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POTRAVINOVÁ
V roku 2011 sa Slovenská republika pripojila k Programu distribúcie
potravín, ktorý sa v Európskej únii uplatňuje od r. 1987 a je ﬁnancovaný
z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. Hlavným cieľom
distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny –
pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Maximálny limit pre 1 osobu
je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín. Potraviny
budú dodané v skupinových obaloch po 10 kg, pričom každý skupinový
obal obsahuje 10 kg hladkej pšeničnej múky v spotrebiteľských baleniach
po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín v spotrebiteľských baleniach po
0,5 kg.
Poberateľmi potravinovej pomoci prostredníctvom mesta Topoľčany sú:
• deti v náhradnej starostlivosti
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú
vyplácané dotácie)
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje
305,00 € (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného,
invalidného dôchodku).
Každý poberateľ je povinný preukázať svoj nárok úradne stanoveným
dokladom, ktorý si donesie na Mestský úrad Topoľčany, aby mohol byť
zapísaný do zoznamu. Doklady potrebné na preukázanie nároku sú nasledovné:
• v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má
dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží rozhodnutie súdu
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspe
vku k dávke predložia potvrdenie, ktoré vydá úrad práce, sociál-

zadarmo

POMOC
nych vecí a rodiny
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú
vyplácané dotácie) predložia potvrdenie, ktoré vydá úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
• poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 €
(nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného
dôchodku) predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní
dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne
o valorizácii dôchodku od 1. 1. 2011 alebo potvrdenie Sociálnej
poisťovne o výške poberaného dôchodku.

S týmito potvrdeniami je potrebné sa dostaviť na Mestský úrad
v Topoľčanoch na č. dv. 100 p. Bc. Marková a p. Zrebná (najmä poberatelia príspevku na stravovanie a občania z radov opatrovaných), na č. dv. 339 p. Tatiana Ondrušová (najmä osoby na hranici
životného minima, t. j. rodičia na deti ktorých sú vyplácané dotácie)
a na č. dv. 203 k p.Chotárovej všetci ostatní. Každý občan, ktorému vznikne
nárok, bude zapísaný do zoznamu. Zároveň sa vyjadrí, či si prevezme maximálny limit alebo polovičný. Okrem toho sa musí zaviazať, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.
Miesto a čas fyzického preberania potravín sa občania dozvedia prostredníctvom písomných oznamov, ktoré budú v čas vylepené na vchodoch
obytných domov. V prípade rodinných domov to bude zabezpečené prostredníctvom oznamov na dverách potravín na jednotlivých sídliskách.
Ing. Peter Baláž
primátor mesta

V TOPOĽČANOCH PROMOVALI BAKALÁRI
V akademickom roku 2010/2011
sa na pedagogickom pracovisku Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Topoľčanoch konali trináste
promócie študentov externého
bakalárskeho štúdia. Čitateľom
radničných zvestí radi priblížime
atmosféru a úroveň tohto významného spoločensko-pedagogického
aktu, na ktorom sa okrem dekana
OF EU v Bratislave Ing. Štefana Žáka,
PhD. a ďalších funkcionárov fakulty
zúčastnil aj primátor Topoľčian Ing.
Peter Baláž. V hľadisku sa zúčastnili
ako hostia aj poslanci MsZ a pracovníci mestského úradu, ako aj
prednosta ObÚ v Topoľčanoch
Ing. Karol Zaťko a rodičia, rodinní
príslušníci a známi študentov.

Z OBSAHU: potravinová pomoc • informácie o projektoch • knižnica plná nezabudnuteľných zážitkov • mimoriadny príspevok pre opatrovaných • vedomostná súťaž „bez ťaháka o ...“ • vyčistíme si Slovensko • fotodokumentácia z aktivít v meste • Dobrovoľná aktivita – naše mesto
• V Topoľčanoch promovali bakalári • projekty v MŠ a ZŠ • deň separovaného zberu • pozvánky na akcie počas leta

VŠEOBECNÉ INFORMÁ
INFORMÁCIE O PROJEKTOCH Z ROP PRE MŠ A ZŠ V TOPOĽČANOCH:
V mesiaci marec 2010 bola zahájená realizácia projektu „Zateplenie a modernizácia MŠ
Ul. J. Kráľa“. Na projekte prebiehajú posledné práce spojené so zúčtovaním projektu.
Celkové oprávnené výdavky sú
vo výške 388 891,98 €.

V mesiaci jún 2010 bola zahájená realizácia projektu „Zateplenie a modernizácia ZŠ Ul.
Tribečská“. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú
1 569 898,13 €.

V mesiaci apríl 2011 boli
ukončené posledné stavebné
úpravy na projekte: ,,Základná škola na Ulici Škultétyho
v Topoľčanoch - stavebné úpravy (rekonštrukcia), prístavba
a výjazd na Bernolákovú ulicu.
Celkové oprávnené výdavky
projektu sú 1 370 644,93 €.

Súčasne začali stavebné práce
na akcii: ,,Stavebne úpravy
a modernizácia základnej školy
Ulica Hollého, Topoľčany”
s hodnotou stavebných prác
a vnútorného vybavenia v sume
1 340,4 tis. €.

V mesiaci máj bolo odovzdané stavenisko a následne
zahájenié stavebné prác
a to na projekte: „Zateplenie a modernizácia MŠ Ul.
Tribečská 2, Topoľčanoch”
s hodnotou stavebných prác
a vnútorného vybavenia
v sume 485,6 tis. €.
V mesiaci apríl bolo odovzdané stavenisko a následne
začali stavebné práce na projekte: ,,Zateplenie a modernizácia MŠ ul. Škultétyho
v Topoľčanoch”. Podľa projektu sa má škola prestavať
470,4 tis. €.

DOBROVOĽNÁ AKTIVITA - NAŠE MESTO - TOPOĽČANY
Rok 2011 je vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Z uvedeného
dôvodu Nadácia Pontis v spolupráci so skupinou Engage organizovala dňa
17. júna celoslovenskú akciu Naše mesto. Išlo o najväčšie podujatie ﬁremného dobrovoľníctva na Slovensku, ktorého sa zúčastnilo viac ako 4 300
dobrovoľníkov z desiatok rôznych ﬁriem, zástupcov neziskových organizácii, dobrovoľníkov, zástupcov veľvyslanectiev a miestnej samosprávy.
Podujatie bolo otvorené všetkým slovenským mestám. Mesto Topoľčany
prvý raz do tejto akcie zapojili pivovarníci zo spoločnosti Pivovary Topvar.
Po dohode s primátorom mesta pomáhali skrášľovať priestor budovanej
novej oddychovej zóny Margarétka na sídlisku Juh. Darovaním svojho času
a práce, ako určitej formy dobrovoľníctva pivovarníci ukázali, že im nie je
ľahostajné prostredie v ktorom žijeme.
Ján Píry
obchodný sládok, Pivovary Topvar, a.s.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011
V pondelok 6. júna 2011 sa ukončením zberu údajov od obyvateľov
na Slovensku oﬁciálne skončila ďalšia etapa v rámci Sčítania obyvateľov,
domov a bytov 2011.
Počas sčítania bolo v meste Topoľčany 90 sčítacích obvodov,
v ktorých pracovalo 84 sčítacích komisárov.
Sčítací komisári boli poverení vykonávať odborné pracovné činnosti
vyplývajúce z funkcie sčítacieho komisára v súlade so zákonom o sčítaní
a boli povinní zachovať mlčanlivosť pri spracúvaní osobných údajoch
podľa zákona o ochrane osobných údajov.
V piatok 10. júna 2011 sa začala kompletizácia odovzdaných sčítacích
formulárov a ďalšieho sčítacieho materiálu od sčítacích komisárov
a následne bola celá agenda sčítania doručená na pracovisko štatistického
úradu, kde začal proces spracovania získaných údajov a informácií. Výsledky zo sčítania 2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky
budú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady európskych
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spoločenstiev známe najneskôr v marci 2014.
Čo sme zistili sčítaním v našom meste?
-

počet obyvateľov trvale bývajúcich
počet bytov
počet domov

27616
10284
2430

Možnosť sčítať sa elektronicky využilo 1633 obyvateľov.
Mesto Topoľčany ďakuje za spoluprácu pri sčítaní obyvateľom, ktorí
zodpovedne, v súlade so zákonom vykonali všetky potrebné aktivity
a sčítacím komisárom za vykonanú náročnú prácu.
Mgr. Janetta Kadliečková
vedúca organizačného odboru

KNIŽNICA PLNÁ NEZABUDNUTEĽNÝCH ZÁŽITKOV
Základná škola Tribečská
tá stále myslí na decká,
na malých, na veľkých,
všetkých sa to týka...
Toto je časť refrénu našej školskej hymny, ktorá je nielen zhudobneným
textom, ale predovšetkým odzrkadlením dennodennej reality. Základná
škola Tribečská sa svojim žiakom venuje počas celého školského roka.
V súčasnosti prechádza komplexnou rekonštrukce a modernizáciou. Všetky
triedy, kabinety, odborné učebne sa revitalizujú. Telocvičňa vonia novou
palubovkou, športovým náradím a školská knižnica sa tiež presídlila do
nových priestorov, v ktorých už stihla svojim verným čitateľom ponúknuť
veľa neopakovateľných podujatí. Jedným z nich bolo i stretnutie s osobnostne a čitateľsky neodolateľnou, úspešnou spisovateľkou, zanietenou
knihovníčkou, metodičkou pre prácu s deťmi a mládežou, pôsobiacou
v knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove, pani Gabrielou Futovou.
Stretnutie so vzácnou návštevou bolo rozdelené do dvoch častí. Od
8.00 – 9.30 hod. prebiehala beseda so žiakmi I. stupňa, ktorí sa prezentovali
spevom školskej hymny, umeleckým prednesom ukážky z knihy Štyri kosti
pre Flipra v podaní Simony Strejčkovej a úsmevnou scénkou „Aj ja chcem
psa!“ z Dokonalej Kláry, pochádzajúcej z tvorivého pera pani Futovej. Po
zodpovedaní zvedavých otázok písala naša hosťka všetkým deťom do prinesených pamätníčkov svoje venovania, rozdala nespočetne veľa podpisov
do knižiek z ich vlastných knižníc aj tých v školskej knižnici. Vzácny autogram sme dostali aj do kroniky školy, ktorú si pani spisovateľka so záujmom preštudovala. Páčilo sa jej, že organizované podujatia máme chronologicky zdokumentované nielen na webstránke, ale i v školskej kronike. Po
autogramiáde sme o 10.00 hod. otvorili druhú časť stretnutia - besedu so
žiakmi II. stupňa. Rovnako ako ich mladší spolužiaci, aj oni sa predstavili
ako talentovaní recitátori a skúsení herci. Michal Majtán predniesol úryvok
z knihy Zmätené dvojičky zo slepej uličky a žiaci 6.B a 7.A triedy si pripravili

dramatizáciu príbehu víťaznej poviedky G. Futovej Trapoška. Ich program
zhodnotila pani spisovateľka stručne a výstižne: „Zimomriavky, nádhera.“
Za skvelé výkony sa im odmenila zodpovedaním všetkých otázok.
Okrem detí sa pani spisovateľka venovala aj pedagógom našej školy.
V popoludňajších hodinách pre nich zorganizovala pracovný seminár. Jeho
náplň tvorilo zážitkové čítanie, práca s rôznymi ukážkami textov, ktoré
možno využiť na hodinách čítania detí ročníkov 1. - 4. a slovenského jazyka,
literatúry či etickej výchovy žiakov vyšších ročníkov. Pani Futová vychádzala z knižky Malá čarodejnica a premenila nás na svojich žiakov.
Napodobňovali sme dážď, žabí snem, dotvárali zmiznuté strofy básne
Daniela Heviera, zoraďovali knihy podľa abecedy aj autorov, čítali všakovakými
spôsobmi: radostne, ufňukane, rýchlo, pomaly, šušľavo, potichučky,
s vynechaním samohlások, ako veľryby. Mali sme terapiu smiechom. Po nej
nás pani spisovateľka rozdelila do dvojíc. Každá dvojica si vybrala knižku,
s ktorou pracovala v časovom limite 20 minút. Výstupom tejto aktivity bolo
predstavenie konkrétnych ukážok, návrh motivačných cvičení a tvorivých
úloh pre našich žiakov. V závere pracovnej dielne sme spoločne diskutovali
o doplnkovom čítaní vhodnom pre mladších i starších žiakov.
Touto cestou chceme poďakovať pani Gabriele Futovej za príjemne strávený
deň v školskej knižnici, pani riaditeľke a jej zástupkyniam za pomoc pri organizácii tohto vydareného podujatia a našim milým hosťom, Ing. Petrovi
Balážovi, primátorovi mesta Topoľčany a PaedDr. Martine Mazáňovej, ktorí
podporujú naše ambície vytvárať pozitívny vzťah ku knihám, pestovať
čitateľské návyky u žiakov, rozvíjať ich komunikačné zručnosti a realizovať
rozmanité akcie v školskej knižnici – v mieste plnom nezabudnuteľných
zážitkov.
Text a fotograﬁe: Mgr. Miriam Sedláčeková

MIMORIADNY PRÍSPEVOK PRE OPATROVANÝCH PRE ROK 2011
Opatrovanie je pravidelná starostlivosť určená na podporu samostatného života seniorov v domácom prostredí. Je to pomoc seniorom a ich
rodinám vysporiadať sa so záležitosťami starnutia. Poskytuje široký výber
služieb nemedicínskeho charakteru v domácom prostredí pre seniorov
mobilných, imobilných, osamelých, ktorí potrebujú rôznu asistenciu, ktorá
pomáha zabezpečiť bežný režim denného života.
Naše služby umožňujú seniorom zostať v ich vlastnom domove, pričom
im poskytujú pocit istoty, sebestačnosti a umožňujú žiť nezávislý život.
Mesto Topoľčany má schválenú Smernicu poskytovania príspevkov na
riešenie zložitých sociálnych situácií a s účinnosťou od 6. 6. 2011 bol do
tejto smernice zakomponovaný ďalší príspevok, a to mimoriadny príspevok pre rok 2011. Ide o príspevok, ktorý mesto poskytne osobám s trvalým
pobytom v Topoľčanoch a je im poskytovaná opatrovateľská služba na
základe rozhodnutia vydaného do 1. 6. 2011.
Tento príspevok bude poskytnutý opatrovaným občanom v troch
rôznych výškach, a to podľa pásma výšky dôchodku nasledovne:
- dôchodok v rozmedzí od 180 € do 262 € ................. príspevok vo výške 25 €
- dôchodok v rozmedzí od 263 € do 281 € ................. príspevok vo výške 20 €
- dôchodok v rozmedzí od 282 € do 370 € .................. príspevok vo výške 15 €.

Tento mimoriadny príspevok bude poskytnutý jednorazovo v roku
2011 na nákup liekov, zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov.
Postup poskytnutia tohto príspevku je nasledovný:
- mesto pre jednotlivých opatrovaných, ktorí spĺňajú kritériá, vystaví
žiadosti a vydá rozhodnutia o jeho priznaní
- mesto zabezpečí doručenie oboch týchto dokladov opatrovanému
k podpisu a prevzatiu
- opatrovaný si zabezpečí prevzatie tohto príspevku v pokladni mesta
Topoľčany, a to buď osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej
osoby
- použitie príspevku na určený účel opatrovaný zdokladuje predložením
príslušných pokladničných blokov.
Milí naši seniori, chceme Vám spríjemniť Váš život aj keď len malou
ﬁnančnou čiastkou, chceme Vám pomôcť a aspoň čiastočne uspokojiť
Vaše potreby.
Ing. Peter Baláž
primátor mesta
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V ZÁKLADNEJ ŠKOLE HOLLÉHO FINIŠUJÚ S PROJEKTOM
Od októbra 2009 je 24 zamestnancov ZŠ Hollého zapojených do projektu „V novom školskom vzdelávacom programe
s modernými didaktickými prostriedkami“. Projekt je spoluﬁnancovaný z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2007-2013 v rámci operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy,
opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Oprávnené
výdavky projektu predstavujú celkovú sumu 156 484,05 €.
5% výdavkov ﬁnancuje škola z vlastných príjmov.
Cieľom projektu je tvorba a implementácia moderného vzdelávacieho programu, inovácia foriem a metód vyučovania, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti.
Hlavné aktivity projektu:
1.1. Tvorba školského vzdelávacieho programu
2.1. Vzdelávanie učiteľov pre využitie IKT
3.1. Rodný môj kraj
3.2. Spoznávanie a ochrana prírody
3.3. Bezpečnosť na cestách
3.4. Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
3.5. Tvorba učebných pomôcok
Z prvej dotácie vo výške 49 874 € sa hneď v prvých mesiacoch
od začiatku realizácie projektu zabezpečil nákup výpočtovej techniky, USB kľúčov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, projektorov,
fotoaparátov, softwaru a interaktívnych tabúľ. A od prvého jarného
mesiaca začali učitelia realizovať rôzne aktivity so žiakmi , aby
im zaujímavým spôsobom a modernými formami sprístupnili čo
najviac poznatkov v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Žiaci
tak mohli stráviť noc vo hvezdárni, navštívili Hrdovickú a Duchonku ,chránenú oblasť Čepušky, Holé brehy a Tovarnícky park, kde
spoznávali chránené územia a rastliny. Už niekoľkokrát zavítali do
NR SR v rámci inovácie výučby občianskej výchovy, navštívili Devín,
Bradlo, Košariská, Oponický hrad, Podhradie, čaká ich ešte Tematín
a Ducove hradisko, Kaplnka sv. Juraja. Navštevujú aj rôzne miesta
a dedinky v okolí Topoľčian, kde oslovujú najstarších občanov,
aby zozbierali porekadlá, pranostiky, ľudové zvyky a tradície nášho
regiónu, z ktorých vytvoria príbehy do elektronickej čítanky.
Prinášajú i rôzne materiály od starých rodičov a prarodičov, ktoré
sa viažu k histórii našej školy - najstaršej v regióne. V mesiaci apríl
sa 55 žiakov 2. stupňa a 59 žiakov 1.-4.ročníka zúčastnili Školy
v prírode s aplikovanými krátkymi cyklotúrami v okolí ubytovania v rekreačnom zariadení Prašník, v mesiaci máj a jún sa ešte
zúčastnia Školy v prírode na Duchonke. V priebehu realizácie aktivít sa zabezpečil aj nákup školiaceho a kancelárskeho materiálu,
drevín, kríkov, rastlín a materiálu na vytvorenie skalky, ktorá dnes
krášli školský dvor. Boli tiež zakúpené bicykle, prilby, ochranné
vesty, stany, matrace a spacie vaky na realizáciu krátkych cyklotúr
a stanovania v najbližšom okolí Topoľčian.
Vyučujúci AJ vytvorili scenár a nacvičili so žiakmi divadelné
predstavenie v anglickom jazyku pod názvom „We are all in this
together“. V rámci projektu si deti vypočuli prednášky so zdravotníkom, policajtom, spisovateľkou, jazykovou lektorkou, historikom, botaničkou z Tríbečského múzea, zasúťažili si na bicykloch
v školskom a okresnom kole „Na bicykli bezpečne“, vyrobili si dopravné značky, vyskúšali svoje vedomosti v inovatívnych pracovných listoch, testoch, písomných prácach. Viackrát navštívili
Tríbečké múzeum v Topoľčanoch, kde si vypočuli zaujímavé
prednášky z histórie, múzeum v Bojnej a vykopávky. V priestoroch
školy vytvorili stálu výstavu na tému Rodný môj kraj, spracovali získané materiály na vytvorenie rodokmeňa svojej rodiny.
Aj učitelia majú plné ruky práce. Okrem toho, že technicky
zabezpečujú organizáciu všetkých aktivít, tvoria i nové učebné
pomôcky a metodické materiály vo forme prezentácií, pracovných
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listov, testov a posterov nielen v papierovej, ale aj elektronickej
podobe, čo prispieva k zvyšovaniu ich technickej úrovne v práci
s IKT. Zároveň pripravujú inovovaný a moderný školský vzdelávací
program , ktorý overujú počas dvoch školských rokov.
Takýto zvýšený a neutíchajúci pracovný ruch potrvá v ZŠ Hollého až do skončenia projektu v septembri 2011.
Vytvorené výstupné materiály - učebné pomôcky, multimediálne prezentácie, zborníky, albumy, CD, DVD, metodické listy
- budú ľahko použiteľné aj v nasledujúcich rokoch. Pretože budú
prevažne v elektronickej podobe, bude uľahčená ich prípadná aktualizácia a modernizácia. Zrealizované aktivity vytvoria základ pre
využitie získaných skúseností aj v budúcnosti.
Ing. Janka Šurinová
manažér publicity

30. VÝROČIE OTVORENIA MŠ
Uplynulo 30 rokov, odkedy sa prvé deti s radosťou zoznamovali s novou
materskou školou a jej prostredím a 30 rokov nepretržite prichádzajú nové
deti, aby získali primerané vedomosti, poznatky, skúsenosti i priateľstvá...týmito slovami sa prihovorila riaditeľka materskej školy Bc. Mária Wiedermannová
na slávnostnom posední bývalého i súčasného kolektívu, s vedením Mesta
Topoľčany, Radou školy a RZ ZRPŠ dňa 27.5.2011 pri príležitosti 30. výročia
otvorenia Materskej školy na Tribečskej ulici 2703/10 v Topoľčanoch. Škola
sa v súčasnosti snaží obohacovať čas svojich detí o rôzne zaujímavé činnosti
a podujatia. Zapája sa aktívne do rôznych projektov zameraných na podporenie zdravého životného štýlu a zdravý vývin detí. Tak vznikol proﬁlačný
program materskej školy zameraný na ortopédiu dolných končatín, s cieľom
prevencie funkčných porúch klenby chodidla, uskutočňovaný v priebehu
každodenných činností a v týždenných krúžkových aktivitách. Prehĺbila sa
spolupráca s odborníkom oropédom MUDr. Novotným. Úspešnú prácu
s deťmi v ortopedickom krúžku predstavila dňa 5. 5. 2011 pani učiteľka Eva
Kovalčiková zástupcom Mesta Topoľčany a kolegyniam z iných materských
škôl v metodickej ukážke. Pani riaditeľka poďakovala Mestu Topoľčany, ktoré
nám dalo dar k tridsiatinám v podobe rekonštrukcie MŠ a zaželala, aby bola
pre deti ozajstným druhým domovom.

„MÚDRE SOVY“
Dve slová, ktoré charakterizujú nielen múdre zvieratko, ale aj 2. ročník
vedomostnej súťaže pre deti predškolského veku, ktorá sa uskutočnila dňa
9. júna 2011 v Materskej škole na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch. Tento
rok sa do súťaže zapojilo všetkých osem materských škôl v zriaďovateľskej
kompetencii Mesta Topoľčany. „Predškoláci“ nám ukázali, ako by mali byť
absolventi predprimárneho vzdelávania pripravení na vstup do základnej
školy. Naše pozvanie prijal viceprimátor Mesta Topoľčany JUDr. Milan Lisý,
odborný zamestnanec SŠÚ Mesta Topoľčany Mgr. Tibor Mócik a učiteľky
1. roč. ZŠ na ulici Hollého, ZŠ na ulici Gogoľovej a ZŠ na ulici Tribečskej
v Topoľčanoch, ktorí boli zároveň aj členmi hodnotiacich komisií. „Múdre
sovy“ nám dokázali, že vedia spolupracovať, sú súťaživé a hlavne sú schopné
prezentovať svoje vedomosti a schopnosti z rôznych vzdelávacích oblastí
v štyroch centrách: „Sova poznáva“, „Sova rozpráva“, „Sova počíta“ a „Sova
a počítač“. Aj keď výsledky súťaže poukazujú na kvalitnú pripravenosť detí
na vstup do ZŠ, ale na základe hodnotiacich kritérií sa prejavili určité rozdiely
medzi jednotlivými materskými školami. Vďaka všetkým zúčastneným celý
vedomostný kvíz sprevádzala príjemná súťažná atmosféra, ktorá je dobrou
motiváciou pre uskutočnenie ďalšieho ročníka tejto súťaže.
Bc. Andrea Mádelová, učiteľka MŠ, Gagarinova ul.

ZARIADENIE PRE SENIOROV KOMFORT UŽ VO VÝSTAVBE
Mesto Topoľčany, investor stavby „Zariadenie pre seniorov KOMFORT“, ktorá je spoluﬁnancovaná z európskych fondov prostredníctvom
Regionálneho operačného programu, oznamuje, že v mesiaci jún boli
zahájené rekonštrukčné práce na bývalej materskej škôlke na Ul. Podjavorinskej v Topoľčanoch. Touto prestavbou budú vytvorené podmienky
pre ubytovanie 51 seniorov s potrebným zázemím (stravovanie, lekárska
starostlivosť..) Ubytovanie seniorov bude v jednoizbových a dvojizbových
bunkách. Každá bunka bude mať samostatnú kúpeľňu a WC. Stavbu realizuje VOD-EKO, a.s. Trenčín. Rozpočtový náklad stavby je 1 276 tis. EUR z

toho 95% je hradených z nenávratného ﬁnančného príspevku poskytnutého z EÚ prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ostávajúcich 5% bude hradených z rozpočtu mesta Topoľčany.
Výstavba bude ukončená do konca októbra 2012. Do prestavby nie je zahrnutá časť škôlky, v ktorej je v súčasnosti predajňa potravín COOP Jednota. Potraviny budú i naďalej v prevádzke.
Ing. Jozef Guláš
oddelenie výstavby a ŽP

UKONČENIE PROJEKTU „ BUDOVANIE A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA
V MALÝCH A VEĽKÝCH BEDZANOCH“
Na základe Výzvy KaHR-22VS-0801 Operačného programu
Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast bol podaný a úspešný projekt
„Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v Malých a Veľkých Bedzanoch“. Projekt bol zrealizovaný a dňa 30. 6. 2011 ukončený. V rámci neho
bolo novovybudované verejné osvetlenie na cintoríne v Malých a Veľkých

Bedzanoch a zrekonštruované verejné osvetlenie v týchto dvoch mestských
častiach. Celkový objem oprávnených výdavkov je 147 791,60 €, z ktorých
výška nenávratného ﬁnančného príspevku zo ŠR a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) je 140 402,02 €.
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ZABUDNUTÁ HISTÓRIA FARMACEUTICKÉHO PODNIKANIA V TOPOĽČANOCH
Koncom 1. Československej republiky sa aj na Slovensku začína
vytvárať podnikateľské prostredie, kde sa napriek silnej zahraničnej
a českej konkurencii začínajú uplatňovať aj slovenskí podnikatelia. Situácia vo farmaceutickom priemysle je trochu špeciﬁcká. Samostatné ﬁrmy vznikajú najprv ako výrobne alebo prevádzky,
ktoré existujú pri väčších lekárňach. Analogická situácia bola aj
v Topoľčanoch.
Nie je presne známe, kedy vznikla výrobňa pri lekárni Ku matke
Božej, ktorá patrila Dr. Alojzovi Námerovi, ale je známe, že lekárnik tu pôsobil už od roku 1932, na stálo najneskôr v roku 1933. Domovské právo
v Topoľčanoch však získal až v roku 1938. Bol to mimoriadne aktívny človek.
Venoval sa osvete, stavovskej práci, zberu a pestovaniu liečivých rastlín, ale
čo je dôležité, aj podnikateľskej činnosti.
Prvá jeho výrobňa vznikla pravdepodobne pri jeho lekárni. Zaoberala sa
veľkoobchodom a výrobou obväzového materiálu, ktorý sa vyrábal zo
sterilnej vaty dovážanej z Liptovského Mikuláša. Výroba bola ručná. O tejto
výrobe sa veľa zatiaľ nevie. S istotou vieme, že koncesiu na výrobu (ktorá
okrem spomínaných výrobkov zahŕňala aj obchod a výrobu jedov) získal
Dr. Alojz Námer v roku 1942. Či mal podobné oprávnenie aj skôr, je zatiaľ
veľká neznáma, ale je to pravdepodobné.
V tom istom roku však už vlastnil aj ﬁliálku v Bratislave. To svedčí o tom,
že Dr. Alojz Námer mal ambíciu expandovať so svojou ﬁrmou. K výraznejšej
zmene však dochádza až po druhej svetovej vojne. V roku 1945 bola
založená Unita, družstvo s ručením obmedzeným. Valné zhromaždenie
malo deväť ustanovujúcich členov. Firma prakticky ihneď začala aj vyrábať,
a to na koncesiu Dr. Alojza Námera dovtedy, pokiaľ nezískala svoju vlastnú. To sa byrokraticky predlžovalo, nakoľko boli potrebné osvedčenia
o spoľahlivosti všetkých deviatich členov. Po splnení požiadaviek
v roku 1946 dostala Unita výmer.
Nie sú známe dôvody, prečo sa Dr. Alojz Námer rozhodol založiť
družstvo Unita, najmä ak uvážime, že už v tomto čase rokoval
s rodinou Országhovcov o predaji svojho podielu. K dohode došlo
pravdepodobne už koncom roka 1945, najneskôr v roku nasledujúcom.
Predaj podielu bol pre Unitu novým začiatkom. Országhovci kúpili podiel
Dr. Alojza Námera za 240 000. Vo ﬁrme sa angažoval Rudolf Országh a jeho
otec Štefan Országh starší a odborný lekárnický dozor vykonával Rudolfov
brat Ondrej Országh, ktorý bol magistrom farmácie.
Firma bola zriadená v budove bývalej pekárne na Špitálskej
ulici a vyrábal sa tu obväzový materiál, kaliká, gáza, leukoplasty

foto: archív Ivan Mallo

a podobne. Országhovci boli podnikaví ľudia, a tak čoskoro začali výrobu
rozširovať a zlepšovali aj jej výrobný postup. To sa prejavilo na množstve
výrobkov, ako aj na ﬁnančnej efektivite. Firma mala snahu kompletne
zásobovať celý slovenský trh. Priestor na Špitálskej ulici už čoskoro prestal
kapacitne vyhovovať, a tak Országhovci hľadali nový vhodný objekt. Ten
našli v Nitrianskom Pravne, kam po rekonštrukcii a odkúpení objektov celú
výrobu presťahovali.
Presťahovaním ﬁrmy Unita sa končí jedna epizóda dejín farmaceutického priemyslu v Topoľčanoch a začína druhá, o ktorej vám prinesieme informácie v budúcom čísle. Firma Unita sa zapísala natrvalo ako jedna z mála
úspešných slovenských farmaceutických ﬁriem. Je ťažké predpokladať, ako
by vyzerala dnes, keby ju nepostihol osud ako všetky naše ﬁrmy po nástupe
komunizmu – konﬁškácia a likvidácia.
Dnes sme Vám v krátkosti predstavili históriu Unity, družstva
s ručením obmedzeným, ktoré vyrábalo hľadaný farmaceutický tovar pre
celé Slovensko. Nabudúce sa dočítate o tom, ako boli využité prázdne
priestory na Špitálskej ulici. Ak viete viac, dajte nám vedieť a pomôžte
skompletizovať túto zaujímavú časť dejín farmaceutického priemyslu.
Napíšte na adresu dejiny.farmacie@gmail.com alebo sa obráťte na redakciu.
Richard R. Senček

DEŇ SEPAROVANÉHO ZBERU DOMOVÉHO ODPADU
V mesiaci máj sa na novom Dotrieďovacom dvore v Topoľčanoch
uskutočnil štvrtý ročník Dňa separovaného zberu domového odpadu.
Predchádzajúce tri ročníky sa uskutočnili v priestoroch neďalekej Kompostárni biologicky rozložiteľných odpadov. Cieľom tohto dňa je podpora enviromentálnej výchovy detí, poukázanie na potrebu separovaného
zberu a využitia odpadov ako druhotnej suroviny. Tento rok sa akcie
zúčastnilo približne 500 detí materských škôl a žiakov I. stupňa základných
škôl. Mesto využilo na túto akciu nový areál Dotrieďovacieho dvora, ktorý
slúži občanom aj ako zberový dvor. Upravené plochy poslúžili deťom na
rôzne hry a zábavu. Po prvýkrát mali deti možnosť na vlastné oči vidieť
v rámci exkurzie, čo sa robí s vytriedeným odpadom. Okrem iného mohli
po prvý krát vidieť dotrieďovaciu linku a paketovací lis. Potom deti
maľovali na kartóny, súťažili v streľbe s plechovkami do bránky, v behu
cez staré pneumatiky, s PET fľašami naplnenými vodou hrali ruské kuželky
a pod. Samozrejme nechýbal ani vedomostný kvíz – envirootázky. Víťazi
získavali sladké odmeny, či rôzne maľovánky a iné propagačné materiály.
Hlavným sponzorom akcie bolo mesto Topoľčany a spoločnosť shwarz-Eko
s.r.o. Topoľčany. Chlapci a dievčatá mali možnosť sadnúť si do smetiarskeho
auta, naučiť sa správne stláčať PET fľaše na malých lisoch pripevnených na
stenu. Nestlačené PET fľaše zaberajú v kontajneroch zbytočne veľa miesta.
Súčasťou zberového dvora je environmentálna učebňa, ktorá je už teraz
využívaná žiakmi a študentmi stredných škôl na území mesta na prednášky
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a iné akcie, ktoré prispievajú k rozširovaniu informácií o potrebe chrániť
životné prostredie.
Ing. Zdenka Švajdleníková
referentka OVŽP a VK

ČINNOSŤ VÝBOROV V MESTSKÝCH ČASTIACH V I. POLROKU 2011
Základným poslaním výborov v mestských častiach je umožňovať
uplatňovanie ich vlastných potrieb a záujmov v činnosti orgánov mesta.
Prostredníctvom nich sa občania zapájajú do riešenia verejných vecí
v meste. Výbory reprezentujú obyvateľov v mestskej časti a podieľajú sa
na samospráve mesta. Dôležité rozhodnutia týkajúce sa mestskej časti,
najmä zmeny jeho katastrálneho územia, schválenie územného plánu, zóny
a zmeny názvu mestskej časti, ulice alebo verejného priestranstva možno
vykonať iba so súhlasom výboru.
Výbory v mestských častiach oboznamujú občanov vo svojich obvodoch s rozhodnutiami a uzneseniami orgánov mesta. Organizujú účasť
občanov pri riešení rozvoja mesta, najmä zveľaďovaní, tvorbe a ochrane
životného prostredia a verejného poriadku. Upozorňujú orgány mesta na
nedostatky, ktoré zistia vo svojom obvode a iniciatívne prispievajú k ich
odstráneniu. Oboznamuje občanov ako boli vybavené ich podnety, pripomienky a sťažnosti odovzdané výboru. Zasadnutia jednotlivých výborov
mestských častí sa konajú spravidla 1 krát mesačne.
Mesto Topoľčany má zriadených šesť výborov mestských častí:
Výbor č. 1 – mestská časť Stred a sídlisko „F“ – predseda Štefan Grach
Výbor č. 2 – mestská časť sídlisko „Východ“ – predseda Mgr. Mária
Haláková
Výbor č. 3 – mestská časť s. JUH a IBV pri nemocnici – predseda
Kvetoslava Markovičová
Výbor č. 4 – mestská časť IBV za ZŠ – predseda Beáta Lobotková
Výbor č. 5 – mestská časť IBV za kasárňami – predseda Mgr. Janka
Krahulíková

Výbor č. 6 – mestská časť Veľké a Malé Bedzany – predseda Jaroslav
Ladický
Na svojich zasadnutiach sa členovia výboru vyjadrovali:
- k žiadostiam o odpredaj a výmenu pozemkov
- k sťažnostiam na rušenie nočného pokoja a k neporiadku v meste
ako aj k podávaniu alkoholických nápojov maloletým a mladistvým
osobám, ktorých problémy výbory riešili v spolupráci s MsP
- k investičným zámerom investorov
- k problematike chovu psov na území mesta
- k problematike riešenia dopravnej situácie
- k odstraňovaniu nedostatkov zistených členmi výborov a občanmi
vo svojich mestských častiach (komunikácie, chodníky, zeleň, detské
ihriská a pod.)
- k ďalším požiadavkám občanov, ktoré boli odovzdané na riešenie
odborom MsÚ
Základnou metódou práce výborov je spoločné prerokúvanie
dôležitých otázok a úloh na pracovných schôdzach a tiež ich osobný styk
s občanmi. Občania jednotlivých mestských častí svojou osobnou, pravidelnou a aktívnou účasťou na zasadnutiach výborov významne prispievajú
k riešeniu problémov občanov v mestských častiach, a tým ku zvyšovaniu
kvality ich života v mieste bydliska.
JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

NELEGÁLNY VÝKUP BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV OD OBČANOV
UPOZORNENIE !
Upozorňujeme občanov na nelegálny výkup opotrebovaných batérií
a akumulátorov pojazdnými výkupcami na území mesta. Upozorňujeme
občanov mesta, že odovzdávaním opotrebovaných batérií a akumulátorov osobám neoprávneným na nakladanie s týmto druhom odpadu sa
dopúšťajú priestupku podľa § 80 ods. 1 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a môžu byť sankcionovaní až do výšky 663,87 €.
Žiadame preto občanov, aby takýto nelegálny zber a výkup opotrebovaných

batérií a akumulátorov ihneď oznámili polícií. Opotrebované batérie a akumulátory je možné odovzdať len oprávnenej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s mestom Topoľčany t.j. Schwarz-Eko s.r.o. Topoľčany.
Opotrebované batérie a akumulátory máte možnosť bezplatne odovzdať na
Dotrieďovacom dvore, ul. Pivovarnícka, Topoľčany.
Ing. Peter Baláž
primátor mesta

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ „BEZ ŤAHÁKA O...“
Dňa 31. mája 2011 sa v priestoroch Základnej školy na ulici J. Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 4. ročník vedomostnej súťaže trojčlenných
družstiev žiakov 8. ročníkov základných škôl o putovný pohár primátora
mesta Topoľčany „Bez ťaháka o...“. Tradičným organizátorom podujatia bolo
Mesto Topoľčany. Vedomostná súťaž „Bez ťaháka o...“ je uskutočňovaná
každoročne. Jej organizovanie je symbolickým pripomenutím si významných májových dní (Deň pristúpenia SR do EÚ, Dni Európy a výročie
referenda o vstupe SR do EÚ). Medzi hlavné ciele tejto súťaže patrí najmä
podpora vzdelávania mladých ľudí ako jednej zo základných podmienok
rozvoja mesta, regiónu, krajiny a celej Európy rešpektujúc princípy formovania a rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Súťažné družstvá žiakov siedmich topoľčianskych základných škôl
a družstvo žiakov zo ZŠ s MŠ Horné Obdokovce odpovedali v každom zo
šiestich súťažných kôl na súbor štyroch vedomostných úloh, ktoré boli
usporiadané podľa náročnosti - od najľahšej otázky (tzv. superľahkej)
po najťažšiu otázku (tzv. superťažkú). Tematické zameranie otázok sa
postupne zužovalo od svetového diania, cez problematiku Európy, Slovenska, nitrianskeho regiónu, až k informáciám o Topoľčanoch. Na priebeh
súťaže dohliadala trojčlenná odborná porota. Jej predsedom bol viceprimátor mesta Topoľčany JUDr. Milan Lisý. Členmi poroty boli RNDr. Pavel Valach a Mgr. Jozef Breza. Najúspešnejším družstvom 4. ročníka vedomostnej
súťaže „Bez ťaháka o ...“ sa stalo súťažné družstvo žiakov zo ZŠ Tovarnícka
ul., ktoré si zaslúžene odnieslo putovný pohár primátora mesta Topoľčany.
Na 2. mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ Škultétyho ul., Topoľčany a 3. miesto
obsadili žiaci zo ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany.
Súťažiaci boli úspešní najmä v prvých dvoch kolách súťaže venovaných
všeobecnému prehľadu „o všeličom“ a o svetovom dianí. Naopak, regionálne otázky o kraji a meste Topoľčany boli už tradične nad sily nejedného

súťažného družstva. Počas súťaže žiaci získali aj množstvo nových poznatkov a zaujímavých informácií. Akcia prispela nielen k podpore zdravej
súťaživosti žiakov jednotlivých škôl, k zatraktívneniu ponuky podujatí pre
žiakov základných škôl, ale aj k rozvoju kultúrno-spoločenského života
školských komunít. Záverečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili
o vydarený priebeh celého podujatia.
Mgr. Tibor Mócik
odborný zamestnanec
Spoločný školský obecný úrad Topoľčany

Víťazné družstvo žiakov zo ZŠ, Tovarnícka ul. s členmi poroty.
Foto : Michal Šurina - ZŠ, Ul. J. Hollého, Topoľčany
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Mesto Topoľčany spolu so spoluorganizátormi Vás pozýva:
20. 8. 2011 - Summer dance festival – celomestský tanečný festival Topoľčany – tanečná súťaž, galavečer a množstvo
zábavy s tanečníkmi Let´s dance a umelcami zo Superstar.
21. 9. 2011 – Topoľčiansky deň zdravia v Dome kultúry Topoľčany – prehliadka a ukážky zdravého životného štýlu,
prezentácia zdravotníckych ﬁriem, meranie tlaku.

Galéria
mesta Topoľčany
7. 7. 2011 – 31. 8. 2011 - Galéria mesta Topoľčany Vás počas leta
pozýva na výstavu - EF a PP hrajú.
Svoju výtvarnú, abstraktnú tvorbu v priestoroch galérie predstavujú
dvaja mladí nitrianskí umelci Mgr. Erik Fehér a Mgr. Peter Pauko.
8. 9. 2011 – 30. 9. 2011 - Na september je pripravená výstava akademického maliara Juraja Šuﬂiarskeho.
/kombinovaná technika, pastel, graﬁcký dizajn/

XVII. ročník TOPOĽČIANSKYCH
HODOV
12.8.2011 – piatok
16,00 h – 18, 00 h – vystúpenie bieloruských súborov - Nám. M. R. Štefánika
16.00 h – koncert hudobnej skupiny DOMINO BAND pred Domom kultúry
18.00 h – spevácke skupiny KD - nádvorie radnice
19.30 h – 23.00 h – koncert hudobnej skupiny ASCALONA - námestie
13.8.2011 – sobota
8.00 h - III.ročník Hodového preteku v streľbe na batérii o putovný
pohár primátora mesta Topoľčany na streľnici PZ Bebrava
9.00 h – Deň ľudových remesiel
Výstava Včelárskeho spolku v Topoľčanoch - Dom kultúry

15.00 h – futbalový turnaj - TOPVAR
16.00 h – koncert hudobnej skupiny TOP KVINTET - pred Domom kultúry
17.00 h – koncert Bc. Ladislav Patkoló - ZUŠ L. Mokrého
19.30 h – koncert hudobnej skupiny STEAMING SATELITES a hudobnej
skupiny TALK SHOW - námestie
14.8.2011 – nedeľa
15.00 h – koncert hudobnej zložky SĽUK - námestie
16.00 h – Veľký hodový kultúrny program
16.00 h – koncert hudobnej skupiny M - TRIO pred Domom kultúry
18.30 h – tanečná veselohra GAŠPARKO - divadelná sála Spoločenského domu
19.30 h – koncert hudobnej skupiny QUEENMÁNIA s Petrom Pačutom- námestie
22.00 h – koncert hudobnej skupiny TRYAMERA

6.8.2011 a 3.9.2011 od 19.00 do 04.00 hod. v Dome kultúry
spoločenská zábava

STRETNUTIE OSAMELÝCH
vstupné: 3 €
hudobná skupina TOP KVINTET
hudobná skupina DOMINO BAND

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

KINO SPOLOČENSKÝ DOM • JÚL – AUGUST 2011
Pivovary TOPVAR, a. s. hlavný partner podujatí MsKS

ZDROJOVÝ KÓD

MACKO PÚ

Vstupné: 2,30 €
Vstupné: 2,30 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov vhodné pre všetky vekové kategórie

10.,11. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.

AUTOROZPRÁVKY
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

19.,20.,21. VIII. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h. 26.,27.,28. VIII. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.

Americký širokouhlý thriller. České Americká animovaná rodinná komé- Český animovaný rodinný ﬁlm. Česká
dia. Slovenský dabing. 64 min.
titulky. 110 min.
verzia. 87 min.

V PERINE

VO ŠTVORICI PO OPICI 2

KŠEFT ZA VŠETKY PRACHY

Vstupné: 2,50 €
Vstupné: 2,30 €
Vstupné: 2,30 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov nevhodné pre maloletých do 15 rokov
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

12.,13. VIII. – piatok, sobota o 19,00 h. 19.,20.,21. VIII- piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

P R I P R AV U J E M E NA
MESIAC SEPTEMBER 2011

TVOJ SNÚBENEC MOJ MILENEC
• CZECH MADE MAN • HARRY
POTTER A DARY SMRTI 2 •
VRESKOT 4 • KUNG FU PANDA 2
• RÝCHLO A ZBESILO 5 • VODA
PRE SLONY • X – MEN: PRVÁ
TRIEDA

Český muzikál F.A. Brabca. Česká ver- Americká širokouhlá komédia. Slo- 26.,27.,28. VIII. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Anglicko – americký thriller. České ti- Pokladňa kina je otvorená v stredu až
zia. 103 min.
venské titulky. 102 min.
nedeľu od 17,00 do 19,00 hodiny alebo
tulky. 103 min.
1 hodinu pred predstavením.
Vstupné: 2,30 €
Vstupné: 2,30 €
Bližšie informácie o pripravovaných
nevhodné pre maloletých do 12 rokov nevhodné pre maloletých do 15 rokov Vstupné: 2,30 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov akciách nájdete na stránkach
17.,18. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h. 24.,25. VIII. – streda, štvrtok o 19,00h.
www.topolcany.sk, www.kulturato.sk.
Americká širokouhlá dráma. České Americký thriller. Slovenské titulky. 31. VIII. a 1. IX. – streda, štvrtok o 19,00 h.
titulky. 133 min.
113 min.
Česká komédia. Česká verzia. 93 min.

ÚTEK ZO SIBÍRI
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NEZNÁMY

ODCHÁDZENÍ

OKIENKO HISTÓRIE MESTSKÝCH ČASTÍ VEĽKÉ A MALÉ BEDZANY
Veľké Bedzany boli dedinou poľnohospodárskeho
charakteru,
obyvatelia
boli roľníci. Začiatkom
20- tych rokov sa do obce
nasťahovalo 18 nemeckých
rodín z Handlovej, ktorí kúpili majetok od bývalého baróna Dulu Forestiera sídliaceho
v Krušovciach – kaštieľ a hospodársky dvor s obytnými
domami. Tento veľkostatok
poskytoval prácu mnohým
obyvateľom. Tí pomenovali potok, ktorý pretekal pomedzi pozemky Ilus,
podľa Ilucha panujúceho na tomto panstve. V dedine postavili hasičské
skladisko a jednotriednu rímsko-katolícku ľudovú školu, kde sa vyučovalo
na zmeny. Po prvej svetovej vojne prevažná časť obyvateľstva odchádzala za
prácou do cudziny, alebo pracovali u Rozenbergovcov, ktorí zamestnávali až
do utvorenia tzv. Slovenského štátu.
Začiatkom 19. stor. boli Malé Bedzany taktiež prevažne poľnohospodárske, neskoršie časť pracovala ako nádenníci v cukrovare v Tovarníkoch. Dedinka napriek svojmu charakteru mala všetky atribúty veľkých

dedín – vlastnú školu, kaplnku,
obecný dom, richtára, poštára
a bubeníka, nočného hlásnika,
hasičský zbor. V obci bol obchod
so zmiešaným tovarom i krčma.
Obyvatelia mohli využiť služby vlastného obuvníka, záhradníka, krajčíra
a pôrodnú babu.
Kaplnka Zasvätenia Panny Márie sa datuje do r. 1872. Je to neveľká
jednoloďová stavba s presbytériom
a obdĺžnikovým uzáverom. Pseudogotický vyrezávaný oltár, zachovaný
dodnes, bol vyrezávaný občanom
Michalom Zubatým. Práce podľa
predlohy z Viedne mu trvali 4 roky,
kedy bol oltárik v r. 1910 vysvätený.
Nachádza sa tu krypta rodiny
Maťúšovej - zakladatelia. Kaplnka
bola viackrát rekonštruovaná, bola
k nej pristavená sakristia a obnovená
maľovka.

DIELO TVOJICH RÚK
Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci jún patria priestory Galérie mesta
Topoľčany výstave pod názvom - Dielo Tvojich rúk.
Výstavu organizovala už po šiesty krát Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva a Základná umelecká škola sv. Lukáša v Topoľčanoch pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dňa 3. júna 2011 sa konala
vernisáž k tejto výstave a zároveň boli ocenené najlepšie práce vo výtvarnom odbore. Mladé talenty z celého Slovenska vo svojich dielach predstavili graﬁku, olejomaľbu, perokresbu a taktiež keramiku. Mottom tohto
ročníka bolo „Náš svet, náš život“.
Oceňovania sa zúčastnil aj Ing. Augustín Hriadeľ, riaditeľ Diecézneho školského úradu v Nitre, Mgr. Kristína Sázs, prednostka Krajského
školského úradu v Nitre a PaedDr. Stanislav Bella, zástupca primátora mesta
Ružomberok.
Mgr. Janetta Kadliečková
vedúca organizačného odboru

„VYČISTÍME SI SLOVENSKO“
Dňa 22.apríla 2011 si ľudia na celom svete pripomenuli Svetový deň
Zeme. Pri tejto príležitosti Ministerstvo životného prostredia SR vyzvalo
svoje rezortné organizácie, krajské a obvodné úrady životného prostredia,
neziskové organizácie, základné a stredné školy ako aj súkromný sektor
k zapojeniu sa do celoslovenskej akcie „Vyčistíme si Slovensko“.
Do tejto akcie, ktorú pripravilo MŽP SR sa zo základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany zapojili 4 základné školy
a jedna cirkevná základná škola. Do akcie sa zapojila aj Stredná odborná
škola, ul. Továrnická.

Akcia na území mesta Topoľčany prebiehala za koordinácie OVŽP
a VK. Vyzbieraný odpad odvážala priebežne ﬁrma Schwarz–Eko spol.
s r. o. Vyčistením svojho okolia sa akcia pre školákov nekončila. Každá
trieda, ktorá svojou aktivitou prispela k oslave Svetového dňa Zeme, mala
možnosť zapojiť sa do súťaže, ktorú vyhlásilo MŽP SR o atraktívne ceny
s environmentálnym zameraním.
Ing. Zdenka Švajdleníková
referentka OVŽP a VK

1. ZŠ Gogoľova ul. dňa 20.4. 2011 (čistil sa areál okolia školy – odvezených
bolo 14 vriec odpadu).
2. ZŠ Škultétyho ul. dňa 19.4. 2011 (čistilo sa okolie školy a odvezených
bolo 15 vriec odpadu).
3. ZŠ Ul. J. Hollého v dňoch 18. – 24. 4. prebiehali rôzne sprievodné aktivity
a pri čistení areálu použili 15 ks vriec.
4. ZŠ Tribečská ul. v dňoch 18. – 28. 4. prebiehali rôzne aktivity ohľadom
akcie (besedy, výtvarné aktivity, nástenky, upratovanie areálu). Škola si nepamätá presne koľko vriec, ale naplnili celý kontajner.
5. Z cirkevných základných škôl sa do akcie zapojila ZŠ sv. Don Bosca. Do
akcie bolo zapojených 330 žiakov. Títo žiaci vyčistili celé sídlisko JUH (od
obchodného domu Tesco až po školu) vrátane celého areálu školy. Bolo
vyzbieraných 30 vriec.
6. Stredná odborná škola, ul. Továrnická dňa 20. 4. zbierala odpad na brehoch rieky Chotina (od Cukrovaru po park Športovcov). Akcie sa zúčastnilo
18 študentov pod vedením Ing. Anny Kišacovej. Bolo vyzbieraných 35
vriec.
9

Foto: Ing. Martin Drgoňa
referent org. odboru

Foto: Ing. Martin Drgoňa
referent org. odboru

Oslavy 110. výročia železničnej trate Topoľčany - Bánovce na Bebravou - Trenčín a 100. výročia
rušňového depa Topoľčany

Vernisáž výstavy: Mgr. Erik Fehér a Mgr. Peter Pauko - EF a PP hrajú.

Foto: Ing. Martin Drgoňa
referent org. odboru

Eurocamp 2011 - Topoľčany - stretnutie mládeže z partnerských miest.
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