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Slovo na úvod
Tieto nasledujúce riadky nemali byť napísané mojou rukou.
Vlastne nemali byť napísané vôbec. Veď slovo na úvod v obecných či mestských novinách zvyčajne patrí starostovi či primátorovi. Kompetentných na mestskej radnici sme o príspevky požiadali dvakrát, odpoveď neprišla...
Zmena, ktorá v meste po voľbách nastala je legitímna, otázka znie, prečo prináša medzi spoluobčanov pochybnosti, prečo
niektorí nositelia zmeny prejavujú veľa nekultúrnosti, prečo vyslovujú veľa zbytočných fráz a výrokov, ktoré spochybňujú a podozrievajú. Prečo?
Tlmačanov v obidvoch mestských častiach považujem za obyvateľov kultúrnych. Nikto nás preto nevyprovokuje k tomu, aby
sme rúcali to, čo treba ďalej budovať, nikto nás nenaženie do
mútnych vôd, keď vieme, že naša voda je priezračne čistá.
Nedá mi tu nenapísať nasledovné: mali by sme si všetci, čo
sme sa pri posledných komunálnych voľbách odhodlali zobrať
správu vecí verejných na seba a občania nám dali svoju dôveru,
zamyslieť nad svojím konaním pre spoločné dobro. Snažme sa
pri rozhodovaní o veciach obecných obme dziť a potlačiť v sebe
osobnú animozitu či antipatiu jeden voči druhému, nechajme
viac zaznieť aj hlas toho druhého v dôvere, že aj on to myslí
dobre, aj keď inak ako ja.
Odmenou nám, voleným predstaviteľom mesta, ktorí sa pravidelne zúčastňujeme zasadaní mestských zastupiteľstiev spolu
so zamestnancami mesta, konateľmi Technické služby Tlmače
s. r.o., Bytreal Tlmače s. r.o., riaditeľmi škôl v meste, riaditeľkou
príspevkovej organizácie mesta s právnou subjektivitou – Mestské kultúrne stredisko Tlmače a nielen početnou, ale aj aktívnou skupin ou spoluobčanov, bude lepšia atmosféra jednotlivých
zasadaní, ktorá sa potom určite prejaví aj v našich osobných,
rodinných i spoločenských vzťahoch. A o dobrú atmosféru, o
dobré vzťahy medzi nami ako občanmi, by nám všetkým malo
ísť nadovšetko.
Veď pokojné rodinné prostredie, príjemná spoločenská atmosféra mesta, to je to, o čo by sme sa všetci bez rozdielu mali usilovať. Takto si na Tlmače a Tlmačanov spomínajú naši priatelia z družobného mesta Saint-Just-en-Chaussée (Francúzsko),
takto nás vníma insitná maliarka Zuzana Holubeková-Jonovská
z Kovačice (Srbsko) a množstvo ďalších domácich i zahraničných návštevníkov mesta.
Aj uplynulé mesiace nám v tomto mohli byť dobrým príkladom.
Svedčí o tom množstvo kultúrnych, športových či spoločenských podujatí, ktoré sa uskutočnili v našom meste, čo je jasným dôkazom toho, že keď ľudia chcú, dá sa pre radosť a potešenie druhých urobiť veľa. A konať dobro druhým je poslaním
každého človeka.
Čo sa týka obsahu, noviny majú byť o ľuďoch, o aktuálnom
dianí na mestskom úrade, o činnosti mestských organizácií,
o školstve v meste, o dianí v kultúrno-spoločenskej oblasti,
o športovom živote v meste, o činnosti občianskych združení
a organizácií akými sú materské centrum Lipka, Mládežnícke
centrum kultúry, Jednota dôchodcov Tlmače, Združenie kresťanských dôchodcov Tlmače, MO MS Tlmače a mnohé ďalšie.
Dúfam, že Tlmačské echo nestratí vašu priazeň ani v nasledujúcich mesiacoch.
j.ž
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Dôvod na poďakovanie....
Rušné fašiangové obdobie prešlo, ale v priestoroch MsKS na Lipníku,
v krúžkoch a súboroch naďalej vládne čulý tvorivý pracovný ruch. Treba
zladiť obsah i formu bohatej kolekcie pripravovaných programov a kultúrno-spoločenských podujatí.
So svojou ponukou prichádzajú recitátori, divadelníci, speváci, súbory,
inštrumentalisti, folkloristi nie len z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Deti aj dospelí.
Ponuka je bohatá a pestrá. Ešte ju treba trochu „vyčíriť“ v čase, priestore, kvalite a v čistej forme ponúknuť kultúrnej verejnosti. Práve tá práca mi
vnukla podobnosť s tradíciou jarného otvárania lesných studničiek – aby
bol prameň čistý, voda dobrá, človek zdravý a láska večná.
Nech sa darí všetkým, ktorí tie pramene kultúry oživujú a udržujú.
Eva Zuzčáková

Nový primátor sa ujal funkcie
Občania Tlmáč už trošku netrpezlivo čakali, kedy do funkcie
nastúpi nový primátor ako aj nové
zastupiteľstvo. Ich čakanie sa naplnilo 11. januára, kedy sa konalo
ustanovujúce zasadnutie nového
Mestského zastupiteľstva.
Zasadačka Mestského úradu
sa takmer zaplnila. Na zasadnutí
sa okrem primátora, exprimátora,
poslancov, prizvaných hostí, zúčastnil aj nebývalý počet 22 občanov, čo je v Tlmačoch hotová
rarita. Len čas ukáže, či to bude
aj trvalý jav.
Na začiatku odstupujúci primátor predniesol návrh programu,
ktorý rozdelil na dve zásadné časti. Prvú časť označil za slávnostnú a druhú za pracovnú. V rámci
prvej časti boli oﬁciálne oznámené
výsledky volieb, ktoré však vlastne už všetci v zasadačke poznali.
Nasledoval sľub nového primátora
ako aj odovzdanie insignií, ktorý

zároveň prevzal vedenia zasadnutia. V krátkom príhovore zablahoželal všetkým pri príležitosti Nového roku a poďakoval bývalému
vedeniu mesta za ich prácu. Po
sľube poslancov pridal pár slov aj
exprimátor. Zaželal novému zastupiteľstvu veľa úspechov a opustil
miestnosť. Tým sa skončila prvá
časť a nasledovala prestávka.
Po prestávke pracovnú časť
zastupiteľstva viedol poslanec
Július Žúbor. Pomerne v rýchlom
slede poslanci schválili program
zasadnutia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, ako aj zloženie
mandátovej, návrhovej a volebnej
komisie.
Následne mandátová
komisia skonštatovala, že všetky
náležitosti pre prácu poslancov a
primátora sú splnené. Ďalej mala
nasledovať voľba Mestskej rady.
Avšak Mestské zastupiteľstvo sa
rozhodlo tieto voľby odložiť.
(Pokračovanie na 2. str.)
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Dom opatrovateľských služieb v Tlmačoch nedoriešený
Nové zastupiteľstvo Tlmáč
sa zišlo 17. marca sa druhom
riadnom zasadnutí. Keďže prvé
zasadnutie sa dá nazvať aj ustanovujúcim, teraz už čakala na
poslancov riadna porcia úloh na
riešenie.
Druhé zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Tlmačoch malo
v programe až dvadsať bodov.
Jeho priebeh charakterizovala
snaha poslancov hľadať optimálne riešenia pre mesto. Milým
prekvapením bola účasť 32 občanov.
Na úvod zasadnutia primátor Július Bizoň privítal prítomných a nasledovala informácia o
vzdaní sa mandátu poslanca Ing.
Gabrielom Belákom a zároveň
bol kooptovaný náhradník Milan
Garaj, ktorý zložil poslanecký
sľub. Následne primátor oboznámil prítomných s programom,
ktorý poslanci schválili s malými
pripomienkami technického rázu.
Bez problémov prebehla aj voľba
návrhovej komisie, overovateľov
zápisnice a určenie zapisovateľa. Milým bodom programu bola
rozlúčka s pani Klárou Medzihradskou pri ukončení pracovného pomeru.
V ďalšom bode bol za zástupcu primátora odsúhlasený Ing.
Ladislav Šabík. Následné určenie zástupcov zriaďovateľa v
dozorných orgánoch spoločností
zriadených mestom už plynulý
priebeh zasadnutia spomalilo. K
prednesenému návrhu sa ako
prvý vyjadril Juraj Drozdík, ktorý
navrhol rozšírenie počtu zástupcov v BYT REAL a v Technických
službách z troch na štyroch, ako
aj niektoré personálne úpravy.
Jeho návrh technicky upresnil
Tibor Procházka. Ako ďalší sa
vyjadril Rastislav Kubica, ktorý podporil zmenu na štyroch
zástupcov z radov poslancov a
upozornil, že v stanovách spoločnosti sú uvedení traja a navyše štatút spoločností nebol daný
na odsúhlasenie minulému zastupiteľstvu ani nebol daný poslancom a toto sa musí napraviť.
Navrhol stanovy vopred posúdiť
na finančnej komisii a doriešiť
na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva. Poslanec Stanislav
Titurus bol za pôvodný návrh. Pri
hlasovaní prešiel návrh na rozšírenie počtu zástupcov a predloženie stanov na schválenie,
na mimoriadnom zastupiteľstve,
počtom 8. hlasov, z celkového
počtu 11. poslancov.
Prerokovanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti Slobodáreň
č. 32 do majetku mesta zahájil
primátor informáciou o výsledkoch predbežného jednania s
generálnym riaditeľom SES a. s.
Tlmače o odkúpenie spomenutej

nehnuteľnosti za účelom zriadenia Domova sociálnej starostlivosti, pri kúpnej cene 200.000
euro. Tiež pripomenul, že od roku
2013 by takého zariadenie malo
byť v každej obci, čo vyplýva zo
zákona. Vzápätí sa rozprúdila
pestrá výmena názorov.
Poslanec Kubica položil otázku, či nie sú aj iné varianty riešenia. Poslanec Procházka konštatoval, že takého zariadenie bude
potrebné, ale poslanci sa zatiaľ
nedohodli. Ironicky poznamenal,
že mesto už má jednu Babalovu haciendu, ktorá neuveriteľne
špatí mesto. Ale čas na rozhodnutie je zrejme krátky. Poslanec
Ján Fazekaš skonštatoval, že
na rekonštrukciu budovy budú
potrebné ohromné peniaze a
odhad na rekonštrukciu v starej
mene za 32. mil. korún môže
byť malý. Dodal, že za schátralý
stav budovy je vždy zodpovedný
majiteľ. Osobne radšej navrhuje
stavať byty pre mladých. V rozsiahlej diskusii mnohí poslanci
predniesli aj opakovane stručné
vyjadrenia, ale príliš ticho, až im
nebolo rozumieť. Po pripomienke zo sály, že ich nie je počuť,
začali hovoriť hlasnejšie. Nový
poslanec Milan Garaj sa vyjadril,
že občania majú záujem o takého zariadenie. Poslanec Drozdík
skonštatoval, že budova je nevhodná, vyžaduje si príliš veľké
investície. Následne spresnil
poslanec Procházka, že zatiaľ
podobné zariadenia sú len vo
vlastníctve VÚC, súkromníkov,
či cirkvi a všetky sú po hospodárskej stránke v mínuse. Mesto
bude musieť zariadenie finančne
dotovať. Tiež upozornil, že znalecký posudok je starý tri roky
a ceny nehnuteľností výrazne
klesli a bolo by potrebné cenu
za budovu upraviť smerom dole.
Vzhľadom na závažnosť problematiky dostali mimoriadne možnosť prehovoriť mimo obvyklých
zvyklostí počas rokovania aj prítomní občania. V ich pripomienkach odznelo, že najprv sa mala
urobiť štúdia, čo s týmto problémom a ako postupovať, tiež padli
pripomienky o vysokej cene, ako
aj o tom, že mesto už má niekoľko rokov postavenú budovu DOS
a používa sa na byty a nerieši
sa jej pôvodný účel. Po vyjadreniach občanov poslanec Július
Žúbor navrhol dať vypracovať
nový znalecký posudok ceny a
celú záležitosť presunúť na už
schválené mimoriadne zasadnutie. Pri hlasovaní všetci poslanci
jednomyseľne túto alternatívu
schválili.
Ďalší bod, ktorým bola zmena
rozpočtu rozpočtovým opatrením
bol bez prieťahov schválený.
Delegovanie členov do Rady

školských zariadení v meste pre
Základnú školu, Základnú umeleckú školu, Materskú školu na
Lipníku, Materskú školu v pôvodnej časti mesta, ako aj pre Strednú odbornú školu bolo po malých
úpravách schválené.
Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov bolo v prvom
bode zamietnuté pre nevhodnosť
rozmerov pozemku a v druhom
prípade bude nutné geodetické
zameranie.
Žiadosti o jednorázovú sociálnu dávku v hmotnej núdzi boli
schválené. Tiež bol schválený
finančný príspevok na činnosť
pre súbor Vatra vo výške 2.000
euro.
Následne predniesla hlavná
kontrolórka mesta Milena Kubicová informáciu o výsledkoch
následných finančných kontrol.
Určenie platu primátora po vyhlásení štatistického úradu SR o
priemernej mzde bolo v zmysle
platných predpisov schválené vo
výške 2.225 euro.
Schválenie príspevku na DDS
po menšej diskusii medzi poslancami nebolo odsúhlasené.
V rámci interpelácii poslancov
a pripomienok a otázok občanov
sa znova rozprúdila živá diskusia. Najskôr poslanec Kubica navrhol, aby sa všetky predkladané
materiály na zasadnutia dávali aj
na internetovú mestskú stránku,
aby sa schválil plán zasadnutí
a aby sa všetky doklady schválili

v komisiách dva týždne vopred.
Poslanec Titurus sa zaujímal o
pastoračné centrum a pripomenul, že je potrebné upraviť prístup k cintorínu. Dostal odpoveď
od primátora, že na jednaní s
cirkvou sa dohodlo, že bude k
dispozícii pozemok pri kostole.
Poslanec Fazekaš upozornil
na problémy s parkovaním pri
činžiakoch v dolnej časti mesta. Poslankyňa Mikušová pripomenula, že v spomenutej časti
mesta treba riešiť osadenie spomaľovačov. Občania predniesli
viacero pripomienok a návrhov,
medzi nimi doporučili poslancom častejší kontakt s občanmi,
obnovenie mestského portálu
Bútľavá vŕba, spomenuli problémy s čistotou v meste, potrebu
osadenia nových dopravných
značiek, nedostatok detských
ihrísk, problémy so športoviskami, ako aj dotazy o stavebných
parcelách, odzneli aj vyjadrenia
z oblasti kultúry, kde občania
búrlivým spôsobom prejavili nesúhlas s uvažovanými zmenami
v oblasti sídla riadenia kultúry,
ako aj nesúhlas s názorom, že
kultúra má byť zisková.
V rámci rôzneho bolo prejednané doplnenie zmluvy o prevádzkovaní stavieb v majetku
mesta spoločnosťou ZVaK.
V závere poslanci schválili
uznesenie.
EDUARD SAMLEK

Nový primátor sa ujal funkcie
(Dokončenie z 1. str.)
V ďalšom priebehu boli zvolené
nasledovné komisie:
Finančná, investičná, správa
majetku, podnikatelia - predseda Tibor Procházka, členovia Juraj Drozdík, Rastislav Kubica, Ján
Fazekaš, Stanislav Havran, Ľubomír Linder.
Sociálna, výstavby, ochrany
verejného majetku - predseda
Ladislav Šabík a členovia Stanislav Titurus, Mária Demianová,
Viliam Spasič a náhradník Milan
Garaj.
Vzdelávanie, kultúra, mládež
a šport - predseda Július Žúbor
a členovia Gustáv Jakubička, Ľubica Zacharová, Dana Mikušová,
Peter Homola, Patrik Hlavanda.
Ochrana verejného záujmu pri
výkone funkcie primátora a poslancov - predseda Juraj Drozdík
- SaS, Ján Fazekaš - NEKA, Dana
Mikušová - SMER, Stanislav Titurus - KDH, Július Žúbor - SNS.
Nasledovalo poverenie na zvo-

lávanie zasadnutí a vedení zastupiteľstiev, ktoré bolo schválené
pre Rastislava Kubicu.
Schválenie platu primátora vychádzalo z platných predpisov,
ktoré určujú výpočet s použitím
priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve násobenej
stanoveným koeﬁcientom, s možnosťou priznania odmeny zo strany zastupiteľstva.
Po schválení odmeny vo výške
20 % predstavuje teda konečná
suma platu výšku 2 160 €. Do diskusie sa prihlásil poslanec Farkaš
s dotazom, prečo sa oneskorilo
odovzdávanie funkcie primátora.
Odpovedal mu nový primátor, ktorý skonštatoval, že odstupujúci
primátor to zdôvodnil tým, že je
na PN. Ešte zaznel hlas známeho
podnikateľa, že plat primátora je
malý.
V závere boli schválené uznesenia a primátor poďakoval všetkým
za hladký priebeh rokovania.
EDUARD SAMLEK
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Informácie z organizácií mesta
Bytreal Tlmače s.r.o.
Od roku 2008 spravuje byty na
území mesta Tlmače správcovská spoločnosť BYTREAL Tlmače
s.r.o.. O rozhovor sme požiadali
Ing. Miroslava Čiernika, konateľa
spoločnosti.
• Môžete nám povedať niečo
o spoločnosti BYTREAL Tlmače
s.r.o.?
Činnosť na úseku hospodárenia
s bytmi a ich prevádzku a údržbu
ako aj dodávku tepla zabezpečuje od 1.1.2008 BYTREAL Tlmače
s.r.o., ktorá vznikla zlúčením Bytového oddelenia mesta Tlmače
a SES Realu s.r.o., správou bytov
a energetických zariadení vo vlastníctve SES a.s. Tlmače.
• Čo všetko ponúkate vo svojej
činnosti?
Pre našich klientov ponúkame
komplexné služby spojené s výkonom správy budov. Medzi naše činnosti patria:
- údržba a opravy spoločných
častí, zariadení a príslušenstva
domu,
- vedenie ekonomickej agendy
(predpisovanie záloh, evidovanie úhrad, nedoplatkov, došlých
faktúr, kontrola ich správnosti
a pod.)
- vyhodnotenie ročnej uzávierky,
- montáž, odčítavanie a výmena vodomerov,
- deratizácia a dezinfekcia
- zabezpečenie vykonávania revízií
výťahov, elektrických a plynových
rozvodov a zariadení, požiarnych
hydrantov podľa platných noriem
a následným odstraňovaním zistených závad,
- zabezpečovanie odstraňovania
závad a odborných opráv pri
dodávke tepla a teplej úžitkovej
vody do bytov,
- poistenie domu,
- opravy v bytoch na požiadanie
(vodoinštalačné práce, opravy
UK, elektroinštalácie a plynových
zariadení, maliarske práce),
- opravy zatekajúcich striech,
- na požiadanie zabezpečíme
upratovanie spoločných priestorov domu,
- právna ochrana a poradenstvo
o predmete správy,
- realizácia komplexnej obnovy
bytového domu (ﬁnancovanie
z úveru, SFRB, nevedela som
prečítať......)
Prioritným poslaním našej spoločnosti je zabezpečovanie služieb
v oblasti dodávky tepla a teplej
úžitkovej vody, ďalej poskytovanie
služieb v oblasti tepelnej energetiky
za účelom racionalizácie spotreby
tepla na území mesta Tlmače. Konečný efekt je vytváranie tepelnej
pohody užívateľom bytov, ako aj
ďalším odberateľom tejto komodity. BYTREAL Tlmače s.r.o. priamo

zásobuje teplom a teplou úžitkovou
vodou cca 800 domácností a niekoľkoúčelových zariadení a inštitúcií napojených na tento systém.
V rámci ďalšieho zdokonaľovania
uvedeného systému zveľaďujeme
energetické zariadenie tak, aby
realizovanie dodávok tepla z tohto
systému bolo dlhodobo výhodné
pre priamych odberateľov.
• V akom stave sa nachádza
bytový fond, ktorý spravujete?
Spoločnosť BYTREAL Tlmače
s.r.o. spravuje byty v starých bytových domoch postavených okolo
roku 1954, ale aj bytové domy realizované panelovými technológiami,
ktoré v súčasnosti nevyhovujú platným požiadavkám na tepelnú ochranu a energetickú náročnosť, ale aj
z pohľadu statických a systémových
porúch. Neúnosný stav mnohých
bytových domov by mohol mať časom vážne následky. Celková obnova bytových domov to je množstvo
potrebných riešení, aby sa dosiahlo
splnenie základných požiadaviek na
stavby. Správnou realizáciou komplexnej obnovy, vyregulovaním, termostatizáciou a meraním je v bytovom dome možné dosiahnuť úsporu
energií až 60% z predchádzajúcej
spotreby. Nemenej dôležitým faktorom je aj dosiahnutie vyššieho
komfortu bývania, zlepšenie hygieny prostredia a celkového vzhľadu
bytového domu. Komplexná obnova bytového domu je ﬁnančne
náročná a väčšina vlastníkov nemá
na jej realizáciu potrebné ﬁnančné
prostriedky. Preto si ich musia vlastníci zabezpečiť napr. využitím úveru,
stavebného sporenia, resp. zvýšenou tvorbou bytového fondu práv.
Ako je však možné vidieť, podstatná
časť bytového fondu prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Samozrejme,
že je to zásluhou vlastníkov bytov.
My, ako správca týchto domov sme
nestáli bokom. Boli sme iniciátormi
tohto procesu hlavne na domových
schôdzach, kde sme vysvetľovali
potrebu obnovy bytového fondu. My
nesieme právne ťarchu ﬁnančných
vzťahov s dodávateľskými ﬁrmami,
ale aj s bankami. Dnes zo 41 spravovaných domov spoločnosťou BYTREAL Tlmače s.r.o. bola doteraz
vykonaná, alebo sa pripravuje celková obnova 35 bytových domov,
čo pozostáva z generálnej opravy
strechy so zateplením, výmeny
okien na spoločných priestoroch,
ale aj v bytoch zateplenie vonkajších plášťov bytových domov. Na
šiestich bytových domoch bola vykonaná celková obnova šikmých
striech.
• V akom stave sa nachádzajú
rozvody?
Vek obytných domov sa pohybuje od 30-50 rokov, čo v praxi zname-

ná aj výmena rozvodov na studenú
vodu, TUV a dožívajú aj kanalizácie. Súčasne dostupné technológie
sú veľmi progresívne (dlhá životnosť, odolnosť voči vodnému kameňu a pod.) takže sme pripravení
tieto práce vykonať k všeobecnej
spokojnosti.
• Ako to vyzerá s tepelným
hospodárstvom?
Teplo je bezpodmienečnou požiadavkou všetkých obyvateľov
obytných domov, preto zásobovaniu obyvateľstva je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Rastúce
ceny energií vytvárajú tlak na znižovanie energetickej náročnosti
a tým aj realizovanie energeticky
efektívnej novej výstavby tepelných
zdrojov s využívaním obnoviteľných
zdrojov so zameraním na spaľovanie biomasy, čo sa nám javí v tejto
dobe výhodne.
BYTREAL Tlmače s.r.o. v minulom
roku podal žiadosť o eurofondy na
realizáciu projektu, kde pri navrhovanom riešení modernizácie tepelného
hospodárstva sa uvažuje s rekonštrukciou existujúcej uholno – biomasovej kotolne na Kotlárskej 2.
Nové biomasové kotly a ostatné
komponenty kotlového systému
pokiaľ sa uskutoční tento projekt
budú umiestnené do zrekonštruovaných priestorov kotolne na pozíciu uholných kotlov a biomasového

kotla, ktoré sú už morálne a fyzicky
zastarané a budú v kotolni demontované.
Do priestorov existujúcej kotolne bude nainštalovaná aj strojovňa
s novým strojnotechnologickým vybavením. V ostatných priestoroch
v súčasnosti využívaných na skladovanie paliva, bude vybudovaná
niekoľkotýždňová skládky paliva
s hydraulickou pohybovou podlahou pre vytlačenie paliva do dopravníkových zariadení kotlového
systému. Dva nové komíny z nerezového materiálu, dymovody a zariadenia na odlučovanie tuhých nežiaducich častíc budú umiestnené
do vonkajších priestorov kotolne na
namiesto komína pre uholné kotly,
ktorý bude demontovaný. Vzhľadom
k tomu, že v plynových kotolniach
sú rôzne systémy na UK a TUV je
nutné vybudovať nový tepelný kanál z kotolne na Kotlárskej 2 až po
Základnú školu. Navrhovaný biomasový kotlový systém s dvomi kotlami
a celkovou inštaláciou o výkone 4,0
+ 1,0 MW s regulačným rozsahom
25-100% menovitého výkonu. Tento projekt podalo mesto Tlmače cez
Enviromentálny fond a sme v hre,
lebo naša žiadosť nebola zatiaľ vyradená. Celá investícia by mala byť realizovaná v nákladoch 2.5 milióna €.
Dotácia môže byť až do výšky 95%
celkových nákladov. Túto žiadosť
podpisoval ešte bývalý primátor Mgr.
Miroslav Považan. S novým vedením
mesta sme na túto tému ešte nekomunikovali.
redakcia

Aktuálne informácie
z verejného života
UPOZORNENIE – Zvoz TKO pre
rodinné domy
Vážení spoluobčania!
Týmto Vás chceme osloviť a zároveň poprosiť, aby ste si svoje
kuka nádoby vyložili ráno v deň
zberu tuhého komunálneho odpadu
pred svoju bránu a po vyprázdnení
kuka nádoby pracovníkmi ﬁrmy si
ich aj sami umiestnili na pôvodné
miesto.

Zber tuhého komunálneho odpadu v meste Tlmače prevádzkuje
ﬁrma MGB služby Veľký Ďúr. Pracovníci tejto ﬁrmy nie sú oprávnení
vstúpiť na Váš súkromný pozemok.
Vzájomnou spoluprácou tak predídeme rôznym nedorozumeniam.
Ďakujme za pochopenie.
referent životného prostredia
mesta Tlmače
Anna Svetláková

HARMONOGRAM
SEPAROVANÉHO ODPADU
1. POLROK 2011
PLASTY
SKLO
PAPIER

20.4.

18.5.
20.5.

15.6.

29.4.

17.6.

HARMONOGRAM ZBERU
NADROZMERNÉHO ODPADU
V MESTE TLMAČE
ROK 2011
NADROZMERNÝ

JÚN

ODPAD

6.6.

AUGUST
1.8.

OKTÓBER
3.10.

DECEMBER
5.12.
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Technické služby s.r.o. Tlmače
V marci t.r. uplynulo desať rokov
od zmeny riaditeľa príspevkovej
organizácie mesta Technických
služieb Tlmače. Na základe výberového konania bol Mestským
zastupiteľstvom v Tlmačoch do
tejto funkcie menovaný Ing. Dušan Huszár.
• Ako hodnotíte uplynulé desaťročné obdobie organizácie
Technické služby?
Za uvedené obdobie naša organizácia prešla mnohými pozitívnymi zmenami, no najskôr by som
začal zhodnotením východiskového stavu, v ktorom sa organizácia
v r. 2001 nachádzala. V oblasti
techniky z dôvodu vysokého fyzického a morálneho opotrebovania
bola zhruba polovica mechanizmov nefunkčná z dôvodu nedostatku ﬁnančných prostriedkov.
Boli nutné rozsiahle opravy, výmeny celých častí a segmentov.
V dôsledku celkovej nepriaznivej
ﬁnančnej situácie v organizácii
a absencii ambícií a cieľov vedenia prevládal v personálnej oblasti
ľahostajný prístup pracovníkov
k práci. Organizácia vykazovala
nepriaznivé ekonomické ukazovatele, čo bol v konečnom dôsledku
aj dôvod pre zmenu manažmentu.
Areál Technických služieb a jeho blízke okolie sa nachádzalo
v „žalostnom“ stave, ako príklad
poslúži napr. čierna skládka odpadu. Celkový východiskový stav
bol v globále veľmi nepriaznivý
a nakoľko sme začínali pri hospodárení z červených čísel, prvým
krokom bola pôžička na základné
opravy techniky a mechanizmov.
Pre
zlepšenie
nepriaznivej
ekonomickej situácie bolo nutné
hľadať nové uplatnenia na trhu
práce, čo sa v plnej miere podarilo hneď v prvom roku. Nové
zákazky umožnili v podstate zabezpečenie generálnych opráv
existujúceho vozového parku,
zakúpenie novej techniky a malej
mechanizácie / hutniace zariadenia, vibračná noha, vibračná doska, brúsky, zváračky... /, výmena
už nevyhovujúcich automobilov /
Š 1203 / - Peugeot boxer, Dacia
logan, Fiat duccato. Ďalej nasledovala generálna rekonštrukcia
hlavnej administratívnej budovy
– vysprávka stien, oprava podláh,
výmena okien, výmena systému
vykurovania, zníženie stropov, nátery strechy. Pokračovali sme výmenou systému kúrenia v mechanických dielňach za efektívnejší
spôsob vykurovania, prebudovali
sme časti garáží na zámočnícke
dielne najmä z dôvodu vytvorenia
pracovných možností pracovníkov
TS v zimnom období. Zrealizované bolo oplotenie rozšíreného
areálu TS a v týchto priestoroch
vybudovanie spevnených plôch
a skladových priestorov pre sta-

vebný materiál. Odvodnili sme
priestory budov a nainštalovali
bezpečnostný kamerový systém.
Nezanedbateľnou položkou bola
značná investícia do výpočtovej
techniky a softwaru. Pri týchto
investíciách sa majetok TS, čiže
majetok mesta zhodnotil o cca 7
mil. Sk. Oblasť personálnej politiky a zmena myslenia pracovníkov
sa javila ako jedna z najťažších
úloh. Pri nástupe dostali všetci
pracovníci či už v robotníckych,
alebo v riadiacich funkciách pracovať v nových, zmenených podmienkach. Postupom času zostali
kmeňovými pracovníkmi tí, ktorí
si osvojili ciele nového vedenia
a nasledovali smerovanie organizácie. V r. 2008 sa na základe pozitívnych hospodárskych výsledkov pretransformovala v zmysle
príslušných zákonov príspevková
organizácia mesta na spoločnosť
s ručením obmedzeným so 100 %
účasťou mesta. V tomto období do
správy Technických služieb s.r.o.
pribudol Spoločenský dom na
sídlisku Lipník, kde bola v rámci

druhého poschodia zrealizovaná
kompletná rekonštrukcia a zriadená ubytovňa v hodnote cca 110
tis. €. Náklady boli hradené sčasti z vlastných, sčasti úverových
zdrojov. Cieľom jej zriadenia bolo
postupné vytváranie zisku a tým
znižovanie nákladov na prevádzku budovy Spoločenského domu.
Ubytovňa však neslúži len na komerčné účely, ale je k dispozícii
aj pre potreby mesta v prípade
núdze. Vzhľadom na skutočnosť,
že činnosť našej organizácie sa
uberala
podnikateľským smerom, základné úlohy a poslanie,
pre ktoré boli Technické služby
v minulosti zriadené sme si plnili v plnom rozsahu a v rámci
možností mesta / údržba ciest,
verejnej zelene, čistoty mesta,
verejného osvetlenia, cintorínske
služby, zimná údržba komunikácií a chodníkov, správa RELAX
centra a ďalšie technické zabezpečenie podľa potreby ostatných
organizácií mesta /.
Výsledkom nášho desaťročného snaženia je zmena červených

čísel v ekonomike na čierne a
zhodnotenie majetku mesta Tlmače o cca 10 mil. Sk. Na túto
skutočnosť som dnes pri hodnotení hrdý a pretože vždy sme sa
ako kolektív správali k organizácii
ako k vlastnej ﬁrme je namieste
aj touto formou poďakovať mojim
spolupracovníkom, ale aj podpore mesta a poslancom Mestského zastupiteľstva, ako aj všetkým
zainteresovaným za ich snaženie
a spoluprácu. Dosiahnutie takýchto
pozitívnych výsledkov samozrejme
predpokladá neustálu a úzku spoluprácu s Mestom Tlmače. S jeho novým vedením sme však do
dnešného dňa nenašli spoločnú
reč, jedným z dôvodov je aj predvolebný sľub o zrušení pracovných
pomerov pracovníkom, ktorí nie
sú občanmi mesta Tlmače, ďalším
diametrálne odlišné vízie a ﬁlozoﬁa o smerovaní organizácie Technické služby s.r.o. Mojím cieľom je
budovať ďalej funkčnú organizáciu
s dobrým, technickým, materiálnym, či personálnym zázemím.
Skutočnosť, že Technické služby
Tlmače s.r.o. sú 100 % majetkom mesta, v konečnom dôsledku
každým pozitívnym krokom zlepšujú kredit mesta Tlmače.
redakcia

Školstvo v našom meste
(informácie zo ZŠ a MŠ )
• 14. 1. 2011 sa uskutočnil v priestoroch kultúrneho domu Tlmače – Lipník „ŠTUDENTSKÝ PLES“ študentov Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch, na ktorom aj tento rok bola zvolená kráľovná a kráľ
plesu.
• 28.1. 2011 bol v ZŠ v Tlmačoch dňom nielen odovzdávania vysvedčení, ale aj dňom karnevalu, kde sa
tancovalo a oslavovalo.
• 3. - 4. 2. 2011 sa konal zápis predškolákov do 1. ročníka Základnej školy v Tlmačoch.

Pestrý život v materskej škole
(december 2010 – marec 2011)
Posledné mesiace sa v tlmačskej materskej škole niesli v pracovno-zábavnej atmosfére tradičných podujatí, ktoré potešili
deti, rodičov i pani učiteľky. Na
sklonku uplynulého roka sa pre
chorobnosť detí uskutočnili vianočné besiedky iba dvoch tried,
no ostatné si to vynahradili po návrate z prázdnin. U sloníkov – v
II. triede sa uskutočnila otvorená
hodina, na ktorej nechýbala hra,
spev, recitácia, ale ani tvorivá
práce, pri ktorej si deti s mamičkami vyrobili pekných snehuliakov. Najstaršie deti vystúpili na
beneﬁčnom koncerte s krásnym
vianočným programom. Sprievodnou akciou koncertu bola burza prác detí a pani učiteliek.

Február si deti v škôlke spestrili
farebným týždňom. Odmenou tejto aktivity a motiváciou pre ďalšie
boli nad očakávania dobré reakcie rodičov i detí. Nechýbala ani
fašiangová karnevalová zábava
v spoločnosti princezien, ježibáb,
kráľov, škriatkov, či iných postavičiek rozprávkovej ríše dokonca
aj mimozemšťana. Výborne bol
pripravený aj deň otvorených
dverí pre deti, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu. Túto akciu prišiel podporiť aj šašo Jašo,
ktorý zabával a vymýšľal super
aktivity. Februárový farebný týždeň vystriedal marcový týždeň
vody, počas ktorého pani učiteľky vhodnou formou poinformovali o dôležitosti vody pre život.

A keďže je marec mesiacom knihy, deti navštívili knižnicu, pracovali s knihami či počúvali rozprávky. Tlmačskú materskú školu
navštevujú veľmi šikovné deti,
ktoré radi tvoria a pracujú pod
vedením paní učiteliek. Svedčia o tom aj ocenenia z rôznych
výtvarných súťaží, ktoré získali
Alica Michníková, Ella Hlaváčová, Klaudia Mlynarčíková Jednou z aktivít materskej školy je
aj tradičný zber papiera. Škôlkári
nazbierali už tonu papiera a ešte
neskočili, keďže zber stále pokračuje. Od 1.3. 2011 je poverená riadením školy Eva Gondová,
až do uskutočnenia výberového
konania.
Daniela Vidanová

Tlmačské echo

5

Dianie v kultúrno - spoločenskej oblasti

Plán činnosti Mládežníckeho
Centra Kultúry Tlmače
Poznáte nás, ako organizátorov letného festivalu Tlmačská
Kalba, alebo výstavy amatérskych fotografií Camera Obscura. Avšak, už viac ako rok pôsobíme oficiálne ako Mládežnícke
Centrum Kultúry Tlmače. Vypracovali sme pre Vás na rok 2011
plán akcií, ktoré budeme organizovať. Samozrejme, môžete
sa tešiť na tretí ročník festivalu
Tlmačská Kalba, ktorý sa uskutoční 20. augusta.
Na
stránke
www.kalba.
mcktlmace.sk sa dozviete viac
o tohtoročných kapelách. Zimný
kalbovský koncert, je pripravovaný na december tohto roka.
Milovníkov fotografie určite poteší, že sme sa rozhodli
usporiadať druhý ročník súťaže
amatérskych fotografov Camera

Obscura. Výstava fotografií je
naplánovaná na prvý septembrový víkend. Novinkou v našom pláne činnosti je futbalový
turnaj pre všetkých, ktorí majú
radi športovanie.
Tiež sme si pripravili zaujímavý program na Medzinárodný
deň priateľstva alebo chceme
uskutočniť brigádu, pomocou
ktorej by sme vyčistili okolie tlmačského amfiteátra. Budeme
radi, ak sa pripoja aj sympatizanti MCK a životného prostredia.
O pripravovaných podujatiach
sa viac dozviete na našej webovej stránke www.mcktlmace.sk.
Dúfame, že sa uvidíme na
niektorej nami usporiadanej akcií.
Za MCK Romana Gogová.

OZNÁMENIE
Riaditeľstvo ZUŠ Tlmače oznamuje žiakom a rodičom, ktorí majúzáujem o štúdium v ZUŠ v školskom roku 2011/2012,že talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch 16.05.2011 do 31.05.2011 v čase od 13.00
– 16.30 hod. v ZUŠ Tlmače.
Prihlásiť sa možno do výtvarného, hudobného, tanečného odboru a
literárno dramatického odboru – otvárame od septembra 2011.
V hudobnom odbore sa vyučujú nástroje: klavír, akordeón, zobcová
flauta, priečna flauta, klarinet, trubka, spev, cimbal husle, kontrabas,
gitara, bicie a keyboard.
Vek žiakov je v rozpätí – 1. až 4. ročník ZŠ

Kam kráčaš, tlmačská kultúra
Rok 2011 je pre oblasť tlmačskej
kultúry významným medzníkom,
pretože je to dvadsať rokov od
zriadenia príspevkovej organizácie
Mestského kultúrneho strediska v
podobe, v akej ju poznáme. Je to
pre nás čas na bilancovanie, spomínanie, hodnotenie. V tomto období tlmačská kultúra nasmerovala
svoju činnosť najmä na podporu a
rozvoj tzv. miestnej kultúry v zmysle
kultúrnej koncepcie mesta Tlmače. Vznikali nové podujatia, ktoré
postupne prekročili hranice nášho
mesta a prerástli už do tradičných
podujatí, akými sú Tekovské folklórne slávnosti - VIII. ročník, Divadelné dni pod Slovenskou bránou - XX.
ročník, Čriepky - XV. ročník, Tlmačské činohranie - V. ročník, Tekovské
koliesko - III. ročník a sú podporované Ministerstvom kultúry SR, Nitrianskym samosprávnym krajom,
Národným osvetovým centrom a
Maticou slovenskou.
Tieto podujatia sa asi v najväčšej
miere zaslúžili o zviditeľnenie nášho
mesta na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sú organizované nad rámec
základnej koncepcie, čiže aj ich
ﬁnancovanie je v prevažnej miere
zabezpečované z iných, nie z mestských zdrojov ( granty, sponzorské,
či reklamné príspevky ), napr. v r.
2010 získalo MsKS takýmto spôsobom ﬁnančné prostriedky vo výške
cca 17 tis. €.
Ďalšou zložkou je záujmovo umelecká činnosť, kde dnes aktívne
pracuje osem kolektívov a zoskupení ( detský folklórny súbor Plamie-

nok, folklórny súbor Vatra, detský
divadelný súbor Hľadáčik, divadlo
mladých Napočkanie, divadlo dospelých Hľadanie, Mládežnícke centrum
kultúry, hudobná skupina Exit Toilets,
ženská spevácka skupina PO-KU-S),
ktoré viackrát v týždni navštívi viac,
ako 150 členov. Umelecká úroven
jednotlivých kolektívov je na vysokej
úrovni, o čom svedčí aj fakt, že úcinkujú nielen na domácej pôde, ale zúčastňujú sa podujatí v rámci celého
Slovenska, či v zahraničí. V rámci
súťažných prehliadok získavajú najvyššie ocenenia vo svojej oblasti, ako
príklad uvediem divadelný súbor Hľadanie, ktorý v tomto roku už po druhýkrát vo svojej histórii získal nomináciu
na úcinkovanie na pôde Slovenského národného divadla ako jedna z
dvoch najpozoruhodnejších inscenácií na Slovensku. Všetkým, či už
pedagógom, členom jednotlivých
súborov, alebo dobrovoľníkom patrí na tomto mieste úprimné poďakovanie za ich prácu, udržiavanie a
šírenie kultúrnych hodnôt.
Dôležitým pilierom našej činnosti
je organizovanie podujatí pre širokú
divácku verejnosť, ktorých je v roku
zhruba 60 pre cca 55 tis. návštevníkov ročne, pričom najpozitívnejším
javom je vysoká divácka návštevnosť jednotlivých podujatí, vydávame mestské noviny Tlmačské echo,
sme realizátormi webovej stránky
mesta.
Súčasťou MsKS je aj Mestská
knižnica, ktorá v súčasnosti ponúka
čitateľom cca 20 tis. titulov. Jej činnosť nespočíva len vo výpožičnej

službe, no organizuje aj podujatia,
zamerané na výchovu mladého čitateľa a rozvíjanie záujmu o literatúru.
Ako príklad môžem uviesť čitateľský
maratón “Čítajme si...“, ktorého sa
minulý rok zúčastnilo 146 detí, ďalej
je to medzinárodné podujatie Noc s
Andersenom, ktoré bolo organizované našou knižnicou po prvý krát v
tomto roku a píšeme o ňom na inom
mieste.
Toto je len veľmi strohé konštatovanie a bilancovanie činnosti MsKS
Tlmače a tých, ktorí pod jeho hlavičkou aktívne pracujú. Verejnosť
je tou, ktorá nás môže hodnotiť, či
oznámkovať a my radi prijmeme

ďalšie podnety, či návrhy na vytvorenie širšieho priestoru pre uspokojovanie potrieb občanov v našej oblasti. Plody našej práce sa nedajú
vyčísliť, či zmerať, pretože kultúrno-osvetová činnosť vytvára hodnoty
duchovné, ktoré sú určite tou najlepšou investíciou najmä v oblasti
detskej, či mládežníckej tvorivosti.
Zostáva nám len veriť, že tí ktorí majú moc rozhodovať o ďalšom
osude tejto dôležitej oblasti verejného života budú pri svojom rozhodovaní brať túto skutočnosť do úvahy
tak, ako tomu bolo doposiaľ.
Alena Konczová Senešiová,
riad. MsKS

Mesto Tlmače
Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Atletický klub Tlmače
pozývajú na

28. ročník cestného behu

Tlmačská dvadsaťpäťka
dňa 14. mája 2011 so začiatkom o 10,00 hod.
na námestí pred Spoločenským domom v Tlmačoch na Lipníku.
Sprievodné podujatia:
- Zlosovateľná tombola pre všetkých pretekárov aj divákov
- Atrakcie pre deti
Hlavným reklamným
partnerom je SE, a.s.,
člen skupiny Enel
propozície na www.mestotlmace.sk
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Mesto Tlmače, Mestské kultúrne stredisko Tlmače
s ﬁnančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Nitrianskeho
samosprávneho kraja,
pozývajú na

XX. ročník festivalu
Divadelné dni pod Slovenskou bránou
- memoriál bratov Držíkovcov
súťažná prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla
mladých Nitrianskeho kraja

29. apríla - 1. mája 2011 Tlmače - Lipník
PIATOK, 29. apríla 2011
10.00 hod. Divadlo mladých Kremeň na ceste Levice
Lukáš Brutovský: Talenty, tragikomédia,
réžia: Renata Jurčová, vhodné od 15 rokov
13.00 hod. Divadlo mladých Zasesmelendve Nitra
Viliam Klimáček: Lara, trpko - smiešne príbehy
réžia: Katarína Petrusová, vhodné od 16 rokov
16.30 hod. Divadlo mladých 10 v kruhu Bánov
Na motívy J. Grishama Darcovia
... a ešte sa hovorí, komédia
úprava, réžia: Ondrej Remiáš, vhodné od 14 rokov
19.00 hod. Divadlo Paradox Nové Zámky
Lukáš Hemala: Záhadný prípad pána Olivera
mierne absurdná miniatúra
réžia: Ondrej Remiáš
vhodné od 14 rokov
21.00 hod. Balkansambel – koncert hudobnej skupiny
SOBOTA, 30. apríla 2011
10.00 hod. Študentské divadlo VYDI pri UKF Nitra
Vladimír Salay: Posla/de/nie
autorské divadlo
réžia: Ľubomír Šiška
vhodné od 18 rokov
13.00 hod. Divadlo mladých Jednosmerka Levice
Lucia Šuľová: WC UFO
tragikomédia
réžia: Lucia Šuľová
vhodné od 14 rokov
16.00 hod. Divadlo mladých Kameň na ceste Levice
Jana Bodnárová: Sobotná noc
dráma
réžia: Renata Jurčová
vhodné od 16 rokov
19.00 hod. Divadlo BÚ Košice
Zoltán Egressy: Šóška a pečené zemiaky
komédia
preklad a réžia: Peter Cibula
hosť festivalu
21.00. hod. Tlmačské divadelnenie
sláva divadlu, česť spomienkam
spomienkový večer k XX. výročiu festivalu
hudobný doprovod: Taksmesatustretli

Pripravujeme

NEDEĽA, 1. mája
Divadlo mladých Modré divadlo Vráble
voľná dramatizácia knihy Samko Tále – Kniha o cintoríne
Samko, tragikomédia
réžia: Štefan Foltán, vhodné od 18 rokov
11.00 hod. Roman Mihálka, Adrián Ohrádka
Rozprávkáreň, predstavenie pre deti
areál parku pri Spoločenskom dome
vstupné: deti - 1 €, dospelí 1,5 €
14.00 hod. Divadlo Lentaktak Starý Tekov
Jordan Jovkov: Milionár, komédia
réžia: Marek Nichta, vhodné od 12 rokov
16.30 hod. Divadlo mladých Nové Zámky
bratia Čapkovci: Lásky hra osudná, komédia
réžia: Jozef Palacka, vhodné od 14 rokov
18.00 - 19.00 koncert hudobnej skupiny Exit Toilets Tlmače
terasa reštaurácie Spoločenského domu
19.00 hod. Slávnostné vyhlásenie výsledkov....
Predstavenia prebiehajú v divadelnej sále Spoločenského domu v Tlmačoch, na
sídlisku Lipník. Zmena programu je vyhradená.
Vstupné: dospelí 1,5 €, deti a dôchodcovia 0,90 €. Permanentka na všetky
predstavenia: dospelí 10 €, deti a dôchodcovia 5,30 €.
10.0 hod.

reklamný partner ZSE Energia, a.s.
www.mestotlmace.sk

www.dosky.sk

• 29. 4. - 1.5. 2011 Divadelné
dni pod Slovenskou bránou memoriál bratov Držíkovcov
XX. ročník súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých
a divadla mladých Nitrianskeho
kraja
• 30. 4. 2011 Stavanie mája
• 1. 5. 2011 – 15.00 – 18.00 hod.
Tlmače - dolná časť
Návraty... Výstava venovaná tradíciám ľudovej tvorby dolnozemských Slovákov – Kovačica,
Pančevo – Vojlovice s ukážkami
programov spev. skupiny PO-KU-S
• 11.5.2011 FOLKLOVE predpremiéra programu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik Bratislava
vstupné: 10 €, v predpredaji od 10.
apríla 2011, 7 €
Spoločenský dom Tlmače - Lipník
• 14. 5. 2011 Tlmačská dvadsaťpäťka XVIII. ročník preteku v
cestnom behu
• 15. 5. 2011 Deň matiek

Opustili nás
Ing. Stanislav Senovský
Zuzana Bašová
Tibor Kováč
Františka Havranová
Ladislav Šumeraj
Emília Franczenová
Marián Kútik
Štefan Mihál

• 20.5. 2011 Čriepky XV. ročník
regionálnej prehliadky ľudovej slovesnosti detí základných škôl
• 23. – 29.5. 2011 „Hodnoty –
vedecká hračka“
otvorené denne: 15. – 19. hod.
vstupné: 0,50 € Spoločenský dom
Tlmače - Lipník
• 31. 5. 2011 Čítajme si...
IV. ročník detského čitateľského
maratónu
• 3.6. 2011 Tekovské koliesko
• 17. - 19. 6. 2011 Tlmačské činohranie
V. ročník celoštátnej prehliadky
neprofesionálneho činoherného divadla dospelých

Spoločenská
rubrika
Povedali si áno
Mária Moravčíková
a Ashok Priyadarshi Nayak

Narodili sa
Samuel Kováč
Soﬁa Rafaelová
Zuzana Karafová
Simona Havranová
Róland Béreš
Šimon Šabík
Max Faško
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Potešilo nás...
(informácie o dosiahnutých
úspechoch našich občanov pri
reprezentácii mesta v akejkoľvek oblasti)
- Futbalisti FKM Tlmače 22. 1.
2011 zorganizovali na pamiatku
ich bývalého spolužiaka a spoluhráča Juraja Krkošku futbalový
dorastenecký turnaj, na ktorom
si ho uctili minútou ticha.
- Karatistka,
niekoľkonásobná
medailistka z Tlmáč Monika Valachovičová dlhoročná reprezentantka Slovenskej republiky, bola
medzi ocenenými športovcami
mesta Nová Baňa za rok 2010.
Zároveň si za svoje výsledky
v roku 2010 prevzala aj ocenenie z rúk premiérky SR Ivety Radičovej.
- Hokejová rozhodkyňa Michaela
Kúdeľová z Tlmáč, sa ako členka 6 člennej rozhodcovskej výpravy zúčastnila jubilejnej XXV.
Svetovej zimnej univerziády
v Turecku.
- 6. 2. 2011 sa na Európskom
šampionáte klubov zúčastnil

ako reprezentant klubu AC Nové
Zámky aj Tlmačský bežec Milan
Švec.
- 7. 2. 2011 sa v Leviciach konalo
Okresné kolo súťaže „Výtvarné
spektrum“ v neprofesionálnej
výtvarnej tvorbe. V kategória A1:
autori vo veku nad 25 rokov bez
výtvarného vzdelania 1. miesto
získal tlmačan Slavo Hajdučík
– Plavba na gondole.
- František Paluška v roku 2010
otvoril v Tekovskom múzeu už
svoju druhú samostatnú výstavu
obrazov.
- ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského organizovala už 11.
ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v hre na klavíri
Schneiderova Trnava. V silnej
konkurencii dosiahli výborné
umiestnenie: Nina Ďatková strieborné pásmo, Mária Hlavová
bronzové pásmo. Michal Chlebo
získal strieborné pásmo na súťaži Mladých gitaristov, ktoré organizovala ZUŠ Eugena Suchoňa
v Bratislave.
- 5.3.2011 sa zúčastnil tanečný pár

žiačka ZŠ Tlmače Barbora Sklenárová – Marek Kršák súťaže „O
pohár primátora mesta Žiar nad
Hronom“ v spoločenských tancoch. Súťažili medzi dospelými
v latinskoamerických tancoch
a spomedzi 32 párov sa umiestnili na krásnom 4. mieste, čo im
zabezpečilo postup z kategórie
„D“ do vyššej kategórie „C“.
- 5.3.2011 sa žiačka Základnej
školy v Tlmačoch Veronika Mihaliková zúčastnila halovej sú-

ťaže „Zimná liga“ v parkúrovom
skákaní, ktorú zorganizoval jazdecký klub IPPICO – Dunaj, Bratislava, kde sa vo svojej kategórii
do 14 rokov umiestnila na krásnom 3. mieste s koňom SPRITE,
ktorého je majiteľkou.
- 7. 4. 2011 získala v okresnej
súťaži prednese poézie a prózy žiačka Základnej školy v Tlmačoch Viktória Havranová 2.
miesto a postúpila do krajského
kola.

Noc s Andersenom, alebo kde bolo tam bolo...
...bol raz svetoznámi rozprávkar Hans Christian Andersen,
deti zo ZŠ a mestská knižnica
v kultúrnom dome v Tlmačoch
na Lipníku.
Keď som po rokoch otvorila
dvere na tlmačskej knižnici, prekvapilo ma, že vôňa kníh, ktorá
sa mi vždy tak páčila sa vôbec
nezmenila. Na každej poličke
v oddelení pre deti na mňa čakali
spomienky z detstva. Ilustrácie

kníh sa mi už dávno vryli do pamäti.
Bola som veľmi rada keď som
prijala pozvanie a dňa 1.4. som
sa zúčastnila na podujatí Noc
s Andersenom ktoré zorganizovalo MsKS Tlmače v spolupráci
s miestnou Základnou Školou.
Táto akcia sa konala v knižniciach po celkom Slovensku ale aj
v Českej republike, pretože tento
dátum je známy ako týždeň knižníc.
Podujatie sa
začalo o 18:00
a bolo venované
skvelému
rozprávkarovi
Hansovi Chrictianovi Andersenovi. Bol to
muž s veľkou
fantáziou a talentom na písanie príbehov
pre
najmenších.
Každý
z nás určite
dôverne pozná
rozprávky ako
Škaredé
Káčatko, Cínový
vojačik
alebo
Cisárove nové
šaty. Dvadsať
vybratých detí
vo veku od 8
do 13 rokov prišli do knižnice,

aby tu strávili skvelý večer, ale aj
noc plnú hier a rozprávok.
Na začiatku boli deti rozdelené
do štyroch družstiev, ktoré niesli
názvy najznámejších diel autora.
Deti si so záujmom prezreli pripravenú prezentáciu o Andersenovi, z ktorej sa dozvedeli viac
o jeho živote, rodine a tvorbe.
Zúčastnené detičky sa asi najviac
vybláznili pri nočnej hre, kde mala
každá zo skupín nájsť čo najväčší počet vopred skrytých kartičiek
s názvami rozprávok od H. CH.
Andersena. Vyzbrojené baterkami a zdravou súťaživostou sa
pustili do hľadania.
Po vyčerpávajúcej hre sa posilnili ovocím, napečenými dobrotami od mám a starých mám,
alebo pizzou z miestnej pizzerie.
Po chvíľke oddychu sa zapojili do
ďalších úloh. Vymýšľali melódiu
piesne aj s klipom a text k ním si
požičali z rozprávkových kníh Andersena. Zaujalo ma, ako rýchlo
dokážu deti vymyslieť melódiu
a klipy ktoré nám predviedli a ako
dobre spievali.
Ďalšou a zároveň poslednou
úlohou, bolo nakresliť obraz, na
ktorom bude zachytená rozprávka od tohto slávneho autora. To
že detská fantázie nepozná hranice som sa opäť presvedčila, keď
som na papieroch zbadala veľmi
vydarené stvárnenie Paľculienky,
Snehovej kráľovnej, Malej morskej víly či Dievčatka so zápal-

kami. Výtvory detí, sú vystavené
v priestoroch knižnice. Samozrejme, nechýbala ani diskotéka, pri
ktorej deti roztancovali svoje pani
učiteľky s pomocníčkami, vedúcu
knižnice ale aj mňa.
Deťom sa akcia veľmi páčila.
Užívali si hry a pripravené aktivity. Potešilo ich aj spanie pod
spacákmi v knižnici a spoločne
prežité chvíle.
Romana Gogová

Sponzori podujatia
MILSOFT Tlmače
IPA s.r.o. Levice
Predajňa Hang Tran Minh Tlmače
František Paluška Tlmače
Slavomír Hajdučík Tlmače
Autojutra Tlmače
Reštaurácia GARAJ Tlmače
Servis Pizza Tlmače
Ovocie zelenina Greksa Žemberovce
Ďakujeme starým mamám p.
Mihálikovej z Tlmáč a p. Šebovej
z Podlužian, že pre nás pripravili
veľa dobrôt.
Ďalej patrí naše ďakovanie pánovi Ladislavovi Merešovi, ktorý
nás celý čas fotil a pani učiteľke
Zdenke Besedovej za krásnu výzdobu knižnice.
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Športová rubrika
- 10. 4. 2011 sa naši tlmačskí bežci – Silvia Havranová a Milan Švec
zúčastnili behu Devín Bratislava. Z celkového počtu účastníkov
5176 z toho 3200 mužov Milan Švec sa umiestnil na 15. mieste
s časom 39:12 a 950 žien Silvia Havranová sa umiestnila na 299
mieste.
- Vodácky klub Tlmače v tomto roku rozšíril svoju činnosť aj o oddiel
vysokohorskej turistiky a speed badmintonu. Hoci je turistická sezóna už v plnom prúde, stihli už zimnú prípravu v rakúskych Alpách
a zimný výstup na berchtesgadenský Watzmann. Na tento rok je
ešte pripravený speed badmintonový turnaj v máji na futbalovom
ihrisku v Tlmačoch, splav Hrona a Salzy a zopár expedicii do Álp.

Atletický klub mesta Tlmače bilancuje
Po miernej stagnácii v počte
členov v roku 2009 môžeme s radosťou skonštatovať, že počet
našich členov znova rastie. Prvé
náznaky sa ukazovali už na jeseň
2010, ale doslova to prepuklo na
záver roku.
Hlavne by sme chceli vyzdvihnúť
dve naše nové členky – Michaelu
Kúdeľovú a Sylviu Havranovú.
Po úspešnom absolvovaní najprv 10 decembrových kilometrov
v neďalekom Rybníku, potom 15
km na tohtoročnej jarnej Pyxide
v Čiernych Kľačanoch si s odvahou mladých trúﬂi na celý polmaratón /21,1 km/ v poslednú marcovú nedeľu v Bratislave.
Tento polmaratón sa konal
v rámci VI. ročníku ČSOB maratónu. Videli sme tu mnohé známe
tváre, napr. tenistu Dominika Hr-

batého, či moderátora FAN rádia
„Sajfu“...
Za náš Atletický klub svojich
42 195 metrov odbehla ako svoj
už 200-tý maratón Eva Seidlová
a ako 5-ty Eva Čuga.
Polmaratónsku trať absolvovali
už spomínané Michaela a Silvia,
Milan Švec, Slavomír Hajdučík
st. a Slavomír Hajdučík ml. Kým
poslední dvaja zdolali trať ako
ostrieľaní borci, pre dievčatá to
bolo niečo nové, neodskúšané.
S odvahou a chuťou sa pustili do
boja a prekonali samé seba.
V cieli sa to neobišlo bez pár slzičiek dojatia a šťastia. Samozrejme i spokojnosti a s tajnou túžbou
si na rok preteky zopakovať, ale
už na celej – maratónskej trati.
Ing. Eva Seidlová

Šport v Tlmačoch má 60 ročnú históriu
Zachytiť pravdivo najstaršie dejiny športového hnutia kdekoľvek nie
je jednoduché. Jednak preto, že
jeho počiatky siahajú ďaleko do minulosti, ktorá sa sama postarala o
to, že dodnes sa zachovalo len málo
písomných prameňov, jednak preto,
že v tej dobe sa málo pamätalo na
skutočnosť, že raz bude ktosi robiť
sumár toho, čo bolo. Pre nedostatok materiálu i výskumu nepoznáme úplné začiatky rozvoja športu a
telovýchovy ani v Tlmačoch.
Vo svojich začiatkoch bol šport
predovšetkým zábavou vypĺňajúcou chvíle aktívnym dejateľom i
divákom, poskytujúcim rozptýlenie.
Len tak si možno vysvetliť obrovské
nadšenie športových fanúšikov,

E
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ktoré aj v obci Tlmače, kde ešte v
polovici minulého storočia boli len
trávnaté plochy a les, viedlo k tomu,
že popri budovaní závodu a bytov
v ich blízkosti vyrástli aj prvé športoviská. Pravda, situácia bola oveľa
zložitejšia, než sa dnes s odstupom
rokov zdá. Ťažko hovoriť o cieľavedomom, pravidelnom športovaní na
masovom základe.
Začiatok skutočného
rozvoja
športu v Tlmačoch siaha do prvých rokov výstavby kotlárskeho
závodu (1949 – 1951). Príchodom
robotníkov či technikov do závodu,
prichádzajú do Tlmáč aj športovci, ktorí začali organizovanú činnosť. V Tlmačoch bola Dobrovoľná športová organizácia (Závodná

telocvičná jednota) s názvom ZTJ
Spartak ZSMK Tlmače ustanovená 6. marca 1951. S rozširovaním
kotlárskeho závodu
a nárastom
počtu pracovníkov sa zvyšoval aj
počet obyvateľov Tlmáč, ktorí začínajú prejavovať záujem o športové
aktivity. Spočiatku športovali najmä
muži - futbal, pästiarstvo, stolný
tenis, vodácky šport, ku ktorým sa
postupne pridávajú aj ženy – volejbal, hádzaná.
Najdôležitejším medzníkom rozvoja športu v Tlmačoch bola výstavba futbalového štadióna. Základný kameň na jeho výstavbu bol
položený 19. apríla 1953. Na položeniu základného kameňa na stavbu štadiónu sa zúčastnil predseda

Slovenského výboru pre telovýchovu Dr. Viktory, organizačný pracovník telovýchovného oddelenia SOR
Trubačík, predseda DŠO Spartak
ZSMK Tlmače Bernáth, predseda
OV TVŠ Levice Tomko a i.
Počas 60 – ročnej histórie športu v Tlmačoch vykazovali, resp.
vykazujú svoju činnosť oddiely:
basketbal (1967), box – pästiarstvo(1953), cyklistika (1953), ľadový hokej (1963), hádzaná (1955),
krasokorčuľovanie (1975), stolný tenis(1953), vodáctvo (1956), atletika
(1984), futbal (1953), kolky (1960),
motorizmus-motokros (1961), RTVŠ(1967), šach(1961), tenis (1986),
turistika (1962), volejbal (1961),
j.ž.
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