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UŽ JUBILEJNÝ 10. ROČNÍK FUTBALOVÉHO TURNAJA BEZPEČNOSTNÝCH ZLOŽIEK
ZORGANIZOVALI PRIMÁTOR MESTA S NÁČELNÍKOM MSP

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
RODINNÉ DOMY
24.3.2012 (v sobotu) 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.

POZOR!!! Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 22.3.2012!
Telefonicky počas úradných hodín Mestského úradu,
e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
Mesto Topoľčany po druhýkrát 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
9ºº hod. do 16ºº 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.

Dňa 09. 03. 2012 primátor mesta Ing. Peter Baláž s náčelníkom a príslušníkmi mestskej polície zorganizovali už jubilejný 10. ročník halového futbalového turnaja
bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území mesta Topoľčany o Putovný pohár
primátora mesta, ktorého sa zúčastnili okrem usporiadateľa – mestskej polície,
mužstvá OR PZ, OO PZ, vojenskej polície, okresného súdu a prokuratúry, oddelenia železničnej polície PZ s mechanizovanou brigádou, hasičského a záchranného
zboru a colného úradu.
Turnaj prebiehal pod záštitou primátora mesta Topoľčany, ktorý v príhovore vyjadril podporu všetkým aktivitám bezpečnostných zložiek pôsobiacich na území
mesta Topoľčany, no najmä tým, ktoré pomáhajú k naviazaniu nových kontaktov
a k zlepšeniu vzájomných vzťahov potrebných pri plnení každodenných
spoločných úloh pri zabezpečení verejného poriadku, ochrane majetku a bezpečnosti našich občanov. Súčasťou otvorenia turnaja bolo aj vystúpenie súboru
TOSUMA, detí zo ZŠ na ul. Škultétyho, ktoré všetkých prítomných potešili dvomi
predvedenými choreograﬁami, za ktoré zožali dlhotrvajúci potlesk.
Víťazom turnaja sa tentoraz stalo mužstvo obvodného oddelenia PZ, na druhom
mieste sa umiestnil hasičský a záchranný zbor, na treťom mieste skončilo spoločné
mužstvo železničnej polície a mechanizovanej brigády. Ocenení boli aj najlepší

jednotlivci, ako najlepší hráč bol vyhodnotený Denis Lacika, najlepší strelec Viliam
Selecký - obaja z OO PZ a najlepší brankár Pavol Šípoš z MsP.

EURÓPSKEJ ÚNII ZÁLEŽÍ NA TOM, AKO
EKO SA ŽIJE V MESTE TOPOĽČANY

GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY PRIPRAVUJE:

Mesto Topoľčany dňa 20. 3. 2012
žilo EKO-projektom pod názvom
„Európskej únii záleží na tom, ako
EKO žijeme v meste Topoľčany“.
Projekt sa realizuje v mesiacoch
február – máj 2012 v 30 okresných
mestách v spolupráci s Európskou
komisiou, Informačnou kanceláriou
Európskeho parlamentu a Ministerstvom zahraničných vecí. Prioritne sa zameriava na ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia, starostlivé a rozumné
zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Je určený predovšetkým obyvateľom
okresných miest a obcí, žiakom základných škôl, študentom stredných škôl,
predstaviteľom miestnej a regionálnej správy a tiež mimovládnym organizáciám.
Cieľom je prostredníctvom aktivít zvýšiť povedomie občanov Slovenska o environmentálnej politike EÚ.
V meste Topoľčany bol projekt zrealizovaný na ZŠ Gogoľova ul. Pre verejnosť
boli premietané ekoﬁlmy z produkcie Európskej komisie a Pygmejovia – deti
džungle, ﬁlm Pavla Barabáša. Pre žiakov 1. stupňa ZŠ bolo pripravené interaktívne
divadelné predstavenie, žiacka ekosúťaž a ekologické demonštračné pokusy.
V areáli základnej školy sa na výsadbe zelene za účasti verejnosti priamo
podieľal primátor mesta Ing. Peter Baláž a generálny manažér HC Topoľčany Radoslav Hecl. Pod názvom „Trh ekonápadov“ bolo zorganizované pracovné stretnutie s podnikateľmi zaoberajúcimi sa eko a enviro problematikou.
Podrobnejšie informácie o EKO-projekte nájdete na www.ekoslovensko.eu. Webový portál prináša hry, súťaže, zaujímavé informácie, pokusy, programy v jednotlivých mestách.
Mgr. Soňa Šilhárová
odborný zamestnanec Spoločného školského úradu

Ing. Ľudovít Duša

Marec - Lu&We - STRETNUTIA
Mgr. Veronika Weberová
Mgr. Lucia Bošková
tvorba: koláž a akryl na papieri, kartóne a plátne
koniec výstavy: 23. marca 2012

Apríl - Špeciálne ZŠ Topoľčany
/výtvarné práce handicapovaných detí/
vernisáž: 29. marca 2012 o 17, 00 hod.
koniec výstavy: 20. apríla 2012
25. apríla 2012 o 16, 30 hod. sa uskutoční v Galérii mesta
Topoľčany koncert ZUŠ L. Mokrého pod názvom:

„Gitarové nálady“

Máj - Výstava tvorby maliara Štefana Duckého
tvorba: olejomaľba, tempera, akvarel
– portréty, krajinné zátišia
Vernisáž: 26. apríla 2012 o 17, 00 hod.
koniec výstavy: 25. mája 2012

ZBER ELEKTROODPADU PRE BYTOVÚ ZÁSTAVBU
Zberné miesta mobilného zberu elektroodpadu
pre BYTOVÚ ZÁSTAVBU v meste Topoľčany :

Sobota 24.3.2012 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.

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
Bližší popis zberného miesta
Timravy na trávniku medzi činž.1299 a 1457
Fullu
stanovište separovaného zberu pri činž. 2699
M.Benku vedľa predajne chlieb-pečivo pred činž. 2462
J.Matušku stanovište komunál. a separovaného zberu vedľa činž.2178
P.O.Hviezdoslava pri stanobvišti komunál. a separ. zberu vedľa činž. 2262/32
Gogoľova parkovisko pred garážami vedľa činž.1888
Podjavorinskej stanovište komunál. a separ.zberu vedľa činž.1942
Janka Kráľa
parkovisko pred obchodom Coop Jednota
Sídl. SNP ,ul. Povstania, Skýcovská, kpt. Žalmana
ul. Sedmikrásková (Sídlisko pri predajni Artemis)

Mesto Topoľčany, Mládežnícky parlament
mesta Topoľčany v spolupráci so Slovenským Červeným krížom
územným spolkom v Topoľčanoch

Vás pozýva na odber krvi pod názvom

dňa 12. apríla 2012 v čase 08,00 – 11,00 hod.
na Mestskom úrade v Topoľčanoch /v predsáli zasadačky MsZ na 1. poschodí/.
Prineste si so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca.
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