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VianoceVianoce
Čo ste nám to vtáčky včeraČo ste nám to vtáčky včera

pri okienku vraveli,pri okienku vraveli,
že ste v malej maštalôčkeže ste v malej maštalôčke

Božie dieťa uzreli?Božie dieťa uzreli?

Že svietila jasná hviezdaŽe svietila jasná hviezda
celú Zem ožiarila,celú Zem ožiarila,

keď Matička svojho Synkakeď Matička svojho Synka
do plienočiek zavila.do plienočiek zavila.

Pôjdeme sa i my pozrieťPôjdeme sa i my pozrieť
na Ježiška milého,na Ježiška milého,

nech nám zdravia, šťastia dodánech nám zdravia, šťastia dodá
zo srdiečka malého.zo srdiečka malého.

-ea--ea-

Milí občania,
čas, keď horiaca svieca na 

stole, svetlo v oknách domác
ností naberá väčšiu moc, pri
chádza čas Vianoc. Čas spája
nia sa, stretnutí a spomínania, 
čas veselý a čas ma gický, čas ro
diny a pripomínania si toho, čo 
je v živote naozaj dôležité, zdra
vie, úsmev, láska, rodina a pria
teľstvo. Preto nám všetkým zo 
srdca, s pokorou a s pokojom na 
duši prajem krásne, neopakova
teľné, aj detským smie chom a ra
dosťou pretkané po žehnané Via
noce. Nadchádzajúci nový rok 
nech je pre nás všetkých steles
nením osobných a pracovných 
očakávaní, naplnením plánov 
a snov zároveň. Nech taniere 
pri sviatočnom stole pribúdajú, 
oni majú tú magickú moc pre
hovoriť o našich osudoch, oni sú 
dôkazom, že sila rodiny a naše 
zdravie sú na správnom mies
te v rebríčku dôležitosti. Krásne 
a šťastné Vianoce!

Miroslav Kupči
primátor mesta

Folklórny súbor VATRA 
oslavuje 70. výročie
Priaznivcom folklóru v Tl-

mačoch a jeho okolí určite ne-
musíme tento súbor predstavo-
vať. Už od jeho založenia v roku 
1952 je súčasťou kultúrneho dia-

nia a reprezentantom tekovské-
ho folklóru nielen v našom re-
gióne, ale na celom Slovensku 
i v zahraničí. Zakladateľkou 
súboru bola pani Magda Val-
ková, ktorá s niekoľkými nad-
šencami utvorila prvú skupinu 
tanečníkov, spevákov a hudob-
níkov a začala nacvičovať prvé 
vystúpenia. O rozvoj súboru 
v prvých rokoch jeho existen-
cie sa zaslúžili Irena Števková, 
Anna Kimlová-Michalovičová, 
Ladislav Béreš, Július Richman 
a mnoho ďalších. V repertoári 
súboru boli dievčenské tance – 
východniarske karičky, tance 
z Horehronia, Zemplína a iných 
oblastí Slovenska.

Príchodom manželov Jána 
a Anny Urbanových, ktorí už 
mali tanečnú prax vo vysoko-
školskom súbore Technik, sa 
práca vo VATRE rozbehla na no-
vej báze. Vďaka ich neúnavnej 

práci a oduševneniu pre folklór 
vznikli nové programy na zák-
lade výskumov v okolitých ob-
ciach. Snahou Jána Urbana bolo 
uplatniť hlavne tradičný ma-
teriál z domáceho regiónu Te-
kov a blízkeho Hontu. VATRA 
s úspechom prezentovala tan-
ce, piesne, zvyky a kroje tekov-
ského regiónu na domácej pôde, 
na súťažných prehliadkach, fol-
klórnych festivaloch na Sloven-
sku aj v zahraničí. Jeho zásluhou 
sa charakter a krása tekovského 
folklóru dostáva do povedomia 
divákov a nachádza si miesto 
aj v programoch iných sloven-
ských folklórnych súborov.

V organizačnej, pedagogic-
kej, tanečnej i hudobnej zložke 
sa vystriedalo mnoho členov, 
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Vážení Tlmačania,
prvýkrát v histórii samostatného Slovenska sa dňa 29. 10. 2022 konali 

spojené voľby do orgánov miest a obcí, ako aj do orgánov samospráv-
nych krajov. Pre samosprávu to boli z organizačného hľadiska veľmi 
náročné voľby. Sami ste mali možnosť vnímať väčší nápor na volebné 
miestnosti a dlhší čas strávený pri samotnom procese voľby. Priebeh 
sme nakoniec zvládli úspešne.

Vy, občania, ste opäť svojou účasťou a voľbou rozhodli o zložení za-
stupiteľského orgánu v našom meste a o primátorovi mesta. Vo voľbách 
sa o Vašu priazeň uchádzalo 35 kandidátov na funkciu poslanca mest-
ského zastupiteľstva a 4 kandidáti na pozíciu primátora mesta. Aj táto 
volebná kampaň ukázala, že každý jeden kandidát mal vôľu posúvať 
naše mesto vpred a meniť ho k lepšiemu.

Vízia a plán práce, ktorý som pripravil bola tentokrát jasne posta-
vená na silných pilieroch spolupráce s kandidátmi na poslancov do 
mestského zastupiteľstva. Hodiny rozhovorov, hľadania prienikov 
s ľuďmi, ktorí naše mesto vnímajú podobne, ktorí majú chuť pracovať 
vo všetkých oblastiach verejného a spoločenského života, nás spojila 
do jedného tímu „Naša voľba pre Tlmače“. Heslo, ktoré so sebou ne-
sie dôležité a kľúčové spojenie hodnotovo založených ľudí a program, 
ktorý chceme pretaviť do reality nielen počas nasledujúceho volebné-
ho obdobia, ale mal by to byť program, ktorý do života Tlmačanov na 
dlhé roky prinesie istoty v podobe lepších miestnych podmienok na 
bývanie, či spoločenské a sociálne vyžitie.

Dňa 24. 11. 2022 sa oficiálne začal ďalší, v poradí tretí mandát, kto-
rý ste mi svojimi 878 hlasmi vložili do rúk. Vnímam 
ho s veľkou pokorou, byť primátorom tretie volebné 
obdobie je pre mňa veľká česť, vyznamenanie a ešte 
väčšia zodpovednosť. Dôveru občanov si veľmi vážim 
a urobím všetko preto, aby sa mi podarilo naplniť ich 
očakávania. Viem, že nás čaká veľa práce a že to mno-
hokrát nebude ľahké.

Nie som na to sám. Dôležitosť spolupráce medzi 
primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva 
sme komunikovali v každom jednom rozhovore, na 
každom stretnutí, či mítingu. Z predchádzajúceho vo-
lebného obdobia máme príklady, keď absencia dialó-
gu spôsobila stagnáciu v rozhodovacích procesoch. 
Tomuto sa musíme vyvarovať, preto nepochybujem, 
že 9 zvolených poslancov z tímu “Naša voľba pre Tl-
mače“ bude toho zárukou. Rovnako som presvedče-
ný, že aj dvaja ostatní poslanci zvolení do mestského 
zastupiteľstva, zdieľajú rovnaký názor, a preto bude 
rozhodovanie o veciach verejných konštruktívne s cie-
ľom zabezpečiť všetky potreby pre pokojný život na-
šich občanov.

Plán práce, ktorý sme predstavili nie je jednoduchý, 
kladieme si vysoké ciele, uvedomujúc si komplikova-
nú situáciu, v ktorej sa spoločnosť nachádza. Máme 
však stanovené priority, do ktorých sme sa vrhli hneď 
od prvého dňa po ustanovujúcom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva.

Z dnešného pohľadu, v čase prebiehajúceho 1. za-
sadnutia MsZ hodnotím prístup a komunikáciu 
poslancov, zamestnancov, či všetkých našich organi-
zácií veľmi kladne. Prichádzame s novými podnetmi, 
nápadmi a riešeniami. Preto nepochybujem, že plán 
práce dostal „zelenú“ a my všetci, spoločne s vami, Tl-
mačania, dokážeme, že naša samospráva bude dobre 
fungovať aj nasledujúce štyri roky.

Rád by som sa z tohto miesta poďakoval všetkým 
zamestnancom našej samosprávy. Pracujú tu ľudia, 
ktorí svoju prácu vykonávajú zodpovedne a profesi-
onálne. Viem, že sú nám oporou a spolu s novozvole-
nými poslancami vytvoríme v meste pokojnú a pozi-
tívnu atmosféru a budeme konať vždy v záujme mesta 
a v prospech všetkých našich obyvateľov.

Moje slová vďaky putujú pre všetkých tých končia-
cich poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí aktívne 

pracovali a boli veľkým prínosom pre mesto. Za vždy aktívny prístup, 
užitočné rady, efektívne riešenia a neutíchajúcu nezištnú aj finanč-
nú podporu rôznych podujatí a aktivít patrí moja veľká vďaka pánovi 
Ing. Ladislavovi Šabíkovi.

Chcel by som vyzdvihnúť spoluprácu všetkých našich rozpočtových 
aj príspevkových organizácií, potrebu komunikovať neľahké obdobie 
pandémie, častokrát zaujať rýchle stanoviská a riešenia a to aj bez dosta-
točných informácií, či prostriedkov na realizáciu. V našom centre po-
zornosti bol a je vždy na prvom mieste občan, jeho zdravie, bezpečnosť 
a istota. Moja vďaka patrí ľuďom, ktorí pracujú pre mesto a reprezentu-
jú ho na úkor svojho voľného času a svojej rodiny. Vnímam dôležitosť 
hľadania ciest, ktoré nás spájajú a eliminovať cesty, ktoré nás rozdeľujú.

Vážení Tlmačania, nepoľavím pri slovách vďaky všetkým, ktorí 
akokoľvek v tomto náročnom období volebného obdobia 2018–2022 
participovali. Bolo to obdobie, ktoré zároveň poukázalo na rozmer 
ľudských charakterov, vyzdvihlo dôležitosť spolupráce a odhalilo 
slabiny v komunikácii. O tom, aké bolo končiace volebné obdobie 
z pohľadu života samosprávy a práce jej volených orgánov, už bolo 
povedané veľa. Vezmime si z neho všetky pozitíva a poučme sa z ne-
gatív. Stavajme na hodnotových princípoch a základoch dobrej spo-
lupráce. Pozerajme dopredu, pretože nás čaká náročná, ale krásna 
spoločná cesta služby veciam verejným, na ktorej sme odhodlaní 
vydať zo seba maximum.

Miroslav Kupči, primátor mesta
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Voľby do orgánov samosprá-
vy miest a obcí, ktoré sa konali 
dňa 29. 10. 2022 sa stali predpo-
kladom na začiatok volebného 
obdobia 2022–2026. Podmienkou 
na plnohodnotný začiatok bola 
účasť novozvolených poslancov 
a primátora na ustanovujúcom 
zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva, prevzatie osvedčení a zlo-
ženie sľubu poslanca a primá-
tora, ktorým sa zaviazali hájiť 
záujmy mesta a jeho občanov.

Pozíciu primátora už po tre-
tíkrát obhájil Miroslav Kupči 
s počtom odovzdaných hlasov 
878. Na stoličky mestského za-
stupiteľstva zasadlo celkom 7 
nových poslancov, ktorí dosta-
li dôveru vo voľbách a mandát 
pracovať pre naše mesto.

 Na Ustanovujúcom zasad-

nutí Mestského zastupiteľstva 
v Tlmačoch, ktoré sa konalo 
dňa 24. 11. 2022 si svoje mandá-
ty postupne prevzali a svojim 
sľubom spečatili zvolení poslan-
ci: Mgr. Veronika Árendášová, 
Mgr. Peter Éhn, Peter Havran, 
Ľubomír Káčer, Ing. Marek 
Kotrus, MUDr. Rastislav Kubi-
ca, Zdeněk Kupka, Mgr. Martin 
Považan, Ing. Lenka Ševcová, 
Ing. Bronislava Tomljenovičo-
vá, Mgr. Július Žúbor

 Dôležitý priestor na ustano-
vujúcom zastupiteľstve dosta-
li pri tejto príležitosti viaceré 
osobnosti spoločenského aj špor-
tového významu pre naše mesto: 
Medzi ocenenými boli: Ing. La-
dislav Šabík, za prácu pre naše 
mesto v pozícii poslanca mest-
ského zastupiteľstva aj donora 
a podporovateľa rôznych aktivít 
a podujatí v meste, športovci sú-

rodenci Kristína a Filip Švara-
loví a Matúš Kotrus za úspešnú 
reprezentáciu mesta a krajiny 
na ME v karate vo Florencii v Ta-
liansku, získali viaceré medailo-
vé pozície, Eva Fazekašová, za 
úspešnú reprezentáciu na MS 
a ME v body fitnes, pani Alžbe-
ta Bráneková, za celoživotnú 
obetavú prácu v Zbore pre ob-
čianske záležitosti, za udržiava-
nie komunitného života a prínos 
v oblasti vzdelávania detí a mlá-
deže.

Pracovná časť zasadnutia pat-
rila formovaniu orgánov pri MsZ 
a menovaniu zástupcu primáto-
ra, ktorým sa stal Mgr. Július 
Žúbor. Sobášiacimi boli pre toto 
volebné obdobie určení poslanci 
Mgr, Július Žúbor, Mgr. Veroni-
ka Árendášová a Ing. Bronisla-
va Tomljenovičová. Kreovanie 
komisií mestského zastupiteľ-

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 

stva bolo odložené na 1. zasad-
nutie MsZ na deň 15. 12. 2022. 
Pre konštruktívne a efektívne 
rokovanie komisií boli navrhnu-
té dve: Komisia financií a sprá-
vy majetku mesta a Komisia 
pre kultúru, špor, vzdelávanie, 
sociálne veci a životné pros-
tredie. Budú pracovať v tomto 
zložení:1. Ing. Lenka Ševcová, 
Ing. Marek Kotrus, Mgr. Martin 
Považan, MUDr. Rastislav Kubi-
ca, Peter Havran, Zdeněk Kup-
ka, Jaroslav Éhn, Ing. Kamila 
Stráňovská, Ing. Lenka Ševcová, 
Ing. David Terek a 2. Mgr. Vero-
nika Árendášová, Mgr. Július Žú-
bor, Ing. Bronislava Tomljenovi-

čová, Ľubomír Káčer, Mgr. Peter 
Éhn, Juraj Hruška, Ing. Miroslav 
Bátovský, Ing. Valéria Meľníko-
vá, Martin Beťko.

Poslanci na ustanovujúcom 
zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva jednohlasne schválili aj plat 
primátora mesta, ktorého zák-
lad je v zmysle zákona 2.919‚00 € 
a jeho navýšenie o 30% rovnako 
ako v predchádzajúcom voleb-
nom období.

Záver zasadnutia patri l 
stretnutiu všetkých predstavi-
teľov rozpočtových a príspevko-
vých organizácii, zamestnancov 
mestského úradu s novými člen-
mi mestského zastupiteľstva.

Informácia pre občanov – 
Oddelenie daní a poplatkov
Žiadosť o odpustenie a úľavu za daň z nehnuteľnosti, ko-

munálny odpad a daň za psa na zdaňovacie obdobie 2022 je 
možné si požiadať v mesiaci január. Poplatník musí preukázať 
splnenie podmienok na zní ženie poplatku predložením dokla-
dov za zdaňovacie obdobie.

Dátum vystavenia dokladu musí byť zhodný so zdaňovacím 
ob dobím, na ktoré si poplatník uplatňuje nárok na zníženie 
poplatku a predložený v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30 
dní odo dňa, kedy nastali skutočnosti pre zníženie poplatko-
vej povinnosti.

Uvedené doklady sú povinnou súčasťou žiadosti o zníženie 
poplatku. Doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa 
poplatník zdržuje, musí poplatník správcovi predložiť aj s pre-
kladom do štátneho jazyka SR. Doklad nie je možné nahradiť 
čestným vyhlásením

Ing. Zuzana Mihálová, odd. daní a poplatkov



4 Tlmačské echo

Mesto Tlmače bolo úspešné 
pri podaní žiadosti s projektom 
pod názvom Zvyšovanie ener-
getickej účinnosti budov zák-
ladnej školy v meste Tlmače vo 
Výzve na predkladanie žiados-
tí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (OPKZP-
-PO4-SC431–2021–68), ktorú vy-
hlásilo Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej repub-
liky. Výzva bola zameraná na 
zníženie spotreby energie pri 
prevádzke verejných budov s in-
vestičnou prioritou na podpo-
ru energetickej efektívnosti, in-
teligentného riadenia energie 
a využívania energie z obnovi-
teľných zdrojov vo verejných 

infraštruktúrach, vrátane ve-
rejných budov a v sektore bý-
vania a podporné opatrenia 
v rámci operačného programu 
310000- Operačný program Kva-
lita životného prostredia, ktorý 
bol spolufinancovaný z Európ-
skeho fondu regionálneho roz-
voja sumou 803 481‚92 € (95%) 
a Mestom Tlmače sa zaviazalo 
zabezpečiť spolufinancovanie 
oprávnených nákladov v sume 
42 288‚52 € (5%). Celková výška 
schválených oprávnených vý-
davkov v projekte v sume 845 
770‚44 €. Hlavné aktivity projek-
tu tj. zníženie energetickej ná-
ročnosti verejných budov – hlav-
nej a vedľajšej budovy Základnej 
školy v Tlmačoch, by môžu byť 
realizované od júna 2022 do sep-
tembra 2023.

Z celkovej hodnoty spotre-
by energie v budovách pred re-
alizáciou opatrení energetickej 

Zvyšovanie energetickej účinnosti budov 
základnej školy v meste Tlmače

efektívnosti 530‚62 MWh/rok je 
cieľom v energetickej triede glo-
bálneho ukazovateľa A1 dosiah-
nuť spotrebu po realizácii opat-
rení na hodnote 381‚675 MWh/
rok, čím dôjde zároveň k zníže-
niu produkcie skleníkových ply-
nov, emisií NOx, SO₂, PM10, čím 
splníme ciele výzvy a prispeje-
me k zlepšeniu životného pro-
stredia. Na základe výsledkov 
energetického auditu budov boli 
v projekte navrhované a zrea-
lizované nasledovné opatrenia 
na splnenie cieľov projektu: za-
teplenie fasády, výmena okien 
a dverí za plastové s trojsklom, 
výmena odvodnenia striech na 
budove Základnej školy aj bu-

dove, kde sídli Základná ume-
lecká škola. V hlavnej budove 
školy prebehla kompletná výme-
na vykurovacích telies, rozvo-
dov kúrenia, pribudli regulačné 
hlavice na radiátory. Zateplenie 
strechy z podkrovia na hlavnej 
budove školy prispeje k zlep-
šeniu tepelnej pohody nielen 
v zime ale aj v letných mesia-
coch. Budova kde sídli ZUŠ sa 
dočkala kompletne novej elek-
troinštalácie, výmeny svietidiel, 
strechy na obidvoch pavilónoch 
boli zateplené a obnovené kry-
tiny. Vykonané boli aj ostatné 
nevyhnutné súvisiace činnos-
ti a práce podporované výzvou.

Mesto Tlmače zo svojho roz-
počtu prispelo nielen povinnou 
spoluúčasťou, ale aj úhradou ne-
oprávnených nákladov v projek-
te v sume 49 802‚88 €, nákladov, 
ktoré nie je možné financovať 
z výzvy vzhľadom na ich pova-

hu. Takýmito bolo vybudova-
nie okapových chodníkov s izo-
láciou proti vode okolo budov, 
výmena dlažby na vonkajších 
schodoch, výmena bleskozvodu 
a najmä vybudovanie prepojo-
vacej chodby medzi dvomi pa-
vilónmi vedľajších budov školy. 
Ďalšie náklady z rozpočtu mesta 
vo výške 85 265‚83 € si vyžiadalo 
dodatočné rozhodnutie, jedno-
hlasne podporené poslancami 
mestského zastupiteľstva, o nut-
nosti zrekonštruovať interiér 
miestností a chodieb vo vedľaj-
šej budove školy. Budova nepreš-
la žiadnou významnou obnovou 
za celý čas jej existencie a ke-
ďže sa jedná o priestor, kde sa 

konajú okrem výučby aj hudob-
né a spevácke koncerty, tanečné 
vystúpenia – priestor slúži na 
reprezentáciu škôl aj mesta Tl-
mače. Najviac z týchto prostried-
kov bolo potrebných na obnovu 
povrchov stien v časti vedľajšej 
budovy školy v sume 64 084‚13 €, 
zvyšok bol použitý napr. aj na 
presun rampy pri hlavnej bu-
dove, oprava bleskozvodu, dopl-
nenie núdzového osvetlenia, do-
plnenie radiátorov v školských 
bytoch. Ďalšou položkou nad rá-
mec projektu bol zakúpenie ža-
lúzií do tried, kabinetov a bytov, 
ktoré už dnes patria k štandard-
nej výbave okien, avšak nie sú 
oprávneným nákladom pri zni-
žovaní energetickej náročnos-
ti budov.

Výsledným efektom je nielen 
modernizácia vzhľadu fasády 
objektov a ich sanácia, ale aj vý-
znamná úspora verejných pro-

striedkov, skvalitnenie a zlepše-
nie podmienok pre vzdelávanie 
detí, pracovných podmienok za-
mestnancov škôl, zhodnotenie 
budovy po vizuálnej stránke 
a zabezpečenie finančne menej 
náročnej udržateľnosti a správy 
budov. Obnovou budov sa znížia 
celkové náklady na vykurova-
nie, elektrickú energiu a dôjde 
k zvýšeniu reprezentatívnosti 
a úžitkovej hodnoty budov zák-
ladnej školy.

Veľká časť rekonštrukcie vo 
vnútri budov prebiehala v čase 
letných prázdnin, čím sme od-
stránili komplikáciu moderni-
zácie počas plnej prevádzky a za 
prítomnosti detí v budovách. Ná-

stup do školy síce komplikovala 
rekonštrukcia, ale vedenie ško-
ly sa situácie zhostilo ukážkovo. 
Proces výučby nebol význam-
ne obmedzovaný. Práce počas 
školského roka prebiehali naj-
mä v exteriéri školy a spôsobili 
obmedzenia v užívaní školské-
ho dvora. Oceňujeme komuni-
káciu na dennej báze medzi zho-
toviteľom a vedením školy, ktorá 
prispela k hladkému priebehu 
rekonštrukcie. Vo väčšine prípa-
dov sme sa stretli s chápajúcimi 
prístupmi rodičov a pedagógov, 
čo nás v prípade naplnenia ve-
rejného záujmu veľmi teší. Cieľ 
bol jasný – zlepšiť prostredie, 
kde naše deti trávia významnú 
časť dňa.

Svoje pozitívne pocity vyjad-
ruje primátor mesta, ktorý tvr-
dí, že aj napriek nutnosti aloká-
cie vyššieho objemu finančných 
prostriedkov z vlastného roz-
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počtu, ako boli naplánované, 
sme šťastní, že sme našim de-
ťom školského veku mohli za-
bezpečiť kvalitnejšie, bezpečnej-
šie a zdravšie priestory na ich 
vzdelávanie. Všetci si pochvaľu-
jú predovšetkým výmenu okien 
a systém vykurovania, ktorá je 
citeľná už v týchto dňoch, elimi-
novali sa tepelné úniky a zvýšila 
sa efektívnosť kúrenia. Veľkým 
problémom boli v triedach ved-
ľajšej budovy školy staré dreve-
né okná, ktoré sa mnohé neda-
li otvárať a úniky tepla cez ne 
boli vysoké. Ušetrené financie 

z úspor, ktoré by mali byť vi-
diteľné po ukončení vykurova-
cieho obdobia, budeme môcť in-
vestovať do ďalšej modernizácie 
objektov, ktoré neboli predme-
tom tejto výzvy.

Nevyhnutnou bola komplet-
ná výmena elektroinštalácie vo 
vedľajšej budove školy, kde pre-
bieha výučba umeleckých pred-
metov, ktorá okrem úspory zvýši 
bezpečnosť pri využívaní elek-
tronických pomôcok. Ďalším 
krokom k úspore je komplet-
ná výmena osvetľovacej sústa-
vy a prechod na LED osvetlenia 

s minimálnou spotrebou elek-
trickej energie a bol doplnený 
systém núdzového osvetlenia.

Systém kúrenia bol v hlav-
nej budove už zastaraný, na hor-
ných poschodiach boli triedy 
chladné, naopak prízemie často 
prekurované. Nový systém zaru-
čuje väčšiu tepelnú pohodu ako 
aj možnosť stlmiť vykurovanie 
cez prázdniny na nevyhnutnú 
mieru, čo prinesie ďalšie šetre-
nie. V spojení s novými oknami 
s trojsklom dosiahneme zníže-
nie spotreby tepla. Rekonštruk-
cia objektov bola projektovaná 

s cieľom zaradiť ich do energe-
tickej triedy A1.

Sme veľmi radi, že sa nám 
pomocou nenávratných finanč-
ných prostriedkov z EÚ poda-
rilo zvýšiť kvalitu, efektívnosť 
a znížiť energetickú náročnosť 
mestskej budovy, ktorá od svoj-
ho vzniku bola prakticky v pô-
vodnom stave, bez možnosti 
takto rozsiahlej rekonštrukcie 
z vlastných prostriedkov mesta 
Tlmače a bez obmedzenia iných 
investičných akcií v meste.

Ing. Kristína Holíková, 
referent správy majetku mesta

MATERSKÁ ŠKOLA LÚČIK
Otvorenie nového školské-

ho roka 2022/23 sa uskutočni-
lo 5. septembra. Všetky 4 triedy 
boli pripravené na príchod detí 
a privítali sme medzi nami dve 
nové pani učiteľky v triede pred-
školákov.

September sa niesol v duchu 
adaptácie. Predškoláci sa v týž-
dennej téme Moja vlasť – moje 
mesto venovali úcte našim vieroz-
vestcom Cyrilovi a Metodovi a na 
vychádzke sa boli pozrieť pri Slo-
venskom dvojkríži na Galejách.

V októbri sa naši predškoláci 
predviedli s básničkou a pesnič-
kou na uvítaní novonarodených 
detí na mestskom úrade. Tri trie-
dy uskutočnili besiedky pre sta-
rých rodičov a uctili si ich krát-
kym programom, aby im ukázali, 
ako ich veľmi ľúbia a vážia si ich. 
Obdarovali ich vlastnoručne vy-
robenými darčekmi a po vystú-
pení spoločne tvorili z jesenných 
plodov rôzne dekorácie, ktorými 
vyzdobili priestory MŠ. Celkom 
najmenší z Veveričkinej triedy ich 

privítali riekankami a hrami, kto-
ré sa nové deti od septembra na-
učili. Zatancovali si všetci spoloč-
ne- starí rodičia a ich vnúčatá- na 
„Kolo, kolo mlýnske…“. Vnúčat-
ká vytancovali starých rodičov 
pri tančeku „Ľavá nôžka, pra-
vá nôžka…“a „Tancovala babka 
s dedkom…“. Deti si pochutnali 
na ovocí, z ktorého bolo vytvore-
né slnko, pretože naša škôlka sa 
volá Lúčik.

V novembri dopoludnia sa 
uskutočnil Tekvičkový deň pri 
príležitosti osláv Dňa materských 
škôl a na triedach sa konali Hal-
loween párty, na ktorých sa stretli 
rôzne masky a maškary a deti sa 
od rána zabávali. tancovali, tvo-
rili a súťažili. Deti prišli do trie-
dy ako duchovia, Elzy, čarodejni-
ce a víly. Zatancovali si na detské 
piesne, zahrali si pohybové a zá-
bavné hry – ako metlový hokej, 
do Shreka, hádzanie krúžkov na 
čarodejnícke klobúky.

Šarkaniády prebehli v tried-
nej réžii a na školskom dvore sa 

prelietavali Šarkany od výmys-
lu sveta. Deti ich tvorili s rados-
ťou a netrpezlivo čakali kedy ich 
budú môcť vyskúšať.

Naša Materská škola sa zapo-
jila do európskeho vzdelávacie-
ho programu: eTwinning. Platfor-
ma European School Education 
Platform je miestom stretnutia 
všetkých zainteresovaných strán 
v sektore školského vzdelávania – 
zamestnancov škôl, výskumní-
kov, tvorcov politík a iných 

odborníkov – na všetkých úrov-
niach od vzdelávania a starost-
livosti v ranom detstve až po zá-
kladné a stredné školy, vrátane 
počiatočného odborného vzde-
lávania a prípravy.

Najbližšie očakávané poduja-
tia sú: Vianočné besiedky a vystú-
penie na Tlmačských Vianociach.

Prajeme všetkým čitateľom po-
kojné Vianočné sviatky a úspešný 
štart do nového roka 2023.

Edita Rybárová
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Základná škola v Tlmačoch s novým 
vedením, v novom šate
V školskom roku 2022/2023 

je iste najvýraznejšou zmenou 
základnej školy jej rozsiahla 
rekonštrukcia. Tá sa dotkla in-
teriéru aj exteriéru školy, ale 
nenarušila priebeh výučby, 
takže vyučovanie prebiehalo 
bez prerušenia. Aj vďaka tomu 
sa žiaci a pedagógovia zapájali 
od samotného začiatku do roz-
ličných výziev, projektov a sú-
ťaží. Aby využili septembrové 
slnečné počasie, prihlásili sa 
do projektu Upracme Slovensko 
s podtitulom Pomôžme Tlma-
čom. Žiaci tak prispeli ku skráš-
leniu školského dvora a zapojili 
sa do upratovania v rámci mes-
ta. Vďaka podpore supermarke-
tu Tesco Tlmače sa naučili, ako 
neplytvať potravinami a cenné 
informácie s letákmi priniesli 
aj domov. Okrem vyučovania 
v rámci školy viacero tried ab-
solvovalo aj rôzne exkurzie. Zú-
častnili sa anglického divadla, 
žiaci ôsmeho a deviateho roční-
ka navštívili Múzeum holokaus-
tu v Seredi a NRSR v Bratislave. 
Ich mladší spolužiaci- štvrtáci- 
si vybrali jesenný čas pre Ško-
lu v prírode. Päť nádherných 
slnečných dní strávili v areá-
li Detského raja v Tatranskej 
lesnej. Školský podporný tím 
sa rozrástol o peer aktivistov 
z radov žiakov. Títo žiaci v ro-
vesníckom programe aktívne 
pracujú pod vedením školskej 

psychologičky. Naši deviataci 
a budúci deviataci – ôsmaci – 
si zúčastnili testovania zo slo-
venského jazyka a literatúry 
a matematiky v rámci Kompa-
ra. Na pozvanie Strednej odbor-
nej školy technickej Tlmače si 
žiaci druhého stupňa mohli po-
zrieť prezentácie s praktickými 
ukážkami práce v laboratóriách 
a odborných učebniach.

Naši žiaci postupne absolvo-
vali aj niekoľko základných kôl 
športových súťaží. V stolnoste-
nisovom, či f lorbalovom turnaji 
sa im podarilo zakaždým úspeš-
ne reprezentovať školu a chlap-
ci z f lorbalového tímu postúpili 
do vyššieho – okresného kola. 
Od októbra na škole pôsobí aj 
Šachový krúžok a mladé šacho-
vé talenty tak dostali možnosť 
zapojiť sa šachového turnaja, 
ktorý prebiehal v meste Tlmače.

Počas októbra sme si pripo-
menuli Deň jablka a v priesto-
roch školy vytvorili malú výsta-
vu plodov záhrady. Žiaci prvého 
stupňa postupne navštívili Les-
nú školu v Leviciach, kde zážit-
kovým spôsobom strávili celé 
dopoludnie. Bubnovačkou sa 
žiaci pripomenuli, že sú deť-
mi, ktoré je potrebné vypočuť 
si a neprehliadať.

Ešte v septembri Alexan-
dra Nely Kajanová postúpila 
do okresného kola Technickej 
olympiády. O tom, že škola má 

medzi žiakmi všestranné ta-
lenty svedčí aj víťazné ťaženie 
Alexandry Butkovičovej, ktorá 
v celoslovenskej výtvarnej sú-
ťaži Hovorme o jedle získala 1. 
miesto a ocenenie si v sprievode 
pána učiteľa Miroslava Straku 
prevzala v hoteli Hilton v Brati-

slave. V Pukanci sme sa zúčast-
nili vyhodnotenia literárnej sú-
ťaže Cena Andreja Chudobu, kde 
si z rúk organizátorov prevzal 
čestné uznanie Matej Fedors. 
Na tomto podujatí sme stretli 
bývalých pedagógov základ-
nej školy a sme radi, že aj pre 

nich naši žiaci 
a učitelia pri-
pravili krátky 
program pri 
p r í l e ž i t o s t i 
Mesiaca úcty 
k starším. Po 
dlhšom obdo-
bí mali mož-
nosť stretnúť 
sa na pôde 
školy, prezrieť 
si jej priestory 
a porozprávať 
sa bývalými 
koleg y ň a m i 
a súčasnými 
nasledovník-
mi.

Veríme, že 
vďaka podpo-
re z projektu 
Vy rozhoduje-

te, my pomáhame od spoločnos-
ti Tesco zrevitalizujeme školské 
ihrisko vedľa budovy školskej 
jedálne. Na jar by sme mohli 
týmto spôsobom obnoviť veľ-
ké pieskovisko, vyvýšené zá-
hony, doplniť lavičky a smetné 
nádoby v oddychovej časti are-

álu školy.
Sme nesmierne hrdí, 

že mnoho našich žiakov 
reprezentuje svoju ško-
lu aj v rámci športových 
klubov. Takýmto príkla-
dom sú aj súrodenci Fi-
lip a Kristína Švaraloví, 
ktorí si z Majstrovstiev 
Európy v karate priniesli 
vzácne kovy a postúpili 
na Majstrovstvá sveta.

Pod všetky úspechy 
školy a jej žiakov sa pod-
pisuje viacero faktorov. 
Medzi najvýznamnejšie 
patrí dobrá spolupráca 
s mestom Tlmače. Vďaka 
nej bolo možné nepreru-
šovať vyučovanie, upra-
vovať priestory po re-
konštrukcii, haváriách 
a dopĺňať potrebné ma-

teriálne vybavenie.
Nemenej dôležitá je aj spo-

lupráca s rodičmi. Bez vzájom-
nej pomoci a dôvery by sme 
nemohli čeliť nečakaným situ-
áciám, ktorým sme sa napriek 
snahe nevyhli. Vďaka finančnej 
podpore Rodičovského zdru-
ženia pri ZŠ Tlmače sme mohli 
doplniť projektory a notebooky 
do tried, ktoré ich doteraz ne-
mali, a tak môžeme povedať, 
že od tohto školského roka má 
IKT techniku už každá trieda. 
Po covid -obdobiach spojených 
s obmedzeniami a zvýšených 
hygienických požiadavkách má 
každá trieda zásobník na pa-
pierové obrúsky a rodičovské 
združenie tiež dotuje hygienic-
ké potreby na toaletách.

Škola pokračuje v moder-
nizácii a inováciách aj vďaka 
tvorivým a motivovaným peda-
gógom. Sme radi, že spolu s no-
vým vedením a to riaditeľkou 
Ing. Erikou Sulinovou a zástup-
kyňou Mgr. Veronikou Árendá-
šovou naďalej pracujú pre dobro 
školy a mesta.

ZŠ Tlmače
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stali občanmi mesta Tlmače.
Október je aj mesiacom úcty 

k starším, a preto sme do škôl-
ky pozvali starých rodičov, 
kde si pre nich detičky pripra-
vili darčeky a krátky kultúrny 

Materská škola v Tlmačoch 
otvorila svoju bránu aj v škol-
skom roku 2022 / 2023 pre deti, 
ktoré sa už tešili na nové zážitky.

Počas letných prázdnin pre-
šli rekonštrukciou celé šatňové 
priestory, za čo ďakujeme mestu 
Tlmače a Službám mesta Tlmače.

Teplú a slnečnú jeseň sme 
využili na dlhšiu jesennú vy-

chádzku ku dvojkrížu na síd-
lisku Lipník a pozbierali sme si 
aj jesenné plody. Využili sme ich 
aj na výstave ovocia a zeleniny, 
ktorú sme si vytvorili v škôlke. 
Ďakujeme predovšetkým rodi-
čom a aj starým rodičom, ktorý 
na ňu prispeli plodmi zo svojich 
záhrad.

Naša škôlka sa zapojila aj 
do projektu 
„Upracme Slo-
vensko“, kde 
sme s deťmi po-
mohli vyupra-
tovať okolie ma-
terskej školy.

Privítali sme 
na mestskom 
úrade krásny-
mi básničkami 
najmenšie de-
tičky, ktoré sa 

program, ktorému sa veľmi pote-
šili. Po skočení si spolu vyrezali 
a vyzdobili tekvičky, ktoré nám 
zdobili školský dvor.

V novembri nám výučbu 
spestrili tety z Lesnej správy, 
tie nám porozprávali veľa zau-
jímavostí o lesných zvieratách 
a na koniec sme sa aj dobre za-
bavili pri hrách, ktoré si pre nás 
pripravili.

V decembri nás navštívi 
v škôlke Mikuláš. Tešíme sa 
aj na Vianočné trhy v Kultúr-
nom dome na Lipníku, kde sme 
si s deťmi pripravili vianočný 
program.

Kolektív MŠ Vám praje krásne 
a veselé Vianočné sviatky.

Lenka Kováčová

1. Prečo ste chceli byť uči-
teľkou?

Vždy som chcela byť učiteľ-
kou. Moji rodičia boli učitelia, 

Redakčná rada školského časopisu na návšteve  
u riaditeľky školy Ing. Eriky Sulinovej

neskôr riaditelia školy a otec bol 
aj školským inšpektorom. Takže 
celý môj život je škola.

2. Ako sa Vám páči táto ško-
la?

Táto škola sa mi 
veľmi páči. Najmä 
po rekonštrukcii 
bude zvonku krás-
na. Vo vnútri bude 
síce ešte potrebo-
vať nejaké drob-
nosti dokončiť, ale 
super. Škola to nie 
je o budove, ale 
o ľuďoch, ktorí do 
nej denne chodia. 
A tí sú fajn.

3. Akí sú pod-
ľa Vás žiaci tejto 
školy?

Sú takí, ako aj na iných ško-
lách. Sú tu žiaci, ktorí vedia, že 
do školy sa oplatí chodiť, lebo sa 
veľa nového naučia a naučia sa 
to pre seba. Sú tu aj žiaci, ktorí 
si ešte neuvedomili, že sa neučia 
pre rodičov alebo učiteľov a to, 
čo sa nenaučia v škole im bude 
raz chýbať. Medzi žiakmi našej 
školy je veľa šikovných, ktorí sa 
zapájajú aj do rôznych súťaží 
a dosahujú vynikajúce úspechy.

4. Prečo ste si vybrali túto 
školu?

Pán primátor a pani pred-
nostka mi túto školu predstavi-
li takými dobrými správami, že 
mi neostalo nič iné, len prijať 
miesto riaditeľky školy.

5. Kde ste pred tým praco-
vali?

Hneď po skončení vysokej 
školy som nastúpila na Gymná-
zium Andreja Vrábla Levice. Na 
tejto škole som učila informati-
ku a ekonomiku. 15 rokov som 
robila riaditeľku tejto školy.

6. Aký je Váš najobľúbenejší 
predmet? Aké predmety učíte?

Najobľúbenejší je informati-
ka. Je to predmet, kde sa to kaž-
dý deň mení, človek sa musí stále 
učiť nové veci. Učím aj finanč-
nú gramotnosť. Je to ekonomika 
v praxi každého z nás. Ale milu-
jem dejepis, pozerám dokumen-
tárne filmy. Myslím si, že kaž-
dý z nás by mal poznať históriu 
svojho národa, svojej krajiny.
Za novinársky krúžok: Linda, 

Janka, Kamilka, Katka, Nicole, 
žiačky 5. ročníka ZŠ Tlmače

MATERSKÁ ŠKOLA SLNIEČKO TLMAČE

Prechádzka k dvojkrížu Zapojili sme sa do projektu Upracme Slovensko
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Základná umelecká škola v novom šate
V školskom roku 2022/2023 

nastúpilo do vynovenej Zák-
ladnej umeleckej školy v Tlma-
čoch 251 detí. Opäť realizujeme 
vyučovanie v troch odboroch: 
hudobnom, výtvarnom a taneč-
nom. Počas letných prázdnin sa 
uskutočnila rekonštrukcia ško-
ly a to: výmena okien, strechy, 
elektroinštalácie, maľovka ško-
ly a zateplenie celej budovy. Pri-
budla nám aj nová koncertná 
sála a hrnčiarska trieda.

Mesiac úcty k starším si 
pripomenuli naši žiaci pek-
ným hudobným programom, 
ktorý venovali seniorom v SD 
na Lipníku dňa 11. 10. 2022 
a seniorom v KD v Tlmačoch 
12. 10. 2022. Seniori si mohli 
vypočuť ľudové piesne v poda-
ní súboru Zuškáčik, ktorý vedie 
pani učiteľka Frederika Uhná-
ková. Kyticu krásnych ľudových 

piesní zaspievali žiaci pod ve-
dením pani zástupkyne Nikoly 
Jakubíkovej.

24. októbra 2022 sa uskutoč-
nil spoločný 
koncert zák-
ladných ume-
leckých škôl 
okresu Levice 
v spoločenskej 
sále hotela Lev 
pod názvom 
„Hudba, ra -
dosť, priateľ-
stvo“.

V novembri 
sa v Bojniciach 
konala klavír-
na súťaž Piano 
v modernom 
rytme, ktorej 
sa zúčastni l 
Lukáš Trnka. 
Na súťaž ho 

pripravila pani učiteľka Frede-
rika Uhnáková. Lukášovi bla-
hoželáme, umiestnil sa v strie-
bornom pásme.

Ako by to bolo len včera, čo sme 
prvýkrát prekročili brány našej 
školy. Maturitný ročník sa nám 
zdal vzdialený a obraz stužkovej 
slávnosti sme poznali prevažne 
z rozprávania. Ale ubehlo to veľmi 
rýchlo. Uvedomili sme si to nastu-
pujúc pred svojich rodičov a pe-
dagógov. Hlavou nám prebleskli 
okamihy strávené v školských la-
viciach aj mimo nich. Poďakova-
nia, ktoré na úvod odzneli, vtisli 

Cena Andreja Chudobu sa 
uskutočnila v Pukanci. Naši žia-
ci z detskej cimbalovej hudby 
Zuškáčik zahrali a zaspievali 
krásne ľudové piesne. Moder-
nú tvorbu sme si mohli vypočuť 
v podaní Dominiky Kováčovej – 
rodáčky z Pukanca. Na klavíri 
ju sprevádzal Matúš Senci.

Vďaka mestu Tlmače sa môže-
me tešiť z vynovených priestorov 
našej školy, preto aj touto cestou 
ďakujeme pánovi primátorovi 
Miroslavovi Kupčimu, pani pred-
nostke Zuzane Kotrus Rákociovej 
a Kristíne Holíkovej za podanie 
a realizáciu projektu.

Veríme, že vďaka vynoveným 
priestorom školy si budeme môcť 
splniť všetky naše sny a plány 
a naďalej budeme prispievať 
k rozvoju umenia a kultúry.

Mgr. Renáta Godová
riaditeľka ZUŠ Tlmače

Stužková slávnosť technikov z Tlmáč
slzy do očí našich rodičov, ale aj 
nás.

„Navždy sa zachová v pamäti 
stužková, keď si sa nesmelo, cho-
val tak dospelo, až si sa čudoval, 
tá naša stužková…“, to sú slová 
známej piesne, ktoré v sebe skrý-
vajú veľkú životnú pravdu. Inak 
tomu nebolo ani v IV.E triede, 
ktorej 24 študentov, odborov me-
chanik strojov a zariadení a me-
chanik elektrotechnik, si skladbu 

spoločne zaspievalo počas stužko-
vej slávnosti.

08. október 2022 bol magic-
kým dátumom pre celú triedu IV.E 
Strednej odbornej školy technic-
kej v Tlmačoch. Na túto slávnosť 
sme sa zodpovedne pripravova-
li už niekoľko týždňov dopredu. 
Na naše prekvapenie sme sa pr-
votných problémov a pochybností 
okamžite zbavili a vynaložili sme 
čo najviac úsilia na tvorbu progra-
mu. Najviac úsmevných spomie-
nok v nás zanechá program, 
ktorým sme sa snažili pobaviť 
prítomných.

Plní napätia sme očakávali 
úvodný tón piesne, ktorá nás spre-
vádzala pri nástupe a potom sa to 
všetko začalo. Príhovor, stužkova-
nie, zábavný program, fotenie, ve-
čera, tanec a noc plná zábavy. Do 
života si odnesieme dobre miene-
né rady, ktoré do svojho príhovoru 
zahrnula pani riaditeľka Ing. Jan-
ka Mrázová.

Stužková prebehla bez akých-
koľvek problémov a my, spolu s os-
tatnými, sme si naplno užívali náš 
večer. Nádherný večer sa niesol 
v atmosfére radosti, ale aj vďač-
nosti. Nezabudnuteľné momenty 
umocňovali zelené stužky, kvety, 
slávnostné oblečenie i krásne vy-
zdobená miestnosť. Zábava pokra-

čovala do skorých ranných hodín 
a nikto si neželal aby skončila… 
a opäť sa nedalo nespomenúť na 
slová klasikov: „A predsa minúty 
nikdy tak nebežia…“

Naša stužková slávnosť sa 
skončila nad naše očakávania, 
a to aj vďaka nášmu triednemu 
profesorovi Mgr. Mariánovi Sa-
balovi, ktorému patrí naše poďa-
kovanie za to, že to s nami per-
fektne zvládol.

Čo môže byť krajšie ako to, keď 
ste s ľuďmi, ktorých máte radi 
a prežívate tie najkrajšie okami-
hy. Presne taká bola naša stužková 
slávnosť. Úžasné a nezabudnuteľné 
štyri roky. Hľadiac na svojich rodi-
čov, akí sú hrdí a pyšní, si uvedo-
mujeme, že jednu etapu už máme 
za sebou… jednu z tých mnohých… 
Stužková, to bola pre nás zábava, 
zážitky, spomienky, jedinečné chví-
le, šťastie, radosť, láska, priateľstvo, 
jednoducho tie najkrajšie okamihy, 
ktoré si odnášame a na ktoré nikdy 
nezabudne. A tak ako si mnohí pa-
mätajú tú svoju stužkovú, veríme, 
že aj tá naša ostane v našich mys-
liach čo najdlhšie. Stužková sláv-
nosť je však za nami a my sa bu-
deme čo najviac snažiť, aby sme 
úspešne zložili skúšku dospelosti 
v máji 2023.

Študenti IV.E triedy
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Prvé miesto v súťaži elektronikov a Mimoriadna cena 
Ministerstva hospodárstva SR pre SOŠ technickú v Tlmačoch

Deň kariéry v Mochovciach
O tom, že najlepšia reklama je spokojný zamestnanec sme sa pre-

svedčili v Slovenských elektrárňach Mochovce. Pracovný trh neustá-
le žiada absolventov SOŠ technickej v Tlmačoch, preto aj v rámci 
Dňa kariéry boli našim žiakom prezentované rôzne pracovné po-
zície s perspektívou kariérneho rastu a stabilného zamestnania. 
Ako funguje trh s elektrinou, ako si správne vybrať zamestnávate-
ľa, aká je budúcnosť energetiky, aké nezmysly fyziky sú vo filmoch, 
aký vplyv má umelá inteligencia na predikciu výroby energie na 
základe počasia? Na tieto a mnohé iné otázky sme sa dozvedeli od-
povede, ktoré boli zúčastneným sprístupnené formou podnetných 
diskusií, prezentácií, prednášok a kvízových otázok. SE podporujú 
našich žiakov v praktickej výchove mladých technikov, odbornom 
výcviku, programe pre absolventov, praxi, brigádach, letných stá-
žach a my budeme len radi, ak žiaci SOŠ t využijú svoj potenciál, 
získané vedomosti a stanú sa z nich lídri vo svojom odbore.

Mgr. Katarína Ružičková

Po prvýkrát v roku 2022 vyhlásil Štátny inštitút odborného vzde-
lávania (ŠIOV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Radou zamestnávateľov pre OVP mesiac 
apríl 2022 za Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy. Zá-
merom projektu bolo podporiť povedomie o význame budovania 
a zabezpečovania kvality, ale aj prezentovať dobrú prax v tejto ob-
lasti na Slovensku.

Súčasťou Mesiaca kvality bolo aj odovzdanie Národnej ceny kva-
lity v OVP 2022. Cieľ ocenenia bol jasný – identifikovať a vyzdvihnúť 
tých poskytovateľov odborného vzdelávania, ktorí sú zárukou kvality 
v rámci SR. Dňa 28. apríla 2022 riaditeľka SOŠ technickej v Tlmačoch 
Ing. Jana Mrázová prevzala z rúk Ing. Branislava Hadára, riaditeľa 
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Národnú cenu kvality OVP 
2022 v kategórii „Prínos pre komunitu“ so slovami: „Som veľmi rada, 
že konečne prišiel rad aj na odborné školy. Táto cena patrí všetkým 
pedagogickým a aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa podie-
ľali na výchove a príprave našich absolventov. Chcem poďakovať za 
podporu nášmu zriaďovateľovi, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, 
a samozrejme, všetkým partnerom, ktorí v rámci svojich možností po-
máhajú prosperite školy a jej udržaniu kroku v odbornom vzdelávaní.“

Škola, ktorá nie je budovaná na princípe partnerstva a partici-
pácie ako jedna veľká komunita, nemá základné predpoklady na to, 
aby toto dokázala.

Ing. Jana Hollá

Aj tento školský rok Štátny in-
štitút odborného vzdelávania 
zorganizoval súťaž so zamera-
ní na elektroniku pre žiakov 1. 
a 2 ročníkov stredných odbor-
ných škôl SR s názvom „Súťaž 

mladých elektronikov“. Cieľom 
už 4. ročníka tejto súťaže je za-
pojiť čo najviac žiakov stred-
ných škôl do aktivít, v rámci 
ktorých si môžu konfrontovať 
svoje odborné vedomosti a prak-

tické zručnosti 
z elektroniky 
a elektrotech-
niky. Miestom 
konania bolo 
Školiace stre-
d i s k o  K I A 
v Gbeľanoch 
pri Žiline a sú-
ťaž sa konala 
v dňoch 18.–
19. 10. 2022. 
Počas týchto 

dvoch dní 45 súťažiacich pre-
ukázalo svoje teoretické ve-
domosti a praktické zručnosti 
v konkurencii svojich rovesní-
kov z celého Slovenska. Súťaže 
sa zúčastnili aj dvaja žiaci našej 
školy – Dušan Valach a Adam 
Tichý z II.D triedy.

Celkové víťazstvo si odnie-
sol náš žiak Dušan Valach. 
Okrem pohára pre víťaza si z rúk 
Ing. Branislava Hadára, riadite-
ľa Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania, prevzal množstvo 
hodnotných cien, ktoré ako za-
nietený elektrotechnik určite 
využije. Zahanbiť sa nenechal 
ani Adam Tichý, ktorý skončil 
na krásnom 5. mieste. Pre vý-

razné úspechy žiakov sa komisia 
rozhodla udeliť aj Mimoriadnu 
cenu Ministerstva hospodár-
stva SR jednej z najlepšie pri-
pravených škôl. Sme veľmi radi, 
že tou ocenenou školou bola prá-
ve naša, Stredná odborná škola 
technická v Tlmačoch.

Našim žiakom ďakujeme za 
ochotu reprezentovať a ešte viac 
za výborné umiestnenie. Ale 
vďaka patrí aj Ing. Jánovi Kuni-
kovi, učiteľovi odborných elek-
trotechnických predmetov a od-
borného výcviku, ktorý žiakov 
na súťaž pripravoval a aj počas 
súťaže nad nimi držal ochran-
nú ruku.

Ing. Jana Hollá

SOŠ technická v Tlmačoch získala Národnú cena kvality v odbornom 
vzdelávaní a príprave za rok 2022 v kategórii Prínos pre komunitu
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Orava je región bohatý na 
prírodné, no i kultúrne krá-
sy. My sme sa zamerali na tie 
druhé, ktoré súvisia s krásou 
slova v literatúre. Vybrali sme 
sa na tradičnú dvojdňovú lite-
rárno-poznávaciu exkurziu do 
prekrásneho prostredia Oravy. 
Pod vedením pedagógov sa tl-
mačskí stredoškoláci podľa hes-
la „lepšie raz vidieť, ako stokrát 
počuť“, vydali po stopách troch 
velikánov slovenskej literatú-
ry – Pavla Országha Hviezdosla-
va, Martina Kukučína a Mila Ur-
bana.

Tohtoroční tretiaci, študen-
ti Strednej odbornej školy tech-
nickej v Tlmačoch, navštívili 
Pamätný dom Martina Kuku-
čína v Jasenovej, Hviezdoslavo-
vo múzeum v Dolnom Kubíne, 
Hviezdoslavovu hájovňu pod 
vrchom Babia hora, kde spo-
znali bližšie skvosty slovenskej 
literatúry. Videli ukážky vzác-
nej a hodnotnej Čaplovičovej 
knižnice. Cieľom exkurzie bolo 
sprostredkovať študentom osob-
nú skúsenosť so životnými prí-
behmi významných osobností 
slovenskej literatúry pochádza-
júcich z tohto regiónu.

Prvou zástavkou na Orave 
bolo rodisko spisovateľa Marti-
na Kukučína. Dedinka Jasenová, 
učupená medzi vrchmi a v nej 
chalúpka, v ktorej sa Kukučín 
narodil, útly domček. Všetci sme 
sa dnu nevošli, a tak sme mu-
seli skláňať hlavy pod nízkymi 
stropmi, ale i históriou a živo-
tom ľudí vo vtedajších ťažkých 
časoch. O jednom z najvýznam-
nejších predstaviteľov realiz-
mu sme sa dozvedeli veľa, ale 
prekvapilo nás najmä to, že 
veľkú časť svojho života prežil 
v Chorvátsku a v Južnej Ameri-
ke, kde našiel inšpiráciu a náme-
ty svojich kníh. Naša pozornosť 
sa sústredila na autorov rodný 
dom, ktorý bol zrekonštruova-
ný. Zaujímavý výklad o živote 
tohto reprezentanta slovenskej 
prózy bol spojený s prehliad-
kou fotografického materiá-
lu, ktorý dokumentuje životné 
cesty a tvorbu v slovenskom, aj 
v chorvátskom prostredí. Jed-
notlivé miestnosti sú zariadené 
dobovým nábytkom tak, ako to 
bolo za spisovateľovho života. 
Vedľa rodného domu mali štu-
denti možnosť vidieť i sochu Ku-
kučína v nadživotnej veľkosti. 

Dňa 6. októbra 2022 sa naši 
tretiaci spolu s triednymi učiteľ-
mi zúčastnili Medzinárodného 
strojárskeho veľtrhu v Brne, kto-
rý patrí medzi najvýznamnejšie 
priemyselné veľtrhy v strednej 
Európe, s každoročnou účasťou 
viac ako 1660 vystavovateľov.

Mali sme možnosť vidieť zau-
jímavé prezentácie strojárskych 
a elektrotechnických firiem zo 
Slovenska a Česka, ale aj zahra-

Študenti z Tlmáč po stopách literárnej Oravy
Druhou literárnou zastáv-
kou bolo Literárne múzeum 
P. O. Hviezdoslava v Dolnom 
Kubíne. V jednotlivých miest-
nostiach múzea si počas odbor-
ného výkladu prezreli obrazový 
a textový materiál doplnený ori-
ginálnymi osobnými pamiatka-
mi z pozostalostí básnika. Pozre-
li si stálu expozíciu o jeho živote 
obohatenú o kvíz, ktorý ich na-

bádal pozorne počúvať, aby ve-
deli správne odpovedať na otáz-
ky a vyplniť úlohy.

Študentom prijalo pekné po-
časie a preto ich kroky smerova-
li aj do Hviezdoslavovej hájov-
ne, ktorá je jednou z najkrajších 
turistických atrakcií severného 
Slovenska.

Celému podujatiu pridalo 
na atraktivite aj skutočnosť, že 

technici z Tlmáč strávili jednu 
noc mimo domova v penzióne 
Slanický dvor v blízkosti Orav-
skej priehrady, čím sa exkurzia 
zároveň stala výletom plným zá-
bavy a nezabudnuteľných zážit-
kov. Vieme, že dané poznatky 
z exkurzie budú využívať dlhé 
roky, no i zážitky so spolužiakmi 
im dlho zostanú v pamäti.

Mgr. Marián Sabala

Medzinárodný strojárenský veľtrh v Brne
ničných partnerov a ich pestrý 
sortiment inovatívnych výrobkov.

Hlavnými témami veľtrhu boli 
“Priemysel 4.0 a digitálna tová-
reň, digitalizácia výroby, cirku-
lárna ekonomika využívania ma-
teriálových zdrojov a udržateľný 
rozvoj”.

K dispozícii bolo 7 tematicky 
zameraných moderných paviló-
nov, pričom najviac zastúpený-
mi oblasťami boli – priemyslová 

automatizácia, meracia, riadiaca 
a regulačná technika. Pre naše 
študijné odbory boli najzaujíma-
vejšie nové odvetvia automati-
zácie a robotizácie s mnohými 
prvkami aplikácií a možnosťa-
mi riadenia. Získali sme nové 
informácie, odborné vedomosti 
a zároveň si prehĺbili teoretické 
poznatky z oblasti CNC strojov 
a nástrojov, nových nekonvenč-
ných spôsobov obrábania, zvára-
nia, povrchových úprav, pneuma-
tických a hydraulických pohonov.

V rámci praktických skúsenos-
tí si žiaci v školiacich strediskách 
mohli vyskúšať programovanie 
CNC strojov, kreslenie pomocou 
robotov, pozrieť si 3D tlač mode-
lov, 3D meranie drsnosti, akos-
ti povrchu a 5-osové obrábanie. 
Všetci vystavovatelia boli veľmi 
ochotní vysvetliť nám jednotlivé 
postupy a ukázali nám aj ovlá-
danie prezentovaných zariadení.

Účasť na Medzinárodnom stro-
járskom veľtrhu v Brne obohatila 
nielen naše odborné vedomosti, 
ale vďaka dobrému počasiu sme 
spoznali aj krásy Brna.
Ing. Bronislava Tomljenovičová
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Stredoškoláci z Tlmáč dosiah-
li ďalší výborný úspech. Tento-
krát veľmi dobre obstáli v nároč-
nom vedomostnom kvíze, ktorého 
23. ročník sa konal v Leviciach. 
V Dome Matice slovenskej v Levi-
ciach sa stretli trojčlenné družstvá 
stredných škôl okresu Levice na 
súťaži „Poznaj svoju vlasť“, ktorú 
organizuje miestny odbor Matice 
slovenskej. Zúčastnilo sa jej osem 
stredných škôl Levického okresu, 
ktoré medzi sebou súťažili formou 
kvízu v troch kolách. Naši študenti 
úspešne bodovali v silnej konku-
rencii svojich rovesníkov aj v tom-
to školskom roku.

Ako každý ročník súťaže ne-
bolo tomu inak ani teraz. Stredná 
odborná škola technická v Tlma-
čoch mala svoje zastúpe-
nie. Trojčlenný tím tvorili 
študenti štvrtého ročníka 
technického odboru me-
chanik elektrotechnik v zlo-
žení: Adam Belecky, Peter 
Lukács a Tadeáš Valent. Aj 
keď po prvom kole boli vý-
sledky ešte veľmi tesné, ďal-
šie dve kolá ukázali rozdiely 
vo vedomostiach jednotli-
vých tímov.

Tlmačskí študenti siahali 
po bronze

Zúčastnení študenti museli hl-
boko načrieť do svojich vedomostí 
o Slovensku a našom regióne. Vo 
všetkých troch kolách kvízu – slo-
venská literatúra, história a príro-
da naše družstvo získalo úctyhod-
ných 29 bodov rovnako ako ďalší 
tím. V rozstrele, tesne o jeden bod, 
sa nakoniec umiestnili na štvrtom 
mieste, z ktorého mali študenti ob-
rovskú radosť. Otázky boli veľmi 
náročné a preto nás toto umiest-
nenie milo potešilo zároveň, keďže 
konkurencia bola veľmi silná. Zís-
kali sme do zbierky ďalšie cenné 
umiestnenie v tejto súťaži. Úspeš-
nému tímu blahoželáme a ďaku-
jeme za úspešnú a vzornú repre-
zentáciu SOŠT Tlmače.

Mgr. Marián Sabala

Darovali krv …
Chceli by sme sa poďakovať každému jednému darcovi, kto-

rý dnes prišiel na SOŠ technickú v Tlmačoch a daroval vzácnu 
krv. Bolo nás dokopy 35, niektorí prvodarcovia, najmä z radov 
našich žiakov, ale aj učitelia a dobrovoľníci z okolia. Zároveň 
by sme chceli poďakovať Národnej transfúznej službe SR, ktorá 
nám už niekoľko rokov umožňuje túto dôležitú aktivitu realizo-
vať na pôde našej školy.

Sme veľmi radi, že aj takýmto spôsobom pomáhame tým, kto-
rí to potrebujú, denne sa tak podarí zachraňovať ľudské životy. 
Z mnohých našich žiakov sa stali pravidelní darcovia a viem, 
že to bolo práve na našej škole, kedy sa prvý krát rozhodli pre 
tento záslužný čin.

Ďakujeme všetkým!!!
Ing. Bronislava Tomljenovičová

Mesiac úcty k starším
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším výbor JDS pripravil pre 

svojich členov posedenie v kultúrnom dome v dolnej časti mes-
ta. Bolo to po dlhšej prestávke, zapríčinenej pandémiou prvé vý-
znamnejšie podujatie. V úvodnej časti seniorom pripravili pekný 
hudobný program, spestrený pesničkami žiaci miestnej Základnej 
umeleckej školy pod vedení svojich pedagógov.  Aj pre nich to bola 
po dvojročnej prestávke príležitosť predstaviť novú generáciu na-
daných muzikantov aj spevákov. Okrem toho sme zaregistrovali aj 
nové kroje, ktoré obohatili aj vizuálne ich pekný program. Seniori 
mladé umelecké talenty odmenili potleskom a aj si s nimi zaspie-
vali známe ľudové pesničky.

Kultúrny program obohatili aj samotní seniori. Po zániku spe-
váckej skupiny POKUS, prebrali štafetu muži. Mužská spevácka sku-
pina už úspešne reprezentovala Tlmače aj na okresnej prehliadne 
seniorských speváckych skupín. Na tomto posedení im pomohli pri 
moderovaní aj ženy a spoločne v pesničkách precestovali celé Slo-
vensko. Zaznela aj poézia. Výbor zabezpečil občerstvenie, po ktorej 
si seniori mohli zatancovať pri reprodukovanej hudbe.

Medzi seniorov prišla aj predsedníčka okresnej organizácie JDS 
Emília Nichtová, primátor mesta Miroslav Kupči aj prednostka MsÚ 
Zuzana Kotrus Rákociová. Všetci pozdravili seniorov, zaželali im 
dobré zdravie a poďakovali za ich aktivity, ktoré pomáhajú mestu.

Text a foto: J Burjaniv

Výstava vo voľnočasovom centre
Voľnočasové centrum v Tlmačoch na Lipníku v spolupráci 

s Jednotou dôchodcov organizuje v priestoroch centra výstavku 
prác s tematikou Vianoc a zimy. Sú tu rôzne vianočné dekorácie, 
ozdoby, ale aj niečo také, čo môžete svojim blízkym darovať pod 
stromček. Nájdeme tu teplé čiapky, figúrky pre deti, ozdoby na 
stromček. Do výstavky môžu ľudia prispieť aj priebehu konania 
výstavy a obohatiť ju svojimi zaujímavými výtvormi. Mnohé z vy-
stavených výrobkov si môžete kúpiť.

Text a foto: J. Burjaniv
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Milí čitatelia a budúci čitatelia!
Aj v tomto roku sa nám vďaka Fondu na podporu umenia 

podarilo vo veľkej miere obohatiť náš knižničný fond litera-
túrou pre dospelých a v nemalej miere aj pre deti. Na svoje si 
prídu fanúšikovia detektívok, ale aj románov, študenti, ktorí 
okrem povinného čítania radi trávia čas pri dobrodružných 
príbehoch, či sa pomaly zamotávajú pri prežívaní prvých lá-
sok, ale aj maminky, ktoré okrem rozprávok na dobrú noc 
prostredníctvom kníh hovoria so svojimi deťmi napríklad aj 
o pocitoch. Radi vás privítame a pomôžeme s výberom. Verí-
me, že toto dopĺňanie bude pokračovať v takejto nemalej mie-
re a teda aj vy pomôžete pri výbere nových kníh.

Seniori v Tlmačoch majú aj v porovnaní s mestami a dedinami 
na okolí dobré podmienky pre stretávanie aj pre svoje aktivity. 
Mesto umožnilo seniorom stretávať sa každý pracovný deň popo-
ludní vo Voľnočasovom centre. Je tu platená pracovníčka, ktorá 
má na starosti činnosť centra. Spolupracuje s Jednotou dôchodcov, 
jej výborom. Seniori sa to môžu stretnúť pri kávičke, čaji. Je tu te-
levízor, rádio. Môžu si zahrať stolný tenis, karty. Najmä ženy si tu 
vymieňajú skúsenosti z ručných prác. Je tu aj taká menšia knižni-
ca. Organizujú sa spoločné výlety, návštevy divadiel. Pre spoločné 
návštevy divadla sa dajú vybaviť zľavy.

V tomto roku sa tlmačskí seniori zúčastňovali aj na okresných 
akciách – okresné športové hry, okresný piknik, súťaž speváckych 
skupín na ktorej tento rok Tlmače úspešne reprezentovala mužská 
spevácka skupina.

V tomto roku Tlmače privítali seniorov z okresu na spoločnej 
vychádzke okolo priehrady. Spoločne sa stretli pri opekačke na 
amfiteátri.

Tu v centre seniori so svojimi priateľmi oslavujú aj svoje život-
né jubileá. Seniori sa tiež zúčastňujú na brigádach pri skrášľovaní 
mesta. V krátkom čase by sa voľnočasové centrum malo presťahovať 
do nových priestorov v rekonštruovanej bývalej materskej škôlke.

Text a foto J. Burjaniv

Na skle maľované
V mesiace september sa vo Voľnočasovom centre uskutočnila vý-

stava amatérskej umelkyne pani Ruženy Kosorínovej, ktorá maľuje 
na sklo. Pani Kosorínovú poznali mnohí ako aktívnu členku Jedno-
ty dôchodcov, ktorá vždy obetavo pomáhala pri organizovaní rôz-
nych akcií seniorov. To, že sa v nej ukrýva aj maliarsky talent, ve-
deli hádam len jej najbližší. Ako ona sama povedala, až pandémia 
a s ňou súvisiace obmedzenia stretávania sa ju priviedli, k tomu, 
že sa začala intenzívnejšie venovať maľovaniu. Maľovanie ju bavi-
lo už od školských čias, ale až neskôr sa prihlásila na kurz maľova-
nia na sklo. Prvú výstavu mala počas Tekovských slávností v Sta-
rom Tekove. Tu, v Tlmačoch, sa predstavila až v septembri. Bolo to 
veľké prekvapenie. Takmer nikto nevedel, aký talent tu máme. Jej 
obrázky maľované na sklo sú však odlišné od tých, ktoré maľovali 
ľudoví umelci a poznáme ich najmä z histórie. Sú to moderné, pes-
tré diela. Nájdeme stromy života, mandaly, ale aj námety z príro-
dy, tekovské kroje.

Jej obrázky môžeme vidieť aj teraz na výstave, ktorá je vo voľ-
nočasovom centre v predvianočnom čase.

Text a foto: J. Burjaniv

Seniori v Tlmačoch žijú spoločensky

Vianočné úvahy
Hlas kostolných zvonov je teraz naozaj akýsi zvláštny. Akoby 

k nám znela i dnes tá správa z Betlehema spred viac ako dveti
síc rokov. Vianoce k nám neprichádzajú samotné, s Vianocami 
prichádza k nám čosi veľké, tajomné a krásne.

Z detských čias nám každému zostalo mnoho krásnych 
spomienok, spojených s očakávaním malého Ježiška. Snažili 
sme sa byť lepšími, veď sme chceli prežiť Vianoce radostné a 
šťastné. I dnes privádzame svoje deti alebo vnúčatá k jaslič
kám a stávame sa na chvíľu jednými z nich. A pritom vianoč
ný odkaz znie predovšetkým pre nás dospelých. Vianoce sú aj 
sviatkami obdarovania a tak pod našimi stromčekni sú balíč
ky, ukrývajúce vysnívané tajomstvá.

Ale nezabudnime, že tieto balíčky nenahradia niečo dô
ležitejšie – rodinnú pohodu, pokoj a lásku… Vianoce trvajú 
tak krátko. Každý deň by sa však mal stať v našich rodinách 
Vianocami.

Aby sme po utíchnutí vianočných melódií a vyhodení vianoč
ného stromčeka nezabudli na to, že si máme byť navzájom ľuďmi.

Mgr. Edita Andrášiová
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Dňa 3. 12. 2022 sa v našom 
meste konalo podujatie Tl-
mačské Vianoce. Spýtali sme 
sa na jeho priebeh najkom-
petentnejších a teda pracov-
níkov Mestského kultúrneho 
strediska, konkrétne riadi-
teľky Lucie Kúdelovej.

Ako hodnotíte priebeh toh-
toročných Tlmačských Via-
noc?

Som veľmi rada, že sa v na-
šom meste po krátkej prestávke 
mohlo toto podujatie konať 
v celej svojej kráse, nakoľ-
ko sa priznám patrí k mojim 
„srdcovým záležitostiam“. 
Snažili sme sa urobiť všet-
ko pre to, aby boli spokojní 
tak návštevníci nášho mes-
ta, ako aj hostia zo širokého 
okolia. V neposlednom rade 
samotní predávajúci. Verím, 
že sa nám to podarilo. Toto 
úsilie by bolo samozrejme 
bezpredmetné bez účinku-
júcich v našom bohatom 
programe, ktorý mali mož-
nosť vzhliadnuť.

Vieme, že ste sa vráti-
li do práce po materskej 
dovolenke. Bola práca na 
tomto projekte pre vás iná 
ako predtým?

Áno, samozrejme, všetko 
bolo viac sladké, viac očami 
dieťaťa, viac očami mamy.

Aká dlhá je tradícia toh-
to podujatia?

Toto podujatie pripra-
vujeme už 11 rokov. Pôvod-
ne sa jednalo o vystúpenie 
umeleckých telies a škôl 
nášho mesta. V roku 2011 
sme pridali vianočné trhy 
a samozrejme obľúbenú Mi-
kulášsku parádu.

Bez čoho si Tlmačské 
Vianoce neviete predsta-
viť?

Bez ľudí okolo neho. Bez 
kolegýň a kolegov, bez dob-
rovoľníkov, sponzorov, me-
diálnych partnerov a samo-
zrejme bez detí, lebo deti 
a Vianoce sú spolu absolútno.

Vieme o tom, že toto podu-
jatie má nálepku benefičné. 
Čo to znamená vo vašom po-
nímaní?

V prvom rade je to zbierka 
pre zdravotne znevýhodnené 
deti v našom meste. Táto myš-
lienka tu bola už od začiatku, 
neskôr pribudli trhy, čakanie 

na Mikuláša a rozžiarovanie 
vianočného stromčeka. Som 
veľmi rada, že túto myšlienku 
prijali aj samotní predajcovia 
a tradíciou sa stáva, že v rov-
nakej myšlienke s nami po-
kračujú aj dovezené umelecké 
programy.

Prepáčte, poslednej vete 
som celkom nerozumel. Mô-
žete ju konkretizovať prosím?

Áno, samozrejeme. Ten-
to rok sme mali dva dovezené 

programy a to detský folklórny 
súbor Geťelinka z Tekovských 
Nemiec a tanečný súbor UNLI-
MITED z Levíc. DFS Geťelinka 
účinkoval bez nároku na hono-
rár a cestovné a tanečný súbor 
UNLIMITED hneď po vyplatení 
celý honorár venoval do našej 
zbierky.

Ďakujem za dovysvetle-

nie, v dnešnej dobe sa takéto 
konanie vidí naozaj máloke-
dy. Zvlášť, keď je veľmi ťažké 
spraviť z toho mediálnu sen-
záciu. Čím si myslíte, že sa 
vám to darí?

Snažíme sa ku všetkým hos-
ťom chovať tak, ako keby boli 
doma. Mnohí s nami ostáva-
jú v kontakte a naše vzťahy 
sa stávajú priateľskými. Prá-
ca sa nám prelína s koníčkami 
a máme ju radi.

Podujatie podporili:
Garaj reštaurácia‚ nails by Andy, Erich Hojčuš‚ VF Group 

a. s., Ladislav Capalaj, BV autobazar, Miami event club, SG TEC, 
Tobyk, Kotrus, Tesco, Peter a Stanka Krčmároví.

Medieálni partneri:
Regionálny dvojtýždenník SLOVENSKÁ BRÁNA, MY na Po-

hroní, Levická informačná agentúra

Nie je to až tak dôležité, 
ale predsa len zo zvedavos-
ti… Koľko sa vám podarilo vy-
zbierať peniažkov tento rok?

Vďaka štedrosti návštevní-
kov sa nám podarilo vyzbierať 
krásnych 963,-. Odovzdávame 
však 1200,-€ vďaka navýšeniu 
sumy primátorom mesta Tlma-
če pánom Miroslavom Kupčim, 
za čo veľmi ďakujeme.

Ako by ste jedným slovom 
charakterizovali túto akciu?

Srdiečková. Po každej 
stránke.

Patrí sa, aby sme spo-
menuli všetkých účinkujú-
cich. Môžem vás poprosiť?

Určite áno, vďaka nim sme 
mali bohatý program po celý 
deň. Materská škola Slniečko 
Tlmače, Materská škola Lúčik 
Tlmače – Lipník, Základná 
škola, Spevácky zbor Zvon-
ček, Detský folklórny súbor 
Plamienok, Základná ume-
lecká škola, priatelia z Ukra-
jiny, Detský folklórny súbor 
Geťelinka z Tekovských Ne-
miec a tanečný súbor UNLI-
MITED z Levíc. Špeciálne by 
som sa chcela poďakovať au-
torovi našich Mikulášskych 
príbehov Františkovi Držíko-
vi a našim škriatkom z kape-
ly EASY PEASY, ktorí sa tak-
povediac stávajú symbolom 
Tlmačských Vianoc. (smiech)

Máte nejaké vianočné 
prianie?

Áno, samozrejme, ako 
každý. Moje profesné je, aby 
som mohla vždy spolupraco-
vať s takými výnimočnými, 
kreatívnymi a dobrosrdeč-
nými ľuďmi ako doposiaľ. 
A súkromné, aby všetky deti 
mohli mať ozajstné Viano-
ce. Veď viete, také Tlmačské.

Ďakujem za rozhovor, 
želám Vám, nech sa vypl-
nia.

Mikuláš

Mikulášiáda



14 Tlmačské echo

Folklórny súbor VATRA oslavuje 70. výročie
Dokončenie zo str. 1

Prvou akciou matičiarov 
v letnom období bola Slávnosť 
Sv. Cyrila a Metoda.

Solúnski bratia Sv. Cyril a Me-
tod prišli na naše územie v roku 
863 a tento rok od ich príchodu na 
naše územie uplynulo 1159 rokov. 
Mesto Tlmače, MO Matice sloven-
skej a Farský úrad Tlmače, uspo-
riadali v nedeľu 5. júla pri tejto 
príležitosti spomienkovú slávnosť. 
Slávnosť začala liturgiou v kosto-
le Najsvätejšieho srdca Ježišovho 
na Lipníku, ktorú celebroval pán 
farár Mgr. Martin Vitek, správca 

Z matičného života MO MS Tlmače
tlmačskej farnosti. Po sv. omši po-
zval záujemcov k vychádzke na 
Festunok k Slovenskému dvojkrí-
žu. K účastníkom vychádzky, kto-
rých pri dvojkríži pokropili kvap-
ky dažďa, sa prihovoril predseda 
MO MS Tlmače.

XXI. ročník Národného vý-
stupu na Sitno sa uskutočnil v ne-
deľu 17. júla. Spoločný výstup na 
Sitno začal od jazera Počúvadlo, 
po trase Náučného chodníka. 
Program na vrchole Sitna začal 
štátnou hymnou SR, následne 
účastníkov výstupu privítal ria-

diteľ DMS Levice Miroslav Pova-
žan. S pozdravnými príhovormi 
vystúpil Stanislav Neuschl, staros-
ta obce Štiavnické Bane a Peter 
Gajdoš, člen predsedníctva SNS. 
O dobrú náladu sa aj tento rok 
postarala spevácka skupina Ve-
selí chlapi z Veľkých Kozmáloviec. 
V ich podaní odzneli slovenské ná-
rodné a ľudové piesne. Občerstve-
nie na Sitne – kotlíkový guláš – pri-
pravila SNS z Banskej Štiavnice 
v chate Andreja Kmeťa. Po zostu-
pe k jazeru Počúvadlo pokračoval 
program výstupu veselicou pod 
taktovkou speváckych skupín Ve-
selí chlapi a Prameň zo Žarnovice.

V sobotu 3. septembra sa se-
demnásť matičiarov a členov KST 
Tlmače zúčastnilo na XXX. roční-
ku turistického a vlastivedného 
podujatia Národný výstup na 
Pustý hrad. Do Zvolena sa do-
pravili vlakom. Účastníkov pote-
šili sprievodné akcie – vystúpenie 
šermiarskej skupiny Via Histori-
ca, obľúbení sokoliari sv. Bavona, 
výstava archeologických nálezov 
z roku 2022, prehliadka hradu 
s odborným výkladom, historic-
ká lukostreľba, razba mincí, hry 
a remeselné dielne pre deti a kniž-
ný stan Matice slovenskej.

V nedeľu 7. októbra 2022 sa 

v SD na Lipníku predstavil Fol-
klórny súbor Vatra s programom 
„Zrnká života“. Pri príležitosti 
70. výročia založenia súboru odo-
vzdal predseda MO MS súboru FS 
Vatra – Ďakovný list za dlhoroč-
nú, intenzívnu plodnú prácu a re-
prezentáciu doma i v zahraničí 
v rámci uchovávania folklórnych 
tradícií a kultúrnych hodnôt.

5. novembra sa 40 matičiarov 
z Levíc a Tlmáč zúčastnilo celo-
denného výletu do Komárna. 
Program v meste nám zorganizo-
val miestny odbor MS s celoden-
ným sprievodom. Postupne sme 
navštívili unikátny pevnostný 
systém, baziliku sv. Ondreja, Eu-
rópske nádvorie a stálu expozíciu 
studenej vojny. Pobyt sme zavŕšili 
návštevou folklórneho muzikálu 
BOSORKA v réžii Jozefa Černeka, 
riaditeľa DMS Komárno.

19. novembra sa v DMS v Nitre 
konal Krajský snem Matice slo-
venskej. Náš Miestny odbor za-
stupovala Mária Kováčová a Da-
niela Mikušová, členky výboru 
MO MS. Okres Levice v krajskej 
rade bude zastupovať Ing. Danie-
la Trňanová, predsedom KR MS sa 
stal Mgr. Ľubomír Kleštinec z MO 
MS Nitra.

juzu

už niekoľko generácií ľudí, kto-
rí sa podieľali na činnosti súbo-
ru a prispeli svojou „troškou do 
mlyna“. Svoju umeleckú úroveň 
folklórny súbor VATRA dosiahol 
aj vďaka spolupráci s choreograf-
mi a členmi SĽUK-u a Lúčnice, 
na hudbe k tancom sa autorsky 
podpísali okrem iných tiež Ma-
rián Járek a Mirko Dudík. Auto-
rom značnej časti existujúcich 
„živých“tancov je choreograf 

a pedagóg tanca Martin Urban. 
Nemenej dôležité je aj krojové vy-
bavenie tanečníkov, o ktoré sa za-
slúžili krojárky kúpou originál-
nych krojov v regióne a šikovné 
krajčírky – Margita Ábelovská, či 
Odette Hlaváčiková.

Členmi folklórneho súboru 
VATRA sú mladí ľudia, prevažne 
študenti stredných škôl a učilíšť 
z Tlmáč, Levíc a okolitých čilej-
kárskych obcí. Záujem o ľudo-
vú slovesnosť prejavili však aj 

mladšie ročníky, preto sa bývalí 
tanečníci začali venovať deťom 
a vznikol detský folklórny súbor 
Plamienok, v ktorom dorastajú 
noví Vatráci. Pred desiatimi rok-
mi pribudla do vatráckej rodiny 
aj seniorská zložka, VATRA-se-
niori, ktorá intenzívne spolupra-
cuje s mladými členmi súboru.

VATRA stále horí, už 70 ro-
kov zohrieva srdcia milovníkov 
folklóru a pri príležitosti tohoto 

jubilea uviedla 7. októbra 2022 
svoj výročný program „Zrnká 
života“, ktorý diváci mohli vi-
dieť v kultúrnom dome v Tlma-
čoch na Lipníku. Veríme, že aj 
keď ste nestihli tento program, 
pomôžete polienkami svojej 
prítomnosti na ďalších vystú-
peniach Vatry, aby ešte dlho 
nezhasla.

M. Rajčanová,
foto archív FS Vatra
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níkov vzácnejšiu návštevu. Celé 
tri dni sme mali tú česť sprevá-
dzať našim festivalom preziden-
ta Slovenského strediska medzi-
národnej asociácie amatérskeho 
divadla AITA/IATA Mgr. Jozefa 
Krasulu ArtD. Prišiel k nám na 
podnet toho, že sa nám podarilo 
vojsť do partnerstva so Súkrom-
ným konzervatóriom Dezidera 
Kardoša Topoľčany, čo predzna-
menáva celkový progres, zvlášť 
v oblasti ľudských zdrojov.

Novinkou tento rok bola diel-
ňa zameraná na masmédiá a so-
ciálne siete. Pod vedením Miro-
slava Bakuru, DiS.art. vytvorili 
súbeh reportáží uverejnených 
na sociálnych sieťach. Festiva-
lom nás sprevádzal aj festivalo-
vý denník ŠTRONZO, ktorý ne-
únavne pracoval na horúcich 
informáciách z diania. Príjem-
nou skutočnosťou pre naše mesto 
je informácia, že festival z verej-
ných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia a Nitriansky 
samosprávny kraj. A to je naozaj 
všetko. Verím, že sa vám pred-
stavenia páčili a stretneme sa na 
29. ročníku. Už teraz sa tešíme.

MsKS Tlmače,
foto archív MsKS

To, že to nemusí byť samozrej-
mosť, nám potvrdili posledné 
dva roky. Kvôli pandemickým 
opatreniam sme organizovali 
prehliadku po dvojročnej pre-
stávke. 28. ročník už nestihol 
dlhoročný návštevník nášho 
festivalu, herec a režisér Vlad-
ko Sadílek, na ktorého 
sme si s úctou, smút-
kom a čiernym čajom 
zaspomínali v diva-
delnom klube, rovna-
ko ako náš kamarát 
a rodák Jožko Kocúr.

Návrat nebol jed-
noduchý … Keď polí-
cia hľadá nezvestné-
ho, platí pravidlo, že 
s pribúdajúcim časom 
stopa vychladne. Náš 
festival po dvoch ro-
koch takmer zamr-
zol a organizačnému 
tímu dalo poriadne za-
brať oživiť ho nanovo. 
V každom prípade mô-
žem skonštatovať, že 
sa to podarilo so cťou 
a farby nášho mesta 
sme obhájili čestne, 
o čom svedčia ohlasy 
účinkujúcich a samo-
zrejme divákov.

Na 28. ročníku sme 
mohli vidieť 7 pred-
stavení pre dospelých 
a jedno detské predstavenie z rôz-
nych kútov Slovenska: Divadelný 
súbor MÚZa z Novej Bane, Cel-
kom malé divadlo zo Starého Te-
kova, Divadelný súbor NA SKOK 
z Raslavíc, Divadlo Ľahostajňa 
z Bratislavy, Divadlo Paradox 
z Nových Zámkov, APOSTROP pri 
ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mi-
kuláši a Štúdio SKDK Topoľčany.

Nezabudli sme ani na najmen-
ších, a tak, ako po iné roky, sprie-
vodným programom bol festival 
DEŤOFESŤO. V ňom sa rozžia-
rila ulica úsmevmi najmenších 
a program bol naozaj pestrý. Kú-
zlenie s Kúzelníkom Tristanom, 
Šašo Gumo a jeho artistická šou 
a Šašo Lupi s Imonkou rozbláz-
nili, rozveselili, rozsúťažili deti, 

Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ…
Toľkokrát opakovaná fráza. A predsa snáď neexistuje výstiž-

nejšie parafrázovanie niečoho, čo končí a zároveň sa rodí znova. 
S týmto pocitom sme spoločne uzatvárali tohtoročný 28. ročník 
Divadelných dní pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Dr-
žíkovcov, prehliadku neprofesionálneho činoherného divadla 
dospelých a divadla mladých. Zostali už len srdečné objatia, po-
dania rúk a viera, že sa o rok opäť stretneme.

ale máme podozrenie, že aj rodi-
čov a starých rodičov. V nedeľu 
ich vítala hudobná rozprávka Tri 
prasiatka v podaní Štúdia SKDK 
Topoľčany.

Divadlo je kráľom všetkých 
umení, nakoľko v ňom panuje 
syntéza všetkých umeleckých 

žánrov. Slova, pohybu, výtvar-
na aj hudby. Práve preto rozhod-
núť o tom, ktoré predstavenie je 
to naj, býva komplikované. Aby 
sme sa vyhli sporom, zvolili sme 

absolútne demokratic-
ký spôsob hodnotenia. 
Súbory sami spomedzi 
seba vyberajú hlaso-
vaním. Odborným 
garantom a zároveň 
poverená vedením 
rozborových semi-
nárov je už niekoľko 
rokov divadelná kri-
tička, metodička, pe-
dagogička doc. PhDr. 
Elena Knopová, PhD. 
riaditeľka org. zložky 
UDFV, samostatná ve-
decká pracovníčka.

Tradične sme zara-
dili ocenenie Divácke 
oko. Túto cenu udeľu-
jú diváci svojimi hlas-
mi bezprostredne po 
predstavení. A v tomto 
roku sa diváci i účin-
kujúci vzácne zhodli 
a obe ceny si odniesli 
divadelníci z Celkom 
malého divadla zo Sta-
rého Tekova s inscená-

ciou Ako uvariť žabu.
Celý priebeh nám dokonca 

odobril prezident… nie, nemali 
sme na návšteve hlavu žiadneho 
štátu. Mali sme tu pre divadel-
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Previerkové cvičenie
Dňa 8. februára o 8:00 hod. bolo Krajským operačným stredis-

kom v Nitre nahlásené veliteľovi DHZM previerkové cvičenie, pri-
čom jednotka v požadovanom počte mala ohlásiť spôsobilosť členov 
v priestoroch hasičskej zbrojnice najneskôr do dvoch hodín od vy-
hlásenia poplachu. O 8:51 hod. veliteľ jednotky nahlásil priprave-
nosť družstva v počte 1+3. Predstavitelia Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru SR v Leviciach tentokrát preve-
rili predovšetkým teoretické znalosti našich hasičov a ich schop-
nosť pohotovo reagovať na výzvu k pomoci v priebehu bežného dňa.

Výjazdy hasičskej jednotky
V tomto kalendárnom roku boli tlmačskí hasiči niekoľkokrát pri-

zvaní k likvidácii hniezd bodavého hmyzu, ktorý ohrozoval a zne-
príjemňoval život či už našich občanov alebo obyvateľov okolitých 
obcí. Žiaľ naše mesto v tomto roku neobišli ani požiare. Členovia 
našej hasičskej jednotky taktiež zasahovali pri požiaroch lesného 
porastu pri cintoríne v hornej časti nášho mesta, pri požiari chat-
ky v meste Tlmače v záhradkárskej oblasti „GALEJE“, ďalej pri po-
žiari lesného a trávnatého porastu pri jazierku v dolnej časti nášho 
mesta, venovali sa aj zavlažovaniu rastlín a porastov v našom mes-
te, ktoré pri extrémnych teplotách trpeli a taktiež napĺňali vodné 
nádrže na polievanie pre záhradkárov v našom meste.

Hasičský dozor
Tlmačskí hasiči boli tento rok tak, ako aj pominulé roky niekoľ-

kokrát nápomocní rôznym organizátorom pri podujatiach ako ha-
sičský dozor. Zúčastnili sa týchto podujatí: Medzinárodné futsalo-
vé stretnutie žien Slovensko – Švédsko v športovej hale v Leviciach, 
hudobný festival MIAMI FEST 2022 v Tlmačoch, hudobné podujatia 
MECHECHE 2022 a RUSTY BASS v Čajkove, 78. výročie SNP – sláv-
nostná vatra, Medzinárodné futsalové stretnutie mužov Sloven-
sko – Taliansko v športovej hale v Leviciach.

Hasičské ukážky, pomoc pri podujatiach 
a aktivity DHZ Tlmače

Počas roka sa naši hasiči zúčastnili na niekoľkých podujatiach, 
na ktorých organizačne vypomáhali, či už spôsobom hasičských 
ukážok, či inou rôznorodou činnosťou, ktoré podujatia vyžadujú. Zá-
roveň sa naši hasiči zúčastnili aj niekoľkých súťaží vo varení. (NOC 
S ANDERSENOM 2022 v Tekovskej knižnici v Leviciach, stavanie 

Činnosť tlmačských hasičov v roku 2022
mája v meste Tlmače, Tlmačský polmaratón, Deň detí pri penzióne 
Lipa v Tlmačoch, Deň detí v Základnej škole Tlmače, Medzinárodný 
deň nielen pre deti v areáli ZŠ Tlmače, plavecko – športový tábor 
v Tlmačoch (1. turnus aj 2. turnus), Slovenský pohár v cestnej cyk-
listike o cenu mesta Tlmače, folklórny festival Tlmačská Grámora 
2022, Tlmačský kotlík (súťaž vo varení kotlíkových dobrôt – DHZ 
Tlmače 2. miesto), „VEĽKOKOSMÁĽOVSKÝ KOTLÍK“– súťaž vo va-
rení kotlíkových dobrôt).

Práca s mládežou
Členovia DHZ Tlmače naďalej pracujú, trénujú a približujú ha-

sičstvo deťom v našom meste. Domovom stretnutí mladých hasičov 
je už druhý rok Základná škola Tlmače, kde odovzdávajú dospelí 
tlmačskí hasiči svoje skúsenosti mladým, nádejným hasičom. Pri-
pravujú ich mimo iného na súťaže mladých hasičov, ktorých sa budú 
naše deti v budúcnosti zúčastňovať.

Hasičské súťaže a cvičenia
Neodmysliteľnou súčasťou dobrovoľných hasičských zborov sú 

športové súťaže, ktoré sú zároveň aj previerkou hasičskej zdatnos-
ti a jedna z foriem cvičení. Sezónu začali naši hasiči súťažou dvojíc 
v Bátovciach, kde obsadili 12. miesto. Na nočnej súťaži v obci Imeľ 
obsadili v kategórii klasika pekné 3. miesto. Dve družstvá sa poda-
rilo poskladať našim hasičom na súťaži v Senohrade, ktoré obsadili 
v klasickej kategórii 3. a 5. miesto. Na územnej súťaži DHZ organi-
zovanej ÚzO DPO SR v Leviciach, ktorá sa konala vo Veľkých Ludin-
ciach získali tlmačskí hasiči krásne 2. miesto. Súťaž v Lužanoch pri-
niesla našim hasičom 3. miesto v klasickej kategórii a v ten istý deň 
18. augusta vybojovali naši hasiči 1. miesto v klasickej kategórii na 
nočnej súťaži v Dyčke. Na už tradičnej septembrovej súťaži v Zbroj-
níkoch postavili naši hasiči opäť dve družstvá, ktoré obsadili v ka-
tegórii klasika 7. a posledné miesto (nevydarený neplatný pokus). 
V športovej kategórii sa umiestnili na 9. a 10. mieste s časmi 17‚45 
s a 18‚48 s. Pomyslenú bodku za súťažnou sezónou 2022 urobili naši 
hasiči 10.9. vo Veľkých Chrašťanoch na MEMORIÁLI JÚLIUSA FU-
LEHO. Opäť sa im podarilo zložiť dva tímy, ktoré úspešne reprezen-
tovali naše mesto. S výsledným časom 18:80 s sa tím „A“umiestnil 
na 3. mieste. S časom 18:35 s si ʺBéčkoʺ vybojovalo 2. miesto tesne 
za hasičmi z Topoľčianok (18:23 s).

Martin Majer
člen výboru DHZ Tlmače
foto archív DHZ Tlmače
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Postrehy z náučného chodníka Plešovica

ŠKK Tlmače aj v tomto súťažnom roč-
níku Jeseň 2022-Jar 2023 hrá svoje domáce 
zápasy II.ligy Západ naďalej na 4-dráho-
vej kolkárni v Žarnovici a to vždy v sobotu 
od 9‚30 hod. Tento ročník bol rozlosovaný 
s 13-mi družstvami. Hrá sa systémom kaž-
dý s každým doma a vonku v jesennej i v jar-
nej časti a bojuje sa o dve postupové miesta 
do I.ligy Západ. Kolkáreň v Žarnovici je od 
konca uplynulej sezóny opatrená kamero-
vým systémom pre živé pozeranie zápasov.

Mesto Tlmače podporuje športovú čin-
nosť klubu finančnou dotáciou, ktorá vy-
kryje prenájom žarnovických dráh a z čas-
ti aj náklady na cestovné. Ostatné financie 

klub získava prostredníctvom zaistenia 2% 
z dane, ako aj dotáciou Nitrianskeho Kraja 
na podporu športovej činnosti.

Hráčsky káder klubu sa oproti pred-
chádzajúcemu ročníku výrazne pozmenil 
a tvoria ho nasledovní hráči: Fábik Štefan, 
Ing.Gálet Jaroslav, Kosorín Marian, Ing.Le-
hocký Jaroslav, Ing.Šumeraj Jozef, Vrablec 
Milan, Zajko Juraj. Klub vo svojich radoch 
registruje aj nasledovných hráčov: Havran 
Miloš a Pitterová Vanda, ktorí nehrajú pre 
dlhodobé zdravotné problémy, ďalej Pitter 
Štefan, Bc.Zajko Filip, Mgr.Zajko Juraj, kto-
rí prerušili svoju športovú činnosť z rodin-
ných dôvodov a Zajko Dominik, ktorému 
klub umožnil hosťovanie v ŠK Modranka, 
pre VŠ-štúdium a športový rast v klube vo 
vyššej súťaži. Vedenie klubu je po Volebnom 
zhromaždení v lete 2021 zmenené a pracu-
je v zložení: Ing.Šabík Ladislav – prezident, 
Ing.Šumeraj Jozef – organizačný pracovník 
a Vrablec Milan – člen vedenia klubu. Ďaľší 
dvaja hráči Ing.J.Gálet a J.Zajko st. sú naďa-
lej členmi Výkonnej rady SKoZ za NR-kraj.

Výsledky ŠKK Tlmače v súťaži II.ligy 
Západ na Jeseň 2022:

/ za menom hráča je počet zvalených ko
lov a či chytilnechytil pomocný bod v duely 

Športový klub kolkárov Tlmače v novom 
súťažnom ročníku 2022–23

s protihráčom /
1.kolo 2. 10. 2022 … ŠKK Tlmače: KK Zl.Kla-
sy “B“ / 6:2 / 3221:3171 /45 záhodov
2.kolo 16. 9. 2022 … MKK St.turá „B“: ŠKK 
Tlmače / 5:3 / 3388:3261 /53 záhodov
3.kolo 24. 9. 2022 … ŠKK Tlmače: KK S.Nitra 
/ 6:2 / 3242:3174 /37 záhodov
4.kolo 30. 9. 2022 … MKK Galanta „B“: ŠKK 
Tlmače / 2:6 / 3114:3162 /56 záhodov
5.kolo 8. 10. 2022 … KK Sl.Sládkovičovo: ŠKK 
Tlmače / 6:2 / 3127:3026 /55 záhodov
6.kolo 15. 10. 2022 … ŠKK Tlmače: TJ Duslo 
Šaľa / 2:6 / 3102:3124 /59 záhodov
7.kolo 19. 10. 2022 … MKK St.Turá “C“: ŠKK 
Tlmače … odložený zápas pre chorobu hrá-

čov hostí,
8.kolo 5. 11. 2022 … ŠKK Tlmače: 
BKK Bánovce n.B. / 6:2 / 3226:3110 
/40 záhodov
9.kolo 8. 11. 2022 … KK Priatelia 
BA: ŠKK Tlmače / 1:7 / 3136:3171 
/37 záhodov
10.kolo 19. 11. 2022 … ŠKK Tlmače: 
KK Tatran BA „B“ / 5:3 / 3098:3060 
/45 záhodov

Zostávajúce majstrovské zápasy 
na Jeseň 2022:

11.kolo 26. 11. 2022 … ŠKK Tl-
mače: KK Preseľany

12.kolo 28. 11. 2022 … KK Mor.
Lieskové: ŠKK Tlmače

13.kolo 10. 12. 2022 … ŠKK Tl-
mače – voľno

Náučný chodník Plešovica vznikol z nadšenia, snahy a odhodlania niektorých čle-
nov KST Tlmače. Nikto z nás netušil, aký význam budeme mať za tak krátky čas pre ši-
rokú verejnosť. Stal sa obľúbeným miestom pravidelných prechádzok starších i mlad-
ších obyvateľov, športovcov, cyklistov, mamičiek s kočíkmi, návštevníkov zo širokého 
okolia. Každý tu nachádza inú krásu, zažíva iný typ relaxu.

Nájdu sa však i ľudia, ktorí krásu a dôležitosť tohto miesta síce ocenia, ale úpl-
ne iným spôsobom, po 
svojom (viď. obr.). Pý-
tate sa, kto to urobil? 
Prečo? To sa možno ni-
kdy nedozvieme. Je nám 
však nesmierne ľúto, že 
niekto takto neuvážene 
ničí niečo pekné, čo slú-
ži nám všetkým.

Smutní, ale plní od-
hodlania budeme krá-
čať ďalej po našom 
chodníku, robiť ho kraj-
ším a bezpečnejším pre 
nás všetkých.

Výbor KST Tlmače

TABUĽKA po 10.kole / neúplná:
1.MKK Turá“B“ 14b./9z., 2.ŠKK Tlmače 

12b/9z., 3.TJ Šaľa 12b./10z., 4.KK Preseľany 
10b./9z., 5.BKK Bánovce 10b./9z., 6.Priat. BA 
9b./9z., 7.KK Zl.Klasy“B“ 8b./8z., 8.KK M.Lies-
kové 8b./9z., 9.KK Nitra 8b./9z., 10.KK Tat-
ran“B“ 8b./9z.‚11.MKK Galanta“B“ 8b./10z., 
12.KK Sládkovičovo 5b./9z., 13.MKK Turá“C“ 
4b./7z.

Majstrovské odvetné zápasy na 
JAR 2023

14.kolo 21. 1. 2023…vonku Zl.Klasy“B“ 
15.kolo 28. 1. 2023….doma Sládkovičovo

16.kolo 26. 1. 2023…doma St.Turá“B“ 
17.kolo 11. 2. 2023….vonku Nitra

18.kolo 18. 2. 2023…doma Galanta“B“ 
19.kolo 25. 2. 2023….vonku Šaľa

20.kolo 4. 3. 2023…doma St.Turá“C“ 
21.kolo 11. 3. 2023…vonku Bánovce

22.kolo 18. 3. 2023…doma Priatelia BA 
23.kolo 24. 3. 2023….vonku Tatran BA“B“

24.kolo 1. 4. 2023…doma Mor.Lieskové 
25.kolo 7. 4. 2023….vonku Preseľany

26.kolo 15. 4. 2023…voľno

Link na priebežné výsledky na internete: 
www.kolky.sk / Výsledky / ON LINE výsled-
ky / 2.liga Západ.

Možnosť pozerania živého prenosu z kol-
kárne v Žarnovici na: „kolkyzc.webnode.
sk/live“

J. Gálet
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Triatlonistka  
Daniela Havranová

V prvú októbrovú ne-
deľu r. 2022 sa na štart 
najstaršieho marató-
nu v Európe postavilo 
v hlavných disciplínach 
niekoľko tisíc preteká-
rov. Nestratili sa medzi 
nimi ani bežci z Tlmáč.

Hlavnú, maratónsku 
trať zdolal Miroslav Bá-
tovský, ktorý zároveň 
robil aj čestnú funkciu 
vodiča na 3 hod. 45 min. 
a vo svojej vekovej ka-
tegórii muži nad 50 ro-
kov skončil na 65. mieste.

Za ženy nás v tejto disciplí-
ne zastupovali Mirka Moravčí-
ková, ktorá s dosiahnutým ča-
som 3:46:08 obsadila 22. miesto 
v kategórii žien W 40.

Eva Seidlová, ktorá týždeň 
pred Košicami absolvovala 
ešte maratón v Berlíne, tento-
raz svojim dosiahnutým ča-
som 4:50:21 vo svojej vekovej 
kategórii W 70, obsadila prvú 

priečku. Bol to jej 488 maratón.
Na polmaratónskej trati za 

AK Tlmače úspešne zabojovali:
Milan Švec – čas 1:26:40, 

Daniela Havranová – 1:35:51, 
Štefan Páleník – 1:36:12, Peter 
Salaj – 1:36:12, Sylvia Havra-
nová – 1:58:25, Roman Straňov-
ský – 2:04:59 a Lucia Mullero-
vá – 2:16:28, Martin Dudášik 
2:2134.

A všetci sa spoločne tešia na 
rok 2023 – bude to 100–tý ročník 

tohto maratónu a jedna z naj-
väčších bežeckých udalostí 
v tom roku.

Na záver musíme ešte spome-
núť bežca z AK Tlmače Viliama 

Nagya, ktorý o týždeň neskôr na 
74. Národnom behu Devín Bra-
tislava v kategórii mužov nad 
60 rokov zvíťazil v čase 046:18.

Eva Seidlová

Daniela sa narodi la 
v r. 1996. Vyrástla v našom 
meste, kde aj úspešne absol-
vovala štúdium na miestnej 
ZŠ. Od detstva mala rada po-
hyb a vyskúšala niekoľko dru-
hov športov. Z nich ju najviac 
oslovil beh na stredné a dlhé 
trate, ktorému zostala ver-
ná doteraz. Prostredníctvom 
mamy Sylvie sa začlenila do 
miestneho atletického klu-
bu AK Tlmače a zúčastnila sa 
množstva bežeckých podujatí, 
kde dosiahla pekne individu-
álne a aj kolektívne výsledky. 
Neskôr k tejto obľúbenej disciplíne pridala cyklistiku a plávanie 
a posledné tri sezóny sa venuje triatlonu. Úspešne reprezentuje 
nielen náš AK, ale aj poriečne oddelenie PZ SR kde pracuje ako 
služobný potápač. Za zmienku stoji 1. miesto v rámci MV v krát-
kom triatlone na známom podujatí Oravaman 2022, kde do cie-
ľa dobehla ako prvá Slovenka a druha žena v celkovom pora-
dí. Za tento úspech ju osobne prijal policajný prezident SR, aby 
jej pogratuloval a vyjadril podporu v ďalšej reprezentácii PZ. 

Málokto o Daniele vie, že popri behu a triatlone úspešne re-
prezentuje a dosahuje veľmi pekne výsledky tiež v policajnej 
streľbe. Z posledných úspechov za najväčší považuje 1. miesto 
na MSR 2022 v Čachticiach. Triatlonovú sezónu 2022 ukonči-
la veľmi pekným výsledkom v rakúskom Podersdorf am See, 
kde absolvovala trať Half Ironman (1‚9 km plávanie, 88 km 
bike, 21 km beh) vo veľmi peknom výslednom čase 05:07:02 
a obsadila 4. miesto vo svojej kategórii, pričom od 3. miesta ju 
delilo len 9 sekúnd. 

Držme jej teda palce do ďalšej sezóny, kde si naplánovala 
nové bežecké a triatlonové výzvy doma aj v zahraničí. Veríme 
že jej príprava vyjde podľa predstáv a dosiahne ďalšie pekné 
úspechy pre naše mesto, klub aj PZ SR.

V sobotu 4. júna organizáto-
ri v Banskej Bystrici (Europa) 
odštartovali o 18 hod. jediný 
nočný maratón na Slovensku. 
Samotný maratón ako hlavnú 
disciplínu sprevádzalo niekoľ-
ko ďalších disciplín (inline pol-
maratón, Stefe beh na 3‚4 km, 
Barefoot polmaratón, Handbike 
polmaratón, Kolobežky polma-
ratón, Štafety…)

Celkovo sa podujatia zúčast-
nilo 1436 pretekárov (969 mužov 

Bežci AK Tlmače na 
nočnom maratóne

a 467 žien).
Behu Stefe na 4.3 km sa vyni-

kajúco zhostila tlmačská nádej-
ná mladá bežkyňa Kľúčiarová 
Emma, ktorá sa medzi dievča-
tami do 15 rokov umiestnila na 
4. mieste. Jej čas 0:15:25 min.

Na polnočnom vyhodnotení, 
zakončenom tombolou a lasero-
vou show, sme na stupni víťazov 
zaznamenali hneď dvoch tlmač-
ských bežcov.

Bol to Viliam Nagy, ktorý 
dosiahnutým vynikajúcim ča-
som na polmaratónskej trati – 
1:29:24 – nedal šancu svojim sú-
perom v kategórii nad 60 rokov 
a suverénne zvíťazil.

V kategórii žien nad 60 rokov 
sa na 2. mieste umiestnila Eva 
Seidlová svojim už 485 marató-
nom, zabehnutým za čas 5:02:28.

Výborne si počínal „polovič-
ný“ tlmačský bežec (štartoval 
za Bežcov Veľký Krtíš) Miroslav 
Straka (na snímke), ktorý v ka-
tegórii mužov nad 40 rokov do-
siahnutým časom 3:57:54 obsa-
dil 26. miesto.

Eva Seidlová

Medzinárodný maratón mieru Košice

Medailón
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KST Tlmače patrí v meste k 
najaktívnejším športovým klu-
bom s počtom sedemdesiattri 
členov. Bližšie sa obzrieme za 
aktivitami klubu v druhom pol-
roku 2022.

Štartom do letného obdobia 
bola túra v našich končinách z 
Devičian na Horáreň Žuhráč-
ka, odtiaľ po neznačených les-
ných cestách na Vartu, Kamen-
nú žabu do Čajkova. Dľžka trasy 
16 km.

V dňoch 15.–17. júla to bola 
trojdňová akciu v Hriňovských 
lazoch. Desaťčlenná skupina tu-
ristov v sobotu 16. júla absolvo-
vala z Raticovho vrchu výstup 
k vodopádu Bystrô. Skalná ste-
na vodopádu presahuje výšku 
23 metrov. Od vodopádu Bystrô 
pokračoval výstup na Poľanu. 
Od horského hotela Poľana zišli 
k 30 m vysokej skalnej veži – 
Melichovej skale. 17 km túru 
ukončili v časti Hriňová Gelie-
novci.

Vyvrcholením turistických 
akcií v letnom období bol Týž-
deň tlmačských turistov na 
Horehroní, od 29. júla do 7.au-
gusta, s východiskovým bo-
dom a miestom ubytovania 37 
účastníkov TTT v rázovitej obci 
Heľpa. V sobotu 30. júla pora-
zili daždivé počasie, rozhodli 
sa pre návštevu Dobšinskej ľa
dovej jaskyne. V nedeľu už naše 
kroky smerovali na 30 m vyso-
kú vyhliadkovú vežu Polomské 
očko (906 m) nad obcou Polom-
ka. Prvý augustový pondelok 
sme zvládli výstup na hrebeň 
Nízkych Tatier k útulni Andrej
cová (1420 m).Odmenou nám 
bola výborná kapustnica. Zo 
sedla Priehybka (1550 m) sme 
zišli do Heľpy. Utorok 2. augus-
ta z východiskového bodu Tl-
stý javor sme absolvovali hre-
beňovku, po Obrubovanec 
(940 m) resp. Zákľuky(1012 m) 
odkiaľ sme schádzali v dvoch 
skupinách do obce Čierny Ba-
log. V stredu sme putovali Stra
tenskou tiesňavou cez Čuntavu 
a Tresníčok do Telgártu. Výhľa-
dy z trasy: Telgártska slučka, 
Chmarošský viadukt a Kráľova 
hoľa. Ďalší deň nás zaviedol do 
Muráňa, ochutnali sme miest-
nu špecialitu muránske buchty, 

po návšteve sysľoviska sme za-
mierili na hrad Muráň. Deň sme 
zavŕšili vo wellnese na Prednej 
hore. Piatok 5. augusta- návšteva 
Brezna, nová, údajne najväčšia 
rozhľadňa v SR na Horných la-
zoch, Bystrá, Krpáčovo. V sobo-
tu bol voľný program a v nedeľu 
cesta domov s batohmi plnými 
zážitkov.

3. septembra sa uskutočnil 
30. ročník turistického a vlas-
tivedného podujatia Národný 
výstup na Pustý hrad. Medzi 
účastníkmi bolo aj 19 členov KST 
a MO MS Tlmače.

Dňa 9.9. turisti z Klubu slo-
venských turistov Tlmače krsti-
li knihu Turistika v Tlmačoch 
včera a dnes, od dvoch autorov, 
členov klubu Jozefa Pechu a Igo-
ra Štullera. Svetlo sveta uzrela 
nádherná kniha plná zaujíma-
vých a úsmevných príbehov zo 
života turistov a tlmačskej turis-
tiky. Krstným otcom bol primá-

tor mesta Miroslav Kupči. Knihu 
možno zakúpiť za 15 € u jedného 
z autorov Jozefa Pechu.

Po viacročných odkladoch 
sa podarilo tlmačským turis-
tom zorganizovať 23.–25.9. ak-
ciu v Čiernom Balogu. Deväť 
turistov našlo ubytovanie v cha-
lúpke strýčka Toma, útulnej 
dreveničke v Čiernom Balogu – 
Komov, ktorá vyvolávala v nich 
spomienky na príbytky našich 
predkov. V sobotu bol hlavný tu-
ristický cieľ Hájny grúň (827 m) 
v blízkosti Hronca. Krásne vý-
hľady na Nízke Tatry a možnosť 
hubárčenia im boli zaslúženou 
odmenou. Na vrchole Hájneho 
grúňu je umiestnený pamätník 
majstra Ladislava Chudíka, ro-
dáka z Hronca. Po návrate z túry 
časť výpravy išla na vyhliadko-
vú vežu nad Balogom.

V sobotu 1. októbra 35 tu-
ristov KST Tlmače išlo turis-
tickými chodníkmi z Kamenici 

Putovanie turistov KST Tlmače rôznymi 
kútmi Slovenska

nad Hronom po hrebeni Ková-
čovských kopcov s peknými vý-
hľadmi na Dunaj a Ostrihom. Od 
tri kóta 343 prechod cez Bajtavu 
a Tri studničky do Chľaby, kde 
si prehliadli dedinské múzeum 
a tradičnú pivnicu.

Piargskym vodohospodár-
skym chodníkom putovalo v 
sobotu 12. novembra 45 účast-
níkov Štiavnickými tajchami. 
Postupne navštívili 8 tajchov: 
Malá a Veľká Richňava, Pleso, 
Bakomi, Krechsengrund, Veľká 
Windšachta, Evička, Počúvadlo. 
17 km trasa viedla väčšinou po 
zberných jarkoch.

Ďalšia akcia zaviedla 34 tl-
mačských turistov od 13. do 
16. novembra do susedného 
Česka do Jeseníkov. Prvý deň 
absolvovali túru po trase Kar-
lova studánka- NCH Bílá Opa-
va, Ovčárna-Praděd- Švýcár-
na-ČK sedlo, dĺžka 20 km. Ďalší 
deň sa zhoršilo počasie účastní-
ci navštívili mesto Šumperk na 
rieke Desná, bránu Jeseníkov.

Záver roka na Inovci 30. de-
cembra bude poslednou akciou 
tlmačských turistov v roku 
2022. Odchod vlaku sa posunul 
z LV o 10 min na 8:00, Kozárov-
ce 8:11, príchod do Novej Bane 
o 8:29. Z NB žel. st. ide bus o 8:35 
na Drozdovo. Ten čaká meškajú-
ci vlak max. 5 min. Späť ide bus 
z Drozdova 15:03 k vlaku. Na 
stanici je 15:19. Z NB idú vlaky 
takto – R. 15:25, Os. 16:57. Na ak-
ciu pozývame priateľov turistiky 
a zimnej prírody. Výročná schô-
dza sa uskutoční dňa 20. 1. 2023.

juzu
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ŠACHOVÝ KLUB MESTA TLMAČE

Športový klub karate funguje 
v Tlmačoch od roku 2013, kedy ho 
ako oddiel ŠK Karate Nová Baňa 
založil Ján Šály. Počas týchto ro-
kov prešlo športovým klubom 
veľký počet cvičencov.

Už pri vzniku oddielu bolo zá-
merom jeho zakladateľa Jána Šá-
lyho vybudovať životaschopný 
oddiel, ktorý sa raz vyberie svo-
jou cestou ako samostatný špor-

Rok samostatnosti karate v Tlmačoch
tový klub. Ten správny čas nastal 
a od januára 2022 funguje tlmač-
ské karate ako samostatný klub 
ŠK Karate Tlmače, člen SFKaBu – 
Slovenskej federácie karate a bo-
jových umení. Nadviazal na špor-
tovú činnosť z predchádzajúceho 
obdobia, aktívnym tréningovým 
procesom, prácou najmä s mlá-
dežou, ale aj dospelými. 

Po dvoch rokoch útlmu súťaž-

nej činnosti zo známych dôvodov 
sa tento rok opäť rozbehli súťa-
že, na ktorých naši členovia už 
súťažili pod hlavičkou ŠK Karate 
Tlmače. Rok sme začali skúška-
mi technickej vyspelosti v Novej 
Bani, ktoré všetci úspešne zvládli. 
Aj keď je náš klub relatívne mla-
dý, nechodia naši pretekári na 
súťaže len „platiť štartovné“. V pr-
vom polroku sme sa zúčastnili na 
súťažiach: Slovenský pohár v Pe-
zinku, Memoriál Antona Krištofa 
v Novej Bani a v júni Majstrov-
stvá Slovenska v Leviciach. Me-
dzi úspešných pretekárov patrí 
Kristína Švaralová, ktorá sa stala 
majsterkou SR v kata a Filip Šva-
ral, ktorý je vicemajster SR v kata. 
Z kategórii kumite si medailu do-
mov priniesla Lucia Hrušková, 
ktorá je vicemajsterkou SR a Ti-
bor Justus, ktorý s tímom z ŠK 
Karate Nová Baňa vybojoval tre-
tie miesto. V lete sme nezaháľali 
a okrem spoločných tréningov sa 
každý pretekár pripravoval na 
novú sezónu individuálne. Záver 
leta sme zakončili 5-dňovým klu-
bovým sústredením. V septembri 
pokračovala súťažná sezóna na 

4. liga
20.11. sa konala predohrávka 

zápasu 3. kola 4. ligy. Tlmačské 
družstvo cestovalo do Želiezo-
viec. Tlmačania nastúpili v jed-
noznačne mladšej a aj v slabšej 
zostave v porovnaní s domácimi. 
Jasnú prevahu mali len hráči na 
prvých dvoch šachovniciach To-
máš a Dominik Bérešoví, ktorí s 
prehľadom vyhrali. Róbert Baj-
nok takisto s prehľadom zvládol 
vyhrať. Tomáš Svorad proti sil-
nejšiemu súperovi nezaváhal a 
takisto zvíťazil, v 4. lige si dopo-
siaľ drží aj s Tomášom Bérešom 
stopercentnosť. Svoje partie nao-
pak so silnejšími súpermi prehra-
li František Kosorín, Karol Borsík 
aj Eduard Szirmai, pre ktorého 
to bola premiérová partia. Roz-
hodujúcu a dlhú partiu za stavu 
3:4 pre hostí dohrával Tobiáš Bor-
sík, ktorý nanešťastie silnejšieho 
súpera nedokázal poraziť a par-

tiu prehral. Celkový výsledok zá-
pasu bol teda 4:4 a Tlmače si zo 
Želiezoviec odnášajú remízu. Po 
3 kolách 4. ligy je Šachový klub 
Tlmače na priebežnej 4. priečke 
so ziskom 4 bodov, no s druhým 
najlepším skóre 14‚5:9‚5, čo na-
značuje, že je správne, že tento 
tím dáva priestor najmä novým 
tváram, mladým a neskúseným 
šachistom.

2. liga
Koncom novembra čakalo 

okrem 4.šachovej ligy na Tlmača-
nov aj dvojkolo 2. ligy. V 5.kole na-
stúpili Tlmačania proti doposiaľ 
najsilnejšiemu družstvu, proti Le-
viciam. Levice nastúpili v takmer 
najsilnejšej možnej zostave i so 4 
licenčnými hráčmi, kým Tlmače 
v jednoznačne oslabenej zosta-
ve dali priestor najmä mladým 
šachistom. Jedinú výhru vybojo-
val kapitán Dominik Béreš so sil-

ným súperom. 
Remizoval Vla-
dimír Kaliský s 
jedným z aktu-
álne najväčších 
s l o v e n s k ý c h 
mládežníckych 
talentov FM (fi-
demajstrom) Ri-
chardom Turča-
nom, ktorého 
materský klub 
je ŠK Junior CVČ 
Banská Bystrica. Druhú remízu 
vybojoval Robert Záhorský. Vladi-
mír Škreňo, Jakub Rakovský, Ma-
tej Bátora, Patrik Kuna a Tomáš 
Svorad proti silnejším súperom 
partie prehrali. Celkový výsledok 
bol teda 6:2 pre levické béčko.

V 6. kole hrali Tlmačania 
doma proti Prievidzi. Zostavy 
boli vyrovnané, rovnako aj prie-
beh zápasu. Svoje partie zvlád-
li dotiahnuť do víťazného kon-

ca Matej Bátora, Dominik Béreš, 
Štefan Valovič a Patrik Kuna. To-
máš Svorad zaslúžene vybojoval 
svoju prvú remízu v 2. lige pro-
ti silnejšiemu súperovi. Vladi-
mír Kaliský, Jozef Dlhý a Matúš 
Mižička svoje partie prehrali. 
Výsledok tohto zápasu bol teda 
4‚5:3‚5 pre Tlmačanov. Tí sa ak-
tuálne nachádzajú na priebež-
nom 5. mieste druholigovej ta-
buľky.

súťaži v Prievidzi a v októbri na 
Slovakia open v Bratislave, kde 
sme boli opäť úspešní. Medailo-
vé umiestnenia vybojovali Michal 
Tošál - 1. miesto v kumite, Tibor 
Justus – 2. miesto v kumite a Filip 
Švaral - 1. miesto v kata Goju ryu, 
2. miesto v kata open a 2. miesto 
v kata team.

Vrcholom tohtoročnej súťaž-
nej sezóny boli na začiatku no-
vembra Majstrovstvách Európy 
vo Florencii, v Taliansku. ŠK ka-
rate Tlmače reprezentovali Filip 
a Kristínka Švaralovci, ktorí sa 
vďaka svojím predchádzajúcim 
úspechom stali súčasťou repre-
zentačného výberu SR a ME sa 
premiérovo zúčastnili. A neodišli 
naprázdno. Kika si vybojovala 
striebornú medailu v kata a Fi-
lip si domov priniesol dve bron-
zové medaily, z družstiev kata a 
z individuálnej kata kategórie. 

Objavujú sa aj nové talenty 
medzi našimi mladšími prete-
kármi, ktorých však ešte čaká 
cesta trénovania a zdokonaľo-
vania sa k prvému súťažného 
úspechu. 
 Juraj Hruška


