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zadarmo

Mesto T O P O Ľ Č A N Y
a spoluorganizátori Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany, MsKS Topoľčany,
TM Topoľčany, TK Topoľčany, SČK Topoľčany, Liga proti rakovine, základné a stredné školy v meste Topoľčany,
Mládežnícky parlament mesta Topoľčany

pozývajú občanov mesta Topoľčany na deň zameraný
na prevenciu civilizačných ochorení na

VI. TOPOĽČIANSKY

DEŇ ZDRAVIA
„Vážme si svoje zdravie„

18. septembra 2013
od 9.00 h do 16.00 h v Dome kultúry Topoľčany

Topoľčianska kvapka krvi
od 8.00 h – 12.00 h, Mestský úrad Topoľčany, vestibul zasadačky MsZ
Odborný program od 9. 00 h do 16. 00 h:
- bezplatné vyšetrenia na prevenciu a podporu zdravia – stanovenie hladiny cholesterolu, triglyceridov, cukru, krvného tlaku, overenie
kvality pitnej vody, meranie vnútroočného tlaku, vnútorného tuku, stanovenie CO vo výdychu, stanovenie vitálnej kapacity pľúc,
vyšetrenie kožných a materských znamienok a ďalšie
- poradenstvo v oblasti zdravej výživy, rizikové faktory civilizačných ochorení a prezentácia iriem ponúkajúcich produkty zdravej
výživy
Prezentácia iriem s produktami zdravej výživy, výstavy, výstavka TM, výstavka kníh, výstava SČK
Sprievodný program: ukážka mobilnej zdravotníckej, hasičskej a záchrannej techniky, ukážka poskytovania prvej pomoci a činnosti
SČK, kultúrny program

podujatie podporili:

SOŠ POTRAVINÁRSKA

Z OBSAHU: TOPOĽČIANSKY DEŇ ZDRAVIA • DNI REGIÓNU TOPOĽČANY • VZDELÁVANIE SENIOROV V TOPOĽČANOCH • FIT PARK • PLÁNOVANÉ INVESTIČNÉ AKCIE V MESTE • JESENNÉ
UPRATOVANIE • PRVÉ TOPOĽČIANSKE MALIARSKE SYMPÓZIUM • TOPOĽČIANSKE HODY

REGIÓN TOPOĽČANY OPÄŤ OSLAVOVAL SVOJE DNI
Príjemne hrejúce slnečné lúče, veselé melódie rozliehajúce sa do
širokého okolia miešajúce sa s prenikavou vravou davu a príjemná
vôňa kulinárskych špecialít. Aj takto možno popísať druhý ročník
podujatia Dni regiónu, ktoré sa tento rok opäť odohralo posledný augustový víkend na historickom Námestí Milana Rastislava
Štefánika v Topoľčanoch. Pri jeho návšteve ste sa mohli do sýta
nabažiť bohatého kultúrneho programu, vychutnať si príjemnú
muziku pod žiarivo modrou oblohou, či vyskúšať si degustáciu
vína, prípadne sa zapojiť do súťaže vo varení tradičnej fazuľovice.
Pre deti a mládež boli pripravené mnohé zábavné atrakcie a súťaže.
Večerný program sa niesol v znamení modernejších melódií. Piatkový program uzavrela skupina SABA a o večernú zábavu počas
sobotňajšieho dňa sa postarala country kapela Neznámi a milovníci
rockovej hudby si určite vychutnali vystúpenie talentovanej skupiny Tryamera, ktorá tak uzavrela toto dvojdňové kultúrne podujatie. Veríme, že sa vám tohtoročné Dni regiónu páčili a opäť sa spolu
stretneme o rok na ich treťom ročníku.
Mgr. Vladimír Grežo
projektový manažér

V ROKU 2014 SA BUDÚ V TOPOĽČANOCH VZDELÁVAŤ AJ SENIORI
Seniori žijúci v meste Topoľčany sa v budúcom roku môžu okrem
svojich stretnutí v denných centrách, či pri tradičných Kajzerparádach, tešiť na súbor nových aktivít, ktoré značne rozšíria repertoár
možností trávenia ich voľného času. Rok 2014 je totiž rokom, kedy
budú spustené jednotlivé činnosti projektu „Podpora aktívneho
starnutia cestou rozširovania vedomostí a zručností gradujúcich
kvalitu života seniorov“, ktorý bude
realizovaný aj vďaka spoluﬁnancovania
zo zdrojov Európskej únie, konkrétne
Európskeho sociálneho fondu. Projekt
by mal prostredníctvom svojich aktivít
prispieť k rozvoju vzdelávania seniorov
a zároveň podporiť ich vzájomnú komunikáciu, spoločenský kontakt, či vytvoriť
nové spoločenské väzby a priateľstvá.
V priebehu celého roka sa tak seniori
môžu tešiť na súbor aktivít zameraných na
vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, práce
s počítačom, záhradkárstva, zdravovedy, či
umenia. Jednotlivé vzdelávacie programy
budú koncipované s dôrazom na praktickú výučbu, ktorá umožní účastníkom
aplikovať jednotlivé vedomosti v praxi.
Absolventi jazykového kurzu sa zdokonalia
vo francúzštine a angličtine, vzdelávanie
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v oblasti informačno-komunikačných technológií zase oboznámi
účastníkov s počítačom a naučí ich s ním pracovať, čo môžu ďalej
využiť pre bežnú potrebu v živote. Kurz záhradkárstva umožní
konzultovať jeho účastníkom túto problematiku s odborníkmi
v danej problematike a zároveň im pomôže rozšíriť si obzory z oblasti
ochrany rastlín, sadovníctva a zeleninárstva. O rozšírenie umeleckých daností účastníkov projektu sa postará vzdelávanie v oblasti umenia, ktoré
rozšíri ich zručnosti v hre na akordeóne,
keyboarde, gitare, či zobcovej ﬂaute.
Súčasťou tohto vzdelávacieho kurzu bude
aj výučba spevu a výtvarného umenia.
Posledným avšak nie menej zaujímavým
vzdelávacím odborom bude oblasť zdravovedy, ktorá okrem svojich základov
oboznámi svojich účastníkov tiež i so
základmi psychológie, prvej pomoci, ale
i zdravého životného štýlu, ktorý je významnou súčasťou každodenného života.
Veríme, že sa vám aktivity projektu budú
páčiť, pomôžu rozšíriť vaše vedomosti
a zároveň vám spríjemnia voľný čas
strávený v spoločnosti ľudí s rovnakými
záujmami a problémami.
Mgr. Vladimír Grežo
projektový manažér

ČO JE PROJEKT ESO?

Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená
štátna správa
Predstavuje realizáciu potrebných krokov na
zlepšenie, zdynamizovanie a zefektívnenie fungovania verejnej správy. V skratke reforma ESO
prinesie:
1. Integráciu úradov miestnej štátnej správy – v prospech:
• občana, t.j. úspora 25 dní dovolenky + 609 € na poplatkoch
v priemere na občana za život
• Štátneho rozpočtu, t.j. úspora 700 mil. EUR do roku 2020
2. Sprevádzkovanie siete KAMO pracovísk
(Kontaktné a Administratívne Miesto Občana)
• Úrady poskytujúce kompletnú agendu na jednom mieste
• Jednoduché záležitosti vybavené na počkanie, zložitejšie po podaní skoordinuje KAMO
• Občan nemusí cestovať do miesta trvalého bydliska, všetko vybaví na ktoromkoľvek KAMO na území SR
3. Zníženie administratívnej záťaže občana prostredníctvom
elektronických služieb
4. Zvýšenie transparentnosti a kontroly pri nakladaní
s verejnými prostriedkami
ESO znamená štrukturálnu reformu – optimalizáciu fungovania
štátnej správy, do kompetencií jednotlivých úradov MV SR nebude
zasahovať, tie budú aj naďalej riadené príslušným ministerstvom,
resp. iným ústredným orgánom štátnej správy.
Od októbra 2013 vznikne 72 okresných úradov, ktoré nahradia
doterajších 50 obvodných úradov. Zanikne pritom aj 248 miestnych
orgánov štátnej správy. Ide o druhú fázu reformy štátnej správy ESO.
V prvej fáze reformy štátnej správy zanikli k 1.1.2013 špecializované
krajské úrady (počet rušených úradov). Ich pôsobnosť prešla na
úroveň obvodných úradov. Krajské školské úrady (8), Krajské stavebné úrady (8), Územné vojenské správy (8), Krajské úrady životného
prostredia (8), Krajské pozemkové úrady (8), Krajské lesné úrady
(8), Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (8),
Katastrálne úrady (8).
Vznikli Centrá - na úrovni krajov a Jednotky podpory - na úrovni
okresov ako podporné a obslužné činnosti pre jednotlivé obvodné
úrady s cieľom šetriť verejné ﬁnančné prostriedky a znížiť náklady
priamo súvisiace s výkonom štátnej správy.
Pri druhej fáze reformy čaká zánik všetky obvodné úrady
životného prostredia (46), obvodné úrady pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie (46), obvodné lesné úrady (40), obvodné
pozemkové úrady (44) a správy katastra (72). Celkom 248 rušených
úradov k 1.10.2013.
Ich pôsobnosť prejde na integrovaný miestny orgán štátnej správy
s novým názvom okresný úrad. Pôsobnosť špecializovaných
obvodných úradov v sídlach krajov prechádza na okresné úrady
v sídlach krajov.
V roku 2014 sa plánuje s rušením nasledovných úradov: Regionálne
úrady verejného zdravotníctva (36), Veterinárna a potravinová
správa (40), Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (46). Celkom 122.
ESO mení štruktúru a efektivitu štátnej správy, ESO nezasahuje
a nemení kompetencie.
V rokoch 2014-2016 predpokladá vznik prvých pracovísk KAMO,
kde si občan či podnikateľ vybaví všetko na jednom mieste – priamy
kontakt s občanmi. Služby poskytované v agendách: živnostenská,
matričná, pobytová, úseku ciest a dopravy, životného prostredia,

doklady a evidencia, obchodný register – výpis, kataster – výpis,
priestupky, úseku školstva, lesných a pozemkových úradov, práce,
sociálnych vecí a rodiny, agenda sociálnej poisťovne, agenda daní,
agenda zdravotnej poisťovne.

11 princípov fungovania úradov
1. Výkon štátnej správy sa zosúlaďuje z územno-správnym usporiadaním SR.
2. Okresný úrad bude preddavkovou organizáciou.
3. Zachovávame odvetvový princíp riadenia a kontroly v súlade
s kompetenčným zákonom
4. Prednosta okresného úradu je zodpovedný za prevádzku
a chod úradu.
5. Štátnu správu vykonáva organizačný útvar okresného
úradu, ktorý má administratívno-právnu samostatnosť
a zodpovednosť.
6. Vedúceho odboru okresného úradu vymenuje prednosta
okresného úradu na návrh vedúceho ústredného orgánu
štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej
správy uskutočňovaný odborom okresného úradu.
7. Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho
konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti.
8. Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu určuje
ministerstvo vnútra po dohode s ústredným orgánom štátnej
správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy
uskutočňovaný odborom okresného úradu.
9. Zákon precizuje princíp spolupráce s inými miestnymi
orgánmi štátnej správy, VÚC a obcami v územnom obvode
(dôležité pri realizácii programov eurofondov vrátane orgánov
verejnej správy iných štátov)
10. Princíp vydávania všeobecne záväzných právnych predpisov
okresných úradov ako úradov MŠS zostáva nezmenený
11. Zjednocuje sa výkon opatrení civilnej ochrany a krízového
plánovania na území s orgánmi krízového riadenia pôsobiacich
na území

Organizačná štruktúra okresného úradu v Topoľčanoch
k 1.10.2013:
Prednosta
Organizačný odbor
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor živnostenského podnikania
Odbor krízového riadenia
Odbor pozemkový a lesný
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor katastrálny - Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
- Oddelenie technické, dokumentácie
a poskytovania informácií
Dôležitá informácia pre občanov a podnikateľov, že od tohto dátumu všetky uvedené odbory nájdete pod jednou strechou ako
Okresný úrad v Topoľčanoch, Nám. Ľ Štúra 1738 (pôvodne
Obvodný úrad Topoľčany) s výnimkou Odboru katastrálneho,
Bernolákova 1652, (pôvodná adresa).
Ing. Žaneta Páleníková,
prednostka
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ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY INFORMUJE
Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám prvý raz touto
formou a cením si priestor, ktorý sa
mi ponúka prostredníctvom nášho
občasníka na pár slov, ktoré Vám
chcem odovzdať. Hovorí sa, že to,
ako sa spoločnosť dokáže postarať
o najzraniteľnejšie a najslabšie skupiny
občanov, je akýmsi ukazovateľom kvality života vyspelej spoločnosti. Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany je inštitúcia, ktorej úlohou je pomáhať ľuďom, čo sa ocitli v záchrannej sociálnej sieti a momentálne si sami nevedia poradiť. Pomáhať tým, ktorí sa dostali do
ťažko riešiteľných životných situácií a problémov. Zvyšovať kvalitu
života ľuďom, ktorí prišli o prácu, chorým a zdravotne postihnutým
občanom, občanom v hmotnej núdzi, poberateľom štátnych sociálnych dávok a deťom, o ktoré sa nedokázala alebo nechcela postarať
biologická rodina. „Práca s ľuďmi, o ľuďoch a pre ľudí...“ založená na
vzťahoch, komunikácii a spolupráci je práca neľahká, práca, ktorá si
vyžaduje odborný potenciál, osobnú zainteresovanosť, individuálny prístup, trpezlivosť, pochopenie, empatické cítenie, schopnosť
pružne reagovať, správne rozhodnúť, poradiť, pomôcť. Čo okres,
to iná charakteristika, osobitné problémy vyžadujúce špeciﬁcké
prístupy v každej oblasti činnosti úradu. Dnes sa chcem zamerať na
pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úseku služieb
zamestnanosti. Okres Topoľčany môžeme charakterizovať ako
priemyselno-poľnohospodársky región. V regióne sú podniky so
zameraním na strojársku výrobu, spracovanie dreva a výrobu nábytku, výrobu odevov, plastov, kovových výrobkov a konštrukcií
a spracovanie poľnohospodárskych produktov. Štruktúra odvetvového priemyslu je dostatočne rôznorodá. Priemyselné podniky
sú sústredené najmä v okresnom meste a v jeho bezprostrednom
zázemí. Sú to dve významné lokality, v ktorých je prevažne sústredená ekonomická základňa: Prvá lokalita je ohraničená ulicami
Pod Kalváriou, Odbojárov a Dopravnou. Druhá lokalita zahŕňa
ulice Krušovská a Pivovarnícka. Nový priemyselný park vyrástol
v katastri obce Krušovce, ktorá susedí s mestom Topoľčany. Pôsobia tu spoločnosti LOGIS, ZKW Slovakia, BRUCKNER Slovakia.
Priemerná miera nezamestnanosti v okrese v roku 2012 predstavovala 11,61%. V poradí okresov Nitrianskeho samosprávneho
kraja si Topoľčany udržujú druhú resp. tretiu pozíciu v ukazovateli
evidovanej miery nezamestnanosti. Pred nami je okres Nitra, prípadne Šaľa. V roku 2012 požiadalo o sprostredkovanie zamestnania
4910 občanov. V porovnaní s rokom 2011 je prítok vyšší o 21% (855
UoZ). Aktuálny počet evidovaných nezamestnaných za mesiac júl
bol 5221 čo predstavuje mieru nezamestnanosti 12,73 %. Pri sprostredkovaní zamestnania je zo strany zamestnávateľov požiadavka
o skvalitnenie tkz. predvýberu uchádzača o zamestnanie, ktorí sú
k zamestnávateľom posielaní na základe odporučeniek vydaných
úradom. Čo sa týka voľných pracovných miest v našom regióne, tak
v roku 2012 ich bolo nahlásených 305, čo je o 202 menej ako v roku
2011. Dôvodom je to, že v roku 2012 sme zaznamenali stagnáciu vo
vytváraní nových pracovných miest nielen v našom okrese ale celkovo na Slovensku. Aktuálne máme nahlásených zamestnávateľmi
118 voľných pracovných miest. Z vybraných nástrojov aktívnych
opatrení trhu práce bol najviac v roku 2012 využitý § 50j – Príspevok
na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred
povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. V sledovanom období bolo v rámci podpísaných dohôd podporených 119
pracovných miest. Z uvedeného počtu bolo pre znevýhodnených
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uchádzačov o zamestnanie vytvorených 58 pracovných miest. Nižší
záujem v roku 2012 bol na §49 – Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Celkom bolo vytvorených 85 pracovných miest, čo
v porovnaní s rokom 2011 predstavuje zníženie o 129 pracovných
miest. Pre nízku vzdelanostnú úroveň uchádzačov o zamestnanie
sú naším najväčším problémom dlhodobo evidovaní uchádzači
o zamestnanie. S prihliadnutím na sústavný nedostatok voľných
pracovných miest za jedno z riešení považujeme ich zaraďovanie
na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb a na
dobrovoľnícku činnosť. To všetko by nebolo možné bez dobrej
a úzkej spolupráce s miestnou samosprávou a bez vzájomnej informovanosti. Medzi aktivity úradu, ktoré tradične organizujme
v oblasti služieb zamestnanosti je stretnutie so zamestnávateľmi. Už
po siedmykrát sa v marci tohto roku uskutočnilo stretnutie zamestnancov úradu so zástupcami rôznych inštitúcií a zamestnávateľov
pod názvom „Raňajky so zamestnávateľmi“. Hlavným zámerom
tohto neformálneho stretnutia bolo skvalitnenie a rozšírenie spolupráce s kľúčovými zamestnávateľmi na okresnej úrovni. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu služieb úradu práce, siete EURES
a základné informácie o vývoji zamestnanosti v našom regióne.
Svojimi prezentáciami prispeli aj zástupcovia Sociálnej poisťovne,
Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Inšpektorátu prace v Nitre. Tiež
odznela opätovná informácia o Národnom projekte XXI „Podpora
vytvárania pracovných miest“ ktorý je zameraný na podporu
zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti mladých
ľudí vo veku do 29, ktorí sa pri hľadaní zamestnania stretávajú
s problémom nedostatku praktických skúseností, nakoľko zamestnávatelia vyhľadávajú pracovníkov s niekoľko ročnou praxou, ktorú
mladý človek nemá kde nadobudnúť. Ďalšou aktivitou úradu bolo
stretnutie s mestom Topoľčany, so starostami obcí a zástupcami
zariadení sociálnych služieb nachádzajúcich sa v územnom obvode
úradu. Hlavnou témou bola aktívna politika trhu práce, ktorá prešla
od 1.5.2013 v rámci novelizácie zákona o službách zamestnanosti
významnou reformou. V prezentácii boli prítomným vysvetlené
podmienky tých príspevkov, ktoré sú pre nich určené. Boli poskytnuté informácie o novom posudzovaní žiadostí o príspevky, na
ktoré nie je právny nárok a ktoré budú predmetom posudzovania
Výborom pre otázky zamestnanosti. Osobitne bol vysvetlený nový
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a jeho prínos pre rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
a ďalšie dôležité príspevky. Opätovne bol daný do pozornosti
Národný projekt XX „Podpora zamestnávania nezamestnaných
v samospráve“ zameraný na podporu zamestnanosti mladých
ľudí vo veku do 29 rokov. Táto oprávnená cieľová skupina bola
rozšírená o nezamestnaných občanov starších ako 50 rokov, ktorí sú
uchádzačmi o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti
a sú vedení v evidenci uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť
mesiacov. U tejto skupiny je problém zamestnať sa vďaka vyššiemu
veku, napriek tomu, že majú pracovné skúsenosti. Dosahovať lepšie
výsledky v oblasti služieb zamestnanosti nám sťažujú okrem celosvetovej hospodárskej a ﬁnančnej krízy aj iné javy, akými sú napríklad
hromadné prepúšťanie v roku 2012 ﬁrmou Agrostav - Kovoplast,
s.r.o., Topoľčany, ktorá prepustila 21 zamestnancov a spoločnosť
Z Industries, s.r.o., Topoľčany prepustila 22 zamestnancov, vysoký
podiel nekvaliﬁkovanej pracovnej sily, nedostatok voľných pracovných miest, odchod mladých aktívnych a vzdelaných ľudí za
prácou a vzdelaním do ekonomicky vyspelejších regiónov alebo
do zahraničia, nedostatočné prepojenie vzdelávacieho procesu
a potrieb trhu práce, nezáujem investorov o tento región
(nedostatočne vybudovaná infraštruktúra ciest).

Kríza, aj keď je hlboká, netrvá večne. Hospodárstvo sa vyvíja
cyklickým spôsobom, je teda rozumné očakávať, že po čase krízy
opäť príde obdobie prosperity a zrýchľovania ekonomického rastu. Napriek všetkým uvedeným skutočnostiam, ktoré negatívne
ovplyvňujú a zasahujú do našej práce, v tomto regióne pôsobí
náš úrad práce, tu žije a pracuje našich 101 zamestnancov, poskytuje svoje rady, skúsenosti a odbornú pomoc nielen klientom, ale
i zamestnávateľom a samospráve. Sme tu pre všetkých tých, ktorí

našu pomoc potrebujú. Na riešenie problémov v sociálnej oblasti nie sme sami. Vážime si prácu všetkých, ktorí nám pomáhajú
a posúvajú riešenie sociálnych problémov na profesionálnu a kvalitatívne vyššiu úroveň. Verím, že sme a aj v budúcnosti budeme
partnerom, ktorého si budú vážiť pre jeho odbornosť, korektnosť
a zodpovednosť pri riešení otázok zamestnanosti a sociálnych vecí.
Mgr. Janka Krahulíková, riaditeľka ÚPSVaR Topoľčany

BRÁNA ZÁKLADNEJ ŠKOLY J. HOLLÉHO JE OTVORENÁ

Nový školský rok 2013/2014 sa začal 2.septembra aj na Základnej
škole J.Hollého v Topoľčanoch slávnostným otvorením školského
roka za prítomnosti pána primátora Topoľčian Ing. Petra Baláža,
členky Rady školy a Rady rodičov – p. Iveta Kopáčiková, Mgr. Monika Páleniková, p. Renáta Medová. Ako prvá sa žiakom prihovorila novozvolená riaditeľka školy PaedDr. Zuzana Kapustová, ktorá
predstavila novú zástupkyňu pre I. stupeň Mgr. Janku Schwarzovú
a zástupkyňu pre II. stupeň Mgr. Noru Šmotlákovú. Pani riaditeľka
vítala žiakov s presvedčením, že všetci si dobre oddýchli a načerpali
dostatok síl a energie do nového školského roku. Vedomosti, ktoré
získavame od svojich učiteľov, sú ako dom, ktorý bude mať len

vtedy pevné základy, ak ho vybavíme dostatočnými vedomosti.
Keďže naša škola už nie je najmladšia, mimochodom tento rok
oslávi 110 rokov, pani riaditeľka si želala, aby mal náš dom čo
najpevnejšia základy, a aby nám vydržal ešte ďalších sto rokov.
Najväčšia pozornosť sa sústredila na nových prváčikov, ktorí už
netrpezlivo očakávali prvý vstup do triedy, aby si mohli zasadnúť
do školskej lavice. Základnej škole J.Hollého v Topoľčanoch želáme
mnoho úspechov, pozitívnych žiakov, veľa síl a entuziazmu na ceste
za vzdelaním a vzdelávaním v novom školskom roku.
Ing. Slavka Detková, Základná škola J.Hollého v Topoľčanoch

ĽUDSKÝ ŽIVOT NÁM NIE JE ĽAHOSTAJNÝ
Poskytnúť prvú pomoc by mal vedieť
každý z nás. V mnohých prípadoch
sú to práve sekundy, či minúty, ktoré
rozhodujú o prežití človeka. Ako
správne poskytnúť prvú pomoc sa
23.8. 2013 učili aj všetci pedagogickí
a nepedagogickí zamestnanci ZŠ
J. Hollého v Topoľčanoch. Školenie sa
uskutočnilo v spolupráci s Červeným
krížom za prítomnosti vysokokvaliﬁkovaného lektora pána Štefana
Gracha. Účastníci školenia získali
nielen mnohé teoretické znalosti,
ale absolvovali aj praktickú časť,
kde si mohli na ﬁgurínach vyskúšať
poskytovanie prvej pomoci, ako
napríklad uvoľnenie dýchacích ciest,
resuscitáciu, zastavenie vážneho
krvácania, či uloženie pacienta do
stabilizovanej polohy.
Ing. Slavka Detková
Základná škola J. Hollého Topoľčany
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ROZLÚČKA A NOC V MATERSKEJ ŠKOLE

Bol koniec školského roka, čas, kedy sme sa lúčili s našimi
predškolákmi, ktorých už teraz čakajú nové skúsenosti v základnej
škole. Dňa 18. 6. v popoludňajších hodinách sme sa stretli všetci –
deti, ich rodičia a zamestnanci v priestoroch triedy „predškolákov,“
kde sme oﬁciálne zahájili túto slávnosť. Po príhovore riaditeľky
školy prítomných rozosmial a zároveň aj dojal pestrý a zaujímavý
kultúrny program detí. Po ňom nasledovalo slávnostné odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
a kníh na pamiatku, v ktorých deti čakalo prekvapenie v podobe
vtipných častušiek. Tie vymysleli a prečítali deťom ich pani učiteľky,
ktoré počas spoločne strávených chvíľ v MŠ dokonale spoznali ich
detské dušičky. Po poďakovaní pani Bohušovej, zástupkyne z radov rodičov, čakalo deti ďalšie prekvapenie v podobe krásnej torty
a jedlých fotiek detí, ktoré nám upiekli a darovali p. Šturmová
a Ing. Mésarošová, mamičky našich budúcich školákov. Tieto sladké dobroty boli nielen lákavé na pohľad, ale aj fantasticky chutili.
Po občerstvení sa deti rozlúčili s rodičmi a zostali v MŠ len s pani
učiteľkami. Deň plný zábavy pokračoval ďalej tancom, športovými
disciplínami a vystúpením kúzelníka, pri ktorom si deti užili veľa
prekvapení. Po športe sa treba posilniť, preto nasledovala už dlho
očakávaná grilovačka vo vyhradených priestoroch školského dvora.
Deti si pochutnali na grilovaných dobrotách, voľne sa zabávali a spo-

lu s učiteľkami spievali s doprovodom gitary. Všetci sme spoločne
spomínali na prežité roky, počas ktorých sa vytvorili medzi nami
silné citové putá. Večer už deti netrpezlivo čakali na hľadanie pokladu v priestoroch školského dvora. V rúšku tmy sme sa s baterkami
pohybovali po areáli materskej školy. Deti pomocou indícií riešili,
akým smerom sa majú uberať, aby sa priblížili k pokladu. Túto úlohu zvládli hravo a mohli sa tešiť z nájdeného pokladu. Čas pokročil
a niektoré deti už začala premáhať únava. Ani tá im však nezabránila v šantení na pyžamovej diskotéke a vankúšovej vojne. Potom už
nastal čas večernej hygieny a uloženia do postieľok. Deti si vypočuli
rozprávku, pri ktorej sa im postupne zatvárali očká, všetko stíchlo
a ponorilo sa do ríše snov. Ráno sa postupne prebúdzali a spomínali na prežitý predošlý deň. Počas dňa sme pokračovali v zábave
a domov deti odchádzali plné zážitkov a dobrej nálady. Noc v materskej škole bola úspešnou prípravou na pobyt detí v škole v prírode
Tramptária. Niet pochýb, že aj táto akcia, podobne ako množstvo
ďalších, ktoré materská škola pre deti pripravuje, sa stretla s veľkým
úspechom u detí, ale aj ich rodičov. Dôkazom toho, že snaha býva
korunovaná úspechom je aj to, že v tomto školskom roku materská
škola otvorila svoju bránu ďalším deťom a ich rodičom v podobe
novootvorenej triedy.
PaedDr. Soňa Grznárová, riaditeľka MŠ Gagarinova

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ V TOPOĽČANOCH POKRAČUJE V NOVÝCH PRIESTOROCH...
Budova Domu Červeného kríža na Stummerovej ulici patrí mestu
Topoľčany. Územný spolok ju mal od 1.1.1997 v prenájme a 31.7.2013
ju vrátil späť do správy mesta Topoľčany. Sú to veľmi pekné priestory, ktoré sú žiaľ energeticky veľmi náročné a z uvedeného dôvodu
sme hľadali riešenie a hlavne nové priestory pre sekretariát SČK. Na
začiatku prázdnin sa začalo so sťahovaním do nových priestorov na
Námestí Ľ. Štúra do budovy Spoločenského domu. Chceme naďalej
zabezpečovať stravu pre našich dôchodcov aj z rozvozom domov,
sme tu pre tých, ktorí potrebujú pomoc k lekárovi, či s nákupom.
Prebieha príprava na zahájenie činnosti
call centra sociálnej pomoci pre občanov,
ktorí sa dostanú do krízovej situácie alebo
sa dostanú do inej ťažkej životnej situácie,
ktorú nezvládajú riešiť samostatne. Znížili
sme počet zamestnancov, ale chceme
naďalej pokračovať v projektoch v spolupráci so štátnou správou a samosprávou.
V letných mesiacoch sa každoročne bojuje
s nedostatkom krvi a nám sa práve v mesiaci júl a august podarilo okrem odberov
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na HTO zabezpečiť aj 4 mobilné odbery krvi v spolupráci s NTS kde
bolo 151 darcov a z toho 34 prvodarcov. Za uvedené krásne čísla
patrí poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli. Pripravujeme aj
ďalšie odbery v meste Topoľčany a to 12.9.2013 vo Fit centre na sídlisku JUH, 18.9.2013 v rámci VI. Ročníka Topoľčianskeho dňa zdravia,
kde odber bude na MsÚ v Topoľčanoch. Taktiež pripravujeme na
mesiac september aj oceňovanie darcov krvi – držiteľov bronzovej
a striebornej Jánskeho plakety. Slovenský Červený kríž je nezisková
organizácia a na svoju činnosť získava ﬁnančné prostriedky hlavne
výučbou prvej pomoci pre uchádzačov
o vodičské oprávnenie a v rámci školenia
BOZP pre ﬁrmy a spoločnosti. Každé
jedno takto získané euro premieňame na
vzdelávanie našich detí na školách, pomoc ľuďom ktorí to potrebujú. Čakajú nás
ešte ťažké mesiace , kde musíme vyrovnať
naše pohľadávky voči energetickým ﬁrmám, ale verím že to zvládneme a budeme
pokračovať v našej práci i naďalej.
Ing. Martina Martonová

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ • Námestie Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany
•
•
•
•

zabezpečenie a rozvoz stravy pre dôchodcov
asistenčná služba
nábor a odmeňovanie darcov krvi
výučba prvej pomoci na školách

KURZY Prvej pomoci:
• Základný kurz prvej pomoci 8 hodinový – určený pre uchádzačov o vodičské oprávnenie, v rámci školenia
BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP pre ﬁrmy a spoločnosti
• Rozšírený kurz prvej pomoci 16 hod a 33 hod

KURZ Opatrovania - 226 hod. kurz pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby
s platnosťou v SR a zahraničí.
LETNÝ DENNÝ TÁBOR SO ZAMERANÍM NA ZBOROVÝ SPEV

Plovi, plovi....Túto dalmatskú pieseň si
spoločne zaspievali na malom koncerte
deti a dospelí speváci 9.augusta 2013 vo
výstavnej sále Tríbečského osvetového
strediska v Topoľčanoch. Bol to záver
týždňového letného tábora, ktorý organizovalo Občianske združenie SUTO
v spolupráci so Základnou školou Škultétyho
v Topoľčanoch. Päťnásť dievčat a chlapcov vo veku 6 až 12 rokov pod odborných

vedením Mgr. art. Marcely Fidlerovej prenikalo do tajov zborového spevu, hralo
na hudobných nástrojoch, spievalo a zoznamovalo sa s rôznymi žánrami hudby.
Tento predpoludňajší program po dobrom
obede vystriedal popoludňajší program
pod vedením PaedDr. Jany Šubovej a Mgr.
Júliusa Krajčíka. Od pondelka do piatku
stihli výtvarnú dielňu, kúpalisko, výlet
na Ranč pod Babicou, športové súťaže,

opekačky a spomínaný malý koncert pre
rodičov. Zaujímavý a pestrý program sa
všetkým zainteresovaným veľmi páčil
a organizátori veria, že v školskom roku
2013/2014 sa malí speváci stanú súčasťou
Občianskeho združenia, budú sa pravidelne
zúčastňovať nácvikov a vystúpení a Letný
denný tábor sa stane tradíciou.
Autor článku: PaedDr. Jana Šubová
Foto: PaedDr. Jana Šubová, Mgr. Bohumil Milata
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NA BICYKLI BEZPEČNE 2013
Koncom školského roka, keď ostatní žiaci už mysleli na prázdniny,
4 žiaci našej školy Kristínka Dobiášová, Sabínka Milatová, Patrik
Szabo a Samuel Krajčír ešte „zaberali“. Opakovali si pravidlá cestnej premávky, cvičili jazdu zručnosti...čakalo ich totiž celoslovenské kolo dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2013 “, ktoré sa
konalo 26.- 27.6. 2013 v Liptovskom Mikuláši. Do celoslovenského
kola sa prebojovali až víťazstve v obvodovom kole, ktoré sa konalo
22. 5.2013 v Topoľčanoch. Z 12 družstiev skončili na 1. mieste. Kristína Dobiášová zvíťazila aj v súťaži jednotlivcov. V krajskom kole,
ktoré sa konalo 29.5.2013 v Topoľčanoch, zo 6 družstiev zopakovali
víťazné „ťaženie“, skončili na 1. mieste a medzi jednotlivcami boli
najlepší opäť naši - Kristína Dobiášová a Patrik Szabo. Nemyslite si,
že je to len taká jednoduchá súťaž, sadnúť na bicykel a jazdiť. Žiaci
museli preukázať nielen svoje vedomosti pri teste z pravidiel cestnej premávky, ale dokázať aj zručnosť pri jazde cez prekážky podľa
pravidiel cestnej premávky, ktorú riadil policajt. Na celoslovenskom
kole sa umiestnili na peknom štvrtom mieste. Súčasťou tejto súťaže
je aj výtvarná časť „ Deti v doprave “, kde žiak našej školy Patrik
Ondruš získal 2. miesto v obvodnom kole.
Mgr. Jana Hupková, ZŠ Škultétyho
FOTO: účastníčka súťaže

VITAJTE V ŠKOLE!

Po dvoch mesiacoch relaxu rytmus školy
nadobudol opäť svoju tradičnú podobu.
Triedy sa ozvali džavotom detí, po chodbách sa niesol zvuk krokov a zvonček
začal odmeriavať hodinu za hodinou. Pani
učiteľky pripravili triedy tak, aby sa v nich
žiaci cítili čo najlepšie, pribudli nové lavice, zariadenie a technika. Veľmi milým
prekvapením je vynovená školská jedáleň,
ktorá nadobudla útulný estetický vzhľad.
Nové stoly a stoličky v pastelovej farbe
spríjemnili priestor, v ktorom sa vytvorilo
160 miest pre stravníkov. Určite je to po8

zitívny krok v našej snahe zdokonaliť stravovacie služby pre stravníkov, ktorých je
v škole so 744 žiakmi pomerne veľa. A keďže

všetko bolo pripravené, mohol nastať deň
„D“ pre všetkých žiakov.
2. septembra pani riaditeľka Mgr. Mária
Bezáková privítala žiakov a zamestnancov školy na školskom dvore. Osobitne
jej slová smerovali k prvákom, ktorých
očká svietili zvedavosťou, obavami, ale aj
očakávaním. Posledný príhovor na začiatku
roka v základnej škole si vypočuli deviataci, ktorým sa začína odvíjať ich cesta do
budúcnosti, pretože si voľbou strednej
školy budú vyberať svoje profesionálne
smerovanie. Medzi hosťami školy, ktorí nezabudli podporiť žiakov povzbudivými slovami, boli prednostka MsÚ v Topoľčanoch
JUDr. Edita Brösztlová, Ing. Peter Palcát,
predseda Rady školy, pani Renáta Lukáčová,
predsedníčka Rady rodičov a zástupcovia
hokejového a hádzanárskeho klubu. Po
prvých úsmevoch, zvítaniach a dávke pozitívnych pocitov sa školský rok 2013/2014
oﬁciálne rozbehol septembrovým krokom
vpred.
Text: Mgr. Daniela Vystrčilová
Foto: Michaela Strížencová

DEŇ OTCOV V MŠ TRIBEČSKÁ 2633/12 V TOPOĽČANOCH

Druhý júnový štvrtok sa na školskom dvore opäť stretli pracovníci MŠ Tribečská 1, deti a ich rodičia, aby spoločne oslávili sviatok

otcov. Ocinovia, tatinovia aj ockovia prijali s radosťou pozvanie
na spoločne strávené popoludnie so svojimi ratolesťami. Deti ich,
aj ostatných príbuzných, privítali kultúrnym programom, plným
básničiek, pesničiek a tancov. Potom si zmerali sily a overili šikovnosť
pri športových hrách. Popritom si niektorí vypočuli základné
pravidlá 1. pomoci, ktorú už tradične predviedol pracovník SČK
Štefan Grach. So záujmom si tiež pozreli ukážku práce príslušníkov
topoľčianskej a mestskej polície so služobnými psami a najmä
deti si preverili vysielačku v policajnom a hasičskom aute. Po tak
náročnom programe všetkým dobre padlo občerstvenie, o ktoré sa
postarali najmä HYZA Topoľčany a niektorí rodičia. Ako každý rok
sa nikto domov neponáhľal. Všetci si naplno užívali krásne slnečné
popoludnie so svojimi najbližšími.

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ZŠ TRIBEČSKÁ
Každá tradícia by mala mať svoj začiatok
a hoci krátka, predsa len detská športová
olympiáda ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch začala na konci školského roka
2010/2011, kedy sa uskutočnila prvá pre
žiakov 1.stupňa z prvého až štvrtého
ročníka. Dňa 13. júna 2013 na veľkom atletickom ihrisku tejto školy bol otvorený tretí
ročník tejto olympiády, ktorý začal príhovorom Mgr. Gabrie-ly Herodekovej, riaditeľky
školy, s privítaním všetkých prítomných.
V každej olympiáde ide nielen o účasť, ale aj
o umiestnenie a výsledky. Tejto sa zúčastnilo
všetkých 14 tried a každú reprezentovali
štyria chlapci a štyri dievčatá, čo bolo 112
súťažiacich. Ak sa za kráľovnú športov

považuje aj na svetových letných olympijských hrách atletika, tak aj v tomto prípade žiaci a žiačky súťažili predovšetkým
v atletických disciplínach, ktoré boli rozšírené o niektoré silovejšie súťaže. Vzájomne súperili žiaci 1. a 2. ročníka a tretieho
a štvrtého ročníka. V olympijskom bodovaní bola najúspešnejšia 4. B trieda.
Záverečný ceremoniál bol veľkých zážitkom
predovšetkým pre tých najúspešnejších
športovcov, keď prví traja v každej disciplíne boli dekorovaní medailami a diplomami. Tejto olympiáde prialo počasie,
ale o jej veľký úspech sa pričinili všetci
tí, ktorí ju pripravovali po všetkých
stránkach – športovej, športovo-technickej

a technicko-organizačnej. Na pozadí symbolov olympizmu táto olympiáda vyznela
tiež ako oslava pohybu, rýchlosti, sily,
spolupatričnosti a súťaženia. Ak sa nič mimoriadne nestane, rok 2014 by mohol byť
jej štvrtým ročníkom.
Mgr. Gejza Sitkey

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÉ AKCIE MESTA TOPOĽČANY 2013
SOCIÁLNE BYTY PALANDA
Na ulici Pod Kalváriou v Topoľčanoch, sa realizuje od mája 2013 výstavba
troch sociálnych bytových domov nižšieho štandardu. Výstavba sociálnych bytov bola schválená v Mestskom zastupiteľstve dňa 14.12.2011 a je
v súlade s Programom rozvoja bývania mesta Topoľčany schváleným v MsZ
dňa 9.12.2009. Dispozičné riešenie bytov a použité materiály zodpovedajú
bytom s nižším štandardom vybavenosti ale s maximálnou úžitkovosťou.
Zostava bytových domov vytvára polouzavretý komplex, pozostávajúci
z troch bytových domoch o celkovom počte 30 jednoizbových bytov
a 6 dvojizbových bytov. Každý bytový dom je pavlačového typu s jedným
centrálnym schodiskom. Objekt je dvojpodlažný, obdĺžnikového pôdorysu, nepodpivničený so sedlovo strechou. V jednom bytovom dome je
10 jednoizbových bytov a 2 dvojizbové byty. Jednoizbový byt pozostáva
z jednej miestnosti, kde bude kuchynská linka s drezom. V kúpeľni je sprcha, umývadlo a WC. Príprava teplej vody je v elektrickom bojleri. Dvojizbový byt pozostáva z kuchyne a jednej izby. V kúpeľni je sprcha, umývadlo
a WC. Každý byt bude vybavený elek-trickým bojlerom pre prípravu teplej
úžitkovej vody. Vykurovanie jednotlivých bytov je riešené pevným palivom,
ktoré pre každý byt bude uskladnené v samostatnej miestnosti v objekte
skladu palív, ktorých bude celkovo 9 ks pre všetky byty. Realizácia samotných bytových domov je ﬁnancovaná dotáciou z Ministerstva dopravy,
výstavby a RR SR vo výške 75 % obstarávacích nákladov a poskytnutého
úveru zo ŠFRB vo výške 25 % obstarávacích nákladov. Mesto Topoľčany
bude ﬁnancovať z rozpočtu mesta iba technickú vybavenosť a inžinierske
siete. Výstavbu sociálnych bytov realizuje ﬁrma Ivan Zelina DAN-ZEL, ktorá

uspela vo výberovom konaní verejnou súťažou na dodávateľa stavebných
prác v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Stavebné práce na predmetnej stavbe budú ukončené v júni 2014 .
LÁVKA PRE PEŠÍCH MEDZI ULICAMI PALKOVIČOVA A GORKÉHO
V záujme zlepšenia funkčného hľadiska ako aj komfortu prechodu občanov
z ulice Palkovičovej na ulicu Gorkého, mesto Topoľčany v rámci svojho
rozpočtu na rok 2013/2014 vyčlenilo potrebné ﬁnančné prostriedky na
realizáciu lávky pre peších, ktorá nahradí doterajšie riešenie prepojenia
medzi danými ulicami.Lávka sa bude začínať na ulici Palkovičova (sídlisko
Stred II), v mieste kde v súčasnosti začína schodisko a bude pokračovať
priamo na ulicu Gorkého, kde bude ukončená rampou pre zdravotne
postihnuté osoby a schodiskom. Rampa bude riešená dvomi šikmými
plochami v jednom smere a jednou šikmou plochou v opačnom smere.
Lávka, schodisko a rampy sú obojsmerné. Prechod rampy na chodník bude
plynulý. Priechod pre chodcov bude riešený bezbariérovo s vytvorením
dlažby pre zrakovo postihnutých pred priechodom pre chodcov. Chodník bude zrealizovaný zo zámkovej dlažby. Samotná nosná konštrukcia
lávky bude oceľová. Stavebné práce na lávke sa budú uskutočňovať v jednotlivých etapách. Počas stavebných prác bude prechod medzi ulicami
Palkovičova a Gorkého uzavretý, o čom budú občania včas informovaní.
Ukončenie stavebných prác na predmetnej stavbe sa plánuje v júli 2014.
Realizáciu bude uskutočňovať ﬁrma Firesta Fišer rekonstrukce stavby a.s.,
ktorá uspela vo výberovom konaní verejnou súťažou na dodávateľa stavebných prác v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.
Ing. Karolína Štrpková, referent OVŽP
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„HURÁ - VYHRALI SME!”
Zaznelo v MŠ Tribečská 2703/10 v Topoľčanoch v 3. B triede. Naša
MŠ je zameraná na zdravú výživu detí a vždy nás pri tom motivuje postavička „Vitamínko“. Práve on nám vysvetlil ako je dôležité
konzumovať mliečne výrobky a pritom si aj zamaškrtiť. A tak sme
sa zapojili do súťaže „Dráčik Tamík“ , ktorú organizovali Tatranské
mliekarne Kežmarok. Na plagáty „Dráčika Tamíka“ pribúdali viečka
z tvarohových jogurtov a krémov značky „TAMI“. Deti si pochutnávali, viečka nalepovali a zapojili do súťaže. Veľké hurá zaznelo keď
sme sa dozvedeli, že sme vyhrali prvé miesto a to výlet do dedinky
Habakuky – Dobšinského rozprávkový svet. Potom nastal náš deň
s veľkým „D“. Deti boli šťastné, veď išli prvý krát s kamarátmi z MŠ
na výlet. Po dlhej ceste sme vstúpili do rozprávkovej dedinky Habakuky, kde nás sprevádzali príjemné rozprávkové bytosti s originálnymi slovenskými rozprávkami. Deti určite na tento deň nezabudnú.
Sme presvedčení, že táto akcia pre deti naplnila všetky očakávania,
detský úsmev, rozžiarené očká našich detí a nadšenie rodičov.

MESTO PODPORILO PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU V MATERSKEJ ŠKOLE LIPOVÁ ULICA
Po sérii rekonštrukcií materských a základných škôl v meste Topoľčany, ktorých
technický stav sa podarilo zlepšiť s pomocou Európskej únie sa dočkala podpory
i materská škola na Lipovej ulici. Zlepšeniu
vyučovacích podmienok značne prispel
projekt „Podpora predškolskej výchovy
formou znižovania energetickej náročnosti
v materskej škole Lipová ulica“, vďaka
ktorému sa podarilo vymeniť pôvodné,
nevyhovujúce okná, za nové energeticky
úsporné. Výmena okien značne prispeje

k zlepšeniu prostredia, v ktorom deti trávia
svoj každý deň a zároveň tiež zníži ﬁnančné
náklady na spotrebu energií. Realizácia tohto projektu sa uskutočnila vďaka ﬁnančnej
podpore Nadačného fondu Živá energia pri
Nadácii Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE
Energia, a.s. Za účelom realizácie tohto pro-

jektu bol mestu z Nadačného fondu Živá
energia poskytnutý grant v celkovej výške
7 000 €.
Mgr. Vladimír Grežo
projektový manažér

STALI SA Z NÁS SPOLUŽIAČKY
„Prázdniny – neprázdniny a pôjde sa do
školy“, povedala som si ešte vo februári
počas školského roka, keď sa mi v škole do
rúk dostala ponuka absolvovať kurz anglického jazyka pre učiteľov na Malte. Spolu so
mnou vycestovala aj najlepšia žiačka našej

10

školy Tereza Mišutková. Zbalili sme kufre
a „Let´s go na Maltu“. Ihneď v prvý deň
príchodu do školy nás čakal neľahký test,
ktorý sme úspešne zvládli a na základe neho
nás zaradili do skupín. Každé ráno o 9.00
hod. začalo vyučovanie, kde sme si hlavne
konverzáciou zdokonaľovali vedomosti
z angličtiny, ale i nadväzovali kontakty so
spolužiakmi z celého sveta. Po vyučovaní nás
čakala ďalšia, pre niekoho nemilá povinnosť
„Domáca úloha“. Veľmi často sme sa
s Terezkou zabávali
na fakte, že sa z nás
stali spolužiačky.
Popri školských povinnostiach nám
zostal čas aj na
spoznanie ostrova
Malta, ktorý je nádherný. Stretli sme
veľmi milých ľudí,
nadviazali
nové
známosti a skúsenosti, ktoré pre nás
budú neskutočnou
školou života. Po

dvoch týždňoch tzv. speakovania prišiel čas
vrátiť sa k našej rodnej slovenčine. Pre mňa
ako učiteľku to bolo nielen zdokonaľovanie
sa v cudzom jazyku, ale aj veľkou inšpiráciou
pre moje povolanie. Pre Terku, ktorá je
v 9. ročníku na Základnej škole J. Hollého
v Topoľčanoch to bolo vkĺznutie do
neznáma bez rodičov a hlavne uvedomenie
si dôležitej skutočnosti, že bez znalostí
cudzieho jazyka je v dnešnom svete
stratená.
Ing. Slavka Detková, ZŠ J. Hollého

FIT PARK V TOPOĽČANOCH SLÁVNOSTNE OTVORENÝ
V minulom čísle Radničných zvestí ste sa mohli dočítať o plánovanej
realizácií Fit parku pre seniorov, ktorý by mal rozšíriť možnosti
trávenia voľného času nielen seniorskej časti obyvateľstva, ale
i ostatným obyvateľom všetkých vekových kategórií. Neubehli ani
štyri mesiace a tieto plány sa stali skutočnosťou. Pre všetkých milovníkov
zdravého životného štýlu sú už v areály Základnej školy s materskou
školou Gogoľova 2143/7, Topoľčany umiestnené štyri cvičné stroje, ktoré
sú navrhnuté tak, aby zabezpečili možnosť dôkladne precvičovať všetky
svalové skupiny a časti tela. Ak túžite spraviť niečo pre svoje telo a zdravý
životný štýl neváhajte a príďte navštíviť novovybudovaný Fit park, ktorý
je pre vás k dispozícii od rána do večera, sedem dní v týždni v príjemnom, tichom prostredí na sídlisku F. Vybudovanie Fit parku ﬁnančne
podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis.
Realizačných prác sa tiež zúčastnili i dobrovoľnícke skupiny zložené zo
žiakov základnej školy Gogoľova a členov centra pre seniorov Slnečnica.
Obe skupiny sa zapojili do ﬁnálnych úprav areálu novovybudovaného ﬁtparku a pripravili ho na slávnostné otvorenie, ktoré sa uskutočnilo
9. septembra 2013 za účasti primátora mesta Ing. Petra Baláža.
Mgr. Vladimír Grežo
projektový manažér

Digitalizáciu kina Spoločenský dom Topoľčany
ﬁnančne podporil
a Mesto Topoľčany

3D KINO SPOLOČENSKÝ DOM • SEPTEMBER 2013
13., 14. IX. – piatok, sobota 17,00 h. - 3D
15. IX. – nedeľa o 17,00 h. - 2D
Americký hudobný. One Direction je brit
sko – írska chlapčenská hudobná skupina.
V roku 2010 sa všetci piati členovia
neúspešne pokúsili umiestniť v chlapčenskej
kategórii speváckej súťaže The X Factor. Po
návrhu hosťujúcej porotkyne boli spojení
do jednej skupiny a preradení do kategórie
skupín. České titulky. 104 min.

ONE DIRECTION:
THIS IS US 3D
Vstupné: 3D – 6.- € 2D - 4,- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

13., 14., 15. IX. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americká dráma. Životopisný ﬁlm o Stevovi
Jobsovi, ponúka pohľad na okamihy vzniku
spoločnosti Apple, revolučnú ﬁrmu v oblasti počítačových technológii. Vďaka Jobsovému zmyslu pre detail a podnikateľským
schopnostiam, produkty ﬁrmy Apple zmenili svet. České titulky. 122 min.

JOBS
Vstupné: 4.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

18., 19.IX. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Česko – slovenská dráma. Strhujúci
ľúbostný príbeh Viliho a krásnej Belgičanky
Colette z prostredia osvienčimského

koncentračného tábora rozpráva o osude
tajnej lásky v prostredí hrôz, krutosti a smrti,
aj o tenkej hranici medzi dobrom a zlom
a pravdou a lžou. Česká verzia. 100 min.

COLETTE
Vstupné: 3,- €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

20., 21., 22.IX. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.
Francúzka animovaná komédia. Už od
stvorenia svete sú kocúr Oggy a šváby Joey,
Marky a Deedee zamotaní do večnej vojny. Ich boj je tak hustý, že nejaká šarvátka
medzi dobrom a zlom je proti tomu úplne
prd. Český dabing. 80 min.

OGGY A ŠVÁBY
Slovenská premiéra
Vstupné: 4,- €
vhodné pre všetky vekové kategórie

20., 21., 22.IX. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Švédsko – anglicko -americká dráma. Film
sa sústredí na posledné dva roky Dianinho života. Hrajú: Naomi Watts, Naveen
Andrews, Charles Edwards, Juliet Stevenson
Douglas Hodge a iní. České titulky.

DIANA
Slovenská premiéra
Vstupné: 4,- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

25., 26.IX. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Francúzska dráma. Portrét dospievajúcej
17 – ročnej francúzsky počas štyroch
ročných období a štyroch piesní. Film zobrazuje jej sexuálne prebúdzanie až po prvý
krát, od objavovania lásky až po hľadanie
vlastnej identity. České titulky. 95 min.

IBA 17
Vstupné: 4.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

27., 28., 29. IX. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americký thriller. Príbeh jedného sna
o rýchlom zbohatnutí z prostredia multimiliardového sveta internetového hazardu,
odohrávajúci sa na exotickej CostaRice.
České titulky.

HRA NA HRANE
Slovenská premiéra
Vstupné: 4.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov
PRIPRAVUJEME NA MESIAC

O K T Ó B E R 2013
DONŠAJNI • OBLAČNO, MIESTAMI
FAŠÍRKY 2 3D • ISIDIOUS : KAPITOLA
2 • RIVALOVIA • GRAVITÁCIA 3D •
TURBO 3D • VŠIVÁCI • PARANORMAL
ACTIVITY 5
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LETNÉ KÚPALISKO V ROKU 2013
Mesto Topoľčany prevádzkuje letné kúpalisko už niekoľko rokov.
Vždy po uplynutí sezóny vyhodnocujeme výsledky čo sa týka
návštevnosti a a poskytovaných služieb. Letnú sezónu 2013 možno
z hľadiska klimatického hodnotiť pozitívne, čo sa odzrkadlilo na
návštevnosti kúpaliska, keď kúpalisko navštívilo celkom 47 159
klientov, čo je o 2021 klientov viac ako vlani. Najviac návštevníkov
bolo v mesiaci júl a to 22 330. Kúpalisko je využívané nielen
obyvateľmi mesta Topoľčany, ale aj návštevníkmi z iných miest ako
napr. Nitra, Piešťany, Hlohovec, Partizánske, Bánovce nad Bebravou.
Návštevníci zhodnotili pozitívne prostredie kúpaliska. Kvalita vody
bola počas poskytovania služieb bez akýchkoľvek závad, bola pravidelne kontrolovaná kontrolným orgánom Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v Nitre.
V rámci letnej sezóny prebiehali tieto akcie:
• volejbalový turnaj volejbalového oddielu STJV VÝCHOD
Ak sa chcete zbaviť starého,
alebo nepotrebného nábytku
mesto Topoľčany pre vás pripravil
po prvýkrát

ZBER STARÉHO
NÁBYTKU

SOBOTA 21.SEPTEMBER 2013
OD 8ºº - 11ºº HOD.

Ako na to?
Zatelefonujte na Mestský úrad Topoľčany
na tel. číslo 038/5340142 alebo pošlite
e-mail na ladislav.novotny@topolcany.sk
a nahláste nasledovné údaje:
1. Druh a počet nábytku
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu
bydliska a telefonický kontakt
Nábytok musí byť vyložený pred domom
v sobotu 21.9.2013 v čase od 8ºº - 11ºº
hod. V určený deň odoberieme z vašej
adresy vyložený nábytok. Vaše údaje
nám môžete nahlasovať do 19.9.2013
telefonicky počas úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do
tohto termínu. Z časových a logistických dôvodov nevynášame nábytok
z bytov, pivníc a povál. Nepotrebný nábytok je možné odovzdať bezplatne po celý
rok v priestoroch kompostárne mesta
Topoľčany na ul. Pivovarníckej. Žiadame
Vás, aby ste využili vytvorené podmienky
zo strany mestského úradu. Akékoľvek
požiadavky a pripomienky nám nahláste
na Mestský úrad Topoľčany, odbor správy
majetku a služieb p. Novotnému, číslo
telefónu 5340142.

Ing. Alžbeta Melicherová, vedúca OSMS

ZBER ELEKTROODPADU PRE BYTOVÚ ZÁSTAVBU
SOBOTA 28.9.2013 OD 8ºº - 15ºº HOD.
Mesto Topoľčany, Mestský úrad v Topoľčanoch, v spolupráci so združením ENVIDOM, pre vás pripravil zber
elektroodpadu. Vašu domácnosť zbavíte nepotrebných
elektrospotrebičov a zároveň pomôžete životnému prostrediu. Veľké domáce elektrospotrebiče sú napríklad:
chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu,
elektrické sporáky a rúry na pečenie, grily mikrovlnky, varné dosky, elektrické spotrebiče
na vykurovanie, odsávače pár, mobilné klímy. Zber sa týka aj malých domácich
elektrospotrebičov, sú to napríklad: vysávače, žehličky, hriankovače, kuchynské roboty,
mixéry, fritézy, mlynčeky a kávovary, elektrické nože, strihače vlasov, holiace strojčeky,
kulmy, fény, hodiny či váhy. Pre obyvateľov žijúcich v bytových domoch, bude zber starých
spotrebičov prebiehať rovnakou formou ako v minulé roky. Obyvatelia donesú staré
spotrebiče v stanovený deň na určené zberné miesto. Zberné miesta mobilného zberu
elektroodpadu

pre bytovú zástavbu v meste Topoľčany :

Čas

Ulica

8.00 – 8.30

Timravy

8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.10 – 13.40
14.10 – 14.50
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• volejbalový turnaj o pohár primátora mesta Topoľčany
• vodná atrakcia aquazorbing
• PROFI IMAGE organizované spoločnosťou Oriﬂame
S poľutovaním konštatujeme, že bolo počas leta poškodzované dobré meno Mesta Topoľčany ako prevádzkovateľa kúpaliska šírením
nepravdivých informácií o kúpaní zadarmo pre rómske obyvateľstvo
a o kontaminovanej vode. Je na škodu veci, že mnohí veria týmto
„zaručeným“ informáciám a nekontaktujú zodpovedných zamestnancov mesta. Mesto Topoľčany si je vedomé, že prevádzkovanie
kúpaliska je náročnou činnosťou a z toho dôvodu už teraz sa pripravujú rôzne návrhy na vylepšenie služieb, ako napr. parkovanie
a zatraktívnenie prostredia. Dúfame, že po realizácii zámerov
občania ocenia zatraktívnenie prostredia najmä pre najmenších.

Bližší popis zberného miesta

na trávniku medzi činž.1299 a 1457
stanovište separovaného zberu pri
Fullu
činž. 2699 (pri škôlke)
vedľa predajne chlieb-pečivo pred
M. Benku
činž. 2462
stanovište komunál. a separovaného
J. Matušku
zberu vedľa činž.2178
pri stanovišti komunál. a separ. zberu
P. O. Hviezdoslava
vedľa činž. 2262/32
parkovisko pred garážami vedľa
Gogoľova
činž.1888
stanovište komunál. a separ.zberu
Podjavorinskej
vedľa činž.1942
parkovisko pred obchodom Coop
Janka Kráľa
Jednota
kpt. Žalmana
pred obchodom COOP Jednota
Ul. Sedmikráskova (sídlisko pri predajni Artemis)

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
RODINNÉ DOMY

SOBOTA 28.9.2013
organizujeme odvoz starých spotrebičov priamo z vašich domácností!
Zber starých spotrebičov je bezplatný!!!

Ako na to?

Zatelefonujte na Mestský úrad Topoľčany na 038/5340142, 038/5340140
alebo pošlite e-mail na ladislav.novotny@topolcany.sk a nahláste
nasledovné údaje:
• Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
• Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt
V určený deň z Vašej adresy odoberieme nahlásený elektroodpad.

POZOR!!! Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 26.9.2013!
Telefonicky počas úradných hodín Mestského úradu, e-mailom
kedykoľvek do tohto termínu.
Mesto Topoľčany po štvrtýkrát organizuje zber starých spotrebičov takouto formou pre obyvateľov
rodinných domov žijúcich na území mesta Topoľčany a mestských častí Veľké Bedzany a Malé Bedzany.
Elektroodpad musí byť vyložený za bránou rodinného domu v deň zberu od 8ºº hod. do 15ºº hod. Zároveň
je potrebné, aby ste v priebehu dňa umožnili vstup pracovníkov zabezpečujúcim odvoz elektroodpadov za
bránu. Elektroodpad nevykladajte na ulicu!
Z časových a logistických dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál.

Odvezieme vám veľké spotrebiče (chladničky, práčky, TV, umývačky...) ako aj malé spotrebiče
(vysávače, žehličky, kávovary, fény, mikrovlnky, rádiá,...), ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera.
NOVÉ TRÉNINGOVÉ POMÔCKY PRE MLÁDEŽ MFK TOPVAR TOPOĽČANY
Mládežnícke kategórie MFK Topvar Topoľčany sa od júla 2013
môžu tešiť z nových tréningových pomôcok v celkovej výške
2972,90 €, ktoré boli zakúpené vďaka úspešnému projektu s názvom
„Zefektívnenie tréningového procesu mládeže v MFK Topvar
Topoľčany“. Tento projekt bol podporený vďaka Nadačnému
fondu Slovenskej Sporiteľne v Nadácii Pontis, ktorá každoročne
rozdeľuje ﬁnančné dotácie v celkovej výške 100.000 € v rámci projektu „Futbal to je hra“.
Dotácia na tento projekt bola schválená dňa 6.6.2013 a zhruba o mesiac neskôr bola podpísaná zmluva o poskytnutí grantu. Od polovice
júla už môžu mládežnícke mužstvá reálne využívať nové tréningové
pomôcky v rámci tréningového procesu. Z celkovej dotácie boli zakúpené úplne nové koordinačné rebríky na rozvoj koordinácie pohybov, 4 kusy ﬁgurín na nácvik priamych kopov, nové značkovacie
méty, 15 ks športtesterov, prostredníctvom ktorých majú tréneri
aktuálny prehľad o záťaži jednotlivých hráčov v danom okamihu
tréningu, 1 kus Športtesteru, ktorý je napojiteľný na počítač a po
tréningu môže tréner spätne vyhodnotiť celkové zaťaženie hráča,
ako i jeho prístup a aktivitu počas práve ukončenej tréningovej
jednotky. Ďalšou pomôckou je tzv. „Kick Ball“ (známy hlavne z futbalovej školy Ajaxu Amsterdam), ktorá rozvíja kopaciu techniku
a cit v nohe, slalomové tyče zamerané na nácvik vedenia lopty a obchádzanie súpera, prihrávkové oblúkové bránky a futbalové bránky
s otvormi. Úplnou novinkou v rámci tréningových pomôcok je tzv.
„Team Mate“, vďaka ktorému budú mladí chlapci trénovať kvalitu
prvého dotyku a spracovania lopty. Na rozvoj rýchlosti boli za-

kúpené nastaviteľné Agiliti prekážky. Na rozvoj sily boli zakúpené
nastaviteľné prekážky, ktoré sú okrem svojej ﬂexibility pri skladaní
aj zdravotne nezávadné v prípade pádu. Silu budú chlapci z MFK
trénovať aj na novej Bosu ﬁt lopte a zakúpené sú aj nové švihadlá.
Najvyššou položkou v rámci celého projektu sú nové prenosné
mládežnícke brány, ktoré sú zhotovené z hliníkového materiálu.
Ich výhodou je hmotnosť, ktorá je výrazne nižšia oproti starým
klasickým bránkam a ľahšie sa s nimi manipuluje pri prenášaní
v rámci tréningov, resp. pred zápasmi. Oveľa zásadnejší význam má
zdravotné hľadisko, pri nešťastnom páde bránky na dieťa, ktoré by
nemalo vplyv na jeho zdravie, resp. ohrozenie života. „Som veľmi
šťastný, že naši mladí chlapci budú trénovať s novými pomôckami,
nakoľko materiálne vybavenie pre tréning mládežníckych mužstiev
už nebolo ideálne. Nové pomôcky sú ľahšie manipulovateľné, zdravotne nezávadné a mnohé z nich (ako napríklad Team Mate) sú
úplnou novinkou v rámci tréningového procesu. Ja osobne mám
veľkú radosť zo športtesterov, ktoré nám umožnia väčšiu kontrolu
a spätnú väzbu v rámci celkovej tréningovej záťaže. Osobitnou kapitolou sú nové prenosné bránky z hliníkového materiálu pre potreby mladších žiakov a kategórie prípraviek. Na záver by som chcel
poďakovať Slovenskej Sporiteľni, Nadácii Pontis, všetkým ktorí
akýmkoľvek spôsobom podporili tento projekt a hlavne pánovi
Ing. Jánovi Detkovi s ktorým som priebeh celého projektu konzultoval a bez ktorého by sme dnes určite nové pomôcky nemali.“
Michal Caránek, šéftréner mládeže MFK Topvar Topoľčany.
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Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika č.1 v Topoľčanoch
organizuje akciu

JESENNÉ UPRATOVANIE
v dňoch 30.9.2013 – 27.10.2013
V jednotlivých častiach mesta budú podľa dolu uvedeného
harmonogramu pristavenia a vývozu kontajnerov pristavené
veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na
odvoz objemového odpadu z domácností. Objemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované veci, ktorých sa občania chcú
alebo potrebujú zbaviť. Jedná sa o veci, ktoré majú väčšie rozmery
a nedajú sa umiestniť do 110 L zberných nádob (domová zástavba), alebo do 1100 L zberných nádob na sídliskách. Sú to veci ako
napríklad: posteľ, kreslo, okno, nábytok, záchodová misa, radiátor
a podobne. Kontajnery neslúžia na zber bioodpadov v domovej
zástavbe. Ak by ste predsa mali bioodpad, prosím nevkladajte ho
do kontajnera. Väčšie konáre zviažte do zväzkov a menšie kusy
zeleného bioodpadu dajte do vriec a tieto uložte vedľa kontajnera.
Jesenné upratovanie sa nevzťahuje na likvidáciu nebezpečného
odpadu, ako napr. neónové trubice, chladničky, televízory, autobatérie a pod. Nebezpečný odpad je možné odovzdať bezplatne po
celý rok v priestoroch dotrieďovacieho dvora na ul. Pivovarníckej.

HARMONOGRAM PRISTAVENIA A VÝVOZU KONTAJNEROV:
1) 30.9.2013 – 6.10.2013
Mestský výbor č. 5 (IBV „Mravenisko“) ohraničený ulicami:
Tovarnícka, Brezová, Malinová, A.Hlinku, Jilemnického
2) 7.10.2013 – 13.10.2013
Mestský výbor č. 6 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
3) 14.10.2013 – 20.10.2013
Mestský výbor č. 4 (IBV pri CHocine) – ohraničený ulicami:
Pod Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka, Puškinova, Kalinčiakova
4) 21.10.2013 -27.10.2013
Mestské výbory č. 1, 2, 3, t.j. sídliská Juh, Východ, Stred I. a II.,
sídl.F, IBV pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova,
Fraňa Kráľa, Mieru, Dr. Adámiho, Športovcov

STANOVIŠTIA KONTAJNEROV:
1) ul.Sedmikráskova - oproti obchodu pri trafostanici
ul.Rastislavova
- na rohu s ul.Sládkovičovou

ul.Malinová
ul.Nezábudkova
ul.Mojmírova

- na rohu s ul.Brezovou
- pri tenisových kurtoch
- 2 ks kontajnerov pri garážach
na rohu s ul. Rastislavovou
2) Malé Bedzany
- pod cintorínom ul. Záhumnie
- parčík
- za mostom
Veľké Bedzany
- požiarna zbrojnica
- ul.Čerešňová – Kubrická
- ul.Broskyňová – otoč autobusu
3) ul.Inovecká
- 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na
každom konci ulice a budú sa každý deň
k sebe približovať
ul. Jaselská
- 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na
každom konci ulice a budú sa každý deň
k sebe približovať
ul.Budovateľská - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na
každom konci ulice a budú sa každý deň
k sebe približovať
ul.Družby
- zástavka MHD
ul.Topoľova
- roh s ul.A.Grznára
4) Sídl. JUH
- ul.M.Benku - pri novinovom stánku
- ul.Fullu - vedľa ZŠ pred činž.2699
Sídl. Východ
- ul. P.O.Hviezdoslava – pri hokejbalovom
ihrisku
- ul.J.Matušku – stanovište smetných nádob
vedľa činž.2178
Sídl. Stred I. a II. - ul.Palárikova na rohu s ul.J.Bottu
- ul.Bernolákova – pri činž.2037
Sídl. F
- ul.Gogoľova – pred garážami
- ul.Podjavorinskej – pri činž 1942
IBV pri nemocnici: ulice: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova,
Fraňa Kráľa, Mieru, Dr.Adámiho, Športovcov

DISKUSIA OKOLO REKONŠTRUKCIE FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA
V posledných dňoch pokojnú hladinu spoločenských vôd
v Topoľčanoch rozvlnila správa o rozhodnutí vlády SR a SFZ o ponuke viacerým mestám a aj mestu Topoľčany, nenávratný príspevok vo výške 750 tis. eur (zhruba 22,6 mil. Sk) na rekonštrukciu
futbalového štadióna. Celková suma investície tak bude vo výške
1,25 mil. eur. Dozvedel som sa o organizovaní ankety proti investovaniu prostriedkov mesta do tejto rekonštrukcie. Všetkým jej
odporcom chcem pripomenúť, že sa v tomto prípade vôbec nejedná iba o futbal a jeho podporu. Futbal bude v Topoľčanoch žiť aj
bez rekonštrukcie štadióna, samozrejme s tým, že na opravy jeho
objektov budú v ďalších rokoch potrebné nemalé ﬁnančné náklady, tak ako tomu bolo v minulých rokoch u športovej haly, krytej
plavárne alebo zimného štadióna a o niekoľko rokov možno dosiahnu výšku dnes požadovanej investície. V diskusii okolo projektu si
treba tiež uvedomiť, že rekonštrukcia v takom rozsahu predstavuje
vybudovanie reprezentačného zariadenia v podobe viacúčelovej
spoločensko – kultúrnej a športovej arény priamo v strede mesta

na ploche terajšieho futbalového štadióna. Jedná sa o racionalizáciu využitia atraktívneho priestoru mesta, v ktorom jeho časti
dnes nie sú vôbec využívané. Po rekonštrukcii určite vzniknú voľne
plochy, ktoré sa budú môcť komerčne využívať a tým zabezpečiť
návratnosť požadovanej investície. Som presvedčený, že takáto
príležitosť sa pre mesto v tomto storočí už nezopakuje a nevyužiť
ju by bolo neodpustiteľnou chybou. Mesto Topoľčany potrebuje
vhodné priestory pre organizovanie spoločensko – kultúrnych
podujatí v letnom období, ktoré dnes chýbajú. Kryté tribúny
s miestami výlučne na sedenie, ktoré sú podmienkou získania
ﬁnančných prostriedkov, nové osvetlenie, nové ozvučenie vhodné
pre akékoľvek podujatia, sociálne zázemie pre divákov a pod. sú
predpokladom pre dôstojné organizovanie akcií, presahujúcich
rámec mesta. Prajem si, aby zdravý rozum a objektívne hodnotenie prevládlo v našom meste a aby sme neodmietli príležitosť, na
ktorú čakajú mestá ako Komárno, Štúrovo, Nové Zámky, dokonca
i Šamorín a možno aj ďalšie.
Ing. Ľudovít Štros, dôchodca
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I. TOPOĽČIANSKE MALIARSKE SYMPÓZIUM
Pri príležitosti 840. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Topoľčany z r. 1173, ktorá bola deklarovaná počas panovania Belu
III, panujúceho v r. 1172 – 1196, sa v našom meste po prvý krát
uskutočnilo I. Topoľčianske maliarske sympózium. História nášho
mesta je bohatá a tá sa stala i témou pre umelcov maliarskeho
sympózia, ktorí vo svojich výtvarných artefaktoch, počas týždňa
od 12. 8. do 17. 8. 2013, zdokumentovali individuálnym výtvarným
pohľadom nielen historické dominanty nášho mesta, ale i súčasnú
architektúru a pulz života súčasnej doby. K projektu boli oslovení
nasledovní umelci: akad. maliar Jozef Dobiš, Mgr. Ivan Greguš,
Mgr. art. Peter Hitzinger, Mgr. Ján Huňady a Mgr. Jozef Krajčík.
Najmladšími účastníčkami sympózia boli Mgr. Edita Smiešková
a Mgr. Eva Szóradová. Umelci počas sympózia vytvorili inventné,
kreatívne maliarske výpovede hovoriace o dávnej histórii mesta
Topoľčany, jej významných charakteristikách nielen sakrálnych, ale
zaznamenali i tvár súčasnej architektúry mesta Topoľčany. Autori
tvorili v technikách, olej, akryl a sprej.
Jozef Dobiš namaľoval architektonické dominanty Topoľčian - kostol Nanebovzatia Panny Márie, secesnú Mestskú radnicu z r. 1912
v duchu geometrickej abstrakcie s impresívnymi prvkami. Ivan
Greguš monochromatickú mestskú architektúru.
Maľbu sprejmi oživil graﬁckým rasterom. Peter
Hitzinger v sakrálne ladených dielach pretavil
štylizované prvky expresívnej abstrakcie, pričom

využil i impresívnu kontrastnú farebnosť. Ján Huňady, ponorom
do minulých stáročí, využil koncept s premaľbou, ktorá vrstvuje
minulé stáročia. Jozef Krajčík zaznamenal známe dominanty situované na hlavnom námestí – stredovekú studňu v pozadí s architektúrou mesta, Trojičný stĺp a známu budovu Monaka. Edita
Smiešková prepojila vo svojich dielach „Vo vrstvách času“ ﬁgurálne
prvky s lettristickými.
Eva Szóradová v historicky ladených fresch maľbách zaznamenala
fragmenty architektúry Topoľčianskeho hradu v komunikácii s lettrizmom, ktoré dokumentuje stredoveké písmo.
Veríme, že takéto podujatie v našom meste
nebude ojedinelé a v budúcnosti sa bude
orientovať i na iné
výtvarné
médiá,
napríklad rezbársku
a sochársku tvorbu.
Umelecké
artefakty, ktoré vzniknú
budú
skrášľovať
a estetizovať mestské životné prostredie občanov nášho
mesta. Poďakovanie
patrí všetkým zúčastneným umelcom
i organizátorom tohto podujatia z Galérie mesta Topoľčany.
Ing. Veronika Gubová, referentka org. odboru

MsKS TOPOĽČANY PRIPRAVUJE
19.10.2013 - bláznivá komédia
Gábor Gergely

NA KOHO TO SLOVO PADNE
účinkujú: Lukáš Latinák, Juraj Kemka.
Robo Jakab, Marian Miezga,
Vladimír Kobielsky
25.-26.10. 2013 – Dom kultúry

TOPOĽČIANSKA KOŠTOVKA
26. 11. 2013 – koncert

CIGÁNSKI DIABLI
Objednávky: MsKS, odd. KVA Topoľčany
Tel. 038/5369 427 • 0903 57 28 69
e-mail: mskskva@naex.sk

Mesto Topoľčany, MsKS Topoľčany vás pozývajú na

VEĽKÝ TOPOĽČIANSKY

JARMOK

3. – 5. októbra 2013
pestrý výber tovaru, bohaté dary jesene, kultúrny program, jarmočné atrakcie
Kultúrny program pred Domom kultúry
štvrtok 3. október 2013 • 16.00 - 23.00 hod. • Hudobná skupina IMPRESS
piatok 4. október 2013 • 16.00 - 23.00 hod. • Country kapela TEXAS
sobota 5. október 2013 • 16.00 - 23.00 hod. • Hudobná skupina AMADEO
Bližšie informácie na webovej stránke mesta www.topolcany.sk
alebo na č. tel.: 038/53 40 206
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HODOVÉ SLÁVNOSTI PRI PRÍLEŽITOSTI 840. VÝROČIA 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O MESTE TOPOĽČANY
V Topoľčanoch sa počas tretieho augustového
ustového víkendu
uskutočnil 19. ročník Topoľčianskych hodov, ktoré sa
v tomto roku niesli v znamení 840. výročia
prvej písomnej zmienky o meste Topoľčany
z roku 1173. Už tradične boli hody spojené
s bohatým kultúrnym programom, remeslami, predajnými stánkami a výbornou zábavou..
Topoľčany opäť zaplnili stánky s pestrou poonukou predávaného sortimentu, kolotočov
ov
a rôznych atrakcií, ktoré k hodovým
slávnostiam neodmysliteľne patria.
Návštevníci si počas týchto dní
ní vychutnali krásne počasie, príjemnú
mnú
atmosféru a dobré občerstvenie.
nie.
Trojdňový kultúrny maratón
ón
sa začal v piatok 16. augusta
ta
v Spoločenskom dome slávnosttným zasadnutím Mestskéhoo
zastupiteľstva v Topoľčanoch,
na ktoré prijal pozvanie významný rodák z Topoľčian
a súčasný predseda vlády SR
ho zasadRóbert Fico. V rámci slávnostného
nutia Ing. Peter Baláž udelil aj pamätné listy
primátora mesta významným osobnostiam
z oblasti kultúry, medicíny a vedy, školstva,
športu a spoločenského života. K honosnej atmosfére slávnostného mestského
olin
zastupiteľstva prispel aj koncert Violin
orchestra Bratislava. Na námestí M. R.
nej
Štefánika patril piatkový večer hudobnej
né
skupine Disk. O zábavu bolo postarané
aj pri Dome kultúry, kde sa už tradičnee
koncentrovali stánky s občerstvením
m
a k dobrej zábave hrala kapela Pohoda..
Nasledujúci deň pokračovali slávnosti
hodovým pretekom v streľbe na batérii na asfaltové terče o Putovný pohár primátora mesta Topoľčany na
ecstrelnici PZ Bebrava a ukážkou umeleckých remesiel na Nám. M. R. Štefánika. Na jarmok zavítalo
mi sa objavili rezbári,
rezbári
množstvo remeselníkov, medzi ktorými
drôtikári, remeselníčky, ktoré vyrábajú výrobky z ľanu.
V sobotu bolo hlavným lákadlom pre návštevníkov pečenie
býka, ktorého opečené kúsky mizli spred očí. Nadšenci
umenia si na svoje prišli v Galérii mesta Topoľčany, kde
Topoľčian
sa konala vernisáž k prvému Topoľčianskemu
maliarskemu sym
póziu. Zvyšok
sympóziu.

sobotné
sobotného večera spríjemnili hudobná skupina M – TRIO a súťažiaci z televíznej relácie
d
Let´s dance
a Erik Ňarjaš spolu s jeho hosťami
(Jakub Petraník, Andrea Zimányiová, Diva,
Filip Jančik s kapelou, Lucia Molnárová,
Miro Jaroš, Petra Kepeňová a iní). V nedeľu
čak na návštevníkov bohatý program.
čakal
N úvod nedeľného popoludnia
p
Na
zaspievala mužská spevácka
s
skupina
Lidovec,
k
ktorá
prezentuje
p
piesne
a zvyky obce
So
Solčany,
ale aj blízkeh či ďalekého okokeho
lia. V rámci hlavného
hodo
hodového
programu
na námestie zavítala
družin kráľa Bela IV.,
družina
ktorý slávnostne odovzdal do
d rúk primátora
me
m
PPetra B
láž užž spomínanú písomnú
mesta
Baláža
zm
zmienku. Po historických obrazoch nasledoval
valo vystúpenie súboru Fête de la musique
Ve
Vendôme z Francúzska, ktorý nám svojimi
tra
tradičnými piesňami o láske, krásnej prírode,
o živote námorníkov, či vojakov z rôznych
re
regiónov Francúzska priblížili svoju kultúru,
ttance a zvyklosti. Nechýbali ani vystúpen
nia Topoľčianskeho súboru mažoretiek,
T
Tanečného klubu NOVUM a študentov Súkkromného konzervatória Dezidera Kardoša.
JJedinečný
d
hudobný zážitok divákom prin
nieslo zoskupenie troch spevákov s názvom
LA GIOIA, ktorí sú známi interpretáciou piesní
v štýle
š
belcanta. Vo večerných hodinách námestie roztancovala spevácko-tanečná show NANA
a hu
hudobná skupina M- TRIO. Program v posledný
deň hodových slávností pokračoval zábavou aj pri
kultúrnom dome, kde od popolud
ludnia do neskorých večerných
ho
hodín vystúpili členovia hudobnej
sk
skupiny Žochári. Veríme, že každý
ná
návštevník Topoľčianskych hodov
si našiel „to svoje“ v bohatom
a pestrom programe týchto osláv.
Mgr. Janetta Kadliečková
vedúca org. odboru
Ing. Veronika Gubová,
referentka org. odboru
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náklad: 10 500 ks • za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori • mediálna rada MsZ si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť,
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