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Slovo na úvod

Keď zasvieti Vianočná sviečka...
Stáročiami overená múdrosť hovorí, že je lepšie zapáliť sviečku 

ako preklínať tmu. Z toho jednoznačne, i keď nepriamo vyplýva, že 
človek by mal byť  optimistom alebo aspoň realistom. Blíži sa záver 
roka a s ním aj bilancovanie. Nastáva pomaly čas predsavzatí a 
odhodlaní. Mnohí z nás zakrátko naozaj zapália i vianočné svieč-
ky a pustia sa v duchu, v teple svojich príbytkov, do plánov budú-
ceho roka. Zatiaľ za oblokmi veterná pošta poroznáša zažltnuté i 
stmavnuté listy.

Vianočné sviatky sa v poslednej dobe menia. Vytráca sa ich po-
solstvo o narodení budúceho  Spasiteľa, pripomenutie rodinných 
hodnôt, lásky, pokoja a pohody. Predvianočný čas sa stáva obdo-
bím stresu, adrenalínovej honby za čo najväčším  počtom drahých 
darčekov. Žiaľ, často zbytočných, pretože v našom každodennom 
zhone ani nemáme čas spýtať sa svojich blízkych, čo by si vlastne 
priali. Pritom možno najviac radosti prinesie dobrá kniha, hudobné 
CD, drobnosť darovaná zo srdca a hlavne rozžiarené oči  detí pri 
vianočnom stromčeku…

Skúsme počas tohtoročných sviatkov zmeniť naše zažité zvyky. 
Nenakupujme hromady darčekov, ktoré sa skôr či neskôr premenia 
na odpady zaťažujúce naše životné prostredie, ale vráťme Viano-
ciam ich pôvodný zmysel – oslavu návratu slnka, oslavu znovuzro-
deného života a nádeje. Nech je pod vianočným stromčekom viac 
miesta pre šťastie, lásku a porozumenie. Možno práve takéto dar-
čeky by sme veľmi chceli.. Sadneme si k štedrovečernému stolu, 
niekde o jedného viac, inde o jedného menej, niekde nás je veľa, 
inde je človek sám. Pozerajúc za odchádzajúcim rokom neraz s 
ľútosťou a so slzami v očiach smútime, že sme nestihli s láskou 
pobudnúť s blízkym človekom, ktorý nás navždy opustil. Ľutujeme, 
že sme za dobrý skutok láskyplne nepohladili dieťa a ono sa nám 
odcudzuje, že sme za porozumenie partnera s láskou nepoďakovali 
a vzťah nám zovšednieva, že sme nad dobrou susedskou radou len 
v rýchlosti mávli rukou a už sa nám sused neprihovára. 

Keď zasvieti Vianočná sviečka, dožičme si trochu pokoja. Končí 
sa rok a mnohí ho i označia za ďalší náročný, ktorý si vyžiadal veľa 
síl a odriekania. Naháňali sme sa denno-denne, aby sme stihli to 
či ono a úsilie všetko stíhať nás často zhltlo tak, že stíhanie zabez-
pečenia hmotných statkov predčilo stíhanie najkrajších ľudských 
hodnôt. 

Zastavme sa. Zrejme v živote nestíhame to najpodstatnejšie - žiť 
s ľuďmi. Blížiaci sa vianočný čas je výzvou v pokoji sa zamyslieť a 
napraviť, ak sa ešte dá, naše chyby a nedostatky v stíhaní odovzda-
nia najkrajších ľudských hodnôt - lásky, pomoci a porozumenia. Pri 
spomínaných celoročných naháňačkách sme si možno nevšimli, že 
je naozaj veľa ľudí, ktorí na to čakajú…

j.z.

Príjemné a pokojné prežitie 
Vianočných sviatkov, v novom roku 

veľa šťastia, zdravia, pracovných 
a osobných úspechov vám želá 

primátor mesta.

Benefícia v duchu ľudových tradícií
Pozývame širokú verejnosť na prvý ročník Tlmačských Via-

noc v dňoch 10.-11. 12. t.r. do Spoločenského domu na sídlisku 
Lipník. V rámci podujatia Vám ponúkame sortiment ľudových 
výrobkov na vianočných trhoch, zabíjačkové špeciality za ľudo-
vé ceny v rámci pravej dedinskej zakáľačky, hodnotný kultúrny 

program a dobrú zábavu. Podrobnosti nájdete na str. 7. 

Pán primátor, ako hodnotíte 
uplynulý rok vo Vašej funkcii?

V prvom rade by som sa chcel aj 
touto formou poďakovať  poslancom 
Mestského zastupiteľstva, pracovní-
kom mesta a občanom, ktorí  svojím 
podielom prispeli k riešeniu všetkých 
problémov nášho  mesta a to hlavne 
v dobe, v ktorej citeľne pociťujeme 
negatívne dopady finančnej krízy.  
Som presvedčený, že táto spolu-
práca bude pokračovať aj naďalej 
a spoločnými silami preklenieme 
toto náročné  obdobie.

Súčasná finančná situácia nám 
nedovolila v tomto roku realizovať 
nové investičné zámery, nadviazali 
sme na už existujúce rozpracované 
projekty. Bola to hlavne  rekonštruk-
cia centrálnej zóny v dolnej časti 
mesta. Práce v priebehu leta nepre-
biehali podľa našich predstáv, no bo-
hužiaľ tým, že projekt je financovaný 
z prostriedkov Európskej únie  jed-
nou z podmienok je, že sa pri jeho 
realizácii  nemôžeme odkloniť viac 
ako 15 % z projektu. Toto je súčasne 
aj odpoveď na mnohé pripomienky 
občanov, ktoré majú určite svoje 
opodstatnenie, no v tomto prípade 
musíme pokračovať v tom, čo už 
bolo nastavené v predchádzajúcom 
období. 

Ďalším veľkým  rozpracovaným 
projektom v našom  meste je vý-
stavba kanalizácie znovu v dolnej 
časti. V tomto prípade bolo potreb-
né tretie kolo verejného obstaráva-
nia z dôvodu nevýhodných zmlúv, 
podpísaných v minulosti. 

Zásadnou informáciou je per-
sonálna zmena na poste konateľa 
Technických služieb s.r.o. Tlma-
če, ktorým je od septembra t. r. 
pán Peter Homola. Súčasťou ich 
reorganizácie je skutočnosť, kto-
rú som deklaroval aj na zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva, a tou je 
zrušenie právnej formy spoločnosti 
s ručením obmedzeným, pretože 
prácu Technických služieb vnímam 
ako podpornú činnosť mesta, nie 
ako podnikateľskú.    

Aká je súčasná situácia so 
športovými areálmi v meste? 

Problém, ktorý našu športovú ve-
rejnosť trápi už dlhšiu dobu, je odkú-
penie pozemkov pod športoviskami 
(futbalové ihrisko, tenisové kurty, 
bývalý Zimný štadión) obchodnou 
firmou Holding & Reality s.r.o. Brati-
slava a následné zhoršenie, či úpl-
ná absencia podmienok pre rozvoj 
športu. Z tohto dôvodu sme rokovali 

Rozhovor s primátorom mesta
Ing. Júliusom Bizoňom

(Pokračovanie na 2. str.)
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Spoločnosti mesta Tlmače pôjdu pod kontrolu poslancov

Rozhovor s primátorom mesta
Ing. Júliusom Bizoňom

Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Tlmačoch na svojom zasad-
nutí dňa  13. októbra sa zahryzli do 
riešenia problémov z minulosti v po-
dobe úprav štatútu mesta aj Tech-
nických služieb. Zložitosť problema-
tiky sa ukázala už pri schvaľovaní 
programu, ktorý bol odsúhlasený 
upravený o poslanecký pozmeňu-
júci návrh.

Pri kontrole uznesení navrhol 
prednosta MsÚ ponechať v sle-
dovaní uznesenie o majetkovom 
vysporiadaní s organizáciami za-
ložených mestom,  pre veľké ne-
zrovnalosti vzniknuté v r. 2008 pri 
zriaďovaní s.r.o. Technické služby 
a prevode majetku mesta do TS, s 
predpokladom doriešenia do konca 
roka. Poslanec Ing.  Tibor Procház-
ka pripomenul, že sa to už rieši tri 
roky a pochybuje o  reálnosti spo-
menutého termínu. Zároveň požia-
dal v mene poslancov o informáciu, 
aká je koncepcia mesta vo vzťahu 
Mesto Tlmače a Technické služby 
Tlmače. Primátor  Ing. Július Bizoň 
sa vyjadril, že urobí všetko preto, 
aby sa Technické služby ako s.r.o. 
zrušili a prešli pod mesto. Prednos-
ta Ing. Gabriel Belák oponoval, že 
TS majú v podnikateľskej činnosti 
výkony nad 50% a pre mesto robia 
minimálne výkony a tak ako s.r.o. 
nemôžu byť zrušené.    

Návrh štatútu mesta bol zaslaný 
poslancom emailom a prerokovaný 
vo finančnej komisii. Poslanec Pro-
cházka navrhol vynechať v štatúte 
časť, v ktorej by boli zadefinované 
činnosti stálych komisií. Činnosti 
jednotlivých komisií budú riešené 
interným predpisom. Po zapracova-
ní všetkých pripomienok bol štatút 
schválený.

Pre ďalší bod programu pre-
rokovanie zakladateľských listín 
obchodných spoločností  založe-
ných mestom Tlmače bol materiál 
zaslaný poslancom emailom a ná-
vrh zmien zakladateľskej listiny bol 
prerokovaný vo finančnej komisii. V 
diskusii bolo dohodnuté, že v pred-
mete činnosti sa ponechajú všetky 
činnosti, aj keď sa v súčasnosti 
nevykonávajú a budú doplnené 
cintorínske služby a správa domu 
smútku. Poslanec Ján Fazekaš 
poukázal na článok 5, kde je meno 
bývalého primátora. Prednosta pre-
verí možnosť vynechania mena a 
ponechanie len funkcie - primátor. 
Poslanec Rastislav Kubica informo-
val o bode j, odsek 2, nakladanie s 
hnuteľným majetkom obmedzením 
na 10.000,00 euro.  Do tejto sumy 
mohol konateľ rozhodovať sám a 
nad túto sumu musí mať schválenie 
od valného zhromaždenia. Podľa 
pripomienky poslanca p. Fazekaša 
je to vysoká suma a bod bol zme-
nený, že to bude možné len so sú-
hlasom dozornej rady. Po schválení 
pripomienok valným zhromaždením 
sa podá návrh na zmenu zakladateľ-
skej listiny do obchodného registra. 

Obdobné zmeny budú vykonané aj 
v zakladateľskej listine spoločnosti 
Bytreal s.r.o. Tlmače a predložené 
mestskému zastupiteľstvu. 

V rámci ustanovenia dozor-
ných rád predložil primátor návrh 
pre dozorné rady nasledovne. Pre 
Technické služby: Mudr. Kubica, p. 
Fazekaš, Ing.  Belák.  Pre Bytreal: 
Ing. Procházka, Ing.Šabík, p.  Ga-
raj.  Z dôvodu vysokej pracovnej vy-
ťaženosti sa vzdal kandidatúry po-
slanec Mudr. Kubica. Poslanci Ing. 
Procházka a Ing.  Šabík upozornili, 
že vo svojom zamestnaní pôsobia 
ako prokuristi a v zmysle § 139 ods. 
4 OZ nemôžu byť členmi dozornej 
rady.  Primátor navrhol zmeny v 
zložení, ktoré poslanci akceptovali 
a zároveň navrhli predsedov do-
zorných rád. Zvolením dozorných 
rád obchodných spoločností zalo-
žených mestom  končí mandát do-
terajších dozorných rád. Dozorné 
rady boli odsúhlasené v zložení pre 
Technické služby s.r.o nasledovne: 
Mr. Július Žúbor - predseda, p. Ján 
Fazekaš, Ing. Gabriel Belák, pre 
Bytreal s.r.o. Tlmače :p. Milan Garaj 
- predseda, Mgr.  Ľubica Zacharová 

a Mgr. Stanislav Titurus.
V ďalšom programe zasadnutia 

informoval primátor o personálnej 
zmene vo funkcii konateľa Tech-
nických služieb, kde bol odvolaný 
Ing.  Dušan Huszár a menovaný bol 
pán Peter Homola. Podľa vyjadre-
nia prednostu boli pri odovzdávaní 
funkcie zistené závažné nedostatky 
s nutnosťou ich prerokovania na 
finančnej komisii a v mestskom za-
stupiteľstve. Poslanec Ing. Procház-
ka mal dotaz, kto urobí príslušné 
zistenia. Prednosta odpovedal, že 
nová dozorná rada. Primátor infor-
moval, že vypracovaním dôvodovej 
správy poveril nového konateľa do 
najbližšieho zastupiteľstva. Posla-
nec p. Fazekaš navrhol urobiť au-
dit, poslanec Ing. Procházka pripo-
menul, že finančná komisia nemôže 
k záverom správy o nedostatkoch v 
TS vydať žiadne stanovisko, lebo 
informácie môžu byť bez dôkazov. 
Navrhol, že ak  informácie budú za-
kladať podnet na právne riešenie, 
aby sa  to riešilo s právnikom. Tiež 
pripomenul, že na budúcom zastu-
piteľstve sa má prerokovať rozpo-
čet  na rok 2012, doriešiť zmenu 

zakladateľskej listiny Bytreal s.r.o. 
tak, aby sa to stihlo ešte v  tomto 
roku.  Následne navrhol prednosta, 
aby sa starým dozorným radám ne-
vyplatila odmena za 10 mesiacov. 
Poslanec Ing. Procházka pripome-
nul, že to nebolo v programe a nie 
je to v súlade so zákonom a navrhol 
o tomto nehlasovať. V závere tohto 
bodu poslanci zobrali na vedomie 
personálne zmeny v Technických 
službách.

Poslanci ďalej schválili požado-
vanú finančnú výpomoc pre obča-
na mesta na nákup liekov. V rámci 
diskusie sa poslanci vyjadrovali k 
problematike úprav centrálnej zóny 
v dolnej časti Tlmáč, ako aj k pre-
vádzaným výkopom a k možnosti 
využitia objektu Preciosa. Zaujíma-
vá bola informácia od prednostu o 
pripravovanej dražbe pozemku sta-
rých jaslí. Poslanci sa zhodli, že by 
bolo výhodné získať tento pozemok 
do vlastníctva mesta. 

V závere programu ešte informo-
val primátor poslancov o ponukách 
troch spoločností na obnovu ener-
getického hospodárstva.

Eduard Samlek

s majiteľmi o prípadnom odkúpení 
časti pozemkov do majetku mesta, 
no požadovaná suma vo výške 180 
tis. € je pre mesto absolútne nepri-
jateľná,  je teda našou ambíciou už 
pre rok 2012 riešiť výstavbu nových 
športovísk v obidvoch častiach 
mesta. 

Aké sú Vaše ďalšie investičné 
zámery?

Ďalším objektom, ktorý by sme 
chceli pre mesto zakúpiť je areál bý-
valej materskej školy a jaslí na ulici 
ČSA, ktorý je už dlhodobo nepouží-
vaný, schátralý a v rámci mesta by 
iste našiel správne využitie. 

Taktiež pre nás zostáva dlho-
dobým cieľom odkúpenie budovy  
„Slobodárne č. 32“ od SES a.s. Tl-
mače za účelom zriadenia Domova 
sociálnych služieb, čo v súčasnosti 
vzhľadom na finančnú situáciu nie 
je možné. 

„Horúcim zemiakom“ je dlho-
dobo údržba verejnej zelene. Ako 
ste sa s týmto problémom vyspo-
riadali?

V oblasti verejnej zelene sme 
v rámci brigádnickej činnosti pri-
jali dvoch pracovníkov a pristú-
pili k prerezávke všetkých drevín 
v meste, čo iste pozitívne hodnotia 
aj občania.  Zabezpečovali sme 
celoročné kosenie prostredníctvom 
pracovníkov verejnoprospešných 
prác, na tento účel sme zo spon-
zorského príspevku ENELu zakúpili 
malotraktor s kosačkou. Vzhľadom 

na enormné sucho  bolo nutné in-
tenzívne zavlažovanie zelených 
plôch v meste. Taktiež boli  zreali-
zované nátery ohrád na oboch cin-
torínoch, kríža a vstupných dverí na 
Dome smútku. Nezanedbateľnou je 
aj oprava všetkých mestských ko-
munikácií  v meste v marci t.r., za-
bezpečená sponzorsky Okresnou 
správou ciest. 

V priebehu roka ste pomocnú 
ruku podali aj v iných oblastiach, 
s čím ste najviac spokojný?

Okrem podpory existujúcich kul-
túrno – športových aktivít v meste 
sme poskytli priestor v Dome kultú-
ry v dolnej časti mesta pre mládež 
so zakúpením stolov pre stolný te-
nis, pre Dobrovoľný hasičský zbor 
mesto zakúpilo za symbolické 1,- € 
hasičské auto Karosa od Krajského 
riaditeľstva hasičského a záchran-
ného zboru, zabezpečili sme kon-
trolu originalitiy, strednú technic-
kú a emisnú kontrolu a vozidlo je 
k dispozícii mladým hasičom na ich 
ďalšie aktivity. Pri tejto príležitosti 
musím pozitívne hodnotiť okresnú 
súťaž žiackych hasičských druž-
stiev, ktorú sme v Tlmačoch zorga-
nizovali v spolupráci so Základnou 
školou  v máji tohto roku.

 V rámci verejno – spoločen-
ského života musím vysloviť slo-
vá uznania na adresu tlmačských 
záujmovo-umeleckých kolektívov, 
ktorých úroveň je absolútne po-
rovnateľná so špičkovými telesa-
mi v regióne a v spolupráci s nimi 

vieme zorganizovať sebestačne 
kultúrne podujatia na vysokej úrov-
ni. Jedným z nich boli napríklad 
programy, zorganizované pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším, či 
slávnostný program pre jubilantov, 
nehovoriac o tradičných regionál-
nych podujatiach, ktoré sú v Tl-
mačoch organizované na vysokej 
úrovni. Absolútnou novinkou v tejto 
oblasti  v tomto roku bude podujatie 
Actus hominis, ktoré sa uskutoční 
začiatkom decembra. Myšlienkou 
jeho zrodu je verejne poďakovať 
a oceniť tých našich občanov, ktorí 
vo svojej oblasti dosahujú vynika-
júce výsledky, reprezentujú a  šíria 
dobré meno nášho mesta. V súvis-
losti s udržiavaním ľudových tradícií 
sme zas podporili aktivitu občanov 
dolnej časti mesta pri zorganizova-
ní pravej dedinskej zabíjačky, ktorú 
plánujeme takisto v decembri zrea-
lizovať aj na sídlisku Lipník. 

V sociálnej oblasti bola v mesiaci 
október distribuovaná bez  vačších 
problémov aj potravinová pomoc 
EÚ, tam, kde nám to možnosti do-
volili, až priamo do domácností. No 
a vysoko pozitívne je zo strany ob-
čanov hodnotené aj otvorenie novej 
predajne masa a masových výrob-
kov  na sídlisku Lipník, čím sa nám 
podarilo doplniť službu, ktorá v na-
šom meste chýbala už dávno. 

Na záver by som chcel vyjad-
riť presvedčenie, že všetky naše 
zámery a ciele, o ktorých som sa 
zmienil, ale aj tie, ktoré tu spome-
nuté nie sú sa nám podarí zrealizo-
vať k spokojnosti všetkých občanov 
a k zlepšeniu podmienok života 
v meste.  

Za rozhovor ďakuje 
Alena Konczová Senešiová.

        

(Dokončenie zo str. 1)
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Informácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch – 16.11. 2011
 Prezentácia spoločností 
podnikajúcich v oblasti 
tepelného hospodárstva 

O svojej podnikateľskej činnosti v 
oblasti tepelného hospodárstva sa 
predstavili dve spoločnosti: 

HERZ s.r.o. Bratislava 
Zástupcovia spoločnosti Herz, 

s.r.o.  v krátkej prezentácii predsta-
vili svoju spoločnosť a formu, ako si 
predstavujú rekonštrukciu kotolní a 
spôsoby financovania. Uviedli refe-
rencie, v ktorých mestách už reali-
zovali rekonštrukcie kotolní. Podľa 
ich vyjadrenia je nutná analýza k 
vypracovaniu samotného projektu. 

Pán Fazekaš chcel vedieť, či je 
v okolí kotolne postačujúci priestor 
pre zásoby drevnej štiepky a aká by 
bola jej spotreba. Odpoveďou zá-
stupcu spoločnosti Herz, s.r.o. bolo, 
že denná spotreba by bola cca 30 
ton, čo predstavuje cca 10 náklad-
ných áut. 

INTECH Slovakia s.r.o. 
Predstavitelia spoločnosti pred-

stavili spoločnosť INTECH Slovakia 
s.r.o. propagačným materiálom a 
video projekciou , ktorou sa pre-
zentujú ako Slovenská energetická 
skupina. Svoju činnosť vykonávajú 
formou prenájmov kotolní spravidla 
na 20 rokov a niektoré kotolne majú 
vo vlastníctve. Rekonštrukciou by 
zabezpečili komplexné zmoderni-
zovanie celého systému výroby a 
dodávky tepla, vrátane výmeny roz-
vodov za dlhodobo prijateľnú cenu 
tepla. Všetky pridružené činnosti 
pre zabezpečenie drevnej štiepky 
robia vo vlastnej réžii a vlastnými 
mechanizmami. Majú preukázateľ-
ne dobré referencie pri získavaní 
finančných prostriedkov z fondov 
na rekonštrukcie. Prezentovali, že 
zrekonštruovanú kotolňu v Žarno-
vici navštívili aj domoví dôverníci z 
mesta Tlmače. 

Obidvaja predstavitelia spoloč-
ností sa zhodli na tom, že v našom 
meste je jedna z najnižších cien tep-
la na Slovensku. 

Primátor poďakoval obidvom zá-
stupcom spoločností za ich prezen-
táciu a prisľúbil, že po prehodnotení 
oboch návrhov v stavebnej komisii a 
v ekonomickej komisii, ako aj s do-
movými dôverníkmi sa mesto vyjad-
rí do 2 týždňov. 
 Prerokovanie návrhu zmluvy o 
kúpe inžinierskych sietí od SE 

a.s. Bratislava 
Mesto dostalo návrh Zmluvy od 

SE a.s. Bratislava na odpredaj inži-
nierskych sietí v časti Francúzskej 
dediny   za symbolickú cenu - po-
zemky chodníkov a ciest a inžinier-
ske siete (kanalizácie, vodovod a 
elektrické osvetlenie). 

Poslanci sa zhodli na tom, že je 
potrebné im predložiť aj druhú kúp-
nu zmluvu, doplniť a upresniť hrani-
ce pre jednotlivé trasy, v termíne do 
zasadnutia mestského zastupiteľ-
stva  v januári 2012. 

 Úprava rozpočtu 
Krátky komentár z odporúčania 

ekonomickej komisie podal Ing. Ti-
bor Procházka. 

- Informoval prítomných, že mestu 
Tlmače boli krátené podielové dane 
o 25.000,00 €, uviedol, že 

je nutné ročne minimálne navýšiť 
rozpočet pre MŠ a ŠJ v dolnej čas-
ti Tlmáč o 6.000,00 €, túto MŠ na-
vštevuje málo detí a sú tam vysoké 
prevádzkové náklady. Problém na-
vrhuje riešiť zlúčením MŠ v meste a 
zabezpečením prepravy detí na Lip-
ník, prípadne prijatím iných opatrení 
pre zníženie nákladov na prevádz-
ku, pretože tento stav je z dlhodobé-
ho hľadiska neudržateľný.  

- Prekročenie mzdových nákladov 
mesta v výške cca 25000 Eur. 

- Ekonomická komisia žiada pre 
riešenie problému predložiť orga-
nizačnú štruktúru mesta, aby bolo 
možné analyzovať vzniknutú situá-
ciu a prijať opatrenia v budúcoroč-
nom rozpočte. 

- Je nutné dofinancovať telocvič-
ňu T-18 v sume 2000 €. 

Komisia navrhuje aby bol prob-
lém riešený v prvom rade zvýšením 
ceny prenájmu za telocvičňu na 10 
Eur /hod. – zmenou VZN. 

- Základná škola žiada financie
na opravu kanalizácie v ŠJ - pred-
pokladané náklady na opravu sú 
cca 3000 €. Komisia vzhľadom na 
havarijný stav navrhuje pre riešenie 
týchto prípadov prijať pre riešenie 
iný model  financovania, nakoľko 
klasický model výberového konania 
nedostatočne  rýchlo reaguje na po-
žiadavky štátnych orgánov pre ter-
mín odstránenia havarijného stavu. 

- Mgr. Stanislav Titurus mal otáz-
ku, prečo sa navyšuje rozpočet pre 
stavebný dozor na akciu Revitali-
zácia centrálnej zóny v dolnej časti 
mesta Tlmáč. Zároveň pripomenul, 
že kvalita prác nie je dobrá. 

Primátor Ing. Július Bizoň vysvet-
lil, že sú to oprávnené náklady a 
budú nám preplatené. 

Výsledky hospodárenia 
Technických služieb s.r.o.

 Ide o výsledky hospodárenia za 
obdobie, keď konateľom a riadite-
ľom Technických služieb s.r.o. Tlma-
če bol Ing. Dušan Huszár. Informá-
cie podala  na základe predložených 
údajov ekonómka Ing. Kenderová. Z 
uvedenej správy vyplynulo, že Tech-
nické služby k 30.09.2011 vykazo-
vali účtovnú stratu 38.000,00 €. 

Poslanec Ing. Juraj Drozdík sa 
spýtal konateľa spoločnosti Petra 
Homoľu, ako majú Technické služby 
Tlmače s.r.o. naplnený objem prác 
do konca kalendárneho roka a či sa 
plánuje aj zvyšovanie počtu pracov-
níkov. 

Konateľ odpovedal, že  objem 
stavebných prác je zabezpečený 
cca na 20%. Zvyšovanie pracovní-
kov je pravdepodobné až v jarných 
mesiacoch roku 2012. 

Ing. Gabriel Belák doplnil, že pre 

nedostatočne naplnený objem prác 
je  pravdepodobné, že Technické 
služby s.r.o. Tlmače ukončia účtov-
ný rok hlboko v mínuse. 

 Výsledky kontrol 
K jednotlivým správam z kontrol 

poskytla krátke informácie Ing. Mile-
na Kubicová, kontrolórka mesta. 

– Hospodárenie MsKS -  bolo zis-
tené, že MsKS má dve zriaďovacie 
listiny – je potrebná náprava zo stra-
ny zriaďovateľa, potrebná je aj aktu-
alizácia štatútu MsKS. Tu už nastala 
náprava, je predložený nový štatút. 

- Najväčším problémom financo-
vania MsKS je Monografia mesta
Tlmače, na ktorú mesto poskytlo ná-
vratnú finančnú výpomoc bez súhla-
su MsZ a bez dátumu návratnosti. 

Je potrebné aby boli vypracované 
,,Záväzné ukazovatele zriaďovateľa 
pre MsKS“. 

- Čerpanie dotácií z rozpočtu 
mesta pre organizácie pôsobiace na 
území mesta - vo veľkej miere zúč-
tované neboli, v takomto prípade, 
už takéto organizácie nemajú nárok 
na dotácie a mesto by malo žiadať o 
ich vrátenie. 

– kontrola na podnet v MsKS na 
prenájom priestorov – žiadne nedo-
statky zistené neboli 

 - kontrolované náklady na „Tl-
mačskú 25“ -   bolo zistené, že 
náklady boli porovnateľné ako v mi-
nulých rokoch, ale príjmy boli nižšie 
(nízke sponzorské príspevky) 

– Cestovné náhrady – MsÚ - zá-
kon o predbežnej finančnej kontrole, 
následne aj zákon o účtovníctve. 

– Dohody o vykonaní práce – MsÚ 
-  bolo zistené, že sa nedodržiava § 
226 Zákonníka práce – dohoda by 
mala byť uzatvorená najneskôr v 
deň pred nástupom do práce. Ne-
vykonáva sa predbežná finančná 
kontrola. Pri tejto kontrole bolo zis-
tené, že nie je vypracovaná orga-
nizačná štruktúra, ktorá zodpovedá 
reálnemu stavu zamestnancov. Je 
nutné vypracovať novú organizačnú 
štruktúru, potrebnú na stanovenie 
reálnych mzdových nákladov. 

Primátor mesta Ing. Bizoň prisľú-
bil  nápravu v odstránení zistených 
nedostatkov v stanovených termí-
noch. 

Návrh na úpravu 
Zakladateľských listín 

obchodných spoločností 
založených mestom 

 Návrh na zmenu v Zakladateľskej 
listiny, ktorá bola prijatá na minulom 
MsZ predniesol prednosta úradu 
Ing. Gabriel Belák, poslanci však 
návrh neodsúhlasili. 

Schválenie formy navýšenia 
základného imania obchodných 
spoločností založených mestom 

 Informáciu k tomuto bodu pred-
niesol prednostu Ing. Gabriel Belák. 

V tomto bode programu sa ne-
dospelo k žiadnemu záveru, ani sa 
nehlasovalo. 

Prerokované a schválené boli 
žiadosti o poskytnutie sociálnej 
výpomoci. 

Prerokovanie nájomnej zmluvy 
na parkoviská

Prednosta Ing. Gabriel Belák 
informoval, že sa ide o verejné 
priestory, ktoré si občania na vlastné 
náklady upravili ako parkoviská pre 
osobné autá pred činžovým domom 
na Slovanskej ulici pre 10 parkova-
cích miest s povolením mesta. Tie-
to parkovacie miesta im obsadzujú 
majitelia aut, ktorí sa nepodieľali na 
úpravách, preto si chcú tieto parko-
vacie miesta prenajať. Ide o plochu 
198 m². 

Nájomná zmluva by sa uzatvorila 
na dobu určitú do roku 2014 s roč-
ným poplatkom 24,00 € za parkova-
cie miesto 11 nájomníkov. Tu bolo 
vznesených niekoľko návrhov zo 
strany poslancov, no o tomto bode 
programu sa nehlasovalo. 

Interpelácie poslancov, 
pripomienky a otázky občanov 
- Ing. Juraj Drozdík predložil po-

slanecký návrh zvolať valné zhro-
maždenie za účasti dozornej rady a 
hľadať riešenie pre Technické služ-
by Tlmače s.r.o., aby sa ich strata 
neprehlbovala. 

- Ján Fazekaš dal do pozornosti 
stratu MŠ a ŠJ v dolnej časti Tlmáč. 
Aj tu by sa malo hľadať nejaké rie-
šenie pre zníženie straty z prevádz-
kovania. Zrušenie, alebo premiest-
nenie MŠ podľa jeho vyjadrenia 
nepripadá do úvahy, ale stratu treba 
riešiť. Prenájom priestorov podľa 
vyjadrenia p. Považanovej, riaditeľ-
ky MŠ dolná časť  nie je možný . 

- Mgr. Július Žúbor :
- poďakoval vedeniu mesta za 

upravené cintoríny
- žiada o riešenie problému s 

ozvučením pri pohreboch
- navrhuje v rámci celého Lipníka 

riešiť nové parkovacie miesta
- žiada o sprístupnenie údajov o 

vedúcich pracovníkoch mesta na 
webovej stránke mesta  

- ďalej informoval o schôdzi oby-
vateľov činžových domov, ktoré 
spravuje BYTREAL Tlmače, obča-
nia odmietajú platiť za čistenie kana-
lizačnej vpuste, ktorá sa upchávajú 
po dažďoch na Kotlárskej ulici,  po-
žadoval odpoveď na otázku, komu 
patrí táto kanalizácia 

- Primátor odpovedal, že je to 
mestská kanalizácia a je v správe 
Západoslovenských vodární a ka-
nalizácií 

- Ing. Čiernik podal informáciu, 
že keď požiadajú Západoslovenské 
vodárne a kanalizácie o prečistenie 
kanalizácie, túto činnosť vyfakturujú 
z dôvodu, že táto mestská kanalizá-
cia im nebola odovzdaná do správy 

- Mgr. Stanislav Titurus sa spýtal, 
či by nebolo možné vyhradiť nejaké 
miesto na vytvorenie klziska cez 
zimné obdobie, aby sa deti nechodili 
korčuľovať na Hron, položil aj otáz-
ku, či je možné zabezpečiť stráže-
nie areálu ZŠ 

(Pokračovanie na 4. str.)
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Človek v jeseni života

• V apríli sa novou riaditeľkou MŠ Lúčik stala Eva Gondová, kto-
rá vo funkcii nahradila Kláru Medzihradskú. S príchodom nového 
vedenia sa atmosféra v škôlke upokojila a učiteľky s chuťou pripra-
vovali tradičné podujatia. 

• Na jar škôlkari vynášali Morenu a chodili so Zelenou vŕbou. 
Škôlka sa zapojila aj do zbierky Deň narcisov a pre Ligu proti ra-
kovine vyzbierala vyše 400 €. Udržiavanie ľudových tradícií škôlka 
prezentovala aj na Tekovskom koliesku s programom Vynášanie 
Moreny. 

• V máji si v triedach pripomenuli Deň matiek a najstaršie deti aj 
v Spoločenskom dome na sídlisku Lipník. MDD Lúčik oslávil netra-
dične v Týždni radosti. V ňom sa na jeden deň škôlkari premenili 
na deti z rôznych kútov sveta, všetkých rás. S učiteľkami si nacviči-
li program, ktorý mal vystihovať mentalitu jednotlivých národov. 

• Deň otcov bol tiež netypický. Deti si prichystali pre oteckov krát-
ky program, nechýbali súťaže a na záver spoločná opekačka. Ku 
koncu školského roka neodmysliteľne patrí rozlúčka s predškolák-
mi. Do školy odišlo 20 detí. 

• V septembri v MŠ Lúčik pripravili slávnostnú imatrikuláciu no-
vých detí, ktorej sa mimo učiteliek a ostatných škôlkarov zúčastnili 
aj rodičia. Ostrieľaní škôlkari novým kamarátom prichystali pekný 
program. Október – mesiac úcty k starším – priniesol milé posede-
nia so starými rodičmi.

 Daniela Vidanová, učiteľka MŠ

Staroba je výzva. Pripomína 
nám, aby sme nestrácali čas a 
jeden druhému práve vtedy po-
vedali milé slovo, že sa máme 
radi. Starnutie prichádza poma-
ly, nenápadne. Tak, ako sa kon-
čí leto a začína jeseň. Nedá sa 
tomu vyhnúť. Jeseň je obdobím 
umeleckých diel prírody, ktorá 
je ako krásna paleta. Stromy 
ohromujú pestrými farbami. 
Takýmto krásnym umeleckým 
dielom je aj človek v jeseni ži-
vota. Tvaroval a formoval ho 
majster život svojimi skúškami, 
radosťami, ale aj starosťami.

Preto každoročne v jeseni si 
naša Materská škola v Tlma-
čoch na ulici Novej v spolupráci 
so ZUŠ pripomína október ako 
Mesiac úcty k starším.

Deti na deň 25. októbra 2011 
pripravovali básničky, piesne 
a darčeky pre svoje babičky 
a deduškov, ktorých si pozvali 
do kultúrneho domu do Tlmáč- 
dolnej časti mesta. Krátkym 
príhovorom vzdal úctu šedinám 
aj primátor mesta Ing. Július 

Život v Materskej škole Lúčik 
v Tlmačoch

Bizoň, no a potom deti svojim 
čistým detinským prejavom z 
každého svojho gesta vysiela-
li obrovskú úctu a vďačnosť k 
svojim starkým, u ktorých sa 
pri pohľade na krásu svojich 
vnúčeniec rozjasnievali tváre a 
tisli sa aj slzy úprimnej radosti. 
Spokojnosť, dobrý pocit a ra-
dosť na obidvoch stranách za-
nechala táto pre nás už tradičná 
akcia. Prípravou akcie a milým 
posedením so starkými si deti 
uvedomujú lásku a vzájomnú 
prepojenosť so starými rodičmi. 
Vlastný zážitok z osobnej tvor-
by darčeka, v podobe jabĺčka 
a hrušky, ako plodov jesene vy-
volávali u detí úprimnú vďaku, 
radosť, úctu k svojim starkým a 
tento pocit zdieľaný v skupine 
rovesníkov je pre deti ničím ne-
nahraditeľný.

Tak dovidenia o rok naši milí, 
tešia sa na Vás vaše vnúčatká, 
či pravnúčatká...!!!

Bc. Jarmila Fazekašová, 
uč. MŠ

V čase od 17.06. do 04.07. 2011 
sme štyri dievčatá (Veronika Havet-
tová, Ivana Volentierová, Dominika 
Kováčová, Michaela Kudryová) zo 
Strednej odbornej školy v Tlma-
čoch strávili osemnásť dní na stá-
ži vo Francúzsku, v meste Saint 
Just en Chaussée. Na rôznych 
miestach  sme v praxi  vyskúša-
li,  akým spôsobom funguje život 
Francúzov: napr.  na polícii, v  ka-
derníctve, v knižnici, v škole a škôl-
ke. Členovia Asociácie francúzsko-
-slovenského priateľstva sa nám 
venovali počas celého nášho poby-
tuPrvý víkend nás naši francúzski 
hostitelia vzali na nádherný výlet 
k Atlantickému oceánu. Navštívili 
sme aj zámok Versailles, katedrály 
v Amiens a Beauvais.  A, samozrej-
me, nás vzali aj do hlavného mesta 
Francúzska, Paríža,  kde sme ob-
divovali krásne pamiatky ako Eif-
felova veža, múzeum  Louvre, ba-

ziliku Sacré-Coeur a mnoho iných.   
Prešli sme sa aj po najznámejšej 
ulici  Paríža - Champs-Elysées. 
Tento pobyt bol pre nás veľmi uži-
točný, pretože sme si obohatili 
našu slovnú zásobu a nadobudli 
ďalšie  poznatky o kultúre a histórii 
Francúzska. Veríme, že tieto vedo-
mosti zúročíme aj na maturitných 
skúškach z francúzskeho jazyka, 
ktoré nás čakajú v budúcom škol-
skom roku.

Touto cestou by sme sa chceli 
poďakovať všetkým, ktorí  nám po-
mohli  zúčastniť sa na tomto poby-
te, najmä rodinám, ktoré sa o nás 
starali ako o svoje vlastné dcéry. 
Domov sme sa vrátili plné nád-
herných zážitkov, nezabudnuteľ-
ných dojmov, a najmä spomienok 
na  úžasných ľudí, ktorí sa nám, cu-
dzím dievčatám, venovali s láskou 
počas celého pobytu.

V. Havettová

Študijný pobyt 
v Saint Just en Chausée

Mesto Tlmače pozýva všetkých občanov
na slávnostné odhalenie 

Pamätníka Miroslava Rastislava Štefánika,
dňa 21. 12. 2011 o 14.00 hod. 

pred Dom kultúry Tlmače - dolná časť.

Informácie zo zasadnutia MsZ 
v Tlmačoch – 16.11. 2011

(Dokončenie zo str. 3)
Primátor prisľúbil , že sa bude 

hľadaním miesta na klzisko zaobe-
rať, stráženie areálu ZŠ nie je mož-
né zabezpečiť, nakoľko nemáme 
mestskú políciu. 

Občania 
Pán Mihálik žiadal riaditeľa BY-

TREALu s.r.o. Tlmače o zdôvodnenie 
navýšenia ceny tepla o 26%. Podľa 
jeho vyjadrenia ani dodávka teplej 
vody nespĺňa podmienky noriem, žia-
da preveriť dodávku a cenu tepla. 

Zo zápisnice zasadnutia Mest-
ského zatupiteľstva spracovala 

A. Konczová Senešiová 

Upozornenie
Vážení občania, v našom meste sa v posledných mesiacoch 

zvýšil počet prípadov ukladania  nadrozmerného a stavebného od-
padu okolo zberných kontajnerov mimo termínov zvozu. 

Odpad umiestnený v nádobách mimo termín zvozu a iným spô-
sobom určeným v harmonograme sa považuje za priestupok, pri 
riešení ktorého je možné uložiť pokutu do výšky 165,50 € .

Občania, ktorí potrebujú takýto odpad odstrániť mimo termínu 
zvozu, majú možnosť odviesť ho do Technických služieb Tlmače, 
s.r.o., Mlynská 17 počas pracovnej doby, pričom náklady na dopravu 
si hradia sami.                                                                                     

Ing. Ján Gregor

Výsadba okrasných čerešní Sakura 
v meste Tlmače

Naše mesto sa každý rok na jar zahalí do krásnej  ružovej farby lupe-
ňov stromov, ktoré sa nazývajú Sakuri,, čiže Japonské okrasné čerešne. 
Sú poslami jari medzi stromami a Japonci  tvrdia, že až po rozkvitnutí 
tohto nádherného stromu prichádza skutočná jar. Každý rok na jar vy-
rážajú tisícky Japoncov do parkov a ulíc kde sledujú  rozkvitajúce kvety 
Sakúr. My naštastie do Japonska  za krásou ružových  kvetov nemusí-
me cestovať, pretože i v našom meste je týchto poslov jari dosť a veru 
jar si už bez nich nevieme asi  ani predstaviť. Žiaľ, každý organizmus  
vekom  starne a stráca svoju silu a nakoniec nastane jeho koniec. Tak 
je to aj so Sakurami v našom meste a  preto sme sa rozhodli vysa-
diť na uliciach Školská, Slovanská  a Továrenská 13 mladých 220 cm 
vysokých stromčekov okrasnej čerešne, ktoré nahradia dosluhujúce a 
prestarnuté  stromy. Do budúcnosti máme v pláne pokračovať s výsad-
bou týchto nádherných stromov, aby sme zachovali pôvodný ráz nášho 
mesta.                                                                           Ing. Ján Gregor
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Konalo sa 
• 30. 4. 2011 sa v Tlmačoch konalo tradičné podujatie Stavanie mája, na 

ktorom vystúpil folklórny súbor Vatra a detský folklórny súbor Plamie-
nok. Samozrejme, nechýbalo ani maľovanie detí na chodník v spoluprá-
ci s miestnym odborom Jednoty dôchodcov Slovenska.

• 29. 4. - 1. 5. 2011 sa v Tlmačoch uskutočnil jubilejný 20. ročník festivalu 
Divadelné dni pod Slovenskou bránou – súťažnej prehliadky neprofesi-
onálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých na Sloven-
sku. Festival tvorilo deväť inscenácií, sprievodný program pre účastní-
kov aj návštevníkov podujatia, program pre deti, koncert a slávnostný 
večerný program k výročiu festivalu, plný hudby, zábavy a v prvom rade 
spomienok, na začiatky, postupný vývoj a dotváranie festivalu až po sú-
časnosť.

•  28. ročník Tlmačskej dvadsaťpäťky organizovanej Mestom Tlmače, 
Mestským kultúrnym strediskom Tlmače a Atletickým klubom Tlmače sa 
uskutočnil 14. mája 2011. Podujatia sa tak ako každoročne zúčastnilo 
množstvo detí, ktoré súťažili vo svojich kategóriách ako aj dospelých 
bežcov či korčuliarov, ktorí si mohli vybrať celú alebo polovičnú trať. 
Ocenením blahoželáme.

•  Jubilejný 15. ročník prehliadky ľudovej slovesnosti detských folklórnych 
súborov Čriepky 2011 sa uskutočnil 19. 5. 2011 tradične v Tlmačoch. 
Všetky detské súbory uviedli pásma pod vedením svojich pedagógov 
a záver podujatia patril Škole tanca so súborom Vatra a hosťami, ktorý-
mi boli deti z Padiny, zo Srbska.

•  17. – 19. 6. 2011 sa uskutočnil piaty ročník celoslovenskej postupovej 
súťaže a prehliadky amatérskeho divadla – súčasť Scénickej žatvy – 89. 
ročníka súťaží slovenských divadelných súborov Tlmačské činohranie. 
Prehliadka ponúkla divadelné predstavenia na vysokej profesionálnej 
úrovni a bohatý sprievodný program.

•  19. 7.  2011 sa uskutočnili 3. Medzinárodné majstrovstvá SR v motokro-
se mládeže

 MX50, MX65, MX85 a štvrté podujatie MM SR triedy MX2 junior. Tradič-
ným usporiadateľom šampionátu v Tlmačoch bol miestny Automotoklub. 
Takmer päťsto návštevníkov zo širokého okolia si takto spríjemnilo jed-
nu z letných nedieľ.

•  Už tretí ročník festivalu Tlmačská kalba sa konal 20. augusta 2011 na 
amfiteátri v Tlmačoch. Vystúpilo na nej množstvo skupín, ktoré fanúšikov 
určite nesklamali a pripravenosť podujatia dala možnosť návštevníkom 
zapojiť sa do súťaží, či workshopu  v réžii levického dizajnového štúdia 
Nuts, samozrejme nechýbalo občerstvenie, prípadne stánky s tričkami 
a inými suvenírmi. Výbornú atmosféru sa organizátori Mládežnícke cen-
trum kultúry v Tlmače a Mestské kultúrne stredisko Tlmače budú snažiť 
zachovať aj v nasledujúcom ročníku.

•  V dňoch 28. – 30. októbra tohto roku sa uskutočnil druhý ročník výstavy 
amatérskej fotografie Camera Obscura 2011, ktorú pripravilo Mládež-
nícke centrum kultúry Tlmače v spolupráci s Mestským kultúrnym stre-
diskom Tlmače. Tohtoročný program bol obohatený o premietanie filmu 
Draw my pain. 

Na základe dosiahnutých úspe-
chov bolo poslancami Mestského 
zastupiteľstva v Tlmačoch navrhnu-
té udeliť toto ocenenie:

• Eve Sopkovej, Ing. Jane Mrá-
zovej, PaedDr. Božene Dudáši-
kovej, Frederike Uhnákovej - za 
úspešnú pedagogickú činnosť a ší-
renie dobrého mena Mesta Tlmače

• Martine Andríkovicsovej, Pat-
rikovi Piškymu - za úspešnú čin-
nosť v oblasti športu a šírenie dob-
rého mena Mesta Tlmače

• Matúšovi Chvojkovi - za do-
siahnuté úspechy v študijnej a v zá-
ujmovo-umeleckej oblasti a šírenie 
dobrého mena Mesta Tlmače

• Martine Pischovej,  Romane 
Beňušovej, Alexovi Danihelovi, 
Michalovi Chlebovi, Eme Benča-
ťovej, Damiane Baloghovej, Márii 
Hlavovej, Nine Ďatkovej, Barbore 
Sklenárovej - za úspešnú činnosť 
v oblasti kultúry a šírenie dobrého 
mena Mesta Tlmače

• Františkovi Paluškovi, Slavo-
mírovi Hajdučíkovi - za dlhoročnú 
úspešnú činnosť vo výtvarnej tvor-
be a šírenie dobrého mena Mesta 
Tlmače 

• Jurajovi Hruškovi, Martinovi 
Kabátovi, Jozefovi Krčmárovi, 
Milanovi Bumbalovi, Matejovi 

Kováčikovi, Alene Koncovej Se-
nešiovej, Dagmar Krčmárovej 
- za úspešnú činnosť v oblasti ne-
profesionálneho divadla a šírenie 
dobrého mena Mesta Tlmače 

• Veronike Árendášovej - za 
úspešnú činnosť v oblasti kultúry 
a šírenie dobrého mena Mesta Tl-
mače 

• Marekovi Zajkovi - za úspeš-
nú činnosť v oblasti športu a šírenie 
dobrého mena Mesta Tlmače

• Michaele Kúdeľovej, Milanovi 
Švecovi, Martinovi Dudášikovi, 
Michalovi Kupčimu, Sylvii Hav-
ranovej - za úspešnú činnosť v ob-
lasti športu a šírenie dobrého mena 
Mesta Tlmače

• Monike Valachovičovej - za 
úspešnú činnosť v oblasti športu 
a šírenie dobrého mena Mesta Tl-
mače

Súčasťou tohto podujatia je 
aj vyhodnotenie literárnej súťa-
že Návraty, vyhlásenej Mestom 
Tlmače v roku 2010.  Do súťaže 
svojimi príspevkami prispeli naši 
súčasní aj bývalí občania ako aj 
autori z iných regiónov – Marko 
Hudec, Timea Ďurovská, Boris 
Hudec, Eliška Kováčová, Eduard 
Samlek, PaedDr. Monika Kotoro-
vá, Mgr. Veronika Árendášová, 
Irena Hancková, Ing. Jaroslav 
Burjaniv, Jozef Kottra, Milan 
Hlôška, PhDr. Pavol Kuka, Marti-
na Kohútová, Kamila Žikavská.   

Podujatie sa uskutoční dňa 
4. decembra t.r. so začiatkom 
o 16,00 hod. v Spoločenskom 
dome na sídlisku Lipník, na kto-
ré týmto srdečne pozývame širokú 
verejnosť.

ACTUS HOMINIS 2011  
je názov podujatia, ktoré Mesto Tlmače organizuje v tomto roku 

po prvýkrát vo svojej histórii ako slávnostný večer, ktorého hlavnou 
myšlienkou je verejne oceniť a poďakovať občanom, ktorí sa zaslúžili 
o reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta.

- ČIN ČLOVEKA

Súťaž amatérskych fotografov 
po druhý krát vyhlásilo MCK v spo-
lupráci s MsKS Tlmače. Výstava 
sa konala v dňoch od 28. do 30. 
októbra, bola sústredená v Spolo-
čenskom dome na sídlisku Lipník. 
Organizátori sa počas dní výstavy 
snažili vytvoriť pre návštevníkov 
príjemnú atmosféru, vystavené boli 
fotografie dvanástich amatérskych 
fotografov  rôznych vekových ka-
tegórií. Potešil vyšší počet súťa-
žiacich, ale aj záujem minuloroč-
ných súťažiacich, fotografie zaujali 
nápaditosťou a hlbším významom, 
či dvojzmyslami. Fotografie opäť 
hodnotil odborný porotca z foto-štú-
dia  z Levíc, Luboš Dobias, ktorý 
bol zároveň aj sponzorom súťaže. 
Hlasovať mohli aj návštevníci vý-
stavy prostredníctvom hlasovacích 
lístkov. Každý návštevník tak mal 
možnosť zahlasovať za tri fotogra-
fie, ktoré ho najviac zaujali. 

Sobota večer sa niesla v zname-

Hľadanie Tlmače 
na doskách SND
Členovia divadla Hľadanie  pri 

MsKS  Tlmače dňa 2. septembra 
t.r. prežívali už po druhý krát vo 
svojej histórii neopísateľné poci-
ty pri uvedení inscenácie Chvála 
bláznovstva alebo Elling a Kjell 
Bjarne v réžii Aleny Konczovej 
Senešiovej na doskách našej ná-
rodnej scény v Bratislave. Táto 
nominácia je prejavom najvyššie-
ho stupňa uznania a ocenenia do-
siahnutých výsledkov Národným 
osvetovým centrom v Bratislave, 
ktoré na toto účinkovanie odporú-
ča každoročne dve najpozoruhod-
nejšie inscenácie predchádzajúcej 
sezóny v rámci celého Slovenska. 
V  15  ročnej histórie Hľadania je 
to už druhá nominácia do Sloven-
ského národného divadla, čo určite 
svedčí o kvalitách tohto divadelne 
skúseného a vyspelého kolektívu. 
Za toto obdobie kolektív naštudo-
val niekoľko divácky úspešných 
a ocenených inscenácií, ktoré 
uviedol nielen na domácej pôde, 
ale  aj ďaleko za hranicami  nášho 
štátu. Za túto prácu a reprezen-
táciu nielen mesta Tlmače, ale aj 
našej republiky im patrí úprimné 
poďakovanie a želanie, aby sme 
sa tak, ako doteraz mohli každo-
ročne tešiť na ďalšie úspešné pre-
miéry.                                  M.O.

CAMERA OBSCURA
ní sprievodného programu. V tomto 
roku to bolo premietanie amatér-
skeho filmu Draw my pain (Nakresli 
moju bolesť) od mladých levických 
tvorcov. 

Výsledky súťaže boli vyhlásené 
v nedeľu podvečer, pričom prvé dve  
miesta získali skupiny fotografií, 
z hodnotenia poroty citujem: „Tieto 
fotky dávali hlbší zmysel keď boli 
brané ako celok, 
vtedy sa vidí nápa-
ditosť a tvorivosť 
súťažiacich.“ Prvé 
miesto získal súbor 
fotografi od Petra 
Kúdeľu z Levíc, 
druhé miesto porot-
ca udelil Kataríne 
Grmanovej so sku-
pinou fotiek Pod vo-
dou a tretie miesto 
získal Stanislav 
Považan s fotogra-
fiou Povodie Hrona. 

Cenu za divácke hlasovanie získala 
Miroslava Kajabová so svojou fot-
kou Pod slnečníkom.

Druhý ročník dopadol nad oča-
kávania. Výstava zaujala veľké 
množstvo ľudí a povzbudila nových 
nádejných súťažiacich. Už teraz sa 
podľa slov organizátorov môžeme 
tešiť na ďalší ročník, ktorých snaha 
vytvoriť tradíciu vo výstave fotografií 
natoľko nadchla, že sa budú znova 
snažiť zaujať nových návštevníkov, 
ale hlavne mladšie generácie.

Romana Gogová 

Výhercovia Camera obscura - zľava - Katarína Gr-
manová, Peter Kúdeľa, Stanislav Považan 
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Potešilo nás...
- 16. 4. 2011 sa v Košiciach usku-

točnilo finále ankety Zlatý Amos,
ktorého sa na podnet svojich žia-
kov a kolegýň zúčastnili aj dve 
Tlmačanky , PaedDr. Božena Du-
dášiková, ktorá učí na IV. ZŠ pri 
Podlužianke v Leviciach a získala 
ocenenie Amos sympaťák. Dru-
hou ocenenou bola pani učiteľka 
Eva Sopková z MŠ Lúčik na síd-
lisku Lipník a svojou dlhoročnou 
prácou s deťmi si zaslúžila titul 
„pedagóg, na ktorého sa oplatí 
spomínať“.

- Hokejová rozhodkyňa Michaela 
Kúdeľová sa zúčastnila majstrov-
stiev sveta v ľadovom hokeji žien 
I. divízie, ktoré sa konali 11. – 17. 
4. 2011 v Ravensburgu, kde pís-
kala tri zápasy. Pochvaľovala si 
vynikajúcu atmosféru, ako aj or-
ganizačnú pripravenosť turnaja.

- Marek Zajko hráč ŠKK Tlmače 
reprezentoval Slovensko, ale aj 
naše mesto a klub na majstrov-
stvách sveta kategórie U-18 
v kolkoch, kde sa umiestnil na 
krásnom druhom mieste a tak vy-
bojoval striebornú medailu. 

- Tohtoročného 81. ročníka vrcholo-
vej prehliadky amatérskeho diva-
dla Českej republiky Jiráskův Hro-
nov sa ako jediný reprezentant 

Slovenskej republiky zúčastnil 
divadelný súbor Hľadanie Tlmače, 
s predstavením A. Hellsteniusa 
„Chvála bláznovstva alebo Elling 
a Kjell Bjarne“. Divadelníci odo-
hrali dve predstavenia pred vy-
predanou sálou, ktorú dotvárala 
vynikajúca atmosféra nielen zo 
strany divákov, ale aj zo strany or-
ganizátorov.

- V hlavnej mužskej kategórii na 
pretekoch v Malženiciach na 13 
km, ktoré sa konali 9. júla tohto 
roku zvíťazil člen Atletického klu-
bu Tlmače, Milan Švec. Fantastic-
ké výkony a umiestnenia sa však 
podarili aj ďalším súťažiacim tohto 
klubu a to na 5. mieste v kategó-
rii žien do 35 rokov sa umiestni-
la Sylvia Havranová a v kategórii 
žien do 34 rokov Michaela Kúde-
ľová na 6. mieste. 

- Už po druhýkrát počas svojej exis-
tencie 2. septembra 2011 divadlo 
Hľadanie Tlmače odohralo jedno 
zo svojich predstavení „Chvála 
bláznovstva alebo Elling a Kjell 
Bjarne“ na doskách Slovenského 
národného divadla, nominované 
Národným osvetovým centrom 
v Bratislave ako jednu z dvoch 
najpozoruhodnejších inscenácií 
z predchádzajúcej sezóny.

-  18. – 20. 11. 2011 sa v Bratisla-
ve konala celoslovenská súťažná 
prehliadka sólovej hry na cimbale 
žiakov základných umeleckých 
škôl. Žiaci ZUŠ Tlmače Alex 
Danihel, Martina Pischová a Ro-
mana Beňušová pod vedením 
pani učiteľky Frederiky Uhnáko-
vej získali zlatú medailu, každý 

Zástupcovia mesta Tlmače sa v 
dňoch 9. – 13. júna zúčastnili najväč-
šieho športového neprofesionálne-
ho podujatia vo Francúzsku Rallye 
raid, ktoré sa konalo v družobnom 
meste Saint Just en Chaussée. Po-
zvanie Tlmačania dostali už vlani 
osobne, pri návšteve predstaviteľov 
asociácie slovensko – francúzskeho 
priateľstva v Tlmačoch a už v zim-
ných mesiacoch začínala intenzív-

na príprava. Nakoľko išlo o dvad-
saťsedem boj, nebolo jednoduché 
zostaviť skupinu športovcov, ktorá 
by v počte šesť členov svojimi skú-
senosťami obsiahla všetky športové 
kategórie. Podarilo sa však vytvoriť 
vynikajúce zoskupenie ľudí, ktorí 
vynaložili všetky svoje sily a schop-
nosti na obhájenie farieb Tlmáč a 
Slovenska, ako jediný zahraničný 
zástupca. Kapitánom družstva, ktoré 
si už na domácej pôde zvolilo názov 

Optimistik team bol Michal Kupči a 
pod jeho vedením nakoniec naplno 
zabojovali Milan Švec, Michaela Kú-
deľová, Sylvia Havranová, Martin 
Dudášik, Danka Mikušová, ktorá bo-
hužiaľ z vážnych osobných dôvodov 
musela odstúpiť v poslednej chvíli. 
V rámci príprav však nikto nepred-
pokladal vysokú náročnosť jednot-
livých disciplín, ktorými boli napr. 
nočný orientačný beh, crosscountry, 

52 km jazda na 
bicykloch, pa-
intball, šípky, 
tlak na lavičke, 
jazda na bicykli 
cez prekážky, 
plavba na ka-
noe, jazda na 
štvorkolkách, 
či kolieskových 
korčuliach, plá-
vanie, atletika, 
rund and bike... 
Napriek tomu 

sa však našim športovcom dostalo 
od francúzskych priateľov mnoho 
prejavov podpory a uznania, pre-
tože ako sme pochopili neskôr, ne-
predpokladali, že v boji s domácimi 
športovcami, ktorí sa pripravujú na 
toto podujatie celé dva roky, obstojí-
me v prvej polovici.

Celkovo sa tu zúčastnilo 115 
družstiev s počtom 600 športov-
cov a Optimistik team Tlmače sa 
napriek vysokej náročnosti a jazy-

kovej bariére umiestnil 
na 57. mieste, za čo pri 
vyhodnotení dostali po-
hár, ktorý hrdo odovzdali 
primátorovi mesta, Ing. 
Júliusovi Bizoňovi, kto-
rý sa z dôvodu vysokej 
pracovnej vyťaženosti 
nemohol celého projektu 
zúčastniť. Vedenie mes-
ta Tlmače reprezentovali 
poslanec MsZ Mgr.Július 
Žúbor a riaditeľka MsKS 
Alena Konczová Senešio-
vá, ktorí boli v prípravnej 
fáze organizátormi celého 
projektu. Odmenou za 
trojdňový pobyt v stanovom tábore 
počas športového zápolenia, ktorý 
účastníci v zmysle štatútu súťa-
že nemohli opustiť, za nocovanie 
v stanoch pri nočnej teplote cca 5 
stupňov, za výdatných daždivých 
prehánok však všetkým bola atmo-
sféra a sprievodný program, ktorí 
organizátori Tlmačanom pripravili. 
Po slávnostnom prijatí slovenskej 
delegácie primátorom mesta za 
účasti celého poslaneckého zboru 
a predstaviteľov vyššie uvedenej 
asociácie to bol celodenný výlet do 
Paríža s prehliadkou tých najatrak-
tívnejších pamätihodností. Naje-
motívnejším zážitkom pre všetkých 
bola určite starostlivosť zo strany 
francúzskych priateľov, vytvorenie 
priam ideálnych podmienok pre 
členov Optimistik teamu, prejavy 
priateľstva a spolupatričnosti. Po 
slávnostnom vyhodnotení celého 
podujatia, keď naša skupina pri pre-

beraní pohára zožala búrlivý aplauz 
zo strany svojich súperov, nasledo-
vala slávnostná večera, kde zazneli 
tóny slovenskej hymny, týčili sa vlaj-
ky slovenská a francúzska. Malým 
prípitkom sa tu zúčastnil osobne aj 
primátor mesta, Frans Desmedt, 
aby našim športovcom poďakoval 
za účasť, zablahoželal k úspešné-
mu zvládnutiu celej plejády športo-
vých disciplín a odovzdal srdečné 
pozdravy Tlmačom a ich obyvate-
ľom. S krajinou galského kohúta sa 
celý novovytvorený kolektív lúčil len 
ťažko, plný úžasných zážitkov a no-
vých skúseností, no s odhodlaním 
vrátiť sa o dva roky a znova obhájiť 
farby nášho mesta. Zostáva už len 
veriť, že Tlmače na budúci rok vy-
tvoria rovnako optimálne podmienky 
a priateľskú atmosféru pre hostí z 
Francúzska, ktorí by mali byť hos-
ťami v rámci Tekovských folklórnych 
slávností.

Alena Konczová Senešiová

Optimistik team vo Francúzsku

Pravá dedinská zabíjačka, or-
ganizovaná občanmi dolnej čas-
ti Tlmáč s podporou primátora 
mesta sa konala 12. novembra  
tohto roku v Tlmačoch. 

Nechýbala zábava v poda-
ní ľudovej hudby Veselí chlapi 
z Veľkých Kozmáloviec a žen-
skej speváckej skupiny PO-KU-S 
z Tlmáč. Chuť všetkých zúčast-
nených baviť sa a pomáhať 
prispela k jedinečnej atmosfére.

Foto: Laco Mereš

Foto: Archív - Optimistik team po vyhodnotení s ogani-
zátormi a primátorom mesta

Foto: Archív - pred Mestským úradomv Saint 
Just en Chaussée

vo svojej kategórii.
- Občianske združenie ART – 5 

uvádza krst detskej ilustrovanej 
knihy básní Maľované veršíky 
od autorky Veroniky Árendášovej 
a ilustrátorky Andrey Harmady-
ovej, ktorý sa uskutoční v piatok 
9. 12. 2011 vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Tlmačoch.
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TLMAČSKÉ VIANOCE 
2011

 
    

Spoločenská 
rubrika

Peter Granát a 
Vlasta Máčajová (Tlmače)

 Povedali si áno

 Narodili sa
Jasmina Svetláková             

Tamara Kissimonyiová        
Patrik Hradílek       

Simona Záhorská
Martin Bojda                        

Sarah Jasmine Nayak          
Lucia Vydrová       

Tamara Szabová
Rebeka Sádovská
Roberta Jančová 

Matúš Uhnák          
Ela Valentíniová

Dominika Klimeková           
Kristína Švaralová               

Lea Betinová          
Damian Rimóci
Tomáš Nemček 

Oliver Frajka 
Martin Kováč         

Rebeka Mojková
Samuel Michal Guži

Filip Fazekaš 
Adam Psársky         

Nina Kišová
Sebastián Pintér

Mária Krajčiová
Uršula Vašková

Vlasta Lauferová  
Štefan Farkaš                        

Helena Kovácsová                     
Ján Škvarenina

Štefánia Mikušová
Stanislav Kršiak
Ladislav Kotrus
Zita Merešová

Mgr. Božena Malichová            
Mária Valentíková
Helena Hargašová                 
Kornélia Mihálová                     

Ing. Vladimír Linder
Margita Weisová                   

Milan Jaďuď
Ľudmila Pálešová                  

Dana Šivoková

Opustili nás

Pripravujeme
December 2011 

MONOGRAFIA TLMÁČ

Ponúkame vám na predaj  mo-
nografiu Tlmáč, ktorej cena  je 
12 €.

Predajné miesta 
Tlmače:  
MsKS Tlmače a mestská knižnica 
Tlmače, MsÚ Tlmače, kvetinár-
stvo ADELA, cukráreň Alžbetka, 
predajňa MILSOFT, benzínová 
pumpa ZEDA METAL Tlmače, 
novinový stánok  - sídlisko Lip-
ník, potraviny Tlmače – dolná 
časť a redakcia Slovenskej brány 
– SB PRESS
Levice:  
Levická informačná agentúra, 
Holubyho 6
Kníhkupectvo KRUH – ul. Červe-
nej armády

@ : mskstlmace@imilsoft.sk
tel.: 036 / 634 20 54 
       0918 499 188

• 4. 12. 2011 16,00 hod
Mesto Tlmače a MsKS Tlmače 
ACTUS HOMINIS 2011 - verejné 
ocenenie a poďakovanie občanom 
za reprezentáciu a šírenie dobrého 
mena mesta Tlmače, Spoločenský 
dom Tlmače – Lipník, vstupné dob-
rovoľné
•  5. 12. 2011, 9,00 hod.
MsKS Tlmače , Šaliansky Maťko
obvodná súťaž v prednese sloven-
skej povesti žiakov 2.  -  7. ročníka
Spoločenský dom Tlmače – Lipník
vstup voľný
•  10. - 11. 12. 2011
Mesto Tlmače a MsKS Tlmače 
Tlmačské Vianoce, Spoločenský 
dom Tlmače – Lipník, vstupné dob-
rovoľné, výťažok je venovaný zdra-
votne postihnutým deťom mesta 
Tlmače
•  18. 12. 2011, 16,00 hod.
MsKS Tlmače a FS Vatra  Via-
nočné pastorále, účinkujú: DFS 
Plamienok, FS Vatra a ženská spe-
vácka skupina Trnky, Spoločenský 
dom Tlmače- Lipník, vstupné dob-
rovoľné
•  20. 12. 2011, 16,30 hod
Základná umelecká škola Tlmače
Vianočný koncert a výstavu vý-
tvarných prác žiakov výtvarného 
odboru, Spoločenský dom Tlmače 
– Lipník, vstupné dobrovoľné
•  31. 12. 2011, 00,30 hod.
Mesto Tlmače a MsKS Tlmače
Novoročný prípitok a ohňostroj
Dom kultúry Tlmače – dolná časť
Spoločenský dom Tlmače - Lipník

Straty a nálezy 
– upozornenie
V prípade nájdených pred-

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

10. 12. 2011
   

09,00 hod. -  začiatok dedinskej zabíjačky - terasa reštaurácie     
                      Garaj
10,00 hod. -   otvorenie vianočných trhov 
11,00 hod. -   Materská škola Tlmače – Lipník
13,00 hod. -   detský divadelný súbor Hľadáčik
  ženská spevácka skupina TRNKY
15,00 - 20,00 hod. -  ženská spevácka skupina PO-KU-S a 
  ľudová hudba Veselí chlapi Veľké Kozmálovce

11. 12. 20011

10,00 hod. -  otvorenie vianočných trhov
13,30 hod. -  spoločenské tanc - Matúš Chvojka s partnerkou
14,00 hod. -  YO-YO exhibícia a Základná škola Tlmače
15,00 hod. -  detský folklórny súbor Plamienok
  detská ľudová hudba Zuškáčik
16,00 hod. -  folklórny súbor VATRA
17,00 hod. -  záver podujatia 

Podujatie prebieha v Spoločenskom dome Tlmače – Lipník 
a v priestoroch reštaurácie u Garaja.

Vstupné je dobrovoľné, výťažok je venovaný zdravotne po-
stihnutým deťom mesta Tlmače.

Súčasťou podujatia je predaj zabíjačkových výrobkov  za ľu-
dové ceny, vareného vína, vianočného punču, rôznych  tradič-
ných vianočných dobrôt, vianočné ozdoby, ikebany, vianočné 
stromčeky, darčekové predmety... 

Keď sa medzi divadelníkmi povie 
„ ideme hrať do Hronova“, ujde sa 
vám významný pohľad, gratulá-
cia alebo podobný prejav uznania. 
V Hronove, mestečku v severový-
chodných Čechách sa totiž kaž-
doročne koná vrcholná prehliadka 
amatérskeho divadla s medziná-
rodnou účasťou Jiráskov Hronov. 
Prehliadka  je údajne najstaršou  
divadelnou prehliadkou v Európe 
a pravdepodobne aj na svete. 
Tohtoročný, už 81.ročník, sa konal 
v dňoch 5.-13.8.2011. Jedným zo 
zahraničných hostí  bolo aj tlmačské 
divadlo  Hľadanie, nominované ako 
jediný reprezentant Slovenskej re-
publiky Národným osvetovým cen-
trom v Bratislave, ktoré tu uviedlo 
divácky úspešnú komédiu nórskeho 
autora A.Hellsteniusa Chvála bláz-
novstva alebo Elling a Kjell Bjarne. 
Celkovo  na tohtoročnom Hronove 
mohli diváci vzhliadnuť 32 inscená-
cií činoherného, experimentálneho, 
bábkového i študentského divadla. 
Na cestu do Hronova sme sa vydali 
5.8.2011 ráno.Po nekonečných 8 
hodinách cesty sme prišli do cie-

ľa a to práve včas, aby sme stihli 
slávnostné privítanie účastníkov na 
námestí pred Jiráskovým divadlom, 
kde sme na druhý deň odohrali dve 
predstavenia so začiatkom o 16.30 
a 19.30 hod., obe pred vypreda-
nou sálou. Prvé predstavenie bolo 
ešte trochu  poznačené nervozitou, 
avšak to druhé vyšlo na výbornú. 
Skúsenejší členovia ho hodnotili 
ako jedno z najvydarenejších, čo sa 
odzrkadlilo aj na reakciách publika. 
Diváci nás každú chvíľu odmeňovali 
salvami smiechu, potleskom reago-
vali na slovnú aj situačnú komiku, 
jedným slovom „chytili sa“. Z divadla 
sme večer odchádzali s nádejou, že 
sa tam ešte niekedy  vrátime. A to 
nielen pre výbornú atmosféru v di-
vadle, ale i kdekoľvek v meste, na 
ulici, kde sme cítili snahu domácich 
o to, aby sa tam návštevníci cítili 
príjemne. A musíme uznať, že sa 
im to naozaj podarilo. Tlmačskí di-
vadelníci tak znovu dokázali svoje 
kvality a vysokú umeleckú úroveň 
a svoje mesto a v tomto prípade aj 
republiku reprezentovali vysoko po-
zitívne.                    Jarka Lehocká

Tlmačskí divadelníci v Hronove
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KOLKY - II.liga Západ – záver súťaže r. 2010 / 2011

Tabuľka po 30. kole -  KONEČNÁ   
Por. Družstvo     Zápasy      Výhry    Rem    Preh     Priemer  Body 
1.    Hlohovec     30      25    1    4      3143     51   postup do 1.ligy
2.    Pobedim       30      23    1    6      3150     47    postup do 1.ligy
3.    St.Turá „B“  30      21    2    7      3147     44 
4. Galanta“B“ 41, 5. Nitra 38, 6. Bánovce 35, 7. Limbach 32, 
8. Šaľa „B“ 31, 9. Pezinok 28, 10. Tatran Bratislava 26,
11.  Zl.Klasy ženy 30     12   2    16     3031    26
12.  ŠKK Tlmače   30    12   1   17    3058   25    
13.  Rakovice „B“  30       9    3   18     3056     21
zostupové miesta: 14. N.Mesto „B“ 19,  15. DKK N.Mesto 12,  16. Kalimero Blava 4.

Umiestnenie, počet odohraných zápasov, celkový priemer a počet získaných bodov  hráčov ŠKK Tlmače 
v tabuľke jednotlivcov sezóny 2010/2011 (hodnotených bolo 104 hráčov):
1. Zajko Marek 15 / 560,86 / 15  46. Gálet Jaroslav 27 / 518,42 / 14  50. Fábik Štefan 26 / 516,91 / 13 74. Zajko 
Juraj st. 27 / 509,25 / 12   75. Havran Miloš 19 / 509,16 / 12,5  82. Zajko Filip 24 / 502,03 / 12    89. Lehocký 
Jaroslav 21 / 499,01 / 9  99. Zajko Juraj ml. 17 / 489,65 / 3
Nehodnotení: Kollár Jozef  4 / 508,83 / 1,5  
Poznámka:  Marek Zajko po odohraní 15 zápasov na jeseň 2010, hral jarnú časť za KK Žarnovica.

Tanečná súťaž 
Kroměřížský taneční 

festival 2011
 Športová rubrika

Občasník obyvateľov mesta Tlmače. Vydáva MsKS Tlmače a Komisia kultúry, vzdelávania, Tv a športu pri MsÚ Tlmače.  
Vedúci redakčnej rady: Július Žúbor. Redakčná rada: Alena Konczová Senešiová, Lucia Kúdelová, Marta Oťáziková, Ro-
mana Gogová. Adresa: MsKS, nám. Odborárov 5, Tlmače. Tel.č.: 036/634 20 54. E-mail: mskstlmace@imilsoft.sk. Grafické 
spracovanie a tlač: SB PRESS Tlmače. Reg. č.: EV 4020/10ETLMAČSKÉ ECHO

Po niekoľkomesačnej prestávke sa opať začínajú slovenské ligy v šachu. ŠKM Tlmače sa v minulom roku s 
problémami zachránili v 1. lige Západ. A tento rok najnižší priemer v ratingu ich predurčuje na boj o záchranu. Muž-
stvo Tlmáč tvoria hráči z Tlmáč a blízkeho okolia. Prvé dvojkolo 1. ligy Západ sa konalo 15. a 16. 10. 2011. V prvom 
kole do Tlmáč prišlo družstvo Pezinka. Šachoví reprezentanti Tlmáč prehrali 2 ½ : 5 ½. Za Tlmače bodovali Béreš 
1, Cibulka, Berek, Záhorský po ½. V druhom kole Tlmače privítali Budmerice. Tlmače vyhrali s Budmericami naj-
tesnejším rozdielom 4 ½ : 3 ½. Za Tlmače bodovali Kaliský, Novotný po 1, Cibulka, Berek, Fabian, Široký, Béreš 
po ½ . po prvom dvojkole sú Tlmače na 6 mieste.

2. Tabuľka po 2. kole:
Por. Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Body Skóre

1. Komárňanský šachový club     5½       7 6 12,5
2. ŠK Prievidza B         5 5½   6 10,5
3. Slovan Bratislava B        4½   5½  6 10
4. Slovan Bratislava C        4   6  4 10
5. KŠ Pezinok 2½     5½       3 8
6. ŠK Tlmače     2½       4½ 3 7
7. NŠK Nitra         4 4   2 8
8. ŠK Sparta Pov. Bystrica   3½ 4         1 7,5
9. Lokomotíva Trnava  3     4      1 7

10. ŠK Osuské  2½     4      1 6,5
11.-12. ŠKŠ Dubnica nad Váhom B   2½ 2         0 4,5
11.-12. ŠK Budmerice 1     3½       0 4,5

Žiačka 8.A triedy Základnej 
školy v Tlmačoch, Barborka 
Sklenárová so svojim part-
nerom Marekom Kršákom sa 
24.09.2011 zúčastnili na svojej 
prvej zahraničnej súťaži v spo-
ločenských tancoch v Kroměříži 
v Českej republike. V kategórii 
štandardných tancov junior II.C 
úspešne absolvovali semifinále 
avšak výrazného úspechu do-
siahli v tancoch latinskoameric-
kých, kde v kategórii junior II.C  
dosiahli na najvyšší stupienok 
a obsadili prvé miesto. Mladému 
páru aj touto cestou blahoželá-
me k dosiahnutému úspechu.

Po dobre rozbehnutej súťaži tlmačanci 
nakoniec II.ligu Západ pre mesto 
Tlmače uchránili. Fotografia zachytáva 
hráčov, ktorí sa o tento výsledok 
pričinili.

Hore z ľava: Fábik, Lukáč, Zajko J.st, 
Gálet, Lehocký                     

Dole z ľava : Marek – Filip – Juraj ml. 
Zajko

Na snímke chýba Havran a Kollár.

KOLKY - Dorastenecké turnaje skupiny Západ v sezóne 2010/2011:
(hodnotených bolo 25 dvojčlenných družstiev a 59 hráčov v celkom 6-tich dorasteneckých turnajoch )

Družstvá 1. miesto  ŠKK Tlmače     Priemer  1036,7 kolov   84 bodov / Zajko Marek, Zajko Filip
                  2. miesto   KK Preseľany     Priemer    949,3 kolov   61 bodov
 3. miesto   TJ Slovan Šaľa   Priemer    942,7 kolov   61 bodov
Jednotlivci 1.miesto  Zajko Marek, ŠKK Tlmače   Priemer   545,5 kolov  / 186 bodov    
                    2.miesto    Tóth Richard, TJ Slovan Šaľa     Priemer    525,2 kolov  / 180 bodov
                    3.miesto  Zajko Filip, ŠKK Tlmače       Priemer   491,2 kolov / 151 bodov

K dosiahnutým výkonom dorastencom gratulujeme, pretože predstavujú ešte výraznejší úspech, ako v predchá-
dzajúcom ročníku ......o medailové umiestnenie Filipa Zajku.

UBYTOVŇA
Spoločenský dom

Tlmače, Nám. odborárov 5
Ponúkame Vám 

2 - 4 lôžkové izby.
Bližšie informácie na 
t. č.  0904 671 112, 

e-mail: sluzby@technickesluzby.sk,
 www.mestotlmace.sk 

FS VATRA 
prijme nových členov 
vo veku od 14 rokov do ta-
nečnej, speváckej a hudob-
nej zložky.
Záujemcovia sa môžu prihlá-
siť každý štvrtok o 18.00 hod. 
v tanečnej sále Spoločenské-
ho domu na sídlisku Lipník. 
Bližšie informácie na t. č. 0907 
149 899.

• Kto daruje nepotrebnú posteľ 
alebo váľandu a starú funkčnú prač-
ku. T.č. 0904 824 516.

• Darujem zachovalú kuchynskú 
linku. T.č. 0905 791 408.

Novootvorená predajňa 

MÄSO A ÚDENINY 
na sídlisku Lipník - majiteľ 

Ladislav Szücs - ponúka svojim 
zákazníkom predaj mäsa a mä-

sových výrobkov, údenin.
OTVÁRACIA DOBA: 

Pondelok:  zatvorené 
Utorok - Piatok:  7.00 – 17.00 hod.
Sobota:   7.00 – 11.00 hod. 
Nedeľa:  zatvorené

Kontakt:  t.č.: 0908 752 313




