1976
*V dňoch 18. – 19. júna sa konali spoločné
mestské oslavy
900. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Tlmače a 25.
výročia začatia výročby v SES SMK n.p.
Tlmače.
*18. novembra – natáčala Čs. televízia
Bratisl. program„NEDEĽA V KLUBE“.
Účinkovali v ňom krúžky a súbory ZK
ROH. Programom sprevádzal Anton
Opaterný.
*17. decembra usporiadal v Tlmačoch
SÚV ČSZTV, Klub športových novinárov a
TJ Spartak Tlmače vyhlásenie 10
najúspešnejších športovcov Slovenska.
Víťazom ankety sa stal Anton Tkáč,
dráhový cyklista, olympijský víťaz.
Vyhlásenia sa zúčastnil prof. Černušák,
člen MOV.
*Z výstavby mesta:
-dokončená stavba 120 m komína v SES
pre novú kotolňu
-ukončená výstavba 48 bytov pre závod
Preciosa
-likvidačné práce zámočníctva TS na
rázcestí pri moste
1977
*17. januára započatá výstavba závodu
SES v Želiezovciach.
30. júna ukončené vyučovanie v starej
škole v obci. Umiestni sa tu ĽŠU.
*Založenie detského folklórneho súboru
Plamienok.
*Rameno Hrona - potok Struha zastavili a
postupne sa zaváža.Zemina sa vozila zo
starej tehelne pri Kozárovciach.
*6. októbra znečistenie Hrona následkom
nehody na čistiacej stanici Petrochema
Dubová.Uhynulo množstvo rýb.
*V novembri otvorili na Tekovskej ulici
predajňu potravín a mäsa postavenú
nákladom l,5 mil. Kčs v „ akcii Z“.
*26. novembra bola daná do užívania
umelá ľadová plocha. Za účasti vyše 1000
divákov sa uskutočnilo exibičné vystúpenie
krasokorčuliarov z Bratislavy.
Exibície sa zúčastnil aj Ondrej Nepela,
olympijský víťaz. Pri TJ Spartak Tlmače

založili krasokorčuliarsky oddiel.*Pri
Dome služieb sa začalo pracovať na
výstavbe autobusového nástupišťa.
*Na Potočnej ulici boli zbúrané tri staré
domy. Na ich mieste sa zriadi autobusové
nástupište.
*Kolkári a volejbalisti v súťažiach II. SNL.
1978
*Začalo sa s výstavbou novej budovy ZNB
na Ružovej ul., asanácia garáží na stavbu
montovanej telocvične, výstavba sociálnej
budovy pri ZŠ, v júli ukončená regulácia
Hrona na pravom brehu.
*Apríl – začala prevádzku nová železničná
stanica. Náklady stavby 1,650 mil. Kčs.
*SES do prevádzky daná administratívna
budova VVZ a parkovisko pre 400 vozidiel.
*Nový riaditeľ SOU stroj. Anton Opaterný
namiesto Vojtecha Račku (odchod do
dôchodku).
*Správne skloňovanie – Tlmače:
1. Tlmače
2. z Tlmáč
3. Tlmačom
4. Tlmače
6. o Tlmačoch,v Tlmačoch
7. s Tlmačmi, pred Tlmačmi
1979
*V SES bola 25. apríla daná do užívania
nová hala IV. na výrobu separátorov
nákladom 280 mil. Kčs
*Na Festunku sa začalo s úpravou
pasienkárskej pôdy. 60 záhradkárov si na
jar rozdelilo po 2 áre pôdy. Vznikla
uzáhradkárska osada „GALEJE“.
*V septembri dané na sídlisku do užívania
nové autobusové nástupište.
*Ukončená výstavba cesty a chodníkov na
Ružovej ulici, na stavbe športovej haly T 18 sa začali výkopové práce, začala sa
plynofikácia obce, výstavba predajne
ovocia a zeleniny na sídlisku.
*Vo veku 49 rokov zomrel 17.augusta
riaditeľ závodu Ing. Michal Fašánek.
*Od 1. septembra noví riaditelia: Preciosa
Štefan Búry, SES n.p. Ing. Ján Dugát.
(spracoval: Mgr. Július Žúbor)

