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Slovo na úvod
Vážení čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk nové
číslo mestských novín Tlmačské
echo. Jeho obsah je čiastočne
daný obdobím, v ktorom vychádza.
Okrem iného máme za sebou vydarené jubilejné folklórne slávnosti
TLMAČSKÁ GRÁMORA, začiatok
nového školského roka, Základná
umelecká škola v nových priestoroch, mesto realizovalo havarijný
stav strechy Relax centra a budovy
Základnej školy, Tlmačská energetická pokračovala v centralizácii
výroby tepla, uskutočňuje výmenu
neefektívnych rozvodov tepla a inštaláciu domových kompaktných
odovzdávacích staníc tepla (KOST),
pred nami sú voľby do mestskej samosprávy.
Občan ani v demokratickom zriadení nemá veľa možností, ako bezprostredne rozhodovať o verejných
záležitostiach. Komunálne voľby sú
tou najlepšou príležitosťou prejaviť svoju vôľu. Obmedzený priestor
mestských novín nám neumožňuje podrobnejšie Vás oboznámiť so
všetkými kandidátmi na primátora(4) a kandidátmi na poslancov
(39) do mestského zastupiteľstva
a preto v 2. čísle Tlmačského echa
uvádzame aspoň ich zoznam.
S tým, čo Vám chcú jednotliví
kandidáti na primátora a na poslancov do Mestského zastupiteľstva
o sebe a svojich plánoch povedať, sa
podrobnejšie môžete dozvedieť na
ich webových stránkach, na volebných plagátoch vo vývesných skrinkách mesta, propagáciou volebného
programu v miestnej a regionálnej
tlači ako aj prostredníctvom informácií o VP zaslaných na e-mailové
adresy obyvateľov mesta.
Leto je už nenávratne za nami
a po dlhých, zväčša daždivých letných dňoch sa k slovu hlási jeseň.
S príchodom jesene sa mení celá
príroda, mení sa všetko okolo nás.
Jedinečná krása jesene spočíva v
pestrosti, rozmanitosti a farebnosti, ktoré ponúka. Jeseň je čarovné
obdobie plné farieb, dozrievajúcich
plodov, ale aj zmien počasia. Je aj

predzvesťou zimy, ktorá prináša do
našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Atmosféru zimy dotvárajú
tóny vianočných kolied, ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam.
Nočné ulice rozžaruje farebný jas
vianočných stromčekov z okien domov. Ľudia sa na seba usmievajú
viac ako v iné obdobia roku. Sú k
sebe láskavejší, tolerantnejší, milší
i ohľaduplnejší. Mesto je naplnené láskou a porozumením. Svet sa
nám zdá byt veselší.
Radi by sme Vám, vážení čitatelia
pripomenuli, že mestské noviny nie
sú novinami orgánov obce, ale jej
obyvateľov. Sú to Vaše noviny, o Vás
a pre Vás. Redakcia preto očakáva,
že každý, kto cíti potrebu zverejniť
svoje názory, postrehy, či úvahy využije možnosť urobiť tak prostredníctvom tohto periodika.
Július Žúbor

Foto: Ing. Jaroslav Burjaniv

Tlmaèská grámora 2014
Mesto Tlmače žilo posledný
augustový víkend jubilejným 10.
ročníkom folklórneho festivalu regiónu Tekov pod názvom Tlmačská
grámora. Trojdňový program začal
v piatok, 29. augusta vernisážou
výstavy malieb a fotografií. Na

vernisáži pozvaných hostí privítal
primátor mesta, Ing. Július Bizoň a
Lucia Kúdelová, riaditeľka MsKS.
Tvorbu výtvarných umelcov
Františka Palušku, Slavomíra Hajdučíka, Karolíny Šárnikovej priblížil
účastníkom vernisáže Mgr. Július

Žúbor. Fotografie Ladislava Mereša boli spomienkou na uplynulých
desať rokov folklórnych slávností
v Tlmačoch.
Piatkový večer patril programu pod názvom „Hore Hornom,
doľe Hronom...“ za účasti Milana
Belicu, predsedu NSK. Primátor
mesta na úvod slávnostne otvoril
10. ročník folklórneho festivalu Tlmačská grámora a zdôraznil, že sa
ho podarilo zorganizovať:
“vďaka nadšeniu a obetavosti milovníkov tradícií
a odborníkov z oblasti
folklóru, vďaka finančnej
podpore ministerstva
kultúry, Nitrianskeho
samosprávneho kraja
a štedrých sponzorov.“
Po slávnostnom otvorení už javisko patrilo FS
Vatra. Súbor za 62 rokov vychoval už mnoho
spevákov, tanečníkov,
muzikantov, ktorí pokračovali aj v iných vysokoškolských, ba dokonca
aj profesionálnych súboroch ako SĽUK, či Lúčnica.
(pokračovanie na str. 6)
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Informácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 25.9.2014
Poslanci mestského zastupiteľstva v Tlmačoch sa 25. septembra zišli na 24. riadnom zasadnutí, pri účasti 8. poslancov z 11,
pričom v priebehu zasadnutia sa
ich počet upravil na 9. Pred sebou
mali riadne „sústo“ v podobe 27.
bodov rokovania, čo sa nakoniec
prejavilo aj v netradične dlhšom
priebehu zasadnutia.
V úvode zaujala konsolidovaná výročná správa, s množstvom čísiel, s ktorých najviac
zaujala hodnota majetku mesta
15.052.395, 05 eur a počet obyvateľov 3.863 k 31.12. 2013. Zaujímavý bol aj údaj o bankových
úveroch a výpomociach, ktoré
predstavujú sumu 3.294.154,90
eur.
*K rozboru hospodárenia Bytrealu za I. polrok 2014 poslanec
Július Žúbor pripomienkoval, že
pri prenájme nových bytov za
krátky čas vznikol dlh 7.200 euro
a položil otázku: „ Čo s tým“? Na
otázku reagoval poslanec Tibor
Procházka ako predseda finančnej komisie a následne aj primátor Július Bizoň. Z ich odpovedí
vyplynulo, že situácia sa bude
riešiť právnou cestou a od 1.12
bude možné zvážiť aj vypratanie
neplatičov. Doplnila ich hlavná
kontrolórka mesta Milena Kubicová s tým, že sa jedná o hospodárenie s.r.o. spravovanej mestom a tým nie je priamo zaťažený
rozpočet mesta.
*K dôležitým bodom patrilo
aj prerokovanie všeobecného
záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom.
Poslanec Ján Fazekaš skonštatoval, že vyvážanie komunálneho
odpadu nefunguje primerane a
žiadal prepracovať nariadenie.
Poslanec Tibor Procházka pripomenul, že nariadenie žiadal
schváliť prokurátor, inak mesto
dostane pokutu. Hlavná kontrolórka Milena Kubicová navrhla,
aby bol určený termín 10-tych
dní na zaslanie písomných pripomienok. Doplnil ju poslanec Július Žúbor s návrhom: „ možnosť
pripomienok treba zverejniť na
stránke mesta.“ Tento bod rokovania nakoniec poslanci schválili
s tým, že pripomienky je možné
podať do 15. 10. t.r.
*Zaujímavý bol aj bod: pre-

rokovanie zastavovacej štúdie
obytnej zóny - 4. etapy. Humenská investičná s.r.o. doručila žiadosť na schválenie zámeru pre
individuálnu bytovú výstavbu
v lokalite, kde už bol mestom
schválený zámer rodinných domov v I. a II. etape. V novej štúdii
je zmena etáp výstavby na pozemkoch a tak sa mení etapa II.
schválená uznesením č. 13/ 2013
na etapu IV. Zastavovaciu štúdiu
obytnej zóny - IV. etapy vypracovala firma Atrium Arch s.r.o. ,
ktorá bude podkladom pre nový
územný plán mesta Tlmače. Poslanci Žúbor a Fazekaš doplnili, že I. etapa je hotová, zároveň
skonzultovali s primátorom, či sa
jedná o pozemky oproti obchodnému centru Tesco, načo dostali
kladnú odpoveď a položili otázku, či sa investor bude podieľať aj
na nákladoch na investičné siete. Poslanec Procházka doplnil,
že v tejto etape je jedno, či je to
majetok mesta, alebo súkromný
majetok. Následne poslanci bod
schválili všetkými 9. hlasmi. Neskoršie v pripomienkach občanov odznelo, že je veľký rozdiel,
či sa jedná o majetok mesta, či o
súkromný majetok a tiež aj závažné upozornenie, že čistiareň
odpadových vôd má výnimku
na prevádzku len do 31.12. 2013
a plánovanie novej výstavby je
teda nelogické. Primátor Július
Bizoň informoval, že v budúcom
roku majú Západoslovenské vodárne a kanalizácie v pláne postaviť novú čističku. Pripomienky k novému územnému plánu
majú možnosť občania Tlmáč,
podľa internetovej stránky mesta, uplatniť do 15. októbra t.r.
*V programe zaujal aj bod
o schválení auditu na verejné
osvetlenie. O audite informoval
primátor Július Bizoň. Skonštatoval, že stav verejného osvetlenia si vyžaduje rekonštrukciu,
potrebnú rozdeliť na etapy. Práce
si budú vyžadovať veľa výkopov.
Bude potrebné opraviť vedenie v
zemi. Rekonštrukcia sa týka 550
neónových svietidiel. Komplikáciou je, že chýba pôvodná dokumentácia. Doplnil, že výkopové
práce budú drahšie ako svietidlá.
Hlavná kontrolórka Milena Kubicová doplnila, že predbežná cena
je 705 tisíc euro, bude potrebné

zvážiť použitie vlastných zdrojov,
či úveru.
*Náročný bol priebeh o prerokovaní úlohy z rokovania o železničnom priecestí smerujúceho
do bývalého areálu Priemstavu v
blízkosti železničnej stanice Veľké
Kozmálovce a zaujatia stanoviska mesta k oddialeniu križovatky alebo zrušenia priecestia. Na
problematiku naviazal ďalší bod
o prerokovaní spätného nadobudnutia vlastníckeho práva k
pozemkom odpredaných Technickými službami Tlmače. Na
rokovaní odznelo, že VÚC zjavne nemá záujem riešenie tohto
problému financovať a ani železnice. Problematiku komplikujú
aj závažné dopravné nehody
na tomto priecestí v minulosti.
Daná cesta je účelová a mesto
investuje len do vlastného majetku. Poslanec Ján Fazekaš informoval, že v objekte sú tri firmy,
dve z nich si riadne plnia daňové
povinnosti a do rozpočtu mesta každý rok prispievajú sumou
5.000 eur, pričom rozpočet na
úpravu priecestia je 26. tis eur a

tak by bolo vhodné, aby mesto
úpravy zrealizovalo vytvorením
pruhov na odbočenie. Vedenie
mesta s poslancami túto záležitosť dôkladne prediskutovalo a
nakoniec spoločne dospeli k záveru, že obidva problémy budú
riešiť súdnou cestou.
*V interpeláciach poslancov
odzneli pripomienky na kultúru
bývania zo strany pracovníkov z
iného štátu, ktorí využívajú ubytovacie priestory s Spoločenskom
dome na Lipníku a tiež k neudržiavaným priestorom vedľa Tesca,
pričom primátor prisľúbil ich riešenie. Nasledovali pripomienky
občanov, ktoré sa hlavne zamerali na problematické ceny pri
účtovaní tepla, kde v roku 2011
bola cena teplej vody zvýšená o
30,87 % a na pripomienky občanov sa nedáva žiadna odpoveď.
Občania vyslovili aj nespokojnosť
s vyúčtovaniami z Bytrealu a aj
ich neochotu predložiť faktúry
od Tlmačskej energetickej s.r.o.
K týmto pripomienkam nedostali
odpoveď.
Eduard Samlek

Tlmačská energetická
V súčasnosti sa v ykonáva v Tlmačoch rekonštrukcia
a optimalizácia rozvodov tepla a montáž domových odovzdávacích staníc. Je to ďalšia
už záverečná etapa v modernizácii celého systému CZT v Tlmačoch. Kotolňa na biomasu
a centralizácia celého systému
bola už ukončená, takže celý
systém sa vykuruje z biomasy.
Čo znamená, že v prípade nedostatku plynu sme schopní
v Tlmačoch dodávať teplo.
Momentálne sa vymieňajú
rozvody, kde dochádza k zmene štvorrúrového systému na
dvojrúrový, čím došlo k zefektívneniu systému. Osadením
domov ých odovzdávacích
staníc je zabezpečené to, že
teplá úžitková voda sa bude
pripravovať priamo v objekte,
čo znamená, že sa odbúrajú
straty v rozvodoch.
Akcia je financovaná z nenávratného finančného príspevku Ministerstva Hospodárstva

SR: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, z komerčného úveru
a vlastných zdrojov.
V jarných mesiacoch sme
požiadali Ministerstvo hospodárstva o nenávratný finančný
príspevok, vyjadrenie a kladnú
odpoveď sme dostali až po pol
roku a z toho dôvodu sa celá
rekonštrukcia začala až v mesiaci september 2014. Momentálne sa na celej akcii finišuje.
Všetky domové odovzdávacie
stanice sú už osadené a vymieňajú sa už posledné časti
rozvodov. Postupne budeme
výkopy zasypávať a vykonávať
terénne úpravy, aby sme dali
všetko do pôvodného stavu.
Týmto sa chceme poďakovať
občanom mesta Tlmače za trpezlivosť. V prípade poruchy
dodávky tepla volajte na tel. č.
0911 720240, 0911720241 – Miroslav Bielik.
Ing.Vladimíra Kováčiková
Tlmačská energetická, s.r.o.
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Zoznam kandidátov pre voľbu starostu obce – primátora mesta
– starostu mestskej časti v Tlmačoch
15. novembra 2014
1. Július Bizoň, Ing. , 54 r., strojár, SMER – sociálna demokracia
2.
3.
4.

Miroslav Kupči, 39 r., konateľ spoločnosti, Tlmače, Francúzska 268/104, nezávislý kandidát
Oliver Štaudner, Ing., 54 r. vedúci výroby, Tlmače, Ružová 102/29, Komunistická strana Slovenska
Jozef Zima, Ing., 64, ekonóm – matem., Tlmače, Námestie odborárov 47/3, PRIAMA DEMOKRACIA

Zoznam kandidátov do mestského zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí
15. novembra 2014
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Veronika Árendášová, Mgr., 31 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
Štefan Coloň, 67 r., dôchodca, KSS
Peter Éhn, Mgr., 37 r., učiteľ, nezávislý kandidát
Milan Garaj, 51r., podnikateľ, SMER – soc. demokracia
Bohuslav Goga, 49 r., konateľ s.r.o., nezávislý kandidát
Štefan Gregor, 67 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Juraj Hruška, 39 r., technológ, nezávislý kandidát
Ľudmila Chvojková, Ing., 46 r., samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislá kandidátka
Michaela Jurigová Hudecová, Ing., 31 r., materská dovolenka, nezávislá kandidátka
Anna Krátka, 67 r., dôchodkyňa, KSS
Rastislav Kubica, MUDr., 43 r., lekár, SMER – soc. demokracia
Michal Kupči, Mgr., 32 r., učiteľ, SIEŤ
Katarína Kupčiová, 30 r., obchodná manaţérka, NOVA
Martin Majer, 22 r., kultúrno – výchovný pracovník, nezávislý kandidát
Klára Medzihradská, 65 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
Ivan Mihalik, Ing., 70 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Miroslav Pieš, Mgr., 63 r., dôchodca, SMER – soc. demokracia
Tibor Procházka, Ing., 58 r., technický pracovník, SMER – soc. demokracia
Eduard Samlek, 66 r., spisovateľ, KSS
Lucia Santusová, JUDr., 25 r., advokátsky koncipient, nezávislá kandidátka
Jarmila Solčianska, 52 r., zdravotný laborant, KDH
Róbert Spasič, Ing., 35 r., hlavný inţinier projektov, nezávislý kandidát
Ladislav Šabík, Ing., 62 r., výrobný riaditeľ, SMER – soc. demokracia
Oliver Štaudner, Ing. 54 r., vedúci výroby, KSS
Tomáš Titurus, 30 r., samostatne zárobkovo činná osoba, KDH
Ján Udvardy, 50 r., maliar, KSS
Ľubica Zacharová, Mgr., 40 r., pedagóg, SMER – soc. demokracia
Juraj Zajko, Mgr., 24 r., komunálny aktivista, SIEŤ
Marián Zuzčák, Ing., 71 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Július Žúbor, Mgr., 63 r., dôchodca, SNS

Volebný obvod číslo 2
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miroslav Bajan, Ing., 54 r., technik, nezávislý kandidát
Martin Dudášik, Ing., 30 r., projektant elektro, SaS
Ján Fazekaš, 66 r., samostatne zárobkovo činná osoba, KDH
Zuzana Kotrus Rákociová, Mgr.,38 r., prekladateľka – podnikateľka, nezávislá kandidátka
Mária Kováčová, 52 r., učtovníčka, SNS
Kristína Líšková, Ing., 30 r., ekonómka- učtovníčka, nezávislá kandidátka
Daniela Mikušová, 50 r., technická pracovníčka, SNS
Božena Šebová, MUDr., 70 r., dôchodkyňa, SMER – soc.demokracia
Eva Zaťková, 49 r., vedúca strediska, KSS
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Zo života školy
Človeku sa ani veriť nechce, že
od slávnostného otvorenia školského roku uplynuli pomaly dva mesiace. Život v škole sa dostáva do
normálu. Škola dýcha pracovnou
atmosférou, ozýva sa vrava detí,
dupot detských nôh. Žiaci nabehli
na svoje školské povinnosti, pedagógovia sa s odhodlaním pustili do
úsilia poskytnúť nové vedomosti
našim žiakom, aby z nich vyrástli
vzdelaní, rozhľadení ľudia.
Pomaly aj zabúdame, koľko
zmien sa udialo počas letných
prázdnin. Vedenia školy na poste
riaditeľky sa ujala PaedDr. Božena
Dudášiková a pani zástupkyňou sa
stala Mgr. Ľubica Zacharová. Novými posilami v pedagogickom zbore sa stali Mgr. Eva Jurgovianová,
ktorá učí matematiku, Mgr. Beáta
Ďurovká fyziku a Mgr. Juraj Šebo,
ktorý učí slovenský jazyk, dejepis
a zároveň sa stal triednym učiteľom
deviatej triedy.
Zmeny sa netýkali len personálneho obsadenia školy. Pomocou
finančného príspevku Rodičovskej

Veľmi nás potešilo, keď po
upršanom lete nastúpila krajšia,
slnečná jeseň a na škole prebehla
veľmi dôležitá rekonštrukcia strešnej krytiny.
Práce na škole je veľmi veľa.
Všetko však potrebuje svoj čas
a najmä peniaze. Tie sa budeme
snažiť získavať spoluprácou so
zriaďovateľom, Rodičovskou radou a pomocou sponzorských
príspevkov.
Vedenie školy, ako i všetci zamestnanci, sa snažia aj prostredníctvom projektov zabezpečiť príjemné prostredie pre žiakov našej
školy. Od septembra sme sa zapojili
do:
„DOMESTOS PRE ŠKOLY“ cieľom
prebiehajúceho projektu je rekonštrukcia chlapčenských toaliet,
„ELITE 2014“ s názvom „Poznávame svoj domov nielen očami, ale
i srdcom“, projekt bol zameraný na
regionálnu výchovu a mal zabezpečiť technické vybavenie školy,
tento projekt však nebol pre nás
úspešný,

Šatníkové skrinky pre žiakov 1.-5. ročníka

Dievčenské toalety na 1. poschodí

Polrok plný radosti a prekvapení
v našej Materskej škole v Tlmačoch
na Novej ulici 2

Trieda 1. ročníka – nové lavice a stoličky
rady sme zakúpili nové lavice a stoličky pre malých prvákov a podarilo
sa vymaľovať 5 tried. Z finančných
prostriedkov mesta Tlmače bol navýšený rozpočet školy na nákup
šatníkových skriniek pre žiakov 1.
až 5. ročníka. Vďaka sponzorskému príspevku rodiny Chvojkovej
sme sa mohli pustiť do rekonštrukcie dievčenských toaliet na 1. poschodí. Pri rekonštrukcii výraznou
mierou pomohli zamestnanci technického oddelenia mesta Tlmače.
Z vlastných zdrojov, ktoré sme získali odvozom železného šrotu, sme
mohli urobiť aj čiastočnú opravu
chlapčenských pisoárov.

„ OBNOV JEDÁLEŇ ALEBO KUCHYŇU“ Nadácia Renáty Zmajkovičovej, cieľom prebiehajúceho projektu je obnova interiéru jedálne
a výmena okien,
„HOVORME O JEDLE“ cieľom
bolo podporovať zdravý životný
štýl, súťažíme o finančné poukazy
na kúpu vecných cien, ktoré budú
slúžiť na vzdelávanie o potravinách a výžive.
Veríme, že spoločnými silami
dokáže vytvoriť pre žiakov školu,
v ktorej získajú všetci žiaci kvalitné
vzdelanie, dobré priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky.
PaedDr. Božena Dudášiková

Podujatia v materskej škole
prebiehali tak ako po iné roky.
Vynášanie Moreny, bolo aj tento
rok veľmi pekná akcia spoločne
s deťmi. Zapojili sme aj v zbierke finančných prostriedkov Lige
proti rakovine. Pripomenuli sme
si spoločne zo Základnou umeleckou školou v Tlmačoch Deň
matiek. Pripravili sme si pekný
program pre mamičky i staré
mamy. MDD sme oslavovali celý
týždeň. Pripravili sme pre deti
divadielko, navštívili nás hasiči,
povozili sme sa na koči ťahanom
koníkmi, urobili sme si „Indiánsky
deň“, po vyznačenej trase sme plnili úlohy, ktoré sme hľadali, boli
sme na chate v Jabloňovciach,
kde pre nás ujo poľovník prichystal veľmi zaujímavý program
– previezli sme sa po lese na terénnom aute, ukázali nám ako
pracuje poľovnícky pes, pochutili
sme si na výbornom guláši a na
koniec sme si opekali.
Ku koncu školského roka
neodmysliteľne patrí rozlúčka

s predškolákmi. Do školy odišlo
7 detí. V októbri sme mali posedenia so starými rodičmi v spolupráci s Jednotou dôchodcov
v Tlmačoch. Pripravili sme krátky
program, občerstvenie a darčeky
pre starých rodičov.
Touto cestou by sme sa radi
poďakovali vedeniu mesta za
pomoc pri riešení vzniknutých
problémov – vymenili nám náš
nefunkčný kotol za nový. Veríme,
že nadchádzajúce vykurovacie
obdobie bude bezproblémové.
Chceli by sme sa poďakovať aj
za vybudovanie prístupového
chodníka na školský dvor, za odvodňovací kanál, za nové oplotenie školského dvora, za novú
preliezačku pre deti, za kosenie,
za zavedenie internetu k novej
interaktívnej tabuli, za maľovanie zatečených častí v triede
a za veľkú ústretovosť pri riešení veľkých i menších problémov
týkajúcich sa prevádzky našej
materskej školy.
Daniela Vidanová
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Už sú z nich praví škôlkari
Školský rok sa začal iba nedávno a už tu máme október. Ako
rýchlo ten čas prešiel, však? Akoby to bolo včera, keď naši noví kamaráti (niektorí s plačom) prvý raz
prekročili prah materskej školy. Teraz už smelo bežia do triedy a tešia
sa na nové dobrodružstvá, ktoré
zažijú. Tento školský rok v našej

MŠ vznikli až dve triedy maličkých
škôlkarov a to trieda „Motýlikov“ a
„Sovičiek“. Motýliková trieda vznikla aj priestorovo úplne nová, kde
sa z telocvične a relaxačnej miestnosti stala plne vybavená trieda
so spálňou a pôvodné miestnosti sme umiestnili v iných častiach
materskej školy. Vďaka celému

Trieda “Motýlikov”

Trieda “Sovičiek”

kolektívu MŠ a Mestskému úradu
sa zariadila krásna trieda s novou
umyvárkou, sociálnym zariadením
a šatňou. No a do tejto triedy sme
umiestnili najmenšie detičky „Motýliky“. Preto bol už najvyšší čas
ich spolu so „Sovičkami“ poriadne
privítať.
Detičky boli v piatok 3. októbra 2013 v Materskej škole Lúčik
na Lipníku oficiálne imatrikulované na riadnych škôlkarov našej
materskej školy. Pani učiteľky im
pripravili malé imatrikulácie v po-

Ôsmaci a deviataci súťažili v SOŠt Tlmače
Pedagogickí zamestriavali k sebe dve časti
nanci SOŠt v Tlmačoch,
súčiastky. Úlohou bolo
aj napriek vysokému pradodržať rozmer podľa
covnému vyťaženiu realivýkresu a dosiahnuť,
záciou projektu z fondov
aby dve opracovávané
EU „Ak mi niečo povieš
časti do seba presne
- zabudnem, ak mi niezapadli. Atmosféra celej
čo ukážeš - zapamätám
súťaže bola veľmi tvosi, ale ak mi to ukážeš rivá a priateľská, avšak
pochopím..., si našli čas
pri hodnotení praktickej
na to, aby zorganizovačasti súťažiaci napäto
li v poradí druhý ročník
prepočítavali pridelesúťaže pre žiakov 8. a 9.
né body a odhadovali
ročníka základných škôl
svoju pozíciu medzi sú- Nádejný technik. Súťapermi.
že sa zúčastnilo o jedno
Súťažiaci pri teste všeobecných technických vedodružstvo viac než v prmostí na PC (v popredí učiteľ SOŠT PaedDr. Juraj
vom ročníku. Tentoraz
Babec, ktorý túto časť súťaže pripravil)
boli zastúpené nielen
levické školy, ale svojich súťažiacich vyslali aj ZŠ z Tl- školy a prezentácia žiakov odbomáč a Kozároviec. Dvojčlenné tímy ru mechanik elektrotechnik, ktorí
súperili o čo najlepšie umiestnenie predviedli svoj programovateľný
v troch disciplínach: test všeobec- robot.
ných technických znalostí, intuitívPo obede bol zabezpečený odne technické kreslenie - narysova- voz do dielní školy v areáli SES a. s.
nie výrobného výkresu súčiastky Tlmače, kde bolo všetko pripravené
a praktická výroba súčiastky. Prvé na tretiu časť súťaže a celkové vydve časti absolvovali súťažiaci hodnotenie. Pod dohľadom majv priestoroch školy, kde pre nich strov odborného výcviku a s pomoa ich pedagogický dozor bola po- cou rád vylosovaného pomocníka z
čas prestávky pripravená krátka ex- radov žiakov SOŠt súťažiaci merali,
Súťažiaci pri praktickej časti súťaže
kurzia po odborných učebniach orysovávali, pílili, pilovali a prime-

dobe improvizovaného divadelného predstavenia „O slniečku, ktoré
stratilo svoj lúčik“, nováčikom sa
program, ktorý sme pripravili na
ich počesť veľmi páčil a odmenili ho potleskom. Pani riaditeľka
Evka Gondová ich lúčikom, ktorý
sa napokon šťastne našiel oficiálne
imatrikulovala za nových kamarátov našej materskej školy. Od tohto
dňa sa už aj novoprijaté deti budú
určite cítiť ako každý iný „plnohodnotní škôlkari“ .
Mgr. J. Fazekašová, uč.
V prvom ročníku súťaže dve
z troch prvých miest obsadili ôsmaci. Tento ročník patril deviatakom.
Zvíťazili chlapci zo ZŠ v Tlmačoch,
druhé miesto získali žiaci zo ZŠ Pri
Podlužianke 6, Levice a tretie bolo
družstvo zo ZŠ Kozárovce. Víťazné
družstvá okrem diplomu získali aj
vecné odmeny.
Všetci účastníci majú novú skúsenosť a mali možnosť porovnať
svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi. Priebeh celej súťaže je
zachytený na fotografiách uverejnených na webovej stránke školy.
Nájdete tam aj výsledkovú listinu
súťaže a množstvo iných zaujímavostí o škole.
Ing. Ružena Žilková
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Tlmaèská grámora 2014
(Dokončenie zo str. 1)
V súčasnosti v súbore pôsobia
dve zložky – mladí a starší seniori.
Spevácka skupina a vatrácka ľudová hudba pod vedením
primášky Beáty Selkovej
v programe predstavili časť
z pripravovaného CD, ktorého výroba je vo finálnej
fáze a koncom septembra
by malo byť dielo dokončené.

predstavil programom pri príležitosti 60. výročia založenia súboru,
ale svojimi výkonmi a iskrou sa na
šesťdesiatnika rozhodne nepodo-

bá. V súbore pôsobia aj dve bývalé členky tanečnej zložky FS Vatra
Andrea Svetláková a Janka Považanová a členka ľudovej hudby Beáta

Technik nadchol
Aj na druhý podvečer bol
pripravený skvelý program.
Pre nepriazeň počasia sa
presunulo vystúpenie vysokoškolského umeleckého
súboru Technik do Spoločenského domu na Lipníku a tak hľadisko doslova
praskalo vo švíkoch. Skvelý
zážitok si prišli vychutnať
priaznivci folklóru zo širokého regiónu. Technik sa síce

Tlmačská grámora – záverečný obraz

svoje s tradičným bábkovým divadlom s marionetami Animare Silva. Od 12. 30 h začal pri amfiteátri
program Veselo pri muzike.
Najočakávanejšou chvíľou a vyvrcholením festivalu bol program,
ktorý o 15. h odštartovali malí
folkloristi pod vedením autorky
programu PaedDr. Boženy Dudášikovej. Účinkovali detské
folklórne súbory Plamienok - mladšia aj staršia
zložka z Tlmáč, Hronček z
Veľkých Kozmáloviec, Kolovrátok z Rybníka, Tekovanček zo Starého Tekova
a detská cimbalová hudba
Zuškáčik pri ZUŠ Tlmače
Galaprogram súborov
a skupín veľkého regiónu
Tekov, réžii Jána a Martina
Urbanovcov dostal názov
Bez práce nie sú koláče.
Pozvanie zo severu bývalej Tekovskej župy prijal FS Hron zo Žiaru nad
Hronom, FS Háj z Novej
Bane a FSk Konopa z Kozároviec. Z juhu prišla FSk
Dolina z Mane, Čakanka
z Čaky, Rozmajrín z Podlužian a mladí tanečníci z

SOŠ technická v Tlmačoch
– vaša voľba
Záujmom pedagógov je odovzdávať študentom svoje vedomosti, zručnosti, učiť, vzdelávať
a vychovávať. SOŠ technická (ďalej len SOŠt) v Tlmačoch žije intenzívnym plnením svojho poslania.
Pevné miesto medzi odbornými
školami dokazuje umiestnenie na
prvom mieste v rámci hodnotenia
stredných odborných škôl Levického okresu organizáciou INEKO.
Brány školy opúšťajú odborníci.
Nezanedbateľným faktom je, že
nezamestnanosť študentov SOŠt
v Tlmačoch je takmer nulová.
Svoje vedomosti a zručnosti nadobúdajú nielen pri teoretickej
zložke vyučovania, ale i na praktickej časti. Odborný výcvik je
realizovaný priamo na škole, i vo
firmách levického regiónu napr.
SES a.s., ZF – Sachs Slovakia a.s.,
ENPAY Krškany, IDO EET Levice,
JaH Želiezovce a i. Odbornosť
žiakov prináša zaslúžené ovocie
aj v podobe pracovných zmlúv,
ktoré získajú hneď po ukončení
skúšky dospelosti. Umiestnenie
žiakov na popredných miestach
v celoslovenských a medzinárodných zváračských súťažiach je už
tradíciou. Za zmienku stojí prvé
miesto v súťaži o zlatý pohár LIN-

DE v Frýdku-Místku a kk ZENIT
v kategórii B2. Vďaka vynikajúcim úspechom zváračskej školy
pri SOŠt bolo zriadené Centrum
odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne
technológie. Organizujú sa výmenné pobyty so zahraničnými
školami rovnakého zamerania.
Pod heslom„od výučného listu po
vysokoškolský diplom pod jednou
strechou“ spolupracuje SOŠt so
Slovenskou technickou univerzitou. SOŠt žije i po vyučovaní.
Zdravý životný štýl, darovanie
krvi, vynovená telocvičňa, plážové
ihrisko, knižnica, majstrovstvá vo
florbale, cezpoľný beh, opekačky,
guláš party, imatrikulácie, stužkové slávnosti, tradičný študentský
ples a rôzne medzitriedne súťaže
sú lákadlami, na ktorých sa zúčastňujú študenti spolu s pedagógmi
počas voľno časových aktivít. Dobré meno SOŠ technickej v Tlmačoch potvrdzujú nielen 63-ročná
história vo vzdelávaní šikovných
strojárov, zváračov, obrábačov
kovov, elektrikárov, mechanikov
strojov a zariadení, ale aj štatistiky
úradu práce, spokojní zamestnávatelia a absolventi.
Mgr. Katarína Ružičková

Tlmačská grámora – DFS Plamienok
Selková. Neutíchajúci potlesk na
záver potvrdili, že si získali srdcia
vďačných divákov v hľadisku. Pre
A. Svetlákovú to bol aj potlesk na
rozlúčku, pretože s Technikom tancovala naposledy. Obľúbená večerná Tanečná škola pod vedením
Martina Urbana a technikárov s ĽH
súboru Technik zlákala na parket
desiatky tanečníkov.

Festival vo finále
Tretí festivalový deň začal krojovaným sprievodom na slávnostnú
svätú omšu vo farskom kostole na
Lipníku. Dopoludnia rozložili stánky pri amfiteátri remeselníci a ľudoví umelci a ponúkali svoje výrobky
na predaj. V ponuke bolo aj bohaté
občerstvenie, nechýbali obľúbené
pukanské párance. Deti si prišli na

Hronských Kľačian. Z východnej
časti prispeli do programu členovia
FS Vajrab z Pukanca. Západnú časť
Tekova reprezentovali folkloristi zo
súboru Inovec zo Zlatých Moraviec a Vŕštek z Hostia. Záver patril
domácemu FS Vatra a skvelému
zahraničnému hosťovi FS Vila zo
srbského Nového Sadu.
Aj napriek upršanému počasiu
diváci vydržali až do konca programu a odvďačili sa vytrvalým účinkujúcim veľkým potleskom. Jubilejný 10. ročník festivalu potvrdil,
že folklór má v našom regióne stále
svojich nadšencov, ktorí vložili do
príprav a realizácie festivalu celé
svoje srdce a nadšenie, za čo im
patrí obdiv a poďakovanie.
Prebraté zo Slovenskej brány

Tlmačské echo

7

Medzinárodná letná škola esperanta v Nitre
Sobota popoludní, 12. júl
2014:
v areáli študentského domova Zobor v Nitre je rušno. Vôbec
sa nezdá, že sú letné prázdniny
a internát by mal byť opustený.
Vo vestibule to vyzeralo ako na
medzinárodnom letisku: ľudia
rôznych národností, rôznych vekových kategórií. Ale jedna odlišnosť od letiskovej haly bola
výrazná a hlavne „počuteľná“,
všetci rozprávali tým istým jazykom – esperantom.
Takto som sa ocitla na mojom prvom medzinárodnom
kurze esperanta. Nikdy predtým
som esperantom nerozprávala.
(Ak nerátam pár pokusov s mojou brazílskou kamarátkou cez
skype. Boli to zaujímavé a hlavne „veselé“ rozhovory, pretože
obidve sme boli začiatočníčky.
Ale myslím, že za ten smiech to
stálo.) Gramatiku som teoreticky ako-tak ovládala, učila som
sa cez internet.
Stála som tam s trochu zmäteným výrazom v tvári a pozorovala som ten ruch. Ľudia, ktorí
vonku rozprávali rôznymi jazykmi, sa vítali, tešili sa zo stretnutí so svojimi priateľmi a všade
bolo počuť už len jeden jazyk
– esperanto. O chvíľu si ma všimol jeden z tzv. „anjelov“ ( to
sú skúsení esperantisti, ktorí
pomáhajú nováčikom). Hneď
si ma vzal pod svoje ochranné
krídla a vysvetlil mi všetky organizačné záležitosti, ktoré bolo
treba absolvovať. Ja som sa samozrejme pýtala po slovensky,
pretože som nemala odvahu
pustiť sa do konverzácie v esperante.
Prišla som zrejme v čase
najväčšieho návalu, pretože
pri prihlasovaní bol pomerne
dlhý rad, ale už počas čakania
som musela moje teoretické vedomosti pretaviť do praxe, ak
som nechcela byť nezdvorilá
a aspoň stručne som odpovedala na nevtieravé otázky okolostojacich.
Po trochu chaotickom úvode som sa ubytovala, zoznámila som sa so spolubývajúcimi z vedľajšej izby: jedna bola

Nemka z Hamburgu a druhá
Španielka z Barcelony. Obidve
už boli skúsené esperantistky.
Doma som si ešte dopredu nacvičila zopár zoznamovacích viet
a úspešne som ich použila.
Po večeri bol zoznamovací
večierok. Zistila som, že esperanto naozaj spája ľudí a národy. Atmosféra bola veselá,
uvoľnená a zabávali sme sa
spoločne všetci: lektori, študenti, organizačný tým, začiatočníci, aj pokročilí, mladí aj skôr
narodení. Najmladšie dievčatko
malo 2 roky a najstaršia účastníčka 84 rokov.
V nedeľu sme už začali pracovať v skupinách od úplných
začiatočníkov po skúsených
esperantistov, ktorí pracovali
pod vedením dvoch uznávaných esperantských spisovateľov. Vyučovanie trvalo od 9.
do 13. hodiny s prestávkou na
kávu alebo čaj. Popoludní sme
absolvovali výlet vláčikom po
Nitre, navštívili sme čajovňu
a nakoniec synagógu.
Každý deň popoludní bol bohatý program a určite si každý
našiel niečo, čo ho zaujímalo:
rôzne prednášky, okrúhle stoly,
kurzy čardášu, tanga, balet, hra
na ukulele, maľovanie tričiek,
origami, rôzne hry, kvízy, súťaže a športové aktivity. Večerný
program tiež ničím nezaostával.
V nedeľu bol národný slovenský
večer, ktorý nám oživila svojim
v ystúpením rodina Hlbockých z Piešťan a na záver bola
ochutnávka nitrianskeho vína.
V pondelok bol koncert francúzskeho speváka Jean- Marca
Leclercqa , ktorý je známy pod
menom JoMo, potom koncerty
Kašiho, Kima, Martina a skupiny
Noproblem. Posledný večer bol
medzinárodný a každý, kto sa
odvážil, mohol predviesť svoje
umenie. Po koncertoch bývala
vždy vo vedľajšej budove diskotéka. Kto chcel večer stráviť
v príjemnej, pohodovej atmosfére, mohol ísť do „gufejo“,
miestnosti s vonnými sviečkami, kde sa podávali úžasné čaje,
koláčiky a mohli sme počúvať
nevtieravú príjemnú hudbu. A,

samozrejme, nemôžem vynechať výlety, v stredu boli dva
celodenné, jeden do Bratislavy
a druhý do Banskej Štiavnice,
podľa výberu. A z tých popoludňajších spomeniem výlet
do arboréta v Mlyňanoch, návštevu Topoľčianok, spojenú
s ochutnávkou topoľčianskeho vína.
V takomto tempe ubehol
celý týždeň, všetko bolo dokonale zorganizované. Určite
sa vyskytli aj nejaké menšie
problémy, ale medzinárodný
organizačný tým pod vedením

zanieteného esperantistu Petra Baláža všetko s prehľadom
zvládol.
Tých 12 dní ubehlo veľmi
rýchlo a ja, hoci som v sobotu
prišla s menšími obavami, veď
som nikoho nepoznala, nikdy
som nerozprávala esperantom,
v nedeľu som odchádzala plná
nezabudnuteľných zážitkov,
stretnutí, s množstvom nových priateľov a všetci sme sa
už tešili, ako sa na budúci rok
znovu stretneme niekde na Slovensku.
Mária Chlpanová

CAMERA OBSCURA
Po dvoch rokoch sa v dňoch 3. – 8. októbra 2014 konala súťaž a výstava amatérskych fotografií CAMERA OBSCURA.Napriek dvojročnej
prestávke sa do projektu zapojilo mnoho talentovaných amatérskych
fotografov nie len domácich, ale zastúpenie mal celý okres. Vďaka
ich tvorbe a príspevkom návštevníkov sa časť zo vstupného mohla
venovať Levickému útulku – OZ Šťastný domov a tak pomôcť tým,
ktorí to potrebujú.
Okrem toho, že návštevníci podporili dobrú vec, odovzdali svoj
hlas jednej fotografii a po sčítaní všetkých hlasov cenu divákov získala
Martina Učníková z Levíc. Spolu s diváckym hlasovaním prebehlo aj
vyhodnotenie súťaže, ktorému predchádzal komorný koncert domácej
hudobnej skupiny EASY PEASY.
Porota v zložení – L. Mereš, L. Dobias, P. Hlavanda, A. Záhorský sa
zhodla a ceny udelili nasledovne:
1. miesto Zuzan Brzovej
2. miesto Martine Učníkovej
3. miesto Milošovi Obertovi
Výhercom gratulujeme.
A pokiaľ ste sa neumiestnili nemyslite si, že vaše fotografie boli zlé.
Nenechajte sa odradiť, fotografujte ďalej a fotografujte veľa, aby sme
sa opäť o rok stretli a pevne veríme, že najbližšie bude účasť a kvalita
aspoň tak vysoká ako tento rok.
LuKu

Víťazka súťaže – Zuzana Brzová
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Lipka šumí aktivitami
Rok 2014 bol v Materskom
centre Lipka plný lákavých aktivít. Rodičia s deťmi navštevovali rôzne tvorivé dielne, hrali sa
v princípoch Montessori, učili sa
angličtinu, hovorili spolu o zdraví
a zdravom stravovaní.
Každý z nás za najväčšiu (spomedzi všetkých aktivít členiek
MC Lipka) hodnotí isto burzu. Tá
každoročne priláka nielen
do centra (ale aj do mesta) mnoho rodičov, ktorí si
v podstate vzájomne pomáhajú. Niekto nemôže
skladovať ešte použiteľné
veci a oblečenie, iný práve
tieto veci potrebuje. A za
pár eur zaodeje nenáročný rodič dokonale svoje
dieťa počas celého roka.
I tento rok prišli do sály
kultúrneho domu stovky
takýchto rodičov.
Materské centrum sídli
naďalej v priestoroch MŠ
Lúčik. S materskou školou výborne spolupracuje pri rôznych podujatiach
a svojou činnosťou zľahčuje prechoď detí z do-

máceho prostredia do
kolektívu.
O akciách MC Lipka
sa rodičia doz vedajú
prostredníctvom facebook-ovej skupiny, nástenky pri novinovom
stánku, ako aj z mestskej
stránky.
Do konca roka plá-

Maľovanie na tričká

nujú členky ešte tvorivé
dielne, prípadne divadelné predstavenie spolu
s MŠ Lúčik. V priestoroch
centra každý utorok poobede prebieha Yamaha-class zameraná na rozvoj
hudobno-motorických
schopností dieťaťa.
Každý si môže vybrať,
nebyť sám, venovať sa
dieťaťu a byť s priateľmi,
poznávať a učiť sa nové.
Preto je tu Lipk a pre
všetkých...
Veronika Árendášová

KONALO SA

Burza jeseň-zima

• 9. júla sa na slovanskom hradisku Festung pri slovenskom dvojkríži v Tlmačoch konala slávnosť pri
príležitosti 1151. výročia príchodu
Sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V programe vystúpili Tlmačský cirkevný spevokol, ženská spevácka skupina PO-KU-S, recitátori
– Michal Števko, Anna Schvarczová
a Eva Zuzčáková.
• Vrámci hudobného leta (júl
– september) na námestí pred
Spoločenským domom na Lipníku vystúpila domáca hudobná
skupina EASY PEASY aj so svojimi
hosťami.

• V auguste t.r. si skupina našich seniorov (A.Schnarczová,
I. Pásztoreková, M. Žúborová, K.
Medzihradská, J. Šuranský) splnila
svoj sen a zúčastnila sa zájazdu do
metropoly hlavného mesta Ruska
Moskvy, kde strávila šesť dní. Navštívili najznámejšie pamätihodnosti mesta – Červené námestie,
Mauozóleum V.I.Lenina, Treťjakovskú galériu, kláštor Novodevičij a cintorín, múzeum Borodinská
panoráma, múzeum kozmonautiky
a posledný deň vystúpili na Vtáčie
hory, kde sa výhľadom na mesto
s ním rozlúčili.

Mestské kultúrne stredisko Tlmače Vás pozýva na zábavnú talk show

Spoloèenská rubrika

MINIPÁRTY

Povedali si áno

KARLA ŠÍPA a JOSEFA NÁHLOVSKÉHO

Tibor Kátay
a Martina Jakubíková

Narodili sa

Lukáš Trnka
Zoja Gregorová
Natália Kalmancaiová
Filip Bilik

Opustili nás

4. decembra 2014 o 18,00 hod.
v Spoločenskom dome Tlmače - Lipník
Vstupné:14,- €, v predpredaji od 30. októbra 2014 12,-€
Bližšie informácie: tel.: 036/634 20 54, 0918 498 208, 0918 499 188 • @: lucia.kudelova@mestotlmace.sk

Eva Roudová, vo veku 55 r.
Mikuláš Štrba, 80 r.
Alžbeta Grmanová 84 r.
Mária Ivanová 92 r.
Rozália Andrašíková 72 r.
Helena Palušková 85 r.
Vladimír Trnkus 67 r.
Magdaléna Procházková 79 r.
Anzelma Vykukelová 69 r.
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Mestské kultúrne stredisko Tlmaèe
v spolupráci s organizáciami mesta
pripravuje tradièné benefièné podujatie

Vstupné dobrovo¾né,
výśažok bude venovaný zdravotne postihnutým deśom nášho mesta.

Michaela stále naplno
Čiarová rozhodkyňa ľadového
hokeja, Michaela Kúdeľová, v príprave pred sezónou odpískala
okrem iných aj prípravný duel Nové
Zámky, minuloročný víťaz maďarskej najvyššej MOL-ligy s extraligovou Skalicou a duel Nové Zámky so
slovenskou reprezentáciou do 20
rokov Orange 20.
Už počas rozbehnutej sezóny

druhý októbrový víkend patril oslave dievčenského hokeja na celom
svete. Slovensko zorganizovalo na
túto počesť akcie venované mladým dievčatám v Spišskej Novej Vsi,
Košiciach a Žiline. Pri tejto príležitosti bola pozvaná na akciu „Detský deň na ľade“ aj Michaela spolu
s osobnosťami ľadového hokeja ako
hokejista Richard Lintner, Róbert

Zľava R. Lintner, T. Bezdeda, M. Kúdeľová, Z. Tomčíková, Z. Habalová-M.
Káčerová-M.Zemiaková (organizátorky a koordinátorky akcie), R. Petrovický

Petrovický, Roman Kontsek, brankárka Zuzana Tomčíková a spevák
Tomáš Bezdeda, ktorý sa tiež objavil
vo výstroji, nakoľko tiež obľubuje
hokej. Akcia bola venovaná deťom
vo veku 4 až 6 rokov, pre ktoré bolo
na ľade pripravených dvanásť zaujímavých disciplín. Osobnosti hokeja
si tiež zahrali krátky exhibičný zápas
proti malým hokejistkám, ktorý Michaela rozhodovala.
V polovici aktuálnej sezóny čakajú Tlmačanku elitné majstrovstvá
sveta dievčat do 18 rokov v americkom Buffale, kam odletí začiatkom
januára 2015.
M. Kúdeľová

Mestské kultúrne
stredisko
a hudobná skupina

Easy Peasy
pripravuje rockový
koncert
dňa 29. decembra
2014
v Spoločenskom dome
na sídlisku Lipník.
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Tlmačskí bežci bilancujú
Pomaly sa už chystáme kupovať vianočné darčeky, nuž je tu
čas, aby sme sa pozreli späť – čo
priniesol rok 2014 nám bežcom,
teda Atletickému klubu (ďalej AK)
Tlmače.
V prvom rade to najdôležitejšie:
Po materských povinnostiach
sa ku behaniu vrátila Mirka Moravčíková a to hneď vo veľkom
štýle – keď stála na stupni víťazov
na Tlmačskom polmaratóne. Rovnako sme sa potešili návratu jej
manžela Janka Moravčíka.
Medzi našu bežeckú komunitu
sme s radosťou privítali nových
bežcov, do AK pribudol Miro Bátovský a jeho dcéra Katka Bátovská , ktorí sa prezentoval o. i. na
ČSOB polmaratóne, Tlmačskom
polmaratóne a do tretice Miro
vo vynikajúcom čase absolvoval
Medzinárodný maratón mieru
v Košiciach.
Tlmačský polmaratón sa potešil aj účasti ďalších bežcov
z Tlmáč, boli to Karol Švaral, Juraj Kuťka, Roland Ďurovský, Tibor Kátay. Boli tu pripomienky
na zaradenie tiež kratšej trate,
čo by znamenalo záujem hlavne
bežcov z Tlmáč – to samozrejme
s najväčšou pravdepodobnosťou
bude akceptované.
Svoje osobné rekordy si na bežeckých tratiach (hlavne polmaratónskych a maratónskych) urobili tohto roku členovia AK Sylvia
Havranová, Andrej Salaj, Zsolt
Straňovský, Miroslav Straňovský,
Michaela Kúdeľová a Martin Dudášik. Základný „rekord“ si na svojom prvom maratóne v Berlíne
položil aj Tibor Seidl, pre ktorého
je to výzva na rok 2015.
Svojich pr v ých bežeck ých
5 km absolvovali Kamilka Straňovská a Ester Seidlová, očakávame ďalšie pokračovanie i keď
na kratších tratiach a vzostup ich
výkonov.
Od sponzora – firma GLOBO
– všetci bežci dostali krásne vybavenie – bežecké tričká, tričká
na reprezentáciu a športové súpravy. Takže všade na pretekoch
sa prezentujeme ako AK Tlmače....
aj vizuálne..
Svoj 300-tý maratón v poradí
plánuje v decembri 2014 zabeh-

núť Eva Seidlová.
Zo zranenia sa lieči Slavomír
Hajdučík st., tanec a beh si v tomto prípade nepadli do „nôty“.
Jednou z veľ k ých udalostí
v našom AK bola svadba Milana
Šveca, zároveň aj jeho príprava
na ukončovanie štúdia. Takže na
bežeckých tratiach ho bolo vídať
tiež pomenej.
Samozrejme členovia AK sa

nevenujú len behaniu. Už
sme spomenuli tancovanie
Sláva Hajdučíka st. v tanečnom súbore VATRA, prekrásne ručné dielka, ktoré popri
deťoch stíha vyrábať Mirka
Moravčíková, budovanie
rodinného domčeka, ktorému sa oddáva popri behaní
a zamestnaní Slavomír Hajdučík ml., Mirko Straňovský

Svadobná foto - Milan Švec a manželka Beáta

Bežci Eva Seidlová, Sylvia Havranová, Martin Dudášik, Andrej Salaj, Peter
Salaj

– plávanie, bicykel, samozrejme
všetci majú svoje zamestnanie,
služobné povinnosti.
Takže vďaka vám bežci, hlavne
aj za pomoc pri organizovaní t.r.
už 31. ročníka Tlmačského polmaratónu a stále veríme, že tak ako
vy ste z tých rámcových detských
pretekov vyrástli vo „veľkých“
bežcov – tak o pár rokov privítame medzi seba ďalších z tých
malých. Je to naša budúcnosť.
Eva Seidlová

Tlmače bojujú o návrat do Oblastných majstrovstiev
Po vypadnutí mužstva dospelých, keď nám na záchranu
chýbal len jediný bod, sa nám
v novej sezóne darí pohybovať
sa na postupových priečkach.
V 13 doteraz odohraných kolách sme prehrali len raz, no
máme na konte 5 remíz. V týchto zápasoch sme mali získať viac
bodov. Káder sa nám podarilo
stabilizovať, prijali by sme však
niekoľko starších skúsenejších
hráčov, táto úloha však bude
na vedení klubu v zimnej prestávke.
V mládežníckych kategóriách sa nám nedarí podľa
predstáv. Dorastenci, ktorí
začali hrať túto sezónu, sú na
poslednom mieste bez zisku
bodu. Perspektívu však toto
mužstvo má, je zložené prevažne z 16 a 17 ročných chlapcov

a má pred sebou ešte 3 roky
spoločného pôsobenia. Dúfame teda, že spoločnou prácou
a dobrým prístupom chlapci
herne aj výsledkovo budú napredovať.
V žiackej kategórii je to vekovo približne rovnako. Hráme s ročníkmi, ktoré môžu
hrať ešte 3 roky spolu a už sa
začína prejavovať ich zohratosť,
vyhrali sme v Žemberovciach
aj v Rybníku, a dúfame, že ešte
nejaké víťazstvo do konca jesene pridáme.
Najväčšiu radosť nám robí
prípravka. V súťaži, hranej turnajovým spôsobom, sú momentálne na 2. mieste, kde z 10
zápasov prehrali len 2, a všetci
veríme, že po konci sezóny sa
budeme radovať z celkového
víťazstva.

Pred týždňom sa tiež zúčastnili turnaja v Novej Dedine, kde
v konkurencii 4 družstiev skončili po dobrých výkonoch na
striebornej priečke.
Čo nás trápi, je stále nedoriešený vzťah prenájmu štadiónu, keď stále nie je uzatvorená
zmluva medzi Mestom Tlmače
a vlastníkom pozemkov pod štadiónom p. Dudášikom. Z tohto
dôvodu nemôžeme investovať
ani do rozvoja štadiónu, kde
hlavne hracia plocha by potrebovala akútnu investíciu.
Pre rozvoj športu v našom
meste je nesmierne dôležité
doriešiť tieto vlastnícke vzťahy, pretože reálne môže nastať
situácia spred 3 rokov a to už by
mládežnícky šport v Tlmačoch
prestal existovať úplne!
mtm
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