo zvyku. Uvedomoval som 
si bremeno zodpovednosti, riešenia aj tých najťažších úloh, ktoré 
nám štát nakladá na plecia a občan zároveň prirodzenou cestou 
žiada od svojej samosprávy. Chápem, že odďaľovať problémy, po-
zerať sa na ne s nadhľadom je síce z krátkodobého hľadiska ľahšie 
riešenie, no vždy nás dobehnú a ich výsledkom je iba hlbší dopad 
na „vrecká samosprávy a de facto aj na vrecká občanov“.

Aj po dvoch volebných obdobiach primátorovania mám stále 
chuť, energiu a záujem v našom meste meniť veci k lepšiemu. Tou 
energiou ste vy, občania nášho mesta, ktorí mi dodávate každý deň 
odhodlanie pre túto prácu, chuť zdolávať prekážky a na konci sna-
ženia vidieť úspech v podobe dosiahnutých vecí.

Úspech, o ktorý sa s radosťou delím s vami, pretože úspech do-
siahnutý v našej samospráve, je úspechom všetkých, je výsledkom 
práce, ideálneho spojenia ľudí žijúcich pre tú istú myšlienku. Od 
svojho počiatku, kedy ste mi odovzdali silný mandát vo voľbách, 
cez ľudí, občanov, nadšencov, aktivistov, podnikateľov, sledujeme 
a tvrdo pracujeme, aby sme naše Tlmače posunuli vpred.

Tento úspech spoločne dosiahneme, keď na ceste k nemu pre-
konáme všetky jeho aspekty: risk, tvrdú prácu, zlyhanie, disciplínu, 
nepriazeň, zmenu, kritiku, odvahu aj odhodlanosť. Som pripra-
vený tieto aspekty zvládnuť. Bude mi cťou ich môcť zvládať opäť 
s pomocou vás všetkých, ktorí ste Tlmačanmi nielen narodením, 
prisťahovaním, pôsobením, podporou, či navštevovaním. Hreje 
ma pocit na srdci, som hrdý na naše mesto vo chvíli, keď Tlmače 

ľudia vnímajú ako mesto, kam sa chcú 
vracať, kde chcú žiť a cítia hrdosť, keď 
o Tlmačoch rozprávajú a Tlmačmi žijú.

Za osem rokov sa nám spoločne po-
darili mnohé veci, posunuli sme Tlmače 
medzi samosprávy, kde je život, kde sa 
veci menia, nové vznikajú, staré sa re-
novujú, mnohé sa plánujú.

Nie som tým, ktorý by bez ukončenia odchádzal z bojiska. Toto 
volebné obdobie bolo veľmi náročné. Spoločensky, zdravotne, so-
ciálne aj politicky. Zasiahli nás celosvetové udalosti v podobe pan-
démie, tým vznikajúce zmeny na miestnej úrovni. Neľahkú situáciu 
sme zažívali aj zažívame na komunálnej úrovni. Rôznorodosť názorov 
a prístupov k veciam verejným volených predstaviteľov samosprávy, 
nám prinášala spomalenie vývoja rozvoja našich Tlmáč. Aj napriek 
tomuto aspektu sme nelenili a poctivo sme pracovali na všetkých 
úrovniach, pripravovali, písali aj podávali projekty, aby ich výsled-
kom nebola stagnácia, ale plnenie toho, čo sme si predsavzali a prí-
prava na veci budúce, ktorými chceme naše mesto posunúť vpred, 
rozvíjať, skrášľovať, meniť vízie na realitu, tvoriť mesto, ktoré by sa 
stalo inšpiráciou pre iných v rámci našich schopností a možností.

Túto cestu si zaručene viem predstaviť vďaka vašej podpore a pod-
pore tímu, s ktorým tieto hodnoty, ciele a vízie zdieľam a s ktorými 
viem, že každá debata, či riešenie problému bude konštruktívne, ve-
dúce za každých okolností ku spoločnému konsenzu za lepšie Tlmače.

Naša demokracia nám otvorila priestor demokratického rozho-
dovania. Rozhodovania vo voľbách, v ktorých si na nasledujúce vo-
lebné obdobie zvolíme našich zástupcov a predstaviteľov mestskej 
samosprávy. Aj napriek tomu, že si poslancov mestského zastupi-
teľstva a primátora mesta volíme samostatne, ich vzájomná komu-
nikácia, zhoda a práca sú jednoznačným garantom pre úspešný 
rozvoj samosprávy.

Ja som takýto tím ľudí, kandidátov na poslancov do mestského 
zastupiteľstva, našiel. Veľmi si vážim, ich odhodlanie vstúpiť do ko-
munálneho sveta, odvahu riešiť veci verejné, zniesť riziko neúspechu, 
čeliť nepriazni, znášať kritiku, vnášať disciplínu do práce volených 
orgánov a v neposlednom rade otvorene prejaviť podporu mojej 
osobe a stotožniť sa so mnou ako s kandidátom na primátora, za čo 
im úprimne ďakujem. Takýto prístup je pevným predpokladom, že 
kvalitne, atraktívne, dôsledne a reálne pripravený volebný program 
práce pre mesto Tlmače na nasledujúce obdobie, bude naplnený.

Som presvedčený, že každý jeden z nich je zárukou dobre spravo-
vanej samosprávy a vaša voľba v komunálnych voľbách bude preto 
jednoduchá a jednoznačná.

PETER HAVRAN 

Mojím heslom je komunikácia. Mojím tímom je 
každý občan v našej obci. Mojím kolegom je každý 
konštruktívne a vecne zmýšľajúci zástupca mesta. 
Chcem sa zapojiť do života v meste predovšetkým 
s ľuďmi, ktorým záleží na skvalitňovaní života v Tlma-
čoch. Vypočuť si starších, lebo oni naše mesto vybudovali a motivovať sa 
ich skúsenosťami. Chcem vylepšovať a pokračovať v aktivitách, ktoré sú 
správne naštartované a spojiť mesto v prospech a pre dobré veci. Verím, 
že Tlmače sú miesto, kde budeme radi žiť, miesto na ktoré môžeme byť 
hrdí. S výsledkom našej spoločnej práce by sme nemali byť spokojní len 
my, naša generácia, ale hlavne naše deti, ktorým mesto odovzdáme.

JÚLIUS ŽÚBOR

Záleží mi na úspešnom smerovaní, rozvoji nášho 
mesta a na dobrom vzájomnom spolunažívaní. Ak-
tívne sa preto podieľam a naďalej chcem podieľať na 
organizácii rôznych spoločenských podujatí v meste 
aj v regióne. Mám dlhoročné skúsenosti v pôsobení 
v našej samospráve. Chcem odovzdávať svoje schopnosti a vedomosti 
v prospech mesta, podporovať rôzne aktivity pre deti, dospelých a se-
niorov. Vnímam ako kľúčovú podporu vzdelávania, športu a kultúry. 
Som si vedomý, že naše mesto potrebuje rásť a rozvíjať sa vo všetkých 
oblastiach verejného života. Preto hájim a budem hájiť záujmy dobré-
ho finančného zdravia a účelného hospodárenia mesta.

ZDENĚK KUPKA

Ako poslanec chcem:
• prispieť k rozvoju celého mesta, najmä dolnej čas-

ti Tlmáč
• podieľať sa na zachovávaní kultúrnych tradícií
• prispieť k vybudovaniu kanalizácie, chodníkov 

a miestnych komunikácií
• pomôcť dobudovať oddychovú zónu v okolí jazierka, nech je naše 

zelené mesto bohatšie na prírodné oddychové zóny
• podporovať vybudovanie zariadenia pre seniorov (výpomoc senio-

rom) a posilnenie sociálnych služieb v meste

BRONISLAVA TOMLJENOVIČOVÁ

Som rodená Tlmačanka, preto by som sa aj ja svojou 
činnosťou v komunálnej politike chcela pričiniť o roz-
voj a zveľaďovanie nášho mesta. Mojou prioritou je 
štúdium a podpora rôznych projektov, lepšie využí-
vanie eurofondov, predkladanie odborných riešení 
a nových návrhov. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že mám pevné politické 
názory a postoje, nestotožňujem sa s korupčným správaním na všetkých 
úrovniach spoločenského života a môžem byť nápomocná v zlepšení 
tímovej práce poslancov mestského zastupiteľstva. Budúcnosť mesta 
vidím v našej mládeži, ktorú by sme mali podporiť v rozvoji ich záľub, 
či už v oblasti športu, kultúry, ale najmä vzdelávania.

MARTIN POVAŽAN

Napriek tomu, že pracujem v Bratislave, žijem v Tlma-
čoch celý svoj život a nie je mi ľahostajná budúcnosť 
nášho mesta. Dlhodobo sa venujem oblasti práva 
a riešenia rôznych sporov a to hlavne kompromismi 
medzi stranami sporov. Verím, že ako človek nezaťa-
žený minulými nezhodami medzi skupinami poslancov dokážem aj pre 
naše mesto nájsť najlepšie možné riešenia a presadiť ich rozumnými 
argumentmi. Taktiež sa chcem venovať získavaniu nových investícií 
do rozvoja nášho mesta z Európskych ako aj lokálnych výziev. Moji ko-
legovia na kandidátke majú skvelé nápady na zlepšenie nášho života 
v meste a ja im chcem umožniť, aby boli ich nápady zrealizovateľné, či 
už z finančného hľadiska, alebo legislatívneho.

ĽUBOMÍR KÁČER

Doba, v ktorej dnes všetci žijeme je niečo s čím sa 
väčšina z nás nikdy nestretla a ak tak len z počutia 
od našich starých rodičov. A vtedy si začneme uve-
domovať kto sme, odkiaľ pochádzame, viac si vážiť 
históriu a kultúru nášho národa. A práve kultúra je 
oblasť v ktorej by som chcel pomáhať v našom meste v prípade zvole-
nia do mestského zastupiteľstva v nasledujúcich voľbách. V kultúre sa 
pohybujem celý svoj život, ktorý som prežil v našom meste a snažím 
sa, aby bola dennodennou súčasťou nášho života každej generácie. 

„Nezabúdajte na kultúru a tradície svojich predkov, lebo to, čo oni 
odovzdali Vám, môžete Vy odovzdať druhým“

DAVID TEREK

Som rodák z Tlmáč a pracujem v oblasti energetiky. 
Chcel by som sa stať súčasťou kolektívu ľudí, ktorí 
zvyšujú životnú úroveň a zlepšujú záujmy občanov 
mesta Tlmače. Medzi moje ciele v nadchádzajúcom 
volebnom období patria zvyšovanie využitia a čisto-
ty verejných priestranstiev pre mladých ľudí, rodiny s deťmi a seniorov. 
Zlepšovanie energetickej účinnosti budov, opravy cestných komunikácií 
a v neposlednom rade nájsť riešenie, ktoré vyrieši problém športovísk 
v Tlmačoch a zároveň podporí rozvoj ďalších druhov športov.

LENKA ŠEVCOVÁ 

Ako poslankyňa v meste Tlmače by som svojou prá-
cou chcela prispieť k tomu, aby aj naďalej to bolo 
mesto, ktoré sa rozvíja v oblastiach ako sú vzdelanie, 
kultúra, šport, bývanie a životné prostredie. Dôležité 
je podporovať investičné možnosti, hospodárne vy-
nakladanie finančných prostriedkov a zhodnocovanie majetku mesta. 
Nech Tlmače sú mesto, ktoré vytvára príjemné a plnohodnotné pros-
tredie pre život všetkým obyvateľom mesta.

VERONIKA ÁRENDÁŠOVÁ 

V najbližšom volebnom období sa chcem opätovne 
venovať činnosti občianskych združení a projektom 
zameraných na život rodín, detí a mládeže. Mojimi 
oblasťami naďalej ostávajú školstvo, kultúra a životné 
prostredie. Verím, že vytvorenými projektami oboha-
tím život v našom meste.

MAREK KOTRUS

Vzhľadom na to, že život v našom mestečku mi nie je 
ľahostajný, rozhodol som sa kandidovať na poslanca 
mestského zastupiteľstva v Tlmačoch. Svojimi skú-
senosťami by som rád prispel k jeho napredovaniu 
a zlepšovaniu života v ňom. Chcem byť poslancom 
všetkých, nie iba „niektorých“ občanov. Mojimi hodnotami sú: rodina, 
priamosť, čestnosť, otvorenosť a lojalita. Tieto hodnoty ponukám aj 
Vám, milí spoluobčania, a zároveň Vás touto cestou chcem poprosiť 
o Vašu dôveru a hlas vo voľbách.

MIROSLAV BÁTOVSKÝ

Opätovne kandidujem na poslanca MsZ v Tlmačoch. 
Sústavne sa zaujímam o jeho rozvoj. Byť účastný 
a spoluorganizovať mestské podujatia nestačí. Rád 
by som prispel k tomu, aby naše mesto využilo svoj 
potenciál. Mojimi prioritami sú energetika, životné 
prostredie a šport. Potrebujeme dôsledne a efektívne využívať všet-
ky finančné aj materiálne aktíva pre blaho mesta a jeho občanov. Na 
dosiahnutie tohto cieľa potrebujem aj Vašu pomoc v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách.“

MIROSLAV KUPČI  
Kandidát na primátora mesta Tlmače

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva

Kandidátka na poslankyňu do VÚC Nitra

ZUZANA KOTRUS RÁKOCIOVÁ

Dôležitým krédom v živote je rozvoj osobný, profesio-
nálny a spoločenský. Neustále napredovanie, zmysel 
poznania pretransformovať do sebarozvíjania a rozví-
jania nášho okolia je objektívnym základom pre dob-
ré spravovanie našej spoločnosti. Som prednostka 
mestského úradu v Tlmačoch a teší ma, keď výsledkom mojej práce je 
lepšia komunikácia s občanmi, vypočutie a realizácia ich potrieb, za-
bezpečenie ich základných sociálnych, hospodárskych, ekonomických 
a spoločenských istôt. Hnevá ma, keď chodím po našom okrese a tieto 
istoty na našich cestách nevidím, z nemocníc sa vytratilo zdravie, zo 
školstva styk s budúcnosťou, šport siaha ľuďom hlboko do vreciek, kle-
noty našej kultúry ostávajú zavreté v mysliach našich umelcov a naši 
starí rodičia nemajú kde hlavu skloniť. Nemôžem sa stotožniť s tým, že 
sa pokladnica nášho kraja otvára iba selektívne a zabúda sa na mnohé 
kúty jeho katastra. Hnevá ma, keď sa na časti nášho kraja pozerá iba spo-
za stola a rozhoduje o nich bez poznania reality a miestnych pomerov. 
Chcem dosiahnuť, aby naše financie poznali svoj cieľ a zamierili všade 
tam, kde to nie je iba výhodné ale hlavne pre nás občanov potrebné. 
Zdravý rozum, skúsenosť a poznanie miestnych potrieb a pomerov sú 
mojim vkladom do kandidatúry na post poslanca VÚC.
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SPOLU PRE TLMAČE
MARTIN MAJER KANDIDÁT NA PRIMÁTORA 

MESTA TLMAČE
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V pondelok 25. apríla sa vo 
Voľnočasovom centre zišli tl-
mačskí seniori - členovia ZO JDS, 
aby zhodnotili minuloročnú čin-
nosť a naplánovali program na 
tento rok. Medzi seniorov pri-
šli zástupcovia mesta - primá-
tor Miroslav Kupči, prednostka 
MsÚ Zuzana Kotrus Rákociová aj 
predsedníčka Okresnej organi-
zácie JDS Emília Nichtová.

Činnosť organizácie, tak 
ako všetky oblasti nášho živo-
ta v minulom roku bola pozna-
čená obmedzeniami v súvislos-
ti s pandemickou situáciou na 
Slovensku aj na celom svete. Na 
dlhší čas bolo úplne zatvorené 
Voľnočasové centrum. Predse-
da tlmačskej JDS -ky Július Ba-
chan v správe spomenul, že aj 

napriek všetkým obmedzeniam 
sa podarilo zorganizovať niekto-
ré akcie. V máji seniori brigá-
dovali pri čistení okolia centra 
a kostola. V júni sa uskutočnila 
na amfiteátri schôdza s posede-
ním pri opekaním špekáčikov. 
V júli sa veľká skupina Tlma-
čanov zúčastnila na okresných 
športových hrách v Kozárov-
ciach a viacerí si odniesli aj cen-
né víťazstvá. V auguste s podpo-
rou klubu turistov uskutočnili 
výlet po značkovanom chodní-
ku na Plešovicu. Pri príležitosti 
osláv SNP na oslavách vystúpi-
la aj novozaložená mužská spe-
vácka skupina seniorov. Mnohí 
zo seniorov sú aj členmi SZPB 

PO COVIDOVEJ ODMLKE VERIA V OŽIVENIE
a pravidelne svojou účasťou pod-
porujú podujatia tejto organizá-
cie. V septembri sa uskutočnil 
okresný piknik vo Veľkom Ďúre, 
na ktorom sa tlmačskí seniori 
stretli so svojimi vrstovníkmi 
z ďalších organizácií v okrese. 
V októbri pomohli jednej z čle-
niek organizácie brigádou pri 
oberaní hrozna a novembri 
zase pri čistení orechov. Počas 
posledných dvoch rokov sa nie-
ktoré stretnutia konali v príro-
de - na amfiteátri.

Počas mesiacov, keď to bolo 
možné, schádzali sa vo Voľnoča-
sovom centre. Tlmačská orga-
nizácia, ako jedna z mála or-
ganizácií v okrese dostala od 
mesta do užívania priestor, kde 
sa môžu každý deň popoludní 

schádzať, posedieť si, zahrať si 
stolný tenis, pozrieť si televíziu.

Primátor mesta aj prednost-
ka chodia medzi seniorov nielen 
na výročné schôdze, ale aj na 
iné podujatia a stretnutia. Pra-
videlne ich informujú o dianí 
v meste, o tom, čo mesto chystá, 
ale tiež zbierajú podnety na rie-
šenie problémov staršej generá-
cie v meste. O dobrej spolupráci 
mesta a organizácii JDS hovorila 
aj Emília Nichtová a poďakovala 
sa predstaviteľom mesta za pod-
poru a pomoc seniorom.

V diskusii primátor aj pred-
nostka hovorili, čo pripravujú 
pre seniorov v oblasti sociálnej 
starostlivosti a pomoci senio-

rom. V blízkej budúcnosti by sa 
Voľnočasové centrum malo pre-
sťahovať do nových priestorov, 

kde by mali byť ešte lepšie pod-
mienky pre ich činnosť. Hovo-
rilo sa aj o tom, že aj Tlmače by 

chceli pomôcť seniorom zave-
dením systému signalizácie pre 
prípady núdze, ktoré je dôležité 
najmä pre osamelých seniorov.

V mesiaci jún sa pripravuje 
v Tlmačoch turistické poduja-
tie pre seniorov. Na programe sú 
výlety, návštevy divadla, účasť 
na okresných podujatiach, o kto-
rých podrobnejšie informovalo 
predsedníčka okresnej organi-
zácie E. Nichtová. Športové hry 
organizujú v susednom Rybní-
ku, budú aj tradičné prehliadky 
spevokolov, recitátorov. Všetko 
však bude záležať, aby sa nezo-
pakovali pandemické opatrenia.

E. Nichtová hovorila aj o po-
ukazoch na rekondičné pobyty. 
Viaceré z nich sú už ponuke a zá-
ujemci sa o ne môžu prihlasovať.

Text a foto: 
Ing. J. Burjaniv

Povolanie učiteľ
Ak počujeme slovo učiteľ alebo učiteľka, vynorí sa nám v mysli 

postava obľúbeného pedagóga, ktorý bol pre nás autoritou, oso-
bou, ktorá mala porozumenie aj pre naše nedostatky, slabosti. 
Bola bytosťou, ktorú sme obdivovali a mali radi. Možno sa v nás 
vybavia spomienky na učiteľov, ktorí v nás nevyvolali príliš prí-
ťažlivé pocity. Predsa však povolanie učiteľa je jedným z tých, 
ktoré sa nedá vykonávať ako remeslo. Je to povolanie, ktoré sa 
musí vykonávať s láskou, s láskou k deťom a ľuďom vôbec. Je to 
práca náročná. Formuje nového človeka, obohacuje jeho vedo-
mosti, vniká do jeho duše, vychováva. Jeho odmenou sú pozorné 
detské oči, priazeň, úcta a spomienka od žiaka napríklad formou 
pohľadnice k meninám. Dôležitá je pre nich aj spolupráca s ro-
dičmi. Oni ovplyvňujú dieťa do budúcnosti, dávajú mu základy 
pre vzťahy, ktoré potom mladý človek rozvíja a upevňuje v ko-
lektíve a na pracovisku.

Mgr. Edita Andrášiová
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Podobne ako v iných spo-
ločenských organizáciách 
v meste, aj v našom Miestnom 
odbore sa pomaly rozbieha čin-
nosť. Na zasadnutí Okresnej 
rady MS v DMS Levice sa 9. mar-
ca zúčastnila Daniela Mikušo-
vá, podpreds. MO MS Tlmače. 
19. mája sa v KD v dolných Tl-
mačoch uskutočnilo zasadnutie 
výboru Miestneho odboru Mati-
ce slovenskej. Po zhodnotení pl-
nenia úloh v pandemickom roku 
2021 prerokovali zameranie MO 
v roku 2022. V mesiaci apríl bola 
zaktualizovaná matričná kniha 

a odvedený príspevok 0,50 € do 
členského fondu MS. Zabezpečili 
sme inštaláciu dvoch informač-
ných tabúľ: IT Slovanské hra-
disko HRÁDZE – FESTUNOK – 
na Festunku a IT SLOVENSKÁ 
BRÁNA – pri jazierku na Hrone. 
V nedeľu 22.mája sa členovia MO 
MS zúčastni-
li na službách 
božích v evan-
jelickom kosto-
le v Leviciach, 
ktoré boli tema-
ticky zamerané 
na 200. výročie 

narodenia štúrovského básni-
ka Janka Kráľa. Po službách bo-
žích návšteva hrobu syna Janka 
Kráľa Vladimíra Všeslava Krá-
ľa na levickom cintoríne. Ven-
ček k hrobu položili zborový fa-
rár ThDr. Martin Riecky a riad. 
DMS Levice Miroslav Považan. 

V nedeľu 29.mája sa uskutočni-
la folklórna prehliadka detí MŠ 
Tekovské koliesko v SD na Lip-
níku. V sobotu 11. júna sa čle-
novia MO zúčastnili na výlete 
organizovanom MO MS Levice 
„Po stopách slovenských dejate-
ľov v Malohonte“. V Rimavskej 

Sobote si pozreli Alej sloven-
ských dejateľov, o vytvorenie 
ktorej sa zaslúžil MUDr. Peter 
Dragijský. Ďalej navštívili obec 
Kraskovo a hrob Augusta Ho-
rislava Škultétyho, pamätnú 
izbu Ivana Kraska v Lukovišti 
a pamätnú izbu Pavla Dobšin-
ského v Driečanoch.

PRIPRAVOVANÉ AKCIE:
*5. 7. Cyrilo -metodská sláv-

nosť, liturgia v kostole na Lip-
níku, vychádzka k Slovenskému 
dvojkrížu na Festunku, prího-
vor predsedu MO MS, vystúpe-
nie spevokolu

*17. 7. Národný výstup na Sit-
no. Autobusový zájazd. Odchod 
z Tlmáč o 08,00 hod.

*27.–28. 8. Tlmačská grámo-
ra, folklórny festival Regiónu 
Tekov.

*September: Výročná schô-
dza Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Tlmačoch

juzu

Zbierka vecí pre zvierací útulok

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej

Základná škola v Tlmačoch na podnet svo-
jich žiačok z Novinárskeho krúžku usporiada-
la v máji 2022 zbierku vecí pre tlmačský zviera-
cí útulok. Odovzdané veci sa sústredili v škole. 
Darcovia prispeli obojkami, vôdzkami, tvrdší-
mi loptičkami, gumenými hryzadlami, hrovými 
lanami a inými hračkami, starými uterákmi, 
plachtami, dekami, koberčekmi, ale aj paml-
skami, psími konzervami a vreckom granulí.

Zozbieraním vecí to ale nekončilo! Žiaci zo 
spomínaného krúžku aj spolu s vybranými žiak-
mi sa podujali osobne odniesť potreby pre zvie-
ratká do útulku. A tak dňa 26. mája preniesli 
osobne veci pre zvieratká do útulku. Aká to bola 
radosť – nielen pre psíkov, ktorí sa potešili det-
skej návšteve, ale aj pre žiakov, pre ktorých prí-
tomnosť zvierat pôsobila priam terapeuticky.

Škola dostala pamätný list a siedmačka, kto-
rá s nápadom zbierky prišla a zároveň vytvorila 
aj plagát, si vyslúžila odznak na pamiatku. Deti 
sa dozvedeli o rôznych osudoch psíkov (zatúla-
ných, vyhodených, zdravotne trpiacich alebo 
jednoducho nechcených), ktorých pracovníci 

z útulku takto zachraňujú, vycvičia, socializu-
jú, ak majú problém s ľudskou alebo inou psou 
spoločnosťou a hľadajú im nový domov. Patrí im 
veľké ďakujeme!

PaedDr. M. Kotorová



17Tlmačské echo

Je tomu presne šesť rokov, 
čo sa v Tlmačoch uskutočnil 
prvý denný tábor. V spolupráci 
s mestom, mestským kultúrnym 
strediskom a kopou dobrovoľ-
níkov majú deti možnosť zažiť 
nezabudnuteľný týždeň priamo 
v mieste bydliska. Pri tom všet-
kom by sa mohlo zdať, že za po-
sledných šesť rokov už boli vša-
de, všetko vyskúšali a na malej 
rozlohe sa stále presúvajú na tie 
isté miesta. No opak je pravdou.

Každý rok ponúkame deťom 
iný program, každý rok sa presú-
vame do blízkeho okolia a obja-
vujeme spoločne možnosti, ktoré 
nám naše mesto ponúka. Pestrý 
program osloví každého a mno-
hokrát do deja v tábore stiahne 
aj okoloidúcich dospelých, ktorí 
žasnú nad energiou, ktorú vedú-
ci vynakladajú pri zábave svo-
jich zverencov.

Áno, tábor je miestom, kde 
za posledných šesť rokov kaž-

LETO V ZNAMENÍ TÁBOROVLETO V ZNAMENÍ TÁBOROV
dý jeden oslovený podal pomoc-
nú ruku. Či už školy, športové 
kluby, okolité dediny, podnika-
telia, náhodní okoloidúci. Z dob-
rovoľníkov a priateľov sa stala 
výborná partia, ktorá si päť dní 
v týždni užíva spolu s deťmi.

A to je základ každej kvalitnej 
spolupráce. Po dobu týchto ro-
kov prešlo pomyselnou bránou 
táborov niekoľko stoviek detí, 
ktoré nás po celý zvyšok roka 
veselo oslovujú a spomínajú na 
letné chvíle v našej spoločnosti.

Je to práca krásna a nesmier-
ne vyčerpávajúca. Bez podpory 
vlastných rodín by tieto tábory 
nefungovali. Samotnému začiat-
ku tábora predchádza niekoľko 
mesačné plánovanie, zabezpe-
čovanie programu, občerstvenia 
a dopĺňanie rôznych projektov, 
z organizátorov ktorých sa sta-
li partneri.

Tak ako primátor mesta Tl-
mače, starosta Kozároviec, či 

Malých Kozmáloviec je mnoho 
oslovených sponzorov, ktorí sú 
ochotní zabezpečiť všetko pre 
pohodlie najmenších občanov.

Minulý rok sa z Mestského 
denného tábora odštiepilo nie-
koľko ďalších: Plavecký športo-
vý tábor pod vedením trénera 
Martina Bratka a Farský tábor 
pod vedením vdp. Martina Vite-
ka. Oba tábory zväčšili ponuku 
pre rodičov detí, ktorí nemajú 
možnosť čerpať v lete toľko do-
volenky. Navyše deti trávia čas 
plnohodnotne a po vzájomnej 
dohode sa termíny táborov ne-
prekrývajú. Martin Bratko ako 
tréner zabezpečuje program 
v každom z táborov po kondič-
nej stránke a jeho plavecký tá-
bor si tento rok našiel svojich 
priaznivcov v dvoch turnusoch:

turnus: 4. júla- 8. júla
turnus: 18. júla- 22. júla
Mestský denný tábor bude 

v dňoch 11. júla- 15. júla a Far-
ský denný tábor 15. augusta- 
19. augusta. 

Z táborových programov 
spomenieme len niektoré ak-

tivity: plávanie v Relax Tlma-
če, dielničky v ZUŠ Tlmače pre 
tvorivé aktivity, športové súťa-
že, hry v okolitých lesoch, po-
byt v Skautskom tábore v Kozá-
rovciach, výstup na Plešovicu, 
aktivity s klubom turistov v Tl-
mačoch, popoludnia s Roma-
nom Mihálkom. Deti z Farské-
ho tábora boli v minulom roku 
v Pukanci párať párance, miesi-
li hlinu u hrnčiarov a priúčali 
sa debnárstu a zastavili sa aj vo 
Vodnom mlyne v Bohuniciach. 
Čo ich čaká tento rok, neprezra-
díme.

Tak ako všetko v bežnom 
živote, ani tieto tábory by ne-
vznikli bez úzkej spolupráce, 
ktorá presahuje hranice jedné-
ho letného týždňa. Vaša podpora 
a dôvera nás posúva ďalej a verí-
me, že z tínedžerov, ktorí nás tá-
bormi doprevádzajú, vzíde ďal-
šia generácia vedúcich ochotná 
venovať svoj čas druhým.

Za občianske združenie ART-5: 
Mgr. Veronika Árendášová, 

koordinátor táborových 
podujatí v meste



18 Tlmačské echo

Minulý rok sme spoločnými 
silami v našom meste vybudo-
vali streetworkoutové ihrisko, 
čo považujem za dôležitý míľnik 
v našom občianskom združení 
Calisthenics club Tlmače. Ihris-
ko sa stalo populárnym medzi 
deťmi základnej školy, ktoré ho 
po vyučovaní využívajú. Ihris-
ko sa krásne vyníma a nachádza 
sa poniže vchodu do telocvič-
ne. Je zeleno čiernej farby a pre 
najvyššiu bezpečnosť je použitá 
kvalitná dopadová plocha.

Veľmi rád by som tam videl 
cvičiť aj dospelých. Ak neviete 
ako začať, môžete ma kedykoľ-
vek kontaktovať a pridať sa pri 
cvičení ku mne. Rád by som za-
ložil skupinku cvičiacich ľudí. 
Tí by sa navzájom podporovali 
a pomohli by pri budovaní ďal-
ších pohybových aktivít.

Aj tento rok máme v pláne 
vybudovať niečo nové. K začiat-
ku roka sme uvažovali, že by 
to nové mohlo byť na základnej 
škole. Nakoniec sa plány zmeni-
li, nakoľko na základnej škole sa 
začalo budovať pódium pre deti 
z umeleckej školy (hneď vedľa 
streetworkoutového ihriska) a 
na druhej strane vedľa telocvič-
ne sa plánuje detské ihrisko. Vy-
užijeme teda priestor v parku 
pod autobusovou zastávkou.

Nové ihrisko, známe ako opi-
čia dráha pre deti, kde sa deti 

Prosím láskavých čitateľov, nech tento článok dočítajú až do kon-
ca. Možno sa dozvedia niečo čo ich dosť prekvapí.

Pred niekoľkými dňami som sa rozhodol zúčastniť na zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva. V minulých volebných obdobiach som 
tam chodil pravidelne. Potom ma „zomlela“ atmosféra, ktorá tam 
po posledných voľbách začala panovať. Mal som pocit, že každý si 
tam chce presadzovať svoje názory a čo si myslia obyvatelia mes-
ta ho netrápi. Teraz som si povedal, že snáď sa to zlepšilo. Ako ob-
vykle prišli obyvatelia Lipníka čo sa dajú porátať na prstoch dvoch 
rúk a z pôvodnej časti obce nikto. Postupne prišli piati poslanci. Po 
menšom čakaní oznámil primátor mesta, že šesť poslancov sa ospra-
vedlnilo a tak sa zasadnutie nemôže konať. Keďže zároveň mesto 
musí fungovať pre neschválenie rozpočtu v provizóriu, tento čin 
je takmer zablokovaním činnosti mesta. Je možné, že „ štrajkujúci“ 
poslanci majú svoje dôvody tak konať, ale svoje dôvody má aj vede-
nie mesta. Výsledkom však je, že prehrávajú občania.

Možno by mi to všetko mohlo byť ľudovo povedané: na háku. 
Lenže ja som prišiel do Tlmáč ako malé dieťa. Postupne som tu 
vyrastal, pracoval v neďalekom závode dodnes nazývanom ľuďmi 
ako Kirov a zostal som tu bývať. Pomaly som sledoval prebiehajú-
ce zmeny. Od čias keď po sídlisku bolo nutné nosiť gumové čižmy 
pre hory blata, cez výstavbu jaslí, škôlok, školy, pribúdanie činžia-
kov, zriadenie vývarovne jedál, obchodov, bufetu, kina, bazénov 
pre deti, výstavbu kultúrneho domu, zdravotného strediska, domu 
služieb, obchodného centra a panelákov, ako aj zriadenie služieb, 
sa veľa z toho zmenilo na zabudnutú históriu. Neskôr pribudli zlé 
javy ako likvidácia jasieľ, časti škôlok, likvidácia banky, zánik nie-
ktorých služieb aj obchodov a podobne. V dolnej časti mesta to bolo 
zriadenie viacerých obchodov, pošty, lekárne, prevádzka starej ško-
ly a výstavba troch činžiakov. Žiaľ dnes tam zostali už len činžiaky 
a obchod s potravinami.

A tak si kladiem otázku, kam vlastne speje vývoj v našom meste? 
Je to vývoj dobrý, či nebodaj zlý?! Dosť ťažká odpoveď, hlavne vtedy 
keď si ju nezačne dávať väčšina obyvateľov nášho mesta. Lebo kaž-
dý z obyvateľov tohto mesta má možnosť niečo zmeniť k lepšiemu.

Stačí k tomu len zvoliť si dobrých zástupcov do mestského za-
stupiteľstva aj na čelo mesta.

A tak na rad prichádza úvaha, kto je vlastne vhodný kandidát 
na tieto funkcie. Nazdávam sa, že na prvom mieste by mala byť 
morálna bezúhonnosť každého kandidáta. Lebo ten pre ktorého je 
klamstvo samozrejmou súčasťou jeho života určite nie je vhodný. 
Podobne aj ten čo kradne, či okráda svojich spoluobčanov. Určite ani 
ten pre ktorého je morálka slovom, ktoré vo svojom živote nepozná.

Netreba sa dať oklamať ani veľkolepou reklamou, rozdávaním 
malých darčekov, hraním sa na dobrodinca, či množstvom letákov. 
Všetky tieto aktivity je totiž nutné aj zaplatiť a pokiaľ niekto nie je 
podnikateľom so širokým záberom podnikania, tak mu tieto náklady 
niekto uhrádza. Súvislosti by sa mal vedieť každý človek domyslieť.

Osobne sa môžem priznať, že ma oslovili viacerí ľudia, aby som 
kandidoval za primátora. Ale nič z toho nebude. Nebojím sa tej 
funkcie, je to vlastne len náročná administratíva – obchodné vy-
bavovanie. V minulosti som prešiel dobrou školou pri vybavovaní 
pracovných problémov na bývalých ministerstvách v Prahe, ban-
kách, rôznych generálnych riaditeľstvách aj podnikoch zahranič-
ného obchodu a tak. Bola síce iná doba, ale princíp riešenia prob-
lémov bol podobný. Ale moje zdravie má svoje limity a tie nechcem 
prekračovať. Tak nech si občania hľadajú iného kandidáta. Len je 
škoda, že minimálne dva skvelé nápady, ktoré v sebe nosím už dlh-
šie sa nebudú dať realizovať, lebo teraz je taká doba, že nápady sa 
nerozdávajú. Časy keď som tridsať rokov svojho života obetoval za 
rozvoj stolného tenisu v meste bez patričnej odmeny sú už preč.

Prajem všetkým obyvateľom mesta šťastnú ruku pri hlasovaní 
vo voľbách.

Eduard Samlek

Názor občana
Zvolebnieva sa

Ihriská v znamení 
pohybu

hravou formou učia prekonávať 
prekážky, trénovať základné po-
hyby s udržiavaním rovnováhy, 
je výborným spestrením pobytu 
v exteriéri. Aj v iných mestách sú 
takéto typy ihrísk veľmi popu-
lárne a využívané. Každým ro-
kom by bolo možné dokúpiť nové 
prvky a dráhu ešte zatraktívniť.

Momentálne sme vo fáze zís-
kavania prostriedkov na jeho 
výstavbu. Sám ešte neviem ako 
sa veci vyvinú, avšak sme na 
dobrej ceste, nakoľko tento pro-
jekt postúpil v 11.edícii progra-
me Tesco “Vy rozhodujete, my 
pomáhame“medzi tri najlepšie 
v regióne! Teraz budú rozhodo-
vať ľudia svojím hlasovaním a 
my sa dozvieme výsledok na za-
čiatku augusta.

V meste Tlmače nežijem ešte 
dlho, no som nesmierne rád, že 

niektoré z mojich predstáv sa už 
podarili a pevne verím, že prídu 
aj ďalšie splnené sny. Zo začiat-
ku to nebolo jednoduché a nie 
je to jednoduché ani teraz. Ako 
nový klub medzi množstvom 
športových organizácií v mes-
te, môžem však povedať, že moja 
vízia zostáva nezmenená- pri-
niesť šport a pohyb bežným ob-
čanom mesta a skrášliť prostre-
die, v ktorom žijeme.

Za občianske združenie 
Calisthednics club Tlmače: 

Osobný tréner Martin Bratko
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V sobotu 7. mája 2022 sa uskutočnil už 39. 
ročník Tlmačského polmaratónu, zároveň 
10. ročník 10 km behu a 2. ročník pretekov 
handbike na 21,1 km trati.

Usporiadateľom boli MsKS, AK a DAK Tl-
mače, riaditeľom pretekov Miroslav Kupči, 
primátor mesta.

Na námestí pred MsKS bolo rušno už od 
skorých ranných hodín.

Od 9 hod. štartovali detské kategórie 
predškolského i školského veku.

O 10 hod. sa postavili na štart dospelí.
Ako prví odštartovali handbikeri, kto-

rých počet z vlaňajšieho skúšobného roč-
níka vzrástol z dvoch na vynikajúcich osem 
pretekárov, 7 mužov a 1 žena. Štyria boli zo 
Slovenska a ďalší štyria z Poľska, čomu sa 

usporiadatelia nesmierne potešili a na bu-
dúce ročníky radi privítajú ďalších. Jediná 
žena, Kristína Madajová 21,1 km zvládla 
za 0:50:25.

Prví traja muži:
1. Marek Visnievski (Poľsko) čas 0:33:37
2. Maroš Orečný (Slovensko) čas 0:33:41
3. Darek Kuchta (Poľsko) čas 0:33:52

Na trať polmaratónu sa postavilo 76 bežcov, 
z toho 14 žien

TLMAČSKÝ POLMARATÓN

V absolútnom poradí 
žien zvíťazila tak ako 
vlani Iveta Furáková 
z Detvy, jej čas 1:24:50
Na druhom mies-
te skončila repre-
zentantka Maďar-
ska Anna Sekeres, jej 
čas 1:26:12 a na tretej 
priečke sa umiestni-
la Petra Janigová s ča-
som 1:43:43

Víťazky jednotlivých 
kategórií:
Do 40 rokov Petra Ja-
nigová (1:43:43)
40 – 50 rokov Iveta 

Furáková (1:24:50)
50 – 60 rokov Eva Valachová Zvolen (2:04:41)
60 – 70 rokov Margita Rusnáková, Janíkov-
ce (2:12:35)
Nad 70 rokov Eva Seidlová, Tlmače (2:13:34)

V absolútnom poradí mužov zvíťazil Mi-
roslav Ilavský z Dubnice nad Váhom, čas 
1:12:26. Na druhom mieste skončil Michal 
Králik z Krupiny, čas 1:19:51 a na treťom 
mieste František Belohorec z Banskej Štiav-
nice, čas 1:20:16

Víťazi jednotlivých kategórií:
Do 40 rokov Niroslav Ilavský (1:12:26)
40 – 50 rokov Michal Králik (1:19:51)
50 – 60 rokov Ján Môcik, Banská Bystrica, 
(1:32:01)
60 – 70 rokov Viliam Nagy, AK Tlmače, 
(1:30:06/
Nad 70 rokov Ľudovít Béreš, Hronovce 
(1:55:36)

Najlepším bežcom z Tlmáč sa stal Miro-
slav Straňovský, (1:26:11) ktorý sa tak stal 
pre rok 2022 držiteľom putovného pohára. 
V absolútnom poradí mužov skončil na 8. 
mieste v kategórii do 40 rokov na 6. mieste.
Na 10 km trať, zatiaľ bez kategórií sa po-
stavilo 58 bežcov, z toho 18 žien. Poradie 
ich víťazov
Ženy
1. Angelika Striešková, Húrky, čas 45:44
2. Janka Potančoková, Banská Štiavnica, 
čas 46:59
3. Miroslava Moravčíková, AK Tlmače, čas 
47:50
Muži
1. Matej Schiebr, Dukla Banská Bystrica. 
čas 35:59
2. Ľuboš Jombík, Krupina, čas 37:31
3. Milan Maľa, Nová Dedina, čas 40:01

-is-
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Detský atletický klub Tlma-
če v prvom polroku zazname-
nal veľké úspechy. V januári 
sme zahájili halovú sezónu zis-
kom troch zlatých medailí vďa-
ka Maťovi Záležakovi a jedným 
bronzom, ktoré vybojoval Jakub 
Sádovský vo vrhu guľou na at-
letickom mítingu v Bratislave 
v hale Elán. Na ďaľší deň neskla-
mali ani naše mladšie dievča-
tá, keď na majstrovstvách ZsAZ 
Miriam Ďurovská obsadila prvé 
miesto v behu na 600 m a Emma 
Klučiarová bola na tej istej tra-
ti piata. 29. januára sa Maťo Zá-
ležák zúčastnil Medzinárodné-
ho mítingu krajín V4 dorastu, 
kde v skoku do diaľky vy-
hral a na 60 m bol štvrtý, 
keď mu medaila unikla len 
o pár stotín sekundy.

Úspechy našich zveren-
cov ich nakopli do ďalších 
tréningov a snaha zlepšo-
vať sa, sa odzrkadlila na 
ich zlepšených výkonoch. 
Hneď vo februári na ha-
lových majstrovstvách 
ZsAZ starších žiakov a žia-
čok, Maťo Záležák získal 
tri prvé miesta vo svojich 
obľúbených disciplínach 
60 m, v skoku do diaľky 
a v skoku do výšky. Jakub 
Sádovský svojim zlepše-
ným osobákom vo vrhu 
guľou, tiež získal titul maj-

stra ZsAZ. Ani ďalší pretekári 
sa nenechali zahanbiť a zlepšili 
svoje osobné rekordy.

Od mája sa pre náš klub zača-
la jarná sezóna 1. kolom atletic-
kej ligy, kde pravidelne dosahujú 
naši zverenci výborné výsledky. 
Popredné umiestnenia zabezpe-
čili starším chlapcom postup na 
Majstrovstvá Slovenska. Skvelú 
výkonnosť potvrdili aj na Maj-
strovstvách ZsAZ v Trnave, keď 
sa Matej Záležák stal trojnásob-
ným majstrom v behu na 60 m 
a 150 m a v skoku do diaľky, Ja-
kub Sádovský skončil druhý 
vo vrhu guľou a Adrián Korbe-
la obsadil 2.miesto na 3000 m.  

Šimon Záležák v behu na 300 m 
cez prekážky získal bronzovú 
medailu.

Naši atléti sa nezúčastňujú 
len na pretekoch organizova-
ných Slovenským atletickým 
zväzom, ale aj na pretekoch or-
ganizovaných mestami a obca-
mi Slovenska. Emma Benčatová 
a sestry Klučiarové nás reprezen-
tovali na Behu oslobodenia v To-
poľčiankach. Emma Benčatová 
na 5000 m vyhrala 1. miesto vo 
svojej kategórií, Lucka Klučiaro-
vá obsadila 1. miesto a Emmka 
Klučiarová bola druhá. Emma 
Klučiarová sa zúčastnila aj behu 
v Banskej Bystrici, kde na 3400 m 
dlhej trati skončila piata.

Tešíme sa zo všetkých úspe-
chov našich zverencov a aj 
z každého osobného zlepšenia 
sa a veríme, že aj naďalej budú 
reprezentovať náš klub a robiť 
dobré meno nielen klubu, ale aj 
mestu Tlmače. Ďakujeme.

DAK TLMAČE
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Bežecký I. polrok 2022
Prvý polrok pre bežcov AK 

Tlmače by sme mohli označiť 
prívlastkom „rozbehový“.

Prečo? Dôvodov je hneď nie-
koľko. Jedným z najpodstatnejším 
bol (a je?) dopad protipandemic-
kých opatrení. Mnohé bežecké 
podujatia sa nekonali vôbec, iné 
len vo virtuálnej podobe, ktorá 
si až takú veľkú obľubu u bež-
cov nenašla. Po uvoľnení týchto 
protipandemických opatrení sa 
zasa na jeden termín tých podu-
jatí nakumulovalo viac než dosť, 
plus v kombinácii s pretekmi pre 
deti. Samozrejme, tie mali „zele-
nú“, a teda viacerí bežci, ktorí sa 
prioritne venujú trénovaním detí 
(DAK) v Tlmačoch (na čo môže-
me byť patrične hrdí), samozrej-
me dali prednosť týmto aktivitám. 
Sú to hlavne Mirka Moravčíková, 
Petronela Havranová a netreba 
vynechať ani pomoc Františka 
Kľúčiara.

A tak vlastne prvým väčším 
spoločným podujatím pre dospe-
lých bol ČSOB maratón a polma-
ratón v úvode apríla, tohto roku 
to už bol jeho 17. ročník.

V sobotu 2. 4. a v nedeľu 
3. 4. 2022 po prekrásnom slneč-
nom týždni čakala na bežec-
ký svet tak dlho pripravovaná 
a očakávaná akcia – ČSOB mara-
tón a polmaratón. Všetci boli skla-

maní počasím, ktoré vystriedalo 
ten pekný týždeň.

Dážď, chlad, vietor a zo sobo-
ty na nedeľu hustá snehová chu-
melica.

Na celé podujatie bolo prihlá-
sených 6104 záujemcov, z toho 
3852 mužov a 2252 žien. Všetci 
s obavami sledovali, aké prekva-
penie im ešte pripraví počasie.

Ale šport je šport a väčšina 
z nich sa odvážne pustila do špor-
tového zápolenia.

V nedeľu na polmaratónskej 
trati (21,1 km) v tejto kategórii 
nad 60 rokov na 2. mieste skon-
čil Viliam Nagy Jeho čas 1:29:51.

V rovnakej vekovej kategó-
rii, ale na dvojnásobnej trati 
(42,2 km) zvíťazila Eva Seidlová. 
Jej čas 4:46: 28.

V kategórii nad 40 rokov Mi-
roslav Straka vo svojej oficiálnej 
maratónskej premiére dobehol 
v čase 3:49:27 a zo 175 bežcov 
skončil na 107 mieste.

V kategórii mužov 50 – 60 ro-
kov robil vodiča na 3:45 Miro-
slav Bátovský a s dosiahnutým 
časom 3:42:57 obsadil 31 miesto 
z 80 bežcov.

Pre vysvetlenie – vodiči sú bež-
ci, ktorí sú výrazne označení ča-
som, ktorý garantujú dosiahnuť 
každému bežcovi, ktorí s nimi po-
bežia a dodržia dané tempo.

N a j v ä č š i u 
účasť bežcov 
z Tlmáč sme 
z a z n a m e n a -
li na 39. roční-
ku Tlmačského 
polmaratónu 
a behu na 10 km. 
Bola to veľmi 
vydarená a dob-
re pripravená 
akcia tak z po-
hľadu bežcov 
ako aj organi-
zátorov. Svojim 
spôsobom to už 
bola príprava 
na jubilejný 40 
ročník, ktorý sa 
(dúfajme) usku-
toční v máji 2023.

Za najúspešnejšieho bežca AK 
Tlmače na polmaratónskej tra-
ti bol vyhlásený Miroslav Stra-
ňovský.

Za najaktívnejšieho bežca, be-
rúc do úvahy začiatok sezóny, po-
važujeme Viliama Nagya. Zúčast-
nil sa mnohých kratších podujatí, 
hlavne v okolí Bratislavy a pra-
videlne stál na stupni víťazov vo 
svojej vekovej kategórii mužov 
nad 60 rokov.

Rovnako aj Miroslav Straka, 
ktorí vo „farbách“ Veľkého Krtí-
ša bol výraznou postavou mno-

hých bežeckých podujatí. Nemô-
že sa vynechať Miroslav Bátovský, 
ktorý v toto obdobie dáva pred-
nosť behom a pretekom v prí-
rode. Spolu s Ivom Došekom sa 
zúčastnili hlavne projektu Behaj 
lesmi Čičmany. Ivan vyhral hlav-
nú kategóriu na 21 km a zatiaľ je 
na vedúcej pozícii.

Katka Došeková absolvovala 
10 km trať.

Spomenieme ešte Evu Seidlo-
vú, ktorá má už na konte 485 ma-
ratónov (od začiatku sezóny ich 
odbehla 7).

-is-

Dňa 26. 02. 2022 sa uskutočni-
li prvé eMSR (virtuálne preteky 
o titul majstra Slovenska) v spo-
lupráci s aplikáciou ROUVY.

Celé podujatie sa uskutočnilo 
v peknom a modernom nákup-
nom centre Bratislava Mlyn-
ské Nivy. Nominácia na eMSR 
bola podmie-
nená účasťou 
na min. 2ko-
lách epreteku 
V4 ktoré pre-
biehali v Janu-
ári a Februári 
tohto roku.

Od začiatku 
sa na eprete-
koch zúčastňo-
vali naši pre-
tekári : Štefan 
Nôta Elite Muži, 
Martin Gro -
bař Elite Muži, 
Áron Tóth Ku-

eMSR vo virtuálnej cyklistike
pred zvolenej trase v dĺžke 
40 km. Naši pretekári si počí-
nali veľmi dobre a po necelej 
hodine preteku sme mohli pre-
tekárom Štefanovi Nôtovi a Ada-
movi Arpášovi zagratulovať k 3.
tím miestam.

V momentálne stále zložitej 

rucz Junior, Adam Arpáš Kadet 
(štart za Juniorov).

Na samotné podujatie eMSR 
sa napriamo nomival Áron Tóth 
Kurucz, Štefan Nôta a Adam Ár-
páš postúpili na podujatie ako 
náhradníci.

Pretek sa uskutočnil na vo-

situácii aj čo sa týka C-19 a veľ-
kému množstvu motorových 
vozidiel na cestách a stý spoje-
né riziko úrazov je aj toto jedna 
z možných alternatív do budú-
cich rokov ako udržať mládež 
pri športe a to cestnej cyklistike.

T.Baláž
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ŠKK Tlmače

5.liga
Po ukončení sezóny 2021/22 

v 2.lige ešte ďalej pokračuje 
5.šachová liga. V nej Tlmačské 
družstvo nastúpilo na májové 
stretnutie proti levickému déč-
ku. Tlmače ako favorit dvojzápa-
su prišiel s cieľom vyhrať a uis-
tiť si tak víťazstvo v 5.lige. V 7.
kole sa to podarilo Alfrédovi Ba-
roškovi a Tobiášovi Borsíkovi, 
no Róbert Bajnok i Tomáš Svo-
rad svoje partie prehrali, a tak 
výsledok 7.kola bol nerozhod-
ný, teda 2:2. Do 8.kola nastúpi-
li Tlmačania s jednou zmenou 
a toto kolo už dokázali vyhrať 
v pomere 3:1 po výhrach Alfréda 
Barošku, Róberta Bajnoka a To-
biáša Borsíka a po smolnej pre-

hre Silvie Fajtákovej po spadnutí 
na čas. Tlmačská rezerva vedie 
tabuľku s náskokom 9 bodov na 
druhé Levice E. Tlmačanov ča-
kajú v júni ešte 2 dvojzápasy, 
v ktorých by sa malo rozhodnúť 
o konečnom poradí 5.ligy.

Turnaj stredných škôl 
levického okresu

Turnaj SŠ levického okresu 
sa mohol konať opäť po dvojroč-
nej pauze v priestoroch Matice 
slovenskej v Leviciach. Tlmač-
ský tím reprezentovalo niekoľ-
ko hráčov na čele s rozhodcom 
turnaja Tomášom Bérešom. Ví-
ťazom tohto turnaja sa stal Ró-
bert Bajnok, ktorý porazil aj fa-
vorita turnaja Martina Solčana, 
síce so šťastím po zazvonení jeho 
mobilu kontumačne. Robovi na-
koniec pri rovnosti bodov po-
mohlo až štvrté pomocné hod-
notenie, a to vzájomný výsledok. 
Tobiáš Borsík obsadil 5.miesto, 

i keď v poslednom kole bojoval 
o 3.priečku, no smolne prehral. 
Oleksandra Khovpei obsadila 
7.priečku s rovnakým počtom 
bodov ako Tobiáš, no s horším 
pomocným hodnotením. Roman 
Holečka obsadil s rovnakým 
počtom bodov ako Oleksandra 
a Tobiáš 8.miesto. Tomáš Svorad 
skončil 11. a Hana Havranová 
len s horším pomocným hod-
notením ako Tomáš 12. Tomáš 
Béreš, rozhodca turnaja, vyberal 
spomedzi všetkých odohraných 
partií aj tú najkrajšiu, a tou bola 
partia medzi Róbertom Bajno-
kom a Tomášom Mäsiarom, kto-
rá skončila lepšie pre Tomáša, 
teda hráča, ktorému sa ako je-
dinému podarilo poraziť víťaza 
turnaja Róberta Bajnoka.

Majstrovstvá Slovenska 
mládeže jednotlivcov

Tohtoročné MSR mláde-
že jednotlivcov sa konali opäť 
v priestoroch Hotelu SOREA 
v Starej Ľubovni koncom mája. 
V kategórii chlapcov do 16 rokov 
reprezentoval Tlmače Jakub Ra-
kovský. Ten získal vo svojej ka-
tegórii 5‚5 boda a obsadil pekné 
6.miesto. V kategórii chlapcov 
do 18 rokov reprezentovali tl-
mačský šachový klub Tomáš 
Béreš, Tomáš Svorad a Patrik 
Kuna. Najviac sa darilo Tomá-
šovi Bérešovi, ktorý v silnej kon-
kurencii obsadil 12.priečku 
s jedinou prehrou proti FM (fi-
demajstrovi) Vladimírovi Boch-
ničkovi. Patrik Kuna podal tiež 
veľmi dobrý výkon a podarilo 
sa mu obsadiť 16.miesto. Tomáš 
Svorad odohral takisto solídny 
turnaj a so ziskom 3 bodov skon-
čil 27. a elom (šachovým hodno-
tením) si polepší o 19 bodov.

Dominik Béreš

ŠACHOVÝ KLUB MESTA TLMAČE

Hráči ŠKK Tlmače začali druhú časť sezóny zápasom 
26. 1. 2022 na dráhach súpera KK Priatelia Limbach, ktorého 
zdolali v pomere 8:0 a potom kvôli neočkovanosti hráčov neboli 
schopní nastupovať na zápasy, až do úplného uvoľnenia proti-
pandemických opatrení. Na dráhy sa vrátili teda až v marci. Na 
domácich dráhach vyhrali 6:2 nad súperom KK Priatelia Brati-
slava. So súperom z Nitry prehrali 5:3, potom v ďalších dvoch 
domácich zápasoch zdolali MKK Stará Turá B a C. Zápasy v Po-
bedime a v Bánovciach boli neúspešné, skončili prehrami 5:3. 
Zápas v Zlatých Klasoch zvládli perfektne a súpera porazili 
6,5:1,5. Perfektným výkonom sa predviedli aj pred súperom ŠK 
Modranka B (postupujúci klub do 1.ligy), ktorého zdolali doma 
aj vonku. V poslednom dohrávanom zápase tejto sezóny sa roz-
hodovali o druhom postupujúcom do 1.ligy medzi hráčmi ŠKK 
Tlmače a KK Pobedim B. Úspešnejší boli hráči Pobedimu. A tak 
hráči Tlmáč obsadili na konci ročníka 2021/2022 v 2KL. západ 
4.miesto. Všetci hráči si prajú aby nový súťažný ročník bol tiež 
takýto úspešný a aby hráčov obchádzali zdravotné problémy.

Hodu Zdar

MSR mládeže jednotlivcov 2022, zľava Tomáš Béreš, Patrik Kuna, Tomáš 
Svorad a Róbert Bajnok

5. ligaB12 8.kolo Tlmače B- Levice D, na pravej strane šachovníc hráči Tl-
máč spredu Alfréd Baroška, Róbert Bajnok, Silvia Fajtáková a Tobiáš Borsík
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Takýmto pozdravom sa v ho-
rách zdravia neznámi aj známi 
ľudia, ktorí do nej prichádzajú za 
relaxom, poznaním, zážitkami. 
Aj náš KST Tlmače pravidelne 
organizuje stretnutia nadšen-
cov turistiky. Program je zame-
raný nie len pre tých zdatnej-
ších, ale aj pre deti a ich starých 
rodičov. Táto rôznorodosť nám 
umožňuje spoznávať nádherné 
zákutia nášho malého, ale krás-
neho Slovenska. Navštívili sme 
obec Marianka, kde sa nachá-
dza významné pútnické miesto 
považované za najstaršie nielen 
na Slovensku, ale i v celom býva-
lom Uhorsku, hrad Pajštún, ob-
javovali sme krásy Žitavských 
luhov, zastavili sme aj na pútnic-
kom mieste Studnička nad obcou 
Pozba. Spoznávali sme okolie 
Krupiny – hrad Čabraď, opev-
nený kláštor Bzovík, Krupin-
ské Bralce, protiturecké hlásky. 
Vždy sa tešíme aj na stretnutia 
s priateľmi – turistami z iných 
turistických klubov. Dlhoroč-
nú tradíciu máme s obcou Bre-

hy a spoločne sa zúčastňujeme 
každoročného výstupu na vrch 
Hulín. V najbližších dňoch sa 
s členmi KST Atóm Levice vybe-
rieme spoznávať nádhernú Vy-
drovskú dolinu a Čierny Balog. 
Niektorí členovia si to namieria 
do Vysokých Tatier a nechajú sa 

ohúriť nádhernou panorámou 
Tatier, vodopádmi Studeného 
potoka či Malou Studenou do-
linou. Pri Téryho chate, ktorá 
je obľúbeným cieľom turistov 
v lete aj zime, objavia Päť Spiš-
ských plies, veľkú partiu turis-
tov a úžasnú atmosféru, o ktorú 

sa postará personál tejto chaty. 
Každá akcia, každé navštívené 
miesto nás nabije pozitívnou 
energiou, z ktorej čerpáme ešte 
dlhý čas a pri každom návrate 
domov sa už tešíme na ďalšie 
zážitky.

Výbor KST Tlmače

Medzinárodný deň nielen pre 
deti 2022 máme úspešne za sebou. 
Veríme, že sa Vám páčil. Chceli by 
sme poďakovať Romanovi Mihál-
kovi, že bol taký fantastický, za 
spoluprácu Základnej škole v Tl-
mačoch, pani riaditeľke Helene 
Barátovej a pánovi školníkovi 
Lukášovi Hruškovi, za finanč-
nú či materiálnu pomoc sponzo-
rom: TESCO STORES, a. s. Tlmače, 
pani Mgr. Zuzane Kotrus Ráko-
ciovej, Dušanovi Greksovi OVO-
CIE ZELENINA Tlmače, RD wel-
ding group, s. r. o. Robert Dosedla 
Tlmače, LIMAX LM, s. r. o., Kata-

Medzinárodný deň nielen pre deti 2022

ríne Budovcovej Andruškovej 
Cukráreň Tlmače, p. Petre Šur-
janskej, športovým klubom mes-
ta Tlmače, ktoré venovali svoj 
čas našim súťaženiachtivým de-
tičkám: Šachový klub mesta Tl-
mače, Calisthenics club Tlma-
če, Dobrovoľný hasičský zbor 
Tlmače, FKM Spartak Tlmače, 
DAK Tlmače, ŠK karate Tlmače, 
Klub slovenských turistov Tl-
mače, CK Spartak Tlmače, páno-
vi Michalovi Števkovi Kolotoče 
a samozrejme Vám deťom

HORE ZDAR!HORE ZDAR!
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18. 12. 2022 
Spoločenský dom v Tlmačoch na Lipníku 

Vianočné pastorále 

 

7. október 2022  

  „    TAK PLYNIE ČAS ... „ 

     Program k 70. výročiu 

 FS VATRA, Spoločenský dom 
v Tlmačoch na Lipníku 

 

 

 

 

 

Divadelné 
predstavenie 

 
November 2022 

Program venovaný pre našich starších spoluobčanov 

„Október – mesiac úcty k starším“ 

Spoločenský dom v Tlmačoch na Lipníku 

 

Tak plynie čas...
 

Program k 70. výročiu FS VATRA 
7. október 2022

Spoločenský dom v Tlmačoch na Lipníku

PripravujemePripravujeme


