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OZNAM

KVALITA A VYSOKÁ PROFESIONALITA NAŠICH MŠ

Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika č.1 v Topoľčanoch
organizuje akciu

JARNÉ UPRATOVANIE
v dňoch 5. 3. 2012 – 31. 3. 2012

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 24.3.2012. 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 p. Novotnému, číslo telefónu 5340142.

Zápis detí do materských škôl v meste Topoľčany sa uskutoční v období od 1. marca
do 15. marca 2012. Pripomíname, že všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany od 1. januára 2010 majú právnu subjektivitu a podrobnejšie
informácie o činnosti jednotlivých materských škôl a zápise detí rodičia nájdu na webovej stránke mesta Topoľčany: www.topolcany.sk v časti školstvo. Pri zápise zákonný
zástupca dieťaťa vypíše Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne
vzdelávanie a k žiadosti priloží potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľka materskej školy. V prípade, že je počet prihlásených
detí vyšší, ako je kapacita materskej školy, riaditeľka uprednostní päťročné deti
a tie, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Práca v našich materských
školách prebieha v súlade s najvyšším kurikulárnym dokumentom – ISCED 0, ktorý
tvorí prvú úroveň modelu vzdelávacích programov a zároveň východisko a záväzný
dokument pre tvorbu školských vzdelávacích programov. Osobnostne orientovaná
výchova a vzdelávanie rešpektuje štyri základné princípy: jedinečnosť dieťaťa, sebarozvoj dieťaťa, celistvosť rozvoja osobnosti, priorita personálnej roviny výchovy
a vzdelávania. V rámci rešpektovania týchto priorít pedagógovia v našich MŠ pracujú
s menšími skupinami detí, využívajú individuálny prístup, rôzne formy práce ako
zážitkové učenie, problémový výklad, heuristické metódy, experimentovanie a iné
praktické činnosti. Pod vedením vysokokvaliﬁkovaným pedagógov sa u detí rozvíjajú
kľúčové kompetencie potrebné pre život v štyroch základných oblastiach „Ja som,
Kultúra, Príroda, Ľudia“ rešpektujúc oblasť socioemocionálnu, psychomotorickú
a kognitívnu. Dôležitou pomôckou pri práci našich pedagógov sú interaktívne tabule
, kvalitná PC technika, pomôcky rozvíjajúce kreativitu a myslenie, čo už je v našich
topoľčianskych MŠ samozrejmosťou. V práci našich MŠ prebieha výchovno–vzdelávacia činnosť formou projektového učenia vo všetkých oblastiach gramotností: jazyková a literárna gramotnosť (vývin jazyka a reči, vzťah medzi jazykom a myslením,
oboznamovanie sa s cudzím jazykom po zvládnutí materinského jazyka a správnej

výslovnosti všetkých hlások, čo je úspešným predpokladom práce s cudzím jazykom),
matematická gramotnosť (rozvíja sa poznávanie matematickej reality, digitálna
gramotnosť), prírodovedná gramotnosť (aktivity sú zamerané na environmentálnu
výchovu implementáciou prvkov medzinárodného projektu Fibonacci do výchovno–
vzdelávacieho procesu), estetická gramotnosť (spolupracujeme so ZUŠ, máme výtvarné krúžky, hru na ﬂautu, navštevujeme galériu a iné kultúrne inštitúcie), sociálna
gramotnosť sa rozvíja formou spoločných hier, návštevou divadla, rôznych varietných vystúpení), vývin telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti (činnosti zamerané na ortopedickú prevenciu v spolupráci s lekárom, zapájanie sa do športových
súťaží). Nesmieme zabudnúť, že výchovno-vzdelávací proces prebieha pod odborným
drobnohľadom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Štátnej školskej
inšpekcie, Centrom pedagogického – psychologického poradenstva prevencie, súkromného Centra pedagogickopsychologického poradenstva a zriaďovateľa. Zároveň
je zabezpečená vysokokvalitná kontinuita výchovy a vzdelávania v MŠ a ZŠ. Potvrdením toho, že naša práca je úspešná sú stretnutia s našimi „deťmi“ , ktoré pracujú
v rôznych profesiách ako lekári, právnici, inžinieri, diplomati, vedúci pracovníci, politici, výskumní pracovníci a celoslovenské úspechy v súťažiach detských prác.
Pre deti mladšie ako 3 roky sú v meste Topoľčany otvorené už 5 rokov Mestské
detské jasle v budove MŠ na Ulici Ľ. Fullu, ktoré deťom tejto vekovej kategórie prostredníctvom kvaliﬁkovaných pedagógov, zdravotných sestier a študentov strednej
zdravotnej školy poskytujú kompletnú celodennú veku primeranú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Mestské detské jasle navštevujú deti od 1 roka do 3 rokov. Vo svojich
začiatkoch začínali naplnenosťou 12 detí. V súčasnosti je kapacita 21 detí. Zapísať
dieťa majú možnosť rodičia počas celého školského roka pričom neprídu o rodičovský
príspevok. Poplatok za pobyt od 1.1.2012 je 180€, za stravu je poplatok 1,12 € na deň
(stravu tvorí desiata, obed, olovrant).
Kolektív riaditeliek MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov:
1) 5.3.2012 – 11.3.2012
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
2) 12.3.2012 – 18.3.2012
Mestský výbor č. 5 - ohraničený ulicami: Tovarnícka, Brezová, Malinová,
A.Hlinku, Jilemnického
3) 19.3.2012 – 25.3.2012
Mestský výbor č.4 – ohraničený ulicami: Pod Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka,
Puškinova, Kalinčiakova
4) 26.3.2012 – 31.03.2012
Mestský výbor č.6 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
Stanovištia kontajnerov:
1) 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: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Kráľa, Mieru,
Dr.Adámiho, Športovcov
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
ul.Timravy
- sídl. „Topoľ“
ul.Stummerova - za autoservisom
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) Malé Bedzany - pod cintorínom
- parčík
- za mostom
Veľké Bedzany - požiarna zbrojnica
- ul.Čerešňová – Kubrická
- ul.Broskyňová – otoč autobusu
Tento rozpis pristavenia kontajnerov platí vždy v prvé 2 dni v týždni. Niektoré kontajnery budú potom presúvané na iné miesto podľa potreby občanov alebo na
základe požiadaviek mestských výborov.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ÚZEMNÝ SPOLOK TOPOĽČANY
Dovoľujem si Vás osloviť v čase fašiangov a v čase konania výročných členských
schôdzí mestských a miestnych spolkov Slovenského Červeného kríža, kde naši
členovia hodnotia svoju prácu za uplynulý rok. Nielen oni, ale aj my hodnotíme.
Okrem ekonomických výsledkov, ktoré sú potrebné sa zameriavame hlavne na tie
ľudské, pretože práve ony napĺňajú zmysel existencie najstaršej humanitárnej organizácie v našom meste, ktorá vznikla v roku 1919 a doteraz nestratila ani jeden zo
svojich pôvodných cieľov. Vďaka dobrovoľníkom, darcom krvi, dobrovoľným zdravotníkom, opatrovateľkám a členom Slovenského Červeného kríža sme v roku 2011
udržali všetky naše projekty – vzdelávacie kurzy poskytovania prvej pomoci, celosvetovo uznávané a platné opatrovateľské kurzy, nábor darcov a prvodarcov krvi, výjazdové odbery krvi v spolupráci s NTS Nitra a Trenčín, odbery krvi v HTO nemocníc
v Topoľčanoch a v Partizánskom. Musím tu spomenúť najmä Primátorskú kvapku,
Študentskú a Valentínsku kvapku krvi. V úzkej spolupráci s vedením úradu práce
a jeho zamestnancami sme v našich priestoroch zriadili chránenú dielňu – práčovňu.

Ing. Jozef Hasák, riaditeľ územného spolku SČK v Topoľčanoch

SENIORI OSLÁVILI 35 ROKOV
Tridsaťpäť rokov v živote človeka je obdobím začiatku napĺňania životných snov
a predsavzatí, čas veľkých očakávaní. Tridsaťpäť rokov života a činnosti denného
centra seniorov , to je obdobie spomínania a hodnotenia života, využitia času, ktorý
nám bol akoby pridelený v tomto živote. Práve 24. januára 1977 sa uskutočnilo
prvé stretnutie občanov - dôchodcov a zástupcov Miestneho národného výboru
v Topoľčanoch. Vznikol klub dôchodcov ,jeho vznik bol podmienený plnením úloh
sociálnej starostlivosti o starších občanov zo strany mesta, najmä plnením úloh sociálnej starostlivosti v oblasti ich kultúrneho a spoločenského života. Pre zabezpečenie
plnenia týchto úloh sa javila myšlienka založenia klubu dôchodcov s cieľom vytvoriť
dostatočne vhodný priestor pre realizáciu života starších občanov. Práve jej prostredníctvom boli využívané rôzne druhy organizovanej kultúrnej, spoločenskej a zábavnej
činnosti, ktorá obohacovala a spestrovala život dôchodcov. Vznikol prvý klub dôchodcov , ktorý pomaly rozbiehal svoju činnosť a pomerne rýchlo sa ukázalo, že našiel
v Topoľčanoch aj svoje opodstatnenie. Dnes eviduje 114 členov a tak je najväčším
a aj prvým denným centrom seniorov – klubom dôchodcov. Vo vedení klubu
a v klubovej správe sa vystriedali mnohí občania ako p. Böhmer, p. Valéria Komříková,
p. Helena Švelková, p. Perec, p. Mária Kromelová, p. Belianska, kronikár p. Gondeč,
nenahraditeľná dlhoročná predsedníčka p. Julka Petrinová, p. Margita Schuchmannová a p. Mária Niková, ktorá je súčasnou predsedníčkou zariadenia. Najpôsobivejšie
sú najmä stretnutia a oslavy fašiangov, MDŽ, Dňa matiek, stretnutia jubilantov , posedenia pri príležitosti mesiaca úcty k starším, no predovšetkým sú to predvianočné
stretnutia, ktoré pre svoju citlivú atmosféru nezanechajú nikoho bokom a takmer
v stopercentnej účasti prilákajú všetkých členov a spoločne vychutnávajú
predvianočnú atmosféru. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti denného centra sú organizované zájazdy - kultúrno-poznávacie u nás doma ale i v zahraničí, nezabudnuteľné
sú rôzne pohybové aktivity, turistické krátke výlety do prírody spojené s opekačkami,
chytaním rýb a pod. Denné centrum seniorov má svoj štatút, poriadok a stanovený
pracovný plán , má širokú spoluprácu s mestom a ďalšími spoločenskými organizáciami , kde pomáha pri organizovaní spoločenských podujatí, ako je zabíjačka, fašiangy,
kajzerparády a ďalšie spoločenské a kultúrne podujatia. Súčasťou denného centra
seniorov Jeseň patrí aj spevácka skupina Jeseň, ktorá je tiež jubilujúcou, pretože os-

OKIENKO HISTÓRIE MESTSKÝCH ČASTÍ
VEĽKÉ A MALÉ BEDZANY
Bedziansky kaštieľ dnes existuje iba na
fotograﬁách a pár dokumentoch. Pochádzal
z polovice 17. storočia. Patril rodine Forestierovcov, neskôr Rozenbergovcom. V 18. storočí boli pristavené poschodie a výstupok,
pod ktorým sa nachádzal podjazd pre koč.
V suteréne bola postavená kaplnka, v ktorej
bol umiestnený ranobarokový oltár sv. Anny ,sochy sv.
Barbory a Kataríny a Panny
Márie, drevená kazateľnica
s baldachýnom a hodnotná
baroková krížová cesta.
Budova kaštieľa bola dlhodobo vo veľmi nevyhovujúcom stave, a tak koncom
roku 1957 komisia zložená
z predstaviteľov obce a štátnej správy rozhodla, že
budovu treba zbúrať a zachovať len kaplnku. S tým
nesúhlasil Slovenský pamiatkový ústav. Navrhoval ju
opraviť a zriadiť kultúrne

Štyri zdravotne postihnuté pracovníčky v nej perú a žehlia klientmi prinesené prádlo.
O kvalite našej práce svedčí aj to, že ﬁrmy podnikajúce v tomto zameraní nás berú ako
konkurenciu, hoci sme iba doplnkovou službou. V spolupráci s mestom Topoľčany už
druhý rok zabezpečujeme varenie a podávanie teplých polievok pre bezdomovcov
vo vymedzenom priestore – stánku, ktorý poskytlo mesto a je postavený na dvore
Domu Červeného kríža na Stummerovej ulici v Topoľčanoch. Ďakujeme aj farskej
charite, že pre nich poskytla chlieb navyše zo svojich zdrojov. Za pracovné výsledky
ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí pracovali čestne a spoľahlivo. Za spoločenské
výsledky, za zveľaďovanie mena a postavenie Slovenského Červeného kríža v našom
meste ďakujem Vám občania, dobrovoľníci a členovia, zamestnanci podnikov, úradov.
Moja osobitná vďaka však patrí poslancom mestského zastupiteľstva a primátorovi
mesta Topoľčany Ing. Petrovi Balážovi za to, že naše žiadosti vždy riešili konštruktívne
z hľadiska potrieb občanov tohto mesta.

stredisko alebo školu, nakoľko budova v tom
čase mala historickú a úžitkovú hodnotu.
Návrhu komisia nevyhovela a budova kaštieľa
bola zbúraná.
autori: Markovičová, Gabajová,
Ladický, Koprda

lávila 15. výročie svojho vzniku. Je úžasné počúvať piesne v ich podaní, sú jedinečné
a neopakovateľné ... ďakujeme kapelníkom ako bol p. Ján Medo, ktorý viedol niekoľko
rokov tento súbor a dnes ho vedie p. Milan Belis. Piesne v podaní p. Goldbergerovej,
Nikovej, Hlavinovej, Tunegovej, Petrinovej, Lukovínyovej, Sasákovej, Kromelovej,
Gondečovej, Globanovej, Hercegovej, Kostolnej, Herdovej, Oravcovej, Kováčovej,
Chudej a ostatných, ktoré spievali a spievajú v dnešnom súbore.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí mali zásluhu na založení klubu dôchodcov,
ktorí počas tých tridsaťpäť rokov venovali všetky svoje sily, čas a um pre jeho ďalšie
rozvíjanie. Poďakovanie patrí predovšetkým dvom zakladajúcim členkám p. Márii
Chudej a p. Anne Zimányiovej, ktoré neboli iba pri zakladaní klubu, ale svojou aktívnou prácou prispeli k jeho rozvoju, prajeme im pri tejto príležitosti hlavne veľa zdravia
a ešte veľa životného elánu a lásky od ich najbližších.
Matka Tereza raz povedala: „Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu a ľuďom svoju
vďačnosť je prijímať všetko radostne.“ Prijmime preto spolu s radosťou aj tieto verše
milí seniori v I. dennom centre seniorov Jeseň na Ulici Dr. Adámiho v Topoľčanoch.
Nepozerajte moji drahí spiatky,
tešte sa z krásnej chvíle - kedy ste všetci v klube.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť nevie nik...
Nech krásne spomienky z mladosti sa k Vám dnes vrátia,
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento radostný deň,
dá Vám úsmev a radosť len.
Nech každý Váš krok, sprevádzaný je radosťou a potechou,
a s úctou a láskou nech sa všade stretáte...
nech Vám Pán Boh žehná zdravie – lásku – a obyčajné ľudské šťastie...
Všetko najlepšie ...

PRIMÁTOR MESTA A MSP V TOPOĽČANOCH ZORGANIZOVALI UŽ VIII. ROČNÍK SÚŤAŽE V MAĽOVANÍ
A IV. ROČNÍK BENEFIČNÉHO STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA BEZPEČNOSTNÝCH ZLOŽIEK
„Mestská polícia naša pomoc a ochrana“ – bola téma už VIII. 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 na nej päť základných škôl, osemročné gymnázium, Špeciálna
základná škola internátna ul. Tovarnícka a Spojená škola Pod kalváriou. Vyhodnotenie súťaže s programom sa konalo 28. 11. 2011 v priestoroch Galérie
mesta Topoľčany, kde si deti prevzali hodnotné vecné ceny, diplomy a čestné
uznania. Dňa 22. 12. 2011 primátor mesta Ing. Peter Baláž s príslušníkmi
mestskej polície zorganizovali už 4. 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
– účastníkov turnaja, ktoré zorganizovali ich riaditelia a vedúci. Výťažok
zo zbierky v sume 300,- eur, na ktorej sa podieľali okrem primátora mesta
a účastníkov aj odborová organizácia OR PZ, odovzdal primátor mesta spolu
s veľkou vianočnou tortou riaditeľke detského domova v Topoľčanoch ihneď
po skončení turnaja. K zorganizovaniu turnaja okrem mesta Topoľčany ďalej
prispeli napríklad TOPEC a.s., Pivovary Topvar a.s., PZ Bebrava, Trachea a ďalší.
Po ocenení najlepších primátor mesta vyjadril presvedčenie, že tento turnaj
bude mať pokračovanie aj v budúcnosti a všetkých prítomných pozval na konanie 5. ročníka.
Ing. Ľudovít Duša
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