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Slovo na úvod
Milí spoluobčania,
rozhoreli sa sviece Adventu,
pripomenuli nám prichádzajúci
čas najväčších sviatkov v roku. Čas,
kedy sa znásobujú myšlienky, spomienky, želania a plány. Čas, kedy si
viac ako nikdy uvedomujeme dôležitosť a prítomnosť našich blízkych,
rodiny a známych. Čas, kedy nikto
nesmie byť sám. Preto doprajme
si počas Vianoc čas magický, čas
plný šťastia a úsmevu nielen tých
najmenších, čas premýšľania, čas
oddychu, stretnutí a prekvapení.
Doprajme si chvíle, v ktorých odznie všetko podstatné v našom živote.... zdravie, láska, priateľstvá,
viera, pokoj a hodnoty, ktoré nás
obohacujú. Nech žiara Vianoc rozjasní plameň vo Vašich očiach,
nech Vás optimizmus a nadšenie
sprevádza nielen v týchto dňoch
ale aj v roku 2018, Vám milí občania
zo srdca prajem
Miroslav Kupči

Vianoce

Foto: Ing. Jaroslav Burjaniv

Tlmačské Vianoce 2017
Dňa 9. decembra 2017 sa v našom meste v priestoroch spoločenského domu stretli všetci milovníci
vianočnej atmosféry, na už tradičnom benefičnom podujatí „Tlmačské Vianoce“. Atmosféra bola naozaj
vianočná a na svoje si verím prišli
všetci. Ako gazdinky nakupujúce
posledné drobnosti, ktoré nesmú

Na nebesiach jasná hviezda
nad ránom sa zjavila,
pre koho to to¾ká krása
na nebi zažiarila.
Pýtame sa správcu neba,
èo znamená to¾ký jas.
To Ježiško narodil sa,
prišiel opäś medzi nás.
Vianocami nazvali sme
ten tajomný, krásny èas,
v byte stromèek teplom sála
a to Dieśa žehná nás.
Otvorme si svoje srdcia
a prijmime Jeho dar,
oèistime svoje duše
prinesme ich na oltár,
nech v našom meste
láska vládne
a usmievavá, milá tvár.
Mgr. Edita Andrášiová

doma počas Vianoc chýbať, tak aj
gazdovia pochutnávajúci si na zabíjačkových špecialitách, ktoré pripravila Reštaurácia Garaj. Nechýbal ani
detský džavot, nakoľko práve deti
z nášho mesta sa nám dospelým
postarali o krásny kultúrny program,
za čo veľmi pekne ďakujeme pedagógom oboch materských škôl,
základnej škole, Detskému folklórnemu súboru Plamienok, Vatra
– prípravka a základnej umeleckej
školy. Na oplátku sme my pripravili príchod Mikuláša a rozsvietenie

vianočného stromčeka na námestí.
Veríme, že naši škriatkovia z kapely
EASY PEASY si získali srdiečka detí aj
dospelých. Aké by to však bolo benefičné podujatie bez charitatívneho podtextu. Vďaka vám, občanom
nie len nášho mesta sa nám podarilo vyzbierať krásnych 865,-€, ktoré
Mesto Tlmače po rozhodnutí pána
primátora Miroslava
Kupčiho navýši na
okrúhlych 1000,-€.
Mestské kultúrne
stredisko Tlmače a
Divadlo Hľadanie
Tlmače sme sa rozhodli prispieť ešte
výťažkom zo vstupného z predstavenia
Takmer všetko o
mužoch, zo dňa 15.
12. 2017. Peniažky

budú rovným dielom prerozdelené
medzi deti so zdravotným postihnutím v našom meste.
Som veľmi rada, že sa toto podujatie teší vysokej návštevnosti a
obľube. Sľubujeme, že sa budeme
snažiť, aby sme mohli takto spoločne vítať vianočné sviatky aj v nasledujúcich rokoch. Prajeme všetkým
krásne sviatky a ďakujeme za všetky
detičky.
riaditeľka MsKS

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým tým, ktorí
pomohli, prišli podporiť a finančne prispeli na benefičnom
podujatí TLMAČSKÉ VIANOCE
2017. Výťažok bude venovaný
zdravotne postihnutým deťom
mesta Tlmače. Zároveň všetkým
občanom nášho mesta prajeme
krásne a požehnané vianočné
sviatky.
kolektív MsKS
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Aktuálne informácie z verejného života - MsÚ
Vážení občania, milí priatelia.
Čas adventu je opäť tu a ja mám
milú príležitosť sa Vám zo stránok
nášho občasníka prihovoriť. Koniec
roka je nenávratne predo dvermi.
Je za nami ďalších dvanásť mesiacov, počas ktorých sme mnohým
projektom dali jasné kontúry a finálnu podobu. Bilancujeme, spomíname a zároveň optimisticky
zhliadame do budúceho roka
V živote každého z nás sú momenty, ktoré sa nám vryjú do
pamäti a istým spôsobom nás
ovplyvnia. Začiatok roka 2017 sa
niesol smutnou udalosťou. Nečakane nás v mladom veku opustila
Mgr. Ľubica Zacharová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva, zástupkyňa riaditeľa na Základnej
škole v Tlmačoch, ale hlavne aktívna, vždy pozitívne naladená a
usmiata známa, priateľka, blízka.
Česť jej pamiatke.
Prvý polrok bol z hľadiska príprav na realizáciu mnohých projektov veľmi dôležitý. O jeho priebehu
som Vás informoval v predchádzajúcom „Echu“.
Druhý polrok bol nepopierateľne bohatý na
samotnú realizáciu týchto projektov. Dovolím si
spomenúť tie, ktoré nám
všetkým ponúknu pridanú
hodnotu k životu v meste
a pomôžu zdvihnúť našu
životnú úroveň. Kultúra
v našom meste sa často
spomína v rámci regiónu.
Jej význam a ďalšie pôsobenie sme potrebovali
zabezpečiť z materiálno
– technického hľadiska a
tým bola rekonštrukcia elektroinštalácie v Spoločenskom dome.
Všetky rekonštrukcie a obnovy
mestských budov sa snažíme realizovať v prvom rade cez projekty z
výziev financovaných z prostriedkov EÚ, no tento rok vzhľadom na
ich neefektívne čerpanie zo strany
SR, boli mnohé zrušené. Operatívne sme sa tomuto stavu prispôsobili a v rozpočte mesta sme vyčlenili prostriedky na nové osvetlenie
v sále SD, v klubovni, vymenilo sa
núdzové a bezpečnostné osvetlenie, elektroinštalácia, rozvádzače a podružné merania. V týchto
dňoch nás čaká výmena okien v
klubovni aj v priestoroch reštaurácie. Nedá mi nevyjadriť osobnú
radosť a potešenie z obnovenej
slávy premietania filmov v lete na
amfiteátri, ktoré si u mnohých z
Vás získalo obľubu.

Nástupom nového riaditeľa do
príspevkovej organizácie konsolidujeme činnosť Služieb mesta Tlmače, ktoré v meste okrem ich obvyklej náplne zrealizovali mnoho
ďalších aktivít. Zakúpili a osadili sa
smetné nádoby zatiaľ v dolnej časti
a v ich osádzaní budeme pokračovať v priebehu budúceho roka v
celých Tlmačoch. Začali sme budovať 6 kontajnerových stanovíšť
na Lipovej ulici a pokračovali sme
v budovaní spevnených plôch na
parkovanie na Kotlárskej a Ružovej ulici. V dolnej časti Tlmáč sme
skrášlili novým náterom priestory
Kultúrneho domu a v prevádzkových miestnostiach sme inštalovali nové žalúzie. Nielen deti ale aj
dospelí sa už v lete tešili novému
mantinelovému systému na multifunkčnom ihrisku na Novej ulici. Všeobecne pozitívny ohlas má
medzi občanmi ukončenie I. etapy
výstavby kolumbária na cintoríne
v dolnej časti, súčasťou ktorej boli
opravy a vybudovanie chodníkov,
tiež nový náter na cintorínskom

múre. V rovnakom duchu sme svoj
cieľ uspokojiť požiadavky občanov
realizovali na cintoríne na Lipníku.
Vybudovalo sa 24 nových urnových miest, ktoré sú záujemcom
k dispozícii do nájmu.
Ako bý va dobr ým z v ykom
mestského úradu a jeho zamestnancov, zorganizovali sme a zapojili sme sa do úpravy atletickej
dráhy v školskom areáli. Nielen výsledok ale aj atmosféra počas brigády boli skvelé a iba potvrdzujú,
že sa vždy vieme spojiť pre dobrú
vec. Vďaka patrí aj našim skalným
pomocníkom - občanom, pánom
Citoríkovi, Hajdučíkovi, Gajdošovi
a pani Pálinkášovej a členom atletického klubu. Takto upravený
povrch je pripravený na nanesenie
antuky.
Počas celej jesene sme sa z hľadiska životného prostredia venova-

li systémovému výrubu chorých a
bezpečnosť ohrozujúcich stromov,
ktoré sme nahradili novou výsadbou. Som rád, že sme počas tohto
roka pristúpili k výsadbe nových
kvetinových záhonov a spestrili
tak zelenú oázu niektorých častí
mesta.
Pracujeme na projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu na rekonštrukciu „Ľudového
domu“ na Potočnej ulici, ktorého

sme začali riešiť obnovou chodníkov a obrubníkov. Obnova cestného povrchu si vyžaduje radikálnejší zásah ako sa predpokladalo
a preto sme sa so zhotoviteľom
vzhľadom na nepriazeň počasia
dohodli na pokračovaní prác v
budúcom roku. Z tohto miesta
ubezpečujem všetkých občanov,
že obnovu začneme ihneď ako sa
počasie ustáli a umožní práce vykonať kvalitne a so zárukou.

hlavným cieľom je spojiť kultúru,
históriu a tradíciu so súčasnosťou a
tento priestor poskytnúť všetkým
občanom na aktivity rôzneho druhu. V objekte boli vykonané búracie a čistiace práce. Projekt bude
vypracovaný pred koncom tohto
roka a jeho rekonštrukciu plánujeme v priebehu roka 2018.
Za kľúčové aktivity končiaceho roka považujem kompletnú
obnovu verejného osvetlenia v
meste. Po dlhom súťažení vo verejnom obstarávaní sme v októbri
odovzdali stavbu zhotoviteľovi.
Výmena niektorých častí v meste prebehla bezproblémovo a
v iných sa objavili komplikácie,
ktoré však nespôsobia omeškané odovzdanie diela do užívania.
Bolo potrebné mať na zreteli aj
typickú premenlivosť počasia v
zimnom období. Touto cestou
sa chcem ospravedlniť a zároveň
poďakovať občanom za ich trpezlivosť pri „tmavých“ nočných
uliciach na Lipníku, ktoré verím
sú iba minulosťou a všetci sa budeme tešiť z kvalitne osvetlených
miestnych komunikácii a to aj napriek vyššej zaťaženosti mestského rozpočtu úverom.
Druhou významnou aktivitou
realizovanou v tomto období je
dlhoročne žiadaná obnova povrchov miestnej komunikácie Ružovej ulice. Jej zúfalý technický stav

Vízia budúceho roka sa nesie
vo svetle podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rekonštrukciu objektov Materskej školy Lúčik, nutnej
opravy statiky budovy školskej
jedálne pri ZŠ, už spomínanej
prestavby „Ľudového domu“ na
Potočnej a opravy niektorých ďalších miestnych komunikácii.
Miesto v budúcoročnom rozpočte si nájdu aj iné aktivity a
verím, že v rámci optimálnych
možností uspokojíme všetky zložky, organizácie a kluby v meste.
Veď zabezpečovať rozvoj našich
krásnych Tlmáč je spoločnou prioritou.
Na sklonku roka 2017 mi dovoľte tradične vyjadriť svoju vďaku
všetkým partnerom, spolupracovníkom, sponzorom, organizáciám
a hlavne Vám občanom za vzájomnú podporu, nezištnú a výbornú spoluprácu, ktorá je základom kvalitnej a dobrej realizácie
všetkých činností v meste.
Aj v roku 2017 chceme dať spoločnú bodku za celkovo úspešným rokom 2017 v podobe Silvestra a Privítania Nového roka 2018.
Pozývam Vás všetkých spoločne
stráviť v dobrej nálade posledné
chvíle odchádzajúceho roka na
Amfiteátri od 22:00 hodine. Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Miroslav Kupči
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Materská škola Lúčik
a školský rok 2017/2018
Predškolský vek je dôležitým
obdobím v živote človeka. Vytvárajú sa tu základy pre ďalšie obdobia.
Školský rok 2017/2018 začal len
nedávno a už tu máme zimu. V materskej škole Lúčik na Lipníku boli
deti na začiatku šk. roka rozdelené
do štyroch tried a z toho je jedna
trieda najmenších detí- Myšiek.
4.októbra sme slávnostnou imatrikuláciou prijali nové deti do materskej školy pasovaním škôlkárov
. Pre tie najmenšie detičky 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.

V jeseni sme oslávili ako už tradične Október – Mesiac úcty k starším vystúpením detí a jesennými
tvorivými dielňami.

Detičky, ale aj pani učiteľky sa
intenzívne pripravujú, aby dôstojne reprezentovali svojim zimným
vystúpením materskú školu na
Tlmačských Vianociach, ktoré sa
budú konať 9. decembra. Ale ešte
predtým budeme čakať na Mikuláša. Snáď príde a donesie nám
množstvo darčekov.

ŽIVOT
ZVEDAVÝCH
SLNIEČOK
Najmenšia trieda - Myšky

Bezpečne do školy v Tlmačoch
Spoločnosť Lidl Slovenská republika venovala Slovenskému červenému krížu (SČK) štyri mobilné
detské dopravné ihriská. Jedným z
obdarovaných územných spolkov
SČK je ÚS SČK v Leviciach, s ktorým
naša škola, Základná škola, Školská
9, Tlmače, aktívne spolupracuje na
viacerých projektoch. Na základe
tejto spolupráce mali žiaci našej
školy možnosť využiť ihrisko pri
výučbe dopravnej výchovy.
Mobilné dopravné ihrisko s
rozmerom 17x20 m, pozostáva
z podložiek zo špeciálnej gumy,
mnohých prenosných dopravných
značiek a semaforov. K ihrisku patria aj desiatky odrážadiel, kolobežiek, prílb a reflexných viest. V
rámci výučby a spolupráce s dopravnou políciou
SR sme oslovili Obvodné
oddelenie PZ v Tlmačoch,
čo prinieslo spojenie dopravnej výchovy a prvej
pomoci ako veľmi účinné.
Kapitán Ján Debnár a podporučíčka Andrea Jančová
obohatili podujatie, ktoré
organizovala naša škola
dňa 29. 9. 2017, o mnohé
zásady dodržiavania pravidiel cestnej premávky,
o profesionálny prístup
k deťom a prácu s deťmi
z hľadiska prevencie na
školách. Téma dopravnej
výchovy detí je výsostne
aktuálna, pretože na ná-

My v materskej škole Lúčik
z vlastnej skúsenosti vieme, že
spokojnosť dieťaťa je pre rodiča
najdôležitejším pocitom, aby sa
mohol pokojne venovať ostatným
povinnostiam. Aby sa Vaše detičky
vracali domov spokojné, usmievavé a šťastné, stará sa o nich kvalifikovaný tím učiteliek, ktoré sa
snažia, aby Vaše dieťa bolo bohaté
na zážitky, aby získavalo čo najlepšie kognitívne vedomosti a bolo
čo najlepšie pripravené na život v
spoločnosti.
Mgr. Jarmila Fazekašová
zástupkyňa riad. MŠ

sledky dopravných nehôd zomrie
na Slovensku ročne niekoľko detí a
ďalšie desiatky utrpia ťažké zranenia. Správnou edukatívou sa mnohým úrazom dá predchádzať. Preto sa naša škola pravidelne podieľa
na vzdelávaní školákov v téme
dopravnej výchovy. Na začiatku
školského roka 2017/2018 sme v
II. ročníku rozšírili vzdelávanie dopravnej výchovy aj výučbu prvej
pomoci tejto vekovej skupiny žiakov. Považujeme za nevyhnutné
sa tejto problematike venovať už
v tomto období. Podujatie žiakov
I. stupňa v poslednom septembrovom týždni bolo tzv. minikurzom
bezpečnosti na cestách a prvej
pomoci. Deti v spolupráci prísluš-

níkov PZ získali cenné poznatky o
správaní sa v dopravných situáciách, vyskúšali si mobilné dopravné ihrisko a získali osvedčenie na
základe preukázaných vedomosti
z danej problematiky.
„Ľudský život je najvyššou hodnotou, a preto by sme ho mali
chrániť.“
Deti sú mimoriadne zraniteľné, obzvlášť na začiatku nového
školského roku. Ročne sa vyskytnú
stovky dopravných nehôd, ktorých
účastníkmi sú práve deti a mladiství. Záleží nám na ich bezpečnosti,
a preto sme sa aj takouto formou
rozhodli prispieť k jej zvýšeniu.
Mgr. Zuzana Kováčiková
zástupkyňa RŠ

Materská škola na Novej ulici 2 v Tlmačoch prijala aj v tomto školskom roku medzi seba
nové zvedavé slniečka. Čakala
ich príjemná rodinná atmosféra
a priateľské prostredie. Rodičia
všetkých detí boli oboznámení
s programom aktivít v najbližšom časovom období, ktoré
boli zverejnené na nástenkách
v interiéri materskej školy.
V jesennom období čakalo deti aranžovanie sušených
plodov pod vedením skúsenej
odborníčky Táničky Szabóovej,
na ktorom sa mohli zúčastniť aj
rodičia. Deti mohli využiť všetky dary jesennej prírody a použili ich na vznik aranžmánov,
ktoré boli vystavené v Kostole
Sedembolestnej Panny Márie v
Tlmačoch. V podobnom duchu
sa niesla aj výzdoba materskej
školy, ktorú si deti vytvorili z
plodov záhrad svojich rodičov
a starých rodičov.
Pri príležitosti sviatku Úcty
k starším zostavilo pedagogické vedenie materskej školy s deťmi hudobno-tanečné
vystúpenie doplnené recitačným prednesom. Toto vystúpenie sa konalo v priestoroch
materskej školy na Novej ulici 2
a v priestoroch Domu kultúry
v Tlmačoch. Tanec a spev detí
dopĺňal pedagóg zo ZUŠ Tlmače, Jakub Chlepko, DiS, art. hrou
na husle.
Život zvedavých slniečok z
Novej ulice v Tlmačoch je plný
pestrých aktivít, ktoré svedčia o
ich napredovaní a talente.
PaeDr. Ingrid Porubcová
riaditeľka MŠ
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Stretnutie so spisovateľkou
Gabrielou Futovou
Dňa 13. októbra 2017 sme na
pôde našej školy, Základnej školy,
Školská 9, Tlmače privítali jednu z
najčítanejších detských spisovateliek Gabrielu Futovú, ktorá k nám
pricestovala z ďalekého Prešova.
Žiaci ju už celý týždeň srdečne
očakávali, pretože jej vtipné knihy
čítajú s veľkým nadšením. Privítali
sme ju v priestoroch našej školy,
kde sme si pre ňu pripravili krátky
kultúrny program, ktorý bol uvitý z
piesní a básní, pretože našim želaním bolo, aby sa pani spisovateľka
stala krstnou mamou novootvore-

Školská čitateľská dielňa
nej školskej čitateľskej dielne. Čitateľská dielňa vznikla v septembri
2017 za pomoci našich žiakov a
rodičov, ktorí dobrovoľne darovali do dielne jednu zo svojich prečítaných kníh, ktoré poslúžia pre
nových čitateľov. Pani spisovateľka
bola nadšená a mala veľkú radosť
z obrovského záujmu detí o ňu i o
samotné čítanie kníh. Spoločne s
deťmi našu čitateľskú dielňu pokrstila písmenkami a prispela do

EDULAB
Dňa 25.10. 2017 sa žiaci 4. ročníka spolu s triednou učiteľkou Mgr.
J. Kováčovou a s vychovávateľkou J.
Obercianovou zúčastnili na vzdelávacej hodine v Bratislave v centre
moderného vzdelávania EDULAB.
EDULAB pripravuje aktivity,
ktoré napomôžu implementácii

Spisovateľka Gabriela Futová
nej niektorými svojimi
dielami. V spolupráci s
MsKS v Tlmačoch, pokračovalo stretnutie s
Gabrielou Futovou besedou v MsKS a následnou autogramiádou.
Mnohé z detí zasypali
spisovateľku rôznorodými otázkami z jej
pracovného i osobného života, no napriek
tomu im venovala veľa
pozornosti, úsmevu a
humorných príbehov.
Prístup spisovateľky k
deťom bol láskavý a srdečný, čo
viedlo k veľmi príjemnej atmosfére. Poďakovanie vo forme kvetov
a spomienkového daru umocnilo
celé stretnutie k trvalým spomienkam pre všetkých prítomných.
Pretože knihy sú ako živí priatelia. Je ich málo, ale ak čítame srdcom, dokážeme vyčítať z nich aj to,
čo autori do nich nevložili.
Mgr. Zuzana Kováčiková
zástupkyňa RŠ

digitálneho vzdelávania. Téma Životné prostredie a činnosť človeka
žiakov veľmi zaujala. Hravou formou získavali informácie o triedení
odpadu, koľko stromov zachránia,
ak nazbierajú 1 tonu odpadu (17
stromov), čo znamená recyklácia,
kde nesmie putovať odpad (do
prírody na nelegálne skládky), čo
nepatrí do kontajnera s bio odpa-

dom (mäso a kosti), ktorý odpad
môžeme recyklovať donekonečna (sklo), z koľkých vyzbieraných
a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel
(670), približne koľko odpadu vyprodukuje priemerný Slovák za rok
(320 kg)... Žiaci si hravou formou
rozšírili svoj obzor
z oblasti životného
prostredia. Jednotlivé aktivity boli realizované individuálne,
v skupinách, formou
interaktívneho cvičenia, na tabletoch, na
xboxe.
Z centra moderného vzdelávania sme
prešli do Medzinárodného domu umenia BIBIANA. Žiaci sa
zrazu ocitli vo svete
rozprávok. Mohli sa
zahrať na baletky, zaplávať si na
člne, kresliť si, uvariť niečo dobré,
zatočiť sa v krútiacom sude, zalietať
si, ale aj prezrieť si ilustrácie známych rozprávok.
Na záver si žiaci prezreli historickú časť Bratislavy a plní zážitkov
nastúpili do vlaku domov.
Mgr. J. Kováčová
Foto: BIBIANA

Bavme deti športom
Dňa 18. 11. 2017 sa v Tlmačoch,
pod záštitou SAZ, konalo krajské
kolo pretekov detskej atletiky pod
názvom „Bavme deti športom“.
V krajskom kole si sily zmeralo

šesť osemčlenných tímov z Tlmáč,
Komárna, Zlatých Moraviec a Starého Tekova.
Zverenci súťažili v nasledovných
disciplínach:
1. Štafetový skok do diaľky
2. Hod do diaľky kilovou loptou
3. Preskok cez švihadlo
4. Prekážkový štafetový beh
5. Formula
6. Trojminútový vytrvalostný
beh
Všetky deti s veľkým odhodlaním bojovali o postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať
vo februári 2018 v Bratislave.
Prvé miesto si vybojovali zverenci DAK z Tlmáč, na 2. mieste
skončil AK Komárno a na 3. mieste
opäť DAK z Tlmáč.
Poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré sa pretekov zúčastnili,
ich trénerom, usporiadateľom, ďalej tým, ktorí prišli povzbudzovať a
v neposlednom rade aj sponzorovi
Tescu .
VP
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Halloween party v Tlmačoch
Posledný októbrový týždeň dýchal v našej škole jeseňou, súťažou
o najkrajšiu Halloween tekvicu a

prípravami Halloween party, ktorá
sa konala v našej škole v Tlmačoch
dňa 26. októbra 2017.

Úspech žiakov v hre na cimbal
Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov základných umeleckých škôl je prestížnou
súťažou, na ktorej si každoročne
zmerajú sily tí najlepší cimbalisti.

Tento rok sa výnimočne konala
v Akadémii umení v Banskej Bystrici, paralelne so Svetovým cimbalovým kongresom. Obe akcie organizovala Slovenská cimbalová
asociácia.
Pani učiteľka Frederika Uhnáková zo Základnej umeleckej školy
v Tlmačoch vychovala už niekoľko skvelých cimbalistov pre tento

región a už v minulosti so svojimi žiakmi zožala množstvo vynikajúcich ocenení. Tak tomu bolo
aj tento rok, keď žiak Filip Ernest
Hudák medzi najmladšími hráčmi
obhájil svoje zlaté pásmo
z minuloročnej prehliadky.
Staršia žiačka Ninka Ďatková, ktorá je už skúsená
hudobníčka a možno ju
počuť v cimbalovej hudbe
Zuškáčik, svoju kariéru za
cimbalom plánuje postaviť
na profesionalite. Na konte
má už niekoľko ocenení a
tentoraz sa opäť tešila zo
zlatého pásma. Žiaci si na
súťažnú prehliadku pripravili skladby rôznych žánrov
a na klavíri ich doprevádzala p. učiteľka Renata Trungelová.
Radosť z úspechu
umocnili diplomy a vecné
ocenenia, ktoré si prevzali
od medzinárodnej poroty a jej predsedu Dalibora
Štrunca v Koncertnej sále
Konzervatória J. L. Bellu v Banskej
Bystrici.
Najvyšším, morálnym ocenením
bolo predstavenie Filipa a Ninky na
slávnostnom Galakoncerte, ktorý
sa konal v centre Svetového cimbalového kongresu – v banskobystrickom hoteli Lux, kde sa tešili
potlesku cimbalistov a priateľov
cimbalu takmer z celého sveta.

Starší žiaci druhého stupňa pod
vedením pani učiteliek pripravili
výzdobu priestorov školy, ktorá ča-

kala na mladších žiakov plná prekvapení a strašenia v tajomných
komôrkach. Veľkolepý sprievod
masiek mestom Tlmačami privítala v areáli školy pani riaditeľka,
ktorá slávnostne otvorila Halloween party a škola sa premenila na čarodejnícku školu zábavy, strachu a
šantenia. Detská radosť v znamení
duchov, strašidiel, bosoriek a iných
bytostí sa presunula do telocvične,
v ktorej po príjemnom občerstvení
pokračovala zábava sprevádzaná
sladkými odmenami za plnenie
úloh v komôrkach a najkrajšie vyzdobenú tekvicu. Výborná tanečná
hudba roztancovala v školskej telocvični každého.
Pomaly, ako hodiny pribúdali
a blížil sa večer, nám nezostávalo
nič iné, ako sa odmeniť a poďakovať všetkým maskám, ktoré prišli,
všetkým bytostiam, ktoré vyčarovali v detských tvárach a srdciach
ten nezabudnuteľný zážitok.
Dostrašenia, priatelia, aj v budúcom roku.
Mgr. Zuzana Kováčiková
zástupkyňa RŠ

Žiaci husľovej triedy
na interpretačných kurzoch
ZUŠ Vrbenského v Bratislave organizovala dňa 15.11.2017 3.ročník
interpretačných kurzov s Daliborom Karvayom. Zúčastnili sa ho z husľovej triedy pána učiteľa Jakuba Chlepku žiačky: Tatiana Fašková, Lívia
Vozárová, Veronika Zajková. Na kurze mali dievčatá možnosť vidieť
a počuť inšpiratívne hranie poslucháčov ZUŠ-iek
z celého Slovenska, napr.
Hnúšte, Trnavy, Bratislavy.
Na záver interpretačných
kurzov vystúpil Dalibor
Karvay, popredný slovenský husľový sólista, pôsobiaci striedavo vo Viedni
a na Slovensku. Klavírny
sprievod zabezpečoval
profesor Daniel Buranovský z VŠMU.

Dňa 19.10.2017 sa žiaci LDO zúčastnili divadelných dielní, ktoré
zorganizovalo ROS v Leviciach. Cieľom workshopu, ktorý sa konal na
našej škole, bolo zameranie sa na hľadanie a vytváranie výrazu cez
pochopenie vlastného tela v priestore. Workshop viedla Mgr. Marica
Šišková, Slavka Prevendarčíková.
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Strojári z Tlmáč zažili strhujúci príbeh na javisku
Študenti SOŠt z Tlmáč sa pravidelne zúčastňujú rôznych kultúrnych či divadelných predstaveniach.
Ani tentokrát tomu nebolo inak. Vybrali sme sa do Nitry, aby sme si vychutnali kultúrny zážitok v podobe
pútavého a strhujúceho príbehu na
javisku. Nečakaným zážitkom pre
nás bolo divadelné predstavenie
Štefánik - slnko v zatmení, ktorým
nás herci Divadla Andreja Bagara v
Nitre doslova šokovali. Totálne naplnené hľadisko nitrianskeho divadla

si vychutnalo divadelné predstavenie v skvelom podaní, ktoré trvalo
vyše troch hodín.
Pútavý dej, strhujúci príbeh
človeka a štátnika, zaujímavé herecké výkony, výnimočná herecká
kresba 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 pohybu.
Milan Rastislav Štefánik, slovenský a svetový hrdina, tak možno
pomenovať tohto človeka. Divadelná hra zachytáva jeho prerod
z mladíka, ktorý sa vzoprel otcovi,
na zrelého muža zomierajúceho
vo chvíli, ako sa dotkol zeme republiky, ktorú sám založil. My ako
diváci sme prežívali najzásadnejšie
okamihy jeho životnej cesty. Tie
najšťastnejšie chvíle, keď mal príležitosť pozorovať a zaznamenávať

Strojári v Divadle Andreja Bagara v Nitre

pohyb nebeských telies alebo keď
stretáva svoju najväčšiu lásku. Ale
aj chvíle pochybností a trápenia,
keď mu v napredovaní bránili sily
mocnejšie než on sám, keď proti
nemu stoja armády, tisíce kilometrov zamrznutej zeme alebo ho zrádza vlastné telo.
Príbeh nás previedol od Košarísk po Tahiti, od parížskeho salónu
až po nevľúdnu Sibír. Štefánikov
príbeh je predovšetkým príbehom
o človeku plnom obdivuhodnej
vnútornej sily, cítiť jeho odhodlanie, ctiť jeho smelosť, obdivovať
jeho jasnozrivosť a nechať sa unášať jeho imagináciou. A hlavne veriť, že jeho odkaz je v nás hlboko
vpečatený.
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

Stužková slávnosť programátorov SOŠT Tlmače
Ako by to bolo len včera, čo
sme prvýkrát prekročili brány našej školy. Maturitný ročník sa nám
zdal vzdialený a obraz stužkovej
slávnosti sme poznali prevažne z
rozprávania. Ale ubehlo to veľmi
rýchlo. Uvedomili sme si to nastupujúc pred svojich rodičov a pedagógov. Hlavou nám prebleskli okamihy strávené v školských laviciach
aj mimo nich. Poďakovania, ktoré
na úvod odzneli, vtisli slzy do očí
našich rodičov, ale aj nás.
„Navždy sa zachová v pamäti
stužková, keď si sa nesmelo, choval tak dospelo, až si sa čudoval, tá
naša stužková...“, to sú slová známej
piesne, ktoré v sebe skrývajú veľkú
životnú pravdu. Inak tomu nebolo
ani v IV.D triede, ktorej 22 študentov, odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,
si túto skladbu spoločne zaspievalo
počas stužkovej slávnosti.
10. november 2017 bol magickým dátumom pre celú triedu IV.D
Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch. Na túto slávnosť
sme sa zodpovedne pripravovali
už niekoľko týždňov dopredu. Na
naše prekvapenie sme sa prvotných problémov a pochybností
okamžite zbavili a vynaložili sme čo
najviac úsilia na tvorbu programu,

ktorým sme chceli potešiť všetkých
divákov. Najviac úsmevných spomienok v nás zanechá program,
ktorým sme sa snažili pobaviť prítomných.
Plní napätia sme očakávali úvodný tón piesne, ktorá nás
sprevádzala pri nástupe a potom
sa to všetko začalo. Príhovor, stužkovanie, zábavný program, fotenie,
večera, tanec a noc plná zábavy. Do
života si odnesieme dobre mienené rady, ktoré do svojho príhovoru
zahrnula pani riaditeľka Ing. Janka
Mrázová.
Stužková prebehla
bez akýchkoľvek problémov a my, spolu s ostatnými, sme si naplno užívali náš večer. Nádherný
večer sa niesol v atmosfére radosti, ale aj vďačnosti. Nezabudnuteľné
momenty umocňovali
zelené stužky, kvety, slávnostné oblečenie i krásne vyzdobená miestnosť.
Zábava pokračovala do
skorých ranných hodín a
nikto si neželal aby skončila... a opäť sa nedalo nespomenúť na slová klasikov: „A predsa minúty
nikdy tak nebežia....“

Naša stužková slávnosť sa teda
skončila nad naše očakávania, a to
aj vďaka nášmu triednemu profesorovi Mgr. Mariánovi Sabalovi, ktorému patrí naše poďakovanie za to, že
to s nami perfektne zvládol.
Čo môže byť krajšie ako to, keď
ste s ľuďmi, ktorých máte radi a prežívate tie najkrajšie okamihy. Presne
taká bola naša stužková slávnosť.
Úžasné a nezabudnuteľné štyri roky.
Hľadiac na svojich rodičov, akí sú
hrdí a pyšní, si uvedomujeme, že
jednu etapu už máme za sebou...

jednu z tých mnohých... Stužková,
to bola pre nás zábava, zážitky, spomienky, jedinečné chvíle, šťastie,
radosť, láska, priateľstvo, jednoducho tie najkrajšie okamihy, ktoré si
odnášame a na ktoré nikdy nezabudne. A tak ako si mnohí pamätajú
tú svoju stužkovú, veríme, že aj tá
naša ostane v našich mysliach čo
najdlhšie. Stužková slávnosť je však
za nami a my sa budeme čo najviac
snažiť, aby sme úspešne zložili skúšku dospelosti v máji 2018.
Študenti IV.D triedy
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Technika zlákala aj tlmačských strojárov
Dňa 28. septembra 2017 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 2017, 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, mechanik 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
dve domáce univerzity SPU 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 Účastníci Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoďalšieho štúdia.
životného vzdelávania Gaudeamus 2017
Mgr. Marián Sabala

A je to za nami
A je to za nami. Zavreli sme pomyselnú divadelnú bránu za jubilejným 25. ročníkom Divadelných
dní pod Slovenskou bránou v Tlmačoch. Festival sa konal 15. – 17.
septembra v Spoločenskom dome
v Tlmačoch na sídlisku Lipník.
„Predskokanom“ festivalu bola
divadelná dielňa, ktorá pod vedením Bc. Renaty Jurčovej diS. art
pracovala a tvorila od 11. septembra a výsledok svojej práce predviedla na otvorení festivalu.
•Tália moja milá nauč ma veriť, pobozkaj, pomiluj ma ohnivo…

Festival bol prehliadkou amatérskej tvorby z celého Slovenska. Predstavilo sa na ňom osem
divadelných súborov, ktorých
predstavenia hodnotili diváci a
porota. Súbory mali tiež možnosť
zúčastniť sa rozborových seminárov, ktoré prebiehali pod vedením
predsedníčky poroty PhDr. Eleny
Knopovej, PhD.
Z diváckeho hlasovania vzišiel
víťaz diváckej ceny – Divadelný
súbor Jána Chalupku Brezno, ktorý sa nám predstavil s hrou Spálená večera. Z festivalu si odniesli
cenu „Divácke oko“.

Po vzhliadnutí všetkých súťažných predstavení hlasovala
aj porota. Tá bola zložená zo zástupcov zúčastnených súborov.
Každý člen poroty po vzhliadnutí
všetkých predstavení vyplnil hlasovací lístok, kde pridelil jednotlivým predstaveniam body od 1 po
7. Hlasovať mohol každý porotca
za všetky predstavenia, okrem
svojho. Po sčítaní všetkých bodov
vzniklo konečné poradie, z ktorého najúspešnejší súbor si odniesol
hlavnú cenu festivalu – finančnú
prémiu. Víťazom na 25. ročníku sa
stal divadelný súbor APOSTROP
pri ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš s hrou Made in Poland.
A ako to vyzeralo na prvých
troch miestach? Bolo to tesné…
1. miesto APOSTROP pri ZUŠ
J. L. Bellu Liptovský Mikuláš, 40
bodov
2. miesto Divadlo mladých KA-

LORIK a ELDORÁDO Bánovce nad
Bebravou, 39 bodov
3. miesto Divadelný súbor Jána
Chalupku Brezno, 38 bodov
Bol to nádherný víkend plný
nielen dobrého divadla, ale aj
priateľských stretnutí, zábavy v
podobe off-programových aktivít
ako Karaoke Show, divadelného
kvízu s Piťom a Slavom, či rock &
rollovej čerešničky na záver – kapely The Cellmates.
Bolo nám s vami dobre, tak
pevne veríme, že aj Vám u nás.
Ak sa Vám u nás páčilo, povedzte
to všetkým. Ak niekde vidíte naše
rezervy, povedzte to nám a my na
nich do budúceho ročníka určite
zapracujeme.
Už dnes sa tešíme na ďalšie
stretnutia s vami, milovníkmi
Tálie.
Za organizačný tím
Juraj Hruška
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Folklórny súbor Vatra ZANIKOL!?
Našťastie toto nie je pravda a veríme, že ani nebude. Naopak. Takýto
hoax si dovoľujeme dať do nadpisu len preto, aby sme upútali v tomto
komerčnom svete mediálnych bublín a zároveň vytvorili dramatugické
napätie pri myšlienke, že niečo podobné by mohla byť pravda. Ak si
takúto vec pripustíme, zaujímalo by nás, koľko čitateľov by podobný
fakt zaujal, mrzel, zhrozil a koľko aj reálne vyburcoval.
Pretože Vatra má svoje pevné
miesto v kultúre regiónu Tekova,
podobná myšlienka by mohla
vyvolať snahu o záchranu, alebo
aspoň o zvýšenie podpory umeleckého telesa, ktoré má aj svoju
edukačnú a motivačnú funkciu. Nie
je to až tak dávno, kedy sme hovorili o viacerých vrstvách významu Vatry v danom časopriestore.
Napriek tomu sa súbor stretáva s
pomerne malým záujmom o podporu. Vďaka mestu Tlmače a Mestskému kultúrnemu stredisku a jeho
vedeniu má Vatra stabilné miesto
(veríme že dlhodobo) na činnosť
a udržovanie plamienka Plamienku (ktorý prvýkrát pripravuje svoje
vlastná výročie) a všetkých zložiek
súboru. Práve životaschopnosť jednotlivých zložiek – mladého súboru, seniorskej Vatry, silnej a vyzretej
speváckej skupiny Trnky, kapely tej
mladej aj tej legionárskej pospájanej z vychovaných mladých interpretov a ich priateľov, práve táto
životaschopnosť prináša predpoklady silnej umeleckej kvality v prípade dostatočnej symbiózy.
A práve táto nastala pri premiére výročného programu „čilejkárske ornamenty“ 20. a 21. 10. 2017
v MsKS Tlmače. Vatra má 65 rokov a
priniesla kompaktný vyzretý umelecký program, plný kvalitnej hudby v úprave Juraja Bajúsa a v retrospektívnej časti aj Mariána Járeka.

Výtvarná dominancia programu,
nielen v bohatosti krojov, ale aj
choreografickej kresby a elegancie tanečného prejavu podnietila
samotný názov – Čilejkárske ornamenty. Svojimi choreografiami
toto celé umocňujú obaja choreografi – Ján a Martin Urbanovci.
Ornamenty, ktoré sa prejavujú ako
ozdoba, čo prináša do nášho života
krásu. Viaže sa na úžitkové umenie, výšivku, majstrovské remeslo.
Nájdeme ho v hudbe, speve, tanci,
práci, láske, vzťahoch. Je v pestrosti
života a prírody ako zdroji inšpirácie. Človek má potrebu vyjadrovať
krásu tvorbou. Vatre sa to darí.
Základom výročných programov nie je len tvorba, ale predovšetkým úcta v to čo Vatra znamená. Komunitu ľudí, ktorí za tie roky
prinášali pridanú hodnotu pri prezentácii tradícií, komunitný život
plne vychádzajúci z charakteru a
kultúrneho života regiónu a zároveň je jeho plnohodnotnou súčasťou. Od jednotlivca k celým generačným zoskupeniam, od výšivky
konkrétnych zlatých rúk (zdravíme
tam hore teta Ábelovská), k novým
generáciám krajčírov a výtvarníkov narábajúcich s ornamentom
na krojoch. Stretnutie týchto ľudí
by malo vždy prinášať radosť, tentokrát však prinieslo aj zamyslenie. Kde preboha všetci tí ľudia sú?
Mrú, chorejú, nedá sa im prísť, či

len jednoducho v uponáhľanom
čase dneška nevedia zastať a prísť
zaspomínať? A potešiť sa, dobiť
duševné baterky, načerpať krásu a
inšpirovať sa pre skrásnenie nášho
súčasného života. Málo nás, málo
nás, poďte všetci medzi nás.
V piatok 20. októbra praskala
malá sála domu kultúry vo švíkoch.
Na verejné predstavenie prišlo viac
ľudí ako bola kapacita hľadiska,
boli aj prieky. Časť záujemcov prijala ponuku prísť na druhý deň a
verme, že neobanovali. Čo s tým?
Investovať do modernizácie MsKS!
Tá sála si zaslúži väčšiu kapacitu
a postupnými krokmi sa vedeniu
v spolupráci s mestom darí rozvíjať potenciál starého kulturáku do
kvality komorného divadla. Ďalším
riešením je ísť k susedom, šíriť nový
program Vatry a to čo symbolizuje
pre tento región aj ďalej. A prepájať
nositeľov tradičnej ľudovej kultúry
vo všetkých generačných a inscenačných stupňoch do spoločných
projektov. Veď to čo máme doma je

dobré, priam výnimočné a napriek
starej pravde – Nik nie je doma prorokom – všade inde si nás vážia a
obdivujú. Tak si to uvedomme a
doprajme si trochu (s pokorou) vzájomného uznania. A dajme motiváciu deckám a mládeži, aby s tým
dobrým čo robia v detských súboroch pokračovali. Pretože väčšina
končí tesne pred rozvinutím svojho
talentu a to môžu predovšetkým
vo folklórnych súboroch.

Vatra je k dispozícii. Vytvára sa
nová zdravá generácia, prepojená
so svojimi zrelšími spolusúborákmi
, majú šancu zažiť viac, majú sa od
koho učiť a zároveň vyniknúť. Vyniknúť nielen vo folkloristickom kolektíve, ale jeho prostredníctvom aj
medzi svojimi rovesníkmi, konškolákmi, v obciach odkiaľ prichádzajú
a stávajú sa tak reprezentantmi.
Aj v doma, aj v zahraničí. Rodičia,
toto si treba uvedomiť, podporiť a
motivovať. Vatra prináša projekt,
ktorým dokáže osloviť. Je na širokom obecenstve aby dalo spätnú
väzbu a dopyt pre viac. Viac tanečných škôl a zábav, viac výchovných
koncertov priamo v školách, viac
interaktívneho regionálneho vyučovania spojeného so zážitkovým
vyučovaním. A to platí aj o strednej
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generácii, ktorá sa tak rada zabáva, ale už pomaly nemá kde. Počas
plesovej sezóny nestačí. Priatelia,
práve folklórom a jeho druhým životom prostredníctvom aktívneho
užívania a stretávania sa pri hudbe,
speve, tanci, remeslách s nimi spojenými, pri viničných akciách, ktoré
sa tak rozvinuli, pri tomto všetkom
treba priniesť naspäť do každodennej a slávnostnej rodinnej kultúry
to, čím sa môžeme hrdiť. Čilejkárske ornamenty. V speve, hudbe,

tanci, remesle, úžitkových predmetoch, kostýmových súčiastkach,
ktoré možno v súčasnosti normálne nosiť. Videli ste projekt spojenia
civilného odevu a krojových častí
mladých vatrákov iniciovaných
Annou Máriou Urbanovou a fotografkou Dominikou Bedejovou? . V
súčasnosti je veľký trend obliekať
sa do čiastkových krojov, ale my
máme na viac. Mať vlastný kroj, nielen v truhlici po starkých, ale naozaj
ho nosiť na slávnostné príležitosti,
to chce nielen odvahu, ale aj vedomosť a hrdosť. Ochotu vyjadriť
svoj názor a vyniknúť. Prečo nie?
Skúste to, uvidíte akú pozornosť
šedivého davu získate. A možno
ho podnietite aby bol pestrejší a
menej globálne stratený.
FS Vatra teda oslávila 65-ku. Ako
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sme konštatovali na záver programu, my sa nelúčime, len si tak oslavujeme. Život, krásu, ornamenty. A
nielen v októbri, ale celý čas. Sme
Vám k dispozícii, oslavujte s nami
priatelia.
Súčasné vedenie súboru pokračuje intenzívne ďalej a teší sa na
všetky dobré podnety od priateľov
a perspektívnych divákov. Umelecké vedenie má Boženka Dudášiková, štatutárkou občianskeho
združenia Vatra a dušou súboru je

Viki Verebešová. Organizačne sa o
súbor starajú Ľubo Káčer a Martin Dudášik, pokojne sa môžete
ozvať aj na riaditeľku MsKS Luciu
Kúdelovú, je takou našou externou členkou... S mladým tanečným
súborom intenzívne pracuje Lenka
Valachyová, stará sa o talenty a je
to parádne vidieť. Michal Žembery prináša skúsenosť a vedomosť
celoslovenského tanečného repertoáru, aj s manželkou Andreou.
Juro Tkáč s manželkou Andreou
sú stálou súčasťou
pedagogického
tímu a pričinili sa o
posledné roky činnosti Vatry. Kroje, ich
doplnenie a obnovu, už tradične má
na starosti Anna Urbanová. V kapele to
hrá všetkými generáciami. Juraj Bajús v
nedávnej minulosti
vytvoril výnimočné
reprezentačné CD
tekovského regiónu
- Hore Hronon, dolu
Hronon. Kto nemá

môže banovať, pýtajte si. Na tomto
výnimočnom materiáli stojí nová
tvorba kapely a speváckej skupiny, je čo počúvať. Mladá kapela,
odchovanci ZUŠ a spriatelených
detských súborov má perspektívu,
tešíme sa na ich muzikantskú éru.
Spomeňme ale mená, ktoré sme videli na výročnom javisku – primáši
Janko Rédli, Beata Selková, Marek
Kocian, sekund Romana Beňušová
so zaujímavou farbou hlasu, cimbalisti Jaro Chlebo a Alex Danihel,
flautistky Barbora Krišková a Maja
Bérešová. Miro Vargic, Juro Bajús,
mladý basista Daniel Herc, Petra
Vraňáková a virtuózny Tomáš Uríček ako hosť. Speváčky sa prezentujú širokospektrálne, hádam ich
aj v telke uvidíte... Idú spievať do
akejsi spevavej zeme. Ale naživo
je to vždy lepšie.
Vatra nemá prečo zaniknúť. Ale
ako to v Kosení jastrabej lúky urobil
majster Króner, dobrý dôvod na
stretnutie rodiny môže byť aj kar.
Ktorý sa zmení na parádnu oslavu
života. Takže Vatra – živió!
Mgr. art. Martin Urban PhD.
choreograf a režisér

Tlmačské echo
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DFS Plamienok pracuje už 40 rokov
Popri 65.výročí Vatry sa usilovne pripravovali na svoje jubileum
aj deti z DFS Plamienok. Detský
folklórny súbor PLAMIENOK Tlmače pri príležitosti 40. výročia jeho
založenia sa v SD Tlmače - Lipník
predstavil v sobotu 11. novembra
so slávnostným programom „Tetka, môžeme ísť na tanec?“
Počas existencie detského súboru sa v ňom vystriedalo mnoho
detí, z ktorých sa neskôr stali už
trochu pripravení členovia Vatry. A
toto bol aj zámer pri založení Plamienku. Počas 40-tich rokov bola
spolupráca oboch súborov priamo prepojená, vedúce Plamienku
mali za sebou pár rokov vo Vatre.
Aj v tomto prípade platí „Kto sa
správne nakazí folklórom má to
už v sebe doživotne“.
Počas predstavenia bolo na
tvárach rodičov i starých rodičov
vidieť dojatie i hrdosť na svojich
potomkov na javisku. Deti si nájdu
zábavku či je jar, leto, jeseň alebo
zima. Popri tom sa naučia aj veľa
o zvykoch, ktoré naši predkovia

udržiavali celé generácie. V programe predviedli množstvo hier, tančekov, spevu i prekárania. Len aby
im to aj s pomocou rodičov vydržalo do ďalších rokov. Na javisku
sme videli aj dievčatá zo staršieho
Plamienku, ktoré sú už vlastne aj
vo vatráckej prípravke a učia sa

vatrácke tance. Dobrá spolupráca
vedúcej mladšieho Plamienku Majky Rajčanovej, ktorá ho vedie už 8
rokov a Lenky Valachyovej, vedúcej staršej skupiny sa prejavila pri
príprave programu, ktorý pohladil dušu všetkých divákov v sále.
Súčasným vedúcim i zakladateľke
DFS Barbore Mrázovej poďakoval
primátor mesta Miroslav Kupči, za
Vatru Ján Urban, Za MsKS Lucia Kú-

deľová, za MO MS Július Žúbor a
ďalší prítomní hostia.
A čo im zaželať k výročiu? Veľa
dobrých nápadov, veľa šikovných
detí, aj chlapcov, a aj ďalších trpezlivých spolupracovníkov. Veď
robota s takouto mlaďou je krásna,
veľakrát aj dosť náročná a občas
pomôže, ak sa môžete o ňu podeliť
s dobrými kolegami.
Ing. Ján Urban

Z TVORBY JÁNA
VOZÁRIKA Z TLMÁČ
PRÍRODA

HRON

Príroda je čarovná
nič sa jej nevyrovná,
štyri ročné obdobia
o všetkom nás presvedčia.

Most sa klenie nad Hronom
prechádzam sa rád po ňom ,
pozorujem rieku Hron
sem tam aj ryby v ňom.

V jeseni má šat farebný
a na zimu zas svadobný,
na jar zeleň prevláda
v lete je pestrá jak za mlada.

V pozadí sú hory krásne
skladám o nich svoje básne,
naľavo je Inovec
tam bol som ako chlapec.

Keď ju človek drancuje
potom to oľutuje
živelné pohromy ho stíhajú
a pokoj mu nedajú.

Vpravo sú Štiavnické hory
tam sú veľmi pekné túry,
Hron dokáže potešiť
ale občas aj zarmútiť.

Prírodu si užívajme
jej krásu vždy obdivujme,
citlivo s ňou zachádzajme
vždy dobrý vzťah k nej majme.

To všetko však prekonáme
pretože Hron radi máme,
radi sa v ňom kúpeme
aj na brehoch slníme.

Tlmačské echo
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Pani Tolerancia
Počuli ste to klopanie na dvere?
Ak áno, treba otvoriť. Ide k vám totiž pani Tolerancia. Viem, že cudzie
slová treba používať čo najmenej,
ale výraz tolerancia sa natoľko vžil,
že ju nemusíme nahradzovať iným
slovom našej bohatej materčiny.
Slovník ju vysvetľuje ako znášanlivosť, ale keby sme k nej pridali
i slová zhovievavosť, veľkorysosť,
nevystihli by sme aj tak jej obsah.
Prečo sa v tejto glose zamýšľame
nad toleranciou? Je pre nás nadmieru dôležitá. Patrí do každého
cenného vzťahu ako soľ do chutného jedla. Keby sme si ju nevedeli v
sebe pestovať, nevedeli by sme ju
rozdávať, nemohli by sme byť dobrými rodičmi, manželmi, priateľmi a
bez tolerancie by nemohol byť ani
mier medzi národmi.
Tolerancia znamená mať rád
nielen ľudí rovnakého zmýšľania,
zhodných názorov, ale i tých dru-

hých, ktorí sa svojím presvedčením,
svojimi zvykmi, alebo povahou odlišujú. Keby tolerancia vedela prehovoriť, povedala by nám: -Aj keď
som iného názoru alebo s tebou
nesúhlasím, nehnevám sa na teba.
Nielen názorom sa ľudia líšia, ale i
svojím konaním. Mnohým v ňom
tolerancia nie je vlastná. Nepoužívajú ju, nepoznajú. Čo na tom, že
v čakárni u lekára sedí dvadsať pacientov. Ten posledný, ktorý prišiel
tu predsa nebude toľko čakať , a tak
zaklope a vchádza dnu.
Neviem prečo, ale predstavujem
si toleranciu ako jemnú, múdru a
usmievajúcu sa pani, ktorá sa vždy
objaví, keď chceme slová nesmieš
a musíš zmeniť na môžeš. A ak neviete, ako by ste svojich priateľov
potešili, priveďte pani Toleranciu a
uvidíte ako vám bude v jej spoločnosti dobre.
Mgr. Edita Andrášiová

Vinše:
Ja som pastier od stáda
prichodím k vám tento deň
pri narodení Jezuliatka
všetko dobré vinšujem
na poli úrodu
na dvore hydinu
pre celú rodinu
aby ste všetkého
vždy hojne mali
aby ste aj druhému
trošičku dali
•••

Nech vám vždy slaninka
v komore visí
aby ste neboli
jak chudobní mnísi

situácií, v ktorých sa protagonisti
ocitajú. Roztáčajú kolotoč neutíchajúceho smiechu a zábavy. A
že sa majú na čo tešiť aj dámy je
jasné, veď okrem výbornej zábavy

ponúka toto predstavenie aj bravúrne zvládnutý pánsky striptíz :).
Pripravte si bránice a určite si toto
predstavenie nenechajte ujsť.
FD

Miroslav Seneši
a Leonarda Šurková
Peter Lintner
a Michaela Beňová
Dušan Hojčuš
a Jana Králová
Ladislav Lakatoš
a Veronika Šarköziová
Martin Štrba
a Marta Bagová

Narodili sa

Hynek Železník
Viktor Ižold
Rebeka Vreštiaková
Nela Elena Uhnáková
Branko Máčaj
Sonia Szilasiová
Lea Melánia Goralová
Eliška Tkáčová
Ema Svetíková
Ema Kochanová
Richard Šereš
Lucia Černáková
Desana Dórová
Richard Kotrus
Sebastian Kuliński
Lucas Lacho
Laura Balázsová
Adam Kováč
Dorota Németh
Dominik Bednár

Opustili nás
Zľava: Jozef Krčmár, Juraj Hruška, Jakub Držík

Čo nám prináša behanie
Motívy a dôvody na behanie
sú rôzne. Niekto chce víťaziť, iný
schudnúť, zlepšiť postavu, ďalší
behaním odbúravajú stres, depresie.....iní jednoducho pre radosť z pohybu, pobyt v prírode.
S novou myšlienkou o poslaní behu prišiel rímskokatolícky
farár, Mgr. Peter Gombita z východného Slovenska, inak aj zakladateľ a riaditeľ komunitného
centra v Košiciach „OÁZA“ pre
chudobných a pre bezdomovcov. Toto sú slová 60- ročného
kňaza : V týchto dňoch ich evidujeme cca 250. Okrem dospelých mužov a žien sme začali s

Povedali si áno

Mgr. Edita Andrášiová

Divadlo Hľadanie Tlmače a takmer všetko o mužoch
Tak ako je už zvykom aj tohto
roku Divadlo Hľadanie Tlmače
pre nás pripravilo premiéru novej divadelnej inscenácie. V tejto
sezóne sa môžete tešiť na divadelnú komédiu takmer „Všetko o
mužoch“ na motívy inscenácie M.
Gavrana, pod režijnou taktovkou
F. Držíka a.h. Účinkujú ostrieľaní
herci J. Hruška, J. Krčmár a J. Držík.
Že je dôvod ísť sa na toto predstavenie pozrieť, nás presvedčila
premiéra, ktorá sa konala 26. novembra 2017 vo Veľkých Kozmálovciach.
Predstavenie je nabité „chlapským“ humorom, komickými momentami vyplývajúcimi z rôznych

Spoloèenská
rubrika

ubytovávaním aj rodín s väčším
počtom detí a chystáme sa rozšíriť naše útočište aj o časť pre ľudí
starších, chudobných a osamelých.
V minulom roku sme písali, že tendencia je stúpajúca a rovnako je to
aj dnes. Na jednej strane radosť, že
sme tu a môžeme im pomôcť nájsť
teplo, stravu, útočisko, bezpečie,
komunitu a dokonca aj priateľov,
na druhej strane množstvo zmarených alebo takmer zmarených
životov. Za každým bezdomovcom
je totiž človek a jeho ranená duša.
Za každým je jeho životný príbeh,
ktorý ukrýva bolesť, trápenie, stratu viery v seba a v ľudí.

V tomto mesiaci absolvoval
1534 km dlhý štafetový beh z
Košíc do Vatikánu, kde ho prijal i samotný pápež. Hlavným
mottom tejto charitatívnej štafety bolo pripomenúť chudobu,
ktorá je okolo nás, ale často ju
nevidíme.
21 kilometrový úsek z Bratislavy do Hainburgu prevzala štafetu aj Eva Seidlová z Tlmáč, ktorá
takýmto spôsobom chcela podporiť myšlienku a ktorá by mala
osloviť všetkých ľudí dobrej vôle,
veriacich i neveriacich..
Eva Seidlová

Anna Kotrusová - 85 r.
Jozef Benke – 71 r.
Ondrej Mikula -63 r.
Božena Mejsnárová -73 r.
Ing. arch. Štefan Drapčať – 55 r.
Zuzana Líšková - 62 r.
Mária Kováčiková – 89 r.
Ľudovít Kováč – 78 r.
Miroslav Barát - 81 r.
Anna Lisayová – 75 r.
Alžbeta Lukáčová -73 r.
Anna Šinkovičová – 79 r.
Ružena Malíková – 79 r.
Štefan Gumulák – 76 r.
Marián Prokaj – 67 r.
Dušan Tvrdoň - 76 r.
Ernest Trgiňa – 82 r.
Ing. Vladimír Pliešovský - 95 r.
Marián Tóth - 61 r.
Helena Zajková – 72 r.
Anton Hudec – 90 r.
Jaroslav Líška - 70 r.
Bohuslav Koláček – 56 r.
Helena Današovská – 89 r.
Margita Králová - 82 r.
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OD TATIER K DUNAJU, TLMAČSKÍ BEŽCI
V polovici augusta (19. – 20.
8. 2017) sa uskutočnilo najväčšie
bežecké podujatie na Slovensku,
štafetový beh na 345 km od Tatier
k Dunaju Jasná – Bratislava.
Štart bol v Jasnej, Demänovská
dolina, cieľ v Bratislave na Tyršovom námestí.
Bežalo sa non-stop, dňom i nocou.
Kategórie štafiet boli štyri:
A) ALL 9 až 12-členné tímy bez
rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia
B) ŽENY 9 až 12-členné tímy bez
rozdielu veku a výkonnosti
C) MIX 9 až 12-členné tímy bez
rozdielu veku a výkonnosti (počet
žien musí byť rovnaký alebo vyšší
ako mužov)
E) ULTRA 6-členné tímy bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia
(ultramaratón)
• Na štart sa postavilo 200 tímov
a všetky tímy dobehli do cieľa.
• Spolu sa behu zúčastnilo 2380
bežcov, čo je historicky najväčší
štafetový beh na Slovensku
Tlmačania boli zaradení v najpočetnejšej kategórii „A“, ktorú tvorilo 158 družstiev.
Tu sa ukázala súdržnosť, vzájomná podpora, obetavosť a kolektívny duch všetkých členov,
keď skončili na krásnom 6 mieste,
s dosiahnutým časom 26 hodín, 31
minút a 23 sekúnd a to aj s jedným
menším poblúdením na trati. ( Len
pre zaujímavosť – zo všetkých štafiet – kategórií skončili na 8. mieste) . Je to vynikajúci výsledok, ktorý
predstihol všetky očakávania. O to

Od Tatier k Dunaju Tlmačanci Group
viac sa cení, že ho dosiahli len bežci z Tlmáč, bez nejakej „výkonnej“
cudzej pomoci.
Sme na nich pyšní – aj tak sa
dá prezentovať naše pekné mesto.
Toto sú oni:
Vodiči áut :
Miroslav Kupči, primátor
Zsolt Straňovský
Fotodokumentácia:
Daniela Kissová
Bežci:
Miroslav Bátovský, Katarína Bátovská, Milan Švec, Sylvia Havranová, František Kľúčiar, Slavomír
Hajdučík, Daniela Havranová, Ján
Moravčík, Mirka Moravčíková, Andrej Salaj, Jozef Jakab, Mirko Straňovský.
Eva Seidlová

Drezúrna sezóna 2017
Mladej Tlmačanke Elenke Sklenárovej, ktorá študuje na GAV Levice, vyšla tohtoročná jazdecká
drezúrna sezóna naozaj výborne.
Zúčastnila sa so svojou kobylkou
- Bertramkou mnohých pretekov,
získala mnoho umiestnení, stužiek
a ocenení. Za svoj tohtoročný najväčší úspech pokladá umiestnenie

kategóriách (deti, mladší juniori,
starší juniori, mladí jazdci a seniori)
a v závere každej súťaže boli dekorovaní tí najlepší. V kategórii mladší
juniori reprezentovala Ranč Palomino Bohunice jazdkyňa Elena Sklenárová, ktorá sa so svojou kobylkou
Bertramkou umiestnila na 3. mieste
v kategórii mladší juniori a jazdkyni

Začiatok sezóny - Tekovské medvede

Majstrovstvá SR drezúra 2017
na Majstrovstvách SR v drezúrnom
jazdení, ktoré sa konali 14.7.2017
- 16.7.2017 v Národnom žrebčíne
v Topoľčiankach. Boli to prestížne
preteky, na ktoré sa všetci jazdci
pripravujú počas celého roka, aby
v 5-minút trvajúcej drezúrnej úlohe
predviedli svoje celoročné snaženie. Prihlásených bolo 80 jazdeckých dvojíc a denne bolo okolo 100
štartov. Celé podujatie vyvrcholilo
v nedeľu, kedy sa jazdili druhé kolá
majstrovských súťaží v jednotlivých

odovzdal bronzovú medailu a šerpu so slovenskou trikolórou hlavný rozhodca pretekov p. Berényi.
Boli to krásne, hoci dosť namáhavé
trojdňové preteky. Jazdecká sezóna
na tento rok už bola ukončená, vo
februári 2018 sa bude konať Drezúrny Galavečer, kde budú ocenení
najlepší drezúrni jazdci SR a medzi
nimi aj táto mladá Tlmačanka.
Prajeme veľa úspechov v ďalšej
jazdeckej kariére.
-ems-
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ŠK kolkárov Tlmače v novom súťažnom ročníku 2017-18
ŠKK Tlmače po rokoch pôsobenia
na „domácich“ dráhach v Galante,
zahájili nový súťažný ročník 201718 už na novej 4-dráhovej kolkárni
v Žarnovici, kde hrajú svoje domáce
zápasy II.ligy Západ A vždy v sobotu
od 9,00 hod. Paralelne sa hrá aj II.liga
Západ B a v oboch súťažiach je po
9 družstiev. Po ukončení vzájomných duelov doma-vonku v základnej časti, prvých 5 družstiev z každej
skupiny postupuje do Nadstavby
PLAY-OFF doma-vonku o postup do
I.ligy Západ a zostávajúce 4 družstvá
z každej skupiny odohrajú zápasy o
udržanie sa v súťaži. Zápasy súperov
zo základnej časti sa v nadstavbe
započítavajú.

hlavného bodu v duely. V zápase
hrá proti sebe po 6 hráčov (možné
je striedanie 2 hráčov) a teda sa hrá
o 6 bodov. Posledné dva body sa
prideľujú tomu družstvu, ktoré spolu zvalí vyšší počet kolov v zápase.
Teoreticky skončí zápas 3:3 na duely súperiacich hráčov, tak vyhráva
to družstvo 5:3, ktoré spolu zvalilo
viac kolov. Môže byť aj remíza 4:4,
ak zvalia družstvá rovnaký počet
celkových kolov. Paradoxom tohto
bodovacieho systému je, že môžete
vyhrať teoreticky zápas aj keď zvalíte
celkovo menej kolov ako súper, no
získali ste viac pomocných bodov.
Až takto ukončený zápas určuje pridelenie konečných dvoch, jedného

Fotka hráčov ŠKK Tlmače z nových dráh v Žarnovici: Horný rad zľava: Gálet,
Zajko st., Pitter, Fábik, Havran. Dolný rad zľava: F.Zajko, Lehocký, Vrablec.
Chýbajú: Kosorín, Šumeraj, Zajko ml., V.Pitterová, D.Zajko.
SKoZ (slovenský kolkársky zväz)
organizuje v postupnej hierarchii
nasledovné súťaže:
Interliga mužov 6 družstiev SR
a 6 družstiev CZ, Extraliga SR mužov 12 družstiev, Extraliga SR žien 8
družstiev, I.liga Východ 9 družstiev,
I.liga Západ 12 družstiev, II.liga Západ A a II.liga Západ B po 9 družstiev. Dorastenecká liga Východ a
Západ po 10 družstiev je tiež riadená SKoZ. Od I.ligy nižšie môžu hrať
zápasy zmiešané družstvá mužov a
žien, ako aj DL zmiešané družstvá
chlapcov a dievčat.
Najnižšou súťažou sú majstrovstvá jednotlivých krajov SR, ktoré sú
už riadené krajskými zväzmi.
Trochu k pravidlám: Hrá sa na
min.4-dráhových kolkárňach a každý do zápasu nominovaný hráč
odohrá na každej dráhe 15 hodov
do plných a 15 hodov do dorážky
- spolu 120 HZ (hodov združených).
Za každú vyhratú dráhu sa prideľuje pomocný bod. Tieto pomocné
body rozhodujú o zisku hlavného
bodu hráča v duely s protihráčom.
Ak skončia dráhy remízou 2:2, tak
len v tomto prípade rozhoduje vyšší
počet zvalených kolov o pridelení

či nula bodov do tabuľky súťaže.
Súčasný káder kolkárskeho klubu tvoria hráči: Fábik Štefan, Gálet
Jaroslav, Havran Miloš, Kosorín Marian, Lehocký Jaroslav, Pitter Štefan,
Šumeraj Jozef, Vrablec Milan, Zajko
Filip, Zajko Juraj ml., Zajko Juraj st. a
dvaja mladí hráči Pitterová Vanda a
Zajko Dominik, ktorí hrajú DL Západ
hosťovaním práve v KO Žarnovica.
Klub sa nebráni príchodu nových
záujemcov o tento šport do svojich
radov. Vedenie klubu je v zložení:
Šabík Ladislav, Gálet Jaroslav, Zajko
Juraj st. Poslední dvaja sú súčasne
členmi Výkonnej rady SKoZ.
Doterajšie výsledky ŠKK Tlmače v súťaži II.ligy Západ A na
Jeseň 2017:
/ za menom hráča je počet zvalených kolov a či chytil-nechytil bod
v duely s protihráčom /
1.kolo 9.9.2017 „voľno“
2.kolo 15.9.2017...TKK Trenčín B :
ŠKK Tlmače / 7:1 / 3338:3050 / 58
záhodov F.Zajko 573/1, Fábik 516/0,
Zajko st.473/0, Gálet 483/0, Lehocký
507/0, Šumeraj 498/0.
3.kolo 23.9.2017...ŠKK Tlmače : KK
Zl.Klasy C / 4:4 / 3113:3113 / 42 zá-

hodov F.Zajko 541/0, Fábik 514/1,
Kosorín 491/0, Lehocký 507/1, Pitter
544/1, Zajko st. 516/0.
4.kolo 29.9.2017...KK Tatran BA :
ŠKK Tlmače / 4:4 / 3266:3266 / 47
záhodov Fábik 574/1, F.Zajko 503/0,
Lehocký 515/0, Zajko st.538/0, Pitter
575/1, Gálet 561/1.
9.kolo 7.10.2017...ŠKK Tlmače : BKK
Bánovce n.B. / 0,5:7,5 / 3056:3177
/ 50 záhodov Fábik 503/0, F.Zajko
495/0,5, Gálet 514/0, Šumeraj 492/0,
Pitter 541/0, Zajko st. 511/0.
5.kolo 14.10.2017...ŠKK Tlmače : MKK
St.Turá Myjava / 7:1 / 3134:3032/ 33
záhodov Fábik 524/1, F.Zajko 520/1,
Gálet 493/0, Lehocký 524/1, Pitter
554/1, Zajko st. 519/1.
6.kolo 20.10.2017...KK Cabaj Čápor
: ŠKK Tlmače / 3:5 / 3165:3179 / 26
záhodov F.Zajko 540/1, Fábik 499/0,
Lehocký 517/0, Gálet 500/0, Pitter
554/1, Zajko st.569/1.
7.kolo 28.10.2017...ŠKK Tlmače : KK
Pobedim B / 5:3 / 3137:3100 / 47
záhodov F.Zajko 486/0, Fábik 535/1,
Šumeraj 506/0, Kosorín 494/0, Pitter
554/1, Zajko st. 562/1.
8.kolo 4.11.2017...TJ Karp.Limbach
: ŠKK Tlmače / 3:5 / 3097:3135 / 36
záhodov F.Zajko 533/1, Gálet 525/0,
Fábik 540/1, Lehocký 483/0, Pitter
532/0, Zajko st.522/1.
10.kolo 11.11.2017 „voľno“
11.kolo 17.11.2017...ŠKK Tlmače :
TKK Trenčín B / 5:3 / 3173:3158 / 37
záhodov Š.Fábik 538/1, J.Šumeraj
544/1, F.Zajko 507/0, J.Gálet 520/0,
Š.Pitter 502/2, J.Zajko st. 562/1.
12.kolo 22.11.2017...KK Zl.Klasy C :
ŠKK Tlmače / 7:1 / 3225:3121 / 41 záhodov Šumeraj 491/0, Fábik 568/1,
Lehocký 505/0, Gálet 473/0, Pitter
540/0, Zajko st. 544/0.
Zostávajúce zápasy Jeseň 2017:
13.kolo 2.12.2017...ŠKK Tlmače : KK
Tatran BA
18.kolo 9.12.2017...BKK Bánovce
n.B. : ŠKK Tlmače
PREBOR klubu ŠKK Tlmače
12.12.2017 od 17,00 hod v Žarnovici,
tzn. nominácia na M-NR kraja.
Zápasy na Jar 2018:
14.kolo 10.1.2018...MKK St.Turá Myjava : ŠKK Tlmače
15.kolo 20.1.2018...ŠKK Tlmače : KK
Cabaj Čápor
16.kolo 27.1.2018...KK Pobedim B :
ŠKK Tlmače
17.kolo 3.2.2018...ŠKK Tlmače : TJ
Karp.Limbach
Nasleduje NADSTAVBA – PLY OFF
súťaže do 30.4.2018, o ktorej budeme následne informovať.
Link na výsledky na internete: www.
kolky.sk / Výsledky / ON LINE výsledky / 2.liga Západ A.
J.Gálet

Radosť robia
mládežníci
Po minuloročnom postupe
sme sa po troch rokoch vrátili do najvyššej okresnej súťaže.
Začiatok bol výborný, v štyroch
zápasoch sme len raz prehrali a
tešili sme sa na dobrú jesennú
časť sezóny 2017/18. Opak bol
však pravdou, po hodoch prišlo
bolenie brucha, zranenia kľúčových hráčov a naplno sa prejavila
naša stará choroba, nepremieňanie gólových príležitostí. Preto
sme sa umiestnili až na 13. mieste
v tabuľke a zo zostávajúcich zápasov získali len 3 body. Jar bude
ťažká, ale všetci veríme, že chlapci
sa prebudia a výkonmi opäť dokážu, že futbal hrať vedia.
Mládež nám robí väčšiu radosť,
dorastenci majú síce problémy s
dochádzkou, ale dokázali sme
postúpiť na halový turnaj ObFZ
Levice, kde budeme dôstojne reprezentovať Mesto Tlmače.
V kategórii žiakov U15 sme sa
umiestnili na 6. mieste, dobré výkony sa striedali so slabšími. Tešíme sa z dobrej partie hráčov, ktorá má v nasledujúcich ročníkoch
potenciál dosiahnuť úspechy. Dokazujú to aj dobrým tréningovým
prístupom a progresom.
Prípravka U11 je lídrom svojej
skupiny s iba jedinou prehrou.
Najstaršie ročníky v tejto kategórii budú prínosom aj v kategórii
žiakov, kde už teraz dostávajú
príležitosti. Aj prípravka U9 zaberá naplno a zúčastňuje sa rozličných turnajov, kde majú radosť
z futbalu, pohybu a aj z viacerých
úspechov.
Dôležité pre mládež bude
rozvoj zázemia klubu, aby nám
deti neodchádzali za lepšími podmienkami do okolitých dedín,
ktoré sa hrdia krásnymi športovými areálmi. V nadchádzajúcom
období sa znovu otvára otázka
kúpy športovísk do majetku mesta a tak uvidíme, ako sa s touto
výzvou vedenie Mesta Tlmače
popasuje.
V koncoročnom hodnotení
mi nedá nepoďakovať. Hráčom,
trénerom a funkcionárom za ich
dobrovoľnú a obetavú prácu pre
Spartak, usporiadateľom a hospodárom za ich nedocenenú robotu, všetkým dobrovoľníkom za
ich pomoc, a samozrejme Mestu
Tlmače a sponzorom za ich finančnú a materiálnu pomoc pri
fungovaní Futbalového klubu
mesta Tlmače.
mtm
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Jesenné turistické variácie KST Tlmače
Kokava-háj
Po úspešnom desaťdňovom
letnom pobyte na južnom Zemplíne, tridsaťtri tlmačských turistov
vyrazilo 14. septembra na 4-dňový
pobyt do Veporských vrchov - Kokava háj. Počasie bolo ukážkové,
výhľady po okolitých horách neopísateľné. Všade ešte prevládala
zelená, ktorá sa každú chvíľu začne
meniť na nespočetné množstvo
odtieňov všetkých farieb na svete.
Na také pohľady sa nedá zabudnúť. Riedko rástli aj hríby, no pri
toľkých hubároch nestačili dorastať. V piatok sme sa potúlali po blízkom okolí, večer v rodinnej atmosfére oslávili dvoch šesťdesiatnikov.
A aby bolo veselo o to sa postaral
heligonkár Tomáš z Čierneho Balogu. Radosť počúvať Horehronca. Dážď. V sobotu začalo pršať už
v noci. Vlhkosť sa dala krájať a oblaky sa plazili po okolitej krajine.
Však aj to je počasie. Karol prišiel
s nápadom, do sedla Prašivá autobusom, po červenej k prameňu
Ipľa a späť na autobus. Okolo obeda prestalo pršať, tak sme vyrazili.
Zo sedla Prašivá tam a späť trvala
túrička cez tri hodiny. Pri prameni
bolo vybudované posedenie, prameň Ipľa ukrytý v malej drevenej
búdke a v nej nápis „Voda je život,
chráňte ju“. Poniektorí vybehli na
neďaleký Vrchipeľ, kde sa v päť-

Kokava háj

Stará hora-Sebechleby

desiatom šiestom roku minulého
storočia v búrke zrútilo vojenské
lietadlo. Dvadsať jeden obetí a až
teraz sa to národ dozvedel a bol
im postavený pomník. Večerný čas
vyplnili príhody z nedávnych čias
na potulkách Slovenskom. V nedeľu po raňajkách rozlúčkové foto
a rozchádzali sme sa každý na svoju stranu.

Počúvadlo – Stará hora
(Sebechleby)

posledných sme pripravili plán
na piatok. Rozdelili sme sa na dve
skupiny. Väčšinu účastníkov si
zvolila túru do Jánošíkových dier
- Dolné, Horné a teraz aj vybudované Nové diery, tak si pozreli aj
tieto. Nové oceľové chodníky, rebríky bezpečne sprevádzajú turistov krásnymi tiesňavami a z vyšších
miest sú nezameniteľné pohľady
na skalné mesto pod Rozsutcom,
ktoré je najväčšie svojho druhu na

Varínky, okolo ktorej sa vinie Terchová. Pokračovali sme, do osady Jánošíkovci a k rodisku Juraja
Jánošíka. V jednotlivých osadách
prevládali drevenice. Prechádzajúc
pomedzi drevenice sme sa ocitli pri
kameni, na ktorom bola tabuľka,
že na tomto mieste sa v roku 1688
narodil Juraj Jánošík. Keďže večer
sa chystala turistická svadba, na
zastávke Šípková sme „nakúpili“
podarúnky mladomanželom. Na

Tlmačania spolu s turistami
z Levíc sa vydali poslednú septembrovú sobotu na 17,5 km túru od
tajchu Počúvadlo cez Tatársky jarok, dedinku Beluj, cez Mladú horu
do Starej hory-Sebechleby. Je to
prechod novo vyznačenej trasy
medzinárodnej pútnickej cesty Via
Mariae, ktoré spája Czestochowu
a Medjugorje. V Starej hore si prehliadli Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. a národopisné
múzeum.

Jáánošííík
Ďalšia naša turistická akcia
tiež štvordňová od 12. októbra
v Terchovej a v prekrásnej Vrátnej
doline pod majestátnym Veľkým
Rozsutcom 1609,7 m n.m. Všetkých
dvadsaťdva osôb pojala chalupa
Oľga v časti Biely potok - Šparengovia. Na chalupu sme prichádzali vo štvrtok večer a po príchode

Jánošíkove diery
Slovensku. Zdatnejší vystúpili aj na
Malý Rozsutec. Z Medziholia zostupovali červenou smerom do Zázrivej, ktorá je nepríjemne strmá.
Druhá, menšia skupina vyrazila
do Tiesňav. Od turistického stĺpu so
smerovými tabuľkami Vyšné Kamence 497 m n.m., Malé nocľahy
1:40 hod. začali stúpať a traverzovať do ústia Obšívanky. Chodník bol elegantne vybudovaný,
bezpečný a pohodlný a vzdušné,
exponované miesta boli dobre zaistené . Z križovatky Malé nocľahy
1000 m n.m.. pokračovali žltou na
hrebeň. Z hrebeňa, sa im otvorili výhľady na celú Vrátnu dolinu
a na všetky kopce, ktoré ju lemujú. Boboty, Malý Rozsutec je už
mimo doliny, Veľký Rozsutec, Stoh,
Poľudňový grúň, Steny, Hromové,
Chleb. Krása, ktorú ani fotoaparát
nemôže zachytiť, ako ju vidí ľudské oko a city človeka. Na konci
hrebienka začali zostupovať do
sedla Príslop. Z nadmorskej výšky
1 171 m na 916 m v sedle a 610 m
v Starom dvore.
V sobotu sme sa vybrali opäť na
dve túry. Časť partie sa vybrala do
Obšívanky a časť podľa plánu na
Terchovské lazy. Okolo ôsmej sme
vyrazili hore dedinou po zelenej
značke, vystúpili sme na Poľany,
z ktorých boli nádherné výhľady,
zvýraznené inverziou, do údolia

Poľanách sme ešte natrhali krásnu
kyticu poľných kvetov a na svadbu
sme boli pripravení. Oddávajúci
výbor ponúkol mladomanželom
prípitok mätovým čajom a na
oplátku novomanželia ponúkli
všetkým prípitok v podobe žinčice. Bola to svadba aká má byť.
V nedeľu ráno po omši sme pohodlne chytali autobus do Žiliny, tam
rýchlik domov.

Kremnické vrchy – Hostinec
(1150 m)
Obľúbená destinácia tlmačských turistov ani tohto roku od
neostala nepovšimnutou. Názov
tejto chaty má svoju históriu. Dlhé
roky sýtila furmanov po náročnej
ceste medzi Banskou Bystricou
a Kremnicou. Kone prepriahnuté,
povozníci nasýtení a išlo sa ďalej. Preto Hostinec. Osvetlenie pri
sviečkach, teplo z piecok a krbu
vytvára neopakovateľnú atmosféru. Romantické pocity ťahali 23
členov nášho KST do tejto útulnej
ubytovni s neobvyklou intenzitou.
Až tak veľkou, že prehovorili majiteľa Toliaru (Kremnica), aby ich
vyviezol až na chatu a tak ľahko
prekonali 500 m výškový rozdiel.
Vstúpili do teplej, vykúrenej chaty
čo zabezpečuje proviantný predvoj
už deň pred príchodom hlavných
síl. Malá časť turistov vystúpila vo
štvrtok šestnásteho cez Králické
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Kremnické vrchy – Hostinec
sedlo od B. Bystrice na Hostinec.
V piatok sme si pripomenuli šesťdesiatiny nášho milého súpútnika
Vojtecha Mikloša z ďalekých Košíc, ktorý dlhé roky s nami prežíva
strasti a radosti turistického života. A v sobotu sme za krásneho
počasia, pekných výhľadov prešli
na hrebeň Kremnických vrchov.
Tajomný vrch Velestúr (1254 m)
bol naším hlavným cieľom. Je pozoruhodný tzv. runovým písmom,
vytesaným priamo na kolmej stene vrcholového brala. Dodnes nie
je vysvetlená záhada tohto písma.
Po výdatnej prechádzke zimnou,
zasneženou prírodou plnej medvedích stôp sme unavení zostúpili
do chaty. Prihrievaná kapustnica
urobila svoje. Každý z nás relaxoval,
ako vedel, či pri speve, či pri tanci.

Nedeľa, koniec pohody, čakal nás
namáhavý zostup. S batohmi vari
ťažšími ako na začiatku sme jeden
po druhom opúšťali smutní, ale
oddýchnutí našu milovanú chatu.
Pripadol čerstvý sniežik neskoršie
dážď, cesta bola nebezpečná. S Božou pomocou sme to však zvládli
bez ujmy na zdraví a za necelé 2
hodiny sme sa všetci stretli v Toliari. A odtiaľ: každý podľa svojho
azimutu.

všetkých prekvapili pripravenou
oslavou s Mikulášskym nádychom
ich jubilejných narodenín.
V nedeľu dopoludnia lyžovania
chtiví využili otvorenie lyžiarskej
sezóny a schuti si zalyžovali.
iš, jp, jz

Zima na Veľkom Inovci
V dňoch 8. – 10.12.2017 sa vybrala 22-členná skupina turistov
na víkendový pobyt do blízkeho
pohoria Pohronský Inovec. Počasie
v Tlmačoch bolo sychravé, daždivé. Po príchode na Drozdovo sme
nechceli veriť vlastným očiam.
Takmer pol metra snehu a stále

ŠACHISTI TLMÁČ
V priebehu októbra sa rozbehli
šachové súťaže v sezóne 2017/18.
ŠK Tlmače účinkuje už niekoľko rokov v 2. Slovenskej lige družstiev. V
predchádzajúcej sezóne skončili na
peknom treťom mieste a tento cieľ
je aj v tomto roku. Družstvo má za
sebou prvé dve kolá. V domácich
zápasoch s Považskou Bystricou a
Považským Podhradím sa v oboch
stretnutiach priklonilo šťastie pre
hostí a vyrovnané stretnutia skončili 3,5 : 4,5 pre hostí.
Výsledky šachovej tlmačskej
mládeže
B družstvo Tlmáč – je prakticky
družstvo žiakov doplnené o skúsených šachistov Havrana a Barošku
účinkuje v 5. Lige. V prvých dvoch
zápasoch sa Tlmače stretli s Jurom
nad Hronom.
Mládežníci potvrdili šachový
rast v prvom zápase remizovali 2:2
a druhé stretnutie vyhrali 3:1.
Body za mužstvo získali : Holečka Roman 2 body z 2 partií, Baroška
Alfréd 1,5/2, Béreš Tomáš1/1, Borsík
Tobiáš 0,5/2, Bajnok Róbert 0/1.

husto snežilo. V sobotu sme sa vybrali rozprávkovo zasneženou krajinou na Veľký Inovec 901 m n.m.
Síce nebola dobrá viditeľnosť, ale
okolie vrcholového brala bolo nádherné. Tak blízko Tlmáč a úplne iný
svet. Večer dvaja členovia klubu

Po dvoch kolách je Tlmače B na
druhom mieste za Levicami D.
Majstrovstvá okresu ZŠ A SŠ
Od začiatku školského roku je v
spolupráci ŠK Tlmače a GAV LEVICE vytvorený šachový krúžok. Jedenkrát do týždňa sa žiaci, ktorých
šach baví schádzajú a pod vedením
vedúceho krúžku Ing. Svetozára
Havrana získavajú nové šachové
vedomosti. Účastníci krúžku sú
všetci členmi ŠK Tlmače.
V novembri sa žiaci GAVu zúčastnili na majstrovstvách okresu
základných a stredných škôl.
Práca Ing. Havrana priniesla
ovocie, keď víťazom okresu základných sa stal Tomáš Béreš a aj
výsledky ostatných žiakov Gymnázia Andreja Vrábela sú výborné,
keď sa všetci zo šachového krúžku
umiestnili z tridsiatych žiakov v prvej desiatke – 4. Borík, 6. Bajnok,
7. Holečka, 9. Kravec.
Tomáš Béreš a Tobiáš Borsík si
vybojovali postup na majstrovstvá
kraja.

Turistický Mikuláš na Drozdove

Majstrovstvá Nitrianskeho kra- Nitry. Prvý traja si vybojovali právo
ja ZŠ a SŠ
účasti na Majstrovstvách SlovenMajstrovstvá Nitrianskeho kra- ska, ktoré sa budú konať tiež v Toja žiakov sa konali v Topoľčanoch poľčanoch – 6.12.2017.
koncom novembra. Na turnaji si
Ing. Dominik Béreš
právo účasti z jednotlivých okresov
vybojovalo 25 žiakov. Levický okres reprezentovali
Tomáš Béreš a Tobiáš Borsík
obaja z GAVu Levice .Obaja
si v celom turnaji počínali
veľmi dobre. Turnaj sa hral
švajčiarskym systémom na
7 kôl. Pre Tobiáša Borsíka to
bol prvý náročný turnaj , na
ktorom získaval skúsenosti
a overoval si svoje šachové
vedomosti so ziskom 3 bodov skončil na 17. mieste.
Tomáš Béreš hral v priebehu celého turnaj na prvých šachovniciach s najlepšími žiakmi s kraja.
Skvelým výkonom, keď
zo siedmych partií 5 vyhral
a 2 remizoval si zo ziskom 6
bodov vybojoval 1. miesto
a stal víťazom žiakov Nitrianskeho kraja pre rok
2017. Na 2. mieste skončil Foto: Majstrovstvá Nitrianskeho kraja - v poVerbytský Patrik z Topolčian predí Tomáš Béreš v partii s Verbytským Patria 3. mieste Krupa Miroslav z kom, ktorá rozhodla o víťazovi turnaja
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Príjemne strávená sobota s futbalom

Stretnutie generácií Spartaka Tlmače 2017
V sobotu 24. júna sa v Tlmačoch
uskutočnilo Stretnutie generácií
Spartaka Tlmače. Po prvýkrát sa
podarilo stretnúť prakticky všetkým
bývalým, terajším a aj začínajúcim
hráčom. Začiatok príjemného popoludnia patril najmenším, prípravka U9 si zahrala s rovesníkmi
z Levíc, U11 privítala kamarátov z
Čajkova. V úmornej horúčave predviedli výborný futbal, a potešili oko
starších kolegov.
Starí páni potom predviedli, že
zo svojho umenia nič nezabudli.
Staršia generácia ročníkov hrajúcich v 70 a 80 rokoch síce podľahla mladším, hrajúcim v 90 rokoch,
na dobrej nálade to však nikomu
neubralo.
Potom sme už začali s oficialitami. Minútou ticha sme si pripomenuli tých, ktorí už nie sú
medzi nami. Novovytvorená sieň
slávy tlmačského Spartaka už má
svojich prvých ocenených za prí-

nos, reprezentáciu Spartaka, či už
ako hráč, tréner, alebo dlhoročný
funkcionár. Mená Karol Procházka,
Jozef Bránek, Kamil Havran, Ján
Kubica, Gustáv Jakubička, Miroslav
Čiernik či Vojtech Mehely netreba zvlášť predstavovať. Každý v
inom období, no všetci sa zaslúžili o úspechy Spartaka Tlmače, za

čo sme im mohli takouto formou
poďakovať, a radi budeme v tejto tradícii pokračovať aj po ďalšie
roky. Slávnostný akt nám pomohli
dotvoriť hovoreným slovom a piesňami speváčky z PO-KU-Su v doprovode Stanka Titurusa.
Z rúk Jána Letka, vedúceho IT
oddelenia SFZ, si prevzal čestné
ocenenie k životnému jubileu čerstvý osemdesiatnik Štefan Bohunický.
Zlatým klincom bol zápas postupujúcich mužstiev, kde sa stretli
hráči postupujúci v roku 1999 do 3.
ligy a v roku 2008 do 5. ligy doplnený hráčmi A mužstva. Výborná
divácka kulisa si pozrela futbalové akcie, góly a futbalové finesy,
množstvo futbalových kombinácií
a výborných brankárskych zákrokov. Všetci potvrdili, že aj keď už je
väčšina na futbalovom dôchodku,

futbal majú v génoch. Za starších
skórovali stále aktívne hrajúci Jenes a Havran, mladší sa však nenechali zahanbiť a po dvoch góloch
Titurusa, a jednom Kupca, Jašeka,
Plašeka, Tökölyho a vlastnom Mužíka zvíťazili 2:7.
Večerné posedenie pri výbornom guláši od Jožka Červenáka
a dobrom vínku patrilo spomienkam, veď niektorí sa nevideli aj
niekoľko desaťročí. Veselí chlapi
z Veľkých Kozmáloviec zahrali na
harmonike a veru starí páni ukázali, že spievať vedia. V príjemnej
atmosfére sme posedeli až do neskorých hodín.
Poďakovanie za výbornú organizáciu patrí všetkým čo pomohli,
Peťovi Éhnovi za myšlienku zorganizovať, a hlavne generáciám za
to, že prišli.
mtm
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