noviny pre občanov mesta Topoľčany

Priechod pre chodcov bude
riešený bezbariérovo

Zimná údržba mestských
Investícia do rekonštrukcie
štadiónu
komunikácií a chodníkov
prinesie do Topoľčian
ďalší rozvoj

V záujme zlepšenia funkčné- ný bezbariérovo s vytvorením
ho hľadiska ako aj komfortu dlažby pre zrakovo postihMesto Topoľčany – Mestský úrad, odbor správy majetku a služieb upozorprechodu občanov z ulice Pal- nutých pred priechodom pre
ňuje občanov mesta Topoľčany a mestských častí Malé a Veľké Bedzany
kovičovej na ulicu Gorkého, chodcov. Chodník bude zreaFutbalový štadión v Tona povinnosť zabezpečovania zimnej údržby chodníkov a verejných priemesto Topoľčany v rámci svoj- lizovaný zo zámkovej dlažby.
poľčanoch čaká rozsiahla
ho rozpočtu na rok 2013/2014 Samotná nosná konštrukcia
rekonštrukcia, mestskí postranstiev pred rodinnými domami a prevádzkovými budovami v zimvyčlenilo potrebné finančné lávky bude oceľová. Stavebné
slanci dali zámeru zelenú.
nom období. V zmysle § 9, Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, odseku. 2,
prostriedky na realizáciu láv- práce na lávke sa budú uskuzákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) , závaky pre peších, ktorá nahradí točňovať v jednotlivých etaŠtát prostredníctvom Slovendy v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a
doterajšie riešenie prepojenia pách. Počas stavebných prác
ského futbalového zväzu (SFZ)
prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych
bude prechod medzi ulicami
medzi danými ulicami.
investíciu podporí sumou
komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať
Lávka sa bude začínať na Palkovičova a Gorkého uzavaž 750-tisíc eur a mesto Tosprávcovia miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľaulici Palkovičova (sídlisko retý, o čom budú občania včas
poľčany sa bude podieľať 40
hlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí s
Stred II), v mieste kde v súčas- informovaní. Ukončenie stapercentami nákladov, čo je
Počas
akcie
Jesenné upratovanie
bolo vyvezených
kontajnerov z toho
16 na kompostáreň
mesta.
cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňoprác na189
predmetnej
nosti
začína
schodisko
a bude vebných
500-tisíc
eur. „Hodnotím
to
vať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, pokiaľ tieto závapokračovať priamo na ulicu stavbe sa plánuje v júli 2014.
veľmi pozitívne. Posledná veľDňa 21.kde
9. 2013
TopoľčanyRealizáciu
zorganizovalo
akciuuskutočňoZber starého nábytku,
počas ktorejna
sa štadióne
vyzbieralo bola
4,2 tony starého nábytku. dy vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.
bude
Gorkého,
budemesto
ukončená
ká investícia
rampou pre zdravotne po- vať firma Firesta Fišer rekonv roku 1985, keď tu bola sparV zmysle nariadenia mesta Topoľčany č. 3/1991 - tvorba a ochrana životnéDňa 28.osoby
9. 2013
prebiehal ako každoročne
zber elektroodpadu,
sa vyzbieralo
2,95pre
tonymédia
elektroodpadu.
strukce stavby
a.s., ktorá počas
us- ktorého
stihnuté
a schodiskom.
takiáda,“
povedal
ho prostredia v meste Topoľčany , organizácie, ktoré spravujú bytový fond
Rampa bude riešená dvomi pela vo výberovom konaní veprimátor Peter Baláž.
alebo iný nehnuteľný majetok , ako aj vlastníci takéhoto majetku a majišikmými plochami v jednom rejnou súťažou na dodávateľa
telia rodinných domov sú povinní zabezpečiť , aby chodník hraničiaci s
smere a jednou šikmou plo- stavebných prác v súlade so
Štadión bude slúžiť aj na iné
nehnuteľnosťou , tiež schody /po celej šírke/ , keď nie je chodník, tak pás
chou v opačnom smere. Lávka, zákonom č. 25/2006 Z.z v znení
kultúrne podujatia
široký 1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, boli riadne,
schodisko a rampy sú oboj- neskorších predpisov.
Primátor Baláž zdôraznil, že
včas a v potrebnom rozsahu čistené, v zime bol z nich odstránený sneh a
smerné. Prechod rampy na
po rekonštrukcii bude môcť
ING. KAROLÍNA ŠTRPKOVÁ,
poľadovici
posypané
ktoré zdrsňujú štadióne.
námrazu, t.j. pieskom a
chodník bude plynulý. Prieštadión slúžiť nielen pre fut- Futbalisti z MFKpri
REFERENT OVŽP
Topoľčany
budú
hrávaťhmotami,
na zrekonštruovanom
inertnými materiálmi / nie škvarou a popolom/ a to po celej šírke.
chod pre chodcov bude riešebal. „Dajú sa tam robiť aj iné
štrukciiTopoľčany
štadiónu nájdete
a demontáciu využili prezimnej
rozvoj údržby
mesta.mestom
kultúrne podujatia, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú
Informácie o zabezpečovaní
na
ži schátralých
oválov
ostane
Ak by Topoľčany
ponukuaodnapríklad stránke
nedali robiť v halách, kde je len futbalisti, aleinternetovej
mesta Topoľčany
na informačnej
tabuli
mesta
Tozhruba 10-tisíc metrov štvormietli,
určite by vajporadovnífutbalu,
malá kapacita, a v exteriéri sa aj hráči amerického
poľčany,
na ktorej
sa nachádza
situačný výkres.
pozemku, na
stredoe- ku už čakali ďalšie mestá, kto- cových
zase ľudia nemali kde skryť ktorí tento rok hrali
	
Ing.voľného
Alžbeta Melicherová
ktorom
je
dnes
burina
a topopomocodboru
pred dažďom. Na zrekonštru- urópsku ligu. Mesto má dnes ré by takúto finančnúvedúca
správy majetku a služieb
ovanom štadióne sa vytvoria veľkú možnosť pohnúť sa opäť radi prijali“ uviedol primátor le a ten sa bude dať využiť. „V
Topoľčanoch sa predáva mepodmienky aj pre kvalitnú o ďalší krok vpred.Takú šancu, mesta Peter Baláž.
Investícia pomôže zveľa- ter štvorcový zhruba za 50 až
kultúru, koncerty a spolo- akú Topoľčany dostali dnes,
čenské akcie pre obyvateľov nebudú mať ďalšie roky. „Zís- denia zdevastovaného mest- 60 eur, krát 10-tisíc je to zhru28. 11. Zdobenie adventného venca
osamelých
námestí
7. 12. Vianočné stretnutiemesta
až 750-tisíc eur od vlády je ského majetku, do ktorého ba 500-tisíc až 600-tisíc eur.
Topoľčany,“
skonšta- nakať
18.12. Koledovanie
2013 Nádvorie radnice 10.00 h
2013 Dom kultúry 19.00 h
detský
Žochárik voči občanom nášho by bolo treba skôr či neskôr Investícia mesta je 500-tisíc
záväzok
toval. Zároveň dodal,
žefolklórny
fut- súbor
2013
Nám. M. R. Štefánika, 15.30 h
Výstava prác žiakov pod názvom
Mikulášsky karneval
na ľadeštadión v Topoľčanoch
mesta, aby sme túto investí- investovať peniaze. Pri rekon- eur,“ poukázal Baláž.
balový
(MG)
29 .11. „Mestská polícia očami detí“
7.12. (deti v maskách majú vstup zdarma a najkrajšie
Vianočný benefičný turnaj
2013
Galéria mesta Topoľčany 12.00 h
2013 masky budú odmenené)
v stolnom tenise
Zimný štadión 16.30 –18.00 h
pochod proti HIV/AIDS
20.12. bezpečnostných zložiek
29.11. Sviečkový
Galéria mesta Topoľčany a Nám. M. R. Štefánika
zhasol svetlo?
2013 o pohár primátora mesta
2013
9.12. Kto
15.30 h
divadelné predstavenie
Topoľčany
2013
Spoločenský dom 19.00 h
Vianočný detský tanečný
Stolnotenisová hala 09.00 – 15.00 h
1.12. festival
Ako to bolo s Mikulášom?
2013
Vianočný študentský ples
21.12.
10.12.
Spoločenský dom 13.00 h
muzikál
2013 Dom kultúry 19.00 h
2013
Spoločenský dom 16.30 h
Slnečná
sústava
z
blízka
1.12. výstava potrvá do 31.12.2013
22.12. Vianočný fanfárový koncert
Snežienka
2013
2013 Radnica - balkón 10.00 h
Tríbečské múzeum 8.00 – 16.30 h
disko, pri nešťastnom páde
Mládežnícke kategórie
11.12. dramatizácia rozprávky bratov
Vianočný fanfárový koncert
24.12.
Dračie srdce v To- teplej vody je v2013elektrickom
Grimmovcov
bránky na dieťa by to nemalo
MFK Topvar Topoľčany
Na ulici Pod Kalváriou
2013
Radnica
balkón
23.00
h
1.12.saprezentačné
podujatia
s tvorivou
Tríbečská knižnica 10.00 h
vplyv na jeho zdravie, resp.
bojleri.
Dvojizbový
byt
popoľčanoch,
realizuje
od
sa
od
leta
môžu
tešiť
z
25.12. Vianočný fanfárový koncert
2013 dielňou, výstava potrvá do 31.12.2013
s gitarou nových tréningových
ohrozenie života. „Som veľmi
a jednej
mája 2013 výstavba
12.12. Vianoce
2013 Radnicapo- balkón 10.00
Tríbečské múzeumtroch
8.00 –15.00 hzostáva z kuchyne
ZUŠ
L.
Mokrého
Topoľčany
2013 je sprcha,
šťastný, že naši mladí chlapsociálnych
bytových
domov izby. V kúpeľni
v celkovej výške
Vianoce s 3D kinom
2.12.
Vianočný betlehem
Koncertná sála pod Radnicoumôcok
16.30 h
27.- 29.12.
slovenská
premiéra rozprávky
2013 Nám. M. R. Štefánika
ci budú trénovať s novými
byt Igora
nižšieho štandardu.
Výstav- umývadlo a WC. Každý
2972,90
boli
zakúVernisáž výstavy
Bencu €, ktoré
2013 CHROBÁČIKOVIA
12.12.elektrickým
Vianoce
s modelovou
pomôckami, nakoľko mateba sociálnych
bytov
bola bude vybavený
pené vďaka úspešnému
„Pod
hladinou“
2013
Spoločenský dom 17.00 h
železničkou za- bojlerom pre prípravu
Galéria mesta
Topoľčany 17.00projektu
h
riálne vybavenie pre tréning
teplej
schválená v Mestskom
s názvom „Zefek31.12. Veľký silvestrovský ohňostroj
výstava modelových vláčikovúžitkovej vody. Vykurovanie
Vianočný
futbalový
turnaj
mládežníckych mužstiev už
stupiteľstve
dňa
14.12.2011
tívnenie
tréningového
2013
letné
kúpalisko
19.30
h
3.12. Galéria mesta Topoľčany, podľa otváracích
Ilustračné
foto: ideálne.
Rastislav
Ovšonka
pohár
primátora mesta
13.12. oje
nebolo
Nové
pomôcjednotlivých bytov
riešené
a je v súlade
s Programom
procesu mládeže vSilvestrovský
MFK
výstava potrvá do 7.12.2013
2013 hodín,
program
2013
2013 Topoľčany
ky sú ľahšie manipulovateľné,
pevným palivom,
ktoré pre
rozvoja bývania
mesta
To- vláčikov
Topvar Topoľčany“.
Skladanie
modelov
DJ
Bujna,
hosť:
Milan
Schelinger,
31.12. Kajzer a Meluš, študenti SKDK,
Športová hala 8.00 h
s firmou ROCO, 5.12.
2013, 14.00
– 16.00 hbyt bude uskladnené v
zdravotne nezávadné a mnokaždý
poľčany schváleným
v MsZ
2013
Ukážka
domácej
zabíjačky
14.12.
Ascalona,
Fishing Strip
Galéria
mesta
Topoľčany
hé z nich (ako napríklad Team
v
obdňa 9.12.2009. Dispozičné samostatnej miestnosti
Projekt
bol
podporený
vďaka
Mladí
futbalisti
získali
nové
pomôcky
2013 Námestie M.R. Štefánika od 9.00 h
Nám. M. R. Štefánika 20.00 h
Vianočný
hosť
Mate) sú úplnou novinkou v
jekte skladu 14.12.
palív,
ktorýchpunč Nadačnému fondu Slovenskej pre skvalitnenie tréningového procesu.
riešenie bytov
a použité
Primátorský
stretnutie
s
regionálnou
spisovateľkou
Novoročný detský filmový festival v 2D
rámci tréningového procesu.
bude
celkovo
9
ks
pre
všetky
materiály4.12.
zodpovedajú
bySporiteľne
v
Nadácii
Pontis,
2013
Námestie
M.R.
Štefánika
od
12.00
h
Spoločenský
dom,
17.00
h
2013 Katarínou Hudecovou
byty. Realizácia
hu tréningu, 1 kus Športtes- Na rozvoj rýchlosti boli zakú- Ja osobne mám veľkú radosť
tom s nižšímTríbečská
štandardom
ktorá každoročne
rozdeľuje
knižnica 14.00 h
Daruj radosť kamošovi
14.12.samotných
ŠMOLKOVIAfi2
2.1.2014
2013 je
Spoločenský
dom 14.00 h nančné dotácie v celkovej
financoje napojiteľný na pené nastaviteľné Agiliti pre- zo športtesterov, ktoré nám
vybavenosti ale
s maximállásky a pokoja...bytových domov
MIESTAMIteru,
FAŠÍRKYktorý
2
3.1.2014 OBLAČNOvýš5.12. Chvíle
poetické pásmo
o Vianociachvaná dotáciou15.12.
z Ministerstva
nou úžitkovosťou.
Zostava
100.000 € v rámci
projektu počítač a po tréningu môže kážky. Na rozvoj sily boli zakú- umožnia väčšiu kontrolu a
Vianočný Coca-colake
kamión
TURBO
2013
4.1.
2014
Tríbečská knižnica
13.00 h
2013 Nám.
M. R.SR
Štefánika
spätnú
dopravy, výstavby
a RR
vo 16.00 h„Futbal to je hra“.
prekážky,
bytových domov
vytvára
Srdečne Vás
pozývame
na väzbu v rámci celkovej
JA, ZLODUCHna
2 tréner spätne vyhodnotiť cel- pené nastaviteľné
5.1.2014Dotácia
Vianočných
trhov 75 %16.
-18.12. Vianoce vnáľudovýchprojekt
tradíciáchbola schválená
výške
obstarávacích
polouzavretý
komplex,
poa zhru- kové zaťaženie hráča, ako i ktoré sú okrem svojej flexibi- tréningovej záťaže. Osobitnou
5.12. Zahájenie
so
sezónnym
tovarom
X.
ročník
2013 Galéria mesta Topoľčany 09.00 – 16.00 h
kladov a poskytnutého
úvezostávajúci2013z troch
ba o mesiac neskôr bola pod- jeho prístup a aktivitu počas lity pri skladaní aj zdravotne kapitolou sú nové prenosné
Nám. M. R.bytových
Štefánika, trvajú do 31.12.2013
Vianočný
koncert spevokolu
vianočného
futbalového
turnaja
z hliníkového materiru
zo
ŠFRB
vo
výške
25 % obv prípade
pádu. Si- bránky
domoch o5.12.celkovom
počte
písaná aj zmluva o poskytnutí práve ukončenej tréningovej nezávadné
17.12.
Vianočné fotenie detí
učiteľov
Topoľčianskeho
okresu
2013
2013 Galéria mesta
Topoľčany,
14.00 h
álu
pre
potreby
mladších žianákladov.
Mesto
lu
budú
chlapci
z
MFK
trénojednotky.
Ďalšou
pomôckou
je
30 jednoizbových
bytov
a 09.00
6 –starávacích
grantu.
Od
polovice
júla
sa
tak
pod
záštitou
Primátora
mesta
Topoľčany
Koncertná sála pod Radnicou 17.00 h
sv. Mikuláša
z
Bosu
fit lopte
a kov a kategórie prípraviek. Na
dvojizbových
bytov.
Každý Topoľčany bude financovať
mládežnícke mužstvá mohli tzv. „Kick Ball“ (známy hlav- vať aj na novej
za
účasti
významných
5. 12. Vítanie
Seniorské
Vianoce
18. 12.iba technica rozsvietenie vianočného stromčeka
by som chcel poďakovať
sú aj nové
švihadlá. azáver
bytový dom
reálne tešiť a hlavne využívať ne z futbalovej školy Ajaxu zakúpené
2013 je pavlačového rozpočtu mesta
topoľčianskych
organizácií
spoločností,
2013 Dom kultúry 17.00 – 22.00 h
Nám. M. R. Štefánika 15.30
Slovenskej Sporiteľni, Nadácii
položkou
v rámci
typu s jedným centrálnym kú vybavenosť a inžinierske
nové tréningové pomôcky v Amsterdam), ktorá rozvíja Najvyššou
ktorý sa
uskutoční
v športovej hale
Výstavbu sociálnych
schodiskom. Objekt
je dvoj- osiete.
rámci tréningového procesu. kopaciu techniku a cit v nohe, celého projektu sú nové pre- Pontis, všetkým, ktorí akýmInformácie
podujatiach
nájdete na
v piatok 13.decembra
podlažný, obdĺžnikového pô- bytov realizuje firma Ivan
Z celkovej dotácie boli zakú- slalomové tyče zamerané na nosné mládežnícke brány, koľvek spôsobom podporili
v čase od 7:30 do 20:00
hod.
projekt, a hlavne pánovi
dorysu, nepodpivničený so Zelina DANZEL, ktorá uspela
pené úplne nové koordinačné nácvik vedenia lopty a obchá- ktoré sú zhotovené z hliníko- tento
si oddýchnuť
a zabaviť
!
Jánovisa
Detkovi,
s ktorým som
materiálu.
Ich výhodou
sedlovo strechou. V jednom vo výberovom konaní verejrebríky na rozvoj koordinácie dzanie súpera, prihrávkové véhoPríďte
bytovom dome je 10 jednoiz- nou súťažou na dodávateľa
pohybov, 4 kusy figurín na oblúkové bránky a futbalové je hmotnosť, ktorá je výrazne priebeh celého projektu konTOPVAR
- Západoslovenská
prác v súlade so ZSE
bových bytov a 2 dvojizbové stavebných
nácvik
priamych kopov, nové bránky s otvormi. Úplnou no- nižšia oproti starým klasic- zultoval a bez ktorého by sme
hlavný partner podujatí
energetika, a.s.
byty. Jednoizbový byt pozo- zákonom
značkovacie
méty, 15 ks šport- vinkou v rámci tréningových kým bránkam a ľahšie sa s ni- dnes určite nové pomôcky
MsKS Topoľčanyč. 25/2006 Z. z.v znepartner
podujatí MsKS
stáva z jednej miestnosti, ní neskorších predpisov. Statesterov, prostredníctvom pomôcok je tzv. „Team Mate“, mi manipuluje pri prenášaní nemali.“ Uviedol Michal Cakde bude kuchynská linka s vebné práce na predmetnej
ktorých majú tréneri aktuál- vďaka ktorému budú mladí v rámci tréningov, resp. pred ránek, šéftréner mládeže MFK

MESTO TOPOĽČANY

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam

www.topolcany.sk • www.kulturato.sk

