E

TLMAČSKÉ ECHO
Číslo 2

Ročník 8.

Slovo na úvod
Vážení spoluobčania,
blíži sa koniec kalendárneho
roka a rád by som Vás oboznámil so
všetkým, čo sa počas neho udialo alebo zlepšilo v našom meste a na čom
sme spoločne pracovali. Cesta k spokojnosti občanov je dlhá a namáhavá,
ale o to krajšia, keď sa niečo podarí
urobiť pre prospech nás všetkých a pre
rozvoj mesta.
Každé dobré rozhodnutie, každá
príležitosť niečo zlepšiť vedie k tomu,
aby sme mohli naše mesto budovať,
rozširovať jeho možnosti, dať mu príležitosť rásť. Nielen plošne, ale i kultúrne
a spoločensky. Aj keď sme pomerne
malé mesto, je potrebné vynaložiť
veľké úsilie na to, aby sa podmienky
v ňom aspoň sčasti vyrovnali väčším
mestám. No práve toto nás motivuje,
aby sme sa nevzdávali a skúšali to aj
naďalej. Plnením čiastkových cieľov
sa dokážeme postupne dopracovať
k hlavnej méte, a tou je naplnenie volebného programu.
Mnoho nápadov dostalo reálnu
podobu a som rád, že sa nám to počas
roku 2015 podarilo. Keďže základom
spoločnosti je rodina, jednou z hlavných úloh bolo zabezpečiť vhodné
podmienky pre všetkých jej členov.
Pre rast zdravej a uvedomelej spoločnosti podporujeme školské zariadenia v meste, či už sa jedná o najmenších škôlkarov alebo školopovinné deti.
Podarilo sa nám vyriešiť problém s toaletami na základnej škole, ktoré prešli
kompletnou rekonštrukciou, zrealizoval sa nákup interaktívnej tabule, šatníkových skriniek pre žiakov 2. stupňa.
Zabezpečilo sa vypratanie a vyčistenie
priestorov v suteréne školy a úprava
zelene v areáli školy. Novinkou v tomto
školskom roku bolo odsúhlasenie príspevku na školské pomôcky v hodnote
50,- eur na každého prváka, ktorý navštevuje našu základnú školu.
Do školskej jedálne bola zakúpená
nová panvica a varná kotlina, bola zrealizovaná oprava poškodených omietok, maľovanie skladových priestorov
jedálne a oprava zatekajúcej strechy.
Z dôvodu opakujúcich sa problémov
so statikou budovy jedálne, bol vypra-

covaný statický posudok, na základe
ktorého budeme v blízkej budúcnosti
hľadať riešenia na odstránenie vzniknutej situácie.
Vďaka sponzorom sa nám podarilo
zabezpečiť montáž vonkajších a výmenu vnútorných úsporných svetelných
zdrojov v školskej telocvični.
V základnej umeleckej škole bolo
potrebné demontovať kryty radiátorov a následne opraviť a vymaľovať
poškodené omietky ako aj zrekonštruovať toalety.
Dlhodobým problémom v Materskej škole Lúčik je kanalizácia, ktorú
bolo potrebné vyčistiť, ako aj zlý stav
chodníkov, ktoré sú v súčasnosti zrekonštruované. Priebežne sa opravujú
a maľujú triedy, vymieňajú radiátory. Z bezpečnostných dôvodov bolo
potrebné upraviť zeleň v areáli škôlky.
V materskej škole v dolnej časti
mesta sme vymaľovali detské ihrisko,
opravili poškodené okná, upravili zeleň
a do konca roka zrealizujeme výmenu dvoch terasových dverí. S pokračovaním výmeny okien a dverí v jednotlivých školských zariadeniach
a priestoroch budeme pokračovať
v rámci finančných možností aj v nasledujúcom roku.
Ďalšími našimi prioritami, ktorým
sme venovali nemalú pozornosť bola
oblasť kultúry a športu.
Tak ako tomu bolo aj po minulé roky, v kultúrnej oblasti sme dali
priestor rozvoju plnohodnotného kultúrneho života v meste, tak na Lipníku
ako aj v dolnej časti Tlmáč a spoločnými silami chceme aj naďalej poskytovať vhodnú platformu pre kvalitný
rozvoj kultúry v našom meste.
V rámci investícií určených pre oblasť kultúry boli opravené zvody dažďovej vody na budove MsKS z dôvodu
vytopenia pivničných priestorov a zároveň prečistenie upchatého kanalizačného potrubia. Na sociálnej budove v amfiteátri boli tiež opravené zvody
dažďovej vody a v súčasnosti prebieha
vypilovanie stromov a revitalizácia
celého objektu, ktorý sa v budúcom
roku chystá na „Tlmačskú grámoru“.
Pre MsKS bola taktiež zakúpená nová

december 2015

Foto: Eva Sopková
ozvučovacia technika a poskytnuté
dva nové počítače.
Pripravujeme projektovú dokumentáciu zahrňujúcu nevyhnutnú rozsiahlejšiu opravu Spoločenského domu
na sídlisku Lipník, (opravu strechy na
pavilóne „B“, rekonštrukciu elektroinštalácie, výmenu okien, prístavba vonkajšieho schodiska a ďalšie práce). Finančné prostriedky na tento projekt sa
budeme snažiť získať prostredníctvom
výzvy o NFP (nenávratný finančný príspevok) z fondov Európskej únie.
V oblasti športu sa nám podarilo
konečne doriešiť otázku zabezpečenia a využívania športovísk pre futbal
a tenis. Po dohode o vzájomnej spolupráci s vlastníkom týchto zariadení tak môžu futbalisti, ako aj tenisti
plnohodnotne využívať vybudované
športoviská pre tieto športy. Opäť aj
v tomto roku poskytlo mesto finančné
príspevky na činnosť pre celý rad športových oddielov v meste. V spolupráci
s MsKS a sponzormi zabezpečilo tiež
tradičné športové podujatia ako „Tlmačský polmaratón“ ap.
Vo veľkej telocvični T-18 sa vďaka
sponzorom vymenili svetelné zdroje za
úsporné. Na jar sa v dolnej časti mesta
po dlhšej prestávke obnovil Jarný beh
zdravia.
Ďalšou dôležitou oblasťou je zabezpečenie kvalitných základných
služieb pre občanov.
Jednou z našich priorít je udržiavať
čistotu a poriadok v meste, zveľaďovať
a udržiavať zeleň počas celého roka,
a preto bolo potrebné vykonať niekoľko opatrení. Technický stav vozového
parku bol vo veľmi zlom stave, bolo
nutné zabezpečiť opravu a údržbu

vozidiel, strojov a tiež znovu vydanie
potrebných preukazov, bez ktorých
by sa práce v meste nemohli vykonávať. Bola zakúpená nová technika:
traktor-kosačka ETESIA, krovinorezy,
plotostrih a vyvetvovacia píla.
Veríme, že znovu obnovením činnosti bývalých Technických služieb
Tlmače, už pod novým názvom príspevkovej organizácie Mestské služby
Tlmače od začiatku budúceho roku
dôjde k skvalitneniu nielen hore uvedených služieb, ale aj ďalších služieb
(napríklad zriadenie zberného dvora),
ktoré budú pre občanov v rámci nášho
mesta, ako aj širšieho okolia zabezpečované. Prostredníctvom príspevkovej
organizácie budeme môcť zastrešiť
niektoré akcie investičného charakteru
ako napríklad výstavbu parkovacích
plôch, vybudovanie stojísk na smetné
nádoby ap.
V rámci skvalitňovania životného prostredia boli odstránené čierne
skládky. Jednou z nich bola skládka na
Starej ulici za futbalovým štadiónom,
ktorej sa v hojnom počte zúčastnili
občania mesta. Následne sme osadili
rampu, aby sme predišli opätovnému
znečisteniu tohto priestoru. Skládka,
ktorá sa nachádzala pri Tescu, bola
odstránená rómskymi občanmi z Kozároviec. Ďalšie skládky boli odstránené v lese na Viničnej ulici a v okolí
Hrona pri jazierku to bola veľká kopa
stromov, kríkov a kroviny. Z areálu bývalých Technických služieb bola odvezená stavebná suť a pneumatiky. Boli
vykonané opravy a nátery na časti
mestského mobiliáru (lavičky, preliezky, kolotoče ap).
(Pokračovanie na str. 4)
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V Tlmačoch udeľovali výročné ceny
primátora mesta ACTUS HOMINIS 2015
Na prvú adventnú nedeľu udeľovalo Mesto
Tlmače v obradnej miestnosti Mestského úradu
v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom
po tretíkrát výročnú cenu primátora mesta ACTUS HOMINIS – čin človeka. Adventný čas je obdobím, kedy si viac ako inokedy uvedomujeme
blízkosť človeka a vzájomnú spolupatričnosť.
A práve odtiaľto pramení hlboko ľudská myšlienka aktérov zrodu tohto podujatia. Podujatia,
ktoré vytvára priestor na verejné poďakovanie
tým, ktorí úspešne reprezentujú a šíria dobré
meno mesta Tlmače v rôznych oblastiach verejného a spoločenského života. Výkony ich
práce predstavujú silu súčasnosti a zároveň sú
prameňom budúcnosti.

Za zvukov piesne „Leť Cyprián“ privítal moderátor podujatia Martin Majer laureátov ocenenia ako aj všetkých prítomných. Primátor mesta
vo svojom príhovore využil príležitosť na to, aby
oceneným prejavil úctu a vyslovil poďakovanie
za tvorivú prácu, ktorou prispeli k zviditeľňovaniu mesta doma či v zahraničí. Podujatie, ktoré
sa nieslo v slávnostnom duchu, pokračovalo
ocenením siedmich laureátov, ktorí si z rúk primátora mesta Miroslava Kupčiho a prednostky
MsÚ Zuzany Kotrus Rákociovej ako symbolické
puto so svojím mestom, prevzali pamätný list
primátora a plaketu ACTUS HOMINIS.
Moderátor postupne predstavil ocenených
prednesením ich profesijného životopisu za

Spoločné foto zľava: J. Žúbor, J. Krutý, M. Kupči - primátor, E. Zuzčáková, Eva Seidlová, J. Burjaniv,
J. Švolík, K. Kotrusová
Foto: Vladimír Kukla

sprievodu videoprojekcie, ktorú pútavou formou pripravil Juraj Hruška. Všetci nominovaní sa svojou prácou pričinili o šírenie dobrého
mena Mesta Tlmače.
Ocenení laureáti výročnou cenou primátora mesta ACTUS HOMINIS v roku 2015:
Kristína Kotrusová - ocenená za úspešnú
činnosť v športovej oblasti a za úspechy v študentských súťažiach na celoslovenskej a európskej úrovni.
Ing. Jaroslav Burjaniv - ocenený za celoživotnú prácu v oblasti spoločenského rozvoja.
Ing. Eva Seidlová - ocenená za úspešnú
celoživotnú činnosť v oblasti športu.
Bc. Ján Švolík - ocenený za dlhoročnú činnosť v zdravotníctve – práca s diabetikmi v
sociálnej oblasti a za charitatívnu činnosť.
PaedDr. Eva Zuzčáková - ocenená za celoživotnú činnosť v oblasti školstva a kultúrno-spoločenského života v meste.
Mgr. Július Žúbor - ocenená za celoživotnú
prácu v oblasti športu, za šírenie národného povedomia, za rozvoj spoločenského a kultúrneho
života v meste.
Ján Krutý - nominovaný na ocenenie za pôsobenie vo verejných funkciách
Na záver sa za ocenených prihovorila
PaedDr. Eva Zuzčáková:
„V mene všetkých ocenených ďakujem organizátorom za tento slávnostný podvečer, ktorý
sa niesol v duchu adventnej myšlienky, že práca
pre iných je vyjadrením lásky bez slov. Sú veci,
na ktoré treba dozrieť vekom a mať šťastie na
ľudí, s ktorými môžeme kráčať rovnakým smerom a k spoločným cieľom. Bez takých ľudí okolo nás by sme tu dnes nestáli. Ďakujeme. “
Redakcia TE

Spustenie kamerového systému v Tlmačoch
TLMAČE Občania Tlmáč sa od 4. decembra
môžu cítiť vo svojom meste bezpečnejšie. V tento deň sa uskutočnilo odovzdávanie kamerového systému firmou Inomanet Jelšava mestu.
Firma Inomanet vyšla víťazne z výberového
konania za účasti 4. firiem. Jej ponuka bola kompletná, obsahovala dodávku kamier, ich montáž
a sprevádzkovanie. Pri rozmiestnení kamier
vedenie mesta zohľadnilo potrebu kontroly nad
problematickými miestami, kde neprispôsobivý
občania a niekedy aj mladiství narúšajú verejný
poriadok a kľud.
Primátor mesta Miroslav Kupči tento stav
opísal slovami: „Bolo potrebné riešiť situáciu
bezpečnosti v meste, keď sa zrušila mestská
polícia a tým bolo nutné riešiť symbolicky aj
bod B, v záujme bezpečnosti občanov. Preto
sme sa rozhodli zriadiť kamerový systém.“
Bezpečnosť a pokoj obyvateľov Tlmáč odteraz stráži 12 kamier. Pri Základnej škole je otočná
kamera, pri Mestskom kultúrnom stredisku sú
tri kamery na rôznych miestach - z toho dve sú

otočné a jedna stacionárna, na Mládežníckej ul. ho strediska sponzorsky v hodnote 936 euro a
je otočná kamera aj pri potravinách Balla, inte- v druhej etape sa ešte doplnili kamery na cinriérové kamery sú v budove Mestského úradu torín a Mestský úrad.
a Zdravotného strediska, na cintoríne v dolnej
„Štátna polícia víta kamerový systém v načasti mesta je stacionárna kamera, na hlavnej šom meste“ - doplnil primátor Miroslav Kupči a
križovatke v dolnej časti mesta je otočná kame- dodal:„Kontrola bezpečnosti v meste je zaistená
ra a pod veľkou križovatkou na Lipník sú dve 24 hodín denne po celý rok. V budúcnosti máme
statické kamery.
v pláne počet kamier ďalej zvýšiť.“
Záznamy z kamier sú zvedené optickým kábEduard Samlek
lom do budovy Mestského úradu, kde sa
budú archivovať. Celý kamerový systém
bude mať pod dohľadom správca siete.
Mesto pripravuje kontrolu záznamov
kamier vybranými pracovníkmi s výhľadom zamestnať štyroch ľudí so ZŤP na
skrátený pracovný úväzok a tým im dať
šancu lepšie zvládať ich ťažkú osobnú
situáciu. Záznamy budú na požiadanie
sprístupnené aj štátnej polícii. V prvej
etape sa dohodla dodávka 9. kamier v
cene 33.774 euro, ďalej dodávateľská
Foto: Vladimír Števčať
firma poskytla kameru do zdravotné- Kamerový systém na ZŠ
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Oslavy 940. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Tlmače
Trojdňové oslavy 940. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Tlmače sa v Tlmačoch uskutočnili v dňoch 2. - 4. októbra 2015. Program osláv
začal v piatok 2. októbra popoludní o 17,00
– uložením časovej schránky v priestoroch
obradnej miestnosti Mestského úradu v Tlmačoch na Lipníku. Medzi hosťami nechýbal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej
NSK) doc.Ing. Milan Belica,PhD., podpredseda
NSK Ing. Ladislav Marenčák, poslanec NSK Bc.
Miloš Zaujec, starostovia okolitých obcí, poslanci Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ), sponzori osláv a riaditelia mestských organizácií.
Po úvodných veršovaných textoch z tvorby
Andreja Chudobu, ktoré predniesla pani Alžbeta
Bráneková, prítomných hostí privítal primátor mesta Miroslav Kupči. Do tohto projektu
sme zapojili deti z Materských škôl, žiakov zo
Základnej školy a Základnej umeleckej školy,
študentov SOŠ-technickej, spoločenské organizácie a občianske združenia, športové kluby
mesta, Mestský úrad, organizácie mesta. Po
oboznámení s fragmentmi života mesta v roku
2015, nasledoval slávnostný akt ich uloženia do
časovej schránky, ktorú mestu venoval poslanec MsZ Ján Fazekaš. Uložená bude v obradnej
miestnosti a opäť otvorená v roku 950. výročia
prvej písomnej zmienky.
Oslavy pokračovali v Spoločenskom dome
(ďalej SD) na Lipníku. Vo vestibule účastníkov
vítala detská ľudová hudba ZUŠKÁČIK zo ZUŠ
Tlmače pod vedením Frederiky Uhnákovej. Vo
vestibule na paneloch boli vystavené fotografie, približujúce históriu mesta. Uskutočnil sa aj
predaj kníh literárnych autorov z Tlmáč a upomienkových predmetov. Na parkovisku pred SD
prilákali najmä deti rôzne atrakcie a dospelých
stánky s občerstvením.
Po recitácii básne „Osada rybárska nad riekou Hron menom Tlmače“ z tvorby tlmačského

rodáka Michala Števku pokračoval program Vo farskom kostole omšu s tlmačským pánom
akadémie slávnostným príhovorom primátora farárom celebroval dištriktuálny dekan Miroslav
mesta Miroslava Kupčiho. Po ňom sa tlmača- Kostolný z dekanátu Hronský Beňadik. Súčasťou
nom a hosťom prihovoril predseda NSK doc. svätej omše v kostole Najsvätejšieho Srdca JežiIng. Milan Belica,PhD. Vyzdvihol úsilie obyva- šovho bolo aj požehnanie zvona a sprievodné
teľov mesta k zachovávaniu tradícií a rozvoju slovo k 940.výročiu prvej písomnej zmienky
mesta. Primátorovi odovzdal ocenenie pred- o obci Tlmače.
sedu Nitrianskeho samosprávneho kraja pre
mesto Tlmače. Autorkou
rámcového programu
slávnostnej akadémie
bola Eva Zuzčáková
v spolupráci s Annou
Urbanovou. Scénický
program bol zostavený zo šiestich tematických blokov, v ktorých
vystúpili FS Vatra, Vatra
seniori, ĽH FS Vatra, DFS
Plamienok, spevácka
skupina PO-KU-S a žiaci
ZŠ Tlmače
V sobotu dopoludnia
Foto: Vladimír Kukla
zorganizoval Cyklistický Zľava: J. Žúbor, V Árendášová, M. Kupči
klub Spartak Tlmače 1.
náborové cyklistické preteky detí a mládeže
Trojdňové oslavy ukončili v Spoločenskom
ulicami mesta. Preteky sa uskutočnili v 4 veko- dome vystúpením folklórneho súboru Podvých kategóriách na okruhu dlhom 840 m.
poľanec z Detvy. V programe odzneli piesne
Sobotné popoludnie spríjemnili deťom čle- a tance spod Poľany. Oslavy 940 výročia prvej
novia občianskeho združenia Art-5 a Roman Mi- písomnej zmienky o obci Tlmače sú už minuhálka, ktorí svojim programom uviedli do života losťou. Mestské kultúrne stredisko Tlmače už
v poradí tretiu knihu plnú veršíkov – Kamarátky začalo pripravovať XI. ročník Tlmačskej grámyšky. Autorka Veronika Árendášová, ilustrá- mory, ktorej súčasťou by malo byť aj stretnutie
torka Andrea Harmadyová a grafička Daniela rodákov.
-juzuPusztaiová si na svojom dielku dali záležať. Pred(Zápisnice z jednotlivých Mestských zastunostka MsÚ a zároveň krstná mama prisľúbila, že
piteľstiev sú zverejnené na stránke mesta
knižné poklady budú v meste podporovať.
www.mestotlmace.sk alebo k nahliadnutiu
V nedeľu dopoludnia sa konali slávnostné
na požiadanie na Mestskom úrade.)
sväté omše v obidvoch tlmačských kostoloch.

Potešilo nás stretnutie s Vami
Človek je krásny nielen vtedy, keď má
pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások
a bielych vlasov, podľa slov, keď
ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý. Človek je krásny
vtedy, keď ho ľudia majú radi.

ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám.
K naším bývalým kolegom.
Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Ded-

Jeseň, ktorej obdobím momentálne
prechádzame, je až poeticky krásna. A v
jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme
nedávno začali, nám pripomína jednu
z najvzácnejších cností, ktorá môže byť
zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k
starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali,
aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí
sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im
život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, Vystúpenie detí v mesiaci k úcty starším

ka všetci v úcte majú, dedko vie vraj všetko,
hovorí sa v jednej básni, ktorú predniesli žiaci
Základnej školy v Tlmačoch bývalým pani učiteľkám, pánom učiteľom, pani vychovávateľkám, pani kuchárkam i pani upratovačkám na zaslúženom odpočinku.
Začal sa mesiac, kedy si týchto ľudí a
to, čo pre nás urobili, pripomíname.
Symbolickou kytičkou tanca, piesní,
básničiek a darčekov, ktorú deti s láskou uvili, prispeli v októbrové popoludnie k úsmevu a radosti na tvárach
našich seniorov. Potleskom a sladkou
odmenou pre deti dokázali, že úprimné
stretnutie ľudí vždy poteší a má veľký
význam v každom období života človeka.
Mgr. Zuzana Kováčiková
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50. výročie Materskej školy v Tlmačoch na Lipníku

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa
naučil v materskej škole.. Múdrosť ma nečakala
na vrchole zvanom postgraduál, ale
na pieskovom detskom ihrisku.
Róbert Fulghum

9. augusta tohto roku uplynulo
50 rokov od chvíle, kedy sa po prvýkrát otvorili brány našej materskej školy na Lipníku v Tlmačoch,
aby privítali tie najkrajšie kvety
našej planéty, naše deti. Poviete si, päťdesiat
rokov... je to málo alebo veľa? Myslím, že dosť
na to, aby sme si zaspomínali na chvíle krásne,
veselé, ale aj trpké. Všetky naše kroky v živote lemujú úplne jednoduché pohnútky, ktoré
nám boli zasiate práve v tomto rannom veku.
Je to čas, kedy detské vnímanie začína túžiť po
spoločnosti a začína vnímať okolie mimo svojej
mamy a domova.
Materská škola je rovnako dôležitá pre človeka ako je pre veľa ľudí dôležitý prvý dojem.
Učiteľky od prvej chvíle vstupu dieťaťa do materskej školy sa snažia im tento čas obohacovať
tým, že ich učia žiť v kolektíve, prispôsobovať sa,
navzájom si pomáhať, pripravujú ich pre vstup
do základnej školy a vytvárajú pre nich zdravú
klímu. Je to práca, či skôr poslanie, ktoré sa jednoducho nedá robiť bez lásky k deťom.
Škola pred 50-timi rokmi bola úzko spätá
so samosprávou a občanmi mesta, zvlášť preto,

že to bola prvá závodná materská škola závodu
S.M.Kirova a jej vtedajším riaditeľom bol Ing.
Bachratý. A prečo tak spätá so
samosprávou mesta? Či už to
boli richtári, predsedovia miestneho národného výboru, starostovia, ale aj ostatní Tlmačania,
všetci si boli vedomí dôležitej
úlohy školy v rozvoji mesta, a
preto ju podporovali, budovali
a zveľaďovali. Otvorenie spoločného zariadenia materskej školy a jaslí bola 9.
augusta 1965 veľká udalosť. V tento prvý školský
rok bolo do zariadenia zapísaných v materskej
škole 100 detí a v jasliach 55 detí. Prvou riaditeľkou sa stala Margita Babalová.
Školu ale nerobia budovy, ale učitelia a deti.
Za päťdesiat rokov sa v nej vystriedalo veľa
osobností, ktoré tu zanechali hlbokú stopu vo
vzdelaní, spoločenskom a kultúrnom živote. Počas 50-ročnej existencie materskej školy tu pôsobilo veľa dobrých, ba vynikajúcich učiteliek,
srdcom oddaných deťom. Nedá mi nespomenúť
mená tých najstarších: hlavnú sestru v jasliach
robila dlhé roky Margita Felkerová, prvé učiteľky
boli: Anna Beniaková, Soňa Buláková, Helena
Frtúsová, Helena Kováčová, Magda Šuranská,
Milota Letková, Elena Hargašová, Ľudmila Sabolová... Sestry v jasliach : Anna Borguľová, Marta
Gogová, Helena Hegedúšová, Anna Ivančíková,
Anna Krajčiová, Magda Ďatková, Ľudmila Sol-

Slovo na úvod
(Dokončenie zo str. 1)
Veľa pozornosti sme venovali
udržiavaniu verejnej zelene a čistote
mesta.
Do kategórie poskytovania kvalitných služieb pre obyvateľov nášho
mesta patrí bezpochyby práca zamestnancov mestského úradu. Jedným z prvých opatrení v tomto smere
bola realizácia nezávislého personálneho auditu v rámci mestského úradu.
Výsledky auditu poslúžia novému vedeniu mesta ako objektívnejší a kvalifikovanejší pohľad na súčasnú situáciu
na mestskom úrade najmä z hľadiska
štruktúry a personálneho obsadenia
jednotlivých pozícií a kvalifikácie.
Vylepšený interiér obradnej siene
nájdete v budove mestského úradu.
Tento trend chceme naďalej rozvíjať
a priblížiť sa tak kvalitnejšiemu poskytovaniu služieb občanom. Novinkou
v tomto roku bolo navýšenie príspevku pre každého novorodenca v meste
na hygienické potreby z 8,- eur na 30
eur,- .
Tak ako sa hovorí... začali sme od
podlahy...bolo tomu tak v prípade registratúrnej správy, ktorú sme aktualizovali a zmodernizovali registratúrne
stredisko sídliace v budove mestského
úradu.

Nespíme na vavrínoch a systematicky sa snažíme o získanie nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov na rôzne projekty. V súčasnosti
máme podanú žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
na investičnú akciu „Obnova verejného osvetlenia v meste Tlmače“
Ďalšou dôležitou oblasťou z hľadiska rozvoja mesta je investičná akcia,
ktorej príprave bola venovaná zo strany mesta mimoriadna pozornosť, výstavba čističky odpadových vôd (ČOV)
a kanalizácie v rámci projektu „Kanalizácia Tlmače – Rybník“. Investorom
tejto stavby bude Západoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, v plnom rozsahu tak po finančnej, ako aj
realizačnej stránke.
Máme podané žiadosti na odstránenie havarijného stavu elektrických
rozvodov v hlavnej budove základnej
školy a výmenu okien na pavilóne „A“
základnej školy (ŠKD a ŠJ) a tiež zabezpečujeme vypracovanie projektovej
dokumentácie na obnovu telocvične
základnej školy k podaniu žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku
na odstránenie havarijného stavu
z ministerstva školstva.
Z investičných akcií mesta, ktoré
boli zrealizované, alebo budú ukon-

čanová, Katka Škvareninová... okrem odborných zamestnancov sa samozrejme na chode
zariadenia podieľali aj kuchárky, technické sily,
upratovačky, pracovníčky, ktoré prali školskú
bielizeň, údržbári, hospodárky.
Učiteľky materskej školy svojím profesionálnym prístupom ukazujú deťom, že aj v tomto
svete dokážu nájsť prijatie a môžu zažiť pocit
lásky aj od iných ľudí. Dostávajú od nich prvé
podnety tvoriť, rozmýšľať, no aj byť pokorný, načúvať a učiť sa. Preto pri tejto príležitosti chceme
vzdať úprimný hold všetkým tým, ktorí sa buď
ako pedagógovia, ale aj ako zamestnanci pričinili o lesk a dobré meno našej materskej školy.
Veľké poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi – mestu Tlmače, ktoré drží nad nami ochranné
krídla. Veríme, že aj v budúcnosti bude škole nápomocné, aby sme mohli vychovať ešte ďalšiu
generáciu detí v priestoroch tejto školy.
Všetky súčasné učiteľky a nepedagogickí
zamestnanci sa pripájame ku gratulácii k päťdesiatemu výročiu založenia našej škôlky. Spomíname si na začiatky, ktoré neboli ľahké. V tom
čase sa ľudia novôt obávali. Ale našli sa dobrí
ľudia, ktorí podali pomocnú ruku pri prekonávaní počiatočných ťažkostí. Sme im za to dodnes
vďační a tešíme sa z úspechov, ktoré dosiahla
naša škôlka. Prajeme jej do ďalších rokov ďalší
rozlet a skvelé úspechy.
Mgr. Jarmila Fazekašová
zástupkyňa riad. MŠ

čené v tomto roku je potrebné spomenúť investičnú akciu „Kamerový
systém v meste Tlmače“ a akciu „OC
Tlmače-dolná časť – Oprava strechy„
nad potravinami – I etapa. „Rozšírenie parkoviska a oprava pouličného
osvetlenia pri činž. bl. č.468.“ na sídlisku
Lipník a ozvučenie priestorov cintorínov v obidvoch častiach mesta.
V tomto roku došlo k zahájeniu výstavby 18. radových rodinných domov
na Ružovej ulici sídliska Lipník, investorom ktorých je súkromná spoločnosť.
Zahájila sa výstavba kompletných inžinierskych sietí pre 40. rodinných domov v lokalite aglomerácie „Festunk“
na sídlisku Lipník v investorstve ďalšej
súkromnej spoločnosti.
V oblasti územnej prípravy sme
pokračovali v prácach na aktualizácii
územného plánu, nakoľko existujúci
územný plán je zastaralý a nevyhovuje
súčasným požiadavkám mesta.
V rámci zveľaďovania majetku
mesta sme sa zúčastnili na dražbe,
pri ktorej nám bol odklepnutý bývalý
školský areál na Topoľovej ulici („šampusáreň“), v ktorom pevne veríme, sa
nám v budúcnosti podarí zriadiť kvalitné služby pre našich starších občanov
v podobe „DSS“.
Zamestnanosť sme podporovali prostredníctvom projektu ÚPSVaR
a poskytli sme prácu na pol roka pre
desať občanov nášho mesta.
V tomto trende chceme pokračovať

aj v budúcom roku.
Vo finančnej oblasti sa nám podarilo reštrukturalizovať úverové zaťaženie mesta tak , že mesačné platby za
splácanie úverov boli znížené z 24,396
€ na 16,80 € ročne na občana.
Zabezpečili sme transparentnosť
pri výberových konaniach aj pri verejných obstarávaniach .
Vytvorili sme si dobré vzťahy
s okolitými obcami a ich predstaviteľmi. Dobrú spoluprácu máme aj
s družobnými partnerskými mestami
v zahraničí.
Vážení a milí spoluobčania,
Písať o tom, čo sme urobili ale aj
o tom čo sa nám nepodarilo, by sme
mohli dlho a veľa. Našim spoločným
cieľom je, aby sme sa tí, čo tu bývame
cítili dobre a spokojne, tí, ktorí tadiaľto
iba prechádzajú mali dôvod ostať dlhšie alebo nastálo, aby tí, ktorí odtiaľto
odišli sa sem s radosťou vrátili. Aby tlmačania boli hrdými tlmačanmi a tí
cezpoľní, nech sa tlmačanmi stanú!
Dnes snáď v najkrajšom mesiaci
v roku, plného prianí, splnených snov,
očakávaných stretnutí, pochopení
a lásky vám chcem z tohto miesta zaželať pokojné, šťastné, svetlom nádeje,
lásky, rodiny a priateľstva plné Vianoce. Nech váš prvý krok do Nového roku
2016 je sprevádzaný istotami, zdravím,
túžbami a splnenými cieľmi.
Miroslav Kupči
primátor mesta
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Halloween opäť v Základnej škole Tlmače
Už po druhý raz sa v našej škole konala slávnosť Halloweenu.
Vedeli ste, že Halloween má svoj pôvod v
Európe? Oslavuje sa hlavne v západnom svete.
Pôvod má v Írsku ako pohanský sviatok. Dnes
si ľudia zdobia svoje domovy a pečú tekvicové
koláče. Deti sa tešia, že
sa prezlečú za strašidlá
všetkého druhu a chodia od domu k domu
so sloganom “TRICK
OR TREAT”, čo znamená: “Obdarujte nás,
lebo vám niečo vyvedieme”.
V našej škole sme si
vytvorili vlastné tradície, z ktorých sa tešili
naše deti predposledný deň pred jesennými
prázdninami. Pozvanie prijali žiaci prvého

stupňa, ktorých pani učiteľky pri stretnutí veľmi
ťažko spoznali. Za pomoci rodičov si pripravili
veľmi kreatívne kostýmy. Prišli rytieri, kostlivci,
bosorky, rôzne dobré aj zlé čarodejnice, múmie,
ktoré sa rozhodli stráviť večer na našej škole v
Tlmačoch.

V znamení dopravných
prostriedkov
V septembri sa nám začal nový
školský rok a keďže sa snažíme prepojiť teoretické učenie aj s praktickými ukážkami a zážitkami,
rozhodli sme sa, že navštívime Múzeum dopravy v Bratislave. Učinili
sme tak dňa 15. októbra 2015. Deň
v znamení dopravných prostriedkov začal už v Kozárovciach, kde
sme obsadili so žiakmi siedmych
tried takmer celý jeden vagón vlakovej súpravy, ktorý nás bezpečne
o dve hodinky doviezol na hlavnú stanicu nášho (tiež hlavného)
najväčšieho slovenského mesta.
Po krátkej pešej vychádzke sme
sa ocitli na mieste, ktoré nás prenieslo niekoľko rokov až desaťročí
späť. Tušili sme, že zhliadneme historické vozidlá, motocykle, bicykle
i staručkú lokomotívu, ale to, že sa
budeme môcť pokochať aj vyskúšať si pobyt v kancelárii výpravcu
približne 80 rokov starej, to sme
naozaj nečakali.

A pomyselnou „čerešničkou na
torte“ bolo zistenie, že kedysi naozaj existovalo niečo, čo sa nazývalo „lampáreň“. Miesto, kam dnes
posielajú všetkých chronických
sťažovateľov, miesto, kde sa spravodlivosti nedovoláte. Lampáreň
fungovala v čase, keď sa ešte lampy
zažínali ručne, horel v nich ozajstný
oheň, nie ten dnešný-elektrický.
Priestory múzea poskytli radosť aj
nežnejšej polovici našej výpravynaše dievčatá sa pokochali v dobových kostýmoch vtedajších železničiarov a cestujúcich.
Keď sme už mali telefóny plné
fotiek a hlavy plné informácií, rozhodli sme sa, že je čas prevetrať sa
na čerstvom vzduchu. Výlet sme
zavŕšili kúpou drobných darčekov
a potom sme už len dávali dobrý pozor, aby sme nastúpili na ten
správny vlak, ktorý nás šťastlivo
doviezol domov.
Jaroslava Lehocká

Účastníci múzea dopravy

Všetci preukázali svoju statočnosť aj na ceste
odvahy, ktorá viedla mestom Tlmače v podvečernom čase. Cestička plná svetiel voviedla
sprievod detí a rodičov až do areálu školy. Svietiace tekvice a kúzla otvorili bránu fantázie každej detskej dušičky. Silu zážitkov umocňovali
strašidelné komôrky, sladké
odmeny, halloweenské torty
a spontánna diskotéková zábava. Očakávanie v tvárach
našich detí motivuje nás pedagógov k ďalším magickým
večerom, plných zábavy.
U nás, na Slovensku, sa síce
nechodí od domu k domu,
teda nemáme ani možnosť
vykoledovať si sladkosti, napriek tomu sa tešíme na tento
sviatok aj na budúci rok, pretože úprimná radosť detí je ten
najvzácnejší dar.
Halloween
Mgr. Zuzana Kováčiková

Jeseň pani bohatá farbí
školu do zlata...
Pani „Jeseň“ sa už stihla obliecť do krásnych prírodných šiat
a jesenná príroda sa pýši svojimi bohatými plodmi. Kúsok z
tejto krásy sme si do našej Základnej školy v Tlmačoch priniesli
v podobe vetvičiek, farebných listov a plodov. Každý rok našu
školu zdobia rôzne výtvory z ovocia a zeleniny. Maxipapričky,

Výtvory detí z ovocia a zeleniny

voňavé jabĺčka, tekvice rôznych odrôd a farieb, obrovské korene mrkvy a petržlenu pútajú pohľady návštevníkov školy.
Vytvorili sme si z nich svoj vlastný jesenný kútik plný figúrok
z gaštanov, žaluďov a šípok. Cieľom výstavy je rozvíjať u detí
kognitívnu a umelecko – expresívnu oblasť. Konečný výsledok
výstavky jesenných plodov spríjemňuje interiér školy a dodáva nám čarovnú atmosféru jesene. Spestrením výstavy bolo
ocenenie pre najšikovnejšie deti od pani riaditeľky PaedDr.
Boženy Dudášikovej. Za najkreatívnejšie plody jesene boli
žiaci odmenení diplomom a medailou. Každý jeden prírodný i detský výtvor otvoril kreativite a fantázii našich žiakov
očká dokorán.
Mgr. Zuzana Kováčiková
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Veľkolepý deň otvorených dverí na SOŠT v Tlmačoch
Dňa 27. novembra 2015 bolo
na pôde Strednej odbornej školy
technickej v Tlmačoch rušno. Niežeby inokedy nebolo, ale v tento
deň otvorila Stredná odborná škola
technická v Tlmačoch svoje brány
širokej verejnosti. Uskutočnil sa
veľkolepý Deň otvorených dverí
(ďalej DOD). Študenti pod vedením svojich pedagógov pripravili
zaujímavé ukážky a privítali medzi
sebou desiatky deviatakov z celého regiónu, ktorí sa práve v tomto
období rozhodujú pre výber svojho budúceho povolania a teda aj
strednej školy, ktorú chcú najbližšie
štyri roky navštevovať a nadobúdať
v nej nové vedomosti a zručnosti.
Sme presvedčení o tom, že mladých ľudí je potrebné usmerniť
a ukázať im, čo je na jednotlivých
odboroch zaujímavé a pre nich
najvýhodnejšie do ďalšieho života. Oboznámili sme ich s výhodami
štúdia na našej škole, ako aj s perspektívou budúceho uplatnenia sa
na trhu práce.

Tohtoročný DOD
zaznamenal na škole
úctyhodnú návštevnosť, prichádzali žiaci
so svojimi výchovnými poradcami priamo
zo základných škôl,
žiaci v sprievode rodičov, ale aj sami.
Počas celého dňa
nás navštívili tí, ktorým učarovalo strojárstvo, programovanie, elektrotechnika či
marketing. Žiaci základných škôl si mohli
prezrieť priestory našej školy, nadýchať
sa našej atmosféry
a zažiť počas dňa zábavné predpoludnie Deviatačikovia počas DOD si mohli vyskúšať simulátor zvárania, ktorý im následne
s našimi študentmi, v percentách zobrazil ich dosiahnutú úspešnosť
ale aj absolventmi.
V tento deň sa záujemcovia ujala prehliadka učebne grafických
Veď predsa oni najlepšie dokážu
opísať, zaujať a presvedčiť záu- o štúdium na SOŠT Tlmače mohli systémov a prác programovania
jemcov o štúdium na našej alma na vlastné oči presvedčiť o tom, CNC strojov, robotov a tvorby výže na škole to doslova žije. Počas kresov v grafických programoch. V
mater.
dňa študenti prezentovali študijné jednotlivých odborných učebniach
a učebné odbory. Každý z odborov, si mohli vyskúšať svoje praktické
ktorý je možné u nás študovať bol zručnosti, elektronické stavebništudentmi odprezentovaný inte- ce, simulátory zvárania, robotické
raktívnou formou.
stavebnice, nahliadnuť do sveta
Študenti mali prichystanú pre- elektrotechniky či prezrieť si prozentáciu nimi študovaného odbo- jekty našich žiakov.
ru a vlastnou šikovnosťou a zručNaši hostia mali možnosť si
nosťou, čo všetko vedia spraviť, prezrieť aj galériu dosiahnutých
Prehliadka mladých gitaristov - 11. 11. 2015
vytvoriť alebo zhotoviť. Na DOD úspechov, ktoré žiaci získali v techUž po jedenásty krát otvorila ZUŠ sa podieľal tím skúsených peda- nických súťažiach, olympiádach,
Eugena Suchoňa svoje brány gitaris- gógov, ktorí za pomoci všetkých na národných a dokonca aj medzitom všetkých vekových kategórií. Žiaci študentov záujemcom o štúdium národných odborných súťažiach,
ZUŠ-iek si zmerali svoje sily so svojimi na našej škole ukázali, čo všetko a v neposlednom rade aj úspechy
rovesníkmi a načerpali inšpiráciu pre dokážu.
za dosiahnuté športové výkony.
svoj ďalší umelecký vývin.
Počas dňa škola v spolupráci so Tieto úspechy posúvajú našu školu
Našu školu reprezentoval žiak 4.roč- ZF Sachs Levice predstavila aj fun- medzi prestížne vzdelávacie inštiníka Oliver Potocký z triedy pána uči- govanie duálneho systému vzde- túcie v rámci Nitrianskeho samoteľa Juraja Kráľa. Zo súťaže priniesol lávania, ktorý si budú môcť zvoliť správneho kraja.
umiestnenie v bronzovom pásme.
budúci prváčikovia od nasledujúTeší nás, že k nám zavítali žiaci
ceho školského roku.
mnohých škôl nášho regiónu, ale aj
Oliver Potocký
Žiaci základných škôl, rodičia ale žiaci z okolitých miest. Medzi návaj ostatní návštevníci mali možnosť števníkmi boli hlavne deviataci, no
bližšie sa oboznámiť s vyučovacím nechýbali ani žiaci nižších ročníkov.
Celoslovenská
procesom, výletmi, olympiádami a Milým prekvapením bolo aj to, že
prehliadka
rôznymi akciami organizovanými svoje zastúpenie mali aj dievčatá,
na škole. Pripravené pre nich boli ktoré tiež máme na našej škole.
sólovej hry
prehliadky učební, areálu školy a
Tí, ktorí sa rozhodli stráviť tento
na cimbale
prezentácia školy a jednotlivých deň práve u nás, svoju voľbu uržiakov ZUŠ
odborov.
čite neoľutovali. Svedčia o tom aj
Učitelia odborných predme- výsledky ankety, ktorej sa zúčastsa už po piatykrát uskutov a majstri odborného výcviku nili. Žiaci sa o našej škole vyjadrili
točnila v ZUŠ J. Kresánka
priblížili priebeh vyučovania v od- pozitívne, zaujali ich informácie,
v Bratislave. Našu školu reborných učebniach a dielňach ktoré sa o našej škole dozvedeli a
prezentovali z cimbalovej
odborného výcviku. Zavítali do taktiež ich zaujalo vybavenie natriedy pani učiteľky Fredeelektrodielne, kde sa mali mož- šich učební. O škole majú pozitívne
riky Uhnákovej dve žiačky.
nosť oboznámiť s ukážkami prác referencie, a to buď od svojich učiMargaréta Hercová v I.kanašich žiakov a mali možnosť na teľov, rodičov, kamarátov, známych
tegórii a Nina Ďatková v III.
vlastnej koži vyskúšať si ako to na či priateľov.
kategórii. Obidve získali Učiteľka: Frederika Uhnáková, zľava žiačky:
výcviku prebieha. Návštevníkov zaMgr. Marián Sabala
ocenenie v zlatom pásme. Margaréta Hercová a Nina Ďatková

Úspechy žiakov Základnej
umeleckej školy v Tlmačoch
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Čo nové na SOŠ technickej v Tlmačoch?
Uplynulý rok sa niesol v znamení veľkých zmien na SOŠ technickej v Tlmačoch. Škola bola realizátorkou mnohých projektov, ktoré
sa veľkou mierou podieľali na jej
modernizácii. Na budove školy už
zďaleka svietia belotou nové okná.
Nie sú však to jediné, čomu sa tešia
žiaci a zamestnanci školy. Prostredníctvom projektu z operačného
programu Vzdelávanie sa doplnilo
technické a softvérové vybavenie
odborných učební, pedagógovia
vytvorili zaujímavé vzdelávacie
materiály. Škola pôsobiaca aj ako
Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie zaobstarala
zvárací automat, simulátory zvárania a programovacie stanice pre
CNC obrábacie stroje.
Spolupráca školy so zamestnávateľmi regiónu sa premieta do zazmluvnených finančných príspevkov pre žiakov tretích a štvrtých
ročníkov. Prvým partnerom štipendijného programu žiakov školy bol
podnik SES, a. s. Tlmače. Od minulého školského roka sa štipendiám až do výšky 80 € mesačne na
základe dosahovaného študijného
priemeru tešia aj ďalší študenti. Po-

skytuje im ich spoločnosť ZF Slovakia a. s. Levice, ktorá má pre nich
vo svojich priestoroch zriadené aj
moderné cvičné pracovisko. Práve
táto úspešná firma ponúkla škole
spoluprácu v systéme duálneho
vzdelávania. Prezentáciu duálneho
systému vzdelávania a informácie
o jeho výhodách si mohli vypočuť
návštevníci Dňa otvorených dverí
27.11.2015. Pre žiakov základných
škôl a ich rodičov bolo počas tohto
dňa pripravených viacero zaujíma-

vých ukážok z odborného zamerania školy. Študenti a pedagógovia
SOŠ technickej v Tlmačoch oboznámili návštevníkov so špecifikáciou
jednotlivých odborov, predviedli
elektronické stavebnice, simulátory zvárania, grafické systémy,
meracie a PLC zariadenia, prácu
na klasických obrábacích strojoch,
ale aj na počítačovo riadených CNC
strojoch.
Dobré meno SOŠ technickej
v Tlmačoch obhajujú žiaci školy

Zváračská súťaž vo Frýdku-Místku o Zlatý pohár Linde

každoročne nielen na regionálnych, ale aj na medzinárodných
zváračských a strojárskych súťažiach, kde sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.
Do zahraničia sa okrem súťaží
môžu študenti dostať aj na dlhšie pobyty prostredníctvom mobilitných projektov z programu
Erasmus+. Aj tento školský rok
bude 30 žiakov nadobúdať nové
zručnosti v partnerských školách
v Prahe a Brne.
Stredoškolský život v Tlmačoch
spestrujú aj mnohé športové, kultúrne, zábavné akcie, výlety a exkurzie. Patrí medzi ne aj návšteva
Mikuláša, imatrikulácie prvákov,
vianočná akadémia a študentský
ples. Návštevy strojárskych výstav,
divadelných predstavení, vedecko-zábavných centier, predvianočnej Viedne a Bratislavy sa už stali
tradíciou.
Činnosť a doterajšie úspechy
SOŠ technickej v Tlmačoch ju zaraďujú medzi moderné vzdelávacie
inštitúcie nášho regiónu. Jej absolventi sú na trhu žiadaní a nerozširujú rady nezamestnaných na
Úrade práce.
Mgr. Mária Medzihradská

Divadelné dni v Tlmačoch opäť ožili
„Divadlo nemá význam, nemá
to zmysel, v divadelnej dielni sme
nič nevytvorili a nič nebudeme prezentovať“ - to boli slová Martina
Geišberga, ktorými sa prihovoril
účastníkom otvorenia festivalu a
doslova im vyrazili dych. Našťastie,
iba nachvíľu, pretože vzápätí festival vstal z popola ako vták Fénix so
všetkým, čo k nemu za uplynulé
roky patrilo.
Po ročnej prestávke sa v Tlmačoch opäť uskutočnili Divadelné
dni pod Slovenskou bránou - memoriál bratov Držíkovcov. Počas
troch dní presvedčivo pokračovali
v tom, čo sa tu za uplynulých 23
rokov podarilo na divadelných doskách vytvoriť. Nechýbala ani zakladateľka festivalu Alena Konczová
Senešiová, ktorá je stále „mamou“
festivalu.
Tlmače žili divadlom najmä v
dňoch 11. - 13. septembra, ale už
od pondelka 7. septembra sa tu
pod taktovkou M. Geišberga a lektorov Márie Danadovej a Daniela
Špinera, konala tvorivá divadelná
dielňa, z ktorej vzišlo predstavenie
s názvom Z popola a krásna pie-

seň „Tália moja milá, nauč ma veriť.“
Divadelníci pomaľovaní farbami
odovzdali symbolicky farbu mladším kolegom, aby verili, že divadlo
stále žije.
Počas troch dní sa predstavilo
10 súborov - z Tisovca, Nitry, Nových Zámkov, Púchova, Rimavskej
Soboty, Topoľčian, Bratislavy, Bánova, Tlmače.

Keďže nejde o súťažný festival,
udeľuje sa len Cena diváka - Zlatý
reflektor. Získali ju mladí herci zo
súkromného konzervatória Dezidera Kardoša z Topoľčian za komédiu Cestu okolo sveta.
Finančné prostriedky na zorganizovanie festivalu poskytol Nitriansky samosprávny kraj a veľkou
mierou pomohla aj dotácia z Nadácie SLSP.

„Ohlasy sú výborné, boli sme
dojatí z celkovej atmosféry. Teší
nás, že po ročnej prestávke sa
do Tlmáč vrátili všetci divadelníci,
ktorí k nám dlhé roky na festival
chodievali a vytvorili opäť úžasnú
atmosféru. Rozchádzali sme sa s
plačom, objatiami a so záväzkom,
že sa vidíme určite o rok“ - povedala riaditeľka MsKS Lucia Kúdeľová.
-vap-
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Tlmačské Vianoce...
... patria už niekoľko rokov do
kalendára obľúbených podujatí
v závere roka. Mestské kultúrne

stredisko Tlmače toto benefičné
podujatie pripravilo tentoraz v sobotu, 5. decembra. V celodennom
programe si každý našiel niečo, čím
ho Tlmačské Vianoce zlákali, oslovili, dojali a nadchli.
Remeselníci zo širokého okolia ponúkali svoje výrobky, najmä
s vianočnou tematikou. Každý
z nich do svojich umeleckých diel
vložil kus fantázie, majstrovstva
a zručnosti. Mnohí neodolali ponuke a kúpili si drobnosti, ktorými
spestria svoje domácnosti v čase
vianočných sviatkov, ale boli aj takí,
ktorí sa nechali inšpirovať k vlastnej tvorbe výrobkov. Ponuka remeselníkov je z roka na rok pestrejšia
a skutočne obdivuhodná. Už tradične boli v ponuke aj zabíjačkové
špeciality, ktoré od rána rozvoniavali na terase reštaurácie u Garaja.
Na občerstvenie dobre padlo aj vianočné vínko a vianočný punč.

Vianočné trhy otvorili moderátori podujatia Veronika Szombatová a Jakub Držík.
V kultúrnom programe vystúpili postupne s programom deti
z MŠ Lúčik, žiaci ZŠ, ZUŠ, detské

fo l k l ó r n e s ú b o r y
Plamienok z Tlmáč
a Tekovanček zo Starého Tekova. Hlavný
program o 16. 30 h
bol najočakávanejším a mal krásny
názov - Anjelsky šepot. Zážitkom, najmä
pre malých, bol príchod Mikuláša, ktorý

Tlmačské Vianoce sú tradične
aj benefičným podujatím. Srdiečkové príspevky boli darované zo
srdca ako prejav spolupatričnosti
s deťmi so zdravotným postihnutím. Lásku v tento deň merali v Tlmačoch láskomerom a chvíľami
sa dala v sále doslova krájať. Tieto
vzácne momenty sa určite zapísali do sŕdc mnohých účastníkov
Tlmačských Vianoc.

rozsvietil vianočný stromček na
námestí. Nechýbal ani ohňostroj
a potom sa už Mikuláš lúčil naozaj
netradične - zo strechy Spoločenského domu zamával všetkým malým i veľkým.

Vďaka štedrým darcom sa tento rok podarilo vyzbierať úctyhodných 935 eur.
Krásnu sumu prerozdelilo MsKS
medzi desať detí a do rúk rodičov boli odovzdané 8. decembra
2015.
Radosť a dojatie sprevádzali
vzácny deň a mnohí si želali, aby
sa neskončil.
Potvrdzujú to aj ohlasy na sociálnej sieti, kde si môžete prečítať
len tie najpozitívnejšie ohlasy na
Tlmačské Vianoce 2015. „Z roka
na rok dojímavejšie až zimomriavkové“ alebo „Krásny sobotný deň,
bolo to úžasné, nádherný program
všetci účinkujúci boli famózni. Veľká vďaka organizátorom:“
Čo k tomu dodať? Snáď len
želanie, aby táto atmosféra, pocit
spolupatričnosti, ochota pomáhať
a myslieť aj na druhých sprevádzala
naše kroky po celý nasledujúci rok.
Všetkým, ktorí sa podpísali pod organizáciu a priložili ruku k dielu v
rámci celodennej, náročnej, ale
zmysluplnej akcie patrí poďakovanie.
-vapFoto: V. Kukla

KONALO SA
* V letných mesiacoch v rámci hudobného leta
(júl – september) vystúpila na námestí pred Spoločenským domom na Lipníku domáca hudobná
skupina EASY PEASY aj so svojimi hosťami.
* 25. septembra t.r. sa v Základnej škole konali
chodecké preteky, ktorých sa zúčastnila aj tréningová chodecká skupina Romana Benčíka, ktorý trénuje
našich najlepších chodcov – Mateja Tótha ( tohto roku
sa stal Majstrom sveta v chôdzi na 50 km), Martina
Tišťana a Máriu Gálikovú.
* FS Vatra reprezentoval náš kraj na XIV. ročníku
Dňa stromu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu, ktorý každoročne organizujú Lesy Slovenskej
republiky, š.p., Odštepný závod Čierny Balog, aby
prezentoval folklór z nášho regiónu.
* Za účasti oblastného predsedu Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov pána Jána Hamara,
primátora mesta a členov Miestnej organizácie SZPB
sa 28. augusta t.r. konali oslavy 71. výročia SNP pri
pamätníku v dolnej časti mesta.

* 15. októbra navštívili Materskú školu v dolnej
časti Tlmáč starí i prastarí rodičia, aby sa potešili
programom, ktorý im pri príležitosti mesiaca úcty
k starším ich vnúčence a pravnúčence pripravili.
Zároveň mohli predviesť svoje šikovné ruky pri
výrobe predmetov zo šúpolia.
* Dňa 16. októbra t.r. si na slávnostnom odovzdaní
techniky z rúk ministra vnútra pána Róberta Kaliňáka
prevzali kľúče primátori mesta a starostovia obcí spolu
so zástupcami dobrovoľných hasičských zborov od
tridsiatich troch povodňových prívesov, ktoré majú
pomôcť pri povodniach a súčasne i pri doprave vody
k jednotlivým požiarom.
* 5. novembra navštívil mesto Tlmače predseda
Slovenskej národnej strany (ďalej SNS) pán Andrej
Danko. Na Mestskom úrade ho privítal primátor
mesta pán Miroslav Kupči, prednostka Mestského
úradu pani Zuzana Kotrus Rákociová a spolu s poslancom za SNS diskutovali o témach, týkajúcich
sa histórii, zamestnanosti v regióne, o problémoch
i úspechoch v meste.
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Materské centrum v týchto dňoch
MC Lipka je s
príchodom zimy
výbornou alternatívou, ako prežiť deň
spoločne s deťmi.
Vďaka podpore zo
strany mesta, MŠ
Lúčik, vlastnej činnosti i členským
príspevkom, dostáva toto útulné
miesto nový šat.
Nové stoly a
stoličky, umývadlá,
hračky, či bežné
potreby na hru a
tvorenie, to všetko
je možné len vďaka
záujmu tunajších
rodičov. Práve pre
nich a ich ratolesti
aj tento rok pripravilo MC bohatý program: výtvarný
krúžok, cvičenie pre najmenších,
príležitostné Montesorri herničky
a dielničky, zaujímavé prednášky
a kurzy. Pripravujeme aj kurz angličtiny pre najmenších aj pre staršie
detičky.

Odovzdali
listy vojakov
z frontu
V Dome Matice slovenskej sa
19. novembra uskutočnilo vystúpenie súboru PO-KU-S z Tlmáč,
ktorý má naštudovaných a nacvičených niekoľko tematicky ladených vystúpení. Pretože sme v roku
ukončenia druhej svetovej vojny
– pripomenuli sme si 70. výročie –
členovia súboru vystúpili už v máji na oslavách v Tlmačoch a tento
program teraz predstavili v Dome
MS v Leviciach.
Vedúca súboru Eva Zuzčáková pripravuje každé vystúpenie na
vysokej úrovni, každý námet do
detailov prepracuje s členmi súboru. Rovnako starostlivo je pripravené aj oblečenie, ktoré vystúpenie dotvára. Nebolo tomu inak
pri príprave programu s vojenskou
tematikou. Námet čerpali priamo
z dediny, od ľudí, ktorí si odložili
listy tlmačských vojakov z frontu,
alebo vyrozprávali svoje príbehy,
ktoré potom vedúca súboru literárne spracovala. Sálou zneli autentické listy, spomienky, ktoré boli
popretkávané slovenskými a ruskými vojenskými piesňami.
(AM)

dávajúcich a vyhľadávajú jej ďalší
termín konania.
Všetky podujatia by nemohlo
materské centrum ponúkať bez
pričinenia všetkých členov a priateľov MC Lipka, ktorí vyvíjajú svoje
aktivity dobrovoľne a bez nároku
na honorár. No hlavne vďaka iniciatívam jeho vedenia, ktoré sa síce
mení, ale dáva zároveň priestor pre
inováciu a nápady. Srdečne pozývame do našich priestorov všetky
mamičky, oteckov i starých rodičov
so svojimi ratolesťami počas otváracích hodín MC Lipka.
Veronika Árendášová

Priestor samozrejme dostáva i
voľná hra, ktorá vďaka veľkým rozmerom dvoch miestností nadobúda charakter krásneho interiérového ihriska. K veľmi populárnym
aktivitám MC Lipka patrí jednoznačne Burza detského ošatenia.
Tá posledná Burza jeseň-zima 2015
prilákala opäť stovky predávajúcich i kupujúcich do Tlmáč. Táto
akcia je natoľko vyhľadávaná, že už
polroka pred jej začatím sa snažia
mamičky zapísať do zoznamu pre-

Z tvorby Jána Vozárika z Tlmáč
Na Mikuláša
Zajtra je už Mikuláša,
ktorý darčeky prináša,
preto mile detičky
prichystajte čižmičky.
Keď ste čižmičky vyčistili
a do okna uložili
poberte sa rýchlo spať
na nič netreba čakať.
Na druhý deň ihneď ráno
keď mamička povie áno,
do čižmičky siahnite
a darčeky prezrite.
Kto celý rok neposlúcha
tak tomu nič neprislúcha
v čižmičkách si nájde cesnak
čo je neposlušnosti znak.
Preto mile detičky
poslúchajte mamičky,
aby v čižmách o rok
bol na darčeky nárok.

Vianoce
Žena varí, pečie, kuchtí
a zákusky vypeká,
muž sa len pritom smeje
ako ten čas uteká.
Vianoce nám robia vrásky
ako každým rokom
nakupujeme vždy o pretrh
behom, skokom, krokom.
Hodina sa zíde celá
a bude už pokope,
príroda snehom odetá
na okno zaklope.
Štedrý deň upevní vzťahy
na ďalší rok dopredu
atmosféra vyvrcholí
pri vianočnom stromčeku.
Darčeky sa rozdávajú
prekvapenie nechýba
dojatí sú všetci spolu
a z Vianoc už ubúda.
Plná dojmov zo stretnutia
rodina sa zíde,
o rok zase v tomto čase,
sviatok Vianoc zas pride.

Silvester
Silvester, Silvester
pride každý december,
my ho radi máme
my si ho nedáme.
Prichádza v deň posledný
a v tom je vždy dôsledný,
nikomu nič nehovorí
koniec roka uzatvorí.
Každému predloží účet,
keď vykoná len svoj súčet,
zisky, straty bilancuje
ukáže ako kto gazduje.
Štafetu odovzdá Novému roku
vykročí do svižného kroku,
na jeho veľmi dlhej púti
mesiac na cestu mu svieti.
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Zo života seniorov
V Nitre sa 11.-13. augusta konala Medzinárodná športová olympiáda seniorov spojená s 18.ročníkom Celoslovenských športových
hier a turistickým zrazom Jednoty
dôchodcov Slovenska 2015. Zišli
sa tam seniori športovci z Česka,
Poľska, Maďarska a Slovenska.
Prišli seniori zo všetkých kútov
Slovenska, ktorým nechýbal športový elán, životný optimizmus a
i napriek svojmu veku prišli bojovať
o olympijské trofeje. Levický okres
úspešne reprezentovali seniorky
z Tlmáč. Boli to - Anna Schvarczová,
ktorá súťažila v dvoch športových
disciplínach, v streľbe a plávaní.
V oboch disciplínach získala krásne
2. miesto a dve strieborné medaile. Druhou seniorkou bola Kára
Medzihradská, súťažila v stolnom
tenise a umiestnila sa na 3. mieste
a získala bronzovú medailu.
Pred rokom sa v centre voľného času zrodil nápad nadviazať
družbu so seniormi z Hronských
Kľačian, ktorá sa úspešne začala
a pokračuje. Po športovom stretnutí Hronských Kľačanoch pozvali
seniori z Tlmáč svojich priateľov
na športovú odvetu. 14.októbra sa
konal už 2.ročník športových hier
seniorov Tlmače & Hronské Kľačany. Vo voľno-časovom centre sme
okrem malého občerstvenia pripravili aj športové i zábavné disciplíny, v ktorých sme spoločne súťažili. Súťažilo sa v stolnom tenise,
hádzaní šípky, hádzaní loptičky do
koša, boccia a chytanie rybičiek na
udicu s háčikom.
Športových hier sa zúčastnil aj
keď len na chvíľku, primátor mesta
Tlmače Miroslav Kupči, privítal hostí a pozdravil aj domácich seniorov.
Zaželal všetkým príjemné popoludnie, športové úspechy a veľa zábavy. Na úvod si zahral stolný tenis
s Milanom Bridišom z Hronských

Družba so seniormi z Hronských Kľačian
Kľačian. Potom to už zobrali do
rúk rozhodcovia, ktorí jednotlivé
disciplíny sledovali a na záver vyhodnotili. Najlepší boli dekorovaný
medailami a všetci hostia dostali
na pamiatku účastnícky diplom.
Vytvorila sa veľmi príjemná atmosféra a popri športovaní sa všetci
navzájom spoznávali a nadväzovali
sa nové priateľstvá. Keď sme sa rozchádzali, dohodli sme sa na ďalšom
stretnutie v Hronských Kľačanoch,
na ktoré sa už teraz tešíme.
V mesiaci október sa k 25.
výročiu Jednoty dôchodcov na
Slovensku konala „Krajská slávnosť“ mesiaca úcty k starším pod
záštitou predsedu NSK doc.Ing.
Milana Belicu PhD. Slávnosť sa
konala 27.10.2015 v Koncertnej
sále Župného domu v Nitre. Na
toto stretnutie dostali pozvanie

aj dôchodcovia z Tlmáč - Božena Lacková, Anna Schvarczová
a Klára Medzihradská. Po krátkom
programe speváckej skupiny JDS
z Výčapy-Opatovce a recitácii, mal
slávnostný príhovor Milan Belica
– predseda NSK. Po príhovore nasledovalo oceňovanie úspešných
seniorov v oblasti spolupráce v

JDS, kultúre a športe. Medzi ocenenými boli aj dve seniorky z Tlmáč - Klára Medzihradská a Anna
Schvarczová, ktorým Milan Belica
poďakoval za úspešnú reprezentáciu na poli športu a zaželal im veľa
zdravia, úspechov v ďalších rokoch
a odovzdal ďakovný list.
Klára Medzihradská

Spoloèenská rubrika
Narodili sa
Kristián Heglas
Patrik Kátay
Tamia Szabová
Timon Tencer
Elena Šerešová
Sofia Schvarcz
Tamara Jančová
Michal Egyud
Sandra Fedorsová
Simon Tariška
Tomáš Varga
Lucia Nováková
Nina Dingová
Timur Kollár

Povedali si áno
Ing. Martin Záložník a
Katarína Grmanová
Lukáš Vajda a
Miroslava Kinčoková
Mgr. Peter Pančík, PhD. a
Bc. Henrieta Drevaňová
Milan Ďatko a Zuzana
Didáková

Opustili nás

Margita Tomaškovicová, 73 r.,
Oľga Uríčková, 86 r.,
Anna Tóthová, 66 r.,
Tibor Sólya, 37 r.,
Ing. Gabriel Guba, 84 r.,
František Ňurc, 83 r.,
Mária Vlčeková, 94 r.,
Mária Hudecová, 73 r.,
Jaroslava Vékonyová, 67 r.,
Anna Kádeková, 67 r.,
Adela Jankelová, 88 r.,
Filip Kotrus, 59 r.,
Ján Máčaj, 66 r.,
Elena Kernová, 83 r.,
Margita Lacková, 87 r.,
Štefan Leckéši, 90 r.,
Iveta Kúdelová, 50 r.,
Július Bizoň, 79 r.,
Stanislav Rafael, 39 r.,
Ivan Psársky, 43 r.,
Mária Psárska, 86 r.,
Mária Povrazníková, 89 r.
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Čo dal rok 2015
členom Atletického
klubu mesta Tlmače?
Predovšetkým upevnil pocit spolupatričnosti, potvrdil, že ich
bežecká záľuba im pomáha nielen čo sa týka fyzickej kondície, ale
aj psychickej, priniesol im kopec prekrásnych zážitkov i nových
priateľstiev, tiež navštívili mnohé, doteraz pre nich nepoznané
miesta.
Ale nielen beh, aj každá iná športová aktivita je pre každého
devízou zdravia a príjemných chvíľ do budúcnosti.
Kráľovskú disciplínu – maratón – v tomto roku absolvovali:
Eva Seidlová (28-krát), Miroslav Bátovský (4-krát), Zsolt Straňovský (3-krát), Sylvia Havranová, Peter Salaj a Tibor Seidl (2- krát),
Slavomír Hajdučík a Michaela Kúdeľová (za pozornosť stojí, že
pre Michaelu to bol jej prvý maratón v živote).
Ako chutí polmaratón okúsila tohto roku po prvýkrát Daniela
Havranová, ktorej sa to podarilo v rámci Medzinárodného maratónu mieru (ďalej MMM) v Košiciach. Niekoľko polmaratónov
absolvovali takmer všetci členovia Atletického klubu, medzi nimi
najlepšie časy dosiahli Miroslav Straňovský, Milan Švec, Martin
Dudášik, vynikajúca Katarína Bátovská, ktorá mala v tomto roku
na konte niekoľko víťazstiev, resp. iných miest na stupni víťazov
i na kratších tratiach (Rybník, Levice, Slepčany, atď.).
Ešte úspešnejší bol Milan Švec, ktorý na Majstrovstvách Slovenska na 10 km získal 8 miesto.
Z celého radu podujatí, ktorých sa členovia Atletického klubu
zúčastnili, by bolo potrebné spomenúť beh „od Tatier k Dunaju“.
Jednalo sa o štafetový beh, dlhý 345 km. V rôznych štafetách sa
ho zúčastnili Milan Švec, Sylvia Havranová, Katarína Bátovská a
Martin Dudášik.
S radosťou konštatujeme, že pre nadchádzajúci rok 2016 sa
nadšenci z Atletického klubu rozhodli zložiť spoločnú zmiešanú
štafetu (muži aj ženy) a bežať pod názvom Atletický klub Slovenská brána.
Najpočetnejšie výpravy tlmačských bežcov boli zaznamenané na ČSOB maratóne v Bratislave, Rajeckom maratóne a MMM
v Košiciach... samozrejme, je potrebné spomenúť aj ich vzornú
a úspešnú reprezentáciu nášho mesta na veľkej športovej akcii vo
Francúzsku, v družobnom meste Saint Just en Chaussée.
Eva Seidlová

Súťažné družstvo Tlmačský Optimistic team na Rallye Raid 2015
- zľava doprava: Janko Moravčík, Milan Švec, Sylvia Havranová,
Peter Salaj, Michaela Kúdeľová a Martin Dudášik
Foto: Július Žubor
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Atletický klub,
čo mu priniesol rok 2015
Pri bilancovaní odchádzajúceho
roku 2015 by bolo hádam najdôležitejšie spomenúť a pristaviť sa pri Tlmačskom polmaratóne.
Počas 32 rokov športové podujatie,
ktoré začínalo pod názvom „Kirovova
dvadsiatka“, prešlo niekoľkými zmenami. Zmenami v názve i zmenami
v dĺžke trate, tiež zmenami v termíne
konania, ktoré boli vyvolané rôznymi
okolnosťami.

ďalej a tak je zrejmé, že v budúcnosti už celá registrácia i meranie
času bude zabezpečovaná špecializovanou firmou elektronicky.
Polmaratónsku trať absolvovalo
17 bežcov (z toho 4 ženy) z Tlmáč
a 10 km trať 6 bežcov (z toho 4
ženy) z Tlmáč. Na polmaratónskej
trati sa najlepším bežcom z Tlmáč
stal Milan Švec, bežkyňou Mirka
Moravčíková, na 10 km trati Kata-

Tlmačania pred štartom na Tpolm. 2015
Zdá sa však, že po troch desaťročiach skúšania a hľadania dostalo
toto podujatie pevný rámec. Termín
konania už býva stabilne v prvú májovú sobotu. Dĺžka trate sa ustálila na
vzdialenosti presnej polovice maratónu, t.j. 21 096 m. Trať bola úradne
zmeraná pracovníkom Slovenského
atletického zväzu a dostala oficiálny
CERTIFIKÁT. Rovnako bola zmeraná
a vytýčená trať na 10 km, ktorú v rámci
podujatia absolvujú bežci, ktorí si na
celý polmaratón ešte netrúfajú.
Riaditeľom podujatia je primátor
mesta Tlmače a celá organizácia je
pod dohľadom Mestského kultúrneho
strediska Tlmače a Atletického klubu
mesta Tlmače. Hlavným reklamným
partnerom je firma ASHARIA. Generálnym partnerom sú Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny ENEL.
32. ročníka Tlmačského polmaratónu sa v sobotu 2. mája zúčastnilo
77 bežcov, z toho 20 žien a 10 km trať
absolvovalo 26 bežcov, z toho 8 žien,
čo sú veľmi potešiteľné čísla.
Len pre zaujímavosť:
Po prvýkrát sa pokusne zaviedlo
elektronické meranie času, v cieli stála
i časomiera. Zatiaľ bola aj prezentácia, meranie času a s tým súvisiacimi
činnosťami robená aj paralelne podľa
starého systému, ktorý po dlhé roky
zabezpečovala k úplnej spokojnosti
firma MILSOFT z Tlmáč. No ako všade
a vo všetkom, vývoj ide nezadržateľne

rína Bátovská, ktorá bola zároveň aj
víťazkou v kategórii žien, u mužov
to bol Miroslav Straňovský, ktorý sa
medzi mužmi umiestnil na druhom
mieste.
Všetkých 32 ročníkov má odbehnutých Eva Seidlová z Tlmáč.
Celého podujatia sa zúčastnilo
niekoľko manželských, súrodeneckých, či iných „rodinných“ párov.
Bezprostredne po vyhlásení
výsledkov, dekorovaní víťazov
a tombole, prijal primátor mesta
pán Miroslav Kupči na MsÚ bežcov
z Tlmáč, kde sa im poďakoval za
reprezentáciu mesta.
V detských bežeckých kategóriách sa zúčastnilo i napriek raňajšiemu dažďu takmer 100 detičiek
predškolského a školského veku.
Samozrejme, tlmačskí bežci sa
v tomto roku zúčastnili mnohých
bežeckých podujatí, doma i v zahraničí, jednotlivo, či po skupinách..
Takmer 100 % účasť bola na
ČSOB maratóne a polmaratóne
v Bratislave, Rajeckom maratóne
a polmaratóne..., no a samozrejme
Medzinárodného maratónu mieru
(MMM) Košice.
Každý jeden z bežcov dosiahol
v tomto roku nejeden úspech, pre
nedostatok miesta sa nemôžme
tomu venovať, i keď by si to veľmi
zaslúžili.
Eva Seidlová
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Sezóna 2015 v CYKLISTICKOM KLUBE SPARTAK TLMAČE
Už v priebehu roka 2015 sa pretekári Cyklistickom klube (ďalej CK)
– Spartak Tlmače zapísali do povedomia cyklistických funkcionárov
a priaznivcov cyklistiky na Slovensku a to účasťou a dosiahnutými
výsledkami v rámci Slovenského
pohára (ďalej SP)
v cestnej cyklistike
ako aj horskej cyklistike v pretekoch SP
XCM (maratón v horskej cyklistike) a XCO
(okruhy v horskej cyklistike).
Boli to Jakub Meszáros, Ondrej Máčaj
v kategórii Elite, ktorí
sa celkovo v SP v cestnej cyklistike umiestn i l i n a 9 6 . m i e s te
s počtom bodov 12
a 27. mieste s počtom
bodov 74 z celkového počtu 304 bodovaných miest. Marek
Števko ako náš najúspešnejší člen získal
celkovo 2. miesto v SP
XCM v kategórii Juniori. V budúcom roku je
zaradený do širšieho
výberu reprezentantov Slovenska a budeme ho pripravovať na Majstrovstvá Európy
v XCM (maratón v horskej cyklistike), ktoré sa majú uskutočniť v Poprade v roku 2017. Ivan Havran ako
Kadet absolvoval SP a celkovo sa

umiestnil na 59. mieste z celkového počtu 115 bodovaných miest.
Ďalej starší žiak Adrian Patay ako
prvoročiak v rámci celoštátnej súťaže získal 83 bodov a umiestnil sa
na 13. mieste (celkovo 2. miesto
medzi prvoročiakmi). Medzi cyklis-

– Spartak Tlmače a ich priaznivci
spolu so sponzormi zorganizovali dňa 3. 10. 2015 1. ročník náborových cyklistických pretekov
pre deti a mládež v Tlmačoch. Za
pekného jesenného počasia sa
pretekov, ktorých štart a cieľ bol

tickými klubmi sme sa v najvyššej
celoslovenskej súťaži umiestnili
na peknom 27. mieste s počtom
92 bodov z celkového počtu 83
registrovaných klubov.
Členovia Cyklistického klubu

pred Spoločenským domom v Tlmačoch, zúčastnilo 18 dievčat a 30
chlapcov, spolu 48 adeptov cyklistiky. Z tohto náborového preteku
sme získali ďalších dvoch nových
členov klubu a to mladších žiakov

- Adama Kunyho a Martina Juríka,
ktorí sa poctivo zúčastňujú a trénujú v telocvični v rámci zimnej
prípravy.
Najbližší program CK je zimné
sústredenie na Martinských Holiach pod vedením trénera Radoslava Csuku, ktoré
sa uskutoční v dňoch
11.01. – 17.01.2016.
Sústredenia sa zúčastní 7 pretekárov CK + 3
členovia CK.
Medzi ďalšie novinky patrí zaradenie
Adriana Pataya na sezónu 2016 do Centra
talentovanej mládeže
(ďalej CTM) v Žiari nad
Hronom, kde bude mať
možnosť absolvovať
jarné sústredenie na
bicykli v Chorvátsku.
Záverom by som rád
poďakoval našim sponzorom: SLOGER – Levice
v zastúpení P. Vydrom,
Tesgal s.r.o., Mesto Tlmače, RMJ, Schoeller´s,
Energocentrum Nitra,
Bike Centrum – p. Petrík, Ing. Tomáš Baláž
– TUSA, INTERSPORT
Levice a veríme, že v budúcoročnej sezóne aj vďaka ich finančnej
podpore dosiahneme ešte lepšie
výsledky.
Ing. Tomáš Baláž, predseda
CK SPARTAKA TLMAČE

Úspešné zakončenie sezóny
Dňa 10.10.2015 sa konali Jesenné halové preteky Nitra-Kynek v drezúrnom
jazdení. Boli to posledné preteky tohtoročnej sezóny. Napriek tomu, že počasie
nebolo práve najlepšie, celý deň mrholilo,
dokonca popoludní aj pomerne dosť husto pršalo, pretekov sa zúčastnilo mnoho
jazdcov aj koní. Všetci boli pripravení a
tešili sa na posledné preteky sezóny. Každý
chcel obstáť čo najlepšie a nazbierať ešte
body do rebríčka. Pretekov sa zúčastnila
aj Tlmačanka Elenka Sklenárová so svojim
koníkom Bertramkou.
Bertramke sa ráno na preteky vôbec
nechcelo ísť. Bola by najradšej ostala doma
- vo svojom boxe a vo výbehu s ostatnými
koníkmi. Ale keď dorazila so svojou majiteľkou do Nitry, vedela, že už jej nič nepomôže a treba len vydať zo seba maximum
a zajazdiť úlohy čo najlepšie. A veru dvojici
Elenka a Bertramka sa aj napriek škaredému počasiu darilo. Boli prihlásené do
dvoch úloh. Prvá sa jazdila Rakúska drezúr-

na úloha A5 pre deti, ktorej náročnosť bola
v kategórii Z - čiže nižší stupeň náročnosti.
V tejto úlohe obsadila dvojica nádherné
1. miesto a krásny pocit z víťazstva. Popoludní nastúpili na štart náročnejšej úlohy v
kategórii L, kde ako jediné dieťa štartovala
práve dvojica z Aura Ranča Nová Dedina
- Elena Sklenárová a Bertramka. V konkurencii dospelých obsadili krásne 3. miesto
a boli veľmi hrdé a šťastné, že sezónu zakončili výborne.
Jazdkyni Elenke aj koníkovi-Bertramke,
blahoželáme a želáme im veľa zdravia a samozrejme tiež trpezlivosti pri tréningoch,
aby sa im aj v budúcej sezóne darilo aspoň
tak dobre, ako v tej tohtoročnej.
Elenka je v rámci Slovenska v drezúrnom rebríčku detí na 3. mieste.
V mene celého jazdeckého klubu všetci
ďakujeme trénerke Cyntii Balla, ktorá sa
každému kto to potrebuje, s trpezlivosťou venuje.
Kolektív Ranč AURA Nová Dedina

Elena Sklenárová s koníkom Bertramka - preteky Nitra
Kynek 2015
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FKM Spartak Tlmače
Jesenná časť sezóny 2015/16

Horný rad: družstvo žiakov, dolný rad: družstvo prípravky

DOSPELÍ
Spartakovci začali hneď od
úvodu sezóny veľmi smolne a po
nevydarenom prvom zápase, ktorým bola predohrávka 15. kola
v Bátovciach, im šťastie neprialo
ani v ďalších zápasoch. Po skončení
jesennej časti skončili Tlmače v VII.
lige OBFZ Levice na nelichotivom
13. mieste, kedy sa im podarilo zvíťaziť len v troch zápasoch, získať
jednu remízu a až 10-krát prehrať.
V 14-tich zápasoch Spartak nastrieľal len 17 gólov, dosiahol celkový
počet 10 bodov a v tabuľke plusových a mínusových bodov mu svieti - 11. Aj keď sa našim chlapcom
v tejto prvej časti sezóny nedarilo,
pevne všetci veríme, že kvalitná
zimná príprava, odhodlanie a návrat hráčov, ktorí sa chystajú znova
obliekať dres Tlmáč pomôže k tomu, aby sme sa v závere sezóny
mohli tešiť z vyššieho tabuľkového
umiestnenia. Veľmi rád by som vyzdvihol herný výkon navrátilca do
Tlmačského dresu Juraja Jašeka,

ktorý bol veľmi dôležitým článkom
nášho mužstva v uplynulej jesennej časti sezóny 2015/16 a neraz
podržal celý kolektív a podelil sa
o svoje skúsenosti s mladšími spoluhráčmi.

DORAST
V tejto sezóne muselo vedenie
klubu pristúpiť ku kroku nevytvorenia dorasteneckého mužstva,
pretože mladí Tlmačskí futbalisti
nemajú záujem športovať, reprezentovať svoje mesto, či klub. Z celkového počtu 25 dorastencov, ktorí
spĺňajú vekovú kategóriu a mohli
by hrávať, javilo záujem len 7 hráčov, čo neumožňovalo vytvoriť
družstvo v dorasteneckej kategórii.
Je to veľmi smutné, no bohužiaľ je
to krutá realita nášho mesta a našej
mládeže.

ŽIACI
Naši žiaci začínali 1. kolo 31. augusta na domácej pôde a to hneď
vo veľkom susedskom derby s Veľ-

kými Kozmálovcami. Po vyrovnanom prvom polčase, ktorý skončil
1:1, nakoniec dokázali výhru strhnúť na svoju stranu hostia a zvíťazili
1:2. Počas celej jesennej časti podávali naši žiaci veľmi pekné a vyrovnané výkony. Zimovať budeme na
8. mieste, čo neznie nejako extra
víťazoslávne, no pri napredovaní
nášho družstva dúfame, že v blízkej budúcnosti pribudne na naše
konto viacero zvíťazených zápasov.
Družstvo získalo 7 bodov po dvoch
výhrach, jednej remíze a šiestich
prehrách, kde určite treba poznamenať, že všetky naše prehry boli
rozdielom jedného gólu. Rád by
som vyzdvihol výkon celého družstva, no obzvlášť hernú pohodu
a šikovnosť kapitána Kamila Partla,
ktorý je veľkým prínosom nášho
družstva či už svojimi gólmi alebo prístupom k tréningom či zápasom.

PRÍPRAVKA
Najmenší Spartakovci nám robia už od roku 2009, kedy sa zno-

A E R O B I K- Ž E N Y
Každý vie, že pohyb je vynikajúca činnosť pre zdravie, dobrú náladu, odbúranie stresu, vyplnenie voľného času a v nemalej miere aj na stretnutia s
dobrými priateľmi atď...Toto všetko prežívajú aj ženy, ktoré si prichádzajú
zacvičiť aerobik s vynikajúcimi cvičiteľkami každý pondelok a štvrtok o
19,00 hod. do školskej telocvične v Tlmačoch.
Cvičenie žien na Lipníku má dlhoročnú tradíciu. Veď naše ženy sa chcú
o seba stále starať. Zdravie nie je iba slovo, musíme preň niečo urobiť. Pri
dobrej hudbe, tanečných krokoch, správnych cvikoch si uvoľnia svalstvo
celého tela a kĺbov. Pri radostnom cvičení zabudneme aj na každodenné
starosti. Na veku nezáleží. Každá z nás si nájde to, čo jej vyhovuje a nabije sa novou energiou.
Ďakujeme MESTU TLMAČE za poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta a tiež RIADITEĽSTVU ZŠ v Tlmačoch za poskytnutie priestorov
školskej telocvične.
ĽP

Aerobik- cvičenie žien

va obnovila prípravka v našom
klube, veľkú radosť. V prvej časti
sezóny 2015/16 v tabuľke ObM
prípravka U-11 sk. B skončili na
2. mieste s počtom bodov 9. Z víťazstva sa tešili 3-krát, remíza neprišla ani v jednom dueli a 3-krát
prehrali a ťahali za kratší koniec.
Naša prípravka pracuje a funguje
veľmi dobre a môžem vyzdvihnúť
úplne všetkých 20 detí čo ju v našom meste navštevuje. Nedá mi
nepoďakovať rodičom za neustálu
pomoc a hlavne vedúcemu družstva pánovi Sádovskému, za vzorný
prístup a ochotu riešiť všetko okolo
fungovania tohto mládežníckeho
družstva. Z detí by som rád vyzdvihol čo sa týka výkonov tých starších hráčov určite Brumlovského,
Vranu či Gundu. Z mladších detí
urobili veľké pokroky kapitán družstva Balogh a hráči Bukaj, Sádovský, Kupči, Spasič a samozrejme
aj ďalší, no nemôžem vymenovať
úplne všetkých.
Martin Majer
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PRIPRAVUJEME...

2. SLOVENSKÁ
ŠACHOVÁ LIGA
Šachisti Tlmáč účinkujú v ročníku 2015/
16 v 2. slovenskej lige súťaži osemčlenných
družstiev. Po štyroch kolách sú Tlmače na 6.
mieste zo ziskom 6 bodov za dve víťazstvá.
Výsledky:
Topoľčany - Tlmače
6 ½ -1 ½
Bojnice - Tlmače
3 ½- 4 ½
Tlmače - Trenčín
4 ½- 3 ½
Tlmače - Považská Bystrica 3 ½- 4 ½

TLMAČSKÉ
ŠACHOVÉ NÁDEJE

Kollárovci opäť v Tlmačoch
Dňa 22. januára 2016 (piatok) o 18.00 hod.
v Spoločenskom dome Tlmače – Lipník
Vstupné: v predpredaji 10,- € v MsKS Tlmače od 14. decembra 2015.

Bližšie informácie:  036/634 2054, 0918 498 208, 0918 499 188,
@: lucia.kudelova@mestotlmace.sk

V spolupráci šachového oddielu Tlmáč
a šachového krúžku pri GAV Andreja Vrábla
v Leviciach sa zapojili do šachových súťaží aj
žiaci. V Topoľčanoch sa konali majstrovstvá
Nitrianskeho kraja základných a stredných
škôl. Na základe odporúčania vedúceho šachového krúžku získal náš mladý zástupca
Tomáš Béreš od organizátorov turnaja tzv.
divokú kartu. Keďže to bol pre neho prvý
šachový turnaj, je celkové umiestnenie 9-13.
miesto veľmi pekné.

Rozhodkyňa Kúdeľová sa stala
ambasádorkou projektu SČK
Hokejová rozhodkyňa Michaela Kúdeľová
vycestovala hneď na začiatku januára do amerického Buffala, kde rozhodovala elitné majstrovstvá sveta dievčat do 18 rokov. Dotiahla to
až do finále, kde ju nominovali supervízori ako
náhradnú čiarovú rozhodkyňu. O mesiac neskôr
si zapískala exhibičný duel s charitatívnou myšlienkou v Brezne, kde si breznianski hokejisti
zahrali proti známej MUFUZE. Na ľade asistovala
významnému hokejovému trénerovi Jánovi

zónami zapískala mediálny turnaj (moderátori,
herci, hlásatelia, speváci) Altis Media Cup v Námestove. V júni a v auguste vymenila korčule
za tenisky, keď si zapískala hokejbalový turnaj
mužov na štadióne v Zlatých Moravciach. Pred
začiatkom terajšej sezóny absolvovala Michaela
kemp s tridsiatimi dvoma rozhodkyňami z celého sveta, na ktorý ju pozvala medzinárodná hokejová federácia (IIHF) do švajčiarskeho Zürichu.
Tlmačanka aktuálne rozhoduje okrem žiackych
regionálnych súťaží i ligu žien či dorastu
v rôznych mestách Slovenska.
Prestávku medzi hokejovou sezónou si vypĺňala bežeckými pretekmi.
Zo šestnástich absolvovaných pretekov
sa jej podarilo stáť na stupňoch víťazov
trinásťkrát. Nezastupovala len domáci
atletický klub AK Tlmače, no do povedomia sa snaží dávať i Svetielko nádeje, centrum pomoci detskej onkológie.
Pri príležitosti 50. výročia Slovenského
Rozhodkyňa
červeného kríža sa stala ambasádorkou
Michaela Kúdeľová
levického projektu Humanitko, do ktorého sa zapojilo dvanásť základných
Filcovi, ktorý bol v pozícii hlavného rozhodcu. škôl z okresu Levice, aj ZŠ Tlmače. Žiaci prvého
Ocitla sa i na ľade finálového zápasu sloven- stupňa škôl behajú symbolický beh za sedem
skej ženskej ligy, kde sa stretla Petržalka (víťaz) princípov (ľudskosť, nestrannosť, neutralita,
so Spišskou Novou Vsou. Záver sezóny si užila nezávislosť, dobrovoľnosť, jednotnosť, univerna medzinárodnom stretnutí reprezentácií Slo- zálnosť). Michaela sa osobne zúčastnila zatiaľ
veniek a Češiek. V apríli bola pozvaná na turnaje behu na ZŠ v Jure nad Hronom a v Špeciálnej
(U9,U11) žiakov do maďarského Dunaujvárosu. škole internátnej v Leviciach.
Už po tretíkrát si v strede prestávky medzi se-km-

Z turnaja mladých nádejí z Dvorov nad
Žitavou
O týždeň neskôr sa konal mikulášsky šachový turnaj mladých nádejí v Dvoroch nad
Žitavou.
Na podujatí sa zúčastnilo vyše 60 detí
z Nitrianskeho kraja. Za Tlmače sa turnaja
zúčastnili žiaci - Hanka Havranová, Tomáš
Béreš a Tobiáš Borsík. Všetci traja sú žiaci
primy na škole GAV Levice.
V celkovom umiestnení sa naše mladé nádeje nestratili – Tomáš Béreš potvrdil úspešné účinkovanie z kraja a vo svojej kategórii
skončil na medailovej tretej priečke.
Hanka Havranová v kategórii dievčat získala krásne druhé miesto a Tobiáš Borsík
skončil celkovo 36.
Tlmače sú známe v šachovom povedomí
Slovenska už viac ako 50 rokov a súčasné výsledky, hlavne mládeže, naznačujú možnosti
pozitívnej šachovej budúcnosti.
-bs-
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Spomienka na rok 2015
Každoročne si na výročnej členskej schôdzi
odsúhlasíme plán činnosti na bežný rok, ktorý
sa snažíme dodržiavať a plniť. Pri tvorení plánu
vždy pridelíme zodpovedného vedúceho na
príslušnú akciu, ktorý zabezpečí pre ostatných
všetko od A po Z. To znamená, že zistí spoje,
zabezpečí ubytovanie a rozpíše, kadiaľ túra
povedie a vydá propozície, ktoré si posielame
e-mailom a zverejňujeme v našej vitrínke na
námestí v Tlmačoch. Ďalej zistí počty účastníkov, ktoré je potom povinný nahlásiť na chatu,
v ktorej sme ubytovaní.
V tomto roku sme zorganizovali vydarené
akcie pre deti a dospelých. V zimných mesiacoch chodíme väčšinou na bežky. Náš bežkársky raj sú Kremnické vrchy na Skalke. Pretože
sme tam boli už mnoho krát, tento rok sme
sa vybrali do našich zamilovaných Veporských
vrchov. Vo februári vedúci akcie zorganizoval
peknú bežkársku akciu s ubytovaním v Lome
nad Rimavicou.
V marci organizujeme jarnú akciu pod názvom Jozefovská túra. Táto akcia celookresného
charakteru je našou najstaršou tradičnou akciou
a už by sme sa museli veľmi zamýšľať, ktorý
ročník to tento rok bol, lebo toto podujatie pretrváva ešte z čias, keď turisti boli organizovaní
v rámci Spartaku Tlmače. Vtedy to malo názov
Zahájenie 100 jarných km. Na Jozefovskú túru
sme sa vybrali pozrieť Čertovu skalu do Kremnických vrchov.
V apríli sme sa vybrali do našich rodných
Štiavnických vrchov. Poriadne sme zmokli
a krásne nás vyfúkalo na Putikovom vŕšku. Vietor z nás strhával naše plášte, ktoré bolo škoda si
aj obliekať. Dospelí a deti bojovali, aby sa dostali
na stanicu do Tekovskej Breznice.
Začiatkom mája sme sa vybrali do Veľkej
Fatry do Jasenskej doliny. V prekrásnej doline
sme vystúpili aj na jej dominantu Lysec. V má-

ji sme uskutočnili ešte
jednodňový výlet z Topoľčianok na Hrušovský hrad. Prevažne detskej akcie sa zúčastnili
aj dospeláci v hojnom
počte.
V júny sme si naplánovali a uskutočnili
prechod Kremnických
vrchov. Trasa viedla
z Harmanca okolo Harmaneckej jaskyne cez Na potulkách tlmačských turistov
celé pohorie a plán bol
až do Hronskej Dúbravy. V južnej časti pohoria a chôdzu sme mali neistú. Tento postup sme
sme nevedeli zabezpečiť ubytovanie, tak sme zvolili len kvôli tomu, že vekový priemer nášho
túru ukončili v Sielnici. Ale aj tak sa nám Krem- klubu, odhadom, je už cez šesťdesiat rokov.
nické vrchy ukázali v celej kráse a počas troch Deti, s ktorými chodíme na túry sa rozutekajú
dní sme si užili tejto krásy a ticha plnými dúška- po školách a náš klub starne.
V decembri nás čaká ešte jedna návšteva
mi. Aj v júny sme usporiadali jednodňovú akciu
pre deti, samozrejme aj s účasťou dospelých a to Kremnických vrchov, konkrétne chata Hostinec,
ktorá má väčšinou už zimný charakter. Poväčšiprechodom z Uhlísk do Rudna nad Hronom.
Cez prázdniny sa venujeme individuálnej ne nám napadá v tomto období vyše členkov
snehu. Ďalej v decembri máme v pláne náučný
dovolenkovej turistike.
V septembri sme opäť zavítali do Veporských chodník v Novej Bani a záver roka na Veľkom
vrchov a to do oblasti Málinca, kde sme sa po- Inovci.
Na rok 2016 ešte nemáme zostavený a odkúšali nájsť a aj našli Kotmanovské vodopády.
V tomto suchom roku nám ako na objednávku súhlasený plán výročnou členskou schôdzou,
v noci zapršalo a vo vodopádoch bola aj voda. ale určite niekam pôjdeme.
Pripojený obrázok je len malou ukážkou
V októbri sme uskutočnili čiastočný prechod
Veľkou Fatrou: z Podsuchej na Smrekovicu, ďalej krásnych momentov, ktoré tlmačskí turisti pri
do Revúcej a ukončenie bolo na Donovaloch. potulkách zažívajú. Sú len potvrdením toho,
že turistika je naozaj krásny šport vhodný pre
Tiež jedna vydarená trojdňová túra.
V novembri sme sa vybrali na majestátny všetkých. Sme preto radi a trochu aj hrdí na to,
Ďumbier. Vystúpili sme naň síce expedične, ale že združujeme veľký počet ľudí vyznávajúcich
aj tak nám dal zabrať. Expedične znamená, že rovnakú myšlienku - krásnu prírodu a jej ochraprvý deň sme vystúpili na chatu M.R. Štefáni- nu. Teší nás, že naše mesto nám vyjadruje podka, druhý deň na vrchol a späť na chatu a tretí poru, bez ktorej by sme ťažko napĺňali bohatý
deň zostup na Trangošku. Zabrať nám dala ma- turistický kalendár.
Igor Štuller, predseda KST Tlmače
ličká vrstva sniežiku, na ktorej sme sa šmýkali

Tekovskie medvede odštartovali
svoju druhú sezónu

Otužilci – Tekovskie medvede

Po úspešných začiatkoch plných eufórie a endorfínov na
tlmačskom Jazierku, Tekovskie
ľadové medvede pokračujú
v otužovaní ďalšiu sezónu. Kým
predošlú ukončili 8. mája gulášom a grilovačkou, aktuálny
ročník otvorili 7. novembra na
Jazierku podobným spôsobom.
Potešujúce je, že sa k nim pridali ďalší noví otužovania chtiví
odvážlivci. Základňu Tekovských medveďov tvorí približne
dvadsať snehuliek a medveďov,
ktorí sa stretávajú na Jazierku
v Tlmačoch dvakrát v týždni, vo
štvrtok o 16.00 hod. a v nedeľu
o 10.00 hod. Každý, kto sa nebojí studenej vody a rád by sa
k otužilcom z tekovského regiónu pridal, je možné ich vyhľadať
i na sociálnej sieti pod názvom
Tekovskie medvede alebo na
internetovej stránke tekovskiemedvede.sk.
-tm-
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PF 2016

Mesto Tlmače pozýva na 11. Tlmačský ples
12. februára 2016 so začiatkom o 20.00 hod.
v Spoločenskom dome Tlmače – Lipník.
Do tanca hrá hudobná skupina SEXTET z Detvy
Vstupné: 20,- € (vo vstupnom je zahrnutá hud. produkcia,
prípitok, večera, káva, nealko, 0,5 l vína/1 osoba)

Predpredaj vstupeniek je v MsKS Tlmače
od 10. januára 2016.
Bližšie informácie:
 036/634 2054, 0918 498 208, 0918 499 188

POZVÁNKA
Pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky o obci pripravuje Mestský úrad
Tlmače stretnutie rodákov. Stretnutie sa
uskutoční počas 11. ročníka folklórneho
festivalu regiónu Tekov Tlmačská grámora. Pozvanie sa týka obyvateľov Tlmáč
– rodákov, ktorí žijú v rôznych mestách a
obciach Slovenska a v zahraničí, ktorí sa
narodili pred rokom 1975.
Vyplnenú návratku prosíme doručiť
osobne alebo poštou na sekretariát Mestského úradu v Tlmačoch.
Kontakt: : Mesto Tlmače, Nám. odborárov č. 10, 935 21 Tlmače @: sekretariat@mestotlmace.sk, : 036/6342021.
Termín na doručenie návratky je do
30. apríla 2016.
Miroslav Kupči,
primátor mesta

E

TLMAČSKÉ ECHO

NÁVRATKA
Meno, priezvisko, titul..............................................................................................................
Adresa
Rok a miesto narodenia:..........................................................................................................
Kontakt mobil:.............................................. e-mail:.................................................................
Záväzne sa prihlasujem na stretnutie tlmačských rodákov, ktoré sa uskutoční
v nedeľu 28. augusta 2016 pri príležitosti 940. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Tlmače, počas 11. ročníka folklórneho festivalu regiónu Tekov Tlmačská
grámora.
Účastnícky poplatok je 15 €. Prihláseným záujemcom zašleme oficiálnu pozvánku s programom.
..........................................................
podpis
V zmysle Zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z., § 11 Súhlas
dotknutej osoby, súhlasím so spracovaním osobných údajov Mestským úradom Tlmače, pre organizačné zabezpečenie stretnutia tlmačských rodákov v roku 2016.
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