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SLOVO
PRIMÁTORA
Milí Tlmačania,
prešiel polrok a my sa opäť spolu stretávame prostredníctvom
stránok nášho občasníka „Tlmačské echo“.
Prvý polrok nového volebného
obdobia ubehol míľovými krokmi a môžeme zhodnotiť činnosť,
ktorá sa rodila v útrobách nášho
mesta.
Tieto činnosti vychádzali predovšetkým z potrieb a priorít mesta a v rámci možností odrážali ciele, ktoré boli predvolebnou víziou
kandidátov na poslancov a primátora „Naša voľba pre Tlmače“.
Som rád, že túto víziu pretavujeme do reality, ktorá v sebe nesie všetky sféry života v našom
meste.
Už ko n co m ro k a 2018 sm e
úspešne oznamovali schválenie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov EÚ a v tomto polroku prišlo k ich čerpaniu.
Úspešnou sa stala žiadosť o
podporu opatrovateľskej služby
v hodnote cca 88 920 Eur, vďaka
ktorej sme mohli zamestnať naše
opatrovateľky, ktoré každodenne
pomáhajú v domácnostiach našich seniorov, tak ako aj podpora
zamestnanosti z Úradu práce pre
ďalších zamestnancov v meste. Aktuálne pokračujeme v žiadostiach
o NFP pre náš novozriadený Dobrovoľný hasičský zbor, konkrétne
pre zriadenie a obnovu Hasičskej
zbrojnice v areáli Služieb mesta
Tlmače v sume 30 000 Eur a našej
spoluúčasti v sume 6000 Eur. Veľmi ma teší, že sa našla tá správna
skupina nadšencov pre „hasičské
umenie“ a po rokoch sa dali dokopy, aby oživili peknú hasičskú históriu v Tlmačoch. Aktuálne sa zúčastňujú na viacerých podujatiach
v meste ako organizačná podpora
(Jarný bez zdravia, Tlmačský polmaratón, Stavanie mája) a uspeli
na hasičskej súťaži, ktorá sa konala na Santovke a obsadili 5.miesto.
Skvelá práca chlapi!
(pokračovanie na str. 2)

Foto: Lucia Kúdeľová

ČRIEPKY
O tom, že deti majú v júny
svoj deň D nikto nepochybuje,
no v dňoch 14. a 15. júna 2019
mali naše deti ďalší veľký sviatok. Dom Matice slovenskej v Leviciach v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom v Tlmačoch, OZ DFS Tekovanček Starý Tekov a s Miestnym odborom
Matice slovenskej v Tlmačoch
usporiadali 23. ročník regionálnej prehliadky ľudovej slovesnosti detí základných škôl v oblasti folklóru okresu Levice.
Aké dni to boli? Boli to 2 dni
plné hudby, spevu a tanca- boli
to Čriepky.
V piatok 14. júna mali naše deti
náročný deň už od rána, kedy ich
po príchode čakala priestorová a
zvuková skúška na javisku. Potom
v doobedňajších hodinách svoj
program odprezentovali pre deti
z prvého stupňa ZŠ v Tlmačoch.
Po vystúpení absolvovali účinkujúci výlet do Mochoviec, kde
navštívili ENERGOLAND. Keď sa
(pokračovanie na str. 4)

Tlmačské echo

2

SLOVO PRIMÁTORA
(Dokončenie z 1. str.)
Mestské financie, tak ako každý rok, putujú k našim organizáciám formou dotácie. Seniorskej
Vatre boli poskytnuté dotácie vo
výške 3500 Eur a Jednote dôchodcov Slovenska k ich 25. výročiu 580
Eur. Naši farníci si vďaka dotácii vo
výške 4000 Eur mohli zrekonštruovať chodník okolo farského kostola, využiteľný všetkými občanmi.
Musím v yzdvihnúť
prácu, kolegialitu a profesionalitu zamestnancov
mestského úradu, ktorí v
krátkom čase bez problémov zvládli organizáciu
troch volieb - komunálne,
prezidentské a Európske.
V rovnakej miere sa snažíme našich zamestnancov
školiť a zapájať do vzdelávacích aktivít, aby vedeli promptne reagovať
na často sa meniacu legislatívu. S rozvojom mesta
a zároveň so zvyšovaním
úrovne sociálnych služieb
súvisí podanie žiadosti o
NFP na zriadenie Denného stacionáru v bývalej
budove „šampusárne“ v celkovej
sume presahujúcej 1 000 000 Eur.
Obdobnú funkciu má plniť Komunitné centrum, ktoré by malo sídliť
v budove bývalého SES-realu na
Topoľovej ulici. Financie na rekonštrukciu dnes schátralého objektu boli schválené na základe projektu a prostredníctvom NFP ho
môže mesto obnoviť za sumu cca
220 000 Eur.
Nosnou témou je pre nás bytová
politika, s týmto cieľom úzko spolupracujeme s investorom rekonštrukcie a premeny „slobodární“ na
bytové domy. Momentálne sa investor nachádza v stave žiadosti o
stavebné povolenie. Nadviazali sme
rokovania so súkromným investorom na výstavbu bytovky v časti Topoľovej ulice, hneď vedľa budúceho
Denného stacionáru a Komunitného centra. Šancu na nové bývanie
by tak mohli dostať nielen mladé
rodiny ale aj noví občania.
Ako tradičnú vnímame starostlivosť a zveľaďovanie zelených plôch
či výstavbu spevnených plôch na
parkovanie (Mládežnícka, Nová, ulica SNP) a nové kontajnerové stanovištia (ulica Dlhá, Nová). Nezabúdame na pietne miesta, a preto
sme zveľadili priestor pred Domom
smútku na Lipníku. Stálicou sú investície do údržby Relaxcentra (dávkovač chémie, doplnenie KOST-ky a

oprava potrubia). Mysleli sme aj na
našich hostí a turistov. Osadili sme
infotabule v dolnej aj v hornej časti, premiestnili kríž zo súkromného
pozemku na mestský v centrálnej
dolnej časti, spojazdnili sme pumpu v často verejne využívanej studničke na Ružovej ulici.

Školstvu venujeme neustále
veľkú pozornosť a sústavný prísun
verejných finančných prostriedkov.
V súčasnosti azda najviac rezonuje projekt z fondov EÚ na rekonštrukciu MŠ Lúčik, teda zníženie
energetickej náročnosti verejných
budov v celkovom objeme 660 000
Eur. S rekonštrukčnými prácami
sme začali neskôr ako sa predpokladalo avšak veríme, že to bude
mať iba pozitívny účinok na zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a pobyt detí v MŠ. Myslíme
aj na naše staršie deti, ktorým počas prázdnin plánujeme zrekonštruovať ŠK D a
školskú jedáleň,
ktorá je po statickej stránke v horšom stave. Dôrazne apelujeme
na štátne inštitúcie, aby vyhoveli
našej žiadosti na
MŠ SR na odstránenie havarijného stavu strechy
a palubovky v telocvični ZŠ a očakávame pozitívnu
odpoveď pri žiadosti na rekonštrukciu 3. etapy

elektroinštalácie v budove ZŠ, to
všetko financované zo ŠR SR. Nezabúdame ani na škôlku v dolnej
časti. Oceňujem iniciatívu kolektívu
MŠ pri podanej žiadosti v projekte
Tesco, kde uspeli a zakúpili drevený
domček na záhradu v areály MŠ. Pomohli sme ho nainštalovať na novovybudovanú spevnenú plochu. Z
mestského rozpočtu pre dolnú škôlku mesto vyčleňuje prostriedky na
rekonštrukciu kuchyne a podlahy,
na radiátorové kryty a iné prevádz-

kové činnosti.
Z tohto miesta a v tejto chvíli
mi dovoľte sa úprimne poďakovať
končiacej riaditeľke ZŠ PaedDr. Božene Dudášikovej, ktorej kus práce
počas jej päťročného pôsobenia v
ZŠ zanechal viditeľné stopy, ktoré školu posunuli ďalej a priblížili
k moderným školám na kvalitnej
úrovni vyučovacieho procesu a to
aj napriek historickým deficitom v
oblasti investovania do technického stavu budov školy, do vnútornej
infraštruktúry aj materiálového vybavenia. Pani riaditeľka svojim profesionálnym prístupom prispela k

celkovému pozdvihnutiu úrovne
školy, žiaci sústavne dosahovali povšimnutiahodné výsledky v účastiach na rôznych vedomostných ale
aj športových aktivitách.
Obzvlášť si dovolím vyzdvihnúť aktuálne 1. miesto na Celoslovenskej súťaži škôl o supertriedu.
Vďaka a uznanie patria deťom, ich
rodičom a rovnako učiteľom, predovšetkým pani zástupkyni Mgr.
Zuzane Kováčikovej. Bez súladu a
súhry všetkých by sme
takýto krásny výsledok
nikdy nedosiahli. V tomto smere sa často opakujem. Všetkým nám musí
byť jasné , že poskytovať
kvalitné predprimárne a
primárne vzdelávanie našich detí, do istej miery
znamená zotrvanie mladých rodín v Tlmačoch, v
opačnom prípade sa postaráme o to aby si mladí
hľadali alternatívu v okolitých obciach alebo v meste. Som presvedčený, že
investovanie do kvalitného školstva je v meste Tlmače cesta k udržiavaniu
počtu jeho obyvateľov.
Tak ako som písal vyššie, osadením nových a
ďalších kontajnerových
stojísk v meste investujeme do zvyšovania kvality
životného prostredia. Mrzí ma, keď
si mnohí občania o tejto investícii
myslia, že je prebytočná, respektíve nepotrebná a hlavnou príčinou „nekultúry“ v okolí smetných
nádob sú naši rómski spoluobčania. Nejedna situácia, nejeden dôkaz nás presviedčajú o tom, že najväčšími nepriateľmi znečisťovania
bezprostredného okolia našich príbytkov sme práve my, Tlmačania.
Neuvedomujeme si dôležitosť separovania odpadov, organizovaného a kultúrneho vyhadzovania
tuhého komunálneho odpadu do
nádob striktne vymedzených pre
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tieto účely, ktoré má k dispozícii
každý bytový dom. Neplníme si
povinnosti pri nakladaní so separovaným odpadom, nepostupujeme
podľa všeobecne daných pravidiel
separácie, nestláčame plastové nádoby a tak naše kontajnery zapĺňa
vzduch. Nejeden krát vyšli naši referenti do ulíc, kontrolovali spôsob
akým k tejto problematike pristupujeme a vždy sa na úrad vracali
s hlavou v smútku, s obrazom večne sa opakujúcej skutočnosti, kedy
kontajnery určené plasty alebo papier, kypeli nestlačeným odpadom
alebo odpadom iného druhu a tak
znemožňovali ďalšiemu vhadzovaniu separátu. Kým si neuvedomíme
túto skutočnosť, budeme doplácať jedny na druhých, naše náklady na likvidáciu a odvoz odpadu sa
budú zvyšovať. Plnenie štandardov
nakladania s odpadmi legislatívne
ukotvené Európskou úniou nebudeme schopní plniť a my sa nepo-

sunieme nikam v ochrane nášho
životného prostredia, ktoré už aj
tak trpí masívnou likvidáciu našich
lesov, zdroja kyslíka a zdroja nášho
zdravia. Nezabúdajme, že každý jeden z nás, každý Tlmačan, pobytom
stály, či prechodný, je spolutvorcom
záchrany nášho životného prostredia. Preto nehľadajme vinu v iných,
nazrime do svojej duše, do svojho svedomia a začnime sa stavať
k svojmu životu a k svojmu okoliu
zodpovedne. Separujme, chráňme,
vysádzajme a ochraňujme naše životné prostredie. Nám aj našim deťom sa príroda za to odvďačí.
Ostanem pri životnom prostredí a budem kriticky a s rezervou
nazerať na každú žiadosť o vypílenie, výrub stromov. Odjakživa sa
Tlmače hrdili svojou bohatosťou
prírody a zeleného okolia v blízkosti našich domov. Skúsme sa pred
podaním žiadosti o výrub stromu
zamyslieť nad jeho dôležitosťou,
nad jeho spoločenskou hodnotou a
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nad jeho funkciou v rámci kolobehu
života flóry a fauny. Skúsme upustiť od vlastného profitu, od vlastných požiadaviek na výhľad z okna
a skúsme sa zamyslieť, že aj výhľad
na strom, ktorý má svoj život a funkciu a ktorého koruna poskytuje život mnohým druhom našej fauny,
môže byť pekný, upokojujúci a plný
zadosťučinenia.
Je čas byť tolerantný k nášmu
okoliu. Mesto Tlmače sa tak ako
mnoho iných moderných miest zapojilo do projektu tvorby Eko-bio
lúk (na Ružovej za poštou, Viničnej
pod Tescom, na Lipovej, pred farským kostolom, v parku pod autobusovou stanicou a tiež na križovatke pred čerpacou stanicou),
ktoré spočívajú vymedzením konkrétnych miest, na ktorých nebude
prebiehať kosba, aby sme tak opäť
dosiahli návrat „odídeného“ hmyzu
a prirodzenému prírastku tradičných lúčnych kvetov.

Sme radi, že pri vyhlásených výzvach na „upratanie mesta“, sme
dosiahli vysokú mieru odozvy a
naše mesto prišlo upratať v apríli
do 50 ľudí. Verte či nie, boli medzi
nimi aj ľudia z priľahlých domkov.
Sústavnú údržbu verejnej zelene
zabezpečuje príspevková organizácia Služby mesta Tlmače. Aj napriek stále nízkemu počtu zamestnancov Služby mesta vykonávajú
svoju hlavnú činnosť podľa harmonogramu. Aktuálne prebieha druhá
kosba v meste, pri ktorej paralelne
prebieha starostlivosť o cintoríny,
verejnú zeleň, odvodňovacie kanály aj starostlivosť o kvitnúce záhony. Príspevková organizácia sa
okrem toho stará aj o rozvoj mesta, súčasťou jej činnosti je údržba
mestského mobiliáru, detských ihrísk, budovanie spevnených plôch,
chodníkov, opravy aj rekonštrukcie
mestského majetku. Popri hlavnej
činnosti sa snažia rozvíjať aj podnikateľskú činnosť, ktorá predovšetkým zodpovedá požiadavkám

našich občanov. V krátkom čase by
im činnosť na úseku údržby a čistoty miestnych komunikácii malo
posilniť multifunkčné vozidlo, ktoré sme získali tiež vďaka úspešnosti
v podanej žiadosti o NFP v oblasti Kvalita ovzdušia v celkovej sume
cca 170 000 Eur so spoluúčasťou
mesta vo výške 10 000 Eur.
V oblasti kultúry je naše mesto
stálicou v organizácii tradičných
kultúrnych a športových podujatí.
Silvester na amfiteátri má svojich stálych priaznivcov aj podporovateľov z radov občanov. Vďaka
patrí pánovi Kupkovi, Brumlovskému , Jakubičkovi a manželom Sopkovým.
Prvý polrok sa niesol v duchu
Tlmačského plesu, fašiangov organizovaných Jednotou dôchodcov,
stavaním dvoch májov s pekným
kultúrnym programom. Vždy si pripomíname ukončenie 2. svetovej
vojny kladením
ve n cov p r i p a mätníku Mor ho!
ako aj príkladný
ž i vot G e n e r á l a
Milana Rastislava
Štefánika pri jeho
pamätníku v dolnej časti. Mestské
kultúrne stredisko každý rok dokonale organizuje
Tekovské koliesko, Deň matiek v
spolupráci s našimi školami, Čriepky, ktoré majú regionálny význam
a leto začíname
Dňom detí vo
veľkom štýle na
štadióne. Aj tento rok si nielen deti prišli na svoje.
Do podujatia sa zapájajú nové organizácie, prezentujú sa kluby a aj
vďaka dobrovoľníkom má podujatie
krásnu atmosféru.
V marci sme zažili Jarný beh
zdravia v dolnej časti Tlmáč spestrený výstavou historických vozidiel, ktoré zaujali veľké množstvo
malých aj dospelých. Vďaka patrí
pánom Lackovým. Klasickým a neodmysliteľným podujatím je Tlmačský polmaratón. Tešia sa mu všetci
lokálni profesionálni aj amatérski
bežci a veľkú popularitu má u našich drobcov, ktorých k behu motivuje veľmi dobre fungujúci Detský
atletický klub Tlmače. Deti sa zúčastňujú súťaží po celom Slovensku
a domov si prinášajú nielen pekné umiestnenia ale aj cenné skúsenosti.
Každý klub pôsobiaci v meste
sa snaží vyniknúť. Cyklistický klub
CK Spartak Tlmače dosahuje stále lepšie výsledky na cyklistických

podujatiach, blahoželám úžasnému
Ľubošovi Malovcovi k jeho skvelým umiestneniam. Takéto pocity
si nenechajte ujsť aj vy, či už ako
diváci alebo amatérski účastníci na
tohtoročných cyklistických pretekoch Slovenského pohára „Cyklistické kritérium“, ktoré sa bude konať
práve v Tlmačoch a okolí v dňoch
24.-25.8.2019. Všetci ste vítaní!
V týchto dňoch FKM Tlmače opätovne zorganizoval Stretnutie generácii na futbalovom štadióne. Bolo
sa na čo pozerať a užívať atmosféru futbalu medzi tými, ktorí futbal
nosia v srdci už mnohé roky ale aj
s tými, ktorí začínajú a svoje úspechy videli ocenené pri vyhlasovaní
najlepších. Všetkým blahoželáme
a želáme, nech im „guľatá“ robí radosť ešte mnohé roky.
Nesmieme zabudnúť aj na našich karatistov, ktorí sú členmi ŠK
Karate Nová Baňa, klub so silnou
základňou aj v Tlmačoch. V uplynulých dňoch sa zúčastnili na Majstrovstvách sveta, ktoré sa konali
v Bratislave. Svoje horúce želiezka
sme v bojoch o medaily mali aj my.
Našim športovcom gratulujeme a
želáme im veľa športového nadšenia a snahy dosahovať nielen pre
seba ale aj pre mesto Tlmače pekné výsledky, ktoré nás zviditeľňujú
v širokom svete.
Milí Tlmačania, leto je tu. Svoj
príchod oznámilo typickými slnečnými a teplými dňami, ktoré nás
skôr lákajú k vode, nabádajú k oddychu a k dovolenkám. Deti skončili
svoje školské povinnosti, ktoré dali
priestor na zábavu, na nové letné
priateľstvá, cesty aj zážitky.
Ak ste sa rozhodli pre dovolenku mimo Slovenska prajem vám
všetkým krásny pobyt, relaxujte,
nájdite si čas na dobré čítanie, na
aktivity, ktoré nám častokrát naša
práca počas roka nedovoľuje vykonávať. Načerpajte energiu a možno
aj inšpiráciu do ďalších, všednejších dní.
Tých, ktorí ste sa rozhodli zotrvať
na Slovensku, s radosťou opäť pozývam na naše Letné kino do Amfiteátra. Dobrá nálada a príjemne
strávený čas, sú zaručené.
Na koniec by som sa chcel tradične poďakovať našim stálym ale aj
novým podporovateľom , zamestnancom mesta a mestských organizácii, dobrovoľníkom, hasičom,
Zboru polície v Tlmačoch, všetkým
sponzorom , dôchodcom, skrátka
všetkým, ktorých sústavná a nezištná podpora je kľúčová pre dobre
fungujúci kolobeh života v našom
krásnom meste.
Prajem vám, nám všetkým krásne a šťastné leto.
Miroslav Kupči
primátor mesta
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SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ PRI PRÍLEŽITOSTI
74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
a 100. výročia úmrtia M.R.Štefánika
V podvečer 7. mája obyvatelia
Tlmáč, členovia ZO Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov,
Miestneho odboru Matice slovenskej Tlmače si v dolnej časti mesta
pripomenuli významné udalosti: 74.
výročie ukončenia II. svetovej vojny
a 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika.
Slávnostným aktom kladenia
vencov k pamätníku SNP za asistencie príslušníkov armády SR si občania
mesta uctili 74. výročie ukončenia II.
svetovej vojny. Po štátnej hymne SR
a prednese básne slávnosť otvorila
predsedníčka ZO SZPB Anežka Andrikovičová. So slávnostným príhovorom vystúpil primátor mesta
Miroslav Kupči. „II. svetová vojna
bola najtragickejšia udalosť v histórii ľudstva, ktorá sa už nikdy nesmie
opakovať„ povedal na úvod. Daň 2.
svetovej vojne v ľudských obetiach
priniesla aj vtedajšia obec Tlmače.
V jej priebehu zahynulo 11 občanov Tlmáč, z čoho bolo 8 civilov a 3
vojaci. K prítomným sa prihovoril aj
93-ročný Ján Krutý, priamy účastník
odboja a oslobodzovacích bojov v
našej vlasti. V krátkom príhovore sa
poďakoval za zorganizovanie tejto
slávnosti a prítomným priblížil svoju
účasť na celonárodnej spomienkovej slávnosti na mohyle na vrchu Bradlo v Brezovej pod Bradlom, kde si
Slovensko pripomenulo 100. výročie
od tragickej smrti M.R.Štefánika.
Program slávnosti pokračoval pri
pamätníku Milana Rastislava Štefánika. Aj tu sa slávnostný akt položenia vencov uskutočnil za asistencie

príslušníkov armády SR. Účastníci
spomienkových osláv sa následne
presunuli do priestorov Kultúrneho
domu. Tu slávnosť pokračovala scénickým programom s názvom: Na
poctu Štefánika. Po úvodnej básni
prednesenej B. Lackovou vystúpil so
slávnostným príhovorom Július Žúbor, predseda MO MS Tlmače. Úvodom zdôraznil: “Rodičovská výchova
a prostredie, v ktorom žil a vyrastal,
mu vštepili neobyčajne pevné citové základy slovenského národného
povedomia.“ Ďalej priblížil jeho stredoškolské a vysokoškolské štúdiá i
vedecké pôsobenie - astronomické výskumy a pozorovania takmer
po celej zemeguli. Druhú, vrcholnú
fázu Štefánikovho života, naštartovalo vypuknutie prvej svetovej vojny. Narukoval do francúzskej armády, stal sa príslušníkom letectva a
postupne dosiahol hodnosť gene-

rála. V priebehu vojny sa zapojil do
zahraničného odboja na čele s Masarykom. V najvyššom odbojovom
orgáne, Československej národnej
rade bol jej podpredsedom a zároveň ministrom vojny novo uznaného štátneho útvaru. 4. mája 2019
uplynulo 100 rokov od tragickej smrti, keď pri návrate do vlasti sa jeho
lietadlo Caproni 450 tesne pred plánovaným pristátím zrútilo neďaleko
Ivanky pri Dunaji priamo na zem.
Po s l áv n os t n o m p r í h ovo re
program pokračoval blokom piesní a citácií zo života M.R. Štefánika: Listy domov, v podaní speváckej skupiny PO-KU-S. Pútavé bolo
i vystúpenie detí MŠ Nová ulica na
tému Kto bol M.R. Štefánik? Vystúpenie ukončili piesňou Po nábreží
koník beží.
Po obľúbenej ľudovej piesni
Štefánika Keby som bol vtáčkom,

program pokračoval blokom piesní
a poézie s názvom Národ môj - tam
pod Tatrami.
Hymnickými piesňami Hoj, vlasť
moja a Aká si mi krásna sa predstavil Cirkevný spevácky zbor Tlmače
pod vedením Stanislava Titurusa.
Program spomienkovej slávnosti
scénicky pripravila a moderovala
PaedDr. Eva Zuzčáková.
Na záver odznela Hymnická pieseň Kto za pravdu horí v podaní
oboch speváckych súborov. Predseda MOMS poďakoval organizátorom
slávnosti, ako i aktérom programu
a upriamil pozornosť na sprievodnú výstavu fotografií: 100. výročie
úmrtia M.R. Štefánika. Všetci účastníci mali z tohto slávnostného popoludnia neopísateľný zážitok, ktorý
bude dlho rezonovať v ich mysliach
a dušiach.
juzu
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ČRIEPKY
(dokončenie zo str. 1)
vrátili, prípravy sa sústreďovali na
večerný program, ktorý začínal o
17:30 v KD v Tlmačoch na Lipníku.
Predstavilo sa v ňom mnoho talentovaných detí. Vystúpili DH Zuškáčik z Tlmáč, Folklórna spevácka
skupina Mareka Uhnáka z Rybníka,
domáci DFS Plamienok, DFS Kľačanček z Hronských Kľačian, Dětský
národopisný soubor Brněnský Valášek z Brna, DFS Tekovanček zo Starého Tekova a DFS Poľana z Očovej.
Náročný deň bol na konci.
V sobotu 15. júna táto slávnosť
pokračovala v Starom Tekove. Brány kultúrneho domu sa pre verejnosť otvárali taktiež o 17:30 hod.
V programe vystúpili samozrejme
domáci DFS Tekovanček, DFS Geťelinka z Tekovských Nemiec, DFS
Radostník z Levíc, DFS Pečeničan z
Pečeníc a ako zahraničný hosť podujatia Brněnský Valášek
Napriek úmorným teplotám v
oba dni podali deti úžasné výkony,
o čom svedčili aj stále potlesky.
Celým týmto nádherným podujatím nás sprevádzala Timea Vrtíková, ktorá predniesla základné

informácie o súboroch a o programových číslach.
Podujatie Čriepky podporila Raiffeisen BANK v rámci projektu GESTO PRE MESTO, za čo veľmi pekne
ďakujeme.
Už nám ostáva len dúfať, že
ďalší ročník bude minimálne tak
úspešný ako tento a deťom prajeme nech im to zanietenie pre to
najkrajšie, čo na Slovensku máme
pretrvá.
Mgr. Andrea Tkáčová
Foto: V. Kukla

Rok plný zážitkov
Ten čas letí, ako voda. Ešte nedávno sme sa tešili na nový školský
rok v našej materskej škole, na detičky, nové zážitky a mnohé aktivity.
Mali sme poriadne pestrý rok a veru
sme sa nenudili. S deťmi je vždy o
zábavu postarané. 6. decembra k
nám do materskej školy zavítal Mikuláš a nie len on, ale aj jeho dvaja
pomocníci anjelik a čert. Dopočuli sa, že v materskej škole v Tlmačoch sú samé dobré deti, tak si to
prišli overiť a my sme boli pripravení. Deti zaspievali a zarecitovali Mikulášovi a jeho pomocníkom piesne
a básničky. Celý mesiac sa niesol vo
vianočnom duchu. Pred Vianocami
sme mali v materskej škole vianočnú
besiedku, kde sme sa stretli všetci
ako rodina. Deti ukázali vianočný
program svojim najbližším. Pôvodne sme mali vystupovať v kultúrnom dome na Lipníku, ale z dôvodu
chorobnosti sa vystúpenie konalo
u nás v škôlke. Samozrejme sa deti
tešili z darčekov, hračiek, ktoré priniesol Ježiško. Každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu hračku, veď to
poznáme. Jeden deň si deti priniesli svoju hračku a strávili s ňou celý
deň v škôlke, bola to zábava. Blížil sa
mesiac február a s ním aj karneval. V
ten deň ráno, do škôlky zavítal motýľ, spiderman, červená čiapočka,

zajačik a mnohé iné masky. Karneval si deti naozaj užili, zasúťažili, zahrali, zatancovali a nechýbala ani
tombola. Predškoláci absolvovali
otvorenú hodinu na základnej škole na Lipníku, po tejto skúsenosti sa

ešte viac tešili do školy ako predtým,
odniesli si nie len krásne darčeky,
ktoré si pre nich na základnej škole
pripravili, ale aj nové zážitky a vedomosti. Marec – mesiac knihy. Tento
mesiac sa niesol v tomto znamení.
Navštívili sme knižnicu na Lipníku.
Keď sme vstúpili do knižnice privítala nás vôňa kníh a samozrejme aj
pani knihovníčka, ktorá deťom
p re čít ala rozprávku. Ukázala nám knižnicu
a deti mohli nazrieť do knižiek.
Naši škôlkari už
budú vedieť kde
hľadať tie najzaujímavejšie knižk y. Končila sa
zima a začínala jar a my sme
sa rozlúčili so zimou a to dlhoročnou tradíciou
– vynášanie Moreny. Jar je veselá a plná farieb.
Žltá, modrá,
červená, zelená
a biela – farby,
k toré sa niesli našim farebným týždňom.
Deti chodili každý deň oblečené

v príslušnej farbe. Prešli si rôznymi
aktivitami, hrami a samozrejme sa
niečo nové aj naučili. Farebný týždeň bol veselý a plný farieb tak, ako
ročné obdobie – jar. 7. mája sa v kultúrnom dome v Tlmačoch sa konala
udalosť a to na 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a 100. výročie
úmrtia M.R. Štefánika. Deti z materskej školy boli pozvané na program
s názvom: Na poctu Štefánika. Detí
sa pýtali otázku: „Kto bol M.R. Štefánik?“ a zaspievali pieseň Po nábreží
koník beží. Bolo to osviežujúce vystúpenie k programu a my ďakujeme za pozvanie. Blížil sa krásny
sviatok - Deň matiek. Deti si pripravili program na tému – cirkus, ktorý
predviedli mamičkám, babičkám a
blízkym v kultúrnom dome na Lipníku. Smiech, potlesk, ale aj nejedla
na slzička padla. Týmto ešte nekončíme, máme pred sebou ešte mnoho zážitkov, aktivít a smiechu. Čas
nezastavíme, niekedy plynie rýchlo
a niekedy zas pomaly, ale to vôbec
nevadí. Dôležité je vnímať prítomný
moment a užiť si ho naplno.
Zapojili sme sa do projektu Tesco – nadácia Pontis v ktorom sme
vyhrali 1. miesto. Peniaze nám poslúžia na vynovenie interiéru telocvične a na zakúpenie záhradného
domčeka na školský dvor. Ďakujeme každému čo prispel žetónom a
podporil nás.
Júlia Valachová
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Zo života Materskej školy Lúčik
Život v MŠ sa v novom roku 2019
začal sánkovačkami a bobovačkami
na všetkých dostupných miestach.
Deti sa tešili z bohatej snehovej
nádielky a tvorili s pani učiteľkami
snehuliakov rôznych veľkostí.
Vo Februári sa už od skorého
rána zabávali a tancovali masky
vo všetkých triedach a napokon
sa stretli v jedálni MŠ pri hlavnom
programe. Dvaja šašovia zapájali
deti do súťaží a aktivít, ktoré zvládli
všetci na výbornú. Odmenou za vynaložené úsilie boli chutné a voňavé šišky od našich tiet kuchárok.
V Marci naši predškoláci navštívili dve prvácke triedy v ZDŠ. Prváci
im s radosťou predviedli svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli od Septembra. Zapojili našich
predškolákov do vedomostných
hier a aktivít a na rozlúčku dostali
ako poďakovanie vlastnoručne vyrobené darčeky.
Mesiac Knihy sme si uctili čítaním knižiek pri odpoludňajšom od-

Zimne radovánky: Delfíniky

Karneval: Mačiatka

počinku. Svoje najobľúbenejšie knižky si doniesli deti
z domu. Na návšteve v Knižnici sme pozorne počúvali
výklad tety Martušky o jej
práci a ako to v takej knižnici funguje. Darovali sme
jej knihu, ktorú vyrobili deti
sami.
Apríl sa niesol v znamení Veľkonočných tradícií a
tak ako po minulé roky, tak
aj tento sme v spievajúcom
sprievode niesli Morenu ku
Hronu, aby sme sa rozlúčili
definitívne so Zimou a privítali Jar. Celou cestou tam aj
späť nám robil eskortu pán
kapitán Ing. Peter Polák s dopravného inšpektorátu v Leviciach, za čo sme mu veľmi
vďační.
Ukážka prvej pomoci v spolupraci s Červenym krížom: Rybičky
Deň Zeme sme slávili
sme hrantíky s kvetmi a zostrihali le- vložili kus svojho srdiečka.
úpravou školského dvora.
21.5.2019 sa deti z Delfínikovej
Vyzbierali sme odpadky, konáriky vanduľu. Zasadli sme nové stromčeky
o
ktoré
sa
neustále
staráme.
triedy
zúčastnili prehliadky Maa kamienky v celom areáli, vypleli
Začiatkom Mája lých zdravotníkov v Novom Tekosa konal Zápis detí ve a predviedli tam svoje znalosdo Materskej školy ti a zručnosti z oblasti ošetrovania
a budúcich škôlka- drobných zranení.
rov prišlo v hojnom
26.5.2019 sme predviedli svoj
počte.
tanečný a spevácky talent na preD e ň m a t i e k - hliadke ľudovej slovesnosti „Tekovnaše D e l f ínik y a ské koliesko.
Rybičk y pripraMDD sme slávili v celej MŠ po
vili pre mamičk y celý deň. Všade vyhrávala hudba,
krásne, pútavé ta- prevládal tanec a súťaže, za ktonečné programy, ré deti dostali odmeny v podobe
ktoré odprezento- medaile a malého darčeka so sladvali v MsKS a triedy kosťou.
Mačiatok a Myšiek
Ku Dňu otcov vyrobili deti drobný
mali besiedky v MŠ. darček s básničkou a venovaním.
Všetkým našim miNaši predškoláci ukončia svoj
lým maminkám deti pobyt v MŠ slávnostnou rozlúčkou
pripravili nádherné a Certifikátom o ukončení MŠ.
darčeky do ktorých
Rybárová Edita

Mesiac knihy: Myšky
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JAR v Detskom atletickom klube Tlmače
Detský atletický klub (ďalej DAK)
Tlmače vznikol pred dvomi rokmi
pod zámienkou priviesť najmladšiu
generáciu k pravidelnému športovaniu. Počas celej svojej doterajšej
činnosti dosiahli zverenci mladého
klubu už mnoho úspechov. Tak ako
vlani, aj tento rok sme sa zapojili do
rôznych súťaží, či už išlo o korenšpodenčnú, krajskú alebo inú suťaž.
Práve v týchto mesiacoch prebiehajú v západoslovenskom kraji
rôzne súťaže a DAK Tlmače zatiaľ
nechýbal ani na jednej z nich.
Jarnú časť sme zahájili 14.4. v
Nitre na kvalifikačnom kole P-T-S,
kde sme obsadili krásne 3.miesto
a v štafetách sme skončili na piatom mieste.
Samozrejme sme nemohli vynechať ani Tlmačský polmaratón
4.5., kde sa deti zúčastnili v hojnom
počte a okrem najstaršej kategórie,

sme mali na stupňoch víťazov vždy
zastúpenie.
11.5. 2019 sa v Trnave konalo 1. kolo
ligy ZsAZ mladších
žiakov, dorastencov
a juniorov. DAK Tlmače tu mal z a stúpenie v kategórii mladších žiačok
(Emmka Klučiarová, Ninka Hríbiková,
Dominika Kováčová, Emmka Benčatová), ktoré súťažili
v disciplínach: beh
na 60 m, 150 m, 600
m, štafeta 4x60m,
hod kriketovou
loptičkou, skok do
diaľ k y. Dievčatá
bojovali statočne

Základný plavecký výcvik
Žiaci 3. ročníka ZŠ Tlmače boli v termíne od 6.5. do 10.5. 2019 v Štúrove
na plaveckom výcviku. Počasie im síce neprialo, ale neubralo to na dobrej
nálade a dosahovaní úspechov v zdolávaní základov plaveckých štýlov.
Vedúca ZPV Mgr. H. Barátová a inštruktorka M. Moravčíková sa žiakom
venovali v krytej plavárni a vo vonkajších bazénoch . Mnohí žiaci prišli
ako neplavci a odchádzali bez strachu z hlbokej vody a s pocitom, že prekonali sami seba

Už viem plávať.

a umiestnili sa na stredných priečkach z počtu 50 - 70 detí, podľa disciplíny.
18.5.2019 zverenci DAK Tlmače opäť súťažili v 2. kole ligy ZsAZ
mladších žiakov, tentokrát v Trenčíne. Svoje sily si s veľkým počtom
pretekárov zmerali v nasledovných
disciplínach: štafeta 4x60m, šprint
na 60m, šprint na 150 m, beh na 600
m, skok do diaľky, hod kilovou loptou, chôdza na 500 m. Tento deň sa
najlepšie darilo N. Hríbikovej, ktorá
skončila na 3. mieste v hode kilovou
loptou. Š. Záležák sa umiestnil na 8.
mieste v skoku do diaľky. E. Klučiarová obsadila 8. miesto v behu na 600
m z počtu 119 pretekárov.
23.5.2019 sa konali preteky
v Zlatých Moravciach. Deti z DAK Tlmače ,,A“ si vybojovali 1. miesto a
v štafete krásne 3. miesto, čím získali
postup do celoslovenského kola P-

-T-S, ktoré sa bude konať 15.6.2019
v Šamoríne.
26.5.2019 sa uskutočnilo ďaľšie
kolo ZsAZ mladších a najmladších
žiakov, kde DAK Tlmače reprezentovalo 16 detí v rôznych disciplínach,
kde sa opäť nenechali zahanbiť. Samozrejme naším cieľom je na týchto
súťažiach nabrať skúsenosti a získať
motiváciu do ďalších tréningov.
1.6.2019 oslávili deti z DAK Tlmače svoj sviatok ,,MDD“ ako
praví Sparťania. Vo veľkom počte sa zúčastnili skvelého podujatia
„Sparťanské deti“, ktoré sa konalo
v Topoľčiankach. Každé dieťa muselo zvládnuť menej i viac náročné
prekážky. Deti bojovali statočne. Za
svoj výkon boli odmenené medailami a tričkami. Sme radi, že preukázali
takú húževnatosť, vytrvalosť a v nemalej miere i odvahu.
Tréneri DAK Tlmače

Úspešní malí výtvarníci z Tlmáč
V priestoroch Galérie Slovenského rozhlasu Veľvyslanectvo Kubánskej
republiky na Slovensku slávnostne odovzdalo ceny víťazom 16. ročníka výtvarnej a literárnej súťaže na tému „Naši národní buditelia Ľudovít
Štúr – José Martí“. Ocenení si ceny prevzali z rúk mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Kuby na Slovensku J. E. Yamily S. PitaMontes.
Podujatie sa organizuje so zámerom vzájomného hlbšieho poznania
a prehlbovania priateľských vzťahov medzi národmi Kuby a Slovenska.
Súťaž má za cieľ povzbudiť deti slovenských základných a základných umeleckých škôl k láske k umeniu, zároveň však vyjadriť aj úctu
svojim národným hrdinom a svojej národnej kultúre. Tak José Martí, ako
aj Ľudovít Štúr zanechali hlbokú a nezmazateľnú stopu v histórii Kuby a
Slovenska. Obaja chceli lepšiu budúcnosť pre deti svojej vlasti, pre svoj
národ. Z úcty k nim nesie táto súťaž ich mená. Do 16. ročníka súťaže sa
zapojila i naša Základná škola, Školská 9, Tlmače. Školu i mesto úspešne
reprezentovali D. R. Stribula z III. B triedy (1. miesto v I. kategórii), N. Lehocká z II. A triedy (2. miesto v I. kategórii) a M. Stonavská zo VII. ročníka
(3. miesto v II. kategórii). Všetkým našim žiakom gratulujeme a ďakujeme im za výbornú reprezentáciu.
Mgr. Zuzana Kováčiková
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Žiaci ZŠ Tlmače opäť v Tatrách
Druhý májový týždeň bol medzi druhákmi a štvrtákmi našej školy túžobne očakávaný. Konečne nadišiel ten čas a mohli sme vycestovať do „školy
v prírode“. Skutočne išlo o prírodu, keďže sme sa ocitli v srdci Tatranského
národného parku. Dočasným príbytkom sa nám stal penzión Erika v Tatranskej Lesnej. A tiež to bola aj škola. Aj keď pomer vyučovacej hodiny a
prestávky bol, našťastie a na radosť detí, opačný. To znamená, že hier, súťaží a dobrodružstiev bolo naozaj dosť. Mali sme príležitosť pozrieť si TANAP zo všetkých strán. Malebnosť tohto malého kúsku raja prinášala každý
deň deťom neopakovateľné zážitky. Pravidelné túry preverili našu kondíciu,
ale zároveň nás odmenili krásou svojich zákutí. Zažili sme veselú večernú

zábavu, ako aj kurzy prvej pomoci s našou milou Olinkou Szalmovou. Nechýbali ani potulky za históriou Spišského hradu, relax pri kúpaní a zábave vo vode či návšteva ZOO. Avšak nebol to len týždeň turistiky a relaxu.
Mnohému novému sme sa aj naučili. Spoznali sme faunu a flóru našich
veľhôr, dozvedeli sme sa, ako sa chovajú živočíchy na farme vo Východnej i ako cestovať vlakom. Každý z nás získal diplom a ocenenie i za to, ako
sme samostatne zvládli týždeň bez rodičov. Mnohokrát to bolo náročné,
ale zážitky a spomienky na tento skvelý týždeň s našimi pani učiteľkami
sú nezabudnuteľné.
Mgr. Zuzana Kováčiková

SUPERTRIEDA 2019
Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou „všetky deti
sú naše“ ambíciu podporiť a
dokázať, že každé dieťa má na
niečo predpoklady a má právo
na šancu dokázať to. Presne tak
ako naše deti z Tlmáč. Sú skvelé a jedinečné. Nedokážeme
predpokladať, kam povedú v
budúcnosti ich kroky, ale i takouto cestou sa vieme podieľať
na ich formovaní.
Nácvikom a prezentáciou
vlastného hudobno-dramatického predstavenia na tému Milan Rastislav Štefánik môžu žiaci
našej školy zabojovať v celoslovenskom finále 21. júna 2019 o
titul Supertrieda 2019. Tému
M. R. Štefánika si žiaci vybrali z
troch ponúknutých tém. Možno
by sa to zdalo na prvé počutie
nemožné, no žiaci 4. B triedy Základnej školy v Tlmačoch sa tejto úlohy zhostili zodpovedne. Svojou
detskosťou nám všetkým pripomenuli neuveriteľný život tejto významnej osobnosti slovenských a európskych dejín. V tomto diele sa deti
naučili, že v živote treba ísť za svojimi snami a zároveň byť usilovným

a vzdelaným človekom, hrdým na svoj národ, kdekoľvek ste. Zaželajme našim odvážnym štvrtákom vo finále veľa úspechov a radosti z
predstavenia. Pretože raz budú oni tí, ktorí vytvoria naše dejiny.
Mgr. Zuzana Kováčiková
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Strojári z Tlmáč obdivovali na autosalóne „rýchle mašiny“
Po roku sme sa opäť dočkali. Nenechali sme si ujsť ďalší ročník Bratislavského autosalónu 2019. Netrpezlivo sme čakali, kedy budeme
môcť vyraziť na výstavu. My študenti II.E triedy Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, odboru
programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení, sme sa zúčastnili v sprievode triedneho učiteľa na
medzinárodnom autosalóne v Bratislave, ktorý sa konal v areáli výstaviska Incheba, kde sme obdivovali
okrem automobilových noviniek,
„rýchlych mašín“, nádherných dievčat aj prekrásne vyleštené a vytuningované autá.
Veruže bolo čo obdivovať a pokochať sa na nádherných automobiloch plných nových technológií
a inovatívneho dizajnu. Zastúpenie
mala väčšina automobiliek, predstavilo sa 50 automobilových značiek,
ktoré priniesli 60 slovenských výstavných premiér, z čoho bola jedna stredoeurópska, a jedna dokonca
európska. Videli sme mnoho značiek
pôsobiacich na trhu, či už Mercedes,
Jaguar, Range Rover, Audi, Volkswagen, Volvo, Honda a ďalšie nemenej
kvalitné automobilové značky.
Istotne nikomu z nás neunikli
ani predstavené premiéry na slo-

venskom automobilovom trhu. Autosalón v tomto roku do Bratislavy
priniesol množstvo exkluzívnych automobilových noviniek vrátane najväčšieho, najdrahšieho (Rolls Royce
Culinnan) a najrýchlejšieho SUV na
svete (Lamborghini Urus), unikátneho futuristického autonómneho konceptu (Renault Trezor), najnovšieho modelu „lietajúceho auta“
(AeroMobil 4.0) a desiatok nových
modelov obľúbených značiek, z ktorých viaceré doteraz neboli na Slovensku predstavené. Veľká pozornosť bola venovaná elektromobilite
ako jednému zo súčasných trendov
- elektrické či hybridné vozidlá mali
zastúpenie nielen v portfóliu väčšiny
značiek. To teda sme boli prekvape-

Tlmačskí študenti po stopách literatúry
V čase, keď sa blíži koniec školského roka a tešíme sa na letné prázdniny, sme sa vybrali zo Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch
po stopách slovenskej literatúry, aby
sme svoje vedomosti a poznatky získané počas školského roka znásobili a zúročili. Putovali sme vlakom do
Martina, kde sme navštívili aj národné pamiatky, ktoré toto mesto na
strednom Slovensku návštevníkom
ponúka. A má teda čo ponúknuť.
Veď Martin v našich dejinách zohrával dôležitú a významnú úlohu pri
formovaní nášho národa. Bolo si čo
pozrieť a navštíviť.
Medzi najnavštevovanejšie miesta Martina patrí už tradične popri
Matici slovenskej a Slovenskom ná-

rodnom múzeu aj Národný cintorín.
Inak tomu nebolo ani v našom prípade. Veď to, čo sme sa počas školského roka dozvedeli, sme teraz
navštívili a videli. Zaujali nás viaceré
historické miesta. Múzeum Andreja Kmeťa, Národný cintorín, Matica
slovenská, Slovenské národné múzeum, Štefánikov ústav a v neposlednom rade aj centrum Martina.
Určite aj dnes nám tieto národné a literárne pamiatky majú čo ponúknuť a pripomenúť. Veď história nášho národa je aj vďaka tomu
stále živá a prítomná, stále vieme
oceniť hodnoty, ktoré nám pripomínajú, zvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe.
Mgr. Marián Sabala

ní, ale ešte väčšie napätie nás čakalo
v pavilóne, kde sme dlhý čas strávili
obdivovaním špeciálnych tuningových kúskov.
Adrenalín stúpal a krv v žilách
prúdila naďalej. Súčasťou bohaté-

ho sprievodného programu okrem
iného bola príležitosť zajazdiť si na
vozidlách v teréne na testovacích
okruhoch a polygónoch. Kto našiel
v sebe odvahu, odniesol si zážitok,
na ktorý bude dlho spomínať.
Vychutnali sme si výbornú atmosféru, odfotografovali mnohé „automobilové tátoše“ a v neposlednom
rade sme si odniesli nádherné zážitky a dojmy z autosalónu, na ktoré sme spomínali ešte aj počas ďalšieho vyučovacieho dňa. Už teraz
sa tešíme na ďalší a ešte lepší ročník
tradičného automobilového podujatia, na najprestížnejšiu automobilovú udalosť roka, na ktorú počas
šiestich dní zavítalo 198 771 milovníkov motorizmu.
Mgr. Marián Sabala

Športová činnosť študentov SOŠT
Študenti Strednej odbornej školy
technickej v Tlmačoch majú dlhoročné úspechy v praktických zručnostiach. Základom dobrej zručnosti je
aj športová vyspelosť, ktorú dokazujú v športových súťažiach a aktivitách.
Každoročne škola organizuje lyžiarsky výcvik, ktorý sa uskutočňuje už tradične v lyžiarskom stredisku Ski centrum Drozdovo. Tento rok
sa ho zúčastnilo 50 žiakov. Počasie
kurzu prialo a študenti strávili celý
týždeň na snehu. Žiaci boli rozdele-

jazdili Dominik Bukoven (I.D) a Branislav Libárik ( I.E).
S príchodom jari sa po zimných
športoch aktivity školy zamerali na
letné športy. Na futbalovom štadióne v Leviciach sa vybrané družstvo
študentov zúčastnilo obvodného
kola vo futbale, kde obsadili tretie
miesto. Dňa 16.4.2019 v orientačnom behu v Bátovciach reprezentovali školu na náročnej trati Jozef
Grajciar, Jakub Kmeťo a Pasquale
Scerbo. Chlapcom sa aj napriek bojovnému výkonu nepodarilo postú-

ní do výkonnostných skupín podľa
skúseností s lyžovaním. Niektorí sa
učili zvládať prvé kroky na lyžiach a
ďalší si zas mohli zdokonaľovať svoju lyžiarsku techniku pod odborným
dohľadom lyžiarskych inštruktorov.
Okrem samotnej lyžiarskej techniky
sa žiaci oboznámili s bezpečnosťou,
metodikou tréningu, starostlivosťou o výstroj a možnosťami rozvíjania svojho talentu. Vyvrcholením
týždenného kurzu boli záverečné
lyžiarke preteky, kde si na trati obrovského slalomu zmerali svoj čas
na profesionálnej časomiere. Najlepší lyžiari boli odmenení a domov si
odniesli víťazné poháre a diplomy.
Z prvých ročníkov si prvé miesta vy-

piť do krajského kola. Hneď na ďalší
deň sa konali majstrovstvá okresu
v ľahkej atletike. V konkurencii dvanástich škôl za SOŠ technickú v Tlmačoch súťažilo 5 študentov. Veľmi
hodnotné umiestnenie dosiahol Filip Raffaj vo vrhu guľou a Branislav
Libárik v behu na 400 m. Obidvaja
si zhodne vybojovali bronzové medaily za 3.miesto.
V nasledujúcich mesiacoch sa
študenti pripravujú na ďalšie športové aktivity a súťaže, kde si budú
mať možnosť nielen zmerať svoje
sily, ale aj spoznať nových priateľov
a priniesť si z podujatí veľa zážitkov
a skúseností.
Jaroslav Plachy

Tlmačské echo

10

Zo Základnej umeleckej školy
Umenie je súčasťou nášho každodenného života, pôsobí na citovú a
estetickú stránku našej osobnosti.
Umenie povznáša, inšpiruje, otvára
nám nové obzory.
ZUŠ v Tlmačoch poskytuje základné umelecké vzdelanie v štyroch
odboroch - hudobnom, tanečnom,
výtvarnom a literárno-dramatickom.
Hudobný odbor, kde sa deti učia
hrať na klavíri a na keyboarde, vedú
triedni učitelia: Frederika Uhnáková,
Nikola Lebocová, Norbert Pompa,
zobcovu a priečnu flautu učí Mária
Bérešová, hru na klarinete a saxofóne Aleš Kristiník, hru na cimbale Alex
Danihel. Zo strunových nástrojov si
deti môžu vybrať hru na husle, ktorú vedie Alexander Szollosi, violončelo, kontrabas učí Michal Mikuláš a
hru na klasickej gitare učí Juraj Kráľ.
Žiaci u nás môžu získať schopnosti a rozšíriť si svoje znalosti aj v
oblasti hry na akordeóne, ktorú
učí Renáta Godová, spev vyučuje Zuzana Molnárová. Súčasťou
vzdelávania je i štúdium hudobnej náuky.
Výtvarný odbor vedie pani
učiteľka Andrea Harmadyová,
ktorá má zo skupinových odborov najviac žiakov. V tomto odbore sa žiaci vzdelávajú v predmetoch kresba, maľba, grafika a
modelovanie.
Tanečníci sa zameriavajú na
klasický, ľudový i moderný tanec.
V tomto školskom roku s nástupom novej pani učiteľky Angeliny
Pruckovej dvojnásobne vzrástol
počet žiakov navštevujúcich tanečný odbor.
Štúdium umenia žiaci ukončujú
absolventskými skúškami, súčasťou
ktorých sú i verejné vystúpenia a výstavy. ZUŠ je i organizátorom súťaže
v hudobnej náuke. Školu reprezentuje detská ľudová hudba Zuškáčik,
ktorú vedie pani učiteľka Frederika
Uhnáková. Vedie muzikantov a spevákov k ľudovému umeniu a zachovávaniu ľudových tradícií. Celoročne sa pedagógovia spolu so svojimi
žiakmi zapájajú do súťaží, verejných
vystúpení. Týmito aktivitami reprezentujú a zviditeľňujú našu školu.
Výtvarnú súťaž „Príroda očami
detí“ 2019 vyhlásil Slovenský poľovnícky zväz. Žiaci našej školy sa
umiestnili nasledovne:
Kategória II. (III. – IV. trieda):
1. miesto „Orol“ - Barbora Šárniková
3. miesto „Rodina ďatlov“ - Klaudia Majerčáková
cena Obvodnej poľovníckej komory Levice „Sokol“ - Tibor Justus.
Kategória III. (V. – VI. trieda):
2. miesto „Včelárik zlatý“ - Kristína Turzová

3.miesto „Dudok Chochlatý“ Soňa Árendášová
Kategória IV. (VII. – IX. trieda):
3.miesto „Dudok Chochlatý“ - Elizabet Brooks
Žiaci našej školy sa zúčastnili aj
okresnej súťaže „Vesmír očami detí
2019“. Vyhodnotenie súťaže je nasledovné:
4. kategória ZUŠ 1. – 4.ročník
ZŠ:
1. miesto Alexandra Nelly Kajanová Tajomstvo vesmíru,
3. miesto Daren Roderik Stribula IT
5.kategória ZUŠ 5. – 9.ročník
ZŠ:
2. miesto Kristína Turzová Hra s
vesmírom.
Okresné kolo 21. ročníka vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský sa

spoznávania sa s rovesníkmi, ktorí
majú podobné voľnočasové aktivity.
Akordeónovú triedu pani riaditeľky
Renáty Godovej reprezentoval Marek Uhnák, ktorý v III. kategórii získal zlaté pásmo. Z klavírnej triedy
pani učiteľky Frederiky Uhnákovej
sa Marek Uhnák umiestnil v zlatom
pásme a zároveň získal cenu poroty za interpretáciu klavírnej skladby
Dark-Eyes Boogie. Z klavírnej triedy
pani učiteľky Nikoly Lebocovej sa
Liana Mezeiová umiestnila v striebornom pásme v II. kategórii. Na IV.
ročníku Celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadky v Nových
Zámkoch reprezentoval našu školu Marek Uhnák a získal strieborné
pásmo v III. kategórii. Na súťaž ho
pripravila pani riaditeľka Renáta Godová. Piano v modernom rytme je
klavírna súťaž, ktorá sa zameriava

uskutočnilo 8. decembra 2018. V A
kategórii nás reprezentovali: Miriam
Beniaková, Paulína Brooks, Aneta
Daniela Vrtíková, ktoré skončili na
3.mieste. V B. kategórii družstvo v
zložení Marek Uhnák, Andrej Hamara a Lýdia Nováková skončili na
2.mieste. V C. kategórii Timea Justusová, Paulína Mihálová, Veronika
Zajková obsadili 2.miesto.
Na celoslovenskej interpretačnej
súťaži Schneiderova Trnava 2019 v
3.kategórii v sólovej hre na klavíri
reprezentoval školu Marek Uhnák,
z triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej. Marek Uhnák získal ocenenie v zlatom pásme a Cenu Mesta Trnava.
Levický hudobný festival je súťažná prehliadka, ktorej hlavným
cieľom bola motivácia žiakov ZUŠ
ku kvalitnej interpretácii hudobných
diel. Príprava na verejné vystúpenie
spojená so súťažnou atmosférou nabádala žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom
bola aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného

na interpretáciu skladieb tanečnej,
populárnej i džezovej hudby. Z klavírnej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej vycestoval do Bojníc
Marek Uhnák, aby predviedol svoje
klavírne umenie, v II. kategórii získal
ocenenie v zlatom pásme.
Na druhý deň po súťaži v Bojniciach sa konala v Synagóge v Leviciach prehliadka mladých talentov južného Pohronia. Pozvánku na
podujatie dostali nasledovní žiaci:
Marek Uhnák, Michal Kabát. Na celoslovenskej saxofónovej súťaži v Starej Ľubovni získal Michal Kabát v III.
kategórii strieborné pásmo. Na súťaž ho pripravil pán učiteľ Aleš Kristiník, klavírny doprovod pán učiteľ
Norbert Pompa.
Pri príležitosti Dňa matiek naša
škola každoročne organizuje verejný koncert v spoločenskom dome na
Lipníku. Tento rok nebol výnimkou.
14. mája pozdravili svoje mamičky,
staré mamy a odovzdali im hudobné darčeky. Predstavili sa deti z literárno-dramatického odboru hrou
s názvom Aj nemožné je možné.

Obecenstvo zaujali komediálnym
predstavením, ktoré s nimi pripravil p. učiteľ Roman Mihálka. Z hudobného odboru sa striedali sólové
vystúpenia so skupinovými. Školská cimbalová hudba otvorila koncert dojímavou piesňou pre staré
mamy. Záverečné číslo programu
s názvom Mama dojalo k slzám nejednu mamičku a starú mamu. Žiaci tieto piesne nacvičili pod vedením p. učiteľky Frederiky Uhnákovej
a p. učiteľa Norberta Pompu, ktorého zvučný hlas spolu s hlasom
Mareka Uhnáka zneli sálou. Pieseň
Mama od Petra Nagya znela v podaní žiakov od prípravného ročníka až po absolventov. Na klavíri ich
doprevádzala p. uč Nikola Lebocová, na priečnej flaute p. uč. Mária Bérešová. Energické Paso Doble
pripravila p. uč. Renáta Godová so
svojou akordeónovou triedou.
V programe zazneli aj klavírne,
gitarové, husľové, flautové, saxofónové čísla a spev.
Dňa 4. júna sa konal verejný
koncert žiakov 4. ročníka prvej aj
druhej časti. V hudobnom odbore sa predstavilo 10 žiakov hrou
na nástrojoch. Výtvarný odbor
absolvovalo 17 žiakov, ktorých
práce si verejnosť môže pozrieť
do konca júna na Mestskom úrade v Tlmačoch. Za reprezentáciu
školy na súťažiach a verejných
vystúpeniach boli odmení žiaci: Damiana Baloghová - priečna flauta, primáška cimbalovej
hudby Zuškáčik, Daniel Herc klavír, akordeón, kontrabas. Daniel Herc je prijatý na Konzervatórium do Bratislavy na štúdium hry
na kontrabase. Michal Kabát - saxofón, bude pokračovať v štúdiu hry
na saxofóne na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Žiaci II. stupňa:
Eduard Datko - klavír, Jakub Stehlík
- akordeón.
Želaním pedagógov, ale aj celého vedenia ZUŠ je, aby triedy našej školy mali stále taký vysoký počet šikovných a nadaných žiakov. V
dnešnej spoločnosti je cenné, že
mnohí rodičia naďalej chápu zmysluplnosť umeleckého vzdelávania a
výchovy. Vďaka ich dôvere môžeme umením vplývať na rozvoj citových, etických a tvorivých schopností detí. V mene vedenia školy
ďakujem všetkým pedagogickým
pracovníkom za ich záslužnú a obetavú prácu, ako aj profesionálny prístup k deťom. Poďakovanie patrí aj
pani školníčke, pracovníkom mestského úradu, technických služieb za
technickú pomoc pri organizovaní
našich koncertov, rodičom a starým
rodičom za podporu detí a spoluprácu s pedagógmi školy.
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VIII. ročník prehliadky ľudovej slovesnosti detí
materských škôl - Tekovské koliesko
Mestské kultúrne stredisko Tlmače a Miestny odbor Matice slovenskej v Tlmačoch, za finančnej podpory Matice slovenskej usporiadali
v nedeľu 26. mája 2019 Spoločenskom dome v Tlmačoch na Lipníku
VIII. ročník prehliadky ľudovej slovesnosti detí materských škôl -Tekovské koliesko. Tekovské koliesko
je prehliadkou detí predškolského
veku s cieľom viesť deti k hlbšiemu poznávaniu ľudovej slovesnosti, rozvíjať v nich národné cítenie a
takto udržiavať a prezentovať ľudové zvyky a tradície čilejkárskej oblasti. Po úvodnom príhovore primátora mesta Miroslava Kupčiho uviedla
program zostavený z troch blokov
moderátorka Timea Vrtíková. V tomto roku vedúce súborov pracovali s
témou Rok na dedine.

V prvom bloku sa predstavili deti zo súboru Ďatelinka z Hronských Kľačian pásmom hier, pod vedením pani učiteliek Evky Kováčovej
a Moniky Mjartanovej. Ako to bolo
na dedine, keď prišli chlapci zavolať
dievčence, aby sa išli hrať? Dievčence museli najskôr mamke pomôcť
porobiť robotu s makom, až potom
prišiel čas na hry. Odmena bola veru
sladká, makový koláč od mamky!
Aby sa ľudové tradície nevytratili zo
života detí, založili v materskej škole v Rybníku súbor Galibášik. Svoje
pomenovanie dostal podľa kameňolomu Galiba, kde lopotili ich starí rodičia. Deti vedie pani učiteľka Stanka Chlebová, ktorá ich sprevádzala
na heligónku a v pásme Hry detí na
lúke sa predstavili aj sólisti Nikolka,
Tamarka a Adamko.

Druhý blok programu pokračoval v hravom duchu. Pásmom Hry
na lúke, sa predstavil detský súbor
Tekovančatká zo Starého Tekova. Na
lúkach rozkvitli pestrofarebné kvietky a dievčence sa vybrali vence viť.
Zahrali sa aj na húsky, kým ich nevyrušili chlapci z dediny. Tí ukázali,
že sú smelí vojaci a že vedia aj tancovať. Tekovančatká vedie pani učiteľka Zuzka Krúpová. Tancom, piesňami, či rečňovankami sa predstavili
deti z materskej školy Lúčik z Tlmáč.
Choreografiu zostavila pani učiteľka
Prucková zo ZUŠ v Tlmačoch, súbor
vedie pani učiteľka Zuzka Hudecová. Detičky z Vretienka z Kozároviec,
ktoré vedie pani učiteľka Monika Majerová vystúpili s pásmom Ako sa
deti pri potoku hrávali a že poznajú
mnohé tradície, jednu z nich - stavanie mája aj pripomenuli.

Z tvorby Mgr. Edity Andrášiovej
Cesta slovenskej cestovateľky do New Yorku
(fejtón)
Oznamujem Vám, že dnes priletím do New Yorku!
Želám si, aby ste sa na môj príchod pripravili takto:
- Privítanie chcem mať v hoteli Plazza. O ôsmej hodine vystúpim z taxíka, po červenom koberci prejdem
do hotela. Na recepcii ma budú čakať dvaja sluhovia.
Uvedú ma do môjho apartmánu na dvadsiatomprvom poschodí. V apartmáne chcem mať veľkú chodbu
s tromi gaučami, dve obývačky, jednu ladenú do hneda a druhú do modra. Spálňa musí byť bezpodmienečne bielej farby. V kuchyni nesmie chýbať mikrovlnka,
chladnička, kuchynský robot a iné veci. Kúpeľňu chcem
mať jemnej ružovej farby. Okrem kúpeľne tam bude
sauna s masérom, veľký bazén, fitcentrum a zdravotné kúpele. Samozrejme, nezabudnite na balkón s obrovskou terasou. O 12,00 sa zúčastním slávnostného
obeda usporiadaného na moju počesť. O 17,00 hodine ma privíta americká armáda. Šesťdesiat rán z dela
a veľký ohňostroj.
Debatovať s vami budem až zajtra.

Slovko rodičom

Kvety zeme

Múdre národy považujú svoje deti za kvety, ako kvety
ich maznajú, tešia sa z nich, snažia sa dopriať im čo najviac slniečka-šťastia a dostatku. Aj naša Zem chce rozkvitať šťastnými tváričkami a znieť veselými hláskami.
Múdre národy myslia na to, čo urobiť, aby z týchto
kvetov Zeme raz vyrastali užitočné plody. Konajú tak,
aby mladí ľudia mohli nadviazať na pevné hodnoty minulosti, aby sa im slová ich matiek a otcov nestali ľahostajnými len preto, že sú iba slovami. Mladá generácia
nás raz bude bilancovať. Na to nezabúdajme! S dôverou
hovorme spolu s ňou o tam a kam. Začať však musíme v
rodine. Rodina je základnou bunkou spoločnosti, kde pri
starostlivej výchove rodičov vyrastajú telesne aj duševne
zdatné deti, budúcnosť národa.
Často mládež podceňuje také vlastnosti ako je spravodlivosť, úprimnosť, úcta k iným, vedieť ich vypočuť, rešpektovať, brať na vedomie. Učme ich schopnosti odpúšťať, povzniesť sa nad krivdou, ktorú nám niekto spôsobil,
obetovať sa, robiť dobro iným. Tieto vlastnosti možno vypestovať u detí len vtedy, ak ich vidia u svojich rodičov.
Deti si nemôžu osvojiť to, v čom nemajú základ práve
u nich.

Od troch kráľov po popolcovú
stredu sa tradične oslavujú fašiangy.
Počas nich sa konajú veselice, svadby, krštenia, zabíjačky a všelijaké
tancovačky. Mládenci chodia po domoch a rezko vykrúcajú dievčence.
A ako vyzerajú takéto fašiangy v Čajkove? To ukázali na úvod záverečného bloku deti z čajkovskej materskej
školy pod vedením pani učiteľky
Jarky Fazekašovej. Lásku k ľudovým
tradíciám, ktoré majú v našom regióne trvalé a hlboké korene vštepuje
deťom z Novej Dediny pani učiteľka
Lucia Andrušková. Svojim vystúpením pripomenuli staré zvyky z typickej tekovskej svadby.
Aký bol kedysi dávno život na
dedine? Ľudia boli spätí s prírodou,
ktorá im dávala prácu i obživu. Žili
skromne, no súdržne. A mimoriadne dôležitou súčasťou ich životov
boli zvyky a tradície, ktoré si odovzdávali z pokolenia na pokolenie.
Niektoré z týchto zvykov postupom
času upadli do zabudnutia, no mnohé z nich sa zachovali dodnes a to
že majú naďalej svojich pokračovateľov nám ukázali deti jednotlivých vystúpeniach. Vďaka, že to tak
je, patrí pedagógom a vedúcim súborov.
Tekovské koliesko 2019 sa dokrútilo. Zaplnené hľadisko SD na Lipníku spolu s deťmi na javisku načreli
do truhlice plnej krásnych zvykov a
tradícií. Pamätné listy a vecné ocenenia odovzdali učiteľkám MŠ - Miroslav Kupči primátor mesta a Mgr.
Július Žúbor, predseda MO Matice
slovenskej. Záverečný potlesk patril
učiteľkám materských škôl, účinkujúcim deťom, ktoré si spoločne zaspievali ľudovú pieseň Sedemdesiat
sukieň mala... a taktiež mamičkám
i starým mamám, ktoré sa nemalou mierou pričinili o pekný priebeh
podujatia.
Tlmače, máj 2019
juzu
Foto: Vladimír Kukla

Tlmačské echo

12

Medzinárodný deň detí nielen pre deti
Keď sa opýtate detí, čo by chceli na MDD, väčšinou to vždy skončí pri nakupovaní nejakých darčekov. Príležitostí pre hmotný darček
či sladkosti je ale po celý rok viac
než dosť. Stále však platí, že pre deti
je meradlom našej lásky náš čas, či
naša pozornosť. Takýto čas mohli
deti so svojimi rodičmi stráviť aj 16.
júna v Tlmačoch na Medzinárodnom dni nielen pre deti. Aj tento
rok sme sa snažili pripraviť pre vás
deň plný hier, cien pre deti, zábavy
a dobrodružstva a to v spolupráci
so športovými klubmi nášho mesta
a za pomoci sponzorov. V priebehu
celého dňa prebiehali súťaže, ktoré
pripravili AK Tlmače, Detský atletický klub, FKM Spartak, SK KARATE,
DHZ Tlmače, CALISTENICS CLUB, s
krotiteľmi dinosaurov z DINO SHOW
ste mali možnosť vrátiť sa do dávnej minulosti a stretnúť sa s mláďatkami týchto prehistorických tvorov
Oberonom a Titániou a šantenie či
cirkusovanie s Teater Komika a Romanom Mihálkom prenieslo veru
aj rodičov do detských čias. Nesmel
chýbať skákací hrad, maľovanie na
tvár, či vozenie na koníkoch. Pre detičky bolo pripravené počas celého
dňa občerstvenie formou ovocných
pohárov, zeleninky, pitného režimu,
ale aj sladkostí. My dospelí sme svoju odmenu videli v šťastných úsmevoch detí a želaní, aby sme aj na budúci rok pripravili takýto deň.
Kolektív MsKS
Foto: V. Kukla

NOVÁ KNIHA O TLMAČOCH
Regionálny autor Eduard Samlek
vydal nedávno svoju tretiu knihu. Je
to kniha poviedok s názvom Zážitky doplnená o dobové fotografie z
50 -tich rokov minulého storočia,
ktoré dokresľujú atmosféru textov
poviedok. Autor zostal verný rozprávačskej forme poviedok.
Pre všetkých, ktorým je história
najlepšou učiteľkou, je táto kniha
akýmsi svedectvom o rozvoji Tlmáč.
Sú v nej stvárnené príbehy ľudí z Tlmáč a blízkeho okolia predovšetkým
z obdobia len pár rokov po druhej
svetovej vojne, keď v ľuďoch pretrvávala radosť z mierových časov a
boli pod vplyvom budovateľských
hesiel, ale napriek tomu v nich zostala ľudskosť. Námety pre svoje poviedky čerpal jednak z osobných zážitkov z detstva, či z príbehov, ktoré
počul od iných ľudí. Dej poviedok
literárne doplnil, aby bolo príbehy
zaujímavejšie. Keďže rýchly prerod
Tlmáč z bezvýznamnej dedinky na
malé mestečko sa udial hlavne v

50 - tich a 60- tich rokoch 20. storočia, knihu poviedok zostavil tak, aby
sa v nej striedali príbehy zo sídliska
a z pôvodnej časti obce. Je potrebné zdôrazniť, že všetky mená osôb
uvedené v poviedkach sú vymyslené a nie je možné ich stotožňovať v
plnom rozsahu s príbehmi reálne
existujúcich ľudí.
V predslove svojej knihy autor
konštatuje: „ V Tlmačoch som teda
strávil takmer celé detstvo a prakticky aj celý život a toto mestečko
zostalo navždy zapísané v mojom
srdci.“ Zároveň vyslovuje poľutovanie, že z historického hľadiska cenné
veci sa v tomto meste strácajú do nenávratna. Na rozdiel od iných miest
nášho okresu však Tlmače nemajú
svoje mestské múzeum a ani mestským archív.
Autor vo svojich príbehoch len
naznačuje, že by bolo vhodné, keby
sa v jeho okolí výrazne zlepšil vzťah
ľudí k histórii.
Jeho vzťah ku knihách sa začal

už v rannej mladosti. Rodičia mu
aj jeho bratovi od útleho detstva
kupovali knižky vhodné pre ich vek
a vypestovali v nich lásku ku knihám. Keď sa začítali do nejakej knihy
akoby prestával okolo nich existovať
celý svet a oni len vnímali knižné príbehy. A pri zaujímavých príbehoch
sa doslova nevedeli od knihy odtrhnúť a často s bratom čítali s pomocou baterky aj večer pod perinou. V
dospelosti sa zaradil medzi zakladajúcich členov literárneho klubu
Dúha Levice. Láska ku knihám autora
postupne priviedla aj k publicistike
a stal sa dopisovateľom mnohých
novín a neskôr začal písať aj svoje
poviedky. Za svoj najväčší literárny
úspech považuje ocenenie, v ankete STV z 23. mája 2010, jeho knihy
Čriepky medzi sto najlepšími knihami domácich aj zahraničných autorov vydaných na Slovensku.
V doslove ku knihe autor okrem
iného napísal: „známa múdrosť hovorí, že je oveľa ľahšie knihu napí-

sať, ako ju vydať.“ Veď aj na vydanie knihy musel autor použiť vlastné
finančné prostriedky, ktorých dôchodcovia nemajú nazvyš. Hoci je
kniha určitým svedectvom o rozvoji
Tlmáč, kompetentní neprejavili záujem ani o minimálnu finančnú podporu. Táto skutočnosť nepotrebuje
žiadny komentár.
Záujemcovia o knihu môžu kontaktovať autora.
Sek
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JEDNOTA DÔCHODCOV V TLMAČOCH
OSLÁVILA 25 ROKOV
To, čo sa má na dlho uchovať
v pamäti ľudí, musí byť urobené,
alebo zapísané. V Kronike JDS
Tlmače je pri dátume 21. január
1994 zaznamenané: Konala sa
ustanovujúca schôdza organizácie JDS v Tlmačoch. Od vtedy
uplynulo 25 rokov.
Prvým predsedom bol PaedDr.
Ján Hrúzik – bol najdlhšie slúžiacim od roku 1994 – 2002. V rokoch
2003 – 2005 bola predsedníčkou
Ing. Gabriela Hlôšková. Pán Juraj
Paluš, dlhoročný člen výboru, prevzal žezlo predsedu na roky 2006
– 2012. Pani Daniela Lauková viedla výbor od 2013 – 2016. Vtedy
nastúpila súčasná predsedníčka
pani Anna Schwarczová.
Od založenia, teda od začiatku činnosti prvého výboru, bolo
veľa zaujímavých okruhov aktivít,
mnohé sú stále živé, opakujúce sa
každoročne až doteraz : kultúrne, spoločenské, pohybové, vzdelávacie.
Oslavujeme 25 rokov od vzniku
organizácie. Je to všetko najmä
o ľuďoch, o ich obetavosti, tvorivosti, ochote. Preto vyjadrujeme
hlbokú vďačnosť všetkým, ktorí
vytvárali podmienky a vedeli strhnúť k činnosti široký okruh členov. Menovite spomenieme aspoň
tých, ktorí pracovali vo výbore viac
ako 20 rokov. Sú to: pani Dagmar
Švaralová, pán Pavol Horváth, pani
Božena Lacková, ktorá je aj po 20.
rokoch stále aktívna členka výboru
– srdce seniorov z takzvanej dolnej časti Tlmáč. Spomeniem nezabudnuteľné páračky, vždy špeciálne menu, aktualizovaná nástenka.
Stretnutia v prírode začala organizovať ešte v roku 1998 a bývajú každoročne, hoci teraz pod ná-

PO-KU-S – 15. výr. založenia

Spoloèenská
rubrika
Povedali si áno

Peter Havran
a Anhelina Viktorivna Kovalova
Tomáš Halás
a Andrea Jančová

Narodili sa

zvom Piknik.
V roku 2012 sme od vedenia
mesta dostali do užívania priestory vhodné na aktivity a stretávanie sa dôchodcov – Denné centrum. Vedením boli poverené pani
Mária Partlová a Dana Kubicová –
a to je už súčasnosť. Centrum je
každodenne obsadené od 13. do
20. hodiny pre šport, besedy, jubileá, spev, kurzy, výstavy. V prepojení s výborom JDS sa tu sústreďujú aj zoznamy záujemcov o
kultúrne podujatia, brigády, seniorské športové dni a všetky dobré nápady.
Podľa plánu nám v ychádz a
každý mesiac nejaké spoločenské stretnutie. Posledné v kalendárnom roku býva posedenie pri
vianočnom stromčeku. Práve pri
jednom takom vznikla myšlienka a
taká malá spoločenská objednávka
na vznik speváckej skupiny. Ženy

od slov k činom nikdy nemajú
ďaleko a Pokus bol na svete. Už
15 rokov je tu s nami a pre nás. To
je ďalšie jubileum v rámci činnosti
členov JDS. Spevácka skupina PO-KU-S (po kúsku srdca) programom
Tri spomienky cez pieseň vhodne
dotvorila motto slávnosti: Spomínajme spolu, milí vrstovníci.
Podujatie pozdravili predsedníčky krajskej organizácie
Anna Oťapková a Oľga Csákayová, okresná predsedníčka Emília
Nichtová a čestná predsedníčka
Elena Kolmanová. K prítomným sa
prihovoril aj primátor mesta Tlmače Miroslav Kupči. Veľmi si ceníme
jeho stály a úprimný záujem a podporu pre seniorov a JDS.
Pieseň o dôchodcovských radostiach vystriedala zaujímavá
ukážka cvičenia žien pre zdravie,
ktoré vedie Mária Kováčová. Potom obecenstvo vtiahli do svojho víru veselé pesničkové prekáračky v podaní
PO-KU-Su.
Raz v živote každého
človeka príde ten zlom,
keď vekom začne patriť
do kategórie senior-dôchodca a položí si otázku: Ako sa s tým zlomom
vyrovnať? Správna cesta je len jedna. Rýchle
sa preniesť cez fázu popierania a seba ľútosti.
Zmieriť sa so zmenou.
Určiť si nové ciele a budúcu stratégiu pre realizáciu svojich záujmov.
Napríklad: Vstúpiť do našej JDS v Tlmačoch. Bohatej na činnosť.
Eva Zuzčáková

Ema Balážová,
Richard - Miroslava,
Miloš Gergo,
Miloš - Lenka,
Hana Kupčová,
Tomáš - Alexandra,
Adrián Krištof,
Adrián - Milena,
Oliver Šutta,
Michal -Daša,
Rebeka Kundakerová,
Erik - Michaela,
Nela Billová,
Lukáš - Stanislava,
Kristína Trnková,
Ján - Jana,
Patrik Jaroš,
Lenka,Sarah Amal Azzam, Andrea,
Laura Záhorská,
Adam - Vanesa,
Simona Csomorová,
Radoslav - Alžbeta,
Filip Izakovič,
Jozef - Michaela,
Sára Meňharová,
Marek - Lucia,
Zara Šurjanska,
Roman - Petra,

Opustili nás

Agnesa Szebellaiová, vo veku 70 r.,
Bohumir Valach vo veku 60 r.,
Emil Števko vo veku 81 r.,
Milan Galbavý, vo veku 73 r.,
Eva Hercová, vo veku 83 r.,
Valéria Kováčová, vo veku 89 r.,
Rudolf Pekarčík, vo veku 94r.,
Zdenek Kováč, vo veku 66 r.,
Milan Kľačko, vo veku 66 r.,
Zdenek Kurinec, vo veku 54 r.,
Irena Vozárová, vo veku 82r.,
Matej Teplan, vo veku 76 r.,
Irena Matyašová, vo veku 87r.,
Július Hojčuš, vo veku 75 r.,
Gizela Herková, vo veku 59 r.,
Pavel Krajča, vo veku 64 r.,
Mária Černá, vo veku 86r.,
Michal Kosorín, vo veku 68r.,
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Život Atletického klubu
Tlmače /2018 -2019/
Za posledné mesiace sa toho
v Atletickom klube mnohé zmenilo.
Predovšetkým pribudli noví
členovia (Lucia Bôriková, Ivo Došek, Viliam Nagy a Ľubomír Čačaný), niektorí starší si urobili trénerské kurzy (Mirka Moravčíková,
Petronela Havranová) a začali sa
hlavne venovať
našim nádejam,
ktoré sú organizované v Detskom
atletickom klube.
Už po niekoľ komesačnom pôsobení sme zaznamenali ich mnohé
úspechy.
V súvislosti s
Atletick ým k lu b o m (ďa l e j AK )
treba napr. spom e n ú ť Fr a n t i š ka Kľúčiara, ktorý
nielen sám dokázal úžasný posun
vo výkonnosti, ale
i svojich troch dcér
v Detskom atletickom klube.
Čo sa v ýkon nosti týka, treba
vyzdvihnúť Katarínu Bátovskú,
ktorá stojí na stupňoch víťazov
všade tam, kde sa na štart postaví. A to nielen preto, že by nebolo
dosť účastníčok, jednoducho patrí medzi najlepšie na Slovensku.
Svedčí o tom aj fakt, že sa stala
tvárou Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach pre rok
2019.
Hlavne by som ale chcela poukázať na to, že po dlhoročnom
„kraľovaní“ Milana Šveca ako najlepšieho tlmačana na Tlmačskom
polmaratóne, už po druhýkrát to
bola ona, ktorá sa zapísala ako
najlepšia bežkyňa z Tlmáč. Hneď
za ňou by som na pomyselný stupeň víťazov postavila Danielku
Havranovú.
Milan sa momentálne po ukončení štúdia venoval novému zamestnaniu, rodine a prírastku do
rodiny, ale verím, že na rok ho na
Tlmačskom polmaratóne znova
privítame..
Medzi mužmi najlepšie výkony
dosahoval a stále dosahuje Miroslav Bátovský a už spomínaný
František Klúčiar. Po zranení sa
rozbieha aj Peter Salaj.
Ďalšou novinkou – pomerne
podstatnou je, že predsedom AK

Tlmače sa stal Miroslav Bátovský.
Členmi výkonného výboru sú Eva
Seidlová a Zsolt Straňovský.
Tri nosné akcie nášho klubu na
tento rok budú podujatia Od Tatier k Dunaju, Rajecký maratón a
polmaratón a Medzinárodný maratón mieru v Košiciach., kde sa

zúčastnia takmer všetci naši členovia. Členovia AK každý rok vytypujú a zorganizujú minimálne
jedno spoločné podujatie členov
a príslušníkov ich rodín..
Eva Seidlová

LONDÝN

Úspešný štart do bežeckej sezóny
Atletika sa často nazýva kráľovnou všetkých športov. V roku 2012
učarovala aj mladej tlmačanke Kataríne Bátovskej, ktorá sa odvtedy
po boku svojho otca Miroslava venuje cestnému behu na dlhé trate a
trailovému behu. Už niekoľko rokov
je pravidelnou účastníčkou pretekov, na ktorých reprezentuje Tlmače. Výkonnostný skok prišiel začiatkom tohto roku. Pod svoje krídla si
Katku zobral tréner Tomáš Gemza,
čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie, keďže prvé väčšie úspechy na
seba nenechali dlho čakať. Rok odštartovala bežkyňa polmaratónom
v Madeire spolu s ďalšími členmi
klubu AK Tlmače. Nasledovali preteky na domácej pôde ako Račiansky kros, obľúbený bežecký seriál
Zimná séria alebo Kuchynský Rundal. Na všetkých pretekoch sa Katke podarilo stáť na víťaznom stupienku. Následne
na ostrove Cyprus absolvovala sústredenie na vyladenie formy pred začiatkom sezóny. Tvrdá práca
priniesla ovocie v nasledujúcom mesiaci, ktorý
odštartovala cenným víťazstvom v rodných Tlmačoch. Podarilo sa jej
dobehnúť polmaratón v
osobnom rekorde ako prvej žene a druhý rok po
sebe si odniesla aj ocenenie pre najrýchlejšieho tlmačana. Víťazné ťaženie
pokračovalo výhrami na
Mravenčiarskej míli, Horskom behu na hrad Tematín a na nočnom behu
Moon run. Novinkou je

spolupráca s triatlonovým klubom
tri2fly, s ktorým sa zúčastňuje najmä
štafiet. Katka je tento rok tvárou a
ambasádorkou najstaršieho európskeho maratónu – Medzinárodného
maratónu mieru v Košiciach. Jeho organizátori vyjadrujú všetkým ženám
obdiv pre ich silu a odhodlanie zvládať rodinu, prácu i tréningy. A ako to
zvláda Katka? Svoj deň začína skoro ráno bežeckým tréningom alebo
tréningom na plavárni. Nasledujúce
hodiny trávi ako je bežné - štúdiom a
prácou. Ďalej je na programe krátky
oddych, príprava a druhá fáza tréningu – na dráhe alebo vo fitness
centre. Niekedy tartan vymení za
jógu, saunu alebo bicykel. Cez víkend je priestor na preteky alebo
dlhé horské behy. Katke držíme palce, želáme pevné zdravie a budeme
sledovať jej ďalšie pôsobenie.

V nedeľu 28.4.2019 sa v Londá 40 tisíc vylosovaných šťastlivdýne uskutočnil 39. ročník Loncov./ No mne sa to nepošťastilo
dýnskeho maratónu, na ktorom
ani raz. Potom už je možnosť zúsa zúčastnila aj členka AK Tlmačastniť sa maratónu cez licencoče, bežkyňa Eva Seidlová. Tento
vanú cestovnú kanceláriu – u nás
maratón bol pre ňu mimoriaddoteraz nebola alebo cez Charine významný už len preto, že sa
tu. Oba spôsoby sú samozrejme
tam vôbec dostala, no a potom
„predražené“.
samozrejme preto, že po 11 ročJe to jeden z najprestížnejších
nom úsilí sa jej podarilo zavŕšiť
maratónov na svete /Top Six/....
WMM / Abbott World Marathon
no a v poslednom roku pribudla
Majors /, to zn. Úspešne absolaj možnosť sa prebojovať na Majvovať Top 6 maratónov vo svestrovstvá sveta veteránov, ktoré
te / New York, Berlín, Chicago,
by sa mali uskutočniť práve tu, na
Boston, Tokyo a Londýn. Spolu Medaile s Top 6 maratónov na svete
40. ročníku /2020/.
je na Slovensku momentálne 11
Spomedzi 57 bežkýň vo svojej
úspešných držiteľov tejto prestížnej série Abbott World vekovej kategórii ženy nad 70 rokov sa umiestnila na
Marathon Majors .
druhom mieste, s časom 4:12 minút. Po dobehnutí do
Ako nám sama povedala, Bola tam po prvýkrát, i cieľa ju čakala oficiálna medaila maratónu, zároveň jej
keď sa o to pokúšala viackrát..
slávnostne bola odovzdaná veľká medaila WMM, zloIde o to, že na tento maratón sa k istému dňu vy- žená z menších šiestich Top na svete. K tejto jej bude
píše lotéria, záujemcovia sa prihlasujú a šťastných aj zaslaný ešte oficiálny certifikát „oprávnenia“....
vylosujú. / Na 400 tisíc prihlásených do lotérie pripa-is-
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BEŽECKÝ VÍKEND V TLMAČOCH
V sobotu 4. mája sa v Tlmačoch
uskutočnil už 36. ročník polmaratónu, jeho usporiadateľom boli MsKS,
AK a DAK Tlmače, riaditeľom pretekov Miroslav Kupči, primátor mesta.
V rámci tohto behu na 21,1 km
bola možnosť pre menej skúsených
bežcov absolvovať kratšiu, 10-kilometrovú trať. Obe trate sú úradne
premerané delegátom SAY-u a certifikované.
Na námestí pred MsKS bolo rušno už od skorých ranných hodín.

– ŠK Atóm LV 1:16:48, na štvrtom,
hodnotenom mieste skončil Michal
Valkovič –BK Pyxida 1:17:44, na piatom Marek Vidlička –ŠK BS 1:18:07
a na šiestom Jakub Meszaros - SK
LV 1:18:12.
V jednotlivých vekových kategóriách boli nasledovní víťazi: Muži nad
40 r. Michal Valkovič, nad 50 r. Vladimír Buchal – MŠK ZH 1:22:04, nad 60
r. Viliam Nagy – AK Tlmače 1:28:52,
nad 70 r. Viliam Novák – Žel. Studnička BA 1:43:56. Absolútnou víťazkou kategórie žien sa stala Katarína

Dvaja najlepší veteráni nad 70 rokov
1:54:34. Absolútnym víťazom na 10
km trati sa stal Marek Pavuk – Aqua
sport LV, časom 35 min. 9 sek., pred
Ivom Došekom, Matejom Páleníkom,
Dušanom Škerlancom a Marekom
Kuťkom. Absolútnou víťazkou medzi
ženami sa stala Eva Kolarovská, Spar-

tak Komárno, čas 48 min. 54 sek.,
pred Hanou Laktišovou a Adronikou Markovou. Najstarším účastníkom bol Dezider Ferenczy z Martina
/ročník 1935/.
-isFoto: V. Kukla

Tekovskie medvede, ukončenie sezóny

Od 9. hodiny štartovali detské kategórie predškolského i školského
veku. O 10. hodine sa postavili na
štart dospelí. Tých bolo celkom 120,
z toho 91 mužov a 29 žien z celého
Slovenska.
Absolútnym víťazom polmaratónskeho behu sa stal Gabriel Švajda – Adidas Run BA, jeho čas 1:11:16.
Druhý skončil Matúš Verbovský- Atléti BS 1:15:00, tretí Tadeáš Fazekaš

Bátovská AK Tlmače, čas 1:28:32. Na
druhom mieste skončila Monika Kováčová SK Atom LV, 1:35:13 a na treťom mieste Daniela Havranová AK
Tlmače, 1:42:04.
V jednotlivých vekových kategóriách zvíťazili: Nad 40 r. Monika Kováčová, 1:35:13, nad 50 r. Iveta Kamenská AK Tlmače 2:01:25, nad 60
r. Eva Budinská Poluvsie, 1:51:59, a
nad 70 r. Eva Seidlová AK Tlmače,
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Stretnutie generácií Spartaka Tlmače 2019
Dňa 22. júna sa na futbalovom
štadióne v Tlmačoch druhýkrát stretli štyri generácie hráčov, trénerov
funkcionárov a fanúšikov Futbalového klubu Spartak Tlmače. Program
sa začal turnajom trojgeneračných
družstiev najmenších predškolákov v nafukovacom ihrisku. V tomto mini projekte sme chceli prilákať najmenších športovcov spolu
s rodičmi a dať tak deťom možnosť
športovať spolu so svojimi rodičmi
a starými rodičmi. Platilo jednoduché pravidlo - gól mohli dať výlučne najmenší! Potešením bolo, že sa
zapojili oteckovia, mamičky, babičky a dedovia najmenších futbalistov.
Podporili tak pozitívny vzťah svojich
detí k futbalu.
Po nich nasledovali zápasy na-

šich prípraviek s rovesníkmi z Kozároviec. Na dvoch ihriskách súčasne
hrali kategórie U9 a U 11. Rodičia a
starí rodičia to prežívali viac, ako samotní aktéri na ihrisku.
Po skončení zápasov mali futbalisti pripravené pohostenie a posedenie v príjemnej futbalovej atmosfére
a v peknom prostredí v tlmačskom
OREŠÍ. V útrobách nášho štadióna
sme zrekonštruovali vstupnú halu a
premenili na sieň slávy FKM Spartak
Tlmače, ktorú budeme postupne dopĺňať momentkami z histórie.
Hlavnú časť podujatia tvorilo oceňovanie ľudí, ktorí sa veľkou mierou

pričinili o bohatú históriu tlmačského Spartaka. Tento rok boli ocenení
Majstri Slovenska základných škôl z
roku 1972 . Niektorí z ocenených sa
stretli po dlhých rokoch a zanechalo

to v nich silný dojem. Z bývalých trénerov sme ocenili Miroslava Kinčoka
st., Štefana Kozmáliho a z funkcionárov Ing. Františka Gáfrika a Ing. Jaroslava Gáleta st., ktorí sa významnou
mierou pričinili o fungovanie klubu
v minulosti.
Ťahákom tejto futbalovej akcie
bol zápas bývalých hráčov Spartaka
Tlmače a Internacionálov Slovenska.
Mená ako Petráš, Fišan, Valachovič,
Medveď, Obšitník, Pecko, Krištofík,
Šimon, Bochnovič, Pinte, Kinder, Semeník či Timko pozná každý fanúšik
futbalu. Zápas rozhodovali rozhodcovia FIFA: Mário Vlk, Roman Slyško

a Tlmačan Rastislav Kubica.
Veľké ďakujeme patrí práve Rasťovi Kubicovi, ktorý do Tlmáč pritiahol našich najvýznamnejších
rozhodcov a učastníka finále Ligy

Nakoniec nasledovalo vyhodnotenie sezóny všetkých kategórií v klube. Najlepší dostali ocenenia a diplomy. Veríme, že ich to bude motivovať
v ďalšej futbalovej kariére.

Majstrov, Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy . Všetci traja páni
sú dlhoročnými rozhodcami FIFA.
Svojou účasťou nás potešil a podporil zástupca SFZ a IT manažér SFZ
Tlmačan Ján Letko.
Pred zápasom nám historicky
najlepší strelec slovenskej ligy Róbert Semeník a riaditeľ klubu ligových kanonierov Tomáš Medveď
odovzdali pamätný dres Internacionálov Slovenska a spoločné fotenie všetkých aktérov zápasu bolo
spestrením vyvrcholenia podujatia
Stretnutie generácií Spartak Tlmače.

Občerstvenie bolo prichystané
pre všetkých účastníkov a divákov,
ktorí sa tejto akcie zúčastnili. Voľná zábava, debaty a spomienky na
krásne roky strávené v najstaršom
športovom klube v Tlmačoch prebiehala až do ranných hodín.
Veľ ké ďakujeme patrí celé mu futbalovému v ýboru, rodičom, sponzorom, DHZ Tlmače a
všetkým, ktorí nejakým spôsobom
prispeli k zorganizovaniu tejto akcie.
P. Éhn
Foto: Dárius Dúchaj

Dňa 25.4.2019 sa konalo, v krásnych
priestoroch koncertnej sály Župného
domu v Nitre, slávnostné ocenenie najúspešnejších športovcov nitrianskeho
samosprávneho kraja za rok 2018. Cenu,
v kategórii jednotlivci- juniori - drezúra
koní, si z rúk predsedu nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., prevzala aj mladá Tlmačanka, - Elena Sklenárová, študentka sexty
GAV Levice.
K oceneniu srdečne blahoželáme a
prajeme veľa športových úspechov.
Foto: Elena Sklenárová
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ZAČALA CYKLISTICKÁ SEZÓNA....
Začiatkom apríla sa odštartovala
pre CK Spartak Tlmače cyklistická sezóna 2019, v ktorej budú nastupovať
v zložení 6 jazdcov mužskej kategórie ELITE a 6 jazdcov a jazdkýň v kategóriách mládeže. Prípravu na sezónu
v podobe jarného tímového sústredenia absolvovali v neďalekých Žemberovciach, kde v Penzióne Žemberovce našli vhodné zázemie pre
tréningy v oblasti Štiavnických vrchov. Časť mužského družstva absolvovalo aj sústredenie v chorvátskej
Podgore a kadetka Jana Mácsaiová
sa pripravovala aj na reprezentačných výjazdoch vo Vysokých Tatrách
a chorvátskom Poreči.
Mužský oddiel absolvoval tesne
pred sezónou Slovenského pohára jeden prípravný pretek zo série
Czech Cup vo Veľkej Bíteši.
Momentálne má CK Spartak Tlmače za sebou takmer prvú polo-

team foto CK Spartak Tlmače
vicu sezóny Slovenského pohára a
predstavenie sa na dvoch medzinárodných UCI pretekoch série V4
Bicycle Race na GP Maďarska a GP
Slovenska, ako aj jednorázovom
medzinárodnom preteku Cycling
Tournament of Qinghai Lake v Maďarsku.
Z doterajších výsledkov vyzdvihneme 3. miesto kadetky Jany Mácsaiovej zo Slovenského Pohára v Suchej n. Parnou, ďalej na etapovom
preteku Slovenského pohára Trnava
Tour získal v 2. etape ITT (časovka
jednotlivcov) 2. miesto Gábor Fejes,
a v celkovom konečnom hodnotení
si odniesol dres najlepšieho vrchára po štyroch etapách Ľuboš Malovec, ktorý „bodkovaný“ dres obhájil
z minulého ročníka. Nebola to jediná
obhajoba, na preteku Sereďmaratón
2019 Ľuboš Malovec obhájil žltý dres
celkového víťaza a ku tomu pridal víťaza kategórie A, víťaza horskej prémie ako aj víťaza rýchlostnej prémie.
Na preteku Cycling Tournament v
Maďarsku skončil na 5. mieste Šte-

fan Nôta.
V nasledujúcej dobe nás čakajú preteky Spoločných majstrovstiev
Slovenskej a Českej
republiky, ktoré sa
tento rok konajú v
Trnave, ako aj ďalšie
kolá Slovenského
pohára na ceste.
Touto cestou by
sme chceli poďakovať súčasným podporovateľom a sponzorom Cyklistického
klubu, Mesto Tlmače, SLOGER, NyNa,
Penzión Žemberovce.
V tomto roku sa však CK Spartak Tlmače rozhodol v spolupráci
so Slovenským cyklistickým zvä-

zom, mestom Tlmače a partnermi
podujatia pre organizáciu pretekov
zo série Slovenského pohára v cestnej cyklistike pre všetky kategórie.
Cyklistické preteky sa budú konať
v Tlmačoch 24. a 25. augusta 2019.
Súčasťou podujatia budú mestom
Tlmače usporiadané „otvorené“ preteky pre neregistrované deti a mládež (deti bez licencie SZC, STÚ). Celé
podujatie sa začne v sobotu 24.8.
kedy je na programe kritérium na
mestskom okruhu vo vrchnej časti
mesta so štartom o 12:00 hod. mládežníckych kategórií a žien, muži a
juniori sa na štart postavia o 15:00
hod. V nedeľu 25.8. sú na programe
cestné preteky s postupnými štartami mládežníckych kategórií a žien a
to od 9:30 do 9:50 a celé podujatie
vyvrcholí štartom kategórie mužov
a juniorov o 12:30. Muži a juniori

CK Spartak Tlmače – Ľuboš Malovec,
Stanislav Béreš, Štefan Nôta – Trnava
Tour 2019, autor foto: jmphoto
budú súťažiť na 31 km dlhom okruhu
so slávnostným štartom pred MsKS ,
ktorý si zopakujú 4x a teda spolu na
trati najazdia 122,5 km. Každý okruh
bude prechádzať štartom / cieľom v
hornej časti mesta a teda samotný
cestný pretek ako aj sobotné kritérium bude divácky zaujímavé. Týmto
by sme Vás chceli na toto podujatie
pozvať, no zároveň aj poprosiť o
ohľaduplnosť a pochopenie pre dopravné a parkovné obmedzenia na
cestách ktorými počas tohto podujatia budú cyklisti prechádzať. Pevne veríme, že spoločne dokážeme
pripraviť bezpečné a divácky atraktívne podujatie slovenskej cyklistiky
na vrcholnej úrovni.
CK Spartak Tlmače

Kúdeľová počas hokejovej sezóny bednila
aj na Bielej stope
V druhej polovici hokejovej sezóny, čiarová rozhodkyňa Michaela Kúdeľová, odrozhodovala množstvo
chlapčenských zápasov ligy kadetov a dorastencov.
Zodpovedne si plnila svoju funkciu aj na stretnutiach
ligy extraligy žien, juniorov a na turnajoch hokejistov
prípraviek. Na zimnom štadióne v Leviciach sa odohrali dva záverečné zápasy výberu hráčov do pätnásť
rokov (U15), po ktorých sa uskutočnila konečná nominácia hráčov Slovenska. Kúdeľová bola jednou z dvoch
hlavných arbitrov a predvedené výkony a prístup hráčov, v nej zanechali výborný dojem. Top liga kadetov
sa chýlila ku koncu súťaže, kde sa rozhodovalo, kto si
zahrá o majstra. Martin súperil so Slovanom a Banská
Bystrica s Košicami. Ani v týchto dueloch Michaela
nechýbala.
V januári, na výborne upravených bežkárskych tratiach na Skalke pri Kremnici, si rozhodkyňa nielen udržiavala fyzickú kondíciu. Rozhodla sa zapretekať si a
postaviť sa na štart svetovoznámej Bielej stopy. Na
trati s dĺžkou 50 kilometrov sa umiestnila s časom
4 hodiny a 35 minút na tretej priečke. O necelé dva
týždne vymenila bežky za trailové tenisky a spolu s
priateľom odbehla maratón Pohronským Inovcom. Na

trati, kde nechýbal sneh a ľad,
prišla do cieľa po 5 hodinách a
30 minútach. Ďalšou zo zaujímavých výziev, ktoré si Tlmačanka predsavzala, bol 53-kilometrový ultrabeh z Kamzíka
na Pezinskú Babu a späť. V jej
bežeckom itinerári sa objavili
aj preteky v rodnom meste, Tlmačský polmaratón.
Hlavným dôvodom, pre ktorý Michaela vyhľadávala najmä
veľké bežecké objemy, bola príprava na 145-kilometrový ultrabeh Štefánik trail (z Bradla M. R. Štefánika až
k jeho soche pri Dunaji v Bratislave). Na štart sa postavila už minulý rok, avšak pre silnú búrku bol pretek po
dvoch odbehnutých etapách, organizátorom zrušený.
O tom, aké zážitky Kúdeľová na trati prežila a či sa jej
vôbec podarilo aj s priateľom a ultrabežcom Michalom Stehlíkom prísť spolu do cieľa, sa môžete dočítať
v ďalšom vydaní Tlmačského echa (poz. red. pretek sa
konal po uzávierke novín).
-km-
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ŠKK Tlmače po ukončení súťažného ročníka 2018-19
ŠK K Tlmače ukončili súťažný ročník 30.kolom v Jarnej časti
2019. Svoje domáce zápasy II.ligy
Západ odohrali na 4-dráhovej kolkárni v Žarnovici vždy v sobotu od
9,30 hod. Ešte päť kôl pred koncom
hráči ŠKK mali šancu zabojovať o
druhé postupové miesto do I.ligy
Západ, no športová forma im nevydržala do konca a nešťastnou sériou prehier v závere o túto šancu
prišli. Nevadí, v budúcom ročníku
sa pokúsime o vylepšenie.
Hráčsky káder klubu zostal stále
nezmenený a tvoria ho hráči: Fábik
Štefan, Ing.Gálet Jaroslav, Havran
Miloš, Kosorín Marian, Ing.Lehocký Jaroslav, Pitter Štefan, Pitterová
Vanda, Ing.Šumeraj Jozef, Vrablec
Milan, Bc.Zajko Filip, Mgr.Zajko Juraj ml., Zajko Juraj st. a Zajko Dominik. Vanda i Dominik už vekovo
prešli do kategórie juniorov, čím
ukončili dorastenecké hosťovanie
v KO Žarnovica. Vandu zdravotné
problémy s kolenom limitovali natoľko, že odohrala za klub v súťaži
len jeden zápas. Domin sa zapojil
do ôsmich zápasov a svojimi výkonmi potvrdil perspektívu športového rastu. Tréningy klubu boli
v utorok od 19,00 hod. v Žarnovici.
Vedenie klubu je tiež nezmenené
a pracuje v zložení : Ing.Šabík Ladislav, Ing.Gálet Jaroslav a Zajko
Juraj st.

18.kolo 26.1.2019 ... ŠKK Tlmače : KK Sl.Nitra 6:2 / 3155:3074 / 51
záhodov
Fábik 518, Kosorín 488, Gálet
550, Zajko st. 531, Pitter 550, Šumeraj 518
19.kolo 1.2.2019 ... MKK Galanta“B“ : ŠKK Tlmače 3:5 / 3171:3218
/ 42 záhodov
Fábik 558, Šumeraj 518, Gálet
525, Zajko ml. 530, Zajko st. 508,
Pitter 579
20.kolo 9.2.2019 ... ŠKK Tlmače : KK Priatelia BA 5:3 / 3177:3146
/ 48 záhodov
Zajko ml. 518, Kosorín 509, Gálet 524, Zajko st. 516, Pitter 578,
Šumeraj 532

Jaroslav Gálet ... pohár za 3.miesto

21.kolo 15.2.2019 ... KK Tatran
BA“B“ : ŠKK Tlmače 2:6 / 3244:3336
/ 40 záhodov
Fábik 561, Zajko ml. 519, Gálet
562, Zajko F. 593, Pitter 549, Zajko st.552

26.kolo 21.3.2019 ... TJ Slovan Šaľa“B“ : ŠKK Tlmače 2:6 /
2843:3024 / 60 záhodov
Lehocký J. 533, D.Zajko 535, Gálet 463, Kosorín 503, Zajko st. 535,
Šumeraj J. 454

22.kolo 23.2.2019 ... ŠKK Tlmače : KK Pobedim“B“ 6:2 / 3213:3140
/ 40 záhodov
Fábik 531, D.Zajko 526, Gálet
528, Zajko st. 534, Pitter 551, Šumeraj 543

27.kolo 30.3.2019 ... ŠKK Tlmače : MKK Piešťany “B“ 2: 6 /
3240:3279 / 44 záhodov
Fábik 536, D.Zajko 532, Gálet
545, Zajko st. 523, Pitter 569, F.Zajko 535

23.kolo 2.3.2019 ... BKK Bánovce n.B. : ŠKK Tlmače 7:1 / 3084:2932
/ 44 záhodov
Fábik 534, Zajko F. 499, Gálet
476, Lehocký-Kosorín 506, Zajko

28.kolo 4.4.2019 ... TKK Trenčín
“B“ : ŠKK Tlmače 7:1 / 3242:3083 /
42 záhodov
Fábik 497, D.Zajko 486, Gálet
512, Lehocký J. 521, Pitter 562, Zajko st. 505
29.kolo 13.4.2019 ... ŠKK Tlmače : TKK Trenčín K WH 2: 6 /
3037:3154 / 46 záhodov
Pitterová V. 488, Šumeraj 529,
Kosorín 487, Zajko ml. 503, Gálet
528, D.Zajko 538
30.kolo 20.4.2019 ... KK Zlaté Klasy “B“ : ŠKK Tlmače 6:2 /
3387:3207 / 59 záhodov
Fábik 553, Lehocký 582, D.Zajko 500, Gálet 510, Šumeraj 549,
Zajko st. 513

TABUĽKA po 30.kole:
Vanda Pitterová ... po odohraní svojej súťaže

Výsledky ŠKK Tlmače v súťaži II.ligy Západ na JAR
2019:
16.kolo 19.2.2019 ... KK Preseľany“B“ : ŠKK Tlmače 6:2 / 3148:3125
/ 47 záhodov
Fábik
516, Šumeraj 518, Gálet 494, Zajko
ml.528, Pitter 551, Zajko st.518.
17.kolo 19.1.2019 ... ŠKK Tlmače : KK Limbach 6:2 / 3173:3151 /
38 záhodov
Fábik 537, Šumeraj 502, Lehocký 473, Gálet 566, Pitter 573, Zajko st.522

st. 463, Šumeraj 454
24.kolo 9.3.2019 ... ŠKK Tlmače
: KK Cabaj-Čápor 1:7 / 3161:3334 /
48 záhodov
Kosorín 512, F.Zajko 538, Gálet
506, D.Zajko 519, Šumeraj J. 530,
Zajko st. 556
25. ko l o 14 . 3. 2019 . . . M K K
St.Turá-Dubnica : ŠKK Tlmače 2:6
/ 3217:3297 / 40 záhodov
Fábik 555, Zajko ml. 534, Gálet
602, D.Zajko 518, Zajko st. 567, Šumeraj J. 521

1.Cabaj-Čápor 50, 2.Trenčín
KWH 42, 3.Bánovce 40, 4.Trenčín“B“ 38, 5.Preseľany “B“ 34,
6.Pobedim“B“ 32, 7.Piešťany“B“
32, 8.Tlmače 31, 9.Priatelia BA
30, 10.Nitra 29, 11.Zl.Klasy“B“ 25,
12. Tatran BA“B“ 23, 13.Šaľa“B“ 23,
14.Stará Turá-Dubnica 20, 15. Limbach 17, 16.Galanta“B“ 14.
Postup do I.ligy Západ si vybojovali prvé dve družstvá tabuľky.

Úspešnosť a formu hráčov
ŠKK je možné deklarovať aj
uvedením priemeru z priemerov dráh doma-vonku :
1. Pitter 551,7 / 22 záp., 2. Zajko
F. 543,1 / 8 záp., 3. Fábik 533,6 / 25

záp., 4. J.Zajko ml. 528,1 / 13 záp.,
5. Gálet 524,9 / 25 záp., 6. J.Zajko
st. 518,3 / 27 záp., 7. Lehocký 515,6
/ 13 záp., 8. Zajko D. 513,6 / 8 záp.,
9. Šumeraj 507,5 / 24 záp., 10. Kosorín 497,3 / 13 záp., 11. Vrablec
492,0 / 1 záp., 12. Pitterová 488,0
/ 1 záp. Miloš Havran sa do zápasov nezapojil pre dlhodobú prácu
v zahraničí.

Najlepší výkon dosiahnutý
v majstrovskej súťaži
a v SP 2019 :

1. Pitter 626, 2. Gálet 602, 3. Zajko F. 593, 4. Fábik 585, 5.-6. Lehocký-Šumeraj 582, 7. J.Zajko ml. 576,
8. J.Zajko st. 569, 9. Kosorín 542,
10. Zajko D. 538, 11. Vrablec 492,
12. Pitterová 488.

Majstrovstvá NR-kraja
v januári 2019:
Športový kolkársky klub Tlmače
zorganizoval na dráhach v Žarnovici dňa 5.-6.1.2019 Majstrovstvá
NR-kraja 2019 v kategóriách dorastenci, juniori, juniorky, muži, seniorky a seniori.
Tlmačania dosiahli nasledovné
úspechy:
Dorast U18 - 1. Dominik Zajko
/ postup na M-SR 2019,
Juniori U23 - 1. Filip Zajko / postup na
M-SR 2019, Juniorky U23 – 2. Vanda Pitterová / postup na M-SR 2019,
Muži U49 – 4. Lehocký, 11. J.Zajko
ml., 16. Vrablec, Seniori Ü50 – 3. Šumeraj / postup na M-SR 2019, 7.
Pitter, 8. Fábik, 9. J.Zajko st.,
Seniori Ü60 – 3. Gálet / postup
na M-SR 2019, 8. Kosorín.
( FOTO: D.Zajko, F.Zajko, V.Pitterová, J.Šumeraj, J.Gálet )

Aktivity ŠKK v Slovenskom
pohári družstiev 2019:
ŠKK Tlmače sa v tomto roku prihlásili aj do Slovenského pohára
družstiev, ktorý sa hrá so štyrmi
hráčmi na 120 HZ systémom doma-vonku. V prvom kole sa Tlmačania stretli s rezervou Tatran BA

Tlmačské echo
„B“, s ktorými hrali:
1. ko l o S P 23.1. 2019 . . . K K
Tatran BA “B“ : ŠKK Tlmače 2:4 /
2062:2138 / 19 záhodov
Fábik 513, Gálet 564, Pitter 565,
J.Zajko st. 496
1.kolo SP 5.2.2019 ... ŠKK Tlmače : KK Tatran BA “B“ 4:2 / 2076:2042
/ 26 záhodov
Fábik 484, Gálet 514, Pitter 543,
J.Zajko st. 535
V druhom kole sa stretli s extraligovým družstvom ŽP Podbrezová „B“ a odohrali s nimi nasledovné duely:
2.kolo SP 23.4.2019 ... ŠKK
Tlmače : ŽP Podbrezová “B“ 2:4 /
2150:2228 / 20 záhodov
Zajko D. 537, Šumeraj 517, Pitter
555, J.Zajko st. 541
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ŠACHISTI ŠK TLMAČE
Po ukončení šachových súťaží
družstiev pokračuje na Slovensku šachový život organizovaním turnajov.
Začiatkom júna organizoval SIM-SIM
Topoľčany i Majstrovstvá Slovenska
Jednotlivcov a 4-členných družstiev
v rapid šachu. Rapid šach je v súčasnosti populárny, keďže sa jedná o
šach s časovým limitom 15 minút
na partiu pre každého hráča.
V obidvoch turnajoch mal zastúpenie aj ŠK TLMAČE – v súťaži jednotlivcov – Tomáš Béreš (25., 5/9),
Róbert Bajnok (64., 3/9) a Dominik

a vo svojej kategórii 2. miesto. Turnaj
vyhral mladý nádejný hráč – vlaňajší majster sveta do 18 rokov – Viktor
Gažík, momentálne v celkovom hodnotení druhý hráč Slovenska.
Na druhý deň sa konala súťaž 4-člených družstiev. ŠK Tlmače reprezentovali: 1. šachovnica Kaliský Vladimír (4,5/9), 2. Béreš Lukáš (3,5/9),
3. Béreš Dominik (4,5/9) a 4. Béreš
Tomáš (5,5/9).
Štvorica Tlmačanov bola najväčším prekvapením turnaja . V štartovnom poli 20 mužstiev Tlmače

Béreš (30., 5/9). V širokom štartovnom poli 80 hráčov si veľmi dobre
počínal Tomáš Béreš, keď v celkovom umiestnení obsadil 25. miesto

dokonca v poslednom deviatom
kole hrali o medailové umiestnenie s Podhájskou. V prípade víťazstva by skončili na 3. mieste, avšak

2.kolo SP 30.4.2019 ... ŽP Podbrezová “B“ : ŠKK Tlmače 4:2 /
2302:2206 / 33 záhodov
Pitter 626, J.Zajko st. 534, Šumeraj 542, Zajko D. /po 61.hode
Gálet 504

Umiestnenie hráčov
ŠKK Tlmače na M-SR 2019:
Na Majstrovstvách Slovenska
pre r.2019 nedosiahli hráči ŠKK
Tlmače umiestnenie, k toré by
zodpovedalo ich schopnostiam,
napriek tomu im k výkonom gratulujeme :
Dorastenci U18 v Starej Turej
27.4.2019 / 34 hráčov ........ Dominik Zajko / 21.miesto, 544 kolov.
Juniori U23 v Modranke 4.5.5.2019 / 32 hráčov ................ Filip Zajko / neúčasť pre študijné
povinnosti.
Juniorky U23 v Rakoviciach 4.5.5.2019 / 12 hráčok ......... Vanda
Pitterová / neúčasť pre zranenie.
Seniori Ü50 v Rimavskej Sobote
4.5.2019 / 30 hráčov ...... Jozef Šumeraj
/ 25.miesto, 500 kolov.
Seniori Ü60 vo Vrútkach 4.5.2019
/ 32 hráčov ................... Jaroslav Gálet
/ 29.miesto, 523 kolov.
Súťažný ročník 2018-19, ako i
účinkovanie ŠKK v 2.lige Západ je
možné z celkového pohľadu hodnotiť veľmi pozitívne, gratulujem
hráčom k ich vydareným výkonom
a do ďaľších ročníkov a aktivít prajem hlavne zdravie, športovú formu a elán, určujúce to aspekty v
tom našom kolkárskom športe. A
zástupcom mesta Tlmače prajem
úspech v riešení zaistenia objektu
pre novú 4-dráhovú kolkáreň na
území mesta – ASK sú už doma.
Link na výsledky na internete: www.kolky.sk / Výsledky / ON
LINE výsledky / 2.liga Západ.

Turistika v našom meste
Tento druh športovej aktivity má
v našom meste dlhoročnú tradíciu.
Radí sa medzi najpočetnejšie organizácie. V tomto roku Klub slovenských turistov (KST) Tlmače má 26
dospelých členov a 22 detských členov. Kalendár turistických podujatí
je každým rokom bohatší a rozmanitejší. Preto čitateľa oboznámime
len s niektorými akciami, ktoré vykresľujú prierez činnosti KST.
Prelom mesiaca január a február
2019 nás zastihol tradične na bežkách v Kremnických vrchoch. Vo
februári vždy sa zúčastňujeme zimného výstupu na Sitno. T.r. to už bol
32. ročník memoriálu Ing. Viliama
Paulíniho, nestora levickej (tlmačskej) turistiky. K marcu už neodmysliteľne patrí Jozefovská túra, tentoraz na Omšenskú babu (Trenčianske
Teplice) za účasti 70 turistov okresu.
30. marca naša turistika smerovala
do okolia Novej Bane na miesta zvané Zbojnícke studničky a Zvonička.
Apríl bol v znamení krásnej turistiky
v menej známych miestach severnej
strany pohoria Tríbeč – Hrdovická rezervácia. Obidve akcie boli za účasti
po 40 turistov. Najbohatší mesiac na
počet akcii je máj. 8. máj sa naši tu-

risti šplhali nad obec Brehy na kopec
Hulín-Biela skala. 11. mája sa dali do
pohybu aj cykloturisti po cestách,
necestách zo Žarnovice do Levíc
(približne 50 km). Na koniec mesiaca máj pekný turistický výlet (nielen)
pre deti do Bojníc. Júnom sa začína
pre turistov letné obdobie plné výdatnejšej (výkonnejšej ) turistiky po
menej navštevovanejších miestach
slovenskej krajiny. Nezabudneme aj
na naše “turistické“ deti cez prázdniny. O tom však nabudúce.
Okrem predstavených aktivít
KST v spolupráci s mestom realizu-

šachové šťastie sa priklonilo súperovi a Tlmačania obsadili 5. miesto,
čo je však z pohľadu štartovného
poľa veľmi pekným vystúpením a
Tlmače opäť dokázali , že patria na
šachovú mapu Slovenska. Víťazom
súťaže mužstiev sa stalo mužstvo
Topoľčian, s ktorým tlmačské družstvo dokázalo remizovať.
V sobotu 22.06. sa konali aj Majstrovstvá okresu Levice v Želiezovciach. ŠK Tlmače malo výrazné zastúpenie 8 hráčov a z celkového poľa
21 hráčov nesklamali. Tomášovi Bérešovi sa podarilo uhrať opäť najlepší výsledok a skončil na celkovom
2. mieste s 5,5 bodmi len za Martinom Chlpíkom (6 bodov, Šk Levice).
Na 3. mieste skončil Dominik Béreš
(5b.). Róbert Bajnok sa umiestnil na
7. Mieste (4b.). V prvej polovici skončil ešte na 10. mieste Karol Borsík.
Hana Havranová sa stala víťazkou
kategórie neregistrovaných hráčov
(16., 3b.). Samuel Kravec – 17. miesto,
3b. a Sebastián Néma – 19. miesto,
2b. Oleksandra Khovpei na svojom
prvom turnaji uhrala 1 bod a skončila na celkovo 21. mieste.
Začiatkom augusta v dňoch 1.8
– 11.8 bude Bratislava patriť mladým
šachistom z celej Európy, keďže sú
v našom hlavnom meste organizované Majstrovstvá Európy mládeže v kategóriách (8,12,..,18 rokov). V
kategórii chlapcov do 16 rokov nás
bude reprezentovať aj tlmačský talent Tomáš Béreš.
je predstavu rekreačno – náučného chodníka v našom okolí. Začiatok a koniec tohto chodníka bude
v centre Lipníka. Jeho trasa pôjde
cez park do priestoru pred cintorín, kde bude 1. informačná tabuľa.
Ďaľšie pokračovanie sleduje zvážnicu ku „Kabátovcom“ a výstupom
na Plešovicu (vykrývač) s vyhliadkou
na juh. Odtiaľ chodníkom naspäť ku
„Kabátovcom“. Pokračuje sa krajom
lesa na štátnu cestu smerom na M.
Kozmálovce, asi po 200 m sa prudko zabočí doľava a lesnou cestou
nad štadión (Lipa). Parkom späť do
centra Lipníka. K tomu sa vrátime v
nasledovnom čísle ECHA.
J. Pecha
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