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MAJSTRI po desiatich rokoch
Futbalisti Čajkova sa stali
víťazmi sezóny 2009/2010 v
oblastných futbalových majstrovstvách levického okresu. Ubehlo presne 10 rokov
od historického titulu majstra
okresu a po siedmich rokoch v
V. lige a následne troch rokoch
strávených v okresnej súťaži
sa to podarilo opäť.
Pred posledným kolom im
už nikto nemohol prvé miesto
vyfúknuť, napriek tomu čajkovčania nepripustili prekvapenie
a na domácom trávniku si poradili s Hr. Kľačanmi v pomere
3:1. Po záverečnom hvizde
tak mohli vypuknúť oslavy.
Čajkov mal suverénne najlepšiu obranu, keď inkasoval iba
sedemnásťkrát. V mužstve sa
skĺbila zmes skúsených hráčov a mladých chlapcov, ktorí
sa v minulosti stali majstrami
okresu v dorasteneckej kategórii. Umiestnenie je zásluhou
celého kolektívu. Vyzdvihnúť
ale treba určite brankára Horniaka, ktorý v jarnej časti neinkasoval gól vyše 1000 minút
v rade (11 zápasov) a súperi
našli naňho recept až v závere súťaže. V útoku zase dominoval M. Drapka, ktorý sa stal
aj najlepším strelcom súťaže,
keď svoju streleckú formu potvrdil hetrikom do siete Kľačian.
Mužstvo vstupovalo do súťaže

• Foto L. Mereš
s cieľom vyhrať ju, čo sa nakoniec aj podarilo a potvrdilo sa,
že je najlepším v súťaži. Zásluhu na tom mali aj tréneri Tuhý
a Lepieš, ktorí do mužstva zaviedli určitý herný prejav, čo sa
prejavilo v tom, že chlapci hrali
najkrajší futbal.
Pre nedostatok ﬁnančných
prostriedkov aj v budúcej sezóne bude mužstvo pôsobiť
v oblastných majstrovstvách
okresu a nie v V. lige. Ďalším
dôvodom zotrvania je, že v V.
lige treba dve mládežnícke
mužstvá, ktoré momentálne
nie je možné postaviť.
Milan Červenák

• FotoChlebová
L. Mereš
• Milan Bátovský a Monika

Blahoželanie
a poďakovanie
za majstrovský titul
V nedeľu 20. júna 2010 sa v športovom areáli na našom
čajkovskom ihrisku oslavovalo! Dôvod na oslavu bol veľmi
významný. Naši futbalisti získali v oblastných majstrovstvách
okresu Levice titul majstra okresu. Z rúk starostky obce Emílii
Nichtovej a predsedu okresného futbalového zväzu Ing. Hlavatého prevzali hráči medailu, diplom a peknú vecnú cenu.
Kapitán Radko Nichta ako prvý dostal do rúk vzácny víťazný
pohár. Poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce i
touto cestou blahoželajú a ďakujú futbalistom, sponzorom a
manažmentu ŠK Čajkov za dosiahnuté víťazstvo. Súčasní
reprezentanti nášho futbalového mužstva sú takmer všetci
čajkovčania, nekupujeme hráčov, a tým dokazujeme, že
nám vyrástol domáci, vynikajúci hráčsky tím mladých, nadaných futbalistov. Pod vedením trénerov Pavla Tuhého a
Jána Lepieša futbalisti odvádzajú na trávniku doslova „nádhernú hru“, čo dokazuje i početná návštevnosť fanúšikov na
čajkovskom ihrisku počas všetkých domácich zápasov. Na
záver treba dodať, že športový areál sa naďalej skrášľuje a
služby s občerstvením dotvárajú pohodu a zdravú športovú
atmosféru pre deti, mládež i dospelých.
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Povodne zasiahli aj okres Levice
Počas silných a dlhotrvajúcich dažďov bola i naša obec
v ohrození povodne a z obavy
vybreženia čajkovského vodného toku vyhlásila starostka
obce 2. stupeň povodňovej aktivity - stupeň pohotovosti. Cestou miestneho rozhlasu vyzvala občanov na Predzápotočnej
ulici, aby sa pripravili na možné
záplavy a požiadala o pomoc
pri napĺňaní vriec pieskom, z
ktorých sme vytvárali hrádze pri
vstupoch do dvorov rodinných
domov. V týchto ťažších chvíľach, kedy má človek človeku
preukázať
spolupatričnosť,
spolucítenie, sa prejaví naša
ľudskosť, alebo ľahostajnosť.
Vážim si okamžitú ponúknutú a
poskytnutú pomoc našich spoluobčanov, menovite Ing. Róberta Janču, ktorý i s vlastným
osobným autom prišiel a pomáhal, ochotu Olega Vargu, ktorý
nie po prvýkrát prišiel pomôcť.
Pri vrecovaní aktívne pomáhala i Erika Kotrusová. Ďakujem
môjmu zástupcovi Ing. Jozefovi Selkovi a pracovníkom obce
Jiřímu Záhorcovi, Jaroslavovi
Prieberovi a Tomášovi Molnárovi. Okamžitú pomoc nám
poskytol i konateľ spoločnosti
EKOFORM - p. Michal Kupča.
Obec Čajkov sa protipovodňovými opatreniami zaoberá
už dlhšiu dobu, máme detailne
vypracovaný plán povodňo-

vej aktivity a úlohy v ňom rozpracované sledujeme a podľa
ﬁnančných možností realizujeme. Mali sme pripravených
300 vriec, piesok a dve výkonné čerpadlá, k dispozícii máme
obecné motorové vozidlá IFA
a Fiat Ducato. Pristúpili sme k
výkopovým prácam - k prehĺbeniu problematických rigolov
a to za cintorínom, pod bývalým družstvom, za ihriskom a
zbernými šachtami, ktoré čiastočne pomohli zmierniť nápor
prívalových vôd. Treba si však
uvedomiť, že nie všetko a vždy
závisí len od pripravenosti obce
či obyvateľstva. Pri prietrži
mračien alebo pri výkopových
prácach na obecnej kanalizácii nedokážeme zabrániť napr.
spodným vodám, ktoré mnohí z
nás mali v pivniciach.
Pri opakujúcich sa prívalových dažďoch sa ukazuje, akú
dôležitú funkciu spĺňajú jarky v
obci pred domami a nesporne i
v extraviláne, v okolí polí a viníc.
Žiaľ, vyriešenie tejto situácie v
obci je ﬁnančne veľmi náročné a riešiť sa bude po ukončení budovania kanalizácie a
spätných úpravách až vo fáze
„nových kobercov“, kedy krajnicami nových ciest sa budú musieť uložiť odvodňovacie žľaby.
Momentálne všetka dažďová
voda tečie po miestnych komunikáciách a ničí ich. Aj prostred-

Folklórna skupina Dolina
Ako aj po minulé roky, tak aj
teraz folklórna skupina Dolina
vynikajúco reprezentuje obec
Čajkov a čilejkársky folklór.
Medzi posledné vystúpenie
patrí účasť na 45.ročníku Horehronských dní spevu a tanca
v Heľpe, kde sme sa dvomi
vstupmi predstavili v programe „Prišli k nám hostia z ďaleka i z blízka“. Vystúpili sme
s folklórnym pásmom „Tancovačka v krčme“ a s pesničkami
mužskej speváckej skupiny
„Čajkovskí vincúri“ a ženskej
speváckej skupiny „Dolina“.
K spestreniu nášho folklórneho
pásma určite prispelo aj to, že
sa k nám opäť pridali niektorí
mladí zanietenci folklóru a oživili pásmo peknými tancami.
Podarilo sa dať dohromady aj
malú muzičku, pri ktorej naše
piesne vyzneli oveľa plnšie
a hodnotnejšie. Náš program

a krása našich čilejkárskych
krojov očarila všetkých návštevníkov v Heľpe a určite sme
boli spestrením a oživením
medzi ostatnými účinkujúcimi.
Máme naďalej záujem šíriť
náš folklór, reprezentovať obec
Čajkov a chceme posilniť naše
rady. I naďalej budeme oslovovať záujemcov o čajkovský folklór, aby sa tak zachovalo
dedičstvo našich otcov. Naša
spolupráca s obecným úradom v Čajkove je vynikajúca
a obojstranná. Vieme pochopiť
dnešnú neľahkú situáciu, preto nekladieme vysoké nároky,
stačí nám málo, robíme to
z lásky k folklóru. Dokonca, ak
treba, aj pomôžeme. Tak ako
minule, na deň detí, ktorý zorganizoval OcÚ Čajkov sme my
folkloristi prispeli sumou 166
Eur.
Ing. Jozef Selka
vedúci FSk Dolina Čajkov

níctvom týchto obecných novín
vyzývam všetkých občanov,
farmárov, ktorí vlastnia alebo
prenajímajú pozemky, vinice,
aby boli ohľaduplní a snažili
sa odvodňovať svoje pozemky
tak, aby neškodili iným, či už
susedom alebo obci - obecným
cestám, ktoré vlastne sú cestami všetkých nás.
Na záver dávam do pozornosti ponuku na zakúpenie protipovodňových vriec, s ktorými
je ľahká manipulácia, neplnia
sa pieskom a takisto sa môžu
viackrát použiť. Adresu na objednávku vám poskytne OcÚ.

Poďakovanie
Dňa 28. 06. 2010 organizoval obecný úrad brigádu v našom cintoríne
za účelom vyčistenia tých
cintorínskych častí, kde
sa nedá kosiť pracovníkom aktivačnej činnosti s
krovinorezmi. Prišli tí, čo
vždy, tí istí ochotní, obetaví.
Úprimne im za pomoc
ďakujem.
starostka obce

INFOLINKA
• upozorňujeme občanov na zákaz vypúšťania akýchkoľvek
vôd do kanalizačných šácht.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. upozorňuje,
že porušenie zákazu bude riešiť sankciou,
• každý vývoz stavebnej sute a zeleného odpadu je potrebné
prísť odsúhlasiť na Obecný úrad, pretože Hlboký jarok vyžaduje terénne úpravy,
• dôrazne upozorňujeme na dôsledné separovanie odpadov,
pracovníci Tatiaru - združenia pre odpadové hospodárstvo
zavádzajú presnú evidenciu domácností, ktoré neseparujú
alebo majú viac zberných nádob,
• kontajner pri cintoríne nepoužívajte na iný ako cintorínsky
odpad,
• porušenie uvedených nariadení stojí obec nemalé ﬁnančné
prostriedky, ktoré vedú k zvyšovaniu poplatkov za TKO,
• ak spozorujete akékoľvek divoké skládky, nahláste to na
obecný úrad,
• občanov, ktorí nerešpektujú tieto nariadenia, môžete kedykoľvek nahlásiť na obecný úrad alebo starostke obce,
• PROSÍM VENUJTE PATRIČNÚ POZORNOSŤ prebiehajúcemu registru obnovy evidencie pozemkov (ROEP). Obecné zastupiteľstvo vymenovalo pre ROEP komisiu v zložení:
Predseda - Ing. Roman Červenák, poslanec OZ,
členovia - Elena Babicová, Milan Bátovský, Pani Elena Babicová preberá od občanov všetky potrebné doklady jedenkrát
v týždni (v stredu od 14.00 do 17.00 h),
• práce na dobudovaní kanalizácie budú pokračovať monitoringom stokovej siete a kolaudáciou. Domové prípojky sa začnú robiť až po skolaudovaní stokovej siete, budete vyzvaní
cestou miestneho rozhlasu (cca od 20. júla. 2010),
• revízne šachty sa nám podarilo objednať za nižšie ceny (nie
za 100 €), ale do 75 €. Ak má ešte niekto záujem o revíznu
šachtu môže sa prihlásiť na OcÚ do 20. 7. 2010,
• na výkopové práce vašej domovej prípojky si môžete objednať malý kopací stroj, za 1 hod. - 20,-- €, kontakt vám dáme
na OcÚ,
• pri napájaní časti domovej prípojky na verejnú časť je bezpodmienečne nutný stavebný dozor zo strany Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
• revízna šachta musí byť umiestnená na pozemku občana
(na hranici),
• cintorínsky poriadok, ktorý má obec vypracovaný na základe
zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve ukladá povinnosť
občanom nahlásiť na obecný úrad obnovu hrobu. Žiadame
občanov, aby nahlásili termín prác v cintoríne aj dodávateľa
- kamenárstvo, ktoré im práce vykoná.
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Povedali si áno

• Na oslavách vo Veľkej lehote zožali čajkovské mažoretky veľký úspech.

• Zľava Helena Majeránová, Marta Šmondrková,
starostka Veľkej Lehoty a Ružena Chlebová.

Pozoruhodná záľuba - vynikajúce ocenenia
Výsledky, ktoré už viac rokov dosahujú členovia POS
Deberča v Čajkove a to Ján
Havran so synom Jánom si určite právom zaslúžia priestor a
prezentáciu v našich obecných
novinách.
Čo chovateľ o sebe hovorí?
Chovu jagdeterierov sa venujem od roku 1986.
Pretože práca s jagdetterierom je pomerne náročná,
vyžaduje si veľa úsilia a hlavne veľa času. Moje úspechy
v chove psov sa začali v roku
1997.

• Psík Hexa
Doterajšie úspechy:
• medzinárodná výstava psov
Nitra 1997, ocenenie: suka
Asta Čihae - výborný, víťaz
triedy mladých, Derby víťaz,

26. 2. 2010
Patrik Muráni (Čajkov č. 339)
a Katarína Lukáčová (Levice)
10. 4. 2010
Ing. Mária Mäsiarová (Čajkov
č. 292) a Richard Čech
(B. Bystrica)
10. 4. 2010
Miloš Tuhý (Čajkov č. 358)
a Janka Harmanová
(Hronské Kosihy)
8. 5. 2010
Andrea Chlebová (Čajkov
č. 125) a Ing. Václav Ožóg
(Radimov)
28. 5. 2010
Maroš Macko (Čajkov č. 38)
Jana Šáriová (Čajkov č. 38)
29. 5. 2010
Katarína Slušná (Čajkov
č. 324) a Ing. Marián Múka
(Horná Súča)

Narodili sa

• Ján Havran so synom sa tešia zo vzácnych ocenení.
• Nitra 1998,
ocenenie: výborný, Cac SR,
C. A. C. I. B,
• Nitra 1999 Afra Deberča
- trieda dorastu.
- veľmi nádejný
už z vlastnej
chovnej stanice,
• Žiar Nad Hronom 2000, ocenenie: výborná

Vt. CAC,
• Žiar Nad Hronom 2002, ocenenia: výborný t. CajC,
• Žiar Nad Hronom 2002 CORA Deberča, ocenenia:

• Stretnutie mládeže na fare na konci školského roka.

trieda mladých - výborný t.
CAJC.,
• Zvolen 2003 - CORA Deberča, trieda pracovná, CAC,
klubový víťaz r. 2003, InterRaken,
• 23. - 24. 8. 2003, Švajčiarsko
CORA Deberča - výborný t.,
• Sielnica 17. 6. 2007, Hexa
Deberča, trieda mladých
- výborný t., klubový víťaz
BOB, víťaz výstavy,
• Internationale Zuchtschou, 7.
10. 2007 Burgau Rakúsko,
ocenenie: výborný,
• Sielnica, 15. 6. 2008, klubový
víťaz,
• Sielnica 2009 - JORK Deberča, klubový víťaz, BOB.

11. 1. 2010
Simona Setnická
č. 211,
dcéra Petra a Vieroslavy
9. 3. 2010
Štefan Martiník
č. 262,
syn Štefana a Alexandry
5. 5. 2010
Tomáš Žembery
č. 218,
syn Márie a Juraja
7. 6. 2010
Tomáš Torda
č. 291,
syn Mariána a Silvie

Rozlúčili sme sa
Mária Gajdošová
č. 227, 19. 2. 2010
vo veku 68 rokov
Mária Mališová
č. 162, 1. 3. 2010,
vo veku 76 rokov
Mária Tuhá
č. 81, 18. 3. 2010,
vo veku 54 rokov
Anna Pacalajová
č. 201, 20. 3. 2010,
vo veku 72 rokov
Antónia Selková
č. 134, 17. 4. 2010,
vo veku 76 rokov
Anna Uhnáková
č. 106, 10. 5. 2010,
vo veku 96 rokov
Jozef Martiník
č. 262, 11. 5. 2010,
vo veku 54 rokov
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Deň detí s Denisom Lachom
Deň detí bol pre naše deti z moriadne spoločenský, pria- som hrával futbal za ArtmeMŠ a ZŠ naozaj bohatý a osla- teľský, inteligentný a popritom diu Petržalku a popritom som
vovali ho dva dni! V nepriazni skromný, vedia tí, ktorí sa s Te- spieval ľudové piesne a chopočasia 1. júna strávili v Nitre bou osobne stretnú. Nech Ťa dieval som na súťaže ako je
v kine MAX sledovaním roz- tieto vzácne osobné vlastnosti Slávik Slovenska. Jedno obprávkového príbehu - Alica v a Tvoja charizma sprevádzajú dobie som dal väčšiu prednosť
krajine zázrakov. Druhý deň na ceste Tvojej hudobnej ka- futbalu, hrával som Celoslov sále KD v Čajkove privítali
speváka Denisa Lacha, ktorý
prišiel na pozvanie starostky
obce a postaral sa o naozaj
skvelý koncert. Okrem Denisa
sa v tomto hudobnom popoludní predstavili v sále KD i súťažiaci celoslovenskej súťaže
„SUPERTRIEDA“ žiaci zo Starého Tekova pod vedením Mgr.
Adriany Senciovej. Atmosféru,
ktorú si vzájomne, spoločne
vytvorili speváci, hudobníci a
diváci dotvárala autogramiádu
a nekonečne dlhé fotografova- • Takto vyzerala atmosféra na koncerte Denisa Lacha
nie, ktoré Denis ochotne abriéry, ktorú máš pred sebou!“
venskú ligu starších žiakov. Asi
solvoval.
Denis ochotne prispel člán- vo svojich 13 som sa rozhodol
Starostka obce spevákovi
pre spev. Začal som navštepoďakovala takýmito slovami:
kom do čajkovských novín:
„Denis, že si skvelý spevák,
Ahojte, moje meno je Denis vovať hudobného pedagóga a
ktorého spevácka kariéra sa Lacho. Mám 16 rokov a študu- chodiť na rôzne spevácke súzačala veľkolepou hudobnou jem na Evanjelickom lýceu v ťaže. Darilo sa mi a tak som sa
Československou Superstar Bratislave. Mojimi najväčšími rozhodol, že pôjdem skúsiť do
a úspešne pokračuje ďalej, záľubami už od mala boli a aj Československej Superstar.
vie asi každý, ale že si aj mi- sú spev a futbal. Asi 8 rokov Postupne som postupoval a

Deň detí v materskej škole Čajkov
Aj v tomto roku sa stretli
deti MŠ Hronské Kosihy a
Čajkov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v MŠ
Čajkov.
Hoc nám počasie neprialo,
deťom to vôbec neprekážalo.
Od rána sa tešili na súťaže,
ktoré pre ne pani učiteľky pripravili.
Svoje sily si zmerali v loptových disciplínach a šikovnosť preukázali v skákaní vo
vreciach v pohybovej hre „na
dopravného strážnika“.
Potom si deti pochutnali na

ovocnom šaláte a dobrotách,
ktoré pre ne pripravili tety kuchárky. Ale týmto sa náš deň
zďaleka nekončil. Nasledovali obľúbené pohybové hry a
spoločná diskotéka. Za svoju
šikovnosť boli všetky deti odmenené medailami a darčekmi. Počas celého dopoludnia
vládla dobrá nálada a smiech
a deti si domov odniesli pekné zážitky. Touto cestou naši
malí ďakujú za bohaté občerstvenie pani starostke obce
Čajkov Emílii Nichtovej a pánovi starostovi obce Hronské

Kosihy Matúšovi Reguľovi.
Pedagogické zamestnankyne
obce Čajkov
a Hronské Kosihy

ani som si to neuvedomoval
a dostal som sa až do vysnívaného FINÁLE. Celé ﬁnále
bolo ako sen, ktorý prešiel
veľmi rýchlo a uvedomil som
si ho, až keď som sa zobudil po Superstar. Teraz sa mi
začala cesta, ktorú si musím
vybudovať sám, ku ktorej mi
nikto nebude pomáhať. Je veľmi dobre na začiatku natraﬁť na
správnych ľudí a ja som rád, že
mne sa to podarilo. Momentálne mám kapelu, nahrávam svoj
singel s názvom ČAS a užívam
si svojich úžasných fanúšikov
na veľa koncertoch. Som veľmi
rád, že som mohol navštíviť aj
obec Čajkov. Je to nádherná
obec s vynikajúcimi ľuďmi a s
vynikajúcou starostkou. A potom, čo ocino ochutnal čajkovské víno som zhodnotil, že má
aj vynikajúcich vinárov. Takže
dúfam, že sa mi podarí niekedy ešte zavítať do Čajkova.

Zo života ZŠ Čajkov

Počas uplynulých týždňov sa zapojili žiaci ZŠ Čajkov do mnohých športových, kultúrno-spoločenských a ochranárskych aktivít. Tu je ich stručný prehľad:

DEŇ ZEME

V dňoch 20. - 30. apríla 2010 sa v našej škole konali aktivity ku
Dňu Zeme, ktorými sme si pripomenuli krásu našej Zeme.
Učitelia nám pripravili mnohé zaujímavé aktivity.
„Farby zeme“- pri tejto aktivite sa celá škola obliekla do pestrých farieb, čo symbolizovalo pestrosť prírody okolo nás. Ďalej
sme pokračovali činnosťou ,,Namaľuj svet prírody!“ Kreslili sme
obrázky prírody a aké sú možnosti jej ochrany. Bola zorganizovaná aj zbierka pre UNICEF pod názvom ,, Myslím na iných.“ Bola
určená aj pre slabozrakých a nevidiacich žiakov ZŠ v Levoči. Aktivitou ,, Botanický kútik“ sme sa naučili o liečivých rastlinách, o
ich pestovaní a zbieraní. Aby sme sa len nevzdelávali, ale trochu
osviežili aj telo, prišla na rad športová aktivita, pri ktorej sa celá
škola zišla na ihrisku a rozdelení do skupín sme si zabehali v
rámci aktivity ,, Hľadáme nového Jozefa Plachého“.
Na školskej chodbe sú už pár mesiacov vyložené kontajnery s nápisom-PLASTY, PAPIER, ktoré nás majú naučiť triediť odpad. Dúfam, že svojím správaním budeme prispievať
k ochrane a kráse našej Zeme, ktorú treba čím ďalej tým viac
chrániť a zveľaďovať.
Lukáš Uhnák, žiak 5. ročníka
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Deň matiek
Dnes tvojej chvále slovo hľadám
čisté
Na lúkach mája v rodnej reči
Rozpaky skrývam v opatrnom
liste...
Tradičná slávnostná akadémia ku Dňu matiek sa toho roku
uskutočnila 16.mája.Napriek nepriaznivému počasiu prišlo veľa
hostí.
Po peknom speve Barborky
Šebovej, ktorá sa umiestnila na
3. mieste speváckej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska a
básni Len pre teba mama prednesenú Alexandrou Titurusovou
sa prítomným prihovoril riaditeľ
ZŠ Mgr. Július Žúbor.
V svojom príhovore vyzdvihol
nenahraditeľnú úlohu matky, ale
pripomenul nám aj obete 2. svetovej vojny a myšlienku zjednotenej Európy.

Potom sa roztočil kolotoč pestrého programu. Vystúpenie detí MŠ
vždy vyčarí úsmev
na našich tvárach
Predviedli sa peknými básňami a
pesničkami. Aj žiaci prvého a druhého ročníka ZŠ boli
milí pri tanci na známu skladbu
„Mama-mia“. Súrodenci Žoﬁa a
Michal Chleboví upútali svojou
hrou na ﬂaute a gitare. Aj Jožko
Uhnák, žiak 6. ročníka sa zaúča
do tajov hry na ﬂaute. Na našej
škole už niekoľko rokov pracuje DFS Klások. Toho roku si na
prehliadku Čriepky pripravili pod
vedením M. Nichtovej a L. Valachovičovej folklórne pásmo „Pri
čajkovskom mlyne“. Ich vystúpe-

Čriepky slovenského folklóru
Dňa 23. apríla 2010 sa DFS Klások zúčastnil na prehliadke
detských folklórnych súborov „ČRIEPKY SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU 2010“ v Tlmačoch. Deti si pod vedením Ing. Miroslavy
Nichtovej a Mgr. Lucie Valachovičovej pripravili ukážku toho, ako
to voľakedy vyzeralo pri čajkovskom mlyne. Nebola to len ťažká
práca, ale aj veselá zábava. S týmto programom vystúpili aj na
obecných oslavách Dňa matiek.

• Starostka obce ďakuje všetkým žiakom za prekrásny kultúrny program.

nie bolo veľmi úspešné.
Žiaci 9. ročníka sa zúčastňujú
kurzu spoločenského tanca a na
akadémii vystúpili s valčíkom a
čačou. Ľudovým tancom zostali
verní žiaci 5. ročníka a dievčatá
z 8. ročníka. Aj ich vystúpenie v
krojoch bolo veľmi pôsobivé a
rezké melódie strhli obecenstvo k
potlesku. Búrlivý potlesk zožali aj
žiaci 7. ročníka so svojím country
tancom. Moderný tanec predviedli žiačky z 5. a 6. ročníka.
Kto chce mať dobrú postavu,
tancuje zumbu - zmes latinsko-amerických tancov. Svojej úlohy
sa výborne zhostili žiaci 3. a 4.

ročníka, ktorí krútili bokmi ako
profesionálni tanečníci. Potom
sa ešte prihovorili mamičkám
formou básní o kvetinách.
Na záver prišli všetci účastníci
na javisko, zaspievali všetkým
mamám, mamičkám a starým
mamám, ktoré ešte obdarovali
vlastnoručne vyrobeným kvietkom. Pani starostka vyjadrila
veľkú spokojnosť s kultúrnym
programom a za odmenu pozvala deti na koncert Denisa Lacha.
Veríme, že z vydareného podujatia odchádzal každý spokojný.
Barbora Šebová 7. ročník

Slávik Slovenska
Dňa 4.5.2010 sa v ZUŠ v Leviciach uskutočnilo okresné kolo jubilejného 20. ročníka celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska 2010.
Mladí talentovaní speváci súťažili v troch vekových kategóriách.
Našu školu reprezentovala žiačka 7. ročníka Barborka Šebová, ktorá súťažila v III. kategórii. Predstavila sa dvoma piesňami – Povedzte mi, mladie ženi a Šeci sa čudujú. Barborka si vyspievala tretie
miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme.

Plavecký výcvik v Štúrove
V dňoch 19. 5. až 23. 5.
2010 sme boli na plaveckom
výcviku. Pôvodne sme mali
ísť už 17. mája, ale z dôvodu
ochladenia a daždivého poča-

Maťko Tuhý na Veľvyslanectve Kubánskej republiky
Veľvyslanectvo
Kubánskej
republiky v spolupráci so Spoločnosťou priateľov Kuby na
Slovensku a jej
regionálnymi organizáciami aj tohto
roku organizovalo
tradičnú výtvarnú
a literárnu súťaž,
spojenú so životom
veľkého
kubánskeho humanistu a
bojovníka Josého
Martino a nášho
národného buditeľa Ľudovíta Štúra.
Do súťaže, ktorá je určená pre
žiakov základných a stredných
škôl, sa zapojili žiaci z celého

Slovenska. Odborná porota
zložená z výtvarných umelcov
posudzovala a hodnotila 445
výtvarných
prác
žiakov v 3. kategóriách. Aká veľká
bola radosť Maťka
Tuhého, žiaka 4.
ročníka ZŠ Čajkov,
keď sa dozvedel,
že jeho
výtvarná práca sa v 1.
kategórii
umiestnila na 2. mieste.
Cenu i diplom si bol
osobne prevziať s
mamičkou i triednou učiteľkou
PaedDr. Alenou Miškovičovou
v Bratislave na Veľvyslanectve

Kubánskej republiky. Všetkých
prítomných osobne privítal podpredseda Spoločnosti Priateľov
Kuby na Slovensku Ing. Alojz
Milošovič a pán veľvyslanec David Paulovich Escalon s manželkou. Osobne odovzdali výhercom diplomy i vecné ceny.
Po dohode s Kubánskou stranou budú najlepšie umelecké
diela vystavené na Kube a práce kubánskych detí a mládeže
vystavené na Slovensku, čím
sa snažia členovia Spoločnosti
Priateľov Kuby na Slovensku
dosiahnuť medzinárodnosť tejto súťaže. Maťkovi k peknému
oceneniu srdečne gratulujeme.
PaedDr. Alena Miškovičová

sia sme išli o dva dni neskôr. V
stredu 19. mája o 8.00 h ráno
sme odcestovali spolu s Tlmačanmi autobusom do Štúrova.
Ubytovali sme sa v chate Pohoda Plus. Popoludní sa nám
začal plavecký výcvik v krytom
bazéne. Večer sme absolvovali vychádzku k bazilike do
Ostrihomu.
Druhý deň sme sa plavili na lodi po Dunaji. Na ďalší
deň sme mali plavecký výcvik
na kúpalisku Vadaš. Popoludní sme navštívili Aquapark v
Ostrihome.
V zariadení, v ktorom sme
sa stravovali varili výborne. Na
plaveckom výcviku sa niektorí
naučili plávať, iní sa zdokonaľovali, ale všetci odtiaľ priniesli
aj darčeky pre svojich blízkych,
ale hlavne veľa pekných zážitkov. Posledný deň sme mali
ešte dopoludnia plavecký výcvik a popoludní o 14.00 h sme
cestovali domov.
Claudia Homolová,
5. ročník
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Malý futbal – okresné ﬁnále mladší žiaci
ZŠ Čajkov sa 8.apríla 2010 zúčastnila na Majstrovstvách okresu
v malom futbale v Leviciach v kategórií mladší žiaci. Chlapci zo ZŠ
Čajkov v skupine postupne porazili ZŠ Plášťovce, ZŠ Rybník a ZŠ
Júr nad Hronom, ale nestačili na chlapcov z Levíc. V skupine obsadili
2. miesto.
V súboji o konečné tretie miesto chlapci zo ZŠ Čajkov porazili ZŠ
Šahy 5:2. Našu školu reprezentovali: Marek Ištók, Dávid Pastier, Dušan Rafael, Dávid Varga, Patrik Babinec, Matúš Kúdeľa, Samko Červenák, Michal Ďurač, Dávid Rafael, Ivan Seneši a Marek Kováč.

Okresné kolo Plameň 2010
Kolektív mladých hasičiek dievčat zo ZŠ Čajkov sa zúčastnil
okresného kola „Plameň 2010“ 8.mája 2010 v Horných Túrovciach.
Dievčatá s prehľadom zvíťazili a postúpili do krajského kola, ktoré sa
bude konať v Chrabranoch. V súťaži jednotlivkýň zvíťazila Romana
Svetíková . ZŠ Čajkov reprezentovali: Romana Svetíková, Veronika Mihálová, Eva Petrželová, Veronika Uhnáková, Žoﬁa Chlebová,
Pavlína Kúdeľová, Lucia Babincová , Alexandra Titurusová, Juliana
Kopecká, Martina Nováková, Veronika Tordová.

Regionálny volejbalový turnaj
13.mája 2010 usporiadala CZŠ Nová Dedina XI. ročník regionálneho volejbalového turnaja zmiešaných družstiev žiakov. ZŠ
Čajkov v súboji o tretie miesto prehrala so ZŠ Starý Tekov.

V. ročník Okresného kola súťaže Krúžkov mladých priateľov
poľovníctva Levického okresu v Čajkove
Jubilejný V. ročník Okresného
kola súťaže Krúžkov mladých
priateľov poľovníctva (KMPP),
ktorý usporiadala OkO SPZ
v Leviciach, sa uskutočnil 5.
júna v Čajkove v časti Deberča.
Účastníkov privítal riaditeľ súťaže Ing. Tibor Tricko, predseda
POS DEBERČA a starostka Čajkova Emília Nichtová. Súťaž oﬁciálne otvoril predseda OkO SPZ

Levice Dr. Jozef Hlásnik. Zúčastnili sa jej žiaci základných škôl
Levického okresu, pri ktorých
krúžky KMPP pôsobia, ale aj dve
družstvá zo zahraničia, z českého mesta Hranice.
Súťažiaci boli rozdelení do
dvoch skupín podľa vekových
kategórií. Skupinu A tvorili žiaci
2. až 4. ročníka ZŠ. Skupinu B
tvorili žiaci 5. až 8. ročníka ZŠ.
V deviatich súťažných disciplí-
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nach súperilo 7 trojčlenných
družstiev, z toho tri družstvá
v skupine A, štyri družstvá v skupine B.
Skupina A: ZŠ Demandice:
Jaroslava GRAUSOVÁ, Erik
KRIŠKO, Dávid ORECHOVSKÝ, ZŠ A. Kmeťa Levice: Dávid
MESZÁROŠ, Roman HRIVŇÁK,
Adam JURAČ, DDM Hranice
(ČR): Tomáš RÝPAR, Martin RÝ-

PAR, Klára KÁLALOVÁ
Skupina B: ZŠ Demandice:
Kristína GRAUSOVÁ, Peter
PUSTAI, Peter BUSAI, ZŠ A.
Kmeťa Levice: Martin KRÉN, Radomír VÉGH, Hubert BRAŠEŇ,
DDM Hranice (ČR): Jaroslav
JEŘÁBEK, Jiří KÁLAL, Daniel
NAVRÁTIL, POS Deberča Čajkov: Ján NOVÁK, Marek IŠTÓK,
Samuel STROŠKA
Výsledky súťaže:

Skupina A:
- jednotlivci: 1. Erik KRIŠKO
(ZŠ Demandice), 2. Jaroslava
GRAUSOVÁ (ZŠ Demandice), 3.
Dávid ORECHOVSKÝ (ZŠ Demandice)
- družstvá: 1. ZŠ Demandice,
2. ZŠ A. Kmeťa Levice, 3. DDM
Hranice (ČR)
Skupina B:
- jednotlivci: 1. Ján NOVÁK
(POS Deberča Čajkov), 2. Kristína GRAUSOVÁ (ZŠ Demandice), 3. Samuel STROŠKA (POS
Deberča Čajkov)
- družstvá: 1. POS Deberča
Čajkov, 2. ZŠ Demandice, 3. ZŠ
A. Kmeťa Levice, 4. DDM Hranice (ČR)
Bodové rozdiely boli v niektorých prípadoch minimálne, čo nasvedčuje tomu, že vedomostná
úroveň ako aj praktická zdatnosť
súťažiacich bola veľmi vyrov-

naná. Dosiahnuté výsledky boli
ocenené odovzdaním medailí
za 1. až 3. miesto v jednotlivých
kategóriách, pohárov víťazom
a taktiež hodnotných vecných
darov, ktoré poskytli sponzori súťaže. Putovný pohár Okresného
kola súťaže KMPP získalo družstvo kategórie starších žiakov
z Čajkova.
Veríme, že náš spolok POS
DEBERČA aj v budúcnosti dostane šancu usporiadať niektorý
z nasledujúcich ročníkov súťaže
KMPP práve v Čajkove, aby sme
mohli dokázať širokej verejnosti,
že práca s mládežou je neoddeliteľnou súčasťou činnosti nášho
poľovníckeho spolku a taktiež
súčasťou verejného života obce
Čajkov.
Ing. Tibor Tricko,
predseda POS DEBERČA
Čajkov

Futbalisti čilejkárskych obcí
sa stretli v Čajkove

XII. ročník futbalového turnaja čilejkárskych obcí o „Putovný
pohár starostov obce“ sa konal v nedeľu 27. 6. 2010 u nás v
Čajkove.
VÝSLEDKY ZÁPASOV:
1.
miesto - Čajkov
2.
miesto - Nová Dedina
3.
miesto - Hronské Kosihy
4.
miesto - Podlužany
Najlepší strelec: Matúš Mališ - Čajkov
Najlepší brankár: Milan Gabrhel - Nová Dedina
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