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Slovo na úvod
Milí priatelia,
niekedy mám pocit, že svet okolo nás sa stáva čím ďalej tým nepochopiteľnejší, nezrozumiteľnejší.
Život sa rúti obrovským tempom,
každý deň sme vystavovaní nárokom a tlakom, neprajnosti a osočovaniu, stretáme sa s ťažkosťami
ﬁnančnými či zdravotnými.
Počas volebného víkendu do
VÚC na Slovensku sa prehnal nad
Filipínami ničivý tajfún. Britský lovec
búrok sa počas tajfúnu cítil ako v
nejakom katastroﬁckom ﬁlme. Bolo
to také zlé, že to ani nevyzeralo,
že je to skutočné. Nám počas toho
víkendu nič okrem novembrového
dažďa nehrozilo, no napriek tomu
sme si prakticky na celom Slovensku nenašli cestu k volebným urnám
(v NR kraji 17,91%, v okrese Levice
16,31%). Župné voľby na Slovensku
nám ukázali víťazstvo Smeru v regiónoch, víťazstvo pravice v hlavnom
meste, úspech extrémizmu (postup
Mariána Kotlebu do 2. kola volieb
predsedu VUC Banskobystrického kraja), ako i nečakané súboje
o post predsedov VUC v Nitrianskom, Trnavskom a Košickom kraji
(Belica-Galbavý, Mikuš–Berényi či
Trebuľa-Bauer). Prekvapivo vysoký
výsledok Mariána Kotlebu je podľa
riaditeľa Múzea SNP odrazom katastrofálnej ekonomickej situácie,
ale najmä absolútnej krízy morálky.
A akú správu vyslali župné voľby
o krajine? Ledva skončili, už sa hovorí o zmene. Nepochybne prišiel
čas prehodnotiť územnú reformu
samosprávy. Prišiel čas, aby sa
podobou VUC a ich právomocami
začali politici zaoberať.

Rok 2013 bol aj
rokom významného
výročia, príchodu Sv.
Cyrila a Metoda na
územie
dnešného
Slovenska. Uplynulo
1150 rokov odvtedy,
čo učenci priniesli
vtedajším obyvateľom
pôvodné písmo, do
jazyka starých Slovanov preložili celú
liturgiu a časť Biblie.
Všetko, čo naši predkovia získali touto
udalosťou je súčasťou
i našej histórie. Dnes
je na nás, aby sme si
krajinu, v ktorej žijeme
vážili a chránili ju.
Dnes je na nás, aby
sme odkaz našich
predchodcov a predkov napĺňali. Udalosti,
ktoré sú zapísané zlatými literami v našej
histórii nabrali reálne
kontúry aj tu, priamo
za našimi humnami.
Ak sa na chvíľočku zastavíme a
započúvame do šumenia okolitých
lesov a vôd Hrona pod Festungom,
možno si uvedomíme, že príbehy
znova ožívajú. Naša krajina nesie
stále stopy mnohých význačných
udalostí, mnohých príbehov a my
máme tú veľkú poctu, že môžeme
tieto príbehy stále a stále napĺňať
novým obsahom.
Myslím si, že by sme nemali zabúdať ani na 17. november,
pretože tento deň nie je len dňom
študentov. Pád komunizmu slávi
24 rokov. V Bratislave síce pochodovali študenti už 16. novembra,
ale to sa dožadovali “iba“ dialógu
o školskej reforme. Na pražskej

Národnej triede stáli 17. novembra proti sebe - policajti a študenti.
Proti pokojnej študentskej manifestácii tvrdo zakročili policajné sily.
V stredu 22. novembra, sa konal
prvý z pamätných mítingov na Námestí SNP za účasti 100-tisíc ľudí.
27. novembra sa v celej republike konal generálny štrajk. Bolo
to vlastne svojrázne referendum,
v ktorom spoločnosť vrátane robotníkov odmietla ďalej podporovať
vládu štátostrany. Na generálny
štrajk 1989 si pamätá najviac ľudí,
lebo v ten deň sa revolúcia dostala
z najväčších miest aj na vidiek. Na
vidiek odľahlý, ale aj celkom blízky.
Autá trúbili, zvony vyzváňali, sirény
húkali. Prvých desať
dní po 17. novembri
Pozn. redakcie: V čase uzávierky práve prebiehalo druhé kolo volieb na predsedu NSK.
bolo
rozhodujúcich.
Výsledky volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Čo Poliakom trvalo dezo dňa 23. 11. 2013 v meste Tlmače
sať rokov a Maďarom
desať mesiacov, to
P. č.
Meno a priezvisko
Politická strana
Počet
%
Česi a Slováci dokáhlasov
zali za desať dní, písal
1.
Milan Belica, doc.Ing.PhD SMER - sociálna demokra- 429
85,29
s neskrývaným obdicia
vom britský spisovateľ
a publicista Timothy
2.
Tomáš Galbavý, Mgr.
MOST - HÍD, Nová väčši- 74
14,71
G. Ash. Skrátka, režim
na - Dohoda (D. Lipšic),
sa rozložil, stará moc
Občianska konzervatívna
bola v troskách.
strana, Sloboda a SolidariUž len pár dní. A buta, Slovenská demokraticdú tu Vianoce. Krásne
ká a kresťanská únia - Dea voňavé... Čo všetko
mokratická strana, Strana
nám napadne, keď
maďarskej komunity
počujeme toto čarovZ celkového počtu 3319 oprávnených voličov sa zúčastnilo 503, čo je 15,16 %
né slovo? Pokoj, ra-

Foto: Ing. Jaroslav Burjaniv
dosť, láska, prítomnosť najdrahších
osôb, čas, kedy mäkne každé ľudské srdce... Odkiaľ táto nežnosť,
kde má svoj prameň? Hoci boli
v dejinách ľudstva všelijaké časy,
spomienka na narodenie Ježiša, na
Vianoce, nikdy nevymizla. Vianoce
majú svoje miesto v srdci človeka.
Na Vianoce oslavujeme narodenie
Vykupiteľa. S ním oslavujeme aj
narodenie nás samých, narodenie druhej šance. Prišiel, aby nám
znova daroval to, čo sme stratili
vlastnou vinou. Prekonáva všetky
očakávania: miluje bez podmienok, bez hraníc, nezištne; miluje
všetkých ľudí napriek ich hriešnosti. Toto je posolstvo Vianoc: prijať
takúto Božiu lásku a odovzdávať ju
ďalej. Sme pozvaní k láske, ktorá
niečo stojí, ale prináša odpustenie,
pokoj, život...
V každodennom živote nemáme
čas zastaviť sa, žijeme vo veľmi
rýchlom tempe. Strácame tak zo
zreteľa to, čo je v živote podstatné,
to, čo je najdôležitejšie. Vianoce sú
časom, kedy sa chceme zastaviť,
kedy chceme mať čas jeden pre
druhého. Vianoce chcú byť sviatkami lásky, rodiny, vzťahov, vzájomného obdarúvania sa – a to nielen
vecnými darmi, ale predovšetkým
darom seba samých. Ani najväčší
dar nemôže nahradiť dar nás samých. Hodnota daru naozaj nezávisí od jeho ceny, ale od lásky, s akou
ho dávame.
j.ž.
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Všeobecnozáväzné nariadenie MESTA TLMAČE
č. 3/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014
Sadzba dane
Správca dane ustanovuje pre pozemky na území mesta Tlmače
ročnú sadzbu dane z pozemkov:
Predmet dane

Hodnota pozem.
v €/m²

Sadzba dane
v % zo základu

a/ orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady, trvalé
trávnaté porasty

1,025

0,43%

b/ záhrady

1,858

0,67%

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,858

0,67%

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané vodné plochy

1,025

0,43%

Sadzba dane
Správca dane ustanovuje pre stavby na území mesta Tlmače
ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy nasledovne:

Všeobecnozáväzné nariadenie
MESTA TLMAČE č. 4/2013
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2014
DAŇ ZA PSA
§2 Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny
rok vo výške 25 €.
§3 Zníženie sadzby dane za psa
Správca dane ustanovuje zníženie sadzby dane uvedenej v §2 na
5 € za jedného psa chovaného alebo držaného v rodinnom dome.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Sadzba dane
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v € za
každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a
za každý aj začatý deň.
Sadzba dane sa určuje nasledovne:
Predmet dane

Sadzba dane
0,400 € / m2/ deň

Predmet dane

Sadzba dane

a/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,083 €/1m2

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb :- prenosné
stánky

0,118 €/1m2

b) za umiestnenie stavebného zariadenia

0,400 € / m2/ deň

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu.

c) za umiestnenie predajného zariadenia –napr. predaj z pojazdných aut

2,000 €/deň
0,100 €/ m2/ deň

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu

0,238 €/1m2

d) za umiestnenie zariadenia cirkusu,
zariadenia lunaparku a inýchatrakcií
e) za umiestnenie skládky

0,100 €/ m2/ deň

d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových
domov

0,397 €/1m2

e) priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane
stavieb na vlastnú administratívu

1,495 €/1m2

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou.

2,465 €/1m2

g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až
f/

0,390 €/1m2

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Sadzba poplatku
Zdaňovacie obdobie, na ktoré sa poplatok vyrubuje na kalendárny
rok.
Sadzby poplatku
Mesto Tlmače stanovuje sadzbu poplatku na 0,060 € 1/osoba /
deň, 22 € 1/osoba/rok.
Splatnosť poplatku
Mesto Tlmače vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie
obdobie.

Rekonštrukcia budovy Základnej školy v Tlmačoch
Budovy areálu Základnej školy (ZŠ) v Tlmačoch sú už vlastne pamätníkmi a je nevyhnutnosťou začať postupne realizovať ich obnovu
stavebnými úpravami.
Keďže v predchádzajúcom období sa nepodarilo uskutočniť ich rekonštrukciu, zostala
táto téma dôležitou prioritou nového vedenia
mesta. Kroky a snahy, v podobe podávania
žiadostí o získanie potrebných ﬁnanci boli
nakoniec úspešné a tak sa v týchto dňoch už
môžeme tešiť a konštatovať, že na hlavnej
školskej budove sa začalo s výmenou nových
plastových okien a vstupných dverí. Prostriedky sa podarilo získať z fondu Obvodného úradu
v Nitre – odbor školstva určeného na riešenie
havarijných situácií školských objektov.
Mesto sa bude naďalej snažiť takéto ﬁnanč-

né zdroje získavať aj v r.2014, aby sa mohlo
pokračovať s obnovou aj ostatných budov areálu základnej školy.
Nezanedbateľnou je tiež skutočnosť, že po
mnohých rokoch sa podarilo doriešiť otázku
zariadenia nových priestorov pre Základnú
umeleckú školu (ZUŠ) Tlmače (pozn. Pôvodné
priestory ZUŠ v Tlmačoch na Tekovskej ulici
sú majetkom rímsko-katolíckej cirkvi a ani po
mnohých rokovaniach so zástupcami vlastníka
nedošlo k dohode vo veci majetkovo – právneho vysporiadania v prospech mesta).
Nový domov pre všetky odbory ZUŠ sa
mestu v spolupráci so zástupcami ZŠ podarilo
stavebnými úpravami zriadiť v objekte bývalej
školskej družiny.
Jarmila Citoríková
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Zo života detí materskej školy Lúčik v Tlmačoch
Materská škola Lúčik v Tlmačoch dlhodobo pripravuje pre
deti, ktoré navštevujú materskú
školu, zaujímavé a rozmanité
podujatia. Druhý polrok školského roka 2012/2013 bol naplnený
množstvom aktivít, ktoré prebiehali v súlade s Plánom práce. Deň
otvorených dverí je už tradične
naplánovaný na mesiac marec. V
určený deň sme otvorili brány mamičkám a deťom, ktoré sa zúčastnili zápisu na predprimárne vzdelávanie. Hry, zábava a edukačné
aktivity prebiehali pri všetkých
akciách. Výpočet je bohatý : Vítanie jari, Deň zeme, Deň vody, Deň
matiek, Malí zdravotníci, Medzinárodný deň detí, Deň otcov.
Atmosféra Malých zdravotníkov
je veľmi emotívna. V spolupráci
s Klubom zdravých materských
škôl, Slovenským červeným krí-

 Malí zdravotníci

žom v Leviciach a Transfúznou
stanicou v Nitre kladieme deťom
základy v oblasti poskytovania
prvej pomoci. Počas prehliadky
deti poskytovali prvú pomoc pri
popálenine, odrenine a uštipnutí
včelou. Prehliadka okrem edukačného pôsobenia na deti v
oblasti formovania zdravotného
povedomia plní aj funkciu prevencie. Neopakovateľná atmosféra Dňa matiek bola znásobená
krásnym a od srdca pripraveným
a uvedeným programom. Na Medzinárodný deň detí sme deťom
pripravili prekvapenie vo forme
indiánskeho dňa. Zábava to bola
ohromná – malí indiáni sa pretekali v člnoch, zdolávali prekážky
v divočine, stopovali medveďa a
nakoniec si zastrieľali šípmi na
terč. Indiánsky deň mal veľký
úspech a tak sme si ho zopakova-

 Indiánsky deň

li na Deň otcov, kde sa do súťaží
zapojili aj oteckovia. Školský rok
sme ukončili nezabudnuteľnou
Rozlúčkovou slávnosťou s deťmi
odchádzajúcimi do školy.
Sprístupnili sme priestory materskej školy pre Materské centrum Lipka. Dúfame, že spoločné
akcie a hry umožnia deťom MC
ľahšiu adaptáciu v budúcnosti.
Materská škola v septembri
otvorila svoje brány pre všetky
deti, ktoré sa už nevedeli dočkať
čo je u nás nové. Novými kamarátmi sa stali žirafky. A že boli aj
slzičky? Nevadí, veľmi rýchlo slzičky utreli pani učiteľky. Popestovali, pohladili a bolo po plači.
Najlepšie to dokázali na Imatri-

kulácii nováčikov a vystúpení pre
starých rodičov. Žiaden plač. A tak
odkazujeme rodičom: „Pripravujte
sa na škôlku spoločne, predídete
stresom a pochybnostiam, či je o
dieťatko v materskej škole dobre
postarané“.
Osem učiteliek tvorí v štyroch
triedach atmosféru bezpečného, podnetného, stimulujúceho,
takmer rodinného prostredia s
možnosťou tak individuálnej,
ako aj skupinovej práce. Prajem
všetkým, ktorí sa podieľajú na
výchove a vzdelávaní detí veľa
zdravia a tvorivých síl pre ďalšie
krásne obdobie školského roka
2013/2014.
Eva Gondová,
riaditeľka MŠ

Materská škola na Novej ulici 2 v Tlmačoch
Materská škola na Novej ulici
2 v Tlmačoch, je rodinného typu.
Máme 21 detí, ktoré pravidelne
materskú školu navštevujú. Pracujeme s nimi podľa školského
vzdelávacieho programu Slniečka, ktorý sme doplnili o svoje
projekty – Ľudová slovesnosť
a Environmentálna výchova.
K napísaniu projektu z oblasti
ochrany a poznania prírody nás
viedlo to, že naša škola je obklopená krásnym zeleným areálom,
máme blízko rieku Hron. Celý
projekt je zameraný na utváranie pozitívneho vzťahu k prírode.
Prostredníctvom rôznych aktivít,
hier a zážitkového učenia deti
pozorujú život na lúke – chrobáky, motýle a život pri rieke – ryby,
rôzne druhy vtákov, slimáky a
pod. Najradšej deti pobehujú po
školskom dvore s lupou a všetko
dôkladne poprezerajú.
Počúvame aj rôzne zvuky na dvore

– spev vtákov. V zime
vtáčiky prikrmujeme. Minulú zimu nám priletela
na dvor žlna, ktorú sme
cez okno pozorovali. Na
dvore máme veľa stromov, ktoré deti pozorujú od jari až do jesene.
Na jar sme si spravili
hriadku, kde sme spoločne zasiali reďkovku,
zasadili cibuľku, tekvice. Zasiali sme si aj
kvety, ktoré sme potom
pozorovali od momentu, ako vyšli zo zeme.
Zbierame si plody, ko Tekvicové kráľovstvo
náre a listy, z ktorých si
deti radi vyrábajú rôzne
výtvory. Ale zbierajú aj predme- je odkázaná práve na nich. Odty, ktoré na dvor nepatria, ktoré padky nám tam často nechávanám prostredie znečisťujú a ško- jú staršie deti, ktoré chodia na
dia prírode. Tým, že upratujú na školský dvor. Deti sa takto učia
dvore si vlastne uvedomujú, že prírodu chrániť, starať sa o ňu a
príroda okolo materskej školy zároveň ju milovať. V jeseni sme

si s rodičmi vyrobili rôzne predmety z tekvíc a prírodnín. Tieto
naše výtvory potom zdobili kostol
v dolnej časti mesta.
Daniela Vidanová
učiteľka MŠ
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Aktivity školy očami detí
Hodina v mestskej knižnici
V piatok 20. 9. 2013 sa piataci vybrali do knižnice v Mestskom kultúrnom stredisku v Tlmačoch. Béčkari na prvú a áčkari na druhú hodinu, spolu
so svojimi pani učiteľkami slovenčiny a literatúry. Pani knihovníčka Marta
Oťáziková porozprávala deťom o tom, kedy vznikla knižnica, ako funguje, že bola zlúčená s dolnou časťou v „dedine“. Zahŕňa oddelenia, ako
napríklad: detská literatúra, encyklopédie, romány pre dospelých, poézia,
náučná literatúra a iné. Žiaci sa dozvedeli, ako si môžu požičiavať knižky,
kedy a ako sa o ne starať. A potom dostali po celej knižnici rozchod 
Spracovala Kika

t Záložka do knihy spája školy
k
e
j
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Žiaci 1. stupňa sa zapojili do medzinárodného projektu, nazvaného
Záložka do knihy spája školy, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov
medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrábali záložky rôznymi technikami, aby boli čo najzaujímavejšie. Témou záložiek bol obľúbený literárny
hrdina. Všetky naše záložky sme poslali našej partnerskejškole v ČR
ZŠ - Zbraslavice.
Ďakujeme všetkým žiakom a pani učitelkám!

Kubánske veľvyslanectvo
Kubánske veľvyslanectvo oslavovalo 10. výročie priateľstva so Slovenskom. Deti sa zapojili do sútaží poézie, prózy a výtvarných prác. Ocenení
z našej školy boli za:
Poéziu:
Lukáš Bandúr (7.A) - 2.miesto
Matúš Jakab (bývalá 6.A) - 3. miesto
Kristína Szeinerová (bývalá 9.B) - cena veľvyslankyne
Boris Hudec (bývalá 9.B) – cena predsedu SPKaS
Prózu:
Boris Hudec (bývalá 9.B) - 3.miesto
Timea Hodálová (bývalá 9.B) - 1.miesto
Výtvarné práce:
Jasmína Tarišková – (MŠ Tlmače) 1. miesto
Martina Pischová (bývalá 9.B) – 3.miesto
Tomáš Bajza (9.B)- špeciálna cena kurátora výstavy
Program akcie zabezpečili žiaci z našej školy tým, že spievali ľudové
piesne regiónu TEKOV. Medzi speváčkami boli: Romana Beňušová, Dominika Herczegová, Nina Ďatková, Jakub Stehlík (ZŠ Rybník). Pani veľvyslankyňa bola veľmi milá a verím, že každému tam bolo veľmi dobre.
Spracovala: Emma Obertová, 5.A

Burza škôl v Leviciach

Dňa 23. októbra 2013 sa uskutočnila Burza škôl v Leviciach. Účasť
potvrdilo 30 škôl. Učitelia reprezentovali školy, v ktorých učia a ochotne
rozprávali o programoch a jednotlivých predmetoch. Pri každom stánku
rozdávali letáčiky, v ktorých sme sa dozvedeli napríklad o Den otvorených dverí, ale aj o nezamestnanosti po vyštudovaní.
Napísal Marek Uhnák

Exurzia v Slovenskej národnej galérii

Dňa 24. októbra (štvrtok) sme vlakom cestovali dve hodiny do Bratislavy. Prišli sme pred staršiu budovu a vyčkali asi štvrť hodinku, lebo ešte
mali zatvorené pre verejnosť. Dostali sme interaktívnu pomôcku s mapkou, jednotlivými storočiami i obrázkami, ktoré bolo treba pospájať. Potom
aj určiť názvy budov a stavieb. Vypočuli sme si prednášku o architektúre,
prezreli si fotograﬁe, vytvorili nové modely budovy. Zamestnanci galérie
si ich aj odfotili.
Pešo sme sa potom presunuli do mesta, kde sme dostali rozchod do pol
tretej. A vlakom sme sa dostali aj naspäť do Kozároviec za 2,5 hodiny, kam
pre nás prišli rodičia alebo sme odišli objednaným autobusom na Lipník.
Natália D.

Hasičská súťaž Plameň - Jesenná časť 2013
Hasičská súťaž Plameň sa uskutočnila 5. 10. 2013 v Kalnej nad Hronom v sobotu. Témy tejto súťaže boli rozdelené do mladších a starších
kategórii. Z našej školy sa zúčastnili títo mladší : Diana Pukačová, Laura
Kurucová, Simona Fazekašová, Simona Némová, Ema Hudecová. A zo
starších: Sabina Furárová, Lukrécia Ďurčaťová, Marek Horniaček, Adam
Seres, Lukáš Bandúr. Všetci žiaci boli cvičení pod dohľadom pani učiteľky
Števkovej. Mladší získali 3. miesto a starší 2. miesto. Gratulujeme.
Sabina a Lukina
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Strojári tlmačskej Strednej odbornej školy technickej
s novými skúsenosťami a zručnosťami
Vďaka ďalšiemu grantu z projeknadobudnutie nových praktických
Českej republiky, kde sme niektorí
páčilo. Naučil som sa ovládať jeden
tov Európskej únii študenti Strednej
zručností na obrábacích strojoch,
z nás po prvýkrát videli známy praž- z najnovších programov, videl som
odbornej školy technickej v Tlmaktoré sú moderné a s ktorými sa aj ský orloj, či prešli sa po Václavskom
aj také programovacie stroje a začoch sa nedávno vrátili z výmenna svojich budúcich pracoviskách
námestí. Veľmi pekný zážitok mám riadenia o ktorých som doteraz len
ného pobytu z Českej republiky.
môžu stretnúť,“ prezradil jeden z
z Múzea voskových ﬁgurín. Bolo
počul. Táto stáž mi dala do môjho
Pobudli v Brne od 14. do 28. okmajstrov s dlhoročnou praxou Bc. to niečo úžasné. Doprial by som
osobného života veľmi veľa.“
tóbra spolu s majstrami odbornéMiroslav Bernát.
to vidieť aj ostatným žiakom našej
Projekt nekončí. Na jeho ďalšie
ho výcviku Štefanom Napom
pokračovanie sa tešia aj druháci
a Miroslavom Bernátom. Ich
a tretiaci, ktorým sa črtá šanca
dvojtýždňový pobyt na SŠSE v
dostať sa medzi študentov, ktorí
Brne sa uskutočnil vďaka prona budúci rok budú môcť zažiť to,
jektu Leonardo da Vinci. Dečo zažili ich spolužiaci. „Aj ja by
sať žiakov tretieho a štvrtého
som chcel vycestovať do Česka.
ročníka, odboru programátor
Budem sa usilovať počas školskéobrábacích strojov a zariadení,
ho roka dosahovať čo najlepšie
mohli vďaka získaným ﬁnančvýsledky, lebo nie každý z nás
ným prostriedkom z programu
bude mať príležitosť tam ísť. Veceloživotného vzdelávania rozrím, že triedny učiteľ a majster na
šíriť si svoje odborné zručnosti
výcviku vyberú medzi desiatku aj
v oblasti programovania a obmňa,“ dodáva terajší druhák Dasluhy CNC strojov.
libor Víťaz.
„Naša škola vypracovala
Veľkú zásluhu od vzniku myšprojekt v rámci výzvy Leonardo
lienky až po podanie projektu a
da Vinci Mobility, ktorú zverejjeho realizácii má zástupkyňa škonila Európska komisia. Následly Mgr. Mária Medzihradská, ktorá
ne bol náš projekt schválený
nakoniec dodáva. „Tešíme sa, že
v trvaní 12 mesiacov, čo znasa nám podarilo zrealizovať prvý
mená, že desať študentov od-  Študenti Strednej edbornej školy technickej v Tlmačoch - z výmenného pobytu
turnus odbornej stáže. Na budúci
boru programátor obrábacích v Českej republike
rok sa v druhom turnuse zúčaststrojov a zariadení absolvovaní stáže ďalších 14 študentov,
lo odbornú stáž v partnerskej
medzi ktorými budú aj štyri dievškole v Českej republike. Taktiež na
Okrem nadobudnutých prakticškoly. Z pobytu si odnášam nielen
čatá odboru pracovník marketingu.
budúci rok budú môcť ďalší študenti
kých zručností na odbornom výbohaté skúsenosti, ale aj nádherné
Dievčatá absolvujú stáž v hlavnom
absolvovať rovnakú stáž v druhom
cviku zažili chlapci aj relax. Počas zážitky, ktoré som tu so svojimi spo- meste, v Prahe v jednom z medziturnuse, ktorý sa uskutoční v júni“,
osobného voľna navštívili viaceré
lužiakmi mohol prežiť,“ prezrádza
národných hotelov. Na záver sa
prezradila koordinátorka projektu a
kultúrne pamiatky. „Zúčastnili sme
nám budúci maturant Lukáš Husár.
chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
zástupkyňa školy Mgr. Mária Medzisa na viacerých odborných preVzápätí sa k nemu pripája ďalší z akokoľvek pomáhajú pri realizácii
hradská.
hliadkach, počas víkendov sme
účastníkov stáže Daniel Ištván, kto- projektu.“
Prioritným zámerom projektu je
stihli navštíviť aj hlavné mesto
rý ho dopĺňa. „Aj mne sa tam veľmi
Mgr. Marián Sabala
rozšírenie odbornej pripravenosti
žiakov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného
pomeru. „Keďže častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov v
oblasti strojárstva je zvýšiť pripraV súčasnosti sa každá odborná
sa v evidencii nezamestnaných
nezamestnaných, pretože si len
venosť žiakov na programovanie a
škola snaží aktuálne reagovať na
nachádzalo len 11 absolventov
ťažko dokážu nájsť vhodné praobsluhu CNC obrábacích strojov a
potreby praxe zodpovedajúcim
našej školy z celkového počtu 184
covné miesta. Aj to svedčí o tom,
zariadení rozhodli sme sa aj týmto
vhodným obsahom vzdelávacích
študentov, ktorí za posledné dva
že výber strednej školy a profesie
spôsobom pripraviť budúcich absolprogramov. Hľadajú sa možnosti
roky ukončili štúdium. Aj toto svedje veľmi dôležitý. Nás však teší,
ventov našej školy pre ich povolaako zatraktívniť vyučovací proces
čí o tom, že študenti s takýmto že sme privítali na našej škole
nie. Vďaka schválenému projektu
v škole, zapojiť do jeho realizácie
technickým zameraním štúdia po
pomerne vysoký počet budúcich
mohli absolvovať naši študenti poľudí z praxe a žiakov správne moukončení školy nemajú problém sa
nádejných technikov. Nech sa im
čas pobytu odborný výcvik v parttivovať. Dať svojim žiakom šancu
zamestnať.
darí v správne našliapnutej ceste
nerskej škole, ktorá má kvalitné vyzažiť niečo zaujímavé s priestoPráve v tomto čase pribúdajú
za svojím povolaním.
bavenie a moderné programovacie
rom na objavovanie a osvojovanie
mnohí absolventi škôl do evidencii
Mgr. Marián Sabala
a obrábacie stroje,“ doplnila riaditeľpoznatkov. A práve o toto sa snaka Strednej odbornej školy technicžíme aj my na Strednej odbornej
kej, Ing. Janka Mrázová.
škole technickej v Tlmačoch.
Chlapcov sprevádzali počas poS novým školským rokom sme
bytu v Brne majstri odborného výcviprivítali na odbornej škole takmer
ku. „Počas dvojtýždňového pobytu
90 prváčikov, ktorí si zvolili štúštudenti nadobudli nové skúsenosti
dium odborného technického zaa zručnosti na CNC obrábacích
merania. Je to pomerne vysoké
strojoch, ktoré má tunajšia škola k
číslo budúcich nádejných technidispozícii. Veľmi cennou skúsenoskov. Voľba bola dobrá, nakoľko sú
ťou pre nich bolo aj oboznámenie
dnes na pracovnom trhu absolventi
sa po prvýkrát s riadiacim systéstrojárskeho a elektrotechnického
mom Heidenhain, ktorý naša škola
zamerania veľmi žiadaní. Svedčí
zatiaľ nemá k dispozícii. Chlapci si
o tom aj úspešnosť zamestnania
počínali veľmi dobre, v priebehu
našich bývalých študentov, ktorú
pár dní dokázali tento systém sapotvrdzuje štatistika Úradu práce,
mostatne ovládať. Náplňou pracovsociálnych vecí a rodiny v Levi Študenti Strednej edbornej školy technickej v Tlmačoch - z výmennéného programu študentov počas
ciach. Za zmienku stojí konštaho pobytu v Českej republike
odbornej stáže bolo predovšetkým
tovanie, že za posledné dva roky

Stredoškoláci nádejnými technikmi
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V Materskom centre LIPKA nudu nepoznáme
Do konca roka síce chýbajú ešte
dva mesiace, no predsa sa mi žiada
povedať - ako ten rok rýchlo ubehol! Pri deťoch všetko plynie akosi
prirýchlo, asi nikto z nás rodičov nepozná slovo nuda či dlhá chvíľa. No
a u nás – v Materskom centre LIPKA sme sa veru nenudili, stačí si pospomínať, čo všetko sme za desať
mesiacov tohto roka stihli...
Začiatkom roka MC LIPKA oslávili
už svoje štvrté narodeniny. Na oslave bolo, ako inak, veselo, veď sa na
nej zišli školáci, škôlkari, batoľatá
a dokonca aj dojčatá! Zaželali sme
si mnoho takýchto krásnych spoločných okamihov a veľa tvorivých
nápadov, ktoré by medzi nás pritiahli
ďalšie a ďalšie mamky, ockov a najmä deti. A želania sa napĺňajú...
Odštartovali sme spoluprácu
s Mgr. Michaelou Huljakovou z poradenského centra NaturCity, ktorá
medzi nás prichádza s odpoveďami
na otázky zdravia, dojčenia, výživy,
výchovy a mnohých ďalších. Na
návšteve v MC boli aj pani učiteľky
z Materskej školy a odpovedali na
zvedavé otázky mamičiek týkajúce
sa nástupu detí do materskej školy.
S MŠ sme sa spojili nielen pri organizovaní divadelných predstavení,
Mikuláša, ale aj pri kúpe novej preliezkovej zostavy na dvor MŠ a pravidelne v piatok sa aj tento školský
rok chodíme do škôlky hrať. S veľkým úspechom u mamičiek a hlavne
u detí sa stretol aj kurz Monte s Evi,
inšpirovaný Montessori pedagogikou, ktorý pre nás pravidelne pripra-

vuje Mgr. Eva Jedličková.
Už tradične sme v spolupráci s Mesským kultúrnym
strediskom Tlmače úspešne
zorganizovali v marci siedmu a v septembri už ôsmu
burzu detského ošatenia
a potrieb pre deti. V októbri k nám prišli školiteľky z
SČK, Územného spolku
Levice, aby nás naučili základy prvej pomoci. Na ďalšiu spoluprácu sa môžeme
tešiť po novom roku. Nechýbali ani obľúbené dielničky
– jarné vo farbách a tvaroch  Z Halloweenskej oslavy
Veľkej noci, po prvýkrát
do práce a predsednícke povinnosti,
sme dielničky venovali aj oslavám
Dňa otcov, kde sme našim tatom, radosti a skúsenosti posunula ďalej.
Ešte na jar sme stihli so silnou podockom, starým otcom pomaľovali zo
porou občanov mesta Tlmače nájsť
samej lásky tričká. Na farby jesene
s Mestským úradom riešenie pre
sme tiež nezabudli a všeličo sme si
detské ihrisko. To sa presťahovalo
vyrobili z toho, čo nám pani Jeseň
a rozrástlo na pešej zóne a teší sa
ponúka. A keďže jedna oslava za
obľube u detí aj rodičov. A stihli sme
rok by bola ozaj málo, oslávili sme aj
sa presťahovať! Náš nový domov je
Deň matiek, Deň detí a v tomto roku
v priestoroch MŠ LÚČIK, kde nám
po prvý krát aj Halloween. Do konca
pani riaditeľka Eva Gondová dala
roka chceme ešte stihnúť vianočné
k dispozícii dve krásne slnečné
dielničky, pretože Tlmačské Vianotriedy. Takže ak ste k nám doteraz
ce sa blížia a aj my chceme svojou
nezavítali, teraz už naozaj neváhajtroškou pomôcť ich ušľachtilej myšte! Mať MC v priestoroch materskej
lienke. V novembri sa ešte môžeme
školy je výborná príležitosť a neopaspoločne so škôlkármi tešiť na divakovateľná šanca, aby si deti zvykli
dielko, no a potom už budeme netrna priestory, dvor a atmosféru škôlpezlivo čakať Mikuláša, ktorý naše
ky skôr, ako do nej potom sami, bez
deti určite neobíde!
nás rodičov nastúpia. Všetky aktuA čo ďalšie sme stihli? Stihli sme
álne informácie o programe a dianí
vymeniť predsedníčku (nie preto,
v našom centre sú na našej faceže by sa nám nepáčila, práve nabookovej stránke Materské centrum
opak), Kristínka Holíková sa vrátila

Svetový deň výživy
Svetový deň výživy vystihuje citát: „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale
správne jesť, to je umenie.“ François de La Rochefoucauld

16. október je svetovým dňom
výživy. Odbor školstva, mládeže,
športu a kultúry z ÚNSK odporučil
všetkým zariadeniam školského
stravovania, aby vhodnou formou
spropagovali zdravú výživu. Keďže
sme sa na tento deň pripravovali
už vopred, pracovníci marketingu pripravili prezentáciu k tomuto
významnému dňu a svoje práce
predstavili 10. októbra 2013. Žiaci
mali za úlohu spracovať informácie
z oblasti zdravia, odpočinku, stra-

vy, pohybu, pitného režimu, výživy,
ale hlavne mali opísať svoj vlastný
životný štýl a aké zmeny by uvítali
v oblasti zdravého životného štýlu
u seba. V neposlednom rade
prezentovali to,
čo sú ochotní
urobiť preto, aby
žili zdravšie. To,
čo jeme, nám
môže predĺžiť,
ale aj skrátiť život. Výživa sa
stáva dôležitým
nástrojom prevencie a liečby
mnohých chorôb
a preto si aj žiaci uvedomujú, aké je
dôležité pristupovať ku svojmu zdraviu zodpovednejšie. Na 16. október
si naši žiaci pripravili ochutnávku
zdravej výživy, ktorá zahŕňala potravinovú pyramídu pre žiakov a zamestnancov školy v školskej jedálni. Žiaci
sa v tento deň zapojili do rôznych
aktivít, ako sú rozdávanie ovocia po
škole, ochutnávka jablkových špecialít, zdravých potravín a mnohé iné.
SOŠ technická Tlmače,
pracovníci marketingu

LIPKA, na web stránke mesta Tlmače a na mestskej nástenke.
No a keďže sa pomaly blíži koniec
roka, radi by sme sa poďakovali za
spoluprácu a ochotu Ing. Júliusovi
Bizoňovi, primátorovi mesta Tlmače,
zamestnancom Mestského úradu Tlmače, Mgr. Miroslavovi Piešovi, riaditeľovi Základnej školy Tlmače, Eve
Gondovej, riaditeľke Materskej skoly
LÚČIK, Alene Konczovej Senešiovej, riaditeľke Mestského kultúrneho
strediska Tlmače, za sponzorstvo,
materiálnu pomoc a služby Dušanovi Greksovi, predajnom Milsoft,
AB Elektro, Kvetinárstvu Adela, za
úžasné občerstvenie a torty Veronike Stonavskej a všetkým ochotným
rodičom, priateľom, dobrým ľuďom,
ktorí akokoľvek naše centrum podporili a podporujú.
Lenka Valentíniová,
predsedníčka MC LIPKA

Svetový deň cestovného ruchu

Dňa 25. septembra 2013 sa pracovníčky marketingu Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch v rámci odborného výcviku zúčastnili
exkurzie na Mestskom úrade a na Kalvárii v Leviciach.
Mali sme možnosť prezrieť si priestory Mestského úradu v Leviciach,
kde sa konajú zasadnutia mestského zastupiteľstva a rôzne významné
rokovania.
Nezabudnuteľným zážitkom bolo stretnutie s Mgr. Miroslavou Bakulovou, ktorá nás oboznámila s činnosťou a prácou mesta, ako i so stratégiou rozvoja cestovného ruchu v našom regióne.
Ďalej sme pokračovali návštevou Kalvárie s pani PhDr. Katarínou
Holbovou, pričom sme si vychutnávali krásu, ktorú nám ponúka náučný
chodník - nádherný výhľad na mesto a okolie, ale hlavne sme sa dozvedeli drahocenné informácie o histórii a vzniku Kalvárie.
Samozrejme nemohla chýbať ani spoločná fotka do kroniky.
Exkurzia bola veľmi poučná a zaujímavá a verím, že v každej z nás
zanechala hlboký zážitok.
Katarína Hlaváčová I.E
pracovníčka marketingu

 Foto pracovníčok marketingu Strednej odbornej školy technickej z
exkurzie na Mestskom úrade v Leviciach
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Kde radosť pramení
bol názov galaprogramu, ktorý sa
konal v mesiaci úcty k starším a pri
príležitosti 10. výročia založenia
speváckej skupiny „Po kúsku srdca“ – skrátene PO-KU-S z Tlmáč.
Svetlá reﬂektorov, sála Spoločenského domu v Tlmačoch na Lipníku
preplnená priaznivcami pekných
ľudových piesní, hostia v originál
čilejkárskych krojoch - súbor Krivín
z Rybníka pod vedením Emílie Krnčokovej a ľudová hudba Javorinka
z Kozároviec, ktorá pracuje pod
taktovkou p. Šmatlíka, pekná pieseň a umelecké vytvorili vynikajúcu
atmosféru v druhé nedeľné októbrové popoludnie.

predviedol s ukážkou VÍNO z bloku
DEGUSTÁCIE SRDCOM spracovanom ako triptych VÍNO, VODA,
STREK s nádychom poetiky, s humorom a láskavým pochopením
pre slabosti ľudskej povahy. Z histórie ich činnosti je treba povedať,
že vo štvrtom roku pôsobenia mala
spevácka skupina za sebou už rad
pozvaní a vystúpení, v ktorých mapujú sviatky a činnosti typické pre
jednotlivé ročné obdobia a tradičnú
úlohu ženy v nich. Po pozvaní od
Hanky Urbanovej z Vatry na účinkovanie v galaprograme v rámci
Tekovských folklórnych slávností
v Tlmačoch v roku 2008 a 2010

Ďalšia ukážka v galaprograme
U NÁS TAKÁ OBYČAJ a ZAHRAJTE MI MUZIKANTI odznela v ľudovom štýle, samozrejme aj s adekvátnym oblečením.
Spevácka skupina PO-KU-S má
svoju kroniku, dokumentáciu a archiváciu programov. Každoročnú
chronológiu svojich vystúpení spevácka skupina uverejňuje na webovej stránke mesta Tlmače, ktorej
súčasťou je aj fotogaléria. Pripravili

a gratulanti – primátor mesta Július
Bizoň, predsedníčka Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS ) v Leviciach Elena
Kolmanová, ktorá súboru odovzdala Ďakovný list za túto organizáciu,
p. Lauková, predsedníčka Miestnej
organizácie JDS Tlmače, Hanka Urbanová za FS Vatra a Július
Žúbor, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Tlmačoch,
ktorý speváckej skupine odovzdal

 Zľava: S. Titurus, M. Gatialová, A. Vnuková, M. Oťáziková, G. Hlôšková, M. Slavková, A. Schwarczová, P. Holečková, E. Zuzčáková

Už desať rokov sa so ženami
z PO-KU-Su stretávame pri rôznych
kultúrnych a spoločenských príležitostiach miestneho, regionálneho
či celoštátneho charakteru. Vždy
k jadru veci a s patričným šarmom
sprostredkúvajú to, čo k danej príležitosti pieseň ponúka. Nad skratkou
PO-KU-S sa mnohí pozastavili, navrhovali aj zmenu názvu, ale žienky
sa držali svojho: Celý život je rad
pokusov s vopred nepoznaným tajomstvom výsledku.
Návštevníkov galaprogramu vítali
v sále SD rezké tóny ľudovej hudby
Javorinka z Kozároviec. Prišiel čas
začiatku a na javisko prichádzajú
za tónov piesne Cez Tlmače tečie
vodička .. členky PO-KU-Su, ktoré
sa rad radom predstavili výstižným
veršom: Holečková Paulína, Hlôšková Gabriela, Gatialová Magdaléna, Vnuková Anna, Oťázíková Marta, Slavkovová Mária, Schwarzová
Anna, ktorá skupine pripravuje kostýmy a vizáž, Zuzčáková Eva má
na starosti tvorbu programov a ich
réžiu. Korepetície vedie a na akordeóne hrá Stanislav Titurus.
V prvom vstupe s názvom PIESEŇ – Projekt bez hraníc sa predstavili s blokom NOTOTERAPIA - Liečba piesňou a podľa piesne. Spievajú
radi, spievajú zo srdca. Vybranú tému
spracujú osobitým štýlom, slovom
navodzujú a rozohrávajú situáciu,
v ktorej následne pokračuje pieseň
a pieseň je zas novým východiskom
na rozvíjanie zámeru vystúpenia.
V tomto štýle je postavená väčšia
časť ich vystúpení.
V druhom vstupe sa PO-KU-S

nastalo v repertoári PO-KU-Su tematické obohatenie účinkovaním
v oblasti folklóru. Ich doménou je
tzv. situačný folklór. Takýto štýl si
vyžaduje znalosť zvykov, typického
ľudového prejavu, dialektu, charakteru čilejkárskej nátury. Folklór v ich
podaní to nie je hra na mladosť, ale
stotožnenie sa s časom, zmysel pre
humor a spievanie pre radosť.

putovanie pesničkami okolo Slovenska a batôžtek s pesničkami
rozbalili u svojich priateľov v Dudinciach, Santovke, Machulinciach,
Žarnovici, Červenom Hrádku, Nitre,
Lužiankach, ba aj vo Vojvodine
v Srbsku a na pôde Európskeho
parlamentu v Bruseli.
Použitím spojenia poézie a piesne PO-KU-S vytvoril niekoľko lyrických programov na tému lásky,
krásy a plynutia času v paralele
života a ročných období. V záverečnom bloku programu divákom
venovali Lupienky lásky z PAMÄTNÍČKA STAREJ MAMY. S vďačným
publikom sa rozlúčili piesňou Tam
kde sú Tlmače. A to už na javisko
prichádzajú hostia ľudová hudba
Javorinka, spevácka skupina Krivín

Pamätný list MO MS Tlmače pri
príležitosti 10. výročia vzniku speváckej skupiny za šírenie kultúrnych
hodnôt, spevu a hudobného života
v Tlmačoch.
Úprimné
gratulácie,
prejavy
uznania a ocenenia a dlhotrvajúci
záverečný potlesk si PO-KU-S právom zaslúžil. Počas svojej desaťročnej existencie za skupina hrdo
zaradila k tlmačským „robotníkom“
kultúry, ktorí prispeli a udržiavajú
vynikajúce meno a úroveň miestnej
tlmačskej kultúry ďaleko za hranicami mesta. Prajeme im do budúcna
veľa zdravia a entuziazmu a tešíme sa na ich ďalšie programy, nabité pozitívnou energiou a ľudským,
láskavým slovom.
j.ž.

Večera vtákov v Tlmačoch
Dňa 17. novembra 2013 uviedlo
Divadlo Hľadanie Tlmače v Spoločenskom dome na sídlisku Lipník už
po druhýkrát predstavenie komédie
Francisa Vebera Večera vtákov v
réžii Aleny Konczovej Senešiovej
a Juraja Hrušku. Inscenácia je v
osemnásťročnej histórii súboru v poradí už osemnástym naštudovaným
dielom. Kolektív má za sebou úspechy, na ktoré môže byť právom hrdí.
Reprezentoval nielen naše mesto,
ale aj republiku na niekoľkých zahraničných festivaloch, dvakrát účinkoval na pôde Slovenského národného divadla, je nositeľom mnohých
ocenení z oblasti réžie, či hereckej
tvorby, bol dlhé roky spoluorganizátorom tlmačských divadelných
festivalov. Nedeľné herecké výkony
a výborná réžia boli publikom hodnotené ako profesionálne, o čom
svedčilo aj záverečné, dlhotrvajúce
divácke „standing ovation“. Uprimné
poďakovanie patrí protagonistom divadla – Martinovi Kabátovi, Jozefovi
Krčmárovi, Ladislavovi Hlaváčikovi,

Katke Bátovskej, Katke Valkovičovej
a samozrejme Alene Konczovej Senešiovej a Jurajovi Hruškovi, ktorí aj
v tomto novom predstavení potvrdili
svoje kvality. Poďakovanie tomuto
kolektívu a ich priaznivcom však v
prvom rade patrí za ich 22 ročné
úsilie, ktorého výsledkom je a bolo

obohatenie kultúrno – spoločenského života nášho mesta a širenie jeho
dobrého mena. Členom divadla Hľadanie a jeho divákom prajeme, aby
„Večera vtákov“ nebola poslednou,
ktorú nám na tlmačských doskách
znamenajúcich svet ponúkli.
Lucia Kúdelová

 Zľava: J. Krčmár, K.Bátovská, L. Hlaváčik, K. Valkovičová, J.Hruška,
A. Konczová Senešiová, M. Kabát
Foto: L. Mereš
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Mesto Tlmaèe, Mestské kultúrne stredisko Tlmaèe
pozýva na benefièné podujatie

Tlmaèské Vianoce

7. decembra 2013
Spoloèenský dom Tlmaèe- Lipník
PROGRAM:
9,00 hod.
10,00 hod.
11,00 hod.

13,00 hod.
14,30 hod.
16,30 hod.

18,00 hod.

• ukážka dedinskej zabíjačky
terasa reštaurácie Garaj
• otvorenie vianočných trhov
• Materská škola Lúčik Tlmače – Lipník
• Základná škola Tlmače
• ukážky spoločenských tancov
– Matúš Chvojka,
Barbora Sklenárová s partnermi
• detský folklórny súbor Plamienok
• Základná umelecká škola Tlmače
• Ľudová hudba Javorinka Kozárovce
• privítanie Mikuláša
• rozsvietenie vianočného stromčeka
• Dinosauria show – veľkolepý návrat do praveku
Pozor! Po prvýkrát na Slovensku !
(možnosť zhotovenia fotograﬁe s dinosaurami
na počkanie)
námestie pred Spoločenským domom
• spevácka skupina PO-KU-S Tlmače
• mužská spevácka skupina
Veselí chlapi Veľké Kozmálovce

Vstupné podľa vlastného výberu – 1, 3 a 5 a viac €
Výťažok je venovaný zdravotne postihnutým deťom
mesta Tlmače
Súčasťou podujatia je predaj zabíjačkových špecialít, vareného
vína, vianočného punču a rôznych tradičných výrobkov a
predmetov v rámci ľudových trhov

Potešilo nás
• Michaela Kúdelová sa ako
čiarová rozhodkyňa zúčastnila na
elitných majstrovstvách sveta žien
v hokeji, ktoré sa konali 2. – 9.
apríla v kanadskej Ottawe. Svojou
účasťou na tomto podujatí si tak
splnila svoj veľký sen.
• 21. apríla sa mladá zdravotne
postihnutá športovkyňa z Tlmáč
Anna Vasarábová zúčastnila v Martine v netradičnom športe boccia,
kde už po tretí krát získala prvenstvo. Je to hod koženými guľami,
naplnenými pieskom. Cieľom je
nahádzať gule čo najbližšie k sebe.
V tejto disciplíne patrí Anna k najlepším vo svojej kategórii na Slovensku, o čom svedčia jej tri prvé
a jedno druhé miesto z minulých
ročníkov.
• Opäť po dvoch rokoch bol tlmačský Optimistic team súčasťou
najväčšieho trojdňového neprofesionálneho športového podujatia
Rallye raid v družobnom meste
Saint Just en Chaussée. V náročnej súťaži obstáli lepšie ako po prvý
krát, zo 114 tímov obsadili oproti
predošlej 53. pozícii tentoraz 45.
miesto, pričom boli jediným tímom
zo zahraničia.
• Pod záštitou primátora mesta
Levice Štefana Mišáka a primátora
mesta Tlmače Júliusa Bizoňa za
podpory Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Leviciach sa dňa 19. júna sa uskutočnili
športové hry organizované Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska v Tlmačoch.
• Dňa 21. júla Automotoklub
Tlmače v spolupráci s Mestským
úradom v Tlmačoch usporiadal Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky motokrose mládeže v

kubatúrach motocyklov tried MX50
a MX65 na motokrosovej trati pri
Hrone. Na štart sa postavili reprezentanti Slovenska a jazdci z Maďarskej republiky.
• 10. augusta sa bežci z Atletického klubu Tlmače zúčastnili
30. ročníka Rajeckého maratónu.
Polmaratón absolvovala Michaela
Kúdelová, veľmi úspešný bol Milan Švec, ktorý v celkovom poradí
skončil na 5. mieste, na 129. mieste skončil Slavomír Hajdučík ml.
V osobnom rekorde zabehla Sylvia
Havranová, ktorá sa v absolútnom
poradí žien umiestnila na 9. mieste.
Ďalšia zo žien Eva Seidlová zabehla svoj 271 maratón a v celkovom
poradí sa umiestnila na 14. mieste. Svoj prvý maratón zabehol aj
Andrej Salaj, čo sa mu aj s Petrom
Salajom za výborné 4 hodiny a pár
sekúnd podarilo.

Atletický klub

• Sylvia Majtánová Havranová
- za najväčší úspech asi považuje v tomto roku zabehnutie 4 maratónov, pričom 3 z nich zabehla v
čase pod 4 hodiny
- ČSOB Bratislava maratón v
marci cca 3h:58m:20s, Rajecky maratón v auguste za cca 3h:57m:30s
a Medzinárodný marathon mieru
Košice v októbri za cca 3h:56m:30s
Odbehnúť tieto tri maratóny v
jednom roku tiež znamená zúčastniť sa slovenského pohára v maratóne tzv. Slovak marathon tour, kde
zatiaľ neoﬁciálne ﬁguruje na treťom
mieste. No a samozrejme si osobne
veľmi cení 1.miesto v cestnom behu
Tlmačskej 25ky v kategórii nad 40
rokov na domácej pôde.
• Michaela Kúdelová
BEHY:
- Pyxida Čierne Kľačany, 15km
- Tlmačská 12,5-ka, 1. miesto
- Levická 5-ka, 1. miesto
- Rajecký polmaratón 21km
- Tajchová 8-čka, 2. miesto
- Zelenyákova 13-ka, 1. miesto

HOKEJOVÉ ZÁPASY:

- Slovensko - Čína (dva prípravné zápasy ženskej SVK repre)
- Finálové kolo olympijskej kvaliﬁkácie, hralo sa v PP, rozhodovala
som ﬁnálový zápas, ktorý vyhrali
Japonky a postúpili na olympiádu
do Soči
Finále
slovenskej
ženskej hokejovej ligy PP - SNV
- Majstrovstvá sveta žien elitnej kategórie v Ottawe ( CAN ), semiﬁnálový zápas CAN - FIN
- Altis Media Cup v Námestove
( hrala Markíza, STV, JOJ, ženská
repre, Mufuza, Altis )
- Jadran Cup v Trenčianskych
Tepliciach ( prestížny hokejbalový
turnaj na SVK, hral napr. Lašák,
Lintner atď.. )
- Exhibičný zápas ženského tímu
Ice Dream Košice proti kapele No
Name
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Konalo sa v r. 2013
*Už tradičným podujatím pre členov Jednoty dôchodcov sa stala
fašiangová zábava dňa 11. februára
v kultúrnom dome v Tlmačoch, spojená s ochutnávkou a vyhodnotením
vín tlmačských vinárov. V programe
vystúpila ženská spevácka skupina
PO-KU-S doprevádzaná Stanislavom Titurusom.
*12. februára v Spoločenskom
dome na Lipníku sa so svojim
programom predstavil Univerzitný
folklórny súbor Mladosť z Banskej
Bystrice, ktorý v minulom roku oslávil 50 rokov svojho založenia. Na záver programu nechýbalo ani pochovávanie basy, čo symbolizuje koniec
fašiangov a začiatok pôstu.
*Voľnočasové centrum v Tlmačoch dňa 20. februára oslávilo svoje prvé výročie. Pripomenuli si ho
všetci stáli i príležitostní návštevníci
spolu s primátorom mesta Ing. Júliusom Bizoňom.
*23. marca sa v Podlužanoch konala krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou
Šaffova ostroha, na ktorej sa zúčastnil tanečný pár z FS Vatra z Tlmáč
Veronika Angletová a Jakub Oťázik.
Za odtancovaný palotáš a friškú získali v C kategórii zlaté pásmo.
*Noc z 5. na 6. apríla už po tretíkrát patrila rozprávkarovi Hansovi
Christianovi Andersenovi. Mestská
knižnica v spolupráci so Základnou
školou v Tlmačoch organizovala veľké čitateľské dobrodružstvo, ktoré
čakalo na 25 žiakov vo forme súťaží,
kvízov, čítaní rozprávok, nočnej hry,

kreslenia a samozrejme diskotéky.
*4. mája sa uskutočnil už jubilejný
30. ročník pretekov v cestnom behu
Tlmačská 25. Na štart sa postavilo
spolu 104 bežcov, z toho trať dlhú
25 km odbehlo 53 bežcov, polovičnú 51. Preteky detí bežalo 177 detí,
najmladší bol Martin Števko. Zo zakladateľov, ktorí stáli pri zrode tohto
podujatia sa zúčastnila Klára Fusková, ktorá slávnostne odštartovala
jubilejný ročník.
*Melódie ľudových piesní, spev,
tanec a tradičné ľudové hry rezonovali sálou Spoločenského domu
v Tlmačoch na Lipníku 26. mája na
17. ročníku regionálnej prehliadky
ľudovej slovesnosti detí základných
škôl Čriepky 2013. Svojimi výkonmi
vyvolávali úprimné úsmevy a potlesk
u nadšeného publika.
*Nezabudnuteľný koncert pripravili absolventi hudobného odboru
Základnej umeleckej školy v Tlmačoch dňa 4. júna v sále Spoločenského domu v Tlmačoch na Lipníku.
Všetci potvrdili, že si za svoju doterajšiu prácu zaslúžia to najvyššie
hodnotenie.
*Víkendové stretnutie divadelníkov z celého Slovenska v dňoch 7.
– 9. júna na 7. ročníku celoštátnej
postupovej súťaže a prehliadky divadla mladých Tlmačské činohranie
bolo už po druhý krát. Podujatia sa
zúčastnilo desať divadelných kolektívov, z ktorých si prvenstvo odniesol
divadelný súbor Lano pri ZUŠ J. Kresánka Bratislava s inscenáciou Bar
u Etka/-y. Súčasťou podujatia bolo
tradične aj predstavenie pre deti.

Mesto Tlmače pozýva na

IX. Tlmačský ples
14. februára 2014 so začiatkom o 20.00 hod.
Spoločenský dom Tlmače – Lipník.
Do tanca hrá ERB
Vstupné: 16,- €

(vo vstupnom je zahrnutá hudobná produkcia, prípitok, večera,
slané oriešky, nealko, 0,5 l vína/1 osoba)
Predpredaj vstupeniek je v MsKS Tlmače od
7. januára 2014 každý deň od 9.00 – 16.00 hod.
Bližšie informácie:  036/634 2054, 0918 498 208
www.mestotlmace.sk

ASHARIA predstavuje indickú tradíciu v novom štýle,
prináša rad produktov pre módu, životný štýl a wellness.
Srdeène vás pozývame do novootvorenej predajne
v Dome služieb na sídlisku Lipník,
ktorú otvárame dòa 27. novembra t.r.
Tešíme sa na vašu návštevu!

*Miestny odbor Matice slovenskej
(MO MS) v Tlmačoch v spolupráci
s mestom Tlmače, Farským úradom v Tlmačoch, MO MS Kozárovce a Domom MS Levice dňa 5. júla
usporiadali Cyrilometodské slávnosti v regióne Slovenskej brány. Na
slovanskom hradisku Festung sa pri
Slovenskom dvojkríži v Tlmačoch
uskutočnila slávnosť pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu.
*V dňoch 2.- 4. augusta sa FS
VATRA zúčastnil 38. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu
Podroháčskych folklórnych slávností. Fanúšikovia folklóru mali možnosť
spoznať súbor a vďaka jeho prezentácii aj región, z ktorého pochádzajú
a prezentujú jeho históriu.
*22. ročník Divadelných dní pod
Slovenskou bránou, ktorý sa konal
v dňoch 27.-29. septembra na tomto
ročníku ponúkol okrem vynikajúcich
predstavení zábavno – rozprávkové
popoludnie deťom, concert hudobneej skupiny Exit Toilet Sídliskové
blues, odborné diskusie Na slovíčko o divadle s teatrológom Karolom
Horváthom. Septembrový festival
opäť dokázal, že existujú nadšenci,
ochotníci, ktorí milujú divadlo a dokážu svojimi inscenáciami svoje
publikum pobaviť, rozplakať a zanechať v ňom nezabudnuteľné dojmy
a spomienky.

Opustili nás

Spoloèenská
rubrika
Povedali si áno

12.7. 2013
Pavel Kminiak
Romana Rýznarová
18.8.2013
Ing. Vojtech Zelina
Mgr. Jana Homoľová
14.9.2013
Branislav Čikel
Anna Trnkusová
27.9.2013
Miroslav Garaj
Romana Čokášová
28.9.2013
Tomáš Titurus
Lucia Godušová
19.10.2013
Ing. Ján Gregor
Mgr. Silvia Bozalková

Narodili sa
Augustín Cmarko vo veku 67r.
Mária Cmarková vo veku 64 r.
Štefan Krčmár vo veku 68 r.
Júlia Kotrusová vo veku 82 r.
František Fabian vo veku 86 r.
Gizela Maxinová vo veku 79 r.
Eliška Gubová vo veku 76 r.
Ľudovít Nízl vo veku 86 r.
MUDr. Melánia Bílenková
vo veku 68 r.
František Sládeček vo veku 65 r.
Emília Hercová vo veku 86 r.
Ševčíková Eva vo veku 71 r.
Valéria Švolíková vo veku 76 r.
František Kútik vo veku 47 r.
Ing. František Hajdúch
vo veku 75 r.
Ivan Michník vo veku 84 r.
Ľubomír Kováčik vo veku 46 r.
Sidónia Kvanková vo veku 80 r.
Michal Kotora vo veku 81 r.
Ing. Vendelín Bátovský
vo veku 81 r.
Štefan Švolík vo veku 69 r.
Zuzana Bobáková vo veku 92 r.
Štefan Mäsiar vo veku 82 r.
Mária Petrujová vo veku 91 r.
Vojtech Lauko vo veku 77 r.
Terézia Michníková vo veku 81 r.

Viktória Brumlovská
Lucas Pap
Samuel Oťázík
Adam Švrček
Henrich Bilik
Jakub Horváth
Filip Sebechlebský
Melisa Uhnáková
Antónia Dunková
Timon Chlebo
Soﬁa Dunková
Barbora Kazárová
Maxim Červenák
Tamara Červenáková
Jakub Psársky
Zuzana Danišová
Vanesa Vostiarová
Marek Kováčik
Roman Bojda
Lilien Svetláková
Adam Betin
Dominika Kesegová
Adam Viliam Lojek
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Horskí turisti z Tlmáč zdolali štvortisícový vrch
Branislav Streicher, Karol Švaral
a Andrej Procházka, členovia turistického oddielu vodáckeho klubu
v Tlmačoch zdolali 4-tisícový vrch
Lagginhorn, na juhu Švajčiarska.
Deň na aklimatizáciu
V prvý deň pricestovali a vyšli na
chatu rovno k večeri. „Rozhodli sme
sa, že druhý deň si spravíme relaxačný, aby sme sa aklimatizovali.
Vybrali sme sa teda hneď ráno na
neďaleký Jeginhorn“ približuje Andrej Procházka.
Pre členov turistického oddielu
vodáckeho klubu z Tlmáč znamenal
výstup na Jeginhorn, ktorý má mimochodom výšku 3206 m. n. m. nie
po bežnej trase, ale krížom po hrebeni - lezením. „Mali sme lezeckú
výstroj, nie však kompletnú, topánky
iba na vysokohorskú turistiku. Laná,
istenie a ostatné potrebné veci sme
mali so sebou“ vysvetľuje K. Švaral.
Dvanásť hodín po hrebeni
Jeginhornu
Po dvanástich hodinách na hrebeni Jeginhornu sa opäť vrátili vysokohorskí turisti späť do chaty. „Hodi-

„Našťastie to dopadlo dobre a na
vrchole sme boli tesne pred zotmením“ dodáva.

nu, až hodinu a pol trval nástup pod
hrebeň Jeginhornu chaty, ktorá bola
vo výške 2700 metrov. Deväť hodín
sme prechádzali po hrebeni na vrchol, hodinu a pol sme potrebovali
na vzostup dole po turistickej ceste“
hovorí K. Švaral, ktorý aj s ostatnými
členmi veľmi nevedeli do čoho idú,
pretože cestu detailne naštudovanú
nemali.

Tlmačských bežcov pribúda

Prečo beh a bežci?
Beh je najprirodzenejšia ľudská
aktivita. Celkovo o ľudstve možno
povedať, že od istého stupňa dosiahnutého blahobytu sa prestalo
hýbať a prestalo behať.
V posledných rokoch však ľudstvo zaznamenáva návrat k pohybu, k behaniu. Bežcov a bežeckých
pretekov pribudlo ako húb po daždi.
Od tých najväčších svetových „vychytávok“ (s účasťou presahujúcou
niekoľko desiatok tisíc bežcov), po
menšie podujatia, ktoré dnes zaznamenávame už takmer v každom
meste, či dedine. Určite sa v nich
nerieši len súťaživosť, osobné ambície jednotlivcov, či štedré hmotné
ocenenia.
Mnohí behajú preto, aby tým
kompenzovali dnešný uponáhľaný
životný štýl, aby s v pokoji popri
svojom behaní premysleli svoje plány, riešili svoje úspechy či neúspechy, vybehali svoje radosti i bolesti.
Ale aby sme zostali v Tlmačoch.
Veď tohto roku sme zaznamenali
už 30. ročník Tlmačskej dvadsiatky, resp. dvadsaťpäťky. Za tie roky
veru zakladajúci členovia poriadne
zostarli (Eva Seidlová, Emil Páleník) ....z kedysi malých žiačikov,
prezentujúcich sa v paralelných
detských kategóriách (Janko, Mirka, Paťko Moravčíkoví, Andrej Kupka, slovenská bežecká špička Milan
Švec) sú teraz dospelí ľudia, aktívni
účastníci tohto podujatia. Nebudem
a vlastne ani nemôžem tu menovať
všetkých, je mi to naozaj ľúto. Ale

E

TLMAČSKÉ ECHO

nedá mi nepoďakovať sa hlavne p.
učiteľkám telesnej výchovy Žúborovej a Furárovej, ktoré majú veľký podiel na tom, koľkí ich žiaci sú
športovci a kam sa až dostali.
Mňa osobne teší, koľkí bežci sú
teraz v Tlmačoch, je úplne jedno,
prečo a koľko behajú, ale podstatné
je, že behajú, robia niečo pre seba
a tým aj pre svojich blízkych. Jednoducho, cítili potrebu behať a tak
sa aj rozhodli.
To už je navyše, že časť z nich sa
už prepracovala k bežeckej méte –
maratónu (Sylvia Havranová, Peter
a Andrej Salaj, Slavomír Hajdučík,
Zsolt Straňovský), iným zatiaľ postačuje a napĺňa ich polmaratónska trať (Michaela Kúdeľová, Tibor
Seidl, Martin Dudášik), mnohí ešte

Putovali päť hodín cez kamene,
sneh a ľad
Štvortisícový Lagginhorn čakal
na členov turistického oddielu v Tlmačoch o deň neskôr. Po päť a pol
hodine cez kamenistý a koncom aj
snehovo - ľadový úsek sa dostali
cez západný hrebeň konečne na vytúžený vrchol. Počasie prialo na sto
percent, bolo jasno, bezvetrie, ideálne podmienky.
„Pofotili sme panorámu, oddýchli
si a vydali nekonečným hrebeňom
znova do chaty,“ rozpráva Andrej
Procházka, ktorý sa s priateľmi rozhodoval pôvodne medzi Piz Berninou a Lagginhornom. Do úvahy pripadal aj Weismies, susedný vrchol,
ale na ten už čas nezostal. K dispozícii však bola otvorená chata
Weismieshutte pod Lagginhornom.
„Bolo tam viac možností na turistiku
a lezenie ako Piz Bernina,“ hovorí K.
Švaral.
Michaela Kúdeľová
len začali s polovičnou traťou 12,5
km na tohtoročnom 30. ročníku už
spomenutej Tlmačskej 25-ky (Tibor Kátay, Ján Majtán, Slavomír
Havran, Miroslav Bátovský, Roland
Ďurovský...atď). Nemôžem naozaj
menovať všetkých, ale nesmierne
si vážim každého jedného, ktorý sa
rozhodol pre seba niečo pozitívne
urobiť a je naozaj jedno, či je to 5
km, alebo 42 km.
Už sa teším na budúci ročník tlmačského bežeckého podujatia,
ktorý by vlastne mal byť už našim
májovým polmaratónom. A bude
zaujímavé sledovať starých i nových známych z Tlmáč, ktorí sa rozhodnú popasovať s touto traťou.
Samozrejme bez podpory MsÚ
a „dirigentskej“ taktovky skúsených
dievčat z „kulturáku“ to asi nepôjde.
Eva Seidlová

Šachový klub mesta Tlmače
V októbri opäť začala šachová II.
liga B, ktorej sa už tradične zúčastňuje aj družstvo Tlmáč, tentoraz
posilnené o dvoch hráčov z prvoligových Levíc, Hudobu a Nikela.
ŠKM TLMAČE - AŠK NITRA A
3,5 : 4,5
Prvé kolo sa uskutočnilo v sobotu 19.10.2013. Tlmače hostili silný
AŠK Nitra na čele s veľmajstrom
G.Timoščenkom. Tlmačanom bohužiaľ vypadlo niekoľko hráčov
zo základnej zostavy. Za domácich
nastúpili: Hudoba, Béreš L., Béreš
D., Boldiš, Záhorský, Novotný, Vý-

boch, Havran. Hostia: Timoščenko,
Dobrotka, Jančovič, Bresťák, Odler,
Chovan, Hlavina, Amrich. Na skutočnosť, že Nitrania mali v priemere
na šachovniciach o 130 ELO bodov
viac a v predchádzajúcej sezóne
účinkovali o súťaž vyššie, bol zápas do poslednej chvíle dramatický
a skončil pomerne tesne: ŠK Tlmače 3,5:4,5 AŠK Nitra. Za domácich
naplno bodovali D. Béreš, Novotný
a Výboch. ½ boda pridal Záhorský.
ŠKM TLMAČE - AŠK NITRA B
6,5 : 1,5
V nedeľu 20.10. t.r. do Tlmáč zaví-

Tlmačskí maratónci
a rok 2013

Služobne i vekom najstaršia
maratónkyňa v Tlmačoch Eva
Seidlová ich má na svojom konte celkom 276, z toho 17 absolvovala v roku 2013.
Medzi tie známejšie patria:
Kolárovský Trojkráľový maratón, čas 4:01:19, ČSOB Bratislava maratón, 3:58:11, maratón
v talianskom Miláne, kde sa vo
svojej kategórii umiestnila na 1.
mieste, čas 3:46:22, maratón
v Krakove, tretia v kategórii,
čas 3:49:22, maratón Treh Srdc
v Slovinsku, prvá v kategórii,
čas 3:52:36, maratón v Berlíne,
čas 4:03:57, Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, druhá
v kategórii, čas 3:58:14.
Veľký úspech v roku 2013 dosiahla Sylvia Havranová, ktorá
sa v Slovenskom pohári v maratónoch umiestnila na treťom
mieste, keď úspešne zdolala
ČSOB maratón za 3:58:11,
Rajecký maratón za 3:57:53
a MMM v Košiciach za 3:56:21.
Okrem týchto troch maratónov
rok 2013 zahájila druhým miestom v kategórii žien na maratóne v Kolárove, dosiahnutý čas
4:11:53.
Po otcovi Slavomírovi Hajdučíkovi st. pokračuje v maratónskych šľapajach aj Slavomír ml.,
ktorý absolvoval MMM v Košiciach za výborných 3:45:08.
Medzi tohtoročných maratónskych „nováčikov“ sme
zaradili Zsolta Straňovského,
ktorý svoj prvý maratón v živote zdolal vo vynikajúcom čase
3:32:57, Andreja Salaja, ktorý
po debute v Rajci / čas 4:00:52/
svoj čas zlepšil v Košiciach na
3:51:53. Peter Salaj po prvých
skúsenostiach v r. 2012 zvládol
– Kolárovo za 4:11:50, Rajec za
4:00:44 a MMM v Košiciach už
za 3:26:31.
Eva Seidlová

talo družstvo AŠK Nitra B. Domáci
nastúpili v silnejšej zostave ako v
predchádzajúci deň: Kaliský, Hudoba, Béreš L., Béreš D., Nikel, Záhorský, Novotný, Havran. Nitrania
nastúpili po šachovniciach: Škreňo,
Goruša, Dlhý, Zelovič, Valovič, Pindeš, Kuna, Chrenko. V nedeľu domáci ukázali svoju silu a po niekoľkohodinovom boji vyhrali 6,5:1,5.
Svoje partie vyhrali Kaliský, Hudoba, Béreš D., Nikel, Novotný a za
remízu po pol bode získali Béreš
L., Záhorský a Havran.
Po prvom dvojkole sú Tlmače
s tromi bodmi na priebežnom 4.
mieste.
Spracoval Lukáš Béreš
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