noviny pre občanov mesta Topoľčany
občasník

II. číslo, august 2018

zadarmo

Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Nitriansky samosprávny kraj Vás pozývajú na

XXIV. ročník

TOPOĽČIANSKYCH

HODOV
10. august 2018 – piatok

08.00
11.00

Topoľčianska kvapka krvi
(Galéria mesta Topoľčany)

hudobná produkcia country skupiny Pohoda

18.00 (pred Domom kultúry)
20.00 koncert skupiny Polemic (Nám. M. R. Štefánika)

11. august 2018 – sobota
Deň ľudových remesiel XI. ročník

09.00 (Nám. M. R. Štefánika)
17.00 koncert Szidi Tobias & Band (Spoločenský dom)

18.00
20.00

hudobná produkcia skupiny Minor
(pred Domom kultúry)

koncert skupiny
(Nám. M. R. Štefánika)

Starmania, DJ Palo Bujna

12. august 2018 – nedeľa

16.30
18.00

koncert

Cigánski diabli hrajú CARMEN

(Nám. M. R. Štefánika)

hudobná produkcia skupiny M-trio
(pred Domom kultúry)

Divadlo na hojdačke – Žabí kráľ

18.30 (Spoločenský dom)
20.00 koncert Jany Kirschner (Nám. M. R. Štefánika)

Partneri podujatia

rea�i�o�an� � �inan�nou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Vážení návštevníci, vašou účasťou na podujatí súhlasíte s kamerovým a fotogra�ickým zaznamenávaním, ktoré môže byť zverejnené
na o�iciálnom webovom sídle Mesta Topoľčany a MsKS Topoľčany. Ďakujeme, že navštevujete naše kultúrne podujatia.
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Galéria mesta Topoľčany,
v zastúpení Ing. Petrom Balážom,
Nadácia M.R. Štefánika v Bratislave
Ústav politických vied SAV v Bratislave
Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch

ROKY BOJOV,
OBETÍ A NÁDEJÍ
(1914-1920)

Otvorenie výstavy sa uskutoční

10. augusta 2018 o 1700 hod.
vo výstavných priestoroch Galérie mesta Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika
Výstava potrvá do 31. augusta 2018
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VITAMÍNKOV ŠPORTOVÝ DEŇ

MŠ Tribečská 2703/10 v Topoľčanoch v mesiaci apríl už tradične
usporiadala športové preteky detí predškolského veku. V areáli
MŠ sa stretli deti 7 materských škôl, aby predviedli svoje športové
výkony. Deti súťažili v štyroch disciplínach: skok do diaľky, beh

s fúrikom, hod loptičkou na cieľ a prekážkový beh. Medzi hosťami
školy, ktorí podporili malých športovcov povzbudivými slovami,
boli hostia z MsÚ v Topoľčanoch primátor Ing. P. Baláž a viceprimátor JUDr. M. Lisý, Mgr. S. Šilhárová, pani riaditeľky a učiteľky MŠ.
V každom športovom stretnutí ide nielen o účasť, ale aj o umiestnenie a výsledky a tu sú:
Na prvom mieste sa umiestnili dve MŠ: MŠ Tribečská 2703/10
a MŠ Gagarinová
Na druhom mieste: MŠ Škultétyho a MŠ Fullu
Na treťom mieste: MŠ Gogoľová
Pani riaditeľka Bc. Mária Wiedermannová poďakovala tým, ktorí
pripravili akciu po všetkých stránkach – športovej, technickoorganizačnej. Veľké poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí sa
podieľali na občerstvení a radostnej nálade z darčekov, čím sa
pričinili o veľký úspech akcie.
Eva Kovalčíková

AKO SA DÁ PREŽIŤ STAROBA ALEBO ČO S NAČATÝM DŇOM?
Každý človek, ktorý sa narodí, raz zostarne. To, čo človek aj napriek
mnohým snahám vedy nemôže zastaviť, je pribúdajúci vek. No aj
napriek tomu, že telo postupne stráca svoju silu, človek môže byť aj
v tomto období jesene života veľmi obohatený mnohými životnými
zážitkami.
Aj klienti Zariadenia pre seniorov „Komfort“ v Topoľčanoch
(ďalej len ZPS) sa počas tohto roku zúčastnili mnohých stretnutí.
Klienti nášho ZPS sa v Zariadení sociálnych služieb „Môj domov“
v Topoľčanoch zúčastnili nultého ročníka biblickej olympiády.
Účasti na tejto olympiáde predchádzalo štúdium Biblie – Starej
aj Novej zmluvy. Otázky boli koncipované do viacerých okruhov
(história, biblické ženy, udalosti novej zmluvy a pod.). Počas tohto
stretnutia si klienti mali možnosť overiť nielen svoje biblické vedomosti a znalosti z oblasti náboženstva či praktickej teológie, ale mali
aj možnosť nadviazať nové sociálne kontakty, či osobne sa stretnúť
s priateľmi a kamarátmi, ktorých už aj niekoľko rokov nevideli.
Boli to príjemne strávené chvíle nad Božím slovom spolu s našimi
blížnymi.

Počas minulého školského roka naše ZPS začalo aktívne
spolupracovať s detským domovom v Topoľčanoch. Deti, ktoré sú
v tomto zariadení navštívili našich domácich počas školského roka
pri príležitosti MDŽ. Deti mali pripravený bohatý kultúrny program plný básní a piesní, ktoré venovali všetkým skôr narodeným.
Stretnutie so zamestnancami a deťmi z tohto domova bolo veľmi
príjemné a srdečné. Po veselom programe tí najmenší zostali s pani
vychovávateľkami v ZPS a spoločný čas, spolu s našimi seniormi,
prežívali pri rôznych rozhovoroch. Z úst detí zazneli rôzne zábavné
a úsmevné príhody, ktoré počas svojho života zažili. Bolo to veľmi
milé stretnutie, pričom deti videli v našich senioroch svojich starých
rodičov a naši klienti v deťoch zasa svoje vnúčatá, ktoré už medzitým
odrástli. Veríme, že v nadviazanej spolupráci budeme pokračovať
a spoločne budeme budovať našu mladú novo vytvorenú rodinu.
Ani počas pekných letných dní sme nazaháľali a rozhodli sme sa,
že aj tento rok si spolu natrháme a nasušíme kvety lipy. Do tejto
príjemnej činnosti sa zapojili mnohí, ktorí si tak pripomenuli dávne
časy, kedy spoločne celé rodiny trávili dlhé a pekné chvíle pri rozho3

voroch práve pri sušení lipy. Mnohí sa
zhodli na tom, že práve pri takýchto
činnostiach alebo pri zbere úrody z polí a
záhrad sa stretali celé rodiny a pri spoločnej
práci utužovali takto rodinné zväzky. Nikto
vtedy nepovedal, že nemá čas, že sa ponáhľa
... A to je práve to, čo nám dnes chýba. Nie,
že by sme mali málo času alebo veľa práce.
A aj rebríček hodnôt zostal u ľudí rovnaký.
To „iba“ poradie našich hodnôt sa akosi
zmenilo ...
Počas príjemných slnečných dní klienti
nášho ZPS navštívili známu obec Uhrovec,
kde sa nachádza rodný dom Ľudovíta Štúra
a Alexandra Dubčeka, ktorý je národnou
kultúrnou pamiatkou a Uhrovské múzeum. Tento rodný dom má dve expozície,
pričom jedna je venovaná Ľ. Štúrovi, jeho
životnému dielu a druhá je zasa venovaná

A. Dubčekovi, významnému európskemu
politikovi, jeho životu a dielu. Pracovníčka
Uhrovského múzea nám priblížila život
obyvateľov, prácu, oblečenie a rôzne zvyky.
Dozvedeli sme sa, že v Uhrovci bola napr.
známa skláreň či paličková továreň alebo
rezbárska škola. Výstavu tvoria aj rôzne
bohaté dobové fotografie, na ktorých
je zobrazený náročný život miestnych
obyvateľov Uhrovskej doliny. Veľmi vzácnou je zbierka uhrovského skla z miestnej
sklárne, ktorá tu kedysi fungovala.
Veríme, že aj v nasledujúcich dňoch či mesiacoch budeme môcť navštíviť aj mnohé
iné zaujímavé miesta a budeme bohatší
o rôzne zážitky a spoločne strávené chvíle.
Rudolf Kahan
sociálny pracovník ZPS

PODPORENÉ PROJEKTY PRE MESTO TOPOĽČANY V ROKU 2018

Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany

OPKZP (operačný program kvalita životného prostredia) ide o dobudovanie areálu jestvujúcej kompostárne biologicky rozložiteľných
odpadov, za účelom jej rozšírenia a intenzifikácie zhodnocovania
biologicky rozložiteľného odpadu. V súčasnej prevádzke sa spracováva biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, verejnej zelene,
parkov, cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov, a to lístie, tráva,
konáre, vyschnuté dreviny, dreviny po výrube. Výsledným produktom kompostárne je kompost – organické hnojivo. Mesto predpokladá, že navrhovanými zmenami v stavebnej a technologickej
časti sa zvýši množstvo zhodnoteného odpadu o 2000t/r a kapacita
o 2500 t/r. Novinkou by malo byť aj zavedenie systému zberu 20 L
nádob na kuchynský odpad od obyvateľov.

Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v
meste Topoľčany

IROP (integrovaný regionálny operačný program), financie z ERDF
(Európsky fond regionálneho rozvoja) Hlavnými aktivitami projektu sú: budovanie cyklistickej komunikácie a mosta pre peších
a cyklistov (cez rieku Nitru), formou obnovy a rekonštrukcie už
existujúcich cyklistických komunikácií, budovaním nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami. Ďalej ide o budovanie
doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – v rámci nej pôjde o osadenie krytých uzamykateľných parkovacích zariadení pre bicykle
v meste Topoľčany v celkovom počte 2 ks.

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Lipová,
Topoľčany

OPKZP (operačný program kvalita životného prostredia) Zámerom
realizácie projektu je výrazné zníženie energetickej náročnosti
Materskej školy. Súčasný stav objektu nespĺňa tepelnoizolačné
vlastnosti požadované aktuálnou normou ani hygienické kritériá.
Pozitívny dopad dosiahneme zateplením obvodového a strešného
plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, modernizáciou osvetlenia
a vzduchotechniky.

Obnovenie vybavenia učebne na Základnej škole
Škultétyho ul.

IROP (integrovaný regionálny operačný program), financie z ERDF
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(Európsky fond regionálneho rozvoja) v projekte ide najmä o obnovenie materiálno-technického vybavenia jednej IKT učebne pre
16 žiakov, učebné pomôcky, nábytok, software.

Vybavenie jazykovej učebne na Základnej škole
Hollého ul.

IROP (integrovaný regionálny operačný program), financie z ERDF
(Európsky fond regionálneho rozvoja) projekt je zameraný na obstaranie nového vybavenia jazykovej učebne pre 16 žiakov, učebné
pomôcky, ktoré prispejú k lepšej príprave žiakov na testovanie
v národnom, ale i medzinárodnom meraní dosiahnutých vedomostí a zlepšeniu ich úspešnosti.

Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy Gagarinova ul.

IROP (integrovaný regionálny operačný program), financie z ERDF
(Európsky fond regionálneho rozvoja) projektom zrekonštruujeme
existujúce priestory Materskej školy na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch. Vytvoria sa podmienky pre zriadenie novej triedy a kapacitné rozšírenie o 22 miest. Vytvorí sa nové ihrisko, ktoré umožní v MŠ
zaviesť do vzdelávacieho procesu nové výchovno-vzdelávacie prvky
v podobe pohybových aktivít. Zároveň realizácia projektu prispeje
k zníženiu energetickej náročnosti prevádzky materskej školy.
V rámci projektových zámerov mesta Topoľčany sa realizujú
v roku 2018 aj nasledovné projekty:

Obnova zimného štadióna mesta Topoľčany

SZĽH, o.z. (slovenský zväz ľadového hokeja) z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt je zameraný na
obnovu a rekonštrukciu zimného štadióna.

Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry v meste Topoľčany
SFZ (slovenský futbalový zväz) obnova sociálnych zariadení v areáli
futbalového štadióna Vojtecha Shotterta v Topoľčanoch

Revitalizácia detských ihrísk – prostredníctvom nadácie
Pontis a naďalej prebieha aj projekt terénna sociálna práca.
Mgr. Daniela Hainová
projektový manažér

HLASOVANIE O MESTSKOM ROZPOČTE KONČÍ 31.8.2018
Minulý rok mesto Topoľčany prvýkrát umožnilo svojím obyvateľom
zvoliť si hlasovaním na internetovej stránke mesta projekty, ktoré
budú realizované v rámci rozpočtu v roku 2018. Participatívny
rozpočet je demokratickým nástrojom umožňujúcim občanom
priamo sa zapájať do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. V tomto roku opäť
mesto dáva túto možnosť občanom, aby priamo oni rozhodovali o tom, kam bude smerovaná časť výdavkov. Za týmto účelom
mesto Topoľčany vyčlení z vlastného rozpočtu prostriedky na realizáciu 4 projektov, ktoré si vyberú samotní obyvatelia hlasovaním.
Celkovo je možnosť hlasovať za 19 projektov, ktoré sú rozdelené
do 4 oblastí. Z každej oblasti bude realizovaný 1 projekt, ktorý
získa najvyšší počet hlasov. Možnosti hlasovania budú v tomto
roku rozšírené, keď k doterajšiemu hlasovaniu prostredníctvom
internetovej stránky mesta pribudne aj možnosť hlasovania SMS
správou a hlasovacím lístkom z Radničných zvestí. Upozorňujeme,
že hlasovací lístok z Radničných zvestí musí byť priamo vystrihnutý
(originál) a nemôže byť použitá fotokópia. Vyplnený hlasovací lístok môžu obyvatelia vhodiť do schránky pri vchode na mestský
úrad (vstup od námestia M.R.Štefánika). SMS hlasovanie bude
prebiehať odoslaním SMS správy na telef. číslo 0902 891 588 v predpísanom tvare (viď. jednotlivé projekty). Pri hlasovaní naraz za projekty vo viacerých oblastiach je potrebné jednotlivé čísla projektov
oddeliť čiarkou alebo medzerou. Priebežný stav hlasovania bude
týždenne aktualizovaný na stránke mesta Topoľčany. Hlasovanie
bude prebiehať do 31. 8. 2018 a všetky víťazné projekty budú realizované v roku 2019.
Obyvatelia môžu hlasovať v týchto oblastiach:

Oblasť č. 1: Doprava, komunikácie a občianska
vybavenosť
1. Vybudovanie spevnenej plochy Ul. chmeľová /za cintorínom/
Vybudovanie spevnenej plochy na pozemkoch vedľa cintorínu
vo Veľkých Bedzanoch na Ul. chmeľovej. V rámci tohto vybudovania sa jedná o výkopové práce, dovoz a zhutnenie kameniva
ako podkladovej vrstvy a uloženie zámkovej dlažby a obrubníkov.
V prípade pohrebu, resp. omše bude plocha slúžiť na odstavenie
motorových vozidiel. Tvar SMS: ROZP 11
2. Rekonštrukcia spevnenej plochy na Ul. sv. Cyrila a Metoda /za
el. Krajčík/
Spevnená plocha za budovou, kde je predajňa Elektro na Ul.
sv. Cyrila a sv. Metoda je v zlom technickom stave a je potrebná oprava tejto plochy. Oprava pozostáva z uloženia zámkovej
dlažby a súvisiacich stavebných prác. Tvar SMS: ROZP 12
3. Nový cintorín – oprava dvoch prístupových chodníkov ku
hrobom
Stávajúce chodníky sú v dezolátnom stave. Jednalo by sa o opravu dvoch chodníkov v starej časti Nového cintorína o celkovej
dĺžke 94m. Je potrebné odstránenie starého rozpadajúceho sa
betónu, zarezanie okrajov dotýkajúcich sa hrobových miest, upravenie lôžka a vybudovanie nového betónového povrchu. Tvar
SMS: ROZP 13
4. Oprava chodníka Ul. Krušovská od 1645 po „Smrťku“
Oprava chodníka od priechodu pre chodcov so semaforom pred
bytovými jednotkami 1636, 1631 a 1626 osadením obrubníkov
a zámkovej dlažby s miernym vyvýšením z dôvodu, že je „utopený“ a na niekoľkých miestach stojí voda. Tvar SMS: ROZP 14
5. LK – vybudovanie nového nohejbalového ihriska a výmena
umelej trávy na jestvujúcom nohejbalovom ihrisku

Na letnom kúpalisku sa nachádza nohejbalové ihrisko, ktoré bolo
vybudované v roku 2006 a slúži pre občanov a návštevníkov letného kúpaliska na športové vyžitie počas prevádzky letného kúpaliska. Nohejbalové ihrisko s umelým kobercom je za tie roky už
opotrebované a je nutná výmena koberca. Nakoľko je počas sezóny veľký záujem o túto hraciu plochu, navrhujeme vybudovať na
LK nové nohejbalové ihrisko. Tvar SMS: ROZP 15

Oblasť č. 2: Obnova objektov a budov
1. Plaváreň - výmena dlažby v saune, dverí na tribúnu, výmena
svetelných zdrojov za LED, výmena výmenníkov tepla
V budove kúpeľov je prevádzkovaná sauna, dlažba v tejto saune
je už opotrebovaná a je potrebné ju vymeniť. Stavebné práce pri
výmene dlažby by pozostávali z demontáže starej dlažby, vyrovnania podkladovej vrstvy, nalepenia novej dlažby a vyšpárovania.
Dvere na tribúnu na plavárni sú staré oceľové, sú zastaralé a netesnia. Stavebné práce budú pozostávať z demontáže starých
dverí, montáže nových dverí a pomocných stavebných prác.
Výmenou starých svietidiel za LED svietidla sa dosiahne úspora
el. energie a tiež lepšie osvetlenie priestorov. V strojovni ÚK je
umiestnený pôvodný protiprúdový výmenník tepla na ohrev
bazénovej vody, výmenou za doskový výmenník sa dosiahne
rýchlejší a účinnejší ohrev bazénovej vody. Tvar SMS: ROZP 21
2. Futbalový štadión - oprava rehabilitačnej časti
V objekte futbalového štadióna je rehabilitačná časť, v ktorej sa
nachádza bazén a sauna. Je nutná oprava bazénu a sauny. Stavebné práce budú pozostávať z opravy rozvodov el. energie, vody
a kanalizácie, opravy omietok, maliarskych prác a ostatných pomocných stavebných prác. Tvar SMS: ROZP 22
3. Kultúrny dom Veľké Bedzany - prístavba - oprava fasády
a odizolovanie
Časť budovy nebola podrezaná a odizolovaná voči vlhkosti, takže
je potrebné zrealizovať podrezanie tejto časti budovy (miestnosť
bývalého CO skladu) a odizolovanie voči vlhkosti a následne
urobiť podlahu v miestnosti bývalého CO skladu a opravu
omietok v tejto časti budovy. Tvar SMS: ROZP 23
4. Zimný štadión – oprava WC verejnosť pri ľadovej ploche
Osekanie jestvujúceho obkladu a dlažieb, zhotovenie nových
rozvodov vody a kanalizácie. Nové rozvody elektroinštalácie. Zhotovenie nových obkladov a dlažieb, nové osvetlenie, nové zdravotechnické zariadenia, nové dvere a batérie. Tvar SMS: ROZP 24

Oblasť č. 3: Sociálne služby
1. Sociálny taxík
Služba by bola poskytovaná fyzickej osobe so ŤZP odkázanej na
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo FO
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou
pohybu po rovine, po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie. Služba poskytovaná počas pracovných dní v čase od
7.00 hod. do 15.00 hod. Sociálna služba môže byť spoplatnená
a môže byť vykonávaná v spolupráci so Slovenským červeným
krížom. Tvar SMS: ROZP 31
2. Stredisko osobnej hygieny a práčovňa
Vytvárajú sa podmienky na vykonávanie základnej osobnej hygieny fyzickej osoby (v hmotnej núdzi, nízkopríjmovým rodinám,
občanom bez prístrešia), ktorá nemá takého podmienky v mieste
svojho trvalého bydliska. V práčovni sa vytvárajú podmienky na
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pranie šatstva a bielizne bez žehlenia. Prevádzková doba: pondelok – štvrtok, v piatok sanitárny deň, cez víkend zatvorené.
Sociálna služba môže byť spoplatnená a môže byť vykonávaná
v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Tvar SMS: ROZP 32
3. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – služba SOS
senior
Sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Sociálna služba môže byť spoplatnená
a môže byť vykonávaná v spolupráci so Slovenským červeným
krížom.
Určená je pre seniorov a osoby:
• s ťažkým zdravotným postihnutím,
• žijúce osamote,
• s rizikovým ochorením,
• s rizikom možného pádu,
• ktoré sa zotavujú v rodinnom prostredí.
Tvar SMS: ROZP 33
4. Rozšírenie poskytovania príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií
Mimoriadny príspevok pre osoby v nepriaznivej životnej situácii
na prekonanie ťažkej finančnej situácie (napr. onkologickí pacienti, rodiny vychovávajúce postihnuté deti a pod.) v rozsahu od
100€ do 500€ na nákup zdravotníckych, kompenzačných pomôcok, liekov a pod. O pridelení rozhoduje primátor mesta a Komisia bytová, sociálna a zdravotníctva. Tvar SMS: ROZP 34
5. Vzdelávanie pre seniorov
Zorganizovanie cyklu prednášok pre seniorov. Táto činnosť
umožní seniorom doplniť aj obnoviť vedomosti v najrôznejších
oblastiach kultúrneho i vedeckého života, slúži na udržiavanie
spoločenských aktivít, ktoré pomáhajú stimulovať samostatnosť
v rozširovaní vedomostí a napomáhať sociálnej súdržnosti
občanov. Ponuka vzdelávacích kurzov bude vychádzať z prieskumu potrieb a záujmu seniorov (kurz cudzích jazykov, zdravovedy,
kurz IKT a pod.). Tvar SMS: ROZP 35

Oblasť č. 4: Kultúra
1. Filmové predstavenie pre deti a seniorov
- 2 filmové predstavenia pre deti zdarma v rámci jarných
prázdnin,

MESTO TOPOĽČANY Oblasť

Projekt

- 2 filmové predstavenia pre seniorov zdarma v mesiaci
október – Mesiac úcty starším.
Miesto : kino Spoločenský dom
Tvar SMS: ROZP 41
2. Festival škandinávskeho filmu
Prehliadka filmových predstavení určená rodičom a deťom
v trvaní 5 po sebe nasledujúcich dní. Milovníci severskej kinematografie sa môžu tešiť na prezentáciu súčasnej severskej kinematografie najnovších filmov z Dánska, Švédska, Nórska a Fínska.
Severská kinematografia neobsahuje iba thrillery, ktoré poznáme,
ale aj rodinné komédie a dobrodružné fantasy pre staršie deti. Pre
náročnejšieho diváka ponúkneme film od švédskeho filmového
režiséra Ingmara Bergmana. Cena vstupného na všetky ponúkané
filmy bude len 2 €. Miesto: kino Spoločenský dom
Tvar SMS: ROZP 42
3. Kurz spoločenského tanca
Využite možnosť naučiť sa spoločenské tance s lektorom na
rôzne podujatia ako sú stužková, ples, svadba a podobne. Okrem
osvojenia si základov spoločenského tanca vás lektor prevedie
aj základmi správneho spoločenského správania. Miesto: Dom
kultúry
Tvar SMS: ROZP 43
4. Cyklus prednášok - nájdi silu a pokoj
Pokiaľ chceme duchovne rásť, prijímať a rozdávať lásku, zbaviť
sa strachu a prevziať moc nad vlastným životom, je potrebné spoznať, pochopiť a s láskou rozvíjať vlastné ego. Cyklus
prednášok na zaujímavé témy (meditácia – boj so stresom, aromaterapia, zdravý životný štýl a podobne). Miesto: Spoločenský
dom
Tvar SMS: ROZP 44
5. Rozlúčka s letom na Margarétke pre deti a rodičov
Príďte sa s nami rozlúčiť s letom do pekného prostredia oddychovej zóny Margarétka a strávte spolu so svojimi deťmi krásne
popoludnie. My pre Vás pripravíme kultúrny program vo forme
divadla, hudby, tanca a hlavne zábavy a vy si príďte užiť spoločnú
pohodu na Margarétke. Miesto: oddychová zóna Margarétka
Tvar SMS: ROZP 45
Bližšie informácie sú dostupné na internetových stránkach mesta
Topoľčany www.topolcany.sk

HLASOVACÍ LÍSTOK - PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 2019

Oblasť – doprava,
komunikácie,
občianska vybavenosť

Oblasť – objekty
a budovy
1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

5.

5.

Vzor hlasovania:
Meno a priezvisko hlasujúceho:
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Oblasť – kultúra

1.

5.

Adresa hlasujúceho:

Oblasť – sociálne
služby

X

X

X

X

Digitalizáciu kina Spoločenský dom Topoľčany
finančne podporil
a Mesto Topoľčany

3D KINO SPOLOČENSKÝ DOM • AUGUST 2018

OD 16. 7. 2018
DO 14. 8. 2018
KINO NEHRÁ - DOVOLENKA

Americký thriller. Český dabing. 93 min.

15., 16. VIII.
streda, štvrtok o 19,00 h.

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Americká animovaná komédia.
Slovenský dabing.

24., 25. VIII. – piatok, sobota o 17,00 h. v 2D 26.
VIII. – nedeľa o 17,00 h. v 3D

HOTEL TRANSYLVÁNIA 3:
STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA

Americký horor. Slovenské titulky. 127 min.

PREKLIATE DEDIČSTVO

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

17., 18., 19. VIII.
piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.
Čínska animovaná komédia.
Slovenský dabing. 89 min.

SMELÉ MAČIATKO

Vstupné: 5.-€
vhodné pre všetky vekové skupiny

17., 18., 19. VIII.
piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americký muzikál.
Slovenské titulky. 114 min.

MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN

Vstupné: 5.-€
vhodné pre všetky vekové skupiny

22., 23. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.

PLÁN ÚTEKU 2

Americká animovaná komédia.
Slovenský dabing.

RODINKA ÚŽASNÝCH 2

Vstupné: 5.-€ - 2D 6.-€ - 3D
vhodné pre všetky vekové skupiny

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

31. VIII. – piatok o 17,00 h.

Vstupné: 5.-€
vhodné pre všetky vekové skupiny

31. VIII. – piatok o 19,00 h.
Americký akčný thriller. Slovenské titulky.

24., 25., 26. VIII.
piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

EQUALIZER 2

Česká komédia. Česká verzia. 77 min.

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Vstupné: 5.-€
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

PRIPRAVUJEME NA MESIAC

CHATA NA PREDAJ

29., 30. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americký akčný thriller. Slovenské titulky.

MISSION: IMPOSSIBLE
FALLOUT

SEPTEMBER 2018
SLENDER MAN • NÁČELNÍK • SUPER TAXÍK • PO ČOM MUŽI TÚŽIA •
PÁTRANIE
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KULTÚRNO SPOLOČENSKÉ AKCIE V MESTE
Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom
a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany vás pozývajú na kultúrne
podujatia:

Mesiac úcty k starším
vystúpi ROBO KAZÍK

17. 10. 2018

STRETNUTIE
OSAMELÝCH
dňa 01. 09. 2018

Dom kultúry (17.00 hod.)

(19.00 – 04.00 hod.)
v Dome kultúry Topoľčany
Vstupné: 5 €
19. október 2018

TOPOĽČIANSKA
KOŠTOVKA
19. 10. 2018

Dom kultúry
(15.00 – 04.00 hod.)

Zábavný program pre deti

SRANDA BANDA
07. 09. 2018 o 17.00 hod.
Spoločenský dom
vstup zdarma

´ˇ
Mestské kultúrne stredisko Topoľcany
vás pozýva na

Spoločenské
stretnutie
�amelých
Sobota 10.novembra 2018
o 19:00 h
´
v Dome kultúry v Topoľčanoch

Hudobno-zábavný program
pre deti

MIRO JAROŠ
02. 10. 2018

v Dome kultúry Topoľčany

Vstup: 5 €
Vstup len v spoločenskom oblečení

vý
Lamdpsivó. Mnoartina

STRETNUTIE
OSAMELÝCH
dňa 10. 11. 2018

(19.00 – 04.00 hod.)
v Dome kultúry Topoľčany
Vstupné: 5 €

Mesto Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom,
Mládežnícky parlament mesta Topoľčany
a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Vás pozývajú na

sprievo

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
SV. MARTINA

11. 11. 2018

Dňa

11. novembra 2018
o 16,30 hod.

Nám. M. R. Štefánika
16.30 hod.

Stretnutie je pred Galériou mesta Topoľčany
a sprievod pôjde z Námestia M. R. Štefánika
k zábavnému parku Margarétka (sídl. JUH),
kde spoločne vypustíme balóny šťastia.
PRIPRAVENÁ JE AJ OHŇOVÁ SHOW

NOC DIVADIEL
VEĽKÝ TOPOĽČIANSKY JARMOK
04. 10.–06. 10. 2018

´ˇ
Mestské kultúrne stredisko Topoľcany
vás pozýva na

Spoločenské
stretnutie
�amelých
Sobota 13.októbra 2018
o 19:00 h
´
v Dome kultúry v Topoľčanoch
Vstup: 5 €
Vstup len v spoločenskom oblečení

17. 11. 2018

NODIECL
DIVA

STRETNUTIE
OSAMELÝCH
dňa 13. 10. 2018

(19.00 – 04.00 hod.)
v Dome kultúry Topoľčany
Vstupné: 5 €

11.00 hod. Galéria mesta Topoľčany –
zábavné čítanie s autorom Braňom Jobusom
17.00 hod. Koncertná sála pod radnicou –
koncert skupiny WEBERS
19.00 hod. Spoločenský dom Topoľčany –
divadelné
predstavenie
„Relatívne
relatívny poriadok“ divadlo SemTam

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu,
miesta, času alebo výšky vstupného.
Aktuálne informácie o podujatiach nájdete na
www.topolcany.sk alebo www.kulturato.sk

Radničné zvesti – noviny pre občanov mesta Topoľčany • vydáva: Mestský úrad Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom • Námestie
M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany • tel.: 038/53 40 101, fax: 038/53 40 111, www. topolcany. sk, e-mail: janetta. kadlieckova@topolcany. sk •
zostavila: Mediálna komisia MsZ Topoľčany v zložení: JUDr. Milan Lisý – predseda, Ing. Peter Žembera, Mgr. Július Krajčík, Štefan Grach,
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náklad: 13 000 ks • za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori • mediálna komisia MsZ si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť,
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