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Slovo na úvod
Vážení spoluoobčania,
v mene
všetkých poslancov
a zamestnancov mesta Tlmače,
Vám želám úspešný vstup do nového roka 2013 a prajem veľa zdravia, rodinnej pohody a pracovných
úspechov.
V roku 2013 očakávame dve
výnimočné udalosti, ktoré sú mimoriadne dôležité v celej našej spoločnosti, teda aj v živote nášho mesta.
V týchto dňoch si pripomíname
dvadsiate výročie našej samostatnosti. 1. januára 1993 sa zavŕšil
národno-emancipačný
proces,
ktorý vyústil do vzniku samostatnej
Slovenskej republiky. Cesta k samostatnosti však nebola ani ľahká,
ani bezproblémová. Voľby v roku
1992 ukázali rozdielne mentálne
nastavenie českej a slovenskej
časti federácie. Čo nasledovalo
v druhej polovici roka 1992, len
logicky nadviazalo na poznanie, že
zosúladiť slovenské a české názory
na spoločný štát nie je možné. Sedemnásteho júla 1992 SNR prijala
Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky a následne na to 1.
septembra 1992 prijal slovenský
parlament Ústavu Slovenskej republiky. Jeseň roku 1992 sa niesla
v znamení rokovaní o technických
aspektoch rozdelenia spoločného
štátu. 25. novembra 1992 prijalo FZ
ústavný zákon o zániku federácie
a 1. januára 1993 vznikli dva nové
samostatné štáty Česká republika
a Slovenská republika.
Pri hodnotení dvadsaťročného
obdobia našej samostatnosti môžeme konštatovať, že napriek všetkým
ťažkostiam je príbeh samostatnej
SR príbehom úspechu. Niektoré
vplyvné denníky privítali slovenskú
samostatnosť smútočne, s čierno
orámovanými prvými stranami.
Katastroﬁcké scenáre neprajníkov
slovenskej samostatnosti sa však
nenaplnili. Dnes, dvadsať rokov po
vzniku Slovenskej republiky síce
máme vlastný štát, ale boj o jeho
charakter je stále pred nami. Verím,
že v najbližších dvadsiatich rokoch
sa budeme uberať cestou, po ktorej úspešne zavŕšime boj za to, aby
Slovenská republika bola nielen samostatným, ale aj demokratickým
a spravodlivým štátom a dobrým
miestom pre život pre našu a nasledujúce generácie.
Na tejto ceste nám môže napo-
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môcť pohľad na činnosť slovanských apoštolov a spolupatrónov
Európy. Príležitosťou k tomu je
tohtoročné jubileum. Udalosť veky
rozhraničujúca, udalosť celého
nášho národa: 1150 rokov od príchodu misionárov, vierozvestov
– svätého Cyrila Konštantína a
svätého Metoda – na naše územie. Ich pôsobením naši predkovia
vstúpili do európskych dejín, do
vtedajšieho sveta svojou písomnou
kultúrou, právnym poriadkom, predovšetkým však etickými normami kresťanstva. Svojou múdrosťou
predišli storočia, keď osvojovanie
evanjelia prijímali autenticky vo
svojej rodnej reči. V roku 2013 si
pripomíname 1150. výročie príchodu
sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
Toto jubileum nemá byť len historickou spomienkou, ale aj príležitosťou posilniť si vieru, aby sme mohli
byť pokračovateľmi evanjeliového
svedectva sv. Cyrila a Metoda v
dnešnom svete. Slovenská republika sa k cyrilometodskému dedičstvu hlási vo svojom základnom
dokumente – v Ústave Slovenskej
republiky, ako aj prostredníctvom
rozličných významných historických
monumentov či literárnych diel.
Prispejme spoločne aj v našom
meste k dôstojnému sprítomneniu
uvedených jubileí realizáciou rozličných aktivít a podujatí.
Mgr. Július Žúbor
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- Prerokované bolo hospodárenie jednotlivých organizácií mesta
k 30.6. 2012 – Technických služieb
s.r.o., Bytreal-u s.r.o., Mestského
kultúrneho strediska a Mesta Tlmače. Predseda ﬁnančnej komisie,
Ing. Tibor Procházka informoval, že
pre nepriaznivé hospodárske výsledky Technických služieb sa vedenie mesta rozhodlo, že sa zrušia
ako s.r.o. a od 01.01.2013 bude v
meste fungovať oddelenie mesta
pre zabezpečenie činností, ktoré
zabezpečovali Technické služby
Tlmače s.r.o. Ing. Milena Kubicová
informovala prítomných, že pred rokovaním Mestského zastupiteľstva
(ďalej MsZ) sa uskutočnilo rokovanie, na ktorom sa zúčastnili: JUDr.
Július Kováčik, primátor mesta Ing.
Július Bizoň, prednosta úradu Ing.
Gabriel Belák, konateľ spoločnosti
Peter Homoľa a kontrolórka mesta.
Záverom tohto rokovania bolo hlavne odporúčanie JUDr. Kováčika,
aby Technické služby Tlmače s.r.o.
postupovali v súlade so zákonom č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
- Predseda ﬁnančnej komisie
Ing.
Procházka doplnil úpravu
rozpočtu, ktorá bola poslancom
predložená o zvýšenie príjmovej
časti rozpočtu o sumu 40 tis. €.
Ide o vrátené ﬁnančné prostriedky
z projektu rekonštrukcie centrálnej
zóny v dolnej časti mesta Tlmáč. Z
tejto čiastky sa vyčlení na chodník
ku kostolu 5 tis. € a navýši sa rozpočtová položka 642006 – členské
príspevky o 230,- €. Táto položka
je o túto sumu prekročená a už by
sa do 31.12.2012 meniť nemala.
Zostatok 34.770,- € zostane ako
rezerva.
- MsZ zobralo
na vedomie
a schválilo úpravu Všeobecno-záväzného nariadenia (ďalej VZN)
1/2011 dodatkom č. 3. na sumu
12,- € z doterajšej sumy 8,- € zvýšenie príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole
na jedno dieťa.
- Správa z kontroly 6/2012 plnenie príjmov a čerpania výdavkov
rozpočtu mesta - Ing. Milena Kubicová informovala prítomných, že v
príjmovej časti rozpočtu nie sú zahrnuté príjmy za komunálny odpad
od právnických osôb, ktoré plynú
do Technických služieb a Technické
služby by ich mali previesť na účet
mesta.
- Správa z kontroly 9/2012 hospodárenie a stav obchodnej spoločnosti Technické služby Tlmače
s.r.o. - Mgr. Stanislav Titurus vyzval
na urýchlené riešenie situácie v
Technických službách pre zlý hospodársky výsledok. Primátor Ing.
Július Bizoň pripomenul, že už pri
prerokovávaní bodu č. 5 informoval, že od 01.01.2013 budú služby
vykonávané oddelením mesta.

- Správa z kontroly 11/2012 kontrola nápravných opatrení - Zo
správy kontroly nápravných opatrení vyplýva, že sa nápravnými
opatreniami mesto nezaoberá a
kontrolné zistenia sa tak neriešia.
Ing. Milena Kubicová uviedla ku
ktorým kontrolným zisteniam neboli
vypracované a predložené nápravné opatrenia.
- Zmluva o zriadení vecného
bremena ZSE Distribúcia - Ing.
Kováčiková informovala, že Západoslovenské elektrárne vykonali rekonštrukciu elektrických sietí a pre
takéto líniové stavby je potrebné
zriadiť vecné bremená a zapisujú
sa vkladovým konaním na kataster.
Katastrálny úrad nevykoná vklad
bez uznesenia MsZ.
- Schválenie umiestnenia novej
čistiarne odpadových vôd mesta
Tlmače - MsZ berie na vedomie a
schvaľuje umiestnenie čistiarne odpadových vôd, ktorá má byť uskutočnená v katastrálnom území Tlmače, medzi riekou Hron a štátnou
cestou Tlmače – Veľké Kozmálovce, juhovýchodne od jestvujúceho
areálu ČOV SES a.s., mimo zastavaného územia mesta na ornej
pôde na parcelách registra CKN
č. 744/1, registra EKN 746, 747/1,
747/2, 747/3, 747/4, 748/1, vrátane
dočasného záberu pre zriadenie
staveniska na parcelách registra
EKN č. 745/2, 746, 747/1, 747/2 v
zmysle projektovej dokumentácie
vypracovanej ﬁrmou MIPRO s.r.o.,
autorizovaný stavebný inžinier Ing.
Marián Mikloš, Nevädzova 6 F,
82101 Bratislava, z 01/2012.
- Mestské zastupiteľstvo poverilo
primátora mesta začať rokovania
so všetkými majiteľmi pozemkov
pod budovou MŠ na Novej ulici v
Tlmačoch za účelom uzatvorenia
zmlúv o prenájme pozemkov, prípadne ich kúpy.
- Zrušenie uznesenia č. 81/2011
a prijatie nového vo veci odkúpenia pozemkov a časti inžinierskych
sietí do majetku mesta od Slov.
elektrární a.s. Bratislava v lokalite
,,Francúzska dedina“ Tlmače – Lipník. Informáciu k tomuto bodu podala Ing. Kováčiková. Nová zmluva
bola rozšírená o stavby konštrukcií
ciest a chodníkov, z tohto dôvodu
sa upravuje aj kúpna cena.
- Schválenie rozšírenia miest v
urnovom háji na cintoríne Tlmače-Lipník - primátor Ing. Július Bizoň
informoval prítomných, že ﬁnančná
komisia navrhuje rozšírenie urnového hája zapracovať do rozpočtu
mesta na rok 2013. Presunutie sa
odporučilo aj z dôvodu blížiaceho
sa sviatku zosnulých a aj zimného
obdobia.
- Schválenie prvej etapy montáže
bezdrôtového rozhlasu - Západoslovenská energetika ruší betónové
stĺpy na ktorých máme umiestnený
mestský rozhlas, preto je potrebné
vyriešiť jeho umiestnenie. Boli na-

vrhnuté dve možnosti: Uskutočniť
prekládku rozvodov mestského
rozhlasu z demontovaných betónových stĺpov na nové stĺpy, alebo
zriadenie prvej etapy bezdrôtového
mestského rozhlasu v trase rušených betónových stĺpov. Vybudovanie prvej etapy nového mestského
rozhlasu sa zapracuje do rozpočtu
mesta na rok 2013.
- Boli odsúhlasené sociálne výpomoci ôsmim občanom v hmotnej
núdzi v celkovej sume 264,- €.
- Informácie primátora mesta:
- Dňom 01.08.2012 bola do pracovného pomeru prijatá p. Partlová
ako pracovníčka voľnočasového
centra. V rámci skvalitnenia a rozšírenia ponuky sociálnych služieb
mesto zriadilo denné centrum, v
ktorom sa zabezpečuje záujmová
činnosť pre občanov.
- Primátor mesta Ing. Bizoň, požiadal MsZ o schválenie vybudovania chodníka ku kostolu na Lipníku.
Finančná komisia navrhla vyčleniť
na tento účel v rozpočte mesta 5
tis. €.
Interpelácie poslancov, pripomienky občanov:
Poslanci:
Daniela Mikušová – spýtala sa či
sa vie, čo bude s Preciosou a kedy
sa bude otvárať Tesco. Odpovedal
primátor mesta - má informácie, že
o areál Preciosy prejavil záujem
taliansky investor, žiadne iné konkrétnejšie informácie nemá. Tesco
sa bude otvárať 19.9.2012.
Mgr. Július Žúbor – vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní a prípravných
prácach Tlmačskej grámory. Vyzval
pracovníkov MsÚ a poslancov, aby
sa aktívne zúčastňovali na organizovaní takýchto podujatí organizovaných mestom.
Mgr. Stanislav Titurus – sa spýtal
v akom stave je situácia s futbalovým štadiónom. Odpovedal primátor - je to dlhodobá záležitosť s
neistým výsledkom.
Občania:
Eduard Samlek :
- v deň konania MsZ bol celoslovenský štrajk učiteľov, chcel vedieť,
či budú mať tento deň učitelia zaplatený
- či mesto neuvažuje zriadiť niečo ako izbu historických tradícií a
či má mesto koncepciu turistického
ruchu
- ďalej navrhuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva, na ktorom by sa riešila koncepcia športu v Tlmačoch.
Podľa jeho názoru je slabá podpora zo stany našich podnikateľov a
či mesto nemá páky cestou daní
na majiteľov futbalového ihriska a
tenisových kurtov.
Na otázku zaplatenia mzdy učiteľov počas štrajku pánovi Samlekovi odpovedal Mgr. Július Žúbor
- tento deň mali učitelia neplatené
voľno. Na otázku, či mesto neuva-

žuje zriadiť izbu historických tradícií odpovedal primátor mesta, že
o zriadení izby historických tradícií uvažoval, ale zatiaľ sa nenašli
vhodné priestory. Na podporu športu mesto robí všetko, čo mu rozpočet dovolí.
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- Úprava VZN č. 1/2011 – dodatkom č. 4 zvýšenie školného v
školskom klube Výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školskom klube detí
1) Záujmová činnosť v školskom
klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tlmače sa uskutočňuje
za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou.
2) Výška mesačného príspevku
za čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí za
jedno dieťa je 5,- €, najviac 15%
sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa.
3) Výška mesačného príspevku za čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí
za jedno dieťa v hmotnej núdzi sú
2,- €.
Účinnosť dodatku č. 4 je od
01.01.2013.
-Prerokovanie a schválenie dodatku č. 1 k VZN 27/2009 - o poskytovaní opatrovateľskej služby a
o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta TLMAČE
1) Prijímateľ opatrovateľskej
služby je povinný platiť určenú
úhradu za poskytnutie opatrovateľskej služby v sume určenej príslušným VZN mesta Tlmače ako poskytovateľom opatrovateľskej služby.
2) Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje mesto Tlmače v
sume 0,65 € za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby.
3) Úhradu za opatrovateľskú
službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín za kalendárny mesiac, v ktorom
sa opatrovateľská služba poskytla,
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
4) Rozsah a podmienky úhrady
za poskytovanie opatrovateľskej
služby si klient dohodne s mestom
Tlmače v zmluve o poskytovaní
opatrovateľskej služby.
- VNZ č. 3/2012 – dane a miestne poplatky pre rok 2013
Prehľadné tabuľky uvádzame
samostatne na inom mieste
- Vytvorenie oddelenia - Technické zabezpečenie mesta od 1.
1.2013
Novým návrhom mesta voči dohode na predošlých MsZ bolo, že
sa zriadi príspevková organizácia
Technické služby mesta Tlmače . Vedenie mesta rozhodlo, tak
ako oznámilo na rokovaní MsZ v
septembri, že od 1.1.2013 bude
zriadené nové oddelenie mesta,
ktoré bude zabezpečovať čistotu
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v meste, úpravu verejnej zelene
a činnosti v zmysle nákladových
položiek mesta pre služby. Spoločnosť Technické služby Tlmače
s.r.o. ukončí svoju činnosť a konateľ podá na súd návrh na konkurz a
tým zaháji likvidáciu spoločnosti.
Predložený návrh nebol v súlade
s dohodnutou koncepciou, preto ﬁnančná komisia požadovala pokračovať pri riešení spoločnosti Technické služby mesta Tlmače s.r.o.
tak, ako bolo dohodnuté. Odporúča
poslancom odsúhlasiť len zriadenie
oddelenie mesta , ktoré bude pre
mesto zabezpečovať služby len do
výšky plánovaných ﬁnančných položiek odsúhlasených v mestskom
rozpočte pre príslušný rok. Nové
oddelenie bude mať 5 zamestnancov a náklady na činnosť budú v
takej výške, ako bola stanovená
výška rozpočtu na tie činnosti, na
ktoré sa oddelenie zriaďuje - cca
55 tis. €.
Prerokovanie a schválenie kúpnej zmluvy medzi Technickými
službami Tlmače s.r.o. a mestom
Tlmače
Ing. Tibor Procházka predseda
ﬁnančnej komisie vyjadril poľutovanie nad tým, že k predloženému návrhu kúpnej zmluvy neboli
poslancom napriek požiadavkám
ekonomickej komisie predložené
prílohy na ktoré sa odvoláva Článok 1. kúpnej zmluvy. Ing. Gabriel
Belák, prednosta Mestského úradu
dodatočne, počas rokovania MsZ
predložil poslancom prílohy č. 1,2,3
k nahliadnutiu.
/ Výťah zo Zmluvy - Zmluvné
strany sa vzájomne dohodli na kúpnej cene vo výške 64 966,88 € bez
DPH, 12 993,38 € DPH, čo predstavuje spolu 77 960,26 € s DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci vysporiada kúpnu cenu v lehote do 31.12.2012.
Úprava rozpočtu č. 4/2012
Ing. Procházka uviedol, že ﬁnančná komisia odporúča poslancom schváliť úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 tak, ako
bola predložená s tým, že sa ruší
položka č. 642001 vo výške 12 tis.
€ určenej pre činnosť príspevkovej
organizácie – Technické služby
mesta Tlmače.
Prerokovanie prenájmu pozemkov pre vybudovanie prístupovej
komunikácie
Z dôvodu nedostatku garáží v
meste Tlmače sa spoločnosť LEV
real s.r.o. rozhodla pre projekt „Novostavba radových garáží“. Počas
prípravy projektovej dokumentácie
však narazili na problém, ktorým
je prístup k plánovaným garážam,
ktorý bol naplánovaný z ulice Kotlárska spoza existujúcich garáží.
Zistilo sa, že prístup k existujúcim
garážam bude ﬁrmou Tlmačská
energetická, s.r.o. zastavaný prístavbou. Spoločnosť Tlmačská
energetická s.r.o. má už právoplat-

né stavebné povolenie pre projekt
výstavby, ktorý nerieši ako budú
majitelia existujúcich garáži vchádzať a vychádzať z nich. Spoločnosťou LEV real vypracovala nové
riešenie vjazdu zo severnej strany
Kotlárskej ul. Toto riešenie však
vyžaduje právny vzťah s mestom
Tlmače, pretože dotknuté parcely
sa nachádzajú vo vlastníctve mesta Tlmače.
Projekt miestnej prístupovej komunikácie k novostavbe radových
garáží rieši aj problém zamedzenia
prístupu majiteľov existujúcich garáži k nim. Tlmačská energetická
s.r.o. ktorá schváleným stavebným povolením znemožní prístup k
existujúcim garážam prisľúbila, že
sa bude ﬁnančne spolupodieľať na
riešení prístupu k existujúcim garážam. Vybudovanú miestnu komunikáciu k existujúcim garážam spoločnosť LEV real s.r.o. odovzdá po
vybudovaní do vlastníctva mesta
Tlmače za symbolickú cenu 1,- €.
Na realizáciu predmetného zámeru
je potrebné, aby mesto na čas trvania realizácie prenajalo predmetné
pozemky pre spoločnosť LEV real
s.r.o.
- Zrušenie správcovstva ZŠ pre
T-18 a prevod majetku do mesta
Tlmače k 01.01.2013 - Telocvičňu
T-18 spravovala doposiaľ Základná
škola. Od 1.01.2013 prejde správa
telocvične pod mesto Tlmače.
Správa z ﬁnančnej kontroly č.
12/2012 kontrola poskytovania
sociálnej pomoci - Ing.Kubicová
upozornila na rastúci trend poskytovania sociálnych výpomocí a navyšovanie rozpočtu tejto položky.
Mgr. Július Žúbor pripomenul, že v
minulosti sa jednotlivé žiadosti prehodnocovali jednotlivo v Mestskej
rade a rozpočet určený na sociálne
výpomoci sa neprečerpával.
Ing. Procházka navrhuje zrušiť
VZN a nahradiť ho Smernicou. Je
nutné výšku sociálnych výpomocí
limitovať v rozpočte mesta a poskytovať ich iba v schválenom limite a
v nevyhnutných prípadoch v zmysle zákona.
17. Správa z ﬁnančnej kontroly
č. 8/2012 dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov v
oblasti školstva v Základnej umeleckej škole.
Ing. Kubicová informovala, že pri
ﬁnančnej kontrole v ZUŠ neboli zistené žiadne nedostatky ale pripomenula, že stav budovy je v zlom
technickom stave, treba sa tým zaoberať a hľadať náhradné riešenia.
Interpelácie poslancov, pripomienky a otázky občanov
Poslanci:
Mgr. Stanislav Titurus - ako pokračujú práce na budovaní mestského rozhlasu a informácie o úraze v Relax centre.
Odpoveď primátora mesta – tieto
práce sú naplánované v rozpočte
mesta na rok 2013. Úraz v Relax

centre sa stal žiakovi ZŠ, ktorý tam
bol s triedou na hodine telesnej výchovy. Prepadol sa pod ním poklop
kvôli zhrdzavenej konštrukcii, ktorá
ho mala podopierať.
Ing. Procházka opätovne upozornil, že príčinou bolo, že správca objektu neupozornil mesto na
nebezpečenstvo úrazu a ohrozenia osôb a preto je najvhodnejším
spôsobom mať majetok mesta pod
priamou kontrolou mesta.
Mgr. Július Žúbor upozornil prítomných na akcie organizované
MsKS, ako budú Actus Hominis,
Vianočné trhy, Vianočný koncert
ZUŠ, Vianočné pastorále. Opýtal
sa, či sa neuvažuje so slávnostným
pripomenutím si 20. výročia vzniku
Slovenskej republiky. Ďalej navrhuje hľadať riešenia na rozšírenie
parkovacích miest a vybudovanie
chodníka z Lipovej ulice k Tescu.
Občania:
Pán Hruška ml. - nastala už náprava s vypracovaním nápravných
opatrení z vykonaných ﬁnančných
kontrol ?
Odpoveď Ing. Kubicovej – k
náprave došlo, nápravné opatrenia
boli predložené.
Pán Hruška st. - nie je možná
nejaká parcelácia okolo činžových
domov tak, aby sa obyvatelia starali o okolité priestranstvá? Tiež
poukázal na málo parkovacích
miest a aj na to, že veľa vodičov zle
parkuje v blízkosti zákrut a križovatiek, čo je značne nebezpečné.
Ing. Procházka pripomenul, že
najlacnejším a najefektívnejším riešením by bolo vytvoriť jednosmerné ulice v meste.

14.12.2012

- Úprava rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 5/2012 - Ing. Procházka uviedol, že pri úprave rozpočtu
sa prejednávali 2 položky, ktoré ﬁnančná komisia odporúča schváliť.
Pred zasadnutím MsZ bola doručená požiadavka ZŠ o navýšenie rozpočtu pre školskú jedáleň, pretože
ich príjmy nepokrývajú všetky ich
výdavky. Upozornil, že všetky školy
v pôsobnosti Mesta Tlmače dostávajú dotácie v plnej výške, mesto
im prispieva ešte naviac ako majú
nárok – cca 110 % a stále sú požiadavky na ﬁnancie navyše. Vyzýva
preto riaditeľov škôl, aby pristúpili k
šetreniu a prijali také opatrenie, aby
im ﬁnančné prostriedky vo výške
100% postačovali na prevádzku.
- Schválenie programového rozpočtu na r. 2013 – 2015 - Ing. Procházka konštatoval , že rozpočet
je veľmi optimistický a neprejavila
sa v ňom 15% úspora dohodnutá
medzi vládou a Združením miest
a obcí. Upozornil na riziko nedodržania výdavkov pre novozriadené oddelenie mesta na technické
zabezpečenie mesta, teda cca vo
výške 55 tis. €. Skoro celá čiastka
sa premietla na mzdy a nezostáva-

jú prostriedky na materiálne zabezpečenie činností.
Aj napriek týmto rizikám ﬁnančná komisia odporúča rozpočet na
rok 2013 schváliť, nakoľko je lepšie mať schválený rozpočet ako
prejsť na provizórium. Uviedol, že
vedenie mesta zodpovedá za plnenie jednotlivých položiek rozpočtu.
Predseda komisie upozornil, že
výšku jednotlivých položiek nebolo
možné konkretizovať pre nedoriešenie zmlúv o prenájme a správe
majetku pre rok 2013. Do diskusie
o rozpočte na rok 2013 sa zapojil
aj Mgr. Július Žúbor, pripomenul, že
na chod a prevádzku mesta musia
byť peniaze, ale zníženie dotácií
pre športové kluby a občianske
združenia mesta o 33 % môže pre
niektoré znamenať aj zánik. Sú to
organizácie, ktoré zabezpečujú kultúrny a športový život mesta, preto
je potrebné, aby sa na podujatia,
ktoré sa v meste konajú pravidelne
ﬁnancie našli.
- Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok
2013
Ing. Kubicová uviedla, že návrh
programového rozpočtu na roky
2013 až 2015 je spracovaný prehľadne, ale nie je v ňom zohľadnené 15% šetrenie, na ktorom sa
dohodla vláda SR so zástupcami
ZMOS-u a bolo o tom podpísané
memorandum.
- Schválenie štatútu MsKS Tlmače
Štatút predložila riaditeľka MsKS
Alena Konczová Senešiová. Mgr.
Július Žúbor, ako predseda kultúrnej komisie upozornil, že je stále
v platnosti Štatút z rokov 1990-91,
kedy ešte k mestu boli pridružené
obce Veľké a Malé Kozmálovce.
Jeden z hlavných dôvodov potreby
schválenia nového štatútu je ten,
že musí byť v štatúte vyčlenené
poslanie a predmet činnosti MsKS.
Štatút je potrebný pri podávaní žiadostí na granty z ministerstva kultúry SR a eurofondov.
- Schválenie žiadosti o ﬁnančnú
výpomoc pre MsKS
Riaditeľka MsKS požiadala MsZ
o schválenie ﬁnančnej výpomoci
vo výške 3 750 €, ktoré použije na
úhradu svojich záväzkov pre Technické služby Tlmače s.r.o. z dôvodu zániku tejto organizácie. Po
vyúčtovaní nákladov za energie za
rok 2012 predpokladá, že jej bude
vyčíslený prebytok vo výške cca 6
tis. € a z tejto sumy bude pôžička mestu vrátená. Ing. Procházka
upozornil na to, že pre rok 2013 má
MsKS ponížený rozpočet o 10 tis.
€ a vidí riziko, že jej tieto prostriedky na zaplatenie energii budú v
rozpočte pre budúci rok na vykrytie
nákladov chýbať, lebo ich MsKS
bude musieť vrátiť mestu a na rok
2013 jej opätovne vznikne deﬁcit
na úhradu energii.
(Pokračovanie na str. 4)
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Informácie zo zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v r. 2012
(Dokončenie zo str. 3)
Prerokovanie a schválenie odkúpenia pohľadávky podľa úverovej
zmluvy
Mesto Tlmače plánuje odkúpiť
pohľadávku od Prima banky na zabezpečenie majetku mesta za úver
pre technické zhodnotenie Spoločenského domu na Lipníku, ktorý
bol pre úver založený nehnuteľný
majetok mesta .
Poverenie primátora zabezpečiť
vypracovanie nového územného plánu mesta - V zmysle § 11, ods.2 Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon) je mesto povinné mať vypracovaný platný územný plán. Existujúca
dokumentácia „Územný plán sídelného útvaru“ z r.1986, nachádzajúca
sa na mestskom úrade obsahuje len
výkresovú - graﬁckú časť bez textovej smernej a záväznej časti . Z
tohto dôvodu je potrebné oprávnenou osobou prehodnotiť stav existujúcej ÚPD a navrhnúť postup pri
zabezpečení jej doplnenia, aktualizácie, prípadne spracovanie nového
územného plánu mesta.
Schválenie zámeru kúpy 32 bytov
v bytovom dome p. č. 5999/98 k. ú.
Tlmače, Topoľová ul. od spoločnosti
Obecné byty s.r.o. ČSA 29, Levice.
Kolaudácia by sa mala konať v
decembri 2012 a odovzdávanie bytov do užívania sa plánuje v máji
2013.
Mgr. Július Žúbor sa opýtal, koľko žiadostí o pridelenie bytu mesto
eviduje a aké sú kritéria na ich pridelenie.
Odpoveď primátora mesta - mesto
vypracuje VZN, ktoré bude obsaho-

vať aj podmienky prideľovania bytov,
lebo úver sa bude splácať z nájomného. Mesto podľa novo zrevidovaných žiadostí eviduje cca 80 žiadostí
o pridelenie bytu.
Schválenie sociálnych výpomocí
Schválených bolo 15 žiadostí
v celkovej sume 925,- € občanom
v hmotnej núdzi.
Interpelácie poslancov, pripomienky a otázky občanov
Mgr. Stanislav Titurus - navrhuje, aby sa pri tvorbe nového VZN o
sociálnych dávkach nastavili tvrdšie
pravidlá, napr. že fajčiar nemá nárok
na sociálnu dávku.
Mgr. Július Žúbor – mrzí ho, že
nie sú zosúladené vzťahy mesta a
jednotlivých organizácií pôsobiacich
v meste. Všetky organizácie mesta
by mali spolu spolupracovať a tešiť
sa zo spoločne vydarených akcií.
Ako kronikár zaznamenal v roku
2012 celkom 112 údajov uverejnených v tlači o športových a kultúrnych aktivitách, ktoré sa týkali mesta Tlmače a ich obyvateľov. Preto
športové a kultúrne bohatstvo, čo
mesto Tlmače má treba rozvíjať
a podporovať aj samotnou účasťou
poslancov na týchto podujatiach.
Jeho požiadavka bola nielen zúčastniť sa, ale byť aj nápomocný pri ich
organizovaní.
Informácia primátora mesta –
v jarnom období je plánovaná výmena okien v počte 168 ks na budove
Základnej školy v Tlmačoch z poskytnutých ﬁnančných prostriedkov
Ministerstva školstva Slovenskej
republiky.
Prevzaté zo zápisníc zasadnutí
Mestského zastupiteľstva
spracovala AKS

Obmedzenie funkčnosti mestského rozhlasu
V dôsledku demontáže stĺpov vysokého a nízkeho napätia spoločnosťou ZSE Distribúcia a.s. Bratislava došlo k obmedzeniu funkčnosti mestského rozhlasu na ul. ČSA, Slovanská, Školská, Dlhá,
Ružová a Viničná. Z dôvodu vysokých finančných nákladov bude
investičná akcia na jeho rekonštrukcia zapracovaná do rozpočtu
pre rok 2013. Všetky dôležité oznamy budú občanom dostupné na
úradnej tabuli pred Mestským úradom Tlmače, alebo na mestskej
stránke (www.mestotlmace.sk).

STRATY A NÁLEZY – UPOZORNENIE

V prípade nájdených predmetov, a taktiež v prípade nahlásenia straty, obráťte sa na pracovníkov Mestského úradu na
prízemí v kancelárii prvého kontaktu.

Chcete zviditeľniť
svoju ﬁrmu?

Ponúkame Vám príležitosť
prezentovať svoje aktivity formou inzercie v našich novinách.
Kontaktujte nás na
mskstlmace@imilsoft.sk
 036 634 2054,
0918 499 188

Ročná sadzba dane z pozemkov

na území mesta Tlmače pre jednotlivé druhy pozemkov
je nasledovná:
Hodnota poz.
v €/1m2

Sadzba dane
v % zo
základu

1,025

0,43%

b) záhrady

1,858

0,67 %

c) zastavané plochy
a nádvoria, ostatné plochy

1,858

0,67 %

1,025

0,43%

18,58

0,67%

Predmet dane
a) orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty

d) lesné pozemky, na
ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

Predmet a sadzba dane

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území
mesta Tlmače v tomto členení:
Predmet dane

Sadzba dane

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,079 €/1m²

b) stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu.

0,118 €/1m²

c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu

0,238 €/1m²

d) samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené
mimo bytových domov

0,397 €/1m²

e) priemyselné
stavby, stavby
slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej
produkcie, vrátane stavieb na vlastnú
administratívu

1,50 €/1m²

f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným odnikaním a so zárobkovou
činnosťou.

2,47 €/1m²

Harmonogram zberu separovaného a nadrozmerného odpadu na prvý polrok 2013
plasty

24.1.

21.2.

21.3.

18.4.

24.5.

27.6.

kovy a tetrapak

*

21.2.

*

18.4.

*

27.6.

sklo, papier

21.1.

18.2.

18.3.

19.4.

20.5.

21.6.

nadrozmerný

4.2.

1.4.

3.6.

5.8.

30.9.

2.12.
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Zo života detí materskej školy Lúčik v Tlmačoch
Materská škola Lúčik v Tlmačoch otvorila svoje
brány v školskom roku 2012/2013 pre všetky deti,
ktoré sa už nevedeli dočkať svojich pani učiteliek
a hlavne kamarátov. Tak ako každý školský rok
aj tento sa od septembra vyznačoval množstvom
krásnych aktivít a podujatí pre deti. Ak sa pýtate:
Čo niekedy dieťaťu k šťastiu treba, vám odpovieme: veľa lásky k deťom, porozumenia a množstvo
krásnych zážitkov. A že sme začali ozaj s elánom svedčia mnohé akcie a aktivity. Konečne sa
nám podarilo slávnostne otvoriť Relaxačnú
miestnosť, ktorú sme zriadili pre deti so špeciálnymi potrebami z grantu Nadácie Tesco
a pod záštitou Nadácie Pontis. Deti ju pomenovali Zázračná izbička a za prítomnosti hostí ju pán primátor Ing. Július Bizoň a
Paedr. Eva Gelányiová slávnostne pokrstili.
Prajeme detičkám, aby ju spoločne čo najviac využívali a upevňovali čo najviac svoje
kamarátske vzťahy. Ponúkli sme Zázračnú
izbičku aj deťom z MC Lipka, sú to naši potencionálni „škôlkári“ a budeme radi, keď si
cestu do materskej školy obľúbia, napr. aj
takýmto spôsobom. Slávnostne sme privítali
aj naše nové detičky, slávnostnou „Imatrikuláciou“ boli pasovaní za ozajstných „škôlkárov“. Nezabudli sme privítať v materskej
škole starých rodičov. Deti si pripravili program
a nejedno oko zvlhlo od dojatia. Sme radi, že
sprostredkujeme takéto dojímavé chvíle. Deň
strašidielok bol už od rána veľmi zaujímavý, deti

sa s pani učiteľkami zábavnou formou
menili na duchov, strašidlá a nezabudli
sa predviesť aj kamarátom pri spoločnej
zábave. Deti sa vyšantili do sýtosti. Dojem zanechala aj návšteva polície v materskej škole a následná vychádzka
ulicami mesta v ich doprovode. Deti si
overovali poznatky o dopravných značkách, pravidlách prechodu pre chodcov
a bezpečnej jazde na bicykli. Mikuláš

opäť dorazil včas so svojimi darčekmi a celkom
neobyčajne – divadelným predstavením prekvapil
deti. Nechýbal ani čert a Snehulienka. Tradične
materská škola usporiadala vianočné tvorivé diel-

ne. Detičky spoločne s rodičmi popustili uzdu
svojej fantázii a vznikli nádherné vianočné dekorácie, ozdoby na stromček, pohľadnice a množstvo iných drobností, ktoré si bolo možné kúpiť
v rámci vianočných trhov. Tlmačské vianoce
usporiadané MsKS a mestom Tlmače nádherne
navodili tú pravú vianočnú atmosféru a naše deti
prispeli krásnym programom. Deti si vo svojich
triedach ešte rozbalili množstvo hračiek a edukačných hier.
Ďakujem našim priaznivcom a všetkým tým,
ktorí nám pomáhajú. Oceňujeme spoluprácu so
zriaďovateľom, s RZ a MC Lipka. Všetci sme
tým svojim dielom prispeli, aby sa deti v materskej škole cítili dobre a chodili do nej s láskou .
Myslíme, že sme to dosiahli. A samozrejme pokračujeme ďalej.
Eva Gondová

Celoslovenská prehliadka sólovej hry
na cimbale žiakov ZUŠ
Žiaci Základnej umeleckej školy z Tlmáč sa po konaní školského kola v hre na cimbale v dňoch 30.11.
– 02.12.2012 zúčastnili Celoslovenskej prehliadky sólovej
hry na cimbale žiakov ZUŠ. Súťažná prehliadka sa konala v
ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave pod patronátom menovanej
školy a Slovenskej cimbalovej asociácie.
Medzi 39 talentami z celého Slovenska sa naše nádeje
nestratili. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré bolo
spojené aj s koncertom laureátov, si prevzali ocenenia:
Nina Ďatková – zlaté pásmo
Ema Benčaťová – strieborné pásmo
Romana Beňušová – zlaté pásmo
Alex Danihel – zlaté pásmo
Martina Pischová – bronzové pásmo
Koncert sa konal v Národnom osvetovom stredisku v Bratislave. Nina Ďatková si prevzala cenu riaditeľky Základnej
umeleckej školy Jozefa Kresáka. Odborná porota udelila aj
Cenu poroty. Medzi ocenenými boli Nina Ďatková a Alex
Danihel, ktorí dostali cimbalové paličky od známeho slovenského výrobcu.
Touto cestou ďakujeme pani učiteľke Frederike Uhnákovej za obetavosť a láskavosť, s akou pristupuje k svojim
žiakom a pripravuje ich na rozličné súťaže, koncerty a vystúpenia. Dôkazom jej vytrvalej práce s deťmi sú pekné výsledky
a umiestnenia žiakov ZUŠ v Tlmačoch na celoslovenských súťažiach, ktorých sa zúčastňujú.
Renáta Godová
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Stredná odborná škola technická Tlmače

Kontaktné údaje:
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače,
tel: 036/634 19 81, 036/634 23 35, email: soustlmace@kredit.sk,
webová stránka: www.sostlmace.sk

Ponuka možností štúdia:
Študijné odbory:
● mechanik strojov a zariadení
● programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
● mechanik elektrotechnik
● mechanik nastavovač
● pracovník marketingu
Učebné odbory:
● strojný mechanik
● obrábač kovov
Nadstavbové štúdium:
● strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Výhody štúdia na SOŠ technickej v Tlmačoch:










výučný list získaný zároveň s maturitným vysvedčením
ﬁnančné ohodnotenie študentov končiacich ročníkov na odbornom výcviku
motivačné podnikové štipendiá až do 50 eur mesačne
zváračský preukaz (zváranie v ochrannej atmosfére argónu, CO2 a elektródou)
vyhláška o elektrotechnickej spôsobilosti
praktické skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas odborného výcviku vo ﬁrmách
spolupracujúcich so školou (SES Tlmače, ZF Sachs Slovakia Levice, Spilatex Levice,
KTS Slovakia...)
istota získania zamestnania po ukončení štúdia
po ukončení štúdia u nás neskončíte na úrade práce

Dôležitý oznam pre budúcich prváčikov:
Príďte sa osobne presvedčiť a informovať počas DŇA TVORIVÝCH DIELNÍ,
ktorý sa bude konať 8. februára 2013 o 10.00 hod. v spolupráci so SES a.s. Tlmače.
Nahláste svoj záujem výchovnému poradcovi na ZŠ.
V prípade, že vás bude z jednej školy viac, zabezpečíme vám aj dopravu.

Ženská spevácka skupina PO-KU-S v roku 2012
Spevácka skupina s poetickým
názvom - Po kúsku srdca – v skratke
PO – KU – S je viac žánrové, kreatívne, adaptabilné zoskupenie šíriteľov dobrého slova a peknej piesne.
Spevácku skupinu tvorí 9 členov, z
toho je osem žien. Menovite: Holečková Paulína, Hlôšková Gabriela, Gatialová Magdaléna, Vnuková
Anna, Oťáziková Marta, Slavkovová
Mária, Schwarzová Anna pripravuje
kostýmy a vizáž, Zuzčáková Eva
má na starosti tvorbu programov
a ich réžiu. Korepetície vedie a na
akordeóne hrá Stanislav Titurus.
Rok 2012 je deviatym rokom ich
pôsobenia v kultúrnom a spoločenskom živote Tlmáč. Tak ako po
minulé roky, aj v tomto roku reprezentovali Tlmače aj navonok na
kultúrnych podujatiach, napríklad
v Nitre, Lužiankach, v Červenom
Hrádku, Rybníku, Santovke, alebo
Počúvadle pri príležitosti Národného
výstupu na Sitno.
V Tlmačoch prispeli do spomienkových slávností k výročiu úmrtia M.
R. Štefánika. Slovenskými a ruskými
piesňami dňa 8. mája uctili pamiatku padlých v 2. svetovej vojne. Pri

Slovenskom dvojkríži na Festungu
sa podieľali na slávnosti otvorenia
Cyrilo–Metodského roka na počesť
1150. výročia príchodu Sv. Konštantína a Metoda na naše územie.
Zapojili sa do spoločného projektu
Matice slovenskej, Mestského kultúrneho strediska a materských škôl
regiónu Tekovské koliesko 2012,
kde sa vynikajúco podarilo prepojiť
vystúpenia najmenších folkloristov s
najstaršou generáciou, keďže tento
rok bol Európskym rokom aktívneho
starnutia a spolunažívania generácií. Vo folklórnom programe Z prameňov Tekova, uvedenom v rámci
Tlmačskej grámory participovali na
scenári i vystúpeniach.
Spievali pri otvorení Denného
centra na Lipníku pre ženy Tlmáč k
ich sviatku, pre seniorov, spolupracovníkov, jubilantov... Vystúpením
„Rok nášho života“ podporili benefíciu v projekte Tlmačské Vianoce
a spevoherným obrázkom „Už nastal ten čas“ prispeli do programu
Pastorále 2012. Vždy s úsmevom,
dobrým slovom a peknou piesňou
spevácka skupina PO-KU-S po celý
rok rozdávala vtip, radosť a pohodu.

Absolvovala celkom 26 úspešných
vystúpení.
Dňa 2. decembra 2012 speváckej skupine PO-KU-S bolo udelené
verejné ocenenie, poďakovanie a
výročná cena mesta Tlmače „ACTUS HOMINIS“ za úspešnú činnosť
v oblasti kultúry a šírenia dobrého
mena mesta Tlmače.
PaedDr. Eva Zuzčáková

Aktívny život
tlmačských seniorov
Naša organizácia v Tlmačoch
bola založená v roku 1994, na
budúci rok teda oslávi svoje 20.
výročie. Dnes máme 220 členov
a 11 členov výboru, ktorý pracuje
podľa plánu práce na určitý rok na
základe požiadaviek našich členov.
V januári sa koná výročná členská
schôdza, kde hodnotíme činnosť
predchádzajúceho roku. Vo februári
máme tradičnú fašiangovú zábavu
v dolnej časti mesta pri dobrej hudbe, guláši, šiškách a vínku, pričom
občerstvenie pripravujú výlučne
členky výboru. Zábava je spojená
aj s degustáciou vína z produkcie
našich členov, ktorých kvalitu vyhodnocuje určená komisia.
V jarných mesiacoch usporadúvame lekársku prednášku a besedy
s účastníkmi zahraničných služobných ciest, v lete organizujeme zájazdy na kúpaliská, jeseň je vždy
spojená s opekačkou pri Hrone
a táto akcia je zvlášť obľúbená.
V decembri už tradične mávame
posedenie pod stromčekom, je to
tiež obľúbené podujatie pri tombole
a pekných vianočných pesničkách.
V súčasnosti pripravujeme zájazd
našich členov na profesionálne divadelné predstavenie.
Chcela by som poznamenať, že
na väčšine našich podujatí pripravuje kultúrny program ženská spevácka skupina PO-KU-S, ktorá vždy
obohatí akékoľvek stretnutie v duchu ich názvu – PO KÚsku Srdca.
Máme dobrú spoluprácu s centrom voľného času, spoluorganizujeme napr. aranžovanie ozdôb
na veľkonočné sviatky a tiež aj na
Vianoce.
Chcela by som aj touto cestou pozvať seniorov, ktorí iste mnohokrát
hľadajú zmysluplné trávenie voľného času, aby sa stali členmi Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Tlmačoch a rôznorodými aktivitami obohatili svoj
zaslúžený odpočinok Prajem Vám
v mene svojom, ako aj všetkých
členov nášho výboru v Novom roku
2013 veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v našich rodinách.
D. Lauková,
MO JDS

Voľnočasové centrum pre seniorov
Vo februári minulého roku zriadilo mesto Tlmače voľnočasové centrum
pre seniorov v Dome oparovateľskej služby, v priestoroch bývalej jedálne, ktoré je otvorené denne od 13,00 – 18.00 hod. Okrem posedenia pri
káve alebo čaji si tu môžu seniori rozvíjať svoje záľuby. V pondelok a vo
štvrtok pravidelne cvičia ženy seniorky jogu, utorky umožní Ing. Jaroslav
Burjaniv seniorom „cestovať“ po svete aspoň prostredníctvom fotograﬁí.
V stredu sa premietajú amatérske videá, natočené z významných udalostí Tlmáč a okolia, ktoré nakrúca pán Vozárik. Pre športovo založených je
tu k dispozícii stôl na stolný tenis, ktorý si seniori veľmi obľúbili. Ďalší si
zasa prídu zahrať karty, alebo iné spoločenské hry. Podľa ročných období sa organizujú rôzne akcie spoločne s Miestnou organizáciou Jednoty
dôchodcov Slovenska v Tlmačoch. V centre je vítaný každý senior, ktorý
chce stráviť čas v spoločnosti príjemných ľudí. Súčasne uvítame nové
nápady a podnety a nebránime sa novým aktivitám podľa typov seniorov, ktorí si chcú s nami spríjemniť jeseň svojho života.
M. Partlová
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Actus Hominis - pocta činu človeka
Actus hominis (Čin človeka) je
podujatie, ktoré v Tlmačoch nemá
dlhú tradíciu, no napriek tomu si
našlo pevné miesto v oblasti verejného života. Myšlienka, ktorá stála
pri zrode tohto ojedinelého podujatia bola a je verejne poďakovať
tým, ktorí svojimi schopnosťami,
danosťami a činmi reprezentujú svoje mesto a šíria jeho dobré

ta viceprimátor Mgr. Júliusa Žúbor
a poslankyňa mestského zastupiteľstva Daniela Mikušová. Celkovú
atmosféru podujatia dopĺňala videoprojekcia, ktorá prítomných bližšie
oboznámila so životom a činnosťou
oceňovaného.
Výberová komisia nominovala na
ocenenie pätnásť jednotlivcov a tri
kolektívy z rôznych kultúrno-spolo-

viacero cien. Jedna z nich bola kolektívna pre Folklórny súbor Vatra,
ktorý v roku 2012 oslávil šesťdesiat
rokov od svojho založenia. Ing. Ján
Urban, umelecký vedúci folklórneho
súboru Vatra získal aj samostatné
ocenenie v oblasti kultúry. Nominovaný nebol len ako vedúci súboru,
ale aj ako autor väčšiny choreograﬁí
a to najmä z regiónu Tekov a Hont.
Ocenenie získala aj jeho manželka,
RNDr. Anna Urbanová za uchovávanie tradícií a slovenského folklóru. Tretím nominantom z rodiny
Urbanových bol ich syn Mgr. art.
Martin Urban, ktorý je úspešným
pokračovateľom v nastúpenej ceste
svojich rodičov.
Ďalšie kolektívne ocenenie v ob-

Ing. Kristína Holíková, PhD., ktorá
už dva roky úspešne vedie materské centrum Lipka. Ocenený bol aj
Ladislav Mereš, ktorý ako mestský
fotograf mapuje dianie v Tlmačoch,
jeho fotograﬁe sa stali súčasťou tlmačskej webovej stránky a dokresľujú tak život mesta ďaleko za jeho
hranicami. Jeho tvorba je súčasťou
regionálnych novín, publikácií, ako
aj Monograﬁe mesta Tlmače. Posledné poďakovanie patrí kolektívu
členov neinvestičného fondu Božské srdce Ježišovo. Účelom fondu
bolo získavanie ﬁnančných a materiálnych prostriedkov, ktoré boli poskytované investorovi na výstavbu
nového kostola s farou a pastoračným centrom v Tlmačoch, na sídlisku Lipník.
Všetkým oceneným aj touto cestou blahoželáme a prajeme do budúcna veľa energie a entuziazmu

Zľava D. Mikušová, J. Žúbor a ocenené A. Bráneková, Mgr. A. Števková,
B. Mrázová.
Foto: Laco Mereš
meno. Tým, ktorých možno denne
stretávame a netušíme, čo všetko
mnohokrát skromní a nezištní ľudia
v rôznych oblastiach dosahujú.
Druhý ročník tohto podujatia sa
konal 2. decembra 2012 v Spoločenskom dome v Tlmačoch na
sídlisku Lipník. Ďakovný list primátora a spomienkový dar monograﬁu
Tlmáč odovzdali zástupcovia mes-

čenských oblastí.
V kategórii:
- detí a mládeže boli ocenené
Sabina Martináková a Timea Lesia
Ďurovská
- za pedagogickú činnosť - Barbora Mrázová, Mgr. Anna Števková
a Alžbeta Bráneková
- v oblasti športu Eva Kováčová.
V oblasti kultúry bolo udelených

Zlato pre oslávenca
V minulom roku oslávil folklórny
súbor Vatra jubilejných šesťdesiat rokov svojej existencie, tvorby a prezentácie. Spracováva a
interpretuje hudobný, piesňový
a tanečný tradičný materiál predovšetkým z domácich regiónov
Tekov a Hont, ale aj z iných atraktívnych oblastí Slovenska. Počas
svojej činnosti absolvoval vyše
1900 vystúpení na Slovensku a
v 15 krajinách Európy na 39 zahraničných zájazdoch. Všade sa
vystúpenia súboru stretávali s
obdivom, so srdečným ohlasom a
záujmom. Hlavne kroje tekovského regiónu, ktoré sú dosť odlišné
od ostatných oblastí, vzbudzujú
veľkú pozornosť.
Pri tejto príležitosti sa v októbri
minulého roka stretli terajší i bývalí členovia tohto stále sa rozrastajúceho telesa a spoločne pri
hudbe, tanci a spomienkach sfúkli
šesťdesiat sviečok z pomyselnej
narodeninovej torty.
Oslava narodenín sa niesla
v duchu uvedenia slávnostného
programu K prameňom. V rámci jeho uvedenia v piatok, 26.
októbra venovanom verejnosti
a pozvaným hosťom, udelil Doc.
Ing. Milan Belica, PhD. vedúcim
súboru, manželom Urbanovcom

Zlatú plaketu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
a Ďakovný list ako najvyššie
ocenenie ich práce. Ku gratuláciám sa pripojili primátor mesta
Tlmače Ing. Július Bizoň, riaditeľ
Domu Matice slovenskej v Leviciach Mgr. Vincent Mozdík, predseda Miestneho odboru Matice
slovenskej v Tlmačoch Mgr. Július Žúbor a neskôr po podujatí
aj ostatní zúčastnení hostia, členovia folklórnych súborov a skupín. Oslavy pokračovali aj ďalším
dňom, v sobotu 27. októbra sa
stretli tí, ktorí stáli pri zrode Vatry
ako aj tí, ktorí si i dnes nájdu čas
na nácviky či vystúpenia a naďalej oddane pracujú na rozvoji
súboru a udržiavaní a šírení našich tradícií. K prameňom sa nevracali len v tancoch či piesňach,
ale aj pri slávnostnom aktíve,
kde prispeli svojimi spomienkami
i vtipnými zážitkami všetci zúčastnení.
Pri tanci, speve, pohári vínka
a družnej rodinnej nálade sa pri
ľudových tónoch zabávali do bledého rána. Aj touto cestou gratulujeme Vatrákom k ich krásnemu
jubileu a prajeme ďalšie desiatky
rokov plodnej a úspešnej práce.
L.K.

Zľava Mgr. J. Žúbor, D. Mikušová, Mgr.art. M. Urban, RNDr. A. Urbanová
a Ing. J. Urban.
Foto: Laco Mereš

Zľava D. Mikušová, ocenené zástupkyne OZ Srdce Ježišove, L. Mereš a
Ing. K. Holíková, PhD.
Foto: František Tula
lasti kultúry získala ženská speváka
skupina PO-KU-S, osem speváčok,
ktoré na akordeóne sprevádza Stanislav Titurus. V tomto roku oslávi
10. výročie svojho vzniku. Za toto
obdobie sa stal súčasťou mnohých
kultúrno – spoločenských podujatí
nielen v Tlmačoch, ale aj v celom
regióne. Za literárnu tvorbu ocenenie získali PaedDr. Monika Kotorová, Marek Hudec, Eduard Samlek a
Mgr. Edita Andrášiová.
V kategórii verejný život boli
traja nominanti, prvou z nich bola

v oblastiach, v ktorých už doteraz
úspešne reprezentovali naše mesto.
Možno aj vo Vašom okolí žije
človek, ktorý si zaslúži takéto zviditeľnenie a verejné poďakovanie.
Nominovať kandidátov na ocenenie
môže ktokoľvek z občanov vyplnením príslušného dotazníka a jeho
odovzdaním výberovej komisii. Bližšie informácie záujemcovia nájdu
na webovej stránke mesta Tlmače,
alebo osobne na Mestskom kultúrnom stredisku v Tlmačoch.
M.O.
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Návšetva zo Saint Just en Chausée v Tlmačoch
Naši hostia z družobného francúzskeho mesta
en Chaussée Bertrand
St. Just en Chaussee pricestovali na Slovensko v
Hamot a Béatrice Delastredu 22. augusta leteckou linkou z neďalekého
marre, po nich vedúci
letiska v Beauvais do Bratislavy. Po dvoch hodipredstavitelia asociácie
nách letu pristáli na letisku M.R.Štefánika v BratiEdith Lobbe a Evelyne
slave. Záujem o naše hlavné mesto bol dôvodom
Dherbecourt. Zároveň
ich jednodňového pobytu v našom hlavnom mestu odznelo pozvanie
te. Ubytovali sa v hoteli Ibis Bratislava centrum, z
športovcov, speváckej
ktorého vo štvrtok absolvovali niekoľkohodinovú
skupiny Pokus a výprehliadku mesta, ktorú zakončili v blízkosti Park
tvarníkov na podujatia
Inn Hotel Danube. Tu došlo o 17,00 hod. k zvítav St. Just en Chaussée
Delegácia z francúzskeho mesta Saint Just en
niu zástupcov mesta Tlmače s 20 členmi delegácie
v r. 2013.
Chausée.
Foto: L. Mereš
nášho družobného mesta St. Just en Chaussée.
Cesta do Tlmáč ubehla rýchlo, veď prevažnú časť
penie FS Vatra Tlmače pri príležitosti 60. výročia
sme absolvovali po diaľnici. Keďže väčšina našich
vzniku a hosťa FS Železiar Košice. Ako všetkých
hostí bola na Slovensku po prvý krát, so záujmom
tlmačanov a návštevníkov Tlmačskej grámory, aj
sledovali ubiehajúce lány slnečnice, kukurice
našich priateľov z Francúzska potešila prítomnosť
ako i úhľadne upravené plochy polí. Vjazdom na
prezidenta SR Ivana Gašparoviča, s ktorým sa na
rýchlostnú cestu R 1 s názvom Pribina v meste
rozlúčku spoločne odfotili.
pod Zoborom sa zmenil i charakter krajiny, kde v
Večer po skončení programu v priestore amﬁterýchlom slede obdivovali zalesnené svahy pohorí
átra sme spoločne šantili v škole tanca pri ľudovej
Tribeč, Pohronský Inovec a na záver Štiavnické
muzike FS Vatra, FS Danaj a Veselí chlapi.
vrchy. Z R 1 to autobus nasmeroval popri kozáNedeľa 26. augusta celý deň účasť na podujaPrvý zľava Fero Paluška, Remy Bleicher, Karla Šárnirovských viniciach k rieke Hron cez Slovenskú
ková, Annick Lava a Slavo Hajdučík. Foto: L. Mereš tiach Tlmačskej grámory. Zúčastnili sa krojovanébránu k penziónu Lipa v Tlmačoch, kde boli naši
ho sprievodu na slávnostnú svätú omšu a v rámci
hostia ubytovaní. Osobnými autami prichádzajú z
Sobota 25. augusta sa uskutočnila návšteomše sa zapojili do čítania prosieb a v ich podaní tu
Francúzska ďalší 6 hostia. V priestoroch penziónu
va banského múzea v prírode Banská Štiavnica,
odznela pieseň Ave Maria. V rámci ľudových trhov
všetkých privítal primátor mesta a zaželal im prísprístupnené v roku 1974 na pôvodných banských
obdivovali šikovnosť našich remeselníkov, vzhliadli
jemný pobyt.
dielach šachty Ondrej zo 16.-teho storočia a štôlne
tradičné bábkové jarmočné divadlo a koncert ľuPiatok 24. augusta naši hostia navštívili, ako
Bartolomej zo 16. a 17.-teho storočia. Prehliadka
dových hudieb. Po slávnostnom zasadnutí Mestsom v jednom blogu čítal, domčeky vytesané do
podzemnej trasy dlhej 1300 m vďaka perfektnému
ského zastupiteľstva a dobrom obede sa zúčastnili
skaly. Autor nechcel veriť, že také niečo na Slosprievodcovi - bývalému baníkovi Otovi nám trvala
gala programu Premeny v réžii Jána a Martina Urvensku máme. A práve tieto kamenné domčeky
namiesto hodiny a pol takmer dve hodiny. Chlad
banovcov a hosťa, FS Danaj z Českej republiky.
vytesané do andezitových tufov a tuﬁtov si naši
banských chodieb vystriedala na povrchu takmer
Pondelok 27. augusta
priatelia zo St. Just boli pozrieť v v Brhlovciach..
tropická teplota. Chládok stromov povrchovej exDopoludnia prehliadka mesta, spoločné záverečPani Marta Bozalková, sprievodkyňa tejto vysupozície sme využili na „piknik“, ktorý nám pripravili
né posedenie s občerstvením, odchod autobusom
nutej expozície Tekovského múzea počas výkladu
pracovníčky jedálne SOŠt Tlmače – rezeň s kozána letisko M.R. Štefánika do Bratislavy. Rozlúčka.
ocenila ich záujem o jedinečnú kultúrnu pamiatku
rovským chlebom, lekvárové buchty, jablko a mineOﬁciálnymi tlmočníkmi delegácie boli Mgr. Mária
- expozíciu Skalné obydlia. Za záchranu a využitie
rálka. Záver patril návšteve Banskej Štiavnice.
Chlpáňová a Milada Ployard, ktorým aj touto cestou
tejto expozície získalo v roku 1994 Tekovské múPo návrate do Tlmáč si naši hostia pozreli vystú- patrí úprimné poďakovanie.
j.ž.
zeum v Leviciach medzinárodné ocenenie Europa
Nostra, ako prvá organizácia na pôde Slovenskej
mesta Tlmače vzácnu návrepubliky.
števu – prezidenta SlovenZ Brhloviec nasledoval krátky presun do Levíc,
skej republiky, pána Ivana
kde sme navštívili spomínané Tekovské múzeum.
Gašparoviča. Je akýmsi
Tu sme absolvovali prehliadku stálej expozície Te„krstným otcom“ tohto podkovského múzea (Archeológia-História hradu-Hisujatia, pretože
I. ročník
tória lekárnictv a- Spoločenský život – Cechy - Lasa konal pod jeho záštitou
dislav Bielik August 1968 - Ľudový odev). Zvyšok
v čase, keď pôsobil vo
času pred obedom sme v letnej horúčave strávili
funkcii predsedu Národnej
prechádzkou tieňami chodníkov a úzkych ulíc hisrady Slovenskej republiky.
torického centra Levíc.
Ďalším hodnotným spriePo výbornom obede v príjemnom prostredí Bavodným podujatím bola už
žantnice v Starom Tekove, majiteľ Jozef Hostinský
tradičná výstava tlmačských
nadšenec bojovej histórie francúzskym hosťom
výtvarníkov - Fera Palušku,
porozprával o bojoch na Hrone, o pamätníku a
Slava Hajdučíka a Karolíny
zbraniach nachádzajúcich sa v priestoroch širokéŠárnikovej, ktorí v tomto
ho areálu Bažantnice.
Delegácia z Francúzska s prezidentom SR I. Gašparovičom a primáto- roku pozvali svojich kolegov
O 17,30 účasť na vernisáži výstavy Impresie v
rom mesta Tlmače J. Bizoňom.
Foto: L. Mereš z družobného mesta Saint
Kultúrnom dome v dolnej časti mesta. Svoje obrazy
Just en Chausée – p. Anvystavovali aj výtvarníci zo St. Just - Annick Lava
nick Lava a Rémyho Bleichera. Bola to výstava
Koniec leta sa už tradične nesie v Tlmačoch vo
a Rémy Bleicher.
obrazov na medzinárodnej úrovni, v histórii fessviatočnom, folklórnom duchu a nebolo tomu inak
Na slávnostnej recepcii jednoducho, ale perfekt- ani v minulom roku. V dňoch 24. – 26. augusta sa
tivalu realizovaná v takomto rozsahu po prvýkrát
ne pripravenej pracovníkmi Bažantnice St. Tekov si
a bola súčasne podnetom pre ďalšiu spoluprácu,
po deviaty krát otvorili pomyselné brány folklórnaši hostia pochutili na špecialitách slovenskej kupretože tlmačania dostali rovnaké pozvanie vystaneho festivalu regiónu Tekov pod novým názvom
chyne – perkoch, šúlancoch, lokšiach a divine.
vovať vo Francúzsku svoju tvorbu koncom marca
Tlmačská grámora. V rámci jednotlivých prograPo recepcii vzhliadli program Z prameňov Teko- mov v réžii otca a syna, Jána a Martina Urbana
t.r. Výtvarníci z družobného mesta však neboli
va – prezentáciu tekovského folklóru pri príležitosti
jediní predstavitelia krajiny galského kohúta, boli
sa tu prezentovali folklórne súbory a skupiny detí
družobnej návštevy. Konferans aj vo francúzskom
súčasťou dvadsaťšesťčlennej delegácie, ktorá u
a dospelých bývalého historického územia Tejazyku perfektne zvládla Alena Konczová Senešinás strávila päť, podľa ich vyjadrení krásnych a
kovskej župy, speváci aj hudobníci, v rámci ľudoová. Bolo to vlastne oﬁciálne privítanie predstavinezabudnuteľných dní. Návšteva bola súčasťou
vých trhov svoje umenie prezentovalo množstvo
teľmi mesta Tlmače, konkrétne primátorom mesta
rozvíjania družobných vzťahov a aktivít, ktoré boli
výrobcov, nechýbalo ani pravé ľudové jarmočné
Ing. Júliusom Bizoňom, za účasti väčšiny poslanrealizované v oblasti kultúry či športu a o ktorých
divadlo pre deti. Pozvanie prijali a do krásy iných
cov MsZ. Vzácna pre našich hostí bola účasť
sme už verejnosť informovali. Verím, že v tomkrojov či zvykov divákov uviedli folklórne súbory
predsedu NSK Ing. Milana Belicu, s ktorým koto roku budú mať svoje úspešné pokračovanie.
Železiar z Košíc, či Danaj zo Strážnice, z Českej
munikovali vo svojom rodnom jazyku. Diváckemu
Podrobnejšie o návšteve z Francúzska píšeme na
republiky. Pre organizátorov, ale aj našich občaauditóriu sa prihovorili predstavitelia mesta St. Just
inom mieste.
AKS
nov bolo však najväčšou cťou privítať na pôde
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S Mgr. art. Martinom Urbanom nielen o Tanci medzi črepinami
Čo pre vás znamenalo účinkovanie v hudobno-tanečnom ﬁlme Tanec medzi črepinami?
Reinkarnáciu tanečníka. Naplnenie umeleckých ambícií, ktoré bežne nie sú dostupné. Absolútny zážitok zo žánru, ktorý má perspektívu. Byť
súčasťou ﬁlmového štábu, ktorý je zložený z najlepších remeselne aj ľudsky, to už hej. Obdivujem
každého z nich. Predovšetkým tých, čo nehľadeli
na extrémy, v ktorých sme točili a išli na doraz.
Ako my.
• Prezraďte niečo zo zákulisia príprav ﬁlmu.
Čím bol tento projekt výnimočný, aká bola
spolupráca s Marekom Ťapákom a ďalšími
členmi tímu?
Nebolo to jednoduché. Schádzali sme sa na
tanečné a herecké skúšky do Bratislavy (chlapci
to mali ľahké...) a často sme hľadali možnosti ako
to skoordinovať so životom. Bol to paralelný tok
času a zážitkov mimo reality. Na druhú stranu,
stále sme sa dobre bavili. Ondro Mlynárik, sólista SĽUKu a Stano Marišler, náš hard disc, (keď
sme niečo nevedeli, on áno), súčasný umelecký
šéf SĽUKu. To je dvojica na pohľadanie. Zábava
zaistená. Keď sa k tomu pridá štáb a zvlášť Maťo
Točka (najlepší steadycam na Slovensku)... Toľko
vtipov, vtipných situácií a nechcených gagov by
som si doprial častejšie. Ale boli tam aj kritické
momenty. Napätie kalkulované a aj nevyžiadané.
Dobre to dopadlo. Až na ﬁnančnú podporu štátu.
Točili sme štyri roky. A to mali maskérky a kostymérky ťažké... (Kto na plátne objaví tri rozdiely vo
veľkosti horných častí trupu niektorých z nás, platí
pivo.) Len ten Marek sa držal v kondícii. Obdivuhodný chlap. On je v znamení býka. Ako nám raz
povedal: „Nemôžem dať najavo únavu, keď mám
byť vzorom, ktorý si toto celé vymyslel. Musím
si to vytrpieť trojnásobne.“ Tancoval s mladšími

profesionálmi, režíroval, každý záber kontroloval
a nehľadel na nič - ak bolo treba znovu, tak znovu. Niektoré zábery sme robili 20 krát. Ešte jedno
poznanie mi dal tento ﬁlm. Nie vždy, keď je niečo
dlho očakávané, vopred uctievané a hlavne dokončené, automaticky to znamená úspech u diváka. Všetci známi, aj neznámi sa pýtali – kedy to už
môžeme vidieť? A potom do kín neprišlo dostatok
divákov, aby to vôbec stihli vidieť. Základný problém slovenských ﬁlmov nie je v ich kvalite, ale v
uvedomelom divákovi, ktorý sa asi domnieva, že
pre jeho potreby budú ten ﬁlm hrať aj pol roka.
Lenže ak je zároveň nasadený detský ﬁlm o veverici v ľade, pavúkovi alebo zoo na výlete (nič proti
dobrým americkým ﬁlmom pre nás deti....), potom
sa nemožno čudovať, že Tanec medzi črepinami
(hovoríme o nádhernom ﬁlme, ktorý nechá diváka v zamyslení ešte tri dni) jednoducho po dvoch
týždňoch premietania v komerčnom kine stiahnu.
A pozriete si to na malej „veľkej“ obrazovke v telke
na Vianoce a možno niektorí na DVD alebo Bluray. Ten zážitok sa nedá porovnať, pretože vizuálna stránka je jedna z dominánt tohto ﬁlmu. Peter
Benčík je mág za kamerou, jeho videnie je iné ako
nás bežných smrteľníkov a kus génia je aj v Tónovi Popovičovi, ktorý vychytal také momenty, ktoré
si ani ﬁlmárski machri neuvedomovali. Hudbu,
ktorú dal dokopy, namixoval a dal do prelínačiek,
to je zážitok. Jedna z najsilnejších častí ﬁlmu je
Jánska noc. Jeho hudba. Vedel chytiť odhalený
nerv toho ﬁlmu, napojiť sa naň a povýšiť ho na to
čo, máme možnosť vidieť. Takže čo mi to dalo?
Školu. A chuť robiť to znovu. Stále. Ale nie som si
istý, či bude taká možnosť...? V záverečnej fáze
ﬁlmovačky, keď 10 ľudí (z pôvodného 25 členného
štábu) točilo predposledné scény zadarmo, bez
šance na návrat vydaných peňazí, alebo ocene-

VÝZVA
MsKS Tlmače prijme nových
členov do obnovenej zložky
DFS Plamienok
pre žiakov od 9 rokov.
Prihlásiť sa môžte
každú stredu
od 16.30 - 17.00 hod.
v tanečnej miestnosti
Spoločenského domu
Tlmače - Lipník.
Viac info na: MsKS Tlmače
tel.: 036/ 634 2054,
mobil: 0918 499188
www.mestotlmace.sk

nia výkonov, našiel sa mladý a schopný človek,
ktorý sa nechal nahovoriť na ukážky z natočeného materiálu. Hovoril, že on folklór veľmi nemusí...
Jednoducho prototyp dnešnej vyššej spoločnosti.
Bodaj by. Pozrel, pochopil, nadchol sa a pomohol.
Dal nám najavo, že si váži, že môže byť našou
súčasťou... Michal Brejka. Aj ja ďakujem, lebo
vďaka nemu sme dotočili vojenskú scénu, ktorá nám dala zabrať (ako všetky) a bez nej by to
nebolo ono. Potom už prišiel rad na distribútora,
lebo vôbec nebolo isté či pôjdeme do kín. Podarilo
sa vďaka Ivanovi Hroncovi a Film Europe Media
Company.
• Folklórny súbor Vatra, s ktorým sa neodmysliteľne spája celá rodina Urbanovcov,
oslávil v októbri okrúhle 60. výročie. Ako vnímate takéto dlhoročné pôsobenie aj z pohľadu
profesionálneho choreografa?
Čo k tomuto povedať. Viacerí vedia, že Vatra
a jej celá kultúra nadeﬁnovala mnohých skvelých
ľudí. Ak ste v takomto kolotoči od detstva, nedá sa
niektorým vplyvom vyhnúť. Dá sa na to reagovať
odmietnutím, alebo absolútnym ponorením. Čerpám z Vatry, otca a tej nenápadnej ženy za tým,
celý život. Či ako umelec, alebo ako „závislák“,
ktorý sa vždy vráti ku koreňom. Bez patetickosti
to môžeme považovať za pozitívne postihnutie.
60 rokov súboru nie sú len Urbanovci. Obrovské
množstvo ľudí okolo toho všetkého. Aj tí čo neboli priamo v súbore, ale akýmkoľvek spôsobom
pomáhali, podporovali, prípadne súbor trpeli bez
deštrukčných vplyvov, tým všetkým patrí vďaka.
Verím, že všetci chápali, že mať takýto fenomén
ako reprezentanta je dôležité. Profesionálny pohľad je niečo iné. V tomto prostredí udržať súbor
nad vodou, sústavne garantovať akú takú umeleckú kvalitu, hľadať cesty a hlavne motivovať ľudí
okolo seba, aby vydržali a videli hlbší zmysel, to
je fuška. V profesionálnej brandži to robí veľký
tím ľudí a väčšinou majú zázemie, prostredie plné
mladých a chtivých ľudí. Vatra je reprezentantom,
má prirodzenú funkciu pritiahnuť výnimočných
ľudí a dať im priestor na realizáciu a rozvoj. Ak
toto bude zabezpečené zo všetkých strán, má tá
naša kultúra šancu byť očistnou a rozvíjajúcou
silou.
Zdroj: Slovenská brána č. 16/ 2012, použité
so súhlasom redakcie SB PRESS s.r.o. Tlmače
Poznámka redakcie: Dňa 12. februára t.r.
o 18,00 hod. bude v Spoločenskom dome v Tlmačoch, na sídlisku Lipník uvedený reprezentačný program Univerzitného folklórneho
súboru Mladosť z Banskej Bystrice, spojený
s pochovávaním basy pod názvom „50. rokov
mladosti“, kde Mgr. Martin Urban pôsobí od r.
2009 ako umelecký vedúci a choreograf.
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Chronologický prehľad udalostí v meste Tlmače v roku 2012
JANUÁR
-Občianske združenie Tanec srdcom zorganizovalo 21. januára v SD
v - Tlmačoch na Lipníku druhý ročník
tlmačského Čilejkárskeho bálu.
-V priestoroch športovej haly T-18
sa 21. januára uskutočnil 2. ročník
futsalového turnaja pre dorastencov
s názvom Memoriál Juraja Krkošku.
Z prvenstva sa tešili dorastenci z Tlmáč.
-Marek Zajko sa stal druhým najlepším kolkárom Slovenska
-Členovia MO JDS v Tlmačoch sa
zišli 23. januára v Spoločenskom
dome na Lipníku na svojej hodnotiacej schôdzi.
FEBRUÁR
-Na návštevu spoločnosti SES a.s.
Tlmače zavítal 10. februára 2012
Róbert Fico, podpredseda NR SR
a predseda strany SMER-SD.
-V Dome opatrovateľskej služby na
Lipníku otvorili 16. februára denný
stacionár pre seniorov.
-Prezentáciu Deň tvorivých dielní
– usporiadala Stredná odborná škola
technická Tlmače so spoločnosťou
SES a.s. Tlmače dňa 17. februára.
MAREC
-10.3.2012 - deň volieb do NR SR.
Víťazom volieb sa stal Smer so ziskom 44,41 percenta hlasov, čo mu
prinieslo 83 poslaneckých mandátov. Ako dopadli voľby v Tlmačoch?
Smer
56,59%(1112), 2. OĽaNO
9,51% (187), 3. KDH 5,95% (117), 4.
SNS 5,59% (110), 5. SAS 5,29(104),
6. SDKÚ-DS 5,13 (101). V okrese Levice najviac hlasov získal SMER - SD
34,66%.
-Na Jeruzalemskom maratóne v Izraeli sa zúčastnila Tlmačanka Eva
Seidlová. Vo svojej kategórii ženy
nad 60 rokov skončila na prvom
mieste.
-Vo Zváračskej škole SES Tlmače
sa dňa 12. marca uskutočnil 5. ročník súťaže MLADÝ ZVÁRAČ 2012.
APRÍL
-SES, a.s. Tlmače navštívila 3. apríla 2012 veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Slovensku, jej excelencia
Loipa Sanchéz Lorenzo.
-Deti z tlmačskej Základnej školy
navštívili 13. 4. Mestskú knižnicu na
podujatí Noc s Andersenom.
-Zápas V. liga Východ, 21. kolo medzi FKM Spartak Tlmače a FC Čaka
0:1 (0:1) sa hral 15.4. na ihrisku v
Rybníku. Dôvodom preloženia súťažného stretnutia bol zákaz vlastníka pozemku R&Z Tlmače s. r. o s konaním zápasu z dôvodu neuzavretia
nájomnej zmluvy. Stalo sa tak po 57
rokoch, keď futbalisti Tlmáč museli
nedobrovoľne odohrať majstrovský
zápas na inom ihrisku.
-Do Tlmáč prišli talianski priatelia
z farnosti Prova, mestečka San Bonifacio so speváckym zborom Schola
Cantorum di Prova.
-V predvečer 1. mája sa v Tlmačoch
uskutočnilo stavanie mája.
-V dňoch 4. až 5. mája sa uskutočnil

21. ročník festivalu Divadelných dní
pod Slovenskou bránou – Memoriál
bratov Držíkovcov, prehliadka neprofesionálneho divadla.
MÁJ
-12. mája sa uskutočnil už 29. ročník
pretekov v cestnom behu Tlmačská
25. Hlavným reklamným partnerom
boli SE, a.s. člen skupiny ENEL.
Hlavnú kategóriu mužov vyhral Ján
Moravec z Myjavy, s časom 01:30:57,
v hl. kategórii žien skončila na 1.
mieste Jitka Hudáková (AK Dubnica)
01:53:39.
-Slávnostná akadémia pri príležitosti
Dňa matiek sa v Tlmačoch uskutočnila 13. mája v Spoločenskom dome
na Lipníku.
-Klub priateľov volejbalu v Tlmačoch
usporiadal 19. mája - volejbalový turnaj mužov a žien.
-V Materskej škole Lúčik v Tlmačoch sa dňa 22. mája uskutočnil 19.
ročník prehliadky malých zdravotníkov, ktorej súčasťou bol aj dobrovoľný odber krvi.
-Dom MS Levice, MsKS Tlmače a
MO Matice Slovenskej zorganizovali
25.5. v Tlmačoch už 16. ročník prehliadky ľudovej slovesnosti v oblasti
folklóru detí základných škôl pod názvom Čriepky.
-30. mája na úrade práce v Leviciach
nahlásili SES a.s. Tlmače hromadné
prepúšťanie 222 zamestnancov, celkovo však má z ﬁrmy odísť až 311
ľudí.
-Tretí ročník čitateľského maratónu 31.05. Čítajme si sa uskutočnil v
Mestskej knižnici v Tlmačoch.
JÚN
-2. júna sa začala zemnými prácami
výstavba supermarketu TESCO.
-Medzinárodná súťaž mladých zváračov ARC CUP International Welding Competition 2012 sa uskutočnila
v dňoch 2. - 6. júna v čínskom Pekingu. Zúčastnili sa jej aj traja mladí zvárači zo SOŠT Tlmače.
-KST Tlmače organizoval 9. júna
Preteky turistickej zdatnosti pre Nitriansky kraj.
-Druhú júnovú nedeľu roztočili v Tlmačoch Tekovské koliesko zvykov,
tradícií a tancov detí z materských
škôl čilejkárskeho regiónu spoločne
so ženskou speváckou skupinou PO
– ku – S. Podujatie sa konalo v duchu
Európskeho roka starnutia a solidarity medzi generáciami.
-V Tlmačoch sa v dňoch 22. - 24.
júna uskutočnila celoštátna súťaž
a prehliadka amatérskeho divadla
mladých Tlmačské činohranie – VI.
ročník.
-V Leviciach sa 25. júna konala hodnotiaca konferencia ObFZ Levice.
Ocenením dlhoročnej činnosti v prospech futbalu bolo schválenie Pavla
Hlavatého z Tlmáč za čestného predsedu ObFZ.
JÚL
-Na slovanskom hradisku Festung
pri slovenskom dvojkríži v Tlmačoch
sa uskutočnila 5. júla slávnosť pri

príležitosti 1149. výročia príchodu Sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
-Mestské kultúrne stredisko Tlmače
zorganizovalo na amﬁteátri 7. júla
veľkú retro párty hudobnej skupiny
Generácia a Kontiki.
-V poradí XI. ročník Národného výstupu na Sitno sa uskutočnil 15. júla
2012. V programe pri jazere Počúvadlo vystúpila aj ženská spevácka
skupina PO-KU-S z Tlmáč.
-Za konateľku BYTREALu bola 21.
júla menovaná dlhoročná pracovníčka Ing. Natália Dzurilová.
AUGUST
-Mesto Tlmače investovalo do nových hodín na kostole v dolnej časti.
-Mesto Tlmače sa v dňoch 24. – 26.
augusta stalo hostiteľom folkloristov
z regiónu Tekov na slávnostiach,
ktorých deviaty ročník sa niesol pod
novým názvom Tlmačská grámora.
Do Tlmáč zavítal prezident Ivan Gašparovič, viacerí poslanci Národnej
rady SR a počas celého festivalu boli
vzácnymi hosťami Tlmačanov priatelia z družobného francúzskeho mesta Saint Just en Chaussée. Nedeľný
gala program regiónu „veľký Tekov“ s
názvom Premeny sa uskutočnil v réžii Jána a Martina Urbanovcov.
-V rámci kategórie rybacia špecialita
na Rybacom pikniku v areáli levického hradného parku 25. 8. sa víťazom
stal Ján Pišky z Tlmáč, na 2. mieste
skončil Pavol Ďatko tiež z Tlmáč.
SEPTEMBER
-Spoločným stretnutím na nádvorí školy začal 3. 9. slávnostne nový
školský rok 2012/ 2013 v Základnej
škole v Tlmačoch.
-9. septembra 2012 sa konal prvý
ročník Nitrianskych mestských behov. Prvenstvo vo svojej kategórii si
odniesol Tlmačan Milan Švec s časom 01:20:40.
-Starnúť s radosťou v srdci... to je
heslo kresťanských seniorov Slovenska. V Tlmačoch sa členovia tohto
Združenia stretli 10. septembra, aby
obnovili svoju činnosť po ročnom prerušení.
-Štrajk učiteľov. Väčšina škôl na
Slovensku zostala 13. septembra
zatvorená pre jednodňový výstražný
štrajk.
-19. septembra o 08,00 hod. slávnostne otvorili Supermarket TESCO
v Tlmačoch na Lipníku. Táto 127. obchodná jednotka Tesco na Slovensku
bude zákazníkom slúžiť sedem dní
v týždni od 6. - 22. hod. Slávnostné
otvorenie prevádzky prebiehalo za
účasti primátora mesta Ing. Júliusa
Bizoňa a manažéra predajne Daniela
Boronkaya.
-27.9. otvorenie - relaxačnej miestnosti v Materskej škole Lúčik Tlmače,
zriadenej z grantu Nadácie Tesco.
OKTÓBER
-2. októbra 2012 vystúpila v Spoločenskom dome na sídlisku Lipník
už po druhýkrát skupina Vocal group
FRAGILE.
-13.októbra vo veku nedožitých 83

rokov zomrel PaedDr. Ján Hrúzik,
bývalý riaditeľ Základnej školy v Tlmačoch.
-Redakcia Slovenská brána v spolupráci s MsKS Tlmače v nedeľu 14.10.
slávnostne vyhodnotila čitateľskú súťaž Poklady v kroji v SD v Tlmačoch
na Lipníku, ktorá prebiehala od marca do konca augusta minulého roka.
Celkovo sa do súťaže zapojilo 53
detí. Víťazkou sa stala Ivonka Pacalová zo Starého Tekova, ktorej cenu
odovzdal zástupca hlavného sponzora súťaže, Ing. Dalibor Cucor, člen
Predstavenstva a obchodný riaditeľ
SES a. s.
-V dňoch 26. a 27. októbra oslávil
folklórny súbor Vatra úctyhodné 60.
výročie svojej činnosti. Pri tejto príležitosti pripravil súbor darček pre
verejnosť, ako i pre svojich bývalých
a súčasných členov v podobe programu s názvom K PRAMEŇOM.
NOVEMBER
- V roku 2011 žilo v Tlmačoch 3823
obyvateľov. Oproti roku 2001 bol zaznamenaný pokles o 518 obyvateľov,
čo je mínus 11,2%.
-Na sídlisku Lipník v Tlmačoch bol
dňa 11. 11. o 11,00 hod. posvätený
nový rímskokatolícky kostol zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Posvätenie kostola i oltára vykonal
nitriansky biskup J. Ex. Mons Viliam
Judák.
DECEMBER
-1. decembra 2012 sa v Machulinciach konal maratón bežcov na 20
km. Z viac ako sto účastníkov sa
v kategórii do 34 rokov umiestnila na
bronzovej priečke naša domáca bežkyňa z AK Tlmače Sylvia Havranová.
V kategórii mužov nás reprezentovali
Peter Salaj (AK Tlmače ), ktorý sa
umiestnil na 10. mieste, Karol Švaral
(VK Tlmače ) na 22. mieste a Slavomír Hajdučík ml. na 29. mieste.
-2. decembra sa v SD na Lipníku
uskutočnil druhý ročník udeľovania Výročnej ceny mesta Tlmače
Actus hominis. Ocenenie v oblasti
deti a mládež, pedagogická činnosť,
šport, kultúra, literárna tvorba a verejný život prevzalo 15 jednotlivcov a 3
kolektívy.
-MsKS Tlmače usporiadalo 8. 12.
beneﬁčné podujatie „Tlmačské Vianoce“ v SD Tlmače - Lipník. Výťažok
z podujatia bol venovaný zdravotne
postihnutým deťom nášho mesta.
-16. decembra 2012 folklórny súbor
Vatra v spolupráci s Mestským kultúrnym stredisko Tlmače pripravili tradičný program venovaný Vianociam
- Vianočné pastorále. V programe
vystúpili detský folklórny súbor Plamienok, ženská spevácka skupina
PO-KU-S a samozrejme folklórny súbor Vatra ako mladá tak aj seniorská
časť Tanec srdcom.
-Na druhý sviatok vianočný odvysielala STV na 2. programe v premiére televízny ﬁlm Tanec s črepinami,
v ktorom účinkoval Martin Urban, rodák z Tlmáč.
Spracoval j.ž.
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Kam s deťmi? K nám do MC LIPKA!
Na prelome rokov každý z nás
bilancuje, hodnotí rok predošlý a pripravuje si plány a vízie na rok budúci. Tak je to aj s nami v MC LIPKA.
V minulom roku sa nám podarilo
pripraviť veľa milých akcií, besied,
divadielok pre deti
s mamičkami a rozbehli sme nové
pravidelné aktivity.
Našu činnosť si
všimli aj obyvatelia
Tlmáč a tak mi bola
ako predsedníčke
MC LIPKA udelená
cena Actus Hominis 2012. Udelenie
ceny spolu s ďakovným listom primátora mesta si
veľmi vážim a spolu s mamičkami
sme pyšné na centrum, ktoré sme
za štyri roky vybudovali. Práve v čase, keď pripravujeme oslavu našich
štvrtých narodenín je čas poďakovať všetkým mamičkám, ktoré sa
v centre za tie roky vystriedali, ale
najmä Ing. Valérii Meľnikovej a Mgr.
Veronike Árendášovej, pod vedením
ktorých centrum koncom roka 2008
vzniklo a začalo fungovať – cena
Actus Hominis patrí právom aj im

a ostatným zakladajúcim členkám.
Aj v tomto polroku pripravujeme
„klasické“ podujatia a začíname
hneď 26.1. oslavou našich 4. narodenín. Beseda s pani riaditeľkou MŠ
Lúčik sa uskutoční vo februári. Pani

riaditeľka Eva Gondová mamičky
budúcich škôlkárov poučí o podmienkach a postupe pri zápise detí
do materskej školy. Ak hovoríme
o materskej škole, rada by som spomenula našu spoluprácu. Rozvíjame
ju veľmi radi a intenzívne, pretože
máme už niekoľko ročnú spätnú
väzbu o lepšej a rýchlejšej adaptácii
detí z centra na prostredie materskej školy. Deti sú lepšie socializo-

vané, vedia ako funguje kolektív, do
škôlky nastupujú s kamarátmi atď. Aj
preto každý piatok chodíme s deťmi
do priestorov relaxačnej miestnosti priamo v MŠ, kde sa okrem hier
uskutočňuje aj krátka organizovaná
činnosť pod vedením pedagóga.
Deti sa nielen naučia spolu s učiteľkou niečo nové, ale sa spolu s mamou nenásilne
oboznamujú
s
činnosťami
v škôlke.
Ďalším podujatím
bude
v polovici marca
už 7. jarno-letná
burza detského
ošatenia a potrieb pre deti.
V priebehu jarných mesiacov
zorganizujeme
pre deti divadelné predstavenie
a koncert, oslavu Dňa matiek a Dňa
detí, a tiež dielničky s témou Veľkej
noci a leta.
Úplnou novinkou v našom kalendári aktivít budú každomesačné
diskusie s (nielen) dulou Mgr. Michaelou Huljakovou z poradenského centra NATUR CITY. Budeme sa
snažiť nájsť odpovede a alternatívne
riešenia na otázky, ktoré nás trápia
a zaujímajú z oblasti zdravia, detoxikácie, výživy, dojčenia a iných.
Materské centrum LIPKA poskytuje priestory podpornej skupine BONDING - skupine žien,
ktoré sa navzájom chcú podporovať vo svojich kompetenciách
materstva, tehotenstva, vedenia
pôrodu. Viac o ich činnosti a termínoch stretnutí sa môžete dočítať na ich facebook-ovej stránke.
Pevne verím, že sa nám darí
našimi aktivitami mamičkám
a deťom spestriť čas rodičovskej
dovolenky a každá z nás si v ponuke MC LIPKA nájde niečo, čo
ju a jej dieťa zaujme a príde medzi nás do centra, na plaváreň,
na divadielko alebo do škôlky na
kus reči, na kávu alebo čaj – jednoducho sa stretnúť.
Teší sa na Vás Kristína Holíková a kolektív MC LIPKA.
Materské centrum Lipka
v spolupráci s MsKS Tlmače
organizuje burzu detského
ošatenia a potrieb
pre deti a mamičky
v dňoch 21. - 22. marca t.r.

Spoloèenská
rubrika
Povedali si áno

Lukáš Singliar
a Andrea Palicová
Peter Mesároš
a Zuzana Martinková
Ing. Juraj Skačan
Lucia Brumlovská
Gianfranco Troso
a Alžbeta Senešiová

Narodili sa
Lukáš Lakatoš
Ella Trnkusová
Nikola Uhnáková
Melánia Švolíková
Ján Švolík
Diana Jurigová
Emma Hrnčiarová
Olívia Moravčíková
Viktória Brumlovská

Opustili nás
Mária Síkeľová
Ondrej Šuták
Anton Puplič
Jiřina Kracíková
Alexander Daráž
Miroslav Ličko
Miroslav Záložník
Zuzana Rosinová
Ján Hrúzik
Júlia Brumlovská
Vendelín Solmoši
Petronela Kotorová
František Gula
Antónia Hajduová

Pozývame vás do divadla zabaviť sa!

MsKS Tlmače organizuje zájazd do Divadla Andreja Bagara v Nitre
na predstavenie komédie „Dvojitá rezervácia“ dňa 26. februára t.r.
Poplatok, v ktorom je zahrnuté vstupné a doprava
je 15,- € pre jednu osobu.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
MsKS Tlmače -  0918 499188, 0918 498208, 036/634 2054, alebo@ mskstlmace@imilsoft.sk do 5. februára t.r.

UPOZORNENIE - XXII. Divadelný festival „Divadelné dni
pod Slovenskou bránou“ sa v dôsledku zmeny koncepcie
podujatia bude konať 27. – 29. 9. 2013.
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Bežecké ambície tlmačského Atletického klubu

Ukončenie vodáckej sezóny v r. 2012
Vodáci ukončili sezónu 2012 tradíciou, ktorá náhodou vznikla z historky na splave roku
2011:
Na splave bolo potrebné preniesť člny po
brehu pár sto metrov, no niektorí účastníci
splavu nesenie člna rezolútne odmietli s vyjadrením, že radšej risknú divokú vodu, ktorá vtedy obmývala brehy Hrona. Tomáš Bilík
a Andrej Procházka si však povedali, že prejsť
pár sto metrov s člnom po súši nie je žiadny
problém a ak bude treba, vynesú čln aj na
horu. A aby svoje predsavzatie naplnili do bodky, v zime 2011 po prvý krát skutočne vyniesli
čln na Štefánikovu chatu v Nízkych Tatrách
a vlastne nechtiac založili medzi vodákmi novú
tradíciu, ukončenie sezóny vynesením člna na
horu. Fotograﬁa je z ukončenia sezóny 2012,
kde chlapci vyniesli čln na Zbojnícku chatu vo
Vysokých Tatrách. Prevýšenie štart – cieľ bolo
cca 1290 m.n.m. – 1960 m.n.m. Môžete to nazvať ukončenie sezóny.

Otváracie hodiny
RELAX CENTRA
v Tlmačoch
na sídlisku Lipník
Pondelok

15:00 - 22:00

Utorok

09:00 – 22:00

Streda

09:00 – 22:00

Štvrtok

09:00 – 22:00

Piatok

09:00 – 22:00

Sobota

09:00 – 22:00

Nedeľa

09:00 – 22:00

Tešíme sa na Vašu
návštevu!

1. Čierne Kľačany – Čiernokľačianska Pyxida
2. Topoľčianky – Beh Oslobodenia
3. Jedľové Kostoľany – Beh Oslobodenia
4. Bratislava – ČSOB maratón a polmaratón
5. Bratislava – Devín
6. Nové Zámky - Novozámocká 15-ka
7. Tlmače - Tlmačská 25-ka
8. Žiar nad Horonom – polmaratón
9. Čadca – Kysucký maratón a polmaratón
10. Vyšné Ružbachy – Rytro – maratón
11. Nitra – Beh pre zdravie
12. Špačince – Špačinský trojuholník
13. Bánov – 10km
14. Vrbové – Vrbovská 15-ka
15. Rajec – Rajecký polmaratón a maratón
16. Čachtice – polmaratón
17. Banská Bystrica – polmaratón a maratón
18. Topoľčany – polmaratón
19. Košice – polmaratón a maratón
20. Hronovce – Hronovská 15-ka
21. Kľačany – Kľačianska 10-ka
22. Lábatlán – Kravany, maratón
23. Slepčany - Slepčianska 15-ka
24. Liptovský Mikuláš – polmaratón a maratón
25. Rybník - Rybnická 10 –ka
26. Bratislava – Night River run
27. Veľké Vozokany – Silvestrovský beh
28. Lučenec – Štefanský beh
29. Nitra – Silvestrovský beh

Šachový klub mesta Tlmače
CENNÍK SLUŽIEB PLATNÝ OD
15.11.2012
���������
����������������
Šachisti Šachového klubu mesta Tlmače odoSlužba
v€
hrali v súťažnom ročníku 2012/13
polovicu
záBazén
1 hodina
objednávka
������������������� 18,50
���� ���������������������������������������
��������
��!��������
Bazén
2 hodiny
objednávka
32,00
pasov 2. lige. Súťaž odštartovali prekvapujúcou
"#!������$���%��$����
Bazén
1 hodina študent, deti,
objednávka 12,00
prehrou 0-8 v domácom stretnutí s Trenčínom B.
��!�(�����!��������)*������#��������������������������+�$�,�-��'����
Bazén
1 hodina
deti od&�������'����������!��
1 - 6 rokov
1,20
V ďalších stretnutiach však podávali štandardný
Bazén
0,5 hodina
deti od��������������'�
1 - 6 rokov �!��#�����'������������
0,60
výkon����
a súperov porazili. V doterajšom priebehu
Bazén
1 hodina
dôchodca
1,50
��!�����!���"���$�,�������('���!��������������������"�(��������
súťaže obsadzujú tlmačskí��'���������������������"��
šachisti druhé miesto
Bazén
0,5 hodina
dôchodca
za vedúcimi Topoľčanmi.
�����������!�.�����$0,80
Bazén
1 hodina
dospelý
2,00
Na ôsmich
šachovniciach sa postupne v tl/��0������'�����������������!����!�����������
������������1����������'��������2
Bazén
0,5 hodina
dospelý
1,00
mačskom mužstve vystriedali šachisti: Kaliský,
3���� �4�+���
��4+���'�7$�4+����'�4�8#���� ��4�/���������9�����
Bazén
1 hodina
študent,
ZŤP 4�5������4�+���'�6$4�����
1,60
Berek, Fabian, Béreš L., Široký, Béreš D., Bol,�����ZŤP
1
Bazén
0,5 hodina
študent,
0,90
diš, Záhorský, Novotný a Havran
�������:���������+���������)�*�
Fén
1 osoba
zapožičanie
0,40
Výsledky
Kľúč od šatni
1 kus
0,20
�������:�7�������+�����;4;�)��4;��
Tlmače – Trenčín B
0-8
Plachty do sauny
1 kus
0,70
Tlmače – Dubnica B 5,5 - 2,5
�������)����.��������������;��)���
Sauna
1 hodina
13,00
Tlmače - Šaľa
5 - 3
�������)����!�.���� 22,00
1��;4;�:��4;
Sauna
2 hodiny
Tlmače - Topoľčianky 5,5 – 2,5
�<1(����:��������������������)��=
Sauna
Materská škola 60 ˚C
8,00
Myjava – Tlmače
2 - 6
Solárium
1 minúta
0,30
Tabuľka
podľa
poradia
��������� ����� �����

Milé Dámy,
prijmite pozvanie do novootvoreného kozmetického salónu
GLAMOUR na
Lipníku, v zdravotnom stredisku
na 2. poschodí.
Ponúkame
ošetrenie
pleti
najmodernejšími
prístrojmi a detoxikáciu pleti, miktrodermabráziu, kryoterapiu, elektroporáciu, fototerapiu, lifting, či ultrazvukové ošetrenie, v kombinácii s
profesionálnou kozmetikou. Samozrejmosťou je aj líčenie, depilácia,
3D mihalnice, trvalá na mihalnice, či ošetrenie rúk ako je modelácia
nechtov, akrylovou či gélovou metódou
Objednávky prijímame na tel. čísle 0908032065.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

E

Podujatia plánované na rok 2013

Členovia AK Tlmače majú síce naplánovaný kalendár podujatí, ale účasť na nich riešia podľa aktuálnej situácie, podľa pracovného zaneprázdnenia,
rodinných povinností, možnosti dopravy, ﬁnancií a
v neposlednom rade i zdravotného stavu. Podujatia si rozdelili na kratšie trate – od 5 km - 21 km,
potom už maratóny. V roku 2012 sa medzi maratóncov úspešne zaradila Sylvia Havranová a Peter
Salaj, rok 2013 by mal byť pamätným pre Andreja
Salaja a to nepovedali „posledné slovo“ ešte niekoľkí ďalší bežci.
Všetci plánujú spoločnú účasť na ČSOB maratóne a polmaratóne v Bratislave, ktorý sa uskutoční
24.3.2013. Zatiaľ sú na maratón prihlásení Sylvia
Havranová, Peter Salaj, Eva Seidlová ( mimochodom už v tomto roku jeden maratón absolvovali
Kolárove ) a Eva Čuga. Na polmaratón sú zatiaľ
prihlásení otec a syn Slavo Hajdučík, Andrej Salaj
a Milan Švec, očakávajú sa ešte ďalší z Tlmáč.
V rovnakej zostave sa chystajú aj na jubilejný
90. ročník Medzinárodného maratónu mieru
v Košiciach, ale to už pravdepodobne všetci absolvujú plný maratón, teda 42195 m.
Všetci sa na to veľmi tešia, pričom už dávno nebola v AK taká dobrá zostava maratóncov. Samozrejme v priebehu celého roku , ako už bolo spomenuté na začiatku, sa budú spoločne i jednotlivo
zúčastňovať mnohých podujatí v rámci Slovenska
a na domácej pôde sa pre nich stane dominantým
30. ročník Tlmačskej dvadsaťpäťky.
Eva Seidlová

TLMAČSKÉ ECHO
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