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Slovo primátora
Vážení spoluobčania, Tlmačania dušou, srdcom, narodením, či
prisťahovaním. Prihováram sa vám
zo stránok nášho občasníka v čase
adventnom, v čase prichádzajúcich
sviatkov roka, Vianoc.
Som šťastný, že sa vám môžem
prihovoriť s pocitom úspešne končiaceho roka, ktorý priniesol mnoho
udalostí, projektov, aktivít a zrealizovaných akcií, ktoré sme si v meste predsavzali. Iba nedávno ste si z
tohto miesta mohli prečítať všetko,
čo sme zrealizovali počas prvého
polroka 2016, ale aj to čo sme v druhom polroku 2016 plánovali. Dnes
prišiel čas odpočtu najdôležitejších
udalostí, ktoré neminuli úspech.
Rok 2016 sa niesol v znamení
opráv havarijných stavov mestských
budov. Možno si mnohí pomyslia,
že sú to nepopulárne a málo viditeľné kroky, no ja ich považujem za
veľmi dôležité. V rokoch minulých
boli prudko zanedbávané verejné
budovy z celkového pohľadu, parciálne opravy nepokrývali potreby
mnohoročných nehnuteľností a z
tohto dôvodu sme museli alokovať
značnú časť finančných prostriedkov z rozpočtu mesta práve na ich
záchranu. Sú to budovy, ktoré využívame my všetci Tlmačania, preto je mojou povinnosťou majetok
mesta zveľaďovať a uchovávať pre
ďalšie generácie. V Základnej škole
na Lipníku sme predovšetkým riešili havarijný stav elektroinštalácie
hlavnej budovy, ktorý bol absolútne nevyhovujúci z bezpečnostného
hľadiska. Porovnateľná situácia bola
aj na strešnej izolácii na objektoch
telocvične, či školskej jedálne, kde
dochádzalo k permanentnému a
opakovanému zatekaniu striech. V
súčasnosti prebieha výmena okien
a dverí v celom objekte školskej jedálne. Nebudem opakovať projekty
zrealizované v prvom polroku.
Letné prázdniny sme ukončili veľkolepo a to zorganizovaním
11.ročníka Tlmačskej grámory. Kto
si dovtedy nenašiel cestu k folklóru
a k tradíciám, po účasti na grámore
(pokračovanie na str. 3)
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TLMAČE MAĽOVANÉ
Mestečko horami obklopené
riekou Hron na dve časti rozdelené,
dolná časť históriou opradená
horná časť do nového šatu oblečená.
Sú to rodné Tlmače
ktoré mám veľmi rád,
na jeseň je tu ako v rozprávke
povedal môj kamarát.
Tu som od mlada vyrastal
našiel svoju milovanú,
tu chcem prežiť jeseň života
ako v Tlmačoch maľovanú.

Foto: Ing. Jaroslav Burjaniv

TLMAČSKÉ VIANOCE
Rok sa stretol s rokom a zasa je
tu vianočný čas. Čas plný lásky, vôní,
čas ku ktorému neodmysliteľne patrí
radosť detí a tajomno z očakávania.
Čas spomaliť, vychutnať si prítomnosť blízkych a nasávať atmosféru
niečoho vyššieho, neidentifikovateľného...
Presne v tomto duchu sa nieslo
aj jedno z najobľúbenejších podujatí
v našom meste
„Tlmačské Vianoce“. Som nesmierne rada, že sa nám darí držať túto
nádhernú tradíciu, kedy sa môžeme
stretnúť a vychutnať si prichádzajúce sviatky spoločne. Samozrejme
realizovať takýto krásny deň by ne-

bolo možné bez pomoci mnohých
dobrovoľníkov, počnúc účinkujúcimi, končiac personálom technického
zabezpečenia. Tohoročný program
si pre nás pripravili: Materská škola
Lúčik Tlmače-Lipník, Základná škola
Tlmače, Detský folklórny súbor Plamienok Tlmače, Základná umelecká
škola Tlmače, Detský folklórny súbor Tekovanček Starý Tekov, Tanečná
škola eMotion dance crew Levice a Tri
oriešky pre Tlmače (Kapela Easy Peasy, Veronika, Jakub, Feri). Boli všetci
úžasní za čo ich samozrejme diváci
oceňovali obrovským potleskom. Vianočné trhy nesklamali svojou rozmanitosťou a nádherné umelecké dielka

Foto: V. Kukla

i rôzne maškrty spríjemnia vianočnú
pohodu v mnohých domácnostiach
nie len v našom meste, nakoľko „Tlmačské Vianoce“ dávno prekročili
kategóriu udalostí čisto mestského
charakteru. O dobrote a štedrosti u
nás svedčí aj finančná čiastka, ktorú
sa podarilo počas tohto nádherného dňa vyzbierať. Krásnych 800,-€,
ktoré budú rovným dielom prerozdelené medzi zdravotne postihnuté
deti v našom meste. Vďaka tomu sa
radí táto udalosť medzi top benefičné akcie v našom regióne. Patrí
vám všetkým veľké ďakujeme v mene
detí, ale aj organizátorov.
Tak sa teda mohlo stať, že do
tejto atmosféry plnej lásky a čara Vianoc v závere dňa prišiel aj Mikuláš.
Detské očká žiarili a keď rozdal zlaté
oriešky, do ktorých vložil lásku, zdravie a šťastie, zalesklo sa aj nejedno
dospelé oko. (Oriešky sme mu museli
zháňať až v Myjave, lebo na potvoru toho roku všetky pomrzli). Nakoniec všetko dobre dopadlo a Mikuláš
spoločne s deťmi rozžiaril vianočný
stromček na našom námestí.
Vianoce teda môžu začať. Verím,
že sme aspoň troškou atmosféry a
pohody prispeli aj my. Prajeme vám
krásne sviatky a nezabudnite si dať
oriešok pod stromček.
(S pozdravom pracovníci MsKS)
Lucia Kúdelová
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SPOMIENKY
Prvé novembrové dni sme si pripomenuli sviatok zosnulých a vyzdobili sme hroby svojich príbuzných. Zapálili sme sviečky na hroboch
priateľov, známych, ktorí nás opustili. Pri tejto príležitosti človek nielenže si zaspomína, ale aj uvažuje. Keď som navštívil hroby mojich
starých rodičov aj rodičov, uvedomil som si, čo všetko som sa od nich
nedozvedel.
Obvykle neľutujem, to čo som
urobil, ale už veľakrát som oľutoval
to, čo som neurobil. Sú to najmä
otázky, ktoré som nepoložil tým,
ktorí sú už nie s nami a aj ich spomienky sú pochované spolu s nimi.
Teraz ma mrzí, že som s nimi viacej
nehovoril napríklad o ich detstve,
o ich rodičoch a starých rodičoch.
O tom, ako sa žilo v ich časoch.
Starý otec bojoval v 1. svetovej
vojne. Mal to šťastie, že sa domov
vrátil živý. Niektorí i z našej rodiny
to šťastie nemali. Starý otec k sebe
zobral svoju sestru, ktorej manžel
sa z vojny nevrátil. Keby som sa
mohol, opýtal by som sa aj na detailnejšie informácie o 2. svetovej
vojne. Starému otcovi najprv vzali
kone, potom mu do Nemecka odvliekli syna, ktorého po skončení
vojny domov priniesol Červený
kríž na nosidlách už len umrieť.
K tomu všetkému nás Nemci tesne pred skončením vojny vypálili.
Mal som vtedy rok, takže ja si to
nepamätám. No matka mi stačila
porozprávať, aký strach vtedy prežila, ako sme potom v opustenom
dome bez okien prežili studenú

marcovú noc a trvalo niekoľko rokov, kým sme sa mohli nasťahovať
do obnoveného domu.
Viacej by som sa pýtal aj o mojich rodičov. Najmä otec prešiel
ťažkú cestu životom. Svojich rodičov, brata a sestru nevidel od
osemnástich a ďalších dvoch bratov stretol po viac než
štyridsiatich rokoch.
Dlhé roky sa prebíjal
životom úplne sám.
No a to sme ešte nemali mobily a predsa
len viacej sme medzi
sebou hovorili. Keď
vidím dnešnú generáciu, ktorá len ťuká do
mobilov, mám obavu,
že táto generácia bude
mať ešte menej informácií o skutočnom živote, ako ich máme my.
Zistil som, že médiám
sa veľa veriť nedá. Už
teraz často vidím, že
mnohé veci sa interpretujú zdeformovane. Niečo sa zamlčuje,
niečo sa prekrúti. Mno-

hé médiá históriu interpretujú len
v dvoch farbách – v čiernej a len
v bielej. Niekedy by bolo veľmi
dobré a užitočné, sadnúť si doma
pri starých fotografiách, dozvedieť sa niečo o ľuďoch, ktorí sú na
nich, o dobe, v ktorej boli tie fotografie urobené. Ľudské slovo má
väčšiu silu, ako SMS-ka. Niektorí
ľudia sa snažia pre budúce generácie zanechať niečo, ako rodinnú
kroniku, alebo rodostrom. Niekto
múdry povedal, že kto nepozná
svoju minulosť, nebude mať ani
budúcnosť.
Keď som sa prechádzal po cintoríne v istom meste, videl som
tam výzvy na zaplatenie za hrobové miesta, lebo inak budú ich

Vraj milovníci prírody
Tlmače majú naozaj krásnu po sebe zanechávať taký neporiapolohu a miest na prechádzky a dok, lebo väčšina z tých rybárov
relax by tu bolo nadostač. Priate- sa sem vracia. Veď tu majú svoje
lia, ktorí ma raz navštívili, obdivovali park a rozkvitnuté stromy.
Ďalším priateľom sa páčilo posedenie a člnkovanie na Hrone. I ja
sa neraz vyberiem za relaxom k
Hronu. Poznám ľudí, ktorí s obľubou robia prechádzky okolo
priehrady – obdivujú kačičky,
labute.
Hron obľubujú aj rybári a v
lete si tu postavia stany a karavany, alebo prídu len tak na
niekoľko hodín. No nie všetci sa
v prírode správajú ako skutoční
milovníci prírody. Napriek tomu,
že sa každoročne konajú brigády, stačí niekoľko dní a brehy sú
zase znečistené. Ba pripadá mi
to tak, že sú ľudia, ktorí sem nosia aj odpadky z domu. Stále neviem pochopiť, ako môžu ľudia Vraj „milovníci prírody“

„obľúbené“ miesta. Niektorí ľudia namietajú, že ten neporiadok
nerobia rybári. Poznám ľudí, ktorí

hroby zrušené. Uvedomil som si,
že prišla doba, kedy o všetkom
rozhodujú peniaze. Nezaplatíte a
hrob zmizne. Zmizne aj tá posledná stopa. Voľakedy boli cintoríny aj
akousi kronikou, či matrikou. To
sa končí. Ak nebudete mať niekoho, kto za hrob zaplatí, stanete sa
„bezdomovcom“ po smrti.
Nuž, čo dodať na záver tejto
„dušičkovej“ úvahy? Hádam len
toľko, že občas treba odložiť mobily, počítače, vypnúť televízory
a len tak ľudsky sa porozprávať.
Vence, kvety a sviečky vám spomienky nenahradia. Ľudí si treba
ctiť najmä za živa.
Text a ilustračné foto:
Ing. J. Burjaniv

chodia k Hronu na prechádzku,
ale tí si so sebou určite nenosia
pivo, konzervy a iné potraviny. Ak
si so sebou vezmú nejaký nápoj a
aj to väčšinou vo fľašiach, ktoré si
doma plnia a preto si ich domov
aj odnesú.
Je možno na škodu, že mesto
už nemá svoju políciu, ktorá by
dozrela na poriadok. Možno by
bolo vhodné aj na tieto činnosti
použiť aktivačných pracovníkov,
či požiadať o spoluprácu štátnu
políciu. Rybári majú podľa všetkého rybársku stráž, preto by bolo
asi dobré si pohovoriť s Rybárskym zväzom, aby viacej dozerali
aj na disciplínu svojich členov.
Príroda je vizitkou našej kultúry a je nás dosť veľa, ktorým sa
ten neporiadok nepáči. Nie sme
tu preto, aby sme po niekom neustále upratovali. To, čo človek
do prírody prinesie, mal by z nej
aj odniesť. No a tu je malá ukážka
toho, čo nám tu takýto „milovníci
prírody“ zanechali.
Text a foto:
Ing. Jaroslav Burjaniv
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(dokončenie z 1 str.)
tento zmysel celkom určite našiel.
Za to patrí veľká vďaka kolektívu
Mestského kultúrneho strediska na
čele s riaditeľkou Luciou Kúdelovou.
Aby však Tlmačská grámora mohla
zažiariť v plnej kráse predbiehali
ju hodiny a hodiny fyzickej driny a
práce na opravách a úpravách areálu amfiteátra, o ktorí sa pričinili
občania nášho mesta, dobrovoľníci, naši dôchodcovia, zamestnanci
Mestského úradu (ďalej MsÚ), ktorí
si našli čas a prišli vniesť ruku k dielu, aby vrátili lesk, krásu a slávu do
tohto nášho krásneho areálu. Veľká
vďaka patrí riaditeľovi Ing. Jánovi
Gregorovi, ktorý s novovzniknutou
príspevkovou organizáciou technicky zabezpečil všetky práce a tým
aj ukázal, že niekdajšiu slávu Technických služieb je možné postupne
aktualizovať. V areáli sa vypílili nebezpečné topole, upravil sa terén,
opravila sa strecha na sociálnej a
administratívnej budove, obnovil
jej interiér. Čo je dôležité, obnovil
sa náter plátna kina, rekonštruovala
strecha v skladových priestoroch
pod konštrukciou pre osadenie
plátna kina. Dnes už iste všetci viete, že Tlmače boli úspešné v žiadosti
o granty Nadácie VÚB a vďaka vám
všetkým hlasujúcim, dnes môžeme povedať, že v budúcom roku
nás čaká realizácia projektu „Letné
kino“! Verím, že amfiteáter opäť zažije dni plné divákov, či už pri premietaní kina alebo iných podujatiach, ktoré pre vás chystáme. A nie
je toho málo! V júni sa môžete tešiť na veľký megakoncert známych
rockových skupín! Naše Tlmače ožijú letom a dobrou náladou.
Vzhľadom na kultúru a tradície,
tak ako sme sľúbili, do majetku
mesta sa nám podarilo získať rodinný dom na Potočnej ulici, ktorý
verím, bude slúžiť ako náhrada za
historickú budovu školy na Tekovskej ulici a spoločne sa nám tento
priestor podarí pretransformovať
na „Ľudový dom“ plný stretu histórie a súčasnosti Tlmáč . Iba cez
plot tejto nehnuteľností sa nachádza cintorín Dolnej časti. Iste ste zaregistrovali prebiehajúce práce na
realizácii Kolumbária pre viac ako
500 urnových schránok. Štúdia bola
konzultovaná aj s občanmi a verím,
že sa stretne s pozitívnym prijatím
u našich občanov, ktorí potrebujú
riešiť túto otázku. Podobnú stavbu tohto charakteru sa chystáme
zrealizovať na cintoríne na Lipníku. Prebehla úprava a modernizácia
Domu smútku na Lipníku. Pred brá-

nou kostola v Dolnej časti pribudlo
zábradlie. Často sa stávalo, že cestu
ľudia križovali mimo vyznačeného
prechodu pre chodcov a ohrozovali
tak svoje životy a bezpečnosť cestnej premávky.
Začali sme sa hlbšie venovať
havarijnému stavu miestnych komunikácii. Bol vypracovaný celkový audit na riešenie tohto stavu.
Problematická je Ružová ulica, ktorá
bude pre nás prioritou nasledujúceho obdobia. Chodci iste odobria
nový úsek chodníka pod Lipníkom
a tiež úsek na Viničnej. Všetko sme
zabezpečili využitím vlastnej pracovnej sily zamestnancami Služieb
Mesta Tlmače. Vďaka im za kvalitne
prevedenú prácu.
V tomto roku sme zabezpečovali vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre jednu
z najvýznamnejších investičných
akcií „Rekonštrukcia Spoločenského domu“ na sídlisku Lipník,
realizáciu ktorej pripravujeme na
rok 2017. Jedná sa o významnú a
finančne náročnú investičnú akciu
a po jej realizácii sa Spoločenský
dom stane dôstojným kultúrnym
stánkom pre občanov nášho mesta
a jeho širšieho okolia.
Všetci na vlastnej koži pociťujete
havarijný stav verejného osvetlenia
v meste. Po neúspešnom uchádzaní
sa o nenávratný finančný príspevok
z fondov EÚ sme opäť v tomto roku
upriamili pozornosť na jeho rekonštrukciu. Cesta Eurofondov je síce
pre mesto finančne menej nákladná, no ich získanie nie je vždy vecou
objektívneho posúdenia, preto pracujeme na možnosti získania úveru
od finančných inštitúcii a realizácie
celkovej rekonštrukcie verejného
osvetlenia z vlastných zdrojov, čo
nám umožňuje aj dobré hospodárenie mesta. Výsledok prieskumu
podľa nezávislej organizácie INEKO
(Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) priniesol pre mesto
Tlmače 47. miesto zo 138 porovnávaných vo finančnom zdraví miest
a obcí SR.
Chcem vyzdvihnúť prioritný
záujem o realizáciu kanalizácie a
výstavbu novej čističku odpadových vôd (ďalej ČOV) pre Dolnú
časť mesta, na ktorú je celá dokumentácia s projektom pripravená a
prostredníctvom Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti sa budeme uchádzať o nenávratný finančný
príspevok (ďalej NFP) z fondov EÚ v
nadchádzajúcom roku. Robíme pre
to maximum, deklarujeme verejný záujem, nakoľko všetky ostatné

varianty ( využiteľnosť ČOV SES-ky
napr. ) sú nepriechodné z hľadiska
finančnej náročnosti na ich rekonštrukciu. Držme si všetci palce a verme, že táto aktivita bude úspešne
dotiahnutá do konca.
V tomto roku sme v rámci prípravy investícií zabezpečili kompletnú aktualizovanú projektovú
a sprievodnú dokumentáciu pre
významnú investičnú akciu „MŠ
LÚČIK – rekonštrukcia a rozšírenie kapacít “ na sídlisku Lipník.
Vzhľadom k tomu, že prostriedky
na jej realizáciu plánujeme získať
prostredníctvom NFP z grantov EÚ
pre Ministerstvo hospodárstva SR,
bola príprava tejto investície veľmi
náročná a vyžadovala si veľa práce.
Dnes je výzva otvorená a my sa v
nej uchádzame o NFP. Verím, že v
najbližšom občasníku vám budem
môcť aj v tomto smere hovoriť o
úspechu.
Pre čistotu nášho mesta pokračujeme v realizácii a výstavbe „kontajnerísk“ na sídlisku Lipník pre 6
lokalít. Zrealizované sú ekologické
parkoviská pre osobné automobily
vo viacerých lokalitách.
Kamerový systém v meste sa
osvedčil, v nejednej situácii bol nápomocný našim policajným zložkám, preto plánujeme jeho rozšírenie inštaláciou ďalších kamier.
V oblasti strategického plánovania nesmiem zabudnúť na vypracovávanie územnoplánovacieho
dokumentu – Územného plánu
mesta. Taktiež sme počas celého
roku pracovali na tvorbe ďalšieho
strategického dokumentu a tým je
Program hospodárskeho rozvoja
mesta na plánovacie obdobie 20162025. Význam takéhoto dokumentu je obrovský. Bez jeho existencie by sme sa oberali o možnosť
príjmu respektíve žiadania NFP z
fondov EÚ.
Dnes v ére elektronizácie a informatizácie spoločnosti musím
poukázať na významný krok vpred
v zvádzaní rôznych informačných
systémov do chodu mestského
úradu, ktorých cieľom je lepšia
komunikácia medzi mestom a
občanmi. K 1.11.2016 vstúpil do
platnosti zákon o e-Governmente
a teda povinnej elektronickej komunikácii orgánov štátnej správy
a samosprávy s občanom. Aby sme
tieto služby skvalitňovali a zároveň
maximalizovali zamestnanci MsÚ
podstupujú rôzne školenia v oblasti zavádzania rôznych informačných systémov. V záujme naplnenia
litery zákona a tiež v záujme vylepšiť komunikáciu s občanmi sme na
MsÚ zabezpečili zastupiteľnosť zamestnancov v rôznych oblastiach,
matrika, evidencia obyvateľstva.

Zriadili sme novú pozíciu referenta správy majetku mesta, ktorá už
priniesla svoje ovocie a tiež sme
na prízemí MsÚ plne sfunkčnili Podateľňu, plniacu funkciu prvého
kontaktu s občanom. Intenzívne
pracujeme na reštrukturalizácii
našej bytovej správy. Táto problematika sa ťahá naprieč rokmi, no
sme si vedomí, že nespokojnosť,
ktorá v meste panuje je úzko spojená s tepelným hospodárstvom. Z
našej strany pre riešenie tejto situácie robíme maximum. Dochádza
k postupnej regulácii verejných
budov, ku komunikácii v spôsobe
nastavenia „tepelných kriviek“ pre
všetky objekty. Nevynechali sme
ani Relaxcentrum, vymenili sme
čerpadlo na úpravu vody, tiež časť
zatekajúcej strechy a k bazénu sa
namontovalo nerezové madlo.
Aktivít, projektov a akcií je veľa.
Mnohé som iste nespomenul, ale
verím, že vy, naši občania ich vidíte.
Mám od vás mnohých spätnú väzbu, čo ma úprimne teší. Tie, ktoré
sme z časového hľadiska nestihli
zrealizovať, sú opäť zapracované
do návrhu rozpočtu, verím, že v
deň vydania tohto čísla, už schváleného rozpočtu. Snažili sme sa v
ňom pokryť oblasti, ktorým sme
sa v minulom roku venovali menej
a spokojní alebo spokojnejší budú
aj tí, na ktorých sa vo väčšej miere v minulosti nemyslelo. Finančné prostriedky z rozpočtu mesta
dostanú všetci, starší, mladší, deti
aj sociálne slabší, športovci, aby aj
naďalej mohli niesť dobré meno
Tlmáč do širokého okolia, životné
prostredie, výstavba, kultúra a celkový rozvoj ako taký.
Z tohto miesta sa chcem veľmi
pekne poďakovať všetkým občanom- dobrovoľníkom, sponzorom a
organizáciám za vynikajúcu spoluprácu počas roka 2016, bez ktorých
by sme mnohé aktivity nemohli zrealizovať.
Milí občania, čas, keď horiaca
svieca na stole, v oknách domácností naberá väčšiu moc, prichádza
čas Vianoc. Čas spájania sa, stretnutí
a spomínania, čas veselý a čas magický, čas rodiny a pripomínania si
toho, čo je v živote naozaj dôležité,
zdravie, úsmev, láska a priateľstvo.
Preto nám všetkým vážení spoluobčania, zo srdca, s pokorou a s
pokojom na duši prajem krásne,
neopakovateľné aj detským smiechom a radosťou pretkané požehnané Vianoce a nadchádzajúci
Nový rok nech je pre nás všetkých
stelesnením všetkých osobných a
pracovných očakávaní a naplnením
plánov a snov zároveň.
Miroslav Kupči
primátor mesta
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Naša „slniečková“ škôlka v Tlmačoch
Život v našej materskej škole je
veľmi veselý a pestrý. A to doslova
- pestrý vekom detí: od 2-6 rokov,
ale aj rôznymi aktivitami, ktorými sú naplnené naše sviatočné i
všedné dni.
So slzami, ale aj s hrdosťou na
našich najstarších predškolákov
sme sa s nimi v júni slávnostne rozlúčili a symbolicky ich vyprevadili
do veľkej školy. V novom školskom
roku ich však nahradili noví drobci,
ktorí priniesli „čerstvý vietor“ medzi nás. Veľmi rýchlo si na život v
materskej škole privykli a zapadli
medzi ostatných. Tešili sa spolu s
nami, kedy sa niečo nové naučia
a budú sa môcť predviesť. A veru
príležitostí už bolo niekoľko.
Začiatkom októbra sa u nás
uskutočnil už 10. ročník „Tekvicového kráľovstva“, kedy na našom
školskom dvore „ožili“ tekvice a stali sa z nich za zručnej pomoci rodičov, starých rodičov, súrodencov
rôzne strašidlá, tanečnice, zvieratá,
ba i formula. V tvorivých dielňach
si mohli deti vyrobiť z papiera a
rôznych prírodnín veselé tekvičky, či šarkanov. Za šikovnosť boli
všetci odmenení sladkými koláčikmi i ovocím. Niektoré z týchto
výtvorov boli použité aj na výstave
jesenných plodov v našom kostole

v dolnej časti mesta.
Týždeň od 17. - 21. 10. 2016 sa
niesol v znamení jablka. Deti si vyrobili jabĺčkové čelenky, vyrábali a
maľovali papierové jablká, tvorili
ich z plastových fliaš. Piekli „nepečenú“ jablkovú tortu, pripravovali
jablkovo - mrkvový šalát, no a samozrejme jablká aj jedli. Naučili sa,
že jesť ovocie je zdravé.
27. októbra sme si uctili našich starkých a prastarých rodičov
krásnym programom, v ktorom sa
uplatnili všetky deti i tie najmladšie. Starí rodičia sa neubránili slzám
a dojatiu, keď videli a počuli v bás-

ňach, piesňach i tanci, ako im ich
drobci ďakujú za lásku, obetavosť
a trpezlivosť.
Okrem každodenných škôlkarských aktivít sa tešíme na Mikuláša
a Vianoce. Ani tu sa nezaobídeme
bez krásneho vianočného programu, ktorý si už teraz nacvičujeme.
Mikuláša, anjela a čerta už tradične pozývame zo Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch. Sú to naši „veľkí kamaráti“. Im
i vedeniu školy za túto každoročnú
akciu patrí od nás veľká vďaka.
No a záverečnou bodkou v tomto kalendárnom roku bude naše

IX. ročník Tekvicového kráľovstva

Foto: Imatrikulácie tried Delfínikov a Rybičiek

Človek v jeseni života

Staroba je výzva. Pripomína
nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve vtedy povedali milé slovo, že sa máme radi.
Starnutie prichádza pomaly, ne-

posedenie pri „štedrovečernom
stole“, so všetkými rodinnými príslušníkmi našich „malých slniečok“.
Bohatý vianočný program dopĺňajú tradičné vianočné dobroty.
Záver tohto popoludnia parí rozbaľovaniu darčekov a následne hra
s nimi. Hrajú sa malí-veľkí, mladí i
tí starší.
A čo sa bude diať u nás v novom
roku 2017? O tom vás poinformujeme nabudúce. Zatiaľ vám prajeme
príjemné vianočné sviatky, veselého Silvestra a šťastný Nový rok.
Považanová Margita,
riaditeľka MŠ Nová 2, Tlmače

nápadne. Tak, ako sa končí leto a
začína jeseň. Nedá sa tomu vyhnúť.
Jeseň je obdobím umeleckých diel
prírody, ktorá je ako krásna paleta.
Stromy ohromujú pestrými farba-

mi. Takýmto krásnym umeleckým
dielom je aj človek v jeseni života.
Tvaroval a formoval ho majster život svojimi skúškami, radosťami,
ale aj starosťami.
Preto každoročne v jeseni si

Výroba jesenných dekorácií detí so starými rodičmi

naša Materská škola v Tlmačoch
na Lipníku pripomína október
ako Mesiac úcty k starším. Deti z
jednotlivých tried pripravili pre
svojich starých rodičov básničky,
piesne a darčeky. Následne spolu
so starými rodičmi sa pustili do výroby jesenných dekorácií, ktorými
si jednotlivé triedy vyzdobili. Deti
svojim čistým detským prejavom
z každého gesta vysielali obrovskú
úctu a vďačnosť k svojim starkým,
u ktorých sa pri pohľade na svoje
vnúčatá rozjasnievali tváre a tisli sa
slzy úprimnej radosti. Spokojnosť,
dobrý pocit z vykonanej práce a
radosť na obidvoch stranách zanechala táto pre nás už tradičná akcia.
Prípravou akcie a milým posedením so starkými si deti uvedomujú
lásku a vzájomnú prepojenosť so
starými rodičmi. Vlastný zážitok z
osobnej tvorby darčeka vyvolávali u detí úprimnú vďaku, radosť,
úctu k svojim starkým a tento pocit
zdieľaný v skupine rovesníkov je
pre deti niečím nenahraditeľným.
Tak dovidenia o rok naši milí,
tešia sa na Vás vaše vnúčatká, či
pravnúčatká...!!!
Mgr. Jarmila Fazekašová
zástupkyňa riad. MŠ
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Materská škola Lúčik a nový školský rok
Predškolský vek je dôležitým
obdobím v živote človeka. Vytvárajú sa tu základy pre ďalšie
obdobia. V materskej škole, ktorá je partnerom rodiny, sa rozvíja
osobnosť dieťaťa v podmienkach
skupiny vrstovníkov v celej šírke.
Je to obdobie výrazného rozvoja
kognitívnej a intelektovej úrovne,
perceptuálno-motorickej a sociálno-emocionálnej úrovne dieťaťa. Človek neprichádza na svet s
hotovými vlastnosťami, ale len s
určitými predpokladmi, ktoré sa
môžu, ale aj nemusia rozvinúť. V
priebehu jeho života sa objavuje
niečo nové, niečo sa stráca alebo
mení svoju podobu.
V novom školskom roku 2016/
2017 v Materskej škole (ďalej MŠ)

Lúčik sú deti rozdelené do piatich tried a z toho sú dve triedy najmenších detí. 6. októbra
sme slávnostnou imatrikuláciou
prijali nové deti do materskej
školy pasovaním škôlkárov do
triedy Delfínikov a triedy Rybičiek Pre tých najmenších čakalo množstvo nových vecí, noví
kamaráti, pani učiteľky, pekné
upravené triedy a zaujímavé
hračky.
Pasovanie tých najmenších
za plnohodnotných škôlkárov
má u nás už dlhoročnú tradíciu a vždy je milým spestrením
každodennosti. “Veľa šťastia v
materskej škole, naši škôlkári“.
Mgr. Jarmila Fazekašová
zástupkyňa riad. MŠ

Z činnosti Základnej školy
Žiaci 1. až 4. ročníka spolu s pani učiteľkami sa
v prvom štvrťroku zapojili do projektov:
Deň jablka
Aj tento rok sme si v októbri
pripomenuli Deň jablka. Počas hodín a prestávok, viac ako inokedy v
triedach rozvoniavali červené a zelené jabĺčka. Okrem výborných a
na vitamíny bohatých jabĺčok ,sme
si pochutnali aj na sladkých koláčikoch, ktoré nám upiekli šikovné
mamičky.

Záložka do knihy
spája školy

Projekt

„Hovorme o

jedle“ - nám rozšíril obzor na-

šich vedomostí.
1.Denná téma : Chlieb, pečivo,
obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky ,
slovenské výrobky ( žiaci 3.ročníka)
Mgr.J.Kováčová
Naučili sme sa ako sa z malého zrnka zrodí chlebík, v pekárni v
Kozárovciach sme videli prípravu a
pečenie chleba, sami sme si pripravili cesnakovú a rybaciu nátierku,
v obchode sme hľadali Slovenské
výrobky, pozreli sme si prezentáciu
na danú tému .
2. Denná téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov ( žiaci

2.ročníka ) Mgr.E. Majzlíková a Mgr.
Z. Kováčiková
Jeseň pani bohatá nám ponúka
širokú paletu svojich plodov. Žiaci
II. ročníka dostali v tento tematický
deň projektu Hovorme o jedle za
úlohu priniesť do školy rôzne druhy
ovocia a zeleniny z vlastných záhrad. Úroda bola naozaj rôznorodá
a bohatá. Zážitkovou formou sme
sa snažili sprostredkovať deťom,
význam ovocia a zeleniny v našom stravovaní. Tak, ako potrebujeme dostatočný spánok na rôzne
aktivity, potrebujeme aj vhodné
potraviny z hľadiska energetického
príjmu a výdaja. Niektorí žiaci si

Zapojili sme sa do projektu ,
ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s
Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Tento
projekt vyhlásili pri
príležitosti októbra
ako Medzinárodného mesiaca školských
knižníc 2016„Záložka
do knihy spája školy“
Čítam, čítaš, čítame.
Pre našich kamarátov
z Košíc sme pripravili
rôzne záložky, ktoré
im pomôžu nezabudnúť, kde prestali
čítať a kde majú v čí- Záložka - Soﬁnka, Barborka, Kika, Vilko, Alex, Saška, Lukáško, Saška, Sonička, Števko
a Janka
taní pokračovať.

po prvýkrát vyskúšali individuálne
prípravu vlastného jedla ( zeleninového, či ovocného šalátu), z čoho
mali veľkú radosť. Celý tematický
deň sa niesol v znamení radosti,
kreativity, tvorivej práce a zdravej výživy.
3. Denná téma : Mlieko a mliečne výrobky ( žiaci 4.ročníka ) Mgr.
Z. Kováčiková, Mgr. V.Psárska
V poľnohospodárskom družstve
sme spoznali prácu ľudí, ktorí sa
starajú o to, aby nám kravičky produkovali kvalitné a pre nás ľudí tak
dôležité mlieko a mliečne výrobky.
Popri tom sa nám podarilo vidieť
práve narodené teliatko, z čoho
mali naši žiaci veľký zážitok.
4.Denná téma : Tuky, cukry, soľ
( žiaci 1.ročníka ) – PaedDr. I.Stribulová a Mgr. J.Lehocká
Naučili sme sa, že aj zdravé
môže byť chutné. Zážitkovou formou sme sprostredkovali deťom,
že maškrtiť sa dá aj zdravo. Tak, ako
potrebujeme vhodný odev na rôzne aktivity, potrebujeme aj vhodné
potraviny z hľadiska energetického
príjmu a výdaja. Ďakujeme rodičom, že našu myšlienku podporili
tým, že pripravili pre deti zdravé
desiate, na ktorých sme si spolu
pomaškrtili a ktoré sa stali pre deti
vzájomnou inšpiráciou.
Mgr. Jana Kováčová
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V Tlmačoch do školy na bicykli
V školskom roku 2016/2017 v
predmete Dopravná výchova sme
sa aj my, žiaci II. ročníka zapojili do
celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“ v počte 34, spolu s
našimi pani učiteľkami Mgr. Evou
Majzlíkovou a Mgr. Zuzanou Kováčikovou. V prvý deň nám naše pani

počas jazdy a dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Keďže sme
prvé jazdy zvládli, pokračovali sme
jazdami do školy na bicykli aj napriek chladným ránam. S úsmevom
sme prichádzali do školy za podpory rodičov a starších spolužiakov, ktorí nám ochotne pomohli

tou Petra Sagana s výzvou aj pre
našich rodičov: „ZOBER BICYKEL,
NASAĎ PRILBU, NAHOVOR RODIČOV A ZAJAZDITE SI NA BICYKLI
VŠETCI SPOLOČNE“. Rodičia počas
víkendu nelenili a pridali sa k nám.
Prekvapením od pani učiteliek pre
nás, boli vodičské preukazy cyk-

učiteľky po príchode do školy na
bicykli pripravili jazdy zručnosti na
školskom dvore, ktorého súčasťou
je dopravné ihrisko. Spočiatku sme
boli veľmi opatrní, ale postupne
sme v každej ďalšej disciplíne získavali nové a nové zručnosti. Pani
učiteľky nás poučili o bezpečnosti

odložiť bicykle do suterénu školy.
Chladné ráno nám vôbec nevadilo,
pretože ranné slnko nás zlákalo do
ulíc nášho mesta Tlmače, kde sme
si vyskúšali a overili naše poznatky z dopravnej výchovy. Myslíme
si, že sme boli úspešní, pretože
nás pani učiteľky odmenili kar-

listov, ktoré budeme používať vo
všetkých aktivitách počas celého
školského roku. Možno, ak sa nám
bude dariť, nám ich potvrdia skutoční policajti. Želali by sme si, aby
už bola jar a mohli sme opäť chodiť
do školy na bicykli.
žiaci II. ročníka ZŠ Tlmače

Krúžok - Mladý
ochranca prírody

V tomto školskom roku na našej škole ZŠ Tlmače začal svoju
činnosť environmentálny krúžok,
ktorý nadväzuje na činnosť turistického krúžku, ktorý na škole
fungoval niekoľko rokov. Cieľom
nášho krúžku je sprostredkovať
deťom zážitkovou formou dôležitosť ochrany prírody a spoznávať
krásy Slovenska na turistických
výletoch. Krúžok pracuje pod záštitou Klub slovenských turistov
Tlmače, ktorý mu poskytuje všestrannú podporu. Krúžok spolupracuje s environmentálnou organizáciou Strom života a funguje
ako prieskumná skupina v programe Snaturou, kde monitoruje výskyt určených rastlín a živočíchov v
našom okolí. Najnovšia úloha bola
pozorovať invazívne rastliny, našej
skupine sa v okolí Hrona podarilo
nájsť 10 druhov. Už sme podnikli aj prvé dva výlety . Boli sme v
Pohronskom múzeu, kde sme sa
zoznámili s archeologickými nálezmi, výrobkami remeselníkov,
baníckou tradíciou i najmladšou
sopkou na Slovensku a v starobylej Kremnici. Deťom sa páčilo
na kremnickom náučnom chodníku i v múzeu Mincí. Zaujímavým
spestrením našich prechádzok je
aj geochaging, kde si deti precvičia pozornosť, šikovnosť a dôvtip
a to všetko pri pobyte v prírode.
Pre pekný výlet je dôležité pekné
počasie, tak nám držte palce, aby
sme ho mali na každej túre.
Mgr. Jana Nichtová

Bratislava Incheba Výstava Cosmos Discovery
Dňa 18.10.2016 sa žiaci 8. a 9.
ročníka ZŠ Tlmače vybrali na exkurziu do Bratislavy. Z Kozároviec
cestovali do Bratislavy vlakom a
potom si vyskúšali jazdu MHD v
našom hlavnom meste. Na výstave
ktorú navštívili, videli zaujímavé
predmety a získali nové poznatky
o letoch do vesmíru a vesmírnych
raketách. Mali možnosť zhliadnuť
film o tom, ako ľudia v minulosti
vnímali vesmír, ako ho spoznávali
a o začiatkoch letov do vesmíru. Na
výstave bolo vystavených viac ako
200 exponátov z vesmírnych misií
ZSSR a USA. Odfotili sa pred vozidlom Lunochod, ktoré jazdilo na
mesiaci, prezreli si rakety, skafandre, pristávacie moduly i osobné
predmety niektorých kozmonautov. Mohli sa dotknúť kameňa z
mesiaca a prezrieť si asteroidy staré
desiatky miliónov rokov. Pri vstupe

žiaci dostali kartičky so životnými
príbehmi známych kozmonautov
a kozmonautiek. Boli to Gagarin,
Armstrong, Cernan, Leonov, Tereš-

kovová a mnohí iní. Niektorých
prekvapilo, že na kartičkách bol aj
pes Lajka ba i šimpanz Enos, ktorý
bol prvým primátom vo vesmíre, no

na rozdiel od Lajky sa mu podarilo
pristáť a stal sa veľmi populárnym.
Počas prehliadky žiaci využili zariadenia, kde bol nahraný sprievodný
text k celej výstave, aby si mohli
vypočuť komentár k jednotlivým exponátom a fotografiám
na stenách. Medzi kozmonautmi
bol aj prvý československý kozmonaut Vladimír Remek a prvý
slovenský kozmonaut Ivan Bella.
Po skončení prehliadky si žiaci
mohli vyskúšať okuliare, ktoré im
sprostredkovali zážitok chodenia
po mesiaci a niektorí odvážlivci
vyskúšali aj zariadenie, na ktorom sa kozmonauti pripravovali
na záťaž, ktorú podstúpia pri lete
do vesmíru. Všetci odvážlivci to
zvládli . Exkurzia bola zaujímavá a poučná, žiaci sa už tešia na
ďalšie zaujímavé exkurzie.
Mgr. Jana Nichtová
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Základná umelecká škola v Tlmačoch
Základná umelecká škola v Tl- načerpali inšpiráciu pre svoj ďalší reprezentovali z cimbalovej triedy levického regiónu. Festivalu sa zúmačoch zabezpečuje starostlivosť umelecký vývin. Našu školu repre- pani učiteľky Frederiky Uhnákovej častnili žiaci z tried: pani učiteľky
o širokú populáciu detí z Tlmáč a zentoval žiak 4. ročníka Oliver Po- dve žiačky. Margaréta Hercová v I. Frederiky Uhnákovej - klavír, cimblízkeho, ale aj zo širšieho okolia. tocký z triedy pána učiteľa Juraja kategórii a Nina Ďatková v III. ka- bal, pani učiteľky Kataríny MiháloNa škole vyučuje 15 pedagógov. Kráľa. Zo súťaže priniesol umiest- tegórii. Obidve získali ocenenie v vej – zobcová flauta, pani riaditeľky
Vyučovanie prebieha v štyroch od- nenie v bronzovom pásme.
zlatom pásme.
Renáty Godovej - akordeón, pána
boroch: hudobnom, výtvaručiteľa Juraja Kráľa - gitara.
nom, literárno-dramraticV I. kategórii súťažil Marek
kom a tanečnom. Hudobný
Uhnák na dvoch nástrojoch
odbor sa člení sa na odde– akordeóne a klavíri. V obilenia: prípravné štúdium
dvoch získal zlaté pásmo. V
pre hudobný odbor, hra na
hre na klavíri dostal cenu poklavíri, akordeóne, zobcovej
roty za interpretáciu skladby
flaute, priečnej flaute, klana klavíri a stal sa celkovým
rinete, saxofóne, cimbale,
víťazom s najvyšším počtom
husliach, violončele, konbodov - laureát súťaže. V II.
trabase, gitare, keyboarde,
kategórii nás reprezentovali
výučba spevu, základy ľu: Margaréta Hercová – hra na
dovej hudby.
cimbale - zlaté pásmo a cena
Súťaže, ktorých sa žiaci
poroty, Paulína Mihálová – hra
zúčastňujú, napomáhana flaute - strieborné pásmo.
jú rozvíjať talent, osobnú
V III. kategórii: Nina Ďatková
zodpovednosť, podporujú
– hra na cimbale - zlaté pássúťaživosť. Umožňujú pedamo, cena za najlepšiu intergogickým zamestnancom Absolventi prípravného ročníka hudobného odboru - Roman Mihalka - horný rad: Soňa pretáciu skladby M. Schmitza,
ZUŠ spätne využívať po- Havranová, Soﬁa Ela Jančová, Barbora Šárniková Simona Šebová, Tamara Máčajová, Alexandra Ferrara – hra na giznatky získané na súťažiach dolný rad: Bohumil Ivan, Tibor Justus, Liliana Mičová, Adriana Kupčová, Liana Mezeiová, tare - strieborné pásmo, Danina skvalitnenie výchovno- Filip Hudák, Matej Fedors, Mathias Žembery
el Herc – hra na klavíri - zlaté
-vzdelávacieho procesu.
pásmo a v hre na akordeóne
Žiaci našej školy sa v minulom
Žiaci našej školy sa zúčastnili
Dňa 21.3.2016 sa družstvo A ka- - bronzové pásmo. IV. kategória:
školskom roku zúčastnili niekoľ- Celoslovenskej prehliadky sólovej tegórie v zložení Tatiana Fašková, Eduard Datko - klavír - strieborné
kých súťaží.
hry na cimbale žiakov ZUŠ. Súťažná Margaréta Hercová, Marek Uhnák pásmo, Jakub Stehlík – akordeón
Už po jedenástykrát otvorila prehliadka sa konala pod patroná- zúčastnilo celoslovenského kola - bronzové pásmo.
ZUŠ Eugena Suchoňa svoje brá- tom ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratisla- súťaže v hudobnej náuke HnúšťanŽiaci výtvarného odboru z trieny gitaristom všetkých vekových ve a Slovenskej cimbalovej asociá- ský akord, ktoré sa konalo v Hnúšti. dy pani učiteľky Andrey Harmadykategórií. Žiaci ZUŠ-iek si zmerali cie na pôde spomínanej umeleckej Naši žiaci podali veľmi dobrý výkon ovej, získali v okresnom kole Cesvoje sily so svojimi rovesníkmi a školy už po piatykrát. Našu školu a umiestnili sa na 4. mieste. Žiakov loštátnej výtvarnej súťaže Vesmír
pripravovala riaditeľka očami detí, ktorú každoročne orgaRenáta Godová.
nizuje Tekovská hvezdáreň v LeviDňa 13. apríla sa žiaci ciach nasledovné umiestnenia: vo
z triedy pani učiteľky Fre- IV. kategórii – ZUŠ (1.-4. ročník ZŠ)
Dňa 24.11.2016 sa žiaci 2.,3.a 4. roč- čimu (3.roč.), Lukáškovi Horňákovi
deriky Uhnákovej zúčast- 1.miesto Elizabeta Brooks, 2.miesto
níka zúčastnili pretekov,, Detská atle- (3.roč.), Soničke Árendášovej (3.roč.),
nili II. ročníka klavírnej Sebastian Balogh, 3.miesto Adriana
tika´´, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici Natálke Lackovej (4.A), Maťkovi Zásúťaže Rečou klavíra. Sú- Kupčová 4.miesto Kristína Áren.Prihlásených bolo 13 družstiev z toho ležákovi (4.B.), Dominike Kováčovej
ťaž sa konala v Kysuckom dášová, 5.miesto Tibor Justus, v V.
7 z atletickej škôlky. Naši žiaci poda- (4.B), a zároveň ďakujeme pani učiteľke
Novom Meste. V druhej kategórii – ZUŠ (5.-9. ročník ZŠ),
li skvelý výkon, čo im zaručilo prvé Helene Barátovej a Petrovi Záležákovi,
kategórii sme mali zastú- 4.miesto Tatiana Fašková, 5.miesto
miesto v tejto súťaži .Gratulujeme a že- ktorí veľkou mierou prispeli k tomupenie v Marekovi Uhná- Daniel Herc.
láme ešte veľa podobných úspechov. to úspechu a Základnej škole Tlmače,
kovi, ktorý sa umiestnil v
V dňoch 28. - 29.augusta 2016
Ďakujeme Tamarke Máčajovej (2.A), ktorá umožnila našim žiakom
striebornom pásme.
sa detská cimbalová hudba ZUŠKÁVilkovi Spasičovi (3.roč.), Markovi KupMgr. Zuzana Kováčiková
V Sládkovičove sa ČIK zo Základnej umeleckej školy v
29. apríla 2016 konala Tlmačoch pod vedením pani učiteľAkordeónová súťažná ky Frederiky Uhnákovej zúčastnila
prehliadka. Z akordeó- vystúpenia v Slovenskom dome
novej triedy pani riadi- v Prahe.
teľky Renáty Godovej si
Okrem súťaží sa žiaci prezenzmerali svoje hudobné tujú na koncertoch školy. Interné
sily Marek Uhnák v I. koncerty sa konajú každý mesiac v
kategórii – získal zlaté priestoroch koncertnej sály školy.
pásmo, Jakub Stehlík vo Verejné koncerty sa konajú v SpoIV. kategórii - bronzové ločenskom dome na Lipníku.
pásmo.
Želaním pedagógov, ale aj celéPedagógovia a žiaci ho vedenia ZUŠ je, aby triedy našej
našej školy mali 3. mája školy mali stále taký vysoký počet
možnosť konfrontovať šikovných a nadaných žiakov.
Zľava D. Kováčová, N.Lacková, T.Máčajová, S. Árendášová, V.Spasič, L.Horňák,
výsledkov svojej tvorivej
Renáta Godová
M.Kupči, M. Záležák
práce s učiteľmi celého
riaditeľka ZUŠ

Detská atletika
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Deň otvorených dverí v SOŠ
technickej v Tlmačoch
Dňa 23. novembra 2016 sme sa
my, žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ v Tlmačoch, zúčastnili Dňa otvorených
dverí v Strednej odbornej škole
technickej (ďalej SOŠ technická)
v Tlmačoch.
Bol pre nás pripravený zaujímavý program. Najskôr sme sa vybrali do dielní v závode SES Tlmače,
kde majú študenti SOŠ technickej
praktický výcvik. Tam nám študenti
a ich majstri na viacerých stanovištiach postupne demonštrovali
rôzne praktické zručnosti, týkajúce
sa práce s kovmi – ohýbanie kovov,
tvarovanie kovov, zváranie a pod.
Po návšteve dielní v SES a.s. Tlmače sme sa autobusom odviezli
do Levíc do firmy ZF Slovakia a.s.,
kde nám na rôznych moderných
zariadeniach predviedli, ako pra-

cujú študenti u nich. Takisto nás
oboznámili so systémom tzv. duálneho vzdelávania, ktoré je atraktívne najmä pre usilovných študentov,
pretože tí za svoje študijné výsledky a prácu na praxi dostávajú aj
finančné ohodnotenie, čo je zaiste
veľkou motiváciou.
Keď sa skočila prezentácia vo
firme ZF Slovakia a.s., vrátili sme sa
do SOŠ technickej, kde na nás čakal
chutný obed. Po ňom nám študenti
a vyučujúci poukazovali celú školu,
jednotlivé učebne a pracoviská a
predviedli nám aj názorné ukážky
ich činnosti.
Celá exkurzia sa skončila o pol
druhej, keď sme sa plní nových zážitkov a skúseností vrátili naspäť do
našej základnej školy.
žiaci ZŠ v Tlmačoch

Technika prilákala aj tlmačských strojárov
Dňa 5. októbra 2016 sme aj my, študenti štvrtého ročníka Strednej
odbornej školy technickej v Tlmačoch, zavítali do Nitry na IV. ročník
Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2016, ktorý sa konal na nitrianskom výstavisku. Ako záujemcovia
o vysokoškolské štúdium sme mali príležitosť bližšie sa oboznámiť s ponukou jednotlivých študijných odborov slovenských a českých vysokých
škôl. Celkovo 235 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a ďalších vzdelávacích
inštitúcií ponúkalo návštevníkom viac ako 3000 študijných odborov. Na
veľtrhu sa zúčastnili okrem slovenských aj vysoké školy zo zahraničia,
predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska a Holandska.
Svoje zastúpenie mali aj univerzity z Nemecka, Poľska a Číny. Nakoľko
už teraz študujeme na SOŠt Tlmače technické odbory - programátor
obrábacích strojov a zariadení, či mechanik elektrotechnik, bolo pre
nás zaujímavé pozrieť si pripravené ukážky a bližšie sa informovať o
možnostiach technického vzdelávania. Lebo ako je dnes prizvukované
a medializované: „S technikou máte budúcnosť!“, sme sa priamo stretli
aj na výstavisku. Zaujali nás predovšetkým prezentácie vysokých škôl:
STU Bratislava, Žilinská univerzita a UKF Nitra, kde by sme chceli po
úspešnej maturite pokračovať v štúdiu. Mali sme možnosť získať katalógy a brožúry s kontaktmi, termíny podania prihlášok a prijímacích
konaní, otestovať sa elektronickým testom „Na čo sa hodíš?“, využiť
poradenstvo o štúdiu a veľa iných zaujímavých informácií, ktoré by
nám mali pomôcť pri štarte na vysokej škole. Je predsa lepšie raz vidieť
ako stokrát počuť, o čom sme sa presvedčili. Aj vďaka ústretovému a
milému prístupu študentov vysokých škôl a ich zástupcov sme o krok
bližšie pri rozhodovaní sa a výbere nášho ďalšieho štúdia.
Mgr. Marián Sabala

Tlmačskí programátori prenikli
do umenia, vedy a techniky

Strojári z Tlmáč zažili koncert na javisku
Študenti SOŠt z Tlmáč sa pravidelne zúčastňujú na rôznych kultúrnych či divadelných predstaveniach. Ani tentokrát tomu nebolo
inak. Vybrali sme sa do Nitry, aby
sme si vychutnali kultúrny zážitok
v podobe pútavého „koncertu na
javisku.“ Nečakaným zážitkom pre
nás bolo divadelné predstavenie
Gazdiná roba, ktorým nás herci
Divadla Andreja Bagara v Nitre
doslova šokovali. Zaplnené hľadisko nitrianskeho divadla si vychutnalo divadelné predstavenie
v koncertnom podaní, ktoré trvalo
vyše dvoch hodín.
Pútavý dej, zaujímavé herecké výkony, výnimočná herecká
kresba, či folklórna maniéra nás
presvedčili o tom, že náš výber
predstavenia bol správny. Skvelá inscenácia plná dramatických
momentov, herci v priam horúčkovitom tempe dynamicky stelesňovali neraz konfliktný stav
pomocou výbornej komunikácie,

spevu a tanečných prvkov.
Drsný dedinský príbeh, zasadený do moravsko-slovenského
pomedzia z konca 19. storočia,
o ženskom údele, odvahe, dobovom emancipačnom zápase
dedinskej krajčírky Evy bravúrne
zahrala známa slovenská herečka Kristína Turjanová s ďalšími
slovenskými hercami. Strhujúci
i dojímavý príbeh lásky, vášne
a sklamania ukázal aj nám, ako
mať v sebe zmysel a pochopenie
pre silné city a vášne i v súčasnej
dobe.
Po divadelnom predstavení
sme si prezreli námestie Nitry a
zastavili sa v nákupnom centre,
kde sme mali príležitosť kúpiť si
suvenír či nejakú maličkosť na
pamiatku. Mestečko Nitra sme
opustili v popoludní a s veselou
náladou sa vrátili domov kultúrne obohatení a plní pozitívnych
dojmov.
Mgr. Marián Sabala

Dňa 18. októbra 2016 sme aj
my, študenti III.D triedy Strednej
odbornej školy technickej v Tlmačoch, zavítali do Atlantis centra v
Leviciach, ktoré nám ponúklo z
každého rožku trošku.
Cieľom našej návštevy
bola v prvom rade zaujímavá interaktívna prezentácia o solúnskych
bratoch, sv. Cyrilovi a
Metodovi a veľkomoravskom období, ktoré
nám majú čo povedať
aj dnes. V tom nás utvrdilo aj putovanie dejinami spisovnej slovenčiny zábavnou formou.
Nemenej zaujímavou
časťou našej exkurzie
bola aj prezentácia a
pripravené interaktívne exponáty k téme
Ľudské telo, kde sme
si mohli nielen zopakovať, ale aj
naučiť sa nové veci pri poskytovaní prvej pomoci, ošetrovaní rán, či
vidieť kompletnú stavbu ľudského
tela pomocou interaktívnych exponátov. Ďalej sme si prezreli vystavené exponáty z vedy a techniky,
kde sme využili, ale aj zopakovali
si už nadobudnuté vedomosti z
fyziky a matematiky. Uvedomili
sme si, že fyzikálne zákony platia

aj dnes a veľakrát si ich v bežnom
živote ani len neuvedomuje. Stačí
sa len lepšie zamyslieť a zistíme, že
matematika a fyzika nás všetkých
obklopuje. Zábavnou formou a

pomocou interaktívnych exponátov sme prenikli do umenia, vedy
a techniky. Je predsa lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, o čom sme
sa presvedčili. Ďakujeme za ústretový a milý prístup zamestnancov
centra, ktorí nám umožnili nahliadnuť do minulosti, ale aj prítomnosti
prostredníctvom rôznych pútavých
interaktívnych exponátov.
Mgr. Marián Sabala
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Tlmačský tím vybojoval tretie miesto
Tlmačskí študenti dosiahli ďalší
úspech. Tentokrát výborne obstáli
vo vedomostnom kvíze, ktorý sa
konal už po 18-ty krát. V Dome

Matice slovenskej v Leviciach sa
stretli trojčlenné družstvá stredných škôl okresu Levice na súťaži
Poznaj svoju vlasť, ktorú organi-

Mgr. Marián Sabala - zľava Adam Chrenko, Michal Mucha a Erik Tariška

zuje miestny odbor Matice slovenskej. Zúčastnilo sa jej deväť
stredných škôl, ktoré medzi sebou
súťažili formou kvízu. Naši študenti sa zúčastnili a
úspešne bodovali v silnej konkurencii svojich
rovesníkov aj v
tomto školskom
roku. Ako každý
ročník súťaže
nebolo tomu
inak ani teraz.
Stredná odborná škola technická v Tlmačoch
mala svoje zastúpenie. Trojčlenný tím tvorili študenti
tretieho ročníka technického

Štúdium techniky má budúcnosť
Stredná odborná škola technická (v Tlmačoch už 65 rokov vychováva odborníkov strojárskych a
elektrotechnických profesií. Pôsobí
ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie.
Škola spolupracuje s mnohými
zamestnávateľmi regiónu, u ktorých majú žiaci končiacich ročníkov možnosť vykonávať odbornú
prax. V súčasnosti je najvýznamnejším partnerom školy v odbornom
vzdelávaní spoločnosť ZF Slovakia
a. s. Levice. V jej priestoroch je pre
študentov školy zriadené aj moderné cvičné pracovisko. Od tohto
školského roku vstúpila SOŠ technická v Tlmačoch so spoločnosťou
ZF Slovakia a. s. Levice do systému
duálneho vzdelávania. 19 žiakov
prvých ročníkov študijných odborov mechanik elektrotechnik a
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení podpísalo
učebné zmluvy. Najväčšou výhodou týchto zmlúv je istota zamestnania po ukončení štúdia. Firma ZF
Slovakia a. s.. však žiakom aj počas celého štúdia poskytuje rôzne
benefity. Patrí k nim príspevok na
stravu, pracovné oblečenia a obuv
a odmena za produktívnu prácu.
Mesačné podnikové štipendiá sa
stali pre študentov motiváciou k
dosahovaniu lepších študijných výsledkov a dochádzky do školy. Ich
výška sa pohybuje od 40 € v prvom

ročníku do 100 € v štvrtom ročníku. Odborný výcvik vykonávajú
prváci v priestoroch školských dielní, kde sa oboznamujú s ručným
spracovaním kovov, spájkovaním
a prácou na klasických obrábacích
a elektrotechnických zariadeniach.
Vo vyšších ročníkoch majú žiaci v
duálnom vzdelávaní prax priamo
u budúceho zamestnávateľa ZF
Slovakia a. s. Levice. Na cvičnom
pracovisku a v prevádzkach podniku sa oboznámia s výrobou a strojovým parkom, ktorý využíva ich
budúci zamestnávateľ. Po zarade-

Dievčatá a technika

ní do pracovného procesu týchto
študentov nie je potrebné zaúčať
odborným činnostiam pre potreby
firmy. Absolventi, ktorí sa pripravujú na povolanie duálnou formou
vzdelávania majú vyššiu šancu pre
svoj kariérny postup.
Nielen prváci, ktorí vstúpili do
systému duálneho vzdelávania
majú možnosť získať finančné príspevky od spoločnosti ZF Slovakia
a. s. Levice. Štipendijný program
ponúka firma aj pre študentov tretích a štvrtých ročníkov. Žiakom
vybraných odborov poskytuje
na základe dosahovaného študijného
priemeru motivačné
štipendiá do výšky 80
€ mesačne. Aj takýmto spôsobom sa zamestnávatelia v regióne snažia pritiahnuť
mladých ľudí k štúdiu
technických odborov.
Napriek tomu, že zamestnanosť absolventov technických smerov je takmer 100%,
nie sú strojárske profesie medzi žiakmi
základných škôl príliš
populárne. Stredná
odborná škola technická v Tlmačoch sa
snaží formou rôznych
aktivít priblížiť mladším žiakom náplň štú-

odboru programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení v
zložení: Adam Chrenko, Michal
Mucha a Erik Tariška. Aj keď po
prvom kole boli výsledky ešte veľmi tesné, ďalšie dve kolá pomaly
ukázali rozdiely vo vedomostiach
jednotlivých tímov. Zúčastnení
študenti museli hlboko načrieť do
svojich vedomostí o Slovensku.
Vo všetkých troch kolách kvízu
- slovenská literatúra, slovenská
história a slovenská príroda naše
družstvo získalo úctyhodný počet
bodov, ktorý im nakoniec vyniesol
peknú bronzovú priečku a len veľmi tesne zaostali za prvým a druhým miestom. Otázky boli veľmi
náročné a preto nás toto umiestnenie milo prekvapilo a potešilo
zároveň, keďže konkurencia bola
veľmi silná. Získali sme do zbierky
ďalšie cenné tretie miesto v tejto
súťaži. Úspešnému tímu blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.
Mgr. Marián Sabala
dia techniky. Počas súťaže Nádejný
technik a v priebehu Dňa otvorených dverí sa mali možnosť súťažiaci a návštevníci oboznámiť so
spektrom odborných predmetov,
prezrieť si odborné učebne a dielne
a vyskúšať si niektoré činnosti.
Stredná odborná škola technická v Tlmačoch je realizátorom
mnohých projektov. Prostredníctvom nich získava prostriedky na
technické a softvérové vybavenie
odborných učební a dielní. Zaobstaranie modernejších didaktických
pomôcok a inováciu vzdelávacích
materiálov umožnil napríklad aj
projekt z Operačného programu
Vzdelávanie Premena tradičnej
školy na modernú. Z programu
Erasmus+ škola získava granty na
realizáciu odborných stáží študentov v zahraničí. V minulom školskom roku sa dvojtýždňových mobilít v Českej republike zúčastnilo
31 žiakov. Pobyty v Prahe a v Brne,
kde študenti získali nové odborné
zručnosti a spoznávali krásy týchto
historických miest tiež umožňujú zatraktívniť štúdium techniky v
SOŠT v Tlmačoch.
O vzdelávanie v technických
odboroch bol doteraz medzi
dievčatami len ojedinelý záujem.
Tento školský rok však nastúpilo
na štúdium do strojárskych odborov 7 dievčat. Nemajú problém sa
adaptovať ani počas praktického
vyučovania. Snáď sa počty týchto
dievčat rozšíria a v budúcom školskom roku privítame okrem chlapcov medzi nami aj ďalšie odvážne
prváčky.
Mgr. Mária Medzihradská

Tlmačské echo

10

TLMAČSKÁ GRÁMORA 2016
Posledný augustový víkend hostili Tlmače folkloristov z regiónu
Tekova na folklórnom festivale s názvom Tlmačská grámora, ktorý
vyvrcholil v nedeľu 28. augusta na tlmačskom amfiteátri. Festivalu
predchádzala úprava priestorov mestského amfiteátra, sociálnej
budovy a najbližšieho okolia. Ešte začiatkom augusta sa uskutočnili
dve brigády priaznivcov folklóru z mesta a finálne práce vykonali
pracovníci mestských služieb a zamestnanci MsKS a MsÚ.
Už v roku 2012 organizátori načreli do histórie a podľa voľakedajších
púťových dní do Svätého Beňadika sa
pútnici pri ceste domov zastavovali v
Tlmačoch, zabávali sa, tancovali a tento sviatočný zraz pútnikov sa bohvie
prečo nazýval Tlmačská grámora (ďalej TG). A tohtoročnej grámore prialo
plným priehrštím aj
slnečné počasie.
Trojdňový program
začal v piatok večer
vernisážou výstavy malieb domácich maliarov
a výstavy fragmentov
a fotografií z histórie mesta. Pozvaných
hostí privítal primátor
mesta Miroslav Kupči
a Lucia Kúdelová, riaditeľka MsKS. Tvorbu
výtvarných umelcov
Slavomíra Hajdučíka,
Fera Palušku a Karolíny
Šárnikovej účastníkom
vernisáže priblížil Mgr.
Július Žúbor, ktorý bol
zároveň jedným z autorov výstavy fragmentov a fotografií z histórie mesta Tlmače spolu
Matúšom Martinákom – študentom 5.
ročníka Trnavskej univerzity.
Piatkový večer patril komornému
programu s názvom „Hore Hronon,
dolu Hronon...“ v réžii Juraja Bajúsa.
Na úvod primátor mesta slávnostne
otvoril 11. ročník folklórneho festivalu
Tlmačská grámora. Po slávnostnom
otvorení zaujala miesto na javisku
Ľudová hudba Petry Vraňákovej. V
komornom programe venovanom
tematike ľúbostných a baladických
piesní sa na javisku predstavili interpretky speváckej skupiny FS Vatra Trnky a sólistky Petra Belujská, Andrea
Harmadyová, Mária Páleníková, Petra
Vraňáková. Súčasťou programu boli
tanečné vstupy vatrákov - účastníkov
celoslovenskej súťažnej prehliadky ľudového tanca - Šafova ostroha.
Sobotňajší podvečer ponúkol nádherný program. Od 17,00 javisko tlmačského amfiteátra patrilo detským
súborom. Divákov hneď na úvod zaujal malý bubeník Matúško Urban,
ktorý vybubnoval a ohlásil detský
program s názvom „Na známosť sa
všetkým dáva“ v réžii PaedDr. Boženy Dudášikovej. Záver hlásenia ukončil
slovami... Stojím tu už hodný čas, treba
sa mi poberať. Jóóóóój, zabudol som
povedať: Z Tlmáč, z Levíc cimbalovky
budú hrať – poďme sa už zabávať!!! V

znamenitom programe účinkovali detské folklórne súbory (ďalej DFS) DFS
Plamienok Tlmače – mladšia zložka,
DFS Plamienok Tlmače – staršia zložka. DFS Tekovanček Starý Tekov, DFS
Hronček Veľké Kozmálovce, Detská
cimbalová hudba Zuškáčik Tlmače a
Ľudová hudba DFS Perec Levice.

S malým meškaním vystúpil v
programe „Prišli hostia noví!“ zahraničný hosť Folklórna skupina Zornica
ACSA (Jača) z Maďarska. Predviedli
tance z povodia rieky Galga, spevácka
skupina a sólistka zaspievali slovenské
ľudové piesne a tanečníci dynamické
tance z prebiehajúcej zábavy v krčme.
Pred i po vystúpení zahraničného
hosťa sa spevom, hrou na fujaru a píšťalky ako i humorným slovom predstavil folklorista z Košíc Imi Oravec.
Večer po zotmení sa predstavil
popredný Folklórny súbor MAGURA
z Kežmarku s programom „Kjeby tu
byl Sabala...“. Vo svojom programe sa
predstavil piesňami a tancami z oblasti
regiónu Spiš. Domáci hosť z východného Slovenska FS Magura nesklamal.
Svojim vystúpením ponúkol priaznivcom folklóru skvelý zážitok, čo ocenili
dlhotrvajúcim potleskom. Druhý deň
zavŕšila a na parket prilákala tri desiatky tanečníkov obľúbená Tanečná
škola pod vedením Martina Urbana a
vatrákov s ĽH súboru Vatra.
Tretí, nedeľný festivalový deň začal
krojovaným sprievodom na slávnostnú svätú omšu v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Dopoludnia si pri
amfiteátri rozložili stánky remeselníci,
ľudoví umelci, ktorí ponúkali na predaj

svoje výrobky. Pre návštevníkov bolo v
ponuke pestré občerstvenie, vrátane
obľúbených pukanských párancov a
podplamenníka.
Divadlo z Domčeka, Divín odohralo
pred obedom pre deti bábkové divadelné predstavenie „Dlhý, široký a
bystrozraký“.
V areáli amfiteátra napoludnie na
malom javisku začal hudobno-spevácky program folklórnych súborov a
skupín „Čilej čardáš hraj!“. Tu vystúpila
okrem iného aj spevácka skupina Nádej z Tekovských Nemiec.
Po znelke folklórnej prehliadky „Už
sa jeseň blíži...“ a vztýčení vlajky TG a

mesta začal nedeľný galaprogram v réžii Ing. Jána Urbana a Mgr. Art. Martina
Urbana s názvom „Krv Tekova – čo to
hýbe Tekovom?“. Súbory zo širšieho regiónu Tekova zladené scénickou choreografiou predviedli ľudové zvyky,
spevy a tance. Galaprogram slovom
sprevádzali Alena Konczová Senešiová
a Jozef Selka.
Úvod patril krstu CD Ľudovej hudby FS Vatra „Hore Hronom, dolu Hronom“. Krstnými rodičmi boli manželia
Urbanovci a CD bolo pokrstené vínom.
Do života CD odprevadila hudbou kapela FS Vatra a Vatráci zatancovali. A
potom sa už naplno rozbehol program.
Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec
predviedli chystanie sudov pred oberačkou, Folklórna skupina (ďalej FSk)
Konopa z Kozároviec pobavila divákov
pijanskou omšou a členovia FS Háj z
Novej Bane sa predstavili fľaškovým
tancom. Vatráci zahrali a zaspievali
„Vien ja jedno peknô vtáča“ a pekne
zatancovali. A potom ešte pridali „Čilej čardáš“.
FSk Topoľnica z Topoľčianok za
hudobného sprievodu harmoniky sa
predstavila spevmi a párovými tancami v pásme „Zábava“. FS Hron zo
Žiaru nad Hronom priniesol na javisko
„Tekovský verbunk“. Pri nácviku tancov a spevu im pomohli vatráci Mar-

tin Dudášik a Andrea Svetláková. FS
Hron vystriedal súbor Vatra tancom
„Úvodný“ a spevácka skupina Trnky
spevom „Za Dunajom...“ a žartovnými
piesňami. Žienky zo speváckej skupiny PO-KU-S zabavili návštevníkov
pásmom „U nás taký móres máme“ a
žartovnými pesničkami, po nich Vatra
Seniori a v ich podaní „Polky“. Po zábave robota a po každej dobrej robote je treba oldomáš. Aj to je krv života.
A ako na to, predviedli členovia FSk
Dolina z Čajkova, ženy v parádnych
tekovských krojoch.
Krv Tekova sú ľudia, vzťahy pretavené do folklóru a generačných odkazov. Z výskumu hudobno-tanečných
tradícií regiónu Tekov v 70-tich rokoch,
ktorí uskutočnili manželia Urbanovci
dodnes čerpajú generácie mladých
umelcov. Jeden z nich, Juraj Bajús,
počas digitalizácie
nahrávok z výskumu
ich nanovo autorsky
spracoval. Baladu „V
tom Rybníckom cintoríne“ v novom spracovaní zaspievala v
piatok sólistka Mária
Páleníková. Inšpirácia
z pôvodných zdrojov
n áš h o k u l t ú r n e h o
dedičstva je hybnou
silou umenia. Je to
tiež krv Tekova... Na
javisku amfiteátra sa
nádherným spevom
piesne Aj keď sa ti
maličká zdám predstavila Petra Belujská
a Vatra .
Ľudová hudba FS
Vatra dohrala, moderátori postupne
predstavili muzikantov a tanečníkov, mnohí z nich sa
z domovských prostredí cez Vatru
posunuli ďalej do umeleckého sveta.
Diváci ich výkony ocenili zaslúžene dlhotrvajúcim potleskom. Menujme na
záver aspoň jedného – Igor Hajdučík,
sólista SĽUKu, pedagóg a choreograf,
teraz umelecký vedúci FS Technik. Jeden z radu tých, čo sa na Husár čardáši
vyprofilovali ako sólisti. A Igor nám
doprial si kúzlo tohto tanca vychutnať
a rozprúdiť našu tekovskú krv. S tancom Malý Gajdoš a Gajdoš sa na záver
programu predstavili Michal a Andrea
Žemberyovci spolu s Vatrou. Bolo to
nádherné vyvrcholenie 11. ročníka
folklórneho festivalu Tlmačská grámora. Piesne, tance, zvyky, kroje dali
jednoznačnú odpoveď na to čo je krv
Tekova, čo hýbe Tekovom.
Spoločný záver galaprogramu
folklórnych súborov a skupín tak ako
po minulé roky bol veľkolepý a impozantný. Ešte odznel vinš a pozvanie na
12. ročník Tlmačskej grámory v roku
2018. Záverečné poďakovanie, uznanie a obdiv patrí všetkým nadšencom
folklóru v našom meste a regióne, ktorí festival pripravovali. A tiež slnku na
oblohe, ktoré sa na nás počas troch
dní pekne usmievalo.
juzu
Foto: V. Kukla

Tlmačské echo

11

Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2016
Festival Divadelné dni pod Slovenskou bránou už určite netreba
predstavovať. Dvadsiaty štvrtý ročník sa uskutočnil v dňoch 16. až 18.
septembra a do Spoločenského
domu na Lipníku opäť priniesol široký repertoár predstavení. Ešte pred
festivalom sa však počas celého týždňa odohrávala divadelná dielna
autorského divadla pod vedením
Dušana Vicena. Jej výsledkom bola
krátka prezentácia ich tvorivého
procesu, ktorá sa odohrala hneď v
prvý festivalový deň. Festival cel-

kovo priniesol 11 predstavení súborov z rôznych slovenských mies
a dedín. Od detského predstavenia cez autorskú inscenáciu až po
tradičné spracovanie klasických
divadelných titulov a divák si tak
naozaj mohol vybrať to, čo mu najviac vyhovovalo. Aj toto napomohlo
k vytvoreniu vždy výbornej festivalovej atmosféry, ktorá je známa
medzi ochotníckymi divadelníkmi
po celom Slovensku a je aj jedným
z hlavných lákadiel, prečo každý rok
stráviť tento septembrový víkend v

Tlmačoch. Veľká vďaka patrí organizačnému štábu, ktorý tento festival každoročne pripravuje a stará
sa o jeho hladký priebeh. Vyzdvihnúť treba najmä Mestské kultúrne
stredisko, ktoré s podporou mesta
Tlmače môže každoročne pripraviť
toto naozaj špecifické podujatie,
vďaka ktorému sú Tlmače známe
naozaj po celom Slovensku. Dovoľte
nám preto Vás už takto v predstihu
pozvať na budúci, už 25 jubilejný
ročník festivalu v septembri 2017.
Štefan Jurča ml.

Emigranti na divadelných doskách v Tlmačoch

smrti tento svoj sľub začala s malou dušičkou plniť, a tak sa zrodilo
v Tlmačoch Divadlo HĽADANIE.
Je priam symbolické, že dvadsať
rokov po odchode Františka Držíka
do divadelného neba jeho najstarší syn František uvádza svoj prvú
hru v Tlmačoch a súčasne sa v hre
predstaví aj najmladší syn Jakub.
Na záver ešte dobrá správa pre
priaznivcov tlmačského divadla.
HĽADANIE začalo s prípravou novej inscenácie a tentoraz to už
bude komédia.
Monika Nemčeková

Záhorácke divadlo Senica

Máme dušu otroka?
Divadelné predstavenie Emigranti na motívy hry Slavomíra
Mrožeka už na prvý pohľad nesľubovalo príjemný a, nedajbože, vtipný či oddychový príbeh. Napriek
tomu sa v hľadisku Mestského
kultúrneho strediska v Tlmačoch
v nedeľu 16. októbra stretli priaznivci ochotníckeho divadla a najmä Divadla HĽADANIE, ktoré sa
dvadsaťročnou činnosťou dotýka
úrovne profesionálov.
Ťaživosť témy neodľahčila ani
skutočnosť, že v hre vystupovali
iba dvaja muži bez mena, poznačení tajomstvami, dej bol situovaný v lacno zariadenej izbe a bol
to vlastne deväťdesiatminútový
dialóg medzi nimi. Napriek tomu
v hľadisku bolo cítiť sústredenosť
a napätie s očakávaním rozuzlenia.
Dvaja muži ďaleko od domova
krok za krokom odhaľovali svoje
tajomstvá, sny a túžby. Výstižná
je replika z dialógu: „Byť otrokom
vecí, to je dokonalejšia nesloboda
ako väzenie. To je priam ideálna ne-

sloboda, pretože tu už nie je nijaké
násilie zvonka, nijaký nátlak. To sa
už iba nevoľnícka duša spútava neslobodou, pretože po nej baží. A ty
máš dušu otroka...“
Úprimný a dlhý potlesk na záver
potvrdil, že slová tlmočené hercami Jurajom Hruškom a Jakubom
Držíkom našli adresátov. Spokojný
mohol byť aj režisér a.h. František
Držík, ktorý na otázku Slovenskej
brány, prečo siahol po tejto hre,
povedal: “Pretože práve dnešok je
absolútnosť, čo sa týka otroctva
a reťazí, okrem toho, že riešime
imigračnú politiku, nesmieme
zabúdať, že my tu máme aj iné
druhy imigrácie, a to je imigrácia
nás samých do seba, ktorá je ešte
horšia.“
Povzbudiť a pogratulovať divadelníkov prišla aj zakladateľka
Divadla Hľadanie Alena Konczová
Senešiová. Pred rokmi spolupracovala s hercom a režisérom Františkom Držíkom st. v Leviciach, ktorý ju nabádal, aby založila vlastný
divadelný súbor. Po jeho náhlej

KONALO SA
• 1. - 4. septembra tohto roku
sa naše mesto zapojilo do projektu KINOBUS, ktorý vyrazil na svoju
14 výpravu s témou toxic. Ožil
amfiteáter aj za výdatnej pomoci
„kinobusáckych“ nadšencov, ale
aj kino v Spoločenskom dome
na Lipníku. Premietali sa filmy,
hrali koncerty...Jedným z filmov,
ktorý sa s Tlmačami nepochybne
spája, bol práve československý
film z roku 1956 Previerka lásky
od Jozefa Medveďa, z prostredia veľkého závodu. Film sa celý
nakrúcal v Tlmačoch a závod S.
M. Kirova je jednou z hlavných
postáv. Pripomenutie atmosféry a zaspomínanie si na obdobie
spred niekoľkých rokov, keď bolo
premietanie samozrejmosťou,
poznamenala nostalgia, ktorú
nasledoval impulz na prevádzku
nového letného kina.
• Hudobné zoskupenie KOLLÁROVCOV netreba nikomu špeciálne predstavovať. V Tlmačoch sme
ich privítali už po tretíkrát a to 9.
októbra. Fanúšikov a nadšencov
sa nazbieralo už tradične veľa a
tak sa celá sála zaplnila úžasnou
atmosférou a energiou, ktorú si
každý odnášal so sebou aj domov.
Texty minimálne niekoľkých piesní
pozná každý a tak sa tlieskalo, spievalo a verím, že keby „nezavadzali“
miesta na sedenie aj by sa tancovalo. Sálu opúšťali tradične za burácajúceho potlesku a so sľubom, že
do Tlmáč sa radi opäť vrátia.
• V mesiaci október si mohli
prísť na svoje aj najmladší návštevníci podujatí a to spolu so
svojimi rodičmi či starými rodičmi. So Smejkom a Tanculienkou
si zaspievali, zatancovali, ale sa
aj niečo naučili. V programe Kde
bolo, tam bolo prešli príbehmi z
rozprávky do rozprávky. Šťastné
očká a výskot deti hovorili naozaj
za všetko.

Na snímke Martina Unterfranca Juraj Hruška (vľavo) a Jakub Držík v divadelnej hre Emigranti.
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MESIAC BOL NAJBLIŽŠIE K ZEMI
14. novembra sme mali možnosť
vidieť SUPER MESIAC. Bol vraj o 30%
väčší, než je bežne viditeľný po iné
dni. Podľa astronómov bol takýto
veľký posledne pred 68 rokmi a
takto ho zase uvidia tí, čo sa dožijú dátumu 25.11.2034. Nad ránom
sme ho v Tlmačoch mohli vidieť na
západnej oblohe a večer na východnej. Tí, čo ho pozorovali, si iste všimli
aj mimoriadne silnú svietivosť.
Ja som sa ho pokúsil fotografovať amatérskym fotoaparátom

– ultrazoomom FUJI FinePix s 50
násobným optickým zoomom.
Keďže už v minulosti som skúšal fotografovať mesiac, ako najlepšie sa
mi osvedčilo nastavenie programu
„ZÁPAD SLNKA“. Na fotografii ma
zaujal veľký kráter v dolnej časti, ku
ktorému, akoby sa zbiehali čiary,
podobné poludníkom. Ranná a večerná fotografia sa líšia aj polohou
útvarov na mesiaci.
Ing. J. Burjaniv
snímky autor

Mesiac večer a nad ránom

V Materskom centre LIPKA
sa hrávame 4 x týždenne
Neviete, čo robiť cez deň s batoliatkami alebo malými škôlkarmi?
Odpoveď má pre Vás MC LIPKA v priestoroch MŠ Lúčik. Nájdete tu veľa
hračiek, nový nábytok, domček pre deti a MŠ Lúčik nám umožňuje
využívať počas našich otváracích hodín aj relaxačnú miestnosť s bazénom s guľôčkami, fit-loptami a mnohými ďalšími zábavnými prvkami.
Príďte na čaj alebo na kávičku a verím, že sa s radosťou vrátite opäť.

Predstavujeme vám
Knižočka, Ja ťa už počujem
mama, ktorá vyšla z pera rodáčky
a obyvateľky nášho mesta Tlmače
Mgr. Edity Andrášiovej povolaním
učiteľky a ktorá dostala aj Medzinárodné štandardné číslo kníh v
Slovenskej národnej knižnici je
venovaná sluchovo postihnutým
deťom. Autorka vo svojom príhovore hovorí: „ Sama som starou
mamou dvoch vnúčat – súrodencov sluchovo postihnutých, preto
viem aká je starostlivosť o takéto
deti, aby rástol ich celkový rozvoj.“ Uvádza, že aj ona sa vo svojej
učiteľskej praxi s takýmito deťmi
stretla a snažila sa, aby vyučovacia
hodina bola miestom láskavých
porozumení. Túto knižočku nevenovala len sluchovo postihnutým
deťom, ale aj ich rodičom. Apeluje
na nich, aby nešetrili pohladením
a slovami povzbudenia v každom
dni a v každom veku takéhoto dieťaťa.
Posolstvom tejto knižočky
je, že aj takéto deti majú vlastné
túžby, dokážu ich meniť na plány a silu do života. Že aj takéto
deti chcú meniť a krášliť život tým
najlepším, čo v sebe nosia. Je na

nás, aby sme ich odmenili láskou,
porozumením a toleranciou.
Táto knižočka je autorkinou
druhou knižočkou pre deti a ako
sama prezradila, na ceste je už
tretia, ktorou chce obohatiť srdiečka nielen detí, ale aj nám dospelým.
Spomenutú knižočku si môžete objednať na adrese:
Mgr. Edita Andrášiová,
Stará 35/52, 935 21 Tlmače

PRIPRAVUJEME
18. decembra 2016 o 15.00 hod.

VIANOČNÉ PASTORÁLE
V novom roku pripravujeme
17. januára 2017 o 9.00 hod.
Predvianočné dielničky v MC Lipka

ŠALIANSKY MAŤKO
22. januára 2017
Divadelné predstavenie

Mestský úrad Tlmače
vás srdečne pozýva na

SILVESTER 2016

- spoločné privítanie nového roka 2017
31. decembra 2016 so začiatkom o 22.00 hod.
na mestskom amfiteátri v Tlmačoch.
Môžete sa tešiť na výbornú kapustnicu, varené víno
a farebný ohňostroj.
Hudobne bude sprevádzať podujatie DJ.

Ver(ej)ný milenec
obsadenie: Mirka Pártlová, Karin Haydu,
Igor Adamec, Sláva Daubnerová
Začiatok: o 19.00 hod.
Vstupné: 18,- € - v predpredaji: 14,- €

10. februára 2017 o 20.00 hod.

TLMAČKÝ PLES
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Z TVORBY JÁNA VOZÁRIKA Z TLMÁČ

Pani Zima

Tradičné Vianoce

Prišla Zima bez pozdravu
a ja nemám nič na hlavu,
šikovne sa obzerám
čo na hlavu rýchlo dám.

Hádžem s dedkom hore, dole,
no on sa má na pozore,
vysoko som vyskočil
do zeme ho zatlačil.

Po roku sú tu opäť ,
prekrásne , magické sviatky.
Každý sa na ne veľmi teší
veď budú rozdávať sa dárky.

Keď sa dlho šišmať budem
na hlavu mať nič nebudem,
Zima si ma vyzvŕta
jak na dvore kohúta.

Keď som ho potom premohol
do poľa on utiekol,
bežal do hôr ako divý
stváral tam tie svoje divy.

Vianočný stromček trblietavý
radostnú atmosféru vytvára
veď predsa v každej domácnosti
gazdiná dobroty vyvára.

Obliekol som sa hneď dobre
Zima za dverami žobre,
keď som vyšiel tak sa zľakla
až na kolená skoro kľakla.

Sem sa už viac neodváži
aj keď 100 kg váži
v horách sa mu veľmi páči
vystrája tam čo srdce ráči.

Pani Zima je však zdatná
zavolala svojho bratra,
dedo Mráz hneď pribehol
pani Zime pomohol.

Tento rok je zima slabá
nemá sily a je chabá,
veľký podiel mám ja na tom
čakám že ma obsypú zlatom.

Predviedli mi v plnej kráse
čo pani Zima tu dokáže,
s dedkom som sa pochytil
za pasom ho uchytil.

Štedrovečerná hostina prípitkom začína
oplátky podávajú sa s medom a cesnakom,
potom sa stôl prichádza kapustnica
kapor stáva sa hlavným chodom.

Spoloèenská
rubrika
Narodili sa
Daniel Sopko
Patrik Švančiar
Ailis Amelia Vozárik
Filip Vlačuha
Nina Anna Čikelová
Soﬁa Obonyová
Alex Čerňan
Zara Santusová
Matej Kubica
Tomáš Vydra
Richard Macho
Branislav Yusmantoro
Radka Balážová

Gazdiná počas večere od stola nevstáva
jedlo pripravené už na stôl podáva.
Večera z deviatich chodov pozostáva
jedlo na stole do budúceho dňa zostáva.

Povedali si áno

Orechy do každého kúta sa rozhadzujú,
šupiny z kapra do peňaženky sa dávajú,
zbytky vo vrecúšku na povalu sa ukladajú
na záver darčeky sa rozdávajú

Miloš Ižold
a Zuzana Moauszká
Karol Švaral
a Gulnara Dokuchaeva
Tomáš Kútik
a Natalia Dondukova
Michal Kotrus
a Ivana Šopoňová

Výstava ručných
prác seniorov

Juraj Baláž
a Katarína Bôžiková
Ján Šútor
a Martina Némová

V dňoch 23 a 24. novembra sa uskutočnila vo Voľnočasovom centre na Lipníku výstavka prác senioriek a seniorov. Usporiadali
ju miestna organizácia JDS a Voľnočasové
centrum. Tlmačské seniorky a seniori na
výstave ukázali, že dokážu svoj voľný čas
využiť kreatívne. Na výstave sme mohli vidieť maľby, výšivky, dekoračné výrobky zo
špagátu, papieru, textilu, košíky, pozdravy,
rôzne dekorácie. Keďže sa blížia Vianoce,
boli tu aj rôzne vianočné dekorácie - vence,
anjeli. Mnohé zo žien práve Voľnočasové
centrum využívajú na to, aby si tu vymieňali skúsenosti v rôznych technikách, aby
sa vzájomne inšpirovali.
text a foto: Ing. J. Burjaniv

Ludwig Reinhard Brandl
a Beata Zemková
Miroslav Plíšek
a Anna Bobáková

Opustili nás

Hron sa stáva rajom vodných vtákov
Hron a vodné dielo Kozmálovce
lákajú množstvo vtákov. V minulosti
to bývali najmä labute a kačky. Teraz
na jeseň sa popri divých kačiciach
na Hrone usídlili aj volavky. Niektorí
ľudia ich napočítali dokonca niekoľko
desiatok. Rybári z nich síce nemajú
veľkú radosť, lebo údajne požierajú
ryby, ale ostatní návštevníci sa radi
pokochajú aj krásnymi vtákmi bielymi vtákmi. Občas sa objavia aj čierne
volavky, no tých je menej.
text a foto: Ing. J. Burjaniv

Róbert Jančo vo veku 43 r.
Vladimír Lisai vo veku 55 r.
Katarína Vasarábová vo veku 8 r.
Štefan Jakab vo veku 75 r.
Margita Hrúziková vo veku79 r.
Štefan Coloň vo veku 68 r.
Emília Furárová vo veku 63 r.
Vladimír Kováč vo veku 59 r.
František Farkaš vo veku 71 r.
Juliana Šarkoziová vo veku 76 r.
Zoltán Banházi vo veku 64 r.
Vladimír Kotrus vo veku 70 r.
Štefan Kúdela vo veku 72 r.
Katarína Solmošiová vo veku 84 r.
Jozef Kotrus vo veku 70 r.
František Šmirina vo veku 63 r.
Arpád Horváth vo veku 80 r.
Jozef Švaral vo veku 78 r.
Marián Štiglic vo veku 64 r.
Ružena Vargová vo veku74 r.
Helena Boldišová vo veku 97 r.
Mgr. Miroslav Pieš vo veku 65 r.
Ladislav Svetík vo veku 65 r.
Viliam Zajko vo veku 79 r.
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Atletický klub mesta Tlmače
V Tlmačoch pribúda nielen bežcov, ale aj ich čoraz lepších výkonov. Svedčia o tom výsledky troch najväčších podujatí v druhom
polroku 2016.

Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za dobrú reprezentáciu o to
viac, že jedným z členov štafety bol
aj samotný primátor mesta MiroPrvým v poradí bol Rajecký maNajlepšie si počínala Katka Bá- slav Kupči. Ale zaslúžia si všetci,
ratón a polmaratón.
tovská, ktorá skončila v silnej kon- aby sme ich vymenovali. Okrem
Z Atletického klubu mesta Tl- kurencii na krásnom
už spomínaných to boli: Miroslav
mače trať 42 195 metrov úspešne
6. mieste, čas 1:41:12. Na veľmi Bátovský, Zsolt Straňovský, Slavo
absolvovali hneď tri ženy.
peknom mieste – 7. sa umiestnila
Jaroš, Peter Salaj, Andrej Salaj,
Ján Moravčík, Mirka Moravčíková, Sylvia Havranová-Majtánová, Daniela Havranová,
Michalka Kúdeľová.
Treťou veľkou spoločnou
akciou bol Medzinárodný maratón mieru (ďalej len MMM
v Košiciach)
Sedem členov klubu bežalo maratón . Po prvýkrát Beáta
Švecová , ktorá sa pripravovala pod vedením svojho manžela Milana Šveca. Ten mal
veľké ambície stáť aj na stupni víťazov v polmaratóne, ale
potvrdilo sa to, čoho sa vlastne aj obával – že víťazstvo
medzi slovenskou špičkou
AK Tlmače - Od Tatier k Dunaju – Zľava: M. Dudášik, J. Moravčík, Z. Stráňovský, na NIGHT RUNE v Bratislave
S. Jaroš, P. Salaj, M. Moravčíková, D. Havranová, Sylvia Havranová, M. Kúdelová, spred týždňa mu odčerpalo
viac síl, ktoré potom v KošiM. Kupči. Dole: M. Bátovský, A. Salaj
Foto: Daniela Kišová ciach chýbali. V tejto disciplíNajlepší výkon podala Michalka Kúdeľová, ktorá časom 3:51:39
skončila na 10., hodnotenom mieste v absolútnom poradí žien.
Za ňou dobehla svoj 350 maratón v poradí vôbec najstaršia účastníčka maratónu Eva Seidlová, čas
4:03:10, za ňou Sylvia Havranová,
čas 4:10:27.
Najlepší maratónec z Tlmáč bol
v tento deň Miroslav Bátovský – čas
3:40:13, za ním Peter Salaj – čas
4:10:27.
Na polovičnej trati piate miesto
patrilo hneď bežcovi z AK Tlmače,
Milanovi Švecovi , ktorý dosiahol
výborný čas 1:16:18.
Na 45. mieste v kategórii mužov
do 40 rokov sa umiestnil Ján Moravčík – 1:35:58, na 70.
mieste Miroslav Straňovský –
1:41:03, na 75. mieste Andrej Salaj
– 1:41:40.
Medzi mužmi od 40 do 50 rokov
na 46. mieste skončil Zsolt Straňovský – 1:47:04 a na 54. mieste Tibor
Seidl – 1:48:19.
V kategórii mužov nad 60 rokov
na 10 mieste skončil Slavomír Hajdučík st. – 2:10:36.
Túto trať úspešne absolvovali
tiež tri ženy z Tlmáč – a to všetky v
kategórii do 30 rokov :

Mirka Moravčíková – čas 1:47:11 a
na 41. mieste Daniela Kišová – čas
2:18:52.
Druhou veľkou akciou bol štafetový beh „Od Tatier k Dunaju“.
Jedná sa o non-stop beh, beží
sa dňom i nocou. Štart je v Jasnej v
Nízkych Tatrách a cieľ v Bratislave.
Členovia AK Tlmače sa tohto
behu zúčastnili už aj pred rokom,
ale vlastne každý jeden bežal za
takmer iný tím. A tak si na záverečnom posedení klubu v decembri povedali, že prečo by nemohli
vytvoriť vlastný tím a prezentovať
tak naše mesto. Od slov nebolo
ďaleko k činu. Pod vedením kapitána Martina Dudášika sa prihlásili
ako štafeta ALL (to znamená muži
i ženy nie v rovnakom pomere)
pod názvom AK Tlmače. Boli tam
ešte ďalšie možnosti štafiet : muži,
ženy, resp. MIX muži a ženy rovnaký počet.
Tohto roku bolo celkom prihlásených a registrovaných 200 štafiet, z nich celých 345 km absolvovalo úspešne 192 tímov. Naša
mestská štafeta sa v absolútnom
poradí umiestnila na 21 mieste,
resp. medzi rovnocennými štafetami na 17 mieste. Ich výsledný čas
bol 27 hodín, 16 minút a 37 sekúnd.

ne sa najviac darilo Katke Bátovskej
a Zsoltovi Straňovskému.
Deväť členov klubu úspešne zvládlo celú maratónsku trať.
Niektorí menej, iní viac úspešne.
Vyzdvihnúť treba hlavne Mirku Moravčíkovú, ktorá bežala svoj prvý
maratón vôbec a to hneď vo výbornom čase ( 3:39:39 – 24. miesto)
. Prvý maratón bežal aj Martin
Dudášik ( 4:32:20) . Z mužov sa
najviac darilo Mirovi Bátovskému
(3:33:02), snáď treba spomenúť Evu
Seidlovú, ktorá zvládla maratón
pod 4 hodiny a stala sa aj víťazkou
kategórie nad 60 rokov.
Sme radi, že naše mesto má toľkých úspešných športovcov a veríme, že každým rokom budú mať
viacerých nasledovníkov.
A máme aj vlastných trénerov.
Veľmi nás potešila správa, že
šikovní bežci z Tlmáč absolvovali
kurz trénerstva detí do 12 rokov.
Tak sa zdá, že našim budúcim atlétom v Tlmačoch svitá na lepšie
časy. Treba len veriť v dobrú spoluprácu s mestom i základnou školou a dočkáme sa nových dobrých
športovcov – hlavne bežcov.
Srdečne gratulujeme k získaniu certifikátu trénerstva - Mirke
Moravčíkovej, Petre Havranovej,
Františkovi Kľučiarovi a Petrovi Záležákovi.
Eva Seidlová

K tekovským medveďom
pribúda stále viac nováčikov
Tekovskie medvede pokračujú vo svojej tretej sezóne, ktorú odštartovali na tlmačskom Jazierku v polovici októbra. Na prvom skupinovom otužovaní sa zišiel rovnaký počet otužilcov, t.j. šestnásť.
Teplota vody ukazovala približne 11°C. K stabilnej základni medveďov
a snehuliek sa pridávajú stále noví a otužovania chtiví členovia. Nováčikovia sa tešia najmä na sekanie ľadu či ľadoborenie zamrznutej
vody. Aj tento rok sa medvede stretávajú dvakrát v týždni, t.j. stabilne
v nedeľu o 10,00 a vo štvrtok (čas sa upravuje podľa stmievania sa). O
čase a dátume vždy informujú s dostatočným predstihom na sociálnej
sieti ako i na webovej stránke Tekovských medveďov.
Tekovskie medvede

Štart 3. sezóny Tekovských medveďov
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Kúdeľovú čaká predolympijská
kvaliﬁkácia, aj MS v Amerike
Len týždeň po príchode z MS v
talianskom Asiagu, odštartovala 17.
apríla hokejová rozhodkyňa bežeckú sezónu 16-kilometrovým pretekom, crossom z Rače na Kamzík, kde
obsadila 3. miesto. Brázdila preteky
víkend čo víkend s túžbou naplno
si užívať každé bežecké podujatie,
ktorých bolo dovedna devätnásť, z
toho štrtnásťkrát získala pódiové
umiestnenie. Do svojho bežeckého repertoáru pridala ďalšie, nové,
behy do vrchu, z ktorých si cení absolútne víťazstvo v ženskej kategórii
z Fačkova na Kľak. Zaujímavým pretekom bol beh do schodov, kedy
zdolala dvadsaťdva poschodí budovy Europa Business Center v Banskej
Bystrici najrýchlejšie zo všetkých zúčastnených žien a vybehala tak pre
Svetielko nádeje (centrum pomoci detskej onkológie) prvé miesto.
Vyvrcholením bežeckej sezóny bol
pre Kúdeľovú opäť Rajecký maratón, na ktorom si zlepšila čas o
osemnásť minút (3:51:11). S tímovými kolegami z bežeckého klubu
AK Tlmače zažila zaujímavé zážitky
počas štafetového behu „Od Tatier
k Dunaju“. Novou skúsenosťou bola
pre Tlmačanku úloha vodičky na
Banskobystrickom maratóne, kedy
udávala bežcom tempo, ktorí mali
víziu prísť do cieľa za čas 2:06:30.
V júni si odskočila na dva dni na
ľad, kedy rozhodovala v Námestove

Prvé zahraničné preteky
V dňoch 17.9.2016 - 18.9.2016
sa zúčastnila jazdkyňa Elena Sklenárová so svojou zverenkyňou - kobylkou - Bertramkou z Ranča AURA
Nová Dedina na prvých zahraničných pretekoch, ktoré sa konali na
Morave. V sobotu to boli Drezúrne
preteky vo Vyškove, kde štartovali
v dvoch náročnejších drezúrnych
úlohách stupňa L. Obe úlohy sa jazdili až v neskorších popoludňajších

Futbalový klub mesta Tlmače
bilancoval
V závere roka 2016 bol čas na
zhodnotenie jesennej časti sezóny 2016/17. Veľmi nás potešilo,
že sme v jesennej časti rozšírili
našu mládežnícku základňu o dva
kolektívy, dorastenecké mužstvo
U-19 a družstvo prípravky U-9.
Mládež má záujem o športovanie
v tomto meste a preto im treba
zabezpečiť podmienky preň.
I keď filozofia klubu nie je postavená na výsledkoch v mládežníckych kategóriách, mrzí nás, že
nie sú lepšie. Obnovené dorastenecké mužstvo je v spodnej časti
tabuľky s jediným víťazstvom, a
tak dúfame, že v jarnej časti sezóny sa tréningové úsilie zvýši a
premietne aj do tabuľky. Pre momentálny stav na športoviskách

Altis Media Cup, turnaj verejných a
súkromných televízií, slovenských
hokejových reprezentantiek, či známej MUFUZY. Turnaj okorenilo niekoľko hokejistov zvučných mien.
Počas rozbehnutej, už sedemnástej
hokejovej sezóny, rozhodovala prípravný zápas hokejistiek slovenskej
repre U18 s Francúzskami. Niekoľko
týždňov na to sa v Prievidzi uskutočnil 3-dňový turnaj hráčok rovnakej
kategórie, kde mala Kúdeľová na
starosti Rakúšanky so Švajčiarkami,
Talianky s Rakúšankami a Švajčiarky s Taliankami. Čiarová rozhodkyňa v týchto dňoch pocestuje do
Francúzska, kde bude rozhodovať
predolympijskú kvalifikáciu žien
skupiny E. Na záver sezóny poletí
do amerického mesta Plymouth,
kde si zapíska elitné majstrovstvá
sveta žien.
-miNa Altis Media Cupe v Namestove
so spevakom Tomasom Bezdedom,
hrajucim za MUFUZU

máme úbytok hráčov v kategórii
starších žiakov U-15, pretože nám
utekajú do okolitých obcí za lepšími podmienkami. Nesmierne
sa tešíme, že u niekoľko rokov
mladších hráčov je veľký záujem
zlepšovať sa a doplniť túto kategóriu.
V prípravke U-11 sa nám darí,
postavenie v tabuľke je výborné
a záujem detí o tréningy a zápasy
nám umožnil vytvoriť aj mladšiu
prípravku U-9, kde rozvíjame tých
najmladších. Mužstvo dospelých
je na postupovej priečke, káder
sa stabilizoval a tak veríme, že
túto sezónu úspešne zakončíme
postupom.
Ing. R. Spasič,
prezident FKM

hodinách, počasie
aj atmosféra pretekov boli výborné a
jazdkyňa a jej kobylka jazdili vo veľmi
dobrej pohode . V prvej úlohe štartovalo
14 jazdeckých dvojíc
a v druhej úlohe 12
jazdeckých dvojíc.
Koník aj s jazdkyňou boli na úlohy
veľmi dobre pripravené a aj sústredené.
V oboch úlohách si
vyjazdili v otvorenej
súťaži prvé miesta,
napriek tomu, že v
piatok cestovali približne 5 hodín a boli
dosť vyčerpané.
Po sobotňajších
pretekoch sa v nedeľu napoludnie
presunuli do neďalek ých Nemojan,
kde odjazdili jednu
úlohu stupňa L.V cel- Vyškov - Elena Sklenárová s koníkom Bertramkou
kovom poradí skonElenka je študentkou quarty
čili v rámci otvorenej súťaže na 7. Gymnázia A. Vrábela v Leviciach
mieste, avšak v rámci hodnotenia a snaží sa skĺbiť svoje štúdium so
detí na mieste prvom.
svojím veľkým koníčkom, čo sa jej
Mladá jazdkyňa a jej koník Ber- zatiaľ aj darí, hoci to nie je vždy
tramka si priniesli z Českej repub- jednoduché.
liky množstvo krásnych zážitkov a
Dvojici Elenka a Bertramka prahlavne množstvo bodov do drezúr- jeme veľa športových aj študijných
neho rebríčka, kde je aktuálne Ele- úspechov!
na Sklenárová na 1. mieste v rámci
Kolektív Ranč AURA
detí Slovenskej republiky.
Nová Dedina
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ŠACH TLMAČE
2. LIGA
Začiatkom jesene odštartoval
aj nový ročník šachových súťaží.
Mestský športový klub TLMAČE

MLÁDEŽ

Majstrovstvá okresu základných škôl v šachu
Na majstrovstvá okresu Levíc

ktoré spolupracuje so šachovým
oddielom Tlmáč, sa na tento turnaj vybralo 7 žiakov a 1 žiačka.
Reprezentani GAVu a členovia
Mšk Tlmače sa snažili podať čo
najlepší výkon, ale niektorým sa
bohužiaľ nedarilo a niektorým
sa začalo dariť až v posledných
kolách. O konečnom poradí rozhodovalo vo väčšine pomocné
hodnotenie Buchollz, čo naznačuje o vyrovnanosti turnaja.
Tomáš Béreš bol prvý nasadený – skončil druhý, rozhodlo
o tom až pomocné hodnotenie,
keďže mal rovnako bodov ako

Sprava: Tobiáš Borsík, Robert Bajnok, Tomáš Béreš, Samuel Néma, Karol
Borsík - základ pre tlmačské béčko

(ďalej Mšk Tlmače ) účinkuje v
2. Slovenskej lige družstiev. Po
prvých štyroch kolách je družstvo Tlmáč so ziskom 10 bodov
na čele súťaže.

Výsledky

Nové Zámky –Tlmače 3 ½ : 4 ½
Šurany
-Tlmače 3 ½ : 4 ½
Prievidza B - Tlmače 3 ½ : 4 ½
Trenčín
- Tlmače 4 : 4

5. LIGA
Je potešujúce , že sa oddielu
v tejto sezóne podarilo v spolupráci so šachovým krúžkom
vytvoriť aj B mužstvo, ktoré
účinkuje v 5. lige. Základ mužstva tvoria študenti z 8-ročného
Gymnázia Andreja Vrábla Levice
(ďalej GAV Levice) na čele s vedúcim krúžku pánom Oliverom
Ralíkom.
Zostava B mužst va – Oliver Ralík, Tomáš Béreš, Tobiáš
Borsík, Robert Bajnok, Samuel
Kravec, Roman Holečka, Hanka
Havranová, Sebastián Néma.
Prvé dvojkolo sa uskutočnlo
26.11.2016

E

TLMAČSKÉ ECHO

v šachu základných a stredných
škôl sa prihlásilo spolu 32 žiakov a študentov. Turnaj sa konal
4.11.2016. Z GAVu v Leviciach,

Súťažná atmosféra

prvý Gallo z Levíc so 6,5b. Tomáš má už istý postup na svoje
druhé Majstrovstvá Nitrianskeho
kraja .
Druhý najlepší z GAVu bol neočakávane Róbert Bajnok, ktorý
na svojom prvom turnaji bodoval
a skončil štvrtý so 4 bodmi a je

možné, že dostane divokú kartu
a postúpi aj on na majstrovstvá
kraja.
Tobiáš Borsík už nejaké skúsenosti má z turnajov GPX ,ale
na majstrovstvách okresu skončil až siedmy.
Sebastian Néma na svojom prvom turnaji skončil
na 8. mieste s 3,5 bodmi.
Samuel Kravec má už
taktiež nejaké tie skúsenosti z GPX turnajov, či
B-turnajov, ale na tomto
turnaji sa mu nedarilo.
Skončil na 11. mieste s 3,5
bodmi.
Romanovi Holečkovi sa
začalo dariť až v posledných kolách. S 3 bodmi
skončil na 13. mieste.
Aj dosiahnuté výsledky mládeže naznačujú, že
tlmačský šach má predpoklady do budúcnosti
nadviazať na svoju bohatú
šachovú históriu.
Dominik Béreš

Tlmačskí kolkári v II. lige Západ
Každý vstup do novej sezóny je po
letnej prestávke náročný. Preto koncom leta hráči ŠKK Tlmače zahájili prípravu s cieľom vykročiť do novej sezóny čo najlepšie. Náplňou bolo niekoľko
tréningov v Galante. V septembri odštartovala nová sezóna II. ligy Západ,
v ktorej súťaží 15 mužstiev. Tlmačania
už roky cestujú na každé stretnutie,
keďže aj domáce zápasy hrávajú na
kolkárni v Galante. Je to náročné aj z
časového aj z finančného hľadiska.
V súčasnosti sa liga blíži k vianočnej
prestávke, bude odohraná polovica
zápasov sezóny. Napriek množstvu
vyrovnaných kvalitných zápasov sa
zatiaľ našim kolkárom podarilo získať
len dve víťazstvá, vďaka ktorým Tlmače figurujú na predposlednom mieste
v tabuľke. Pevne veríme, že jarná časť
prinesie viac športového šťastia aj na
našej strane.

Hráči ŠKK Tlmače po zápase na kolkárni Interu Bratislava – Horný
rad zľava: Jozef Šumeraj, Juraj Zajko st., Jaroslav Gálet, Štefan Pitter, dolný rad zľava: Juraj Zajko ml., Filip Zajko, Milan Vrablec
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