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ITF SLOVAKIATOUR 2013
Veľtrh ITF Slovakiatour je najdôležitejším
veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku
a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia
v regióne Strednej Európy. V dňoch 24. 27. januára 2013 Incheba Expo Bratislava
privítala vystavovateľov a návštevníkov významných veľtržných podujatí 19. veľtrhu

republiky. Celkovo sa na veľtrhu predstavilo
410 vystavovateľov z Brazílie, Cypru, Českej
republiky, Čiernej Hory, Egypta, Chorvátska,
Jamajky, Kanady, Maďarska, Namíbie, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenska, Srbska,
Talianska, Tuniska, Turecka, USA, Veľkej Británie. Veľtržné podujatie navštívilo 72 913

veľvyslanci a ostatní členovia diplomatického zboru, zástupcovia zahraničných
centrál cestovného ruchu zo zúčastnených
krajín, zástupcovia profesijných združení,
vystavovatelia, slovenské médiá a ďalší hostia.
Mesto Topoľčany ako súčasť stánku Nitrian-

cestovného ruchu ITF Slovakiatour, 20.
výstavy Poľovníctvo a oddych a 5. výstavy
Wellness a ﬁtness. Veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour návštevníkom ponúkol
komplexný pohľad na oblasť cestovného
ruchu. Veľtrh sa konal pod záštitami prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana
Gašparoviča a ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Jána Počiatka. Odbornú spoluprácu
prevzal Zväz cestovného ruchu Slovenskej

návštevníkov. Na slávnostnom otvorení
podujatia, sa okrem významných hostí
z ministerstiev SR a ČR, zúčastnili prezident
SR Ivan Gašparovič, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír
Jahnátek, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, predseda
Združenia miest a obcí Slovenska a primátor
mesta Nitra Jozef Dvonč, primátori a starostovia zúčastnených miest a obcí, medzi
nimi aj primátor Topoľčian Peter Baláž,

skeho samosprávneho kraja prezentovalo
na tomto veľtrhu nielen mesto samotné,
ale predovšetkým regionálny rozvoj a cestovný ruch v rámci projektu pod názvom
KLASTER Topoľčany. Veľtrh ITF SLOVAKIATOUR spoločne s veľtrhom gastronómie
a ďalšími súbežnými akciami aj v tomto roku
potvrdil, že patrí medzi najatraktívnejšie
a najväčšie veľtržné podujatie na Slovensku.
Mgr. Janetta Kadliečková,
vedúca organizačného odboru
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KOMFORT = KOMFORTNÉ BÝVANIE PRÁVE PRE VÁS . . .
Novovzniknuté Zariadenie pre seniorov Komfort, n. o. Topoľčany,
sídli v zrekonštruovanej budove materskej školy na Ul. Podjavorinskej 2120 v Topoľčanoch (sídlisko F) a je situované v malom parku
uprostred prírody, čo umožňuje pokojné, príjemné, ale aj aktívne
využitie času seniorov. Zariadenie pre seniorov ponúka náležitý
komfort a pohodlie. Disponuje s kapacitou 51 lôžok s celoročným
pobytom. Zariadenie ponúka ubytovanie, stravu, starostlivosť a spoločenský život, má výťah a celé priestorové vybavenie je riešené bezbariérovo, so zreteľom na bezpečnosť a spokojnosť našich klientov.
1 - lôžková izba (klient) mesiac (30 dní)
strava
strava
strava
5x denne
3x denne 1x denne (obed)
ubytovanie
335,34 €
335,34 €
335,34 €
strava
176,10 €
147,30 €
68,45 €
vlastný spotrebič
1,00 €
1,00 €
1,00 €
na izbe
mesačný náklad 512,44 €
483,64 €
404,79 €
2 - lôžková izba (klient) mesiac (30 dní)
strava
strava
strava
5x denne
3x denne 1x denne (obed)
ubytovanie
278,074 € 278,074 €
278,074 €
strava
176,10 €
147,30 €
68,45 €
vlastný spotrebič
1,00 €
1,00 €
1,00 €
na izbe
mesačný náklad 455,17 €
426,37 €
347,52 €
Seniori sú ubytovaní v dvoch častiach – pavilónoch A a B na
poschodí v 28 izbách
• 23 izieb je dvojposteľových
• 5 izieb je jednoposteľových
(úhrada sa odvíja od veľkosti užívanej podlahovej plochy poskytovaných služieb)

• nadštandardné služby - zahŕňajú používanie vlastného
televízora, mikrovlnky, varnej kanvice, žehličky, rádia – úhrada za mesiac a kus : 1 EUR
• prevádzanie na vyšetrenie (s výnimkou imobilných klientov
a úrazov): 0,50 EUR
• strava je dovážaná
• päť jedál (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)
• klient si nemusí objednať všetko, môže odobrať iba dve jedlá,
ale obed je povinný
• Pre potreby duchovnej kultúry mesto Topoľčany, pod vedením
primátora mesta Ing. Petra Baláža v spolupráci s Rímsko-katolíckym farským úradom Topoľčany, pod vedením miestneho dekana Mons. ThLic. Mariána Dragúňa, sa rozhodli zriadiť kaplnku,
ktorá bude zasvätená vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi.
• Slávnostná vysviacka a konanie bohoslužieb bude oznámené
nielen klientom, ale aj širokej verejnosti.
Pripravila: Mgr. Dagmar Kollárová, Zariadenie pre seniorov Komfort

FAŠIANGY V ZUŠ LADISLAVA MOKRÉHO V TOPOĽČANOCH

Fašiangy sú prechodným obdobím medzi zimou a jarou. Začínajú
v nedeľu na sviatok troch kráľov a končia v utorok o polnoci pred
Popolcovou stredou. Od dávna sa spájali s veselosťou, zábavami,
hrou a karnevalmi. Prvý februárový týždeň sa pravú fašiangovú
náladu pokúšali vytvoriť aj učitelia a žiaci ZUŠ L. Mokrého
v Topoľčanoch. Od pondelka sa priestory školy premenili na miesto,
kde sa prechádzali princezné, víly a iné rozprávkové bytosti, aby
si spolu zatancovali na hodinách tanečného odboru. Fašiangový
týždeň vyvrcholil vo štvrtok, veľkým koncertom, na ktorom sa publiku predstavili žiaci hudobného odboru v originálnych maskách.
Obecenstvo si tak mohlo vypočuť hru na hudobných nástrojoch
v netradičnom podaní. Z ďalekého Egypta pricestoval faraón, aby
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zahral na akordeóne. Malá čarodejnica spolu s indiánkou vykúzlili
pekné skladbičky prostredníctvom tónov klavíra. Na gitare zahrala
kovbojka a čierna čarodejnica. Známu pieseň skupiny Beatles prednieslo akordeónové kvarteto z tajomnej Cosa Nostry. Z nástrojov
nechýbal keyboard, na ktorom zahral kovboj. Z neba priletel Batman, aby potešil hrou na akordeóne podobne ako Slovák v kroji
z minulého storočia. Záver koncertu patril najmladším žiakom
tanečného odboru, ktorý za sprievodu klavíra, na ktorom hral
Mexičan, zatancovali na slovenské ľudové riekanky a piesne. Tie zaspievala Pipi dlhá pančucha. Celý koncert svojou náladou prispel
k veselej atmosfére fašiangov.
J. Michaličková

FINANCOVANIE ŠKOLSTVA V ROKU 2013
Úvodom tohto krátkeho exkurzu k téme, ktorá rezonuje v celej
našej spoločnosti , by som chcel povedať, že vzdelávanie detí ako aj
dospelých je ozaj hodné veľkej pozornosti nás všetkých. Už niekoľko
mesiacov všetci pozorne sledujeme vývoj v tejto oblasti. Mesto
najmä z hľadiska meniacej sa legislatívy, ktorá má predovšetkým
ekonomické dopady na jednotlivé subjekty poskytujúce vzdelanie
našim deťom. Predmetnú problematiku stále sleduje aj ZMOS a už
v mesiaci marec bude zvolaná programová konferencia ZMOS-u,
ktorá určite prinesie mnohé podnetné návrhy pre rokovanie
stavovskej organizácie miest a obcí k tak náročnej téme. No ale
vráťme sa k súčasnému stavu. Mesto musí v súlade so zákonom
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v škole a v školskej samospráve
prijať všeobecne záväzné nariadenie mesta a pre oblasť originálnych
kompetencií určiť:
• podrobnosti ﬁnancovania ZUŠ, MŠ, šk. jedálni, šk. klubov detí,
centier voľného času
• výšku ﬁnančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy,
odvody a bežnú prevádzku ZUŠ, MŠ, šk. jedální, ŠKD,CVČ
• lehotu na predkladanie údajov potrebných na ﬁnancovanie
týchto subjektov
• deň v mesiaci, v ktorom budú zaslané ﬁnančné prostriedky
neštátnym zriaďovateľom / súkromné a cirkevné školy / a vlastným školám.
Pred prijatím VZN si mesto muselo určiť objem ﬁnančných prostriedkov, ktoré budú rozdelené na mzdy a prevádzku pre ZUŠ,MŠ
a školské zariadenia na území mesta. Východiskom pre stanovenie týchto ﬁnancií je prognóza výšky ﬁnančných prostriedkov pre
obce a mestá z výnosu dane z príjmov fyzických osôb podľa zákona 564/2004 Z.z. a v súlade s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z.
v platnom znení. Mesto Topoľčany vychádzalo pri príprave VZN
č. 14/2012 z konzervatívneho odhadu prognózy výšky výnosu

dane spracovaného ZMOS-om. Konzervatívny odhad prognózy
výšky výnosu dane zohľadňuje riziká vývoja ekonomiky deﬁnované
v rozpočte verejnej správy pre rok 2013.V prípade, ak by nebol dosiahnutý výnos dane fyzických osôb podľa prognózy, bude nutné
opäť zasiahnuť do VZN. Od roku 2013 došlo k zásadnej zmene ﬁnancovania pre Centrá voľného času. Medzi CVČ sa od 1.1. tohto
roku zaraďujú aj krúžky pre žiakov na základných školách. Kým
v minulosti mesto dostávalo ﬁnančné prostriedky zo štátu na všetky
deti bez ohľadu na trvalý pobyt, ktoré svoje voľno časové aktivity realizovali v krúžkoch, od tohto roku dostáva mesto ﬁnančné
prostriedky len na deti s trvalým pobytom v meste Topoľčany.
Uvedená zmena znamená výpadok príjmov mesta v tejto oblasti
v čiastke 293 607 €. Príjem mesta bol teda v minulom roku vyšší
o uvedenú sumu a mesto mohlo prispievať väčšou mierou aj
napríklad na činnosť školských družín. Finančné prostriedky na deti
z obcí, ktoré navštevujú záujmové vzdelávanie v CVČ, podľa novej
legislatívy, dostávajú priamo obce, kde deti majú trvalý pobyt. Je
na príslušnom starostovi obce a obecnom zastupiteľstve, či podporia svojich obyvateľov, teda deti ktoré navštevujú CVČ mimo ich
trvalého bydliska. Mesto neposkytuje ﬁnančné prostriedky len tým
školám, ktorých je zriaďovateľom, ale aj školám neštátnym t.j. súkromným alebo cirkevným, ktorým v zmysle zákona musí poskytnúť
minimálne 88% prostriedkov z toho čo dáva na dieťa v zariadení,
ktorého je zriaďovateľom. Hlavným príjmom mesta je podiel na
dani z príjmu fyzických osôb zo štátneho rozpočtu a až 40 % z tejto
čiastky predstavujú príjmy pre školstvo, ktoré sú závislé na počte
detí v školách. Je nutné povedať, že tento príjem mesta priamo závisí od skutočného výberu danej dane štátom, a preto mesto problematiku vývoja príjmov nepretržite sleduje a hľadá riešenia pre
zabezpečenie chodu vzdelávacích zariadení.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

MESTO TOPOĽČANY, GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY, ZUŠ L. MOKRÉHO TOPOČANY, TRIBEČSKÉ MÚZEUM TOPOĽČANY,
ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA V TOPOĽČANOCH, LIGA PROTI RAKOVINE V TOPOĽČANOCH, ZŠ A SOŠ POTRAVINÁRSKA TOPOĽČANY,
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY
pozývajú občanov a návštevníkov mesta Topoľčany na podujatie

Veľká noc v ľudových tradíciách
V GALÉRII MESTA TOPOĽČANY NA NÁM. M.R.ŠTEFÁNIKA
Program:

20. 3. 2013 13.00 h
13.15 - 16.00 h
21. 3. 2013 09.00 - 16.00 h
22. 3. 2013 09.00 - 16.00 h
o 15,30 h

Oﬁciálne otvorenie
„Veľká noc v ľudových tradíciách“
Prehliadka pre verejnosť
Prehliadka pre verejnosť
Prehliadka pre verejnosť
Vynášanie Moreny k rieke Nitra

Čaká na vás kultúrny program, ukážky výroby a zdobenia ľudovoumeleckých výrobcov kraslíc, korbáčov, veľkonočného pečiva, výstava
prác žiakov ZŠ a rôznych ručných prác s veľkonočnou tematikou.
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL PRE ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Absolvovanie materskej školy nie je povinné, záujem o predškolský
výchovno-vzdelávací proces sa každoročne zvyšuje, do materskej
školy sa spravidla prijímajú deti vo veku od troch do šiestich rokov
a kapacitné možnosti materských škôl nie sú neobmedzené. Aj tieto
faktory by mali vziať do úvahy záujemcovia o umiestnenie dieťaťa
do materskej školy.
V Topoľčanoch sa uskutočňuje zápis detí do materských škôl (na
tzv. predprimárne vzdelávanie) pre nasledujúci školský rok už
tradične počas prvých dvoch marcových týždňov.
Vzhľadom k tomu, že všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany majú právnu subjektivitu, sa tento proces neuskutočňuje centrálne, ale organizačne ho zabezpečuje každá
materská škola. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (rodiča) dieťaťa (odporúčame
vyzdvihnúť si vzorové tlačivo u príslušnej riaditeľky materskej
školy). Zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy
svoju žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. Povinnosťou každej
riaditeľky materskej školy je žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
zaevidovať a odpovedať na ňu formou rozhodnutia. O prijatí
dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy.
Kompetencia riaditeľky materskej školy spočíva aj v tom, že dieťa
neprijme (napr. z kapacitných dôvodov). Miesto a termín podávania žiadostí zverejňuje každá riaditeľka materskej školy prostredníctvom oznamu umiestneného na budove materskej školy príp. na
inom verejne dostupnom mieste už od 15. februára 2013. Uvedený
oznam musí obsahovať aj podmienky prijímania detí, ktoré vždy
určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou
radou školy. Kritéria prijímania detí sa preto môžu na úrovni jednotlivých materských škôl do určitej miery odlišovať.
V prípade, ak bude počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej
školy vyšší ako sú kapacitné možnosti materskej školy, prednostne
sa do materskej školy prijímajú :
• deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

PRIJÍMA

Tento postup stanovuje zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Do materskej školy je možné vo výnimočných
prípadoch prijať aj dieťa mladšie ako tri roky. Pre deti vo veku do
troch rokov sú však v Topoľčanoch k dispozícií predovšetkým mestské detské jasle. Mestské detské jasle sídlia v budove materskej školy
na ulici Ľ. Fullu. Ich súčasná kapacita je 21 detí.
Ak dieťa nebude prijaté do materskej školy, kde sa zápis uskutočnil,
je možné informovať sa na voľné miesta v iných materských školách.
Okrem toho má zákonný zástupca dieťaťa možnosť dohovoriť sa
s riaditeľkou materskej školy, kde bolo dieťa zapísané na tom, aby
žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bola naďalej vedená
v evidencii riaditeľky materskej školy - prostredníctvom tzv. zoznamu žiadateľov. Bližšie informácie o dennom režime v materskej
škole, mesačných poplatkoch, výchovno-vzdelávacom programe
predprimárneho vzdelávania, aktivitách, činnosti a ponuke materskej školy poskytne záujemcom príslušná riaditeľka materskej školy.
Legislatívne a procedurálne náležitosti týkajúce sa prostredia materských škôl, poradenstvo a informačný servis zabezpečuje oddelenie
školstva MsÚ Topoľčany. Na záver uvádzame prehľad materských
škôl pôsobiacich v zriaďovateľskej kompetencii Mesta Topoľčany:
• Základná škola s materskou školou, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
• Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
• Materská škola, J. Kráľa 1594/1, Topoľčany
• Materská škola, Lipová 1736/2, Topoľčany
• Materská škola, Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany
• Materská škola, Škultétyho 2630/10, Topoľčany
• Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
• Materská škola, Tribečská 2703/10, Topoľčany
• Materská škola, Čerešňová 90/44, Topoľčany - Veľké Bedzany.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých materských školách (vrátane
kontaktných údajov) a ďalšie informácie o zápise detí do materských škôl sa nachádzajú na webovej stránke www.topolcany.sk
v časti školstvo.
Zápis detí do všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany pre školský rok 2013/2014 sa uskutoční
v dňoch 1. marca - 15. marca 2013.
Mgr. Tibor Mócik
Spoločný školský obecný úrad Topoľčany

OBCHODNÁ FAKULTA EKONOMICKEJ UNIVERZITY
ŠTUDENTOV NA PEDAGOGICKOM PRACOVISKU V TOPOĽČANOCH

Bude to už osemnásť rokov, čo sa stali Topoľčany i vysokoškolským
mestom a vytýčilo si odvážny cieľ poskytnúť občanom mesta
Topoľčany a okolia kvalitné vzdelanie. Chceme upozorniť širokú
verejnosť, najmä rodičov a maturantov topoľčianskych stredných
škôl ako aj maturantov z regiónu Hornej Nitry, že za vysokoškolským
vzdelaním nemusia cestovať desiatky kilometrov do Bratislavy.
Ekonomická univerzita úspešne obstála v akreditácii Ministerstva
školstva ako univerzita a patrí medzi slovenské najstaršie a najkvalitnejšie vysoké školy. Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave Ing. Štefán Žák, PhD. naznačil perspektívu

ďalšieho vzdelávania na Obchodnej fakulte v Topoľčanoch, o čom
svedčí úprava prijímacích kritérií na Obchodnej fakulte, ako aj
predĺženie termínu podávania prihlášok na štúdium

do 31. marca 2013
Mesto Topoľčany, Mestské zastupiteľstvo a aj primátor mesta Ing.
Peter Baláž, plne podporujú vysokoškolské vzdelávanie v našom
meste. Uvedomme si konečne, že Topoľčany sú vysokoškolským
mestom, že Vy a Vaše deti môžete v dnešnej ekonomickej a ﬁnančnej
kríze študovať v Topoľčanoch na vysokej škole.

RADNIČNÉ ZVESTI UŽ AJ PRE NEVIDIACICH V DIGIBOOKS

Digitálna knižnica pre nevidiacich Digibooks – www.digibooks.sk, spravovanú občianskym združením Infoblind má spracovaných
a zaradených cca 60 000 publikácií, medzi ktoré sa od roku 2013 zaradili aj naše noviny pre občanov mesta Topoľčany pod názvom Radničné
zvesti. V digitálnej knižnici a známej knižnici Braillnet sú uvedené všetky čísla Radničných zvestí, ktoré boli doposiaľ vydané, t.j. od roku 2008
a nevidiaci si ich môžu prečítať prostredníctvom tejto webovej adresy: https://www.digibooks.sk/show.php?id=24084
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OZNAM
Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika č. 1 v Topoľčanoch organizuje akciu

JARNÉ UPRATOVANIE v dňoch 8. 4. 2013 – 5. 5. 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.
Jarné 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.
Elektroodpad sa bude zbierať počas akcie jarné upratovanie na sídliskách na určených zberných miestach v sobotu dňa 27. 4. 2013.
V domovej zástavbe bude elektroodpad odvážaný na základe nahlásenia na telefónnom čísle 5340142, alebo na e-mailovej adrese:
ladislav. novotny@topolcany. sk
Žiadame Vás, aby ste využili vytvorené podmienky zo strany mestského úradu. Akékoľvek požiadavky a pripomienky nahláste na
Mestský úrad Topoľčany, odbor správy majetku a služieb na uvedenom telefónnom čísle.

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov:
1) 8. 4. 2013 – 14. 4. 2013
Mestský výbor č. 4 (IBV pri Chocine) – ohraničený ulicami: Pod
Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka, Puškinova, Kalinčiakova
2) 15. 4. 2013 – 21. 4. 2013
Mestský výbor č. 5 (IBV „Mravenisko“) ohraničený ulicami:
Tovarnícka, Brezová, Malinová, A. Hlinku, Jilemnického
3) 22. 4. 2013 – 28. 4. 2013
Mestský výbor č. 6 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
Mesto Topoľčany – Mestský úrad, správa pohrebísk oznamuje, že
v prípade záujmu je možnosť vystavenia parte vo vývesnej tabuli
na mestskom úrade. Parte môžete zanechať v podateľni mestského úradu.

4) 29. 4. 2013 -5. 5. 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. 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
2) Ul. Sedmikráskova - oproti obchodu pri trafostanici
Ul. Rastislavova
- na rohu s Ul. Sládkovičovou
Ul. Malinová
- na rohu s Ul. Brezovou
Ul. Nezábudkova - pri tenisových kurtoch
Ul. Mojmírova
- 2 ks kontajnerov pri garážach na rohu
s Ul. Rastislavovou
3) Malé Bedzany
- pod cintorínom, parčík, za mostom
Veľké Bedzany
- požiarna zbrojnica
- Ul. Čerešňová – Kubrická
- Ul. Broskyňová – otoč autobusu
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

VEREJNÉ OSVETLENIE

Mesto Topoľčany na základe Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie ﬁnančnej stability verejného
sektora na rok 2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska zo dňa
18.10.2012, potrebuje ušetriť oproti minulému roku
10% ﬁnančných prostriedkov na spotrebu elektrickej
energie pre verejné osvetlenie. Preto sme pristúpili
k riešeniu vypínania svietidiel verejného osvetlenia na
sídliskách a v mestských častiach Veľké a Malé Bedzany. Na niektorých uliciach je vypnuté každé druhé
svietidlo nastálo a na frekventovanejších uliciach sa
vypína každé druhé svietidlo v čase od 23ºº do 5ºº hod.
5

ZBER ELEKTROODPADU PRE BYTOVÚ ZÁSTAVBU

Sobota 27. apríl 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, to sú napríklad: vysávače, žehličky, hriankovače, kuchynské roboty, mixéry, fritézy,
mlynčeky a kávovary, elektrické nože, strihače vlasov, holiace strojčeky, kulmy, fény, hodiny či váhy.

Zberné miesta mobilného zberu elektroodpadu pre bytovú zástavbu v meste Topoľčany :
Čas
8.00 – 8.30
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

Ulica
Timravy
Ľ. Fullu
M. Benku
J. Matušku
P. O. Hviezdoslava
Gogoľova
Podjavorinskej
Janka Kráľa
kpt. Žalmana
Ul. Sedmikráskova

Bližší popis zberného miesta
na trávniku medzi činž.1299 a 1457
stanovište separovaného zberu pri činž. 2699 (pri škôlke)
vedľa predajne chlieb-pečivo pred činž. 2462
stanovište komunál. a separovaného zberu vedľa činž.2178
pri stanovišti komunál. a separ. zberu vedľa činž. 2262/32
parkovisko pred garážami vedľa činž.1888
stanovište komunál. a separ.zberu vedľa činž.1942
parkovisko pred obchodom Coop Jednota
pred obchodom COOP Jednota
(sídlisko pri predajni Artemis)

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV PRE RODINNÉ DOMY

Sobota 27. apríl 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:

1/ Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
2/ Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt
V určený deň z Vašej adresy odoberieme nahlásený elektroodpad. Mesto Topoľčany po tretíkrát 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.
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DENNÉ CENTRÁ SENIOROV V MESTE TOPOĽČANY
Mesto Topoľčany podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
služieb poskytuje sociálnu službu v piatich denných centrách seniorov, ktoré združujú 391 seniorov z celého mesta podľa jednotlivých lokalít. V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách sa všetky kluby dôchodcov od 1.1.2009 nazývajú denné
centrá. Denné centrá vykonávajú spoločensko - záujmovú a kultúrnu činnosť pre seniorov, poznávaciu činnosť vo forme výletov
a poznávacích zájazdov, preventívne – výchovnú činnosť v oblasti
zdravia a ďalšie zaujímavé aktivity. Prostredníctvom týchto centier
prispieva mesto seniorom na rôzne kultúrne a spoločenské aktivity.
I. denné centrum seniorov Jeseň – Dr. Adámiho 313, Topoľčany
vedúca p. Mária Niková
- počet členov: 125
- prevádzka klubu:
utorok - od 12,00 hod.
štvrtok - od 12,00 hod.
II. denné centrum seniorov Nádej - Puškinova ul. 1 (zimný
štadión), Topoľčany
vedúca p. Helena Bobošíková
- počet členov:
125
- prevádzka klubu:
pondelok - od 13,30 hod.
streda - od 13,30 hod.
III. denné centrum seniorov Veľké Bedzany
vedúca p. Bernardína Ondrušková
- počet členov: 31
- prevádzka klubu:
podľa vopred dohodnutého termínu od 13,00 hod.
IV. denné centrum seniorov Senior - Ľ. Fullu 13 (materská
škola), Topoľčany
vedúca p. Anna Valigurová
- počet členov: 52
- prevádzka klubu:
pondelok - od 13,00 hod.
streda - od 13,00 hod.
V. denné centrum seniorov Slnečnica - Podjavorinskej 2120,
Topoľčany
vedúca p. Magdaléna Junásová

-

počet členov: 58
prevádzka klubu:

pondelok - od 14,00 hod.
štvrtok - od 14,00 hod.
Ako sa možno stať členom denného centra seniorov:
• za člena sa môžete prihlásiť v ktoromkoľvek z piatich denných
centier seniorov nachádzajúcich sa na území mesta Topoľčany,
a to priamo u vedúcich centier,
O denných centrách je možné sa informovať:
• u vedúcich denných centier,
• na Mestskom úrade v Topoľčanoch, odbor starostlivosti o
občanov, podnikateľských činností a školstva, I. poschodie č.
dverí. 203, p. Soňa Chotárová, telef. kontakt : 038/5340203, mail:
sona.chotarova@topolcany.sk

HISTORICKÉ OKIENKO MESTSKEJ ČASTI MALÉ BEDZANY
Školstvo od prijatia kresťanstva v našej krajine bolo v starostlivosti
cirkvi. Už kráľ Štefan I. nariadil, aby bola pri každej fare škola. Vplyv
cirkvi na vzdelávanie prelomilo až obdobie osvietenstva. Prvým
riešením tohto systému bol zákonný článok 74 z roku 1715, ktorý
ustanovil najvyšší dozor štátu nad všetkými školami. Hospodárske
a politické pomery v druhej polovice 18. storočia viedli panovníčku
Máriu Teréziu v roku 1777 k vydaniu dekrétu Ratio aducationis,
ktorý obsahoval jednotnú školskú úpravu, ale ešte nezaviedol povinnú školskú dochádzku. Položil však základy všeobecnej gramotnosti a rastu vzdelanosti.
Za najvýznamnejší pokrok sa označuje vymedzenie školskej
dochádzky pre všetky deti od 6 až 12 rokov. Tieto zásady sa
porušovali, pretože väčšina rodičov neposielala deti do školy, ale
zamestnávala ich na poľnohospodárskych prácach. Až reformované
zákony cisára Jozefa II. nariadili školopovinnú dochádzku. Podľa
dostupných materiálov v roku 1857-1859 dochádzali deti z Bedzian na vyučovanie do Krušoviec. V roku 1857 to bolo 6 deti z toho
2 chlapci a 4 dievčatá a v roku 1859, 7 deti z toho 2 chlapci a 5 dievčat.
Skladba predmetov, ktoré sa vyučovali, bola nasledovná: katechizmus, slabikovanie a hláskovanie, čítanie, písanie, písané počty a rátanie z hlavy, letopis. Stupne známkovania: výborne, dobre prospel,
málo prospel, zle prospe /Dokument škola v Krušovciach str.119/.
autori: Ladický, Koprda, Gabajová
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WEB RÁDIO A TV – MEDZINÁRODNÝ PROJEKT NA OBCHODNEJ AKADÉMII V TOPOĽČANOCH
V minulom roku bol Obchodnej akadémii v Topoľčanoch schválený
medzinárodný projekt v rámci Programu celoživotného vzdelávania
Comenius s anglickým názvom: Cooperative Learning Using New
Media, teenagers in action on Web Radio and TV – A new pedagogical approach to an integrated Europe. Cieľom projektu
(skrátene Web Rádio a TV) je spolupráca študentov z dvanástich
európskych krajín na tvorbe príspevkov pre internetové rádio
a televíziu. Po prvom organizačnom stretnutí učiteľov, ktoré sa
uskutočnilo v historickom talianskom meste Matera v októbri minulého roku, sa 13.-17. januára 2013 uskutočnilo druhé pracovné
stretnutie v Portugalsku. V malebnej dedinke Almalagues, pár kilometrov od Coimbry, stotisícoveho centra regiónu Beira, reprezentovali našu školu štyria študenti: Tibor Kuna a Tamara Kováčová
z III.C, Jana Štefkovičová a Silvia Chválová z III.B, vybraní na základe
doterajšej práce na projekte, v sprievode učiteľov anglického jazyka: Mgr. Terézie Škorcovej (koordinátorky projektu) a Mgr.
Martina Hubu (vedúceho Predmetovej komisie cudzích jazykov).
V pracovnej časti programu, ktorá prebiehala na pôde INSTITUTO
DE ALMALAGUES, mali naši študenti možnosť komunikovať v anglickom jazyku nielen s domácimi študentmi, ale i s päťdesiatkou
študentov z ostatných jedenástich zúčastnených krajín, navštíviť
niekoľko vyučovacích hodín na inštitúte, porovnať a zhodnotiť
svoju doterajšiu prácu na logu projektu (víťazným sa stalo logo
od Tibora Kunu), video a audio klipoch pre projektovú TV a rádio,
ako i zašportovať si pri futbale, či volejbale. Učitelia zatiaľ predis-

kutovali pracovné plány na najbližšie obdobie. Bolo dohodnutých
6 tematických okruhov pre jednotlivé študentské príspevky, a to:
ŠKOLA, HISTÓRIA, KULTÚRA, ŠPORT, PRÍRODA a JAZYK. Taktiež
bola vyhlásená súťaž o jingel projektového rádia. Zážitkom bolo pre
našich študentov i ubytovanie v hostiteľských rodinách, kde mali
príležitosť spoznať odlišnosti života a kultúry v Portugalsku. Okrem
pracovného programu sme absolvovali prehliadku Almalagues spojenú s návštevou lokálneho múzea a tkáčskej dielne, navštívili sme
najzachovalejšie rímske ruiny v Portugalsku a múzeum v Conimbrige a v samotnej Coimbre sme boli v nádhernom tematickom
parku nazvanom PORTUGAL DOS PEQUENITOS, kde sme obdivovali miniatúry portugalskej architektúry nielen zo samotnej krajiny, ale i z bývalých portugalských kolónií, taktiež sme navštívili jednu z najstarších a najslávnejších univerzít na svete UNIVERSIDADE
DE COIMBRA, založenú v roku 1290 kráľom Dinisom, ktorá stojí
na vrchole kopca starej časti mesta, vysoko na riekou Mondego.
Súčasťou univerzity je i úžasná baroková knižnica BIBLIOTECA
JOANINA s vyše 300 000 knihami viazanými v koži. Absolvovali sme
i krátke, ale srdečné stretnutie so starostom Coimbry, ktorým je pán
Joao Paolo Barbosa de Melo. Učitelia mali možnosť zažiť jedinečný
živý koncert mladej kapely v hudobnom štýle fado, ktorý je v Portugalsku veľmi populárny. Napriek neplánovanému predĺženiu cesty
o jeden deň v Paríži, v dôsledku zrušenia spiatočného letu do Viedne,
kvôli počasiu, si všetci zúčastnení priviezli len pozitívne zážitky,
ktoré sa výrazne podpísali pod rapídne zvýšenie záujmu študentov
o prácu na tomto zaujímavom projekte. Viac informácií o projekte,
ako i bohatú fotogalériu nájdete tu: http://pkcj-oato.webnode.sk/
Mgr. Martin Huba

NOVOROČNÝ KONCERT ZUŠ V GALÉRII MESTA TOPOĽČANY
Príchod nového roka oslavujú ľudia na celom svete. Stalo sa už tradíciou, že učitelia a žiaci
ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch, jeho príchod oslavujú prostredníctvom hudby
slávnostným koncertom. Tak tomu bolo aj 16.1.2013, keď sa výstavné priestory Galérie mesta Topoľčany rozozvučali tónmi a melódiami z rôznych kútov sveta. Slávnostný koncert bol
nielen oslavou príchodu nového roka 2013, ale aj oslavou mnohých významných výročí, ktoré
si v tomto roku pripomíname – 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Slovenska, 20. výročie založenia Slovenskej republiky, 840. výročie prvej písomnej zmienky o meste
Topoľčany, 70. výročie založenia ZUŠ v Topoľčanoch, 10. výročie založenia folkórnej skupiny
Žochárik. Publiku v galérii sa predstavili najšikovnejší žiaci hudobného odboru, ktorí predviedli svoje interpretačné umenie na rôznych hudobných nástrojoch. Vhodne vybraté skladby,
predovšetkým slovenských autorov si tak mohli vypočuť v podaní mladých umelcov, ktorí
ich zahrali na klavíri, zobcovej ﬂaute, husliach, gitare, priečnej ﬂaute. Na koncerte zaznela aj
legendárna pieseň V dolinách, ktorú zaspieval Ján Guniš. Posledným číslom koncertu boli dva
tance na piesne z okolia Topoľčian, ktoré predviedla folklórna skupina Žochárik.
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ÚSPECHY ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY J. HOLLÉHO V TOPOĽČANOCH
Aschengeschwantner sa pýši novým slovenským rekordom v disciplíne 200 m poloh. preteky. Jeho čas bol 02:04,3.

Medailová bilancia zo zimných MSR 2012

Základná škola Hollého v Topoľčanoch je hlavne športová škola,
o čom svedčia aj mnohé úspechy našich žiakov v športových
súťažiach za uplynulý rok 2012. Súťaží, ktorých sme sa zúčastnili,
bolo veľmi veľa, ale nedá mi nespomenúť aspoň tie, v ktorých sme
boli najúspešnejší. V dňoch 20.10.2012 – 21.10.2012 sa Andrea Podmaníková spoločne so svojím trénerom Vladimírom Železníkom
zúčastnila svetového pohára v Berlíne. Ako vždy ani tu sa medzi
svetovou špičkou nestratila. Najmladšia účastníčka tohto podujatia zaplávala 4 rekordy SR. Navyše na 100m polohové preteky sa
umiestnila v prvej polovici štartového pola, čo bolo 14 miesto a to
je v jej veku obrovský úspech. Andrea Podmaníková bola tento rok
ocenená Slovenskou plaveckou federáciou „Objav roka 2013“. Naša
škola je právom hrdá aj na žiaka Gabriela Kupca, ktorý v kategórii
13 - ročných zaplával 50 m prsia za čas 32,47 a 100 m prsia za čas
01:10,6, čím prekonal dva slovenské rekordy. Najmladší Miroslav

Meno a priezvisko

zlato

striebro

bronz

Andrea Podmaníková

11

4

4

Gabriel Kupec

5

1

0

Viktória Železníková

2

2

2

Denis Karaba

2

1

1

Juraj Čimbora

2

0

1

Filip Vítko

0

1

2

Monika Gurmusová

0

1

1

Martin Medo

0

1

0

Laura Ibošová

0

0

2

Matúš Macháč

0

0

2

Jozef Beňo

0

0

1

štafeta - Kupec, Beňo,
Paulovič, Čimbora

1

0

1

Spolu

23

11

17

Všetkým našim úspešným športovcom srdečne blahoželáme.
Ing. Slavka Detková

AKCIE V MESTE
16. 3. 2013 koncert
Āeského speváka,
zlatého slávika

TOMÁŠA KLUSA
miesto: Dom kultúry
o 19.00 h
5. - 6. 4. 2013

TOP DANCING 2013

opätovné získanie. Hrajú: Marek Majeský,
Marián Labuda ml., Andrea Kvašňovská,
Dagmar Bruckmayerová, Dorota Letenajová, Nikita Sovák, miesto: Spoločenský dom
o 19.00 h
21. 4. 2013 o 14.00 hod.
SpoloĀenský dom

Top Talent 2013

XXI. ročník celoslovenskej súťaže v modernom, módnom tanci. Miesto: Dom kultúry

4. 5. 2013 od 19.00 do 04.00 h
spoloĀenská zábava

8. 4. 2013

STRETNUTIE OSAMELÝCH

hudobná komédia PODFUK

miesto: Dom kultúry
V mesiaci apríli 2013 sa spoločenská
zábava nekoná!

Veselým spôsobom odhaľuje nedostatky
ľudských charakterov a bravúrne kľučkovanie
lásky medzi pravdou a klamstvom, strachom
a odvahou, zradou a odpustením. Banálnym
klamstvom príde unudená domáca panička
o svojho milovaného manžela a za pomoci
vynaliezavých priateľov rozohrá hru na jeho

11. 5. 2013

Duchonka
otvorenie turistickej sezóny v regióne
Topoľčany

22. 5. 2013

koncert
LUCIE BÍLEJ
miesto:
Dom kultúry
o 19.00 h
23. 5. 2013
Dom kultúry o 17.00 h

Kajzerparády
podujatie pre seniorov

bližšie informácie nájdete na
www.kulturato.sk

objednávky:
MsKS, odd. KVA Topoľčany
Tel. 038/5369 427, 0903 57 28 69
e-mail: mskskva@naex.sk
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Digitalizáciu kina Spoločenský dom Topoľčany
ﬁnančne podporil

a Mesto Topoľčany

3D KINO SPOLOÿ(16.ë'200$5(&
1., 2., 3. III. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.
Anglický animovaný ﬁlm. Slovenský dabing
94 min.

DOBA ĹADOVÁ 4:
ZEM V POHYBE 3D

LOVCI ÿARODEJNÍC 3D
Vstupné: 6.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

22., 23., 24. III. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.
Americká animovaná komédia. Slovenský
dabing.

KRÚDOVCI 3D
13., 14. III. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americká akčná dráma. Slovenské titulky.
113 min.

Vstupné: 4.- €
vhodné pre všetky vekové kategórie

LOVCI GANGSTROV

1., 2., 3. III. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Česká komédia. Česká verzia. 120 min.

BABOVŐESKY

Vstupné: 4.- €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

15., 16., 17. III. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.

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

Český animovaný ﬁlm. Slovenský dabing.
90 min.

6., 7. III. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americká historická dráma. České titulky.
150 min.

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

ŠTVORLÍSTOK
96/8æ%É&+.5ÉĹA
Vstupné: 4.- €
vhodné pre všetky vekové kategórie

15., 16., 17. III. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

8., 9., 10. III.- piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.
Belgický animovaný ﬁlm. Slovenský dabing.
93 min.

6$00<+2'2%52'58æ679$
Vstupné: 3.- €
vhodné pre všetky vekové kategórie

Vstupné: 6.- €
nevhodné pre maloletých do 6 rokov

22., 23., 24. III. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americké fantasy. Slovenské titulky.
135 min.

CESTA DO KRAJINY OZ 3D
Vstupné: 6.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

27., 28. III. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Španielsko – kanadský horor. České titulky.

MAMA
Vstupné: 4.- €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

SMRTONOSNÁ PASCA
OPAŘ V AKCII

PRIPRAVUJEME NA MESIAC
APRÍL 2013

G. I. JOE : ODVETA 3D

Americký akčný thriller. Slovenské titulky.
Vstupné: 4.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

RENOIR
KRÁĹOVSKÝ VÍKEND

20., 21. III. – streda, štvrtok o 19,00 h.
8., 9., 10. III. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americká akčná fantasy komédia. České
titulky. 83 min.

JANÍÿKO A MARIENKA

MARTIN A VENUŠA

Francúzsko – belgická romantická dráma.
České titulky. 120 min.

LÁSKA VŠETKÝMI DESIATIMI

Z HRDZE A KOSTI

3$5Ìæ0$1+$77$1

Vstupné: 3.- €, nevhodné pre maloletých do 15 r.

JURSKÝ PARK 3D
GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY PRIPRAVUJE
MAREC 2013
Špeciálne Základné školy v Topoľčanoch, ul.
Pod Kalváriou a ul. Tovarnícka - Výtvarné
práce žiakov, obrazy, priestorové práce
žiakov, práce z papiera, dreva, kombinovaný
materiál
Začiatok výstavy: 05.03.2013
Koniec výstavy: 28.03.2013
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APRÍL 2013

Linda Orieščíková, Kysucké Nové Mesto úžitková a umelecká keramika
Ing. Ivan Mičiak, Horný Hričov - fotograﬁe
vernisáž 04.04.2013 o 17:00 hod.
Koniec výstavy: 30.04.2013

JÚN 2013
Dielo tvojich rúk CŠUV Topoľčany - celoslovenská výstava prác žiakov
umeleckých a iných škôl
Vernisáž: 31.05.2013
Koniec výstavy: 27.06.2013

MÁJ 2013

Viera Peterková, Nitra
- keramika, maľba a graﬁka
Vernisáž: 09.05.2013 o 17:00 hod.
Koniec výstavy: 27.05.2013

Všetky aktuálne podujatia v Galérii mesta
Topoľčany nájdete na stránke
www.topolcany.sk

PRIMÁTOR MESTA A MSP V TOPOĽČANOCH ZORGANIZOVALI UŽ IX. ROČNÍK SÚŤAŽE V MAĽOVANÍ
A V. ROČNÍK BENEFIČNÉHO STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA BEZPEČNOSTNÝCH ZLOŽIEK

„Mestská polícia očami detí“ – bola téma už IX. ročníka maliarskej súťaže na základných školách v Topoľčanoch, ktorá bola
zorganizovaná príslušníkmi mestskej polície s ﬁnančnou a materiálnou podporou primátora mesta Ing. Petra Baláža. Súťaž bola
organizovaná pre deti do 15 rokov v troch vekových kategóriách
a zúčastnilo sa šesť základných škôl, osemročné gymnázium,
Špeciálna základná škola internátna Ul. Tovarnícka, Spojená škola
Pod kalváriou a soc. zariadenie Harlekýn. Vyhodnotenie súťaže
s hudobným programom žiačky ZUŠ sa konalo 30. 11. 2012
v priestoroch galérie mesta Topoľčany, kde si deti prevzali hodnotné vecné ceny, diplomy a čestné uznania. Primátor mesta ocenil
najmä skutočnosť, že sa do súťaže opäť zapojili oslovené školy a že
deti vyjadrili svojimi kresbami a maľbami, že o práci príslušníkov
mestskej polície sú správne a pozitívne informované. Ocenil aj
umeleckú kvalitu odovzdaných prác, z ktorých bolo ťažké vyberať
šesť najlepších v jednotlivých kategóriách. Práce mladých umelcov
preukázali skutočnosť, že našu mestskú políciu deti nevnímajú iba
ako represívny orgán, ale ako organizáciu, ktorá poskytuje pomoc
a ochranu našim občanom.

Dňa 21. 12. 2012 primátor mesta Ing. Peter Baláž s príslušníkmi
mestskej polície zorganizovali už 5. ročník Vianočného beneﬁčného stolnotenisového turnaja družstiev bezpečnostných
zložiek pôsobiacich na území mesta Topoľčany o putovný pohár
primátora mesta. Turnaju predchádzali dobrovoľné zbierky v jednotlivých organizáciách štátnej správy a samosprávy – účastníkoch
turnaja, ktoré zorganizovali ich riaditelia a vedúci. Výťažok zo
zbierky v sume 425,- eur, na ktorej sa podieľali okrem primátora
mesta a bezpečnostných zložiek - účastníkov aj odborová organizácia OR PZ, odovzdal primátor mesta spolu s veľkou vianočnou
tortou riaditeľke detského domova ihneď po skončení turnaja.
K zorganizovaniu turnaja okrem mesta Topoľčany ďalej prispeli napríklad ﬁrmy TOPEC a.s., Pivovary Topvar a.s., Trachea, tiež
Poľovnícke združenie Bebrava a ďalší. Po ocenení najlepších
primátor mesta vyjadril presvedčenie, že tento turnaj bude mať
pokračovanie aj v budúcnosti a všetkých prítomných pozval na konanie 6. ročníka.
Ing. Ľudovít Duša

Kalendár zvozu odpadu a vytriedených surovín pre rok 2013
Mesiac
JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

Vytriedené suroviny
BIO
papier,
odpad
plasty
24
21
14, 28
11, 25
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21
5, 19

28
25
25
29
13, 27
10, 24
8, 22
5, 19
2, 16, 30
28
25
30

Mesto Topoľčany
Zbytkový odpad
IBV
IBV
Mesto
za Mierom
pri Chocine
2, 15, 29
12, 26
12, 26
9, 23
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 22
5, 19
3, 17, 31

3, 16, 30
13, 27
13, 27
10, 24
9, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 23
6, 20
4, 18

4, 17, 31
14, 28
14, 28
11, 25
9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 30
5, 12, 19, 26
3, 10, 24
7, 21
5, 19

Veľké a Malé Bedzany
Vytriedené suroviny
Zbytkový
papier,
BIO
odpad
plasty
odpad
28
25
25
29
13, 27
10, 24
8, 22
5, 19
2, 16, 30
28
25
30

24
21
14, 28
11, 25
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21
5, 19

4, 18
1, 15
1, 15, 28
12, 26
10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
4, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 25
8, 22
6, 20

Mestský úrad Topoľčany • tel. 038/534 01 01 • SCHWARZ - EKO, spol. s. r. o. • Topoľčany, tel. 038/532 47 51, dispečing 0903 751 884
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=iKUDGNiUL
GUREQtSHVWRYDWHOLD
DRE\YDWHOLDPHVWD
7RSRĴĀDQ\

VIETE KAM S ODPADOM
Z PESTICÍDOV?
V meste Topoľčany prebieha
aILY WYmaKU`JO VIHSV] a WLZ[PJxKV] ] THSVZWV[YL
IP[LȇZRûJO IHSLUPHJO H aILY WLZ[PJxKV] ] THSVZWV
[YLIP[LȇZRûJOIHSLUPHJOWVKm[\TLPJOZWV[YLI`]WYL
KHQUPÉAmOYHKRmY4PaLYmR¸¶49ma\ZH 
;VWVȇǙHU`
7YLKHQȍHQLV[]VYLUm!
7VUKLSVR¶7PH[VR!  ¶ 

  ¶ 

:VIV[H!  ¶ 

Komu treba prázdny obal alebo nespotrebovaný
pesticíd po dátume spotreby odovzdať?
7YmaKU`VIHSHSLIVULZWV[YLIV]HUûWLZ[PJxKWVKm[\TLZWV[YLI`
VKV]aKHQ[LaHTLZ[UHUJV]PWYLKHQUL

Čo treba spraviť predtým, keď prázdny
obal z pesticídov prinesiete do predajne
1. 7YPWYxWYH]LWVZ[YLR\JLSûVIZHOVIHS\]`SLQ[LHSLIV]`Z`W[LKVUmKYüL
 JOYI[V]tOVWVZ[YLRV]HǙH
2. 6IHSaWSHZ[\UHWSȍ[L]VKV\aH[]VY[LHWVKVI\UPLRVȇRûJOZLRUKUxT
 WV[YPHZHQ[L
3. =VK\aWSHZ[V]tOVVIHS\]`SLQ[LKVUmKYüLJOYI[V]tOVWVZ[YLRV]HǙH
4. 2YVR`HK]HRYm[aVWHR\Q[L
5. 7YmaKU`H]`WSmJOU\[ûVIHS]SVü[LKVPNLSP[\HVKULZ[LKVWYLKHQUL
6. 7YmaKULVIHS`UPRK`UL]`OHKa\Q[LKVRVT\UmSULOVVKWHK\

=WYxWHKLV[maVRPUMVYT\Q[LZHUHǙxZSL!

038/5321369

Partneri iniciatívy zberu:
Mesto Topoľčany

člen Európskej
asociácie ochrany
rastlín

Schwarz - Eko,
spol. s r. o.

Servis pre
záhradkárov

Floraservis, spol. s r.o.

ZÁHRADKÁR
Mizerák

Zberom prázdnych obalov z pesticídov chránime prírodu
a neznečisťujeme životné prostredie!
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 rada MsZ Topoľčany v zložení: JUDr. Milan Lisý – predseda, Ing. Peter Žembera, Mgr. Július Krajčík, Bc. Rudolf Chovanec, Štefan Grach,
Mgr. Janetta Kadliečková, Mgr. Katarína Katonová • tlač a graﬁcká úprava: Prima-Print, a. s. Tovarníky, Jozef Matúš • foto: archív MsÚ, internet •
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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zostručniť,
prípadne neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou.

