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zadarmo

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA
Vážení spoluobčania,
aj v roku 2011 vám budeme prostredníctvom občasníka Radničné zvesti
prinášať najnovšie informácie zo života
v našom meste. Keďže v rukách držíte
prvé tohtoročné vydanie, dovoľte mi,
aby som vám zaželal na začiatku roka
2011 pevné zdravie, ľudské pochopenie, vzájomnú úctu a veľa osobných
a pracovných úspechov.
Rok 2011 bude prvým rokom nového
volebného obdobia. Vo volebnom programe som vám predostrel
svoju predstavu, svoju cestu každodenného i dlhodobejšieho

spravovania mestských vecí. Čaká nás množstvo trpezlivej práce,
ktorá verím, že bude aj napriek pretrvávajúcemu dopadu globálnej ekonomickej krízy úspešná a bude v prospech občanov mesta
Topoľčany. Žiaľ, aj v tomto roku budeme musieť hospodáriť so
skromnejším rozpočtom, čo bude určite ovplyvňovať rýchlosť
napĺňania volebného programu.
V prvom rade chceme dokončiť projekty, ktoré boli začaté v predchádzajúcom volebnom období, aby čo najskôr mohli slúžiť svojmu
účelu.
Milí Topoľčanci, len korektnou a vzájomnou spoluprácou s vami
môžeme mesto Topoľčany naďalej zveľaďovať. Preto sú moje dvere
stále otvorené a rád si vypočujem aj vaše rady a námety.
Ing. Peter Baláž
primátor mesta

O ZÁPISE PO ZÁPISE
Zápisy detí do základných škôl sa na území Slovenskej republiky
uskutočňujú každoročne v termíne od 15. januára do 15. februára kalendárneho roka.
V piatich topoľčianskych základných školách pôsobiacich v zriaďovateľskej kompetencii mesta Topoľčany sa zápis detí uskutočnil
v dňoch 17.-19. januára 2011 v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Topoľčany č. 11/2008 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
zriadených mestom Topoľčany. V mimoriadnych prípadoch (napr.
choroba dieťaťa, služobná cesta zákonných zástupcov dieťaťa, pobyt
rodiny v zahraničí a pod.) je možné na základe dohody medzi riaditeľom
základnej školy a zákonným zástupcom dieťaťa uskutočniť zápis aj mimo
oﬁciálne stanoveného termínu zápisu.
Pre topoľčianske základné školy pôsobiace v inej zriaďovateľskej kompetencii vyššie citované všeobecne záväzné nariadenie mesta Topoľčany
neplatí - topoľčianske cirkevné základné školy po dohode so svojím
zriaďovateľom zapisujú deti vždy v termíne od 15. januára do 15. februára
kalendárneho roka a v topoľčianskych špeciálnych školách sa akt zápisu
detí neuskutočňuje.
O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhoduje riaditeľ školy do
31. mája 2011.
Rozhodovanie riaditeľa školy ovplyvňujú schválené počty prijímaných
detí do 1. ročníka (príp. 0. ročníka) základnej školy zriaďovateľom školy.
Návrhy na počty prijímaných žiakov predkladajú riaditelia škôl (po vyjadrení rady školy) svojim zriaďovateľom každoročne pred zápisom detí.
Pre šk. rok 2011/2012 boli v zriaďovateľskej kompetencii Mesta Topoľčany
schválené MsZ v Topoľčanoch nasledovné počty prijímaných detí :
Základná škola, Gogoľova 2143/7, 16 detí (do 0. ročníka)
Základná škola, Gogoľova 2143/7, 44 detí (do 1. ročníka)
Základná škola, J. Hollého 696/3, 44 detí (do 1. ročníka)
Základná škola, Škultétyho 2326/11, 88 detí (do 1. ročníka)

Základná škola, Tovarnícka 1641/57, 44 detí
(do 1. ročníka)
Základná škola, Tribečská 1653/22, 56 detí (do
1. ročníka).
V prípade, že dieťa nebolo prijaté na určitú
školu na základné vzdelávanie (napr. z kapacitných dôvodov), je nevyhnutné zapísať dieťa do
inej (predovšetkým spádovej) školy príp. sa proti predmetnému rozhodnutiu riaditeľa školy odvolať.
V praxi sa stáva, že zákonní zástupcovia neprídu s dieťaťom na zápis
najmä z nasledovných dôvodov :
• nemajú vedomosť o povinnosti zapísať dieťa do školy
• sú s dieťaťom dlhodobo v zahraničí a neoznámia túto skutočnosť
• ich dieťa má odloženú školskú dochádzku z minulého roka a domnievajú sa, že už s dieťaťom nemusia ísť na zápis
Mesto Topoľčany rieši každoročne - po oﬁciálnom ukončení zápisu
- cca 20-30 sporných prípadov. Zákonní zástupcovia detí, ktoré nie sú
zapísané do 15. februára kalendárneho roka v niektorej zo základných
škôl, sú predvolaní zamestnancami oddelenia školstva MsÚ k podaniu
vysvetlenia príp. sú vyzvaní, aby uskutočnili so svojím dieťaťom tzv.
dodatočný zápis.
Upozorňujeme, že ak si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa
priestupku, za ktorý je možné mu uložiť pokutu až do výšky 331,50 eura.
O výsledkoch zápisu detí do základných škôl v meste Topoľčany vás
budeme informovať.
Mgr. Tibor Mócik - odborný zamestnanec
Spoločný školský úrad Topoľčany
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MOŽNOSTI VYUŽITIA INTERAKTÍVNEJ TABULE V MATERSKEJ ŠKOLE

To je názov metodickej ukážky, ktorá sa uskutočnila 26. januára
2011 v Materskej škole na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch. Jej
cieľom bolo oboznámiť učiteľky z materských škôl v zriaďovateľskej
kompetencii Mesta Topoľčany s rôznymi spôsobmi využitia systému
interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese. Prezen-

tácia, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia zriaďovateľa
– primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž a vedúca
oddelenia školstva MsÚ v Topoľčanoch PaedDr. Martina
Mazáňová presvedčila prítomných nielen o kvalitách
tejto inovatívnej učebnej pomôcky, ale aj o zručnostiach
detí predškolského veku pri práci s ňou. Jej prínosom je
najmä možnosť zaujímavou formou rozvíjať kompetencie
detí a zároveň využívať ich tvorivosť a získané poznatky
v jednotlivých oblastiach predprimárneho vzdelávania.
Interaktívna tabuľa ponúka nielen široké spektrum
možností rozvoja kognitívnych, učebných, a najmä
informačných kompetencií u detí ako práca v skicári, ukladanie dokumentov, obrázkov, vkladanie obrázkov do
textu atď., ale pomáha aj pedagógom v príprave a realizácii edukačných aktivít (tvorba pracovných listov, rôznych
dokumentov, prezentácií...).
Vzhľadom k tomu, že sme zatiaľ jediná materská škola
v okrese Topoľčany, ktorá ma možnosť pracovať s interaktívnou tabuľou, veríme, že táto ukážka dá podnet k jej využívaniu
aj v iných materských školách a tým prispeje k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.
Autor: PaedDr. Soňa Grznárová, riad. MŠ

FAREBNÉ SPEKTRUM III.
V januári 2011 sa konala vernisáž výstavy SOŠ drevárskej
v Topoľčanoch pod názvom Farebné spektrum III. Priestory mestskej galérie tak ožili prácami študentov, ich vynaliezavosťou a dokonalým vypracovaním prác. Na výstave sa prezentovala perokresba, fotograﬁa, kresba ceruzou či koláž. Maturitná práca - „Pandorina
skrinka“ bola jednou z najúspešnejších prác v súťaži vyhlásenej
Zväzom spracovateľov dreva SR.
Historické kreslo, ktorému život dáva súčasná čalúnnická zručnosť,
novučičký stolík s historickou intarziou, dizajnová pohovka,
nadčasové plastiky a drevené kocky – to všetko tvorí zostavu času.
Tak ako kocky sú nástrojom hry a zábavy, tak i kreativita študentov
bola nástrojom pre vytvorenie takejto úžasnej prezentácie. Sklená
nádhera, či už rôzne misy, ﬁgúry, sklené objekty a zrkadlá, to sú
exponáty SOŠ sklárskej Lednické Rovné, ktoré obohatili výstavu
Farebné spektrum III.
Text: Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca org. odboru

AKTÍVNE PROTI INTERNETOVEJ KRIMINALITE NA NAŠICH ŠKOLÁCH
Jedným z dôvodov vzniku projektu „Aktívnym prístupom mladých
k zníženiu internetovej kriminality“ je čoraz rozšírenejšia internetová
kriminalita a narastanie významu internetu v živote detí a mladých
ľudí. V spolupráci s Mestskou políciou sme zorganizovali súbor
podujatí určených pre pedagógov a žiakov základných škôl v meste
Topoľčany. Náš projekt bol ﬁnančne podporený z prostriedkov Rady
vlády SR pre prevenciu kriminality.
Uvedomujeme si, že nové médiá prinášajú na jednej strane možnosť
rýchlej a bezproblémovej komunikácie, výmeny nápadov a vzdelávania, no na druhej strane virtuálny svet predstavuje realitu bez pevne
stanovených pravidiel.
Na odbornom seminári pre pedagógov zo základných škôl v meste
Topoľčany sa účastníci dozvedeli o aktivitách projektu, o zodpovednom používaní internetu, o internetovej kriminalite z pohľadu legislatívy a jej negatívnych vplyvoch na mladých ľudí. Lektori poukázali
na najväčšie prostriedky ohrozenia ako napríklad SPAM, vírusy,
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online obchodovanie, čet, reklama, hry, sťahovanie, zoznamky, mobily, HOAX a monitorovacie programy.
V ďalšej časti projektu sme v spolupráci s pedagógmi a žiakmi pripravili interaktívny program zameraný na zvyšovanie povedomia,
šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií.
Pod vedením odborných lektorov PhDr. Juraja Krajčiho a Ing. Rastislava Gažiho žiaci aktívnou účasťou formou prednášok, interaktívnymi
scénkami, diskusiami, prostredníctvom propagačného materiálu
a plagátmi získavali informácie ohľadom internetovej kriminality.
Dňa 20. 12. 2010 sme v priestoroch MsKS v Topoľčanoch otvorili výstavu žiackych prác, výstupov z projektu. Žiaci z topoľčianskych základných škôl si vytvorili spoločné pravidlá ako pracovať v počítačovej
učebni s výpočtovou technikou, prezentovali svoje návrhy riešení, výtvarné práce a scénky. Počas výstavy diskutovali s lektormi o ochrane

osobných údajov, pravidlách komunikácie na internete, internetových
podvodoch, šikanovaní, násilí, závislostiach, diskriminácii a zároveň si
otestovali svoje vedomosti formou žiackeho kvízu.
PaedDr. Martina Mazáňová, vedúca oddelenia školstva MsÚ

ZOZNAM POSLANCOV MSZ V TOPOĽČANOCH NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2010 – 2014
Volebný obvod č. 1
1/ Štefan Grach – Nezávislý kandidát
2/ Ing. Ida Valachová – SMER-SD
3/ MUDr. Ján Paulík – SDKÚ-DS, KDH, SaS
4/ Juraj Želiska – Nezávislý kandidát
5/ MUDr. Július Lukáč – SMER-SD
Volebný obvod č. 2
6/ Mgr. Mária Haláková – SMER-SD
7/ JUDr. Milan Lisý – SMER-SD

8/ Ing. Daniela Ičová – SMER-SD
9/ Ing. Viera Bútorová – SDKÚ-DS, KDH, SaS
10/ Ing. Karol Zaťko – SDKÚ-DS, KDH, SaS
Volebný obvod č. 3
11/ Ing. Peter Žembera – SMER-SD
12/ Ing. Jozef Kotleba – SDKÚ-DS, KDH, SaS
13/ Mgr. Katarína Katonová – SDKÚ-DS, KDH, SaS
14/ Bc. Július Krajčík – SDKÚ-DS, KDH, SaS
15/ Kveta Markovičová – ĽS-HZDS

Volebný obvod č. 4
16/ MUDr. Tibor Pavlík – SMER-SD
17/ Beáta Lobotková – Nezávislá kandidátka
Volebný obvod č. 5
18/ Mgr. Janka Krahulíková – SMER-SD
19/ Miroslav Gieci – SDKÚ-DS, KDH, SaS
20/ PaedDr. Anna Mikulská – SMER-SD
Volebný obvod č. 6
21/ Jaroslav Ladický – SMER-SD

INFORMÁCIA O ĎALŠOM POSTUPE VÝSTAVBY „REGENERÁCIA CENTRA MESTA TOPOĽČANY“
V roku 2010 bola zahájená stavba Regenerácia centra mesta Topoľčany, ktorá je spoluﬁnancovaná z európskych fondov prostredníctvom Regionálneho operačného
programu, Prioritná os 4 – Regenerácia
sídiel, opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel.
Dodávateľom je „Združenie Topoľčany – regenerácia“ je to skupina dodávateľov, ktorá
pozostáva z Cesty Nitra, a.s., Nitra a „ROSS“
Realitno – obchodno stavebná spoločnosť,
spol. s r.o. Topoľčany. Dodávateľ stavby
v roku 2010 zrealizoval rekonštrukciu ulice
Škultétyho v úseku od budovy pošty po
ulicu Bernolákovu. Pokračovať s výstavbou bude v druhej polovici mesiaca
február 2011 a to rekonštrukciou chodníka
a verejného osvetlenia na ulici Mojzesovej
a súčastne s touto ulicou zaháji práce aj na

ulici Škultétyho v úseku od ulice Sv. Cyrila
a Metoda po Obchodnú ulicu. Práce na
týchto uliciach by mal dokončiť do konca
apríla a v máji 2011 bude pokračovať
s rekonštrukciou ulice kpt. Jaroša. Koncom
júna začne práce na rekonštrukcii verejného
osvetlenia ulice Hollého a na ploche pred
gymnáziom. Ulica 17. novembra je naplánovaná na obdobie letných školských
prázdnin. Na tejto ulici okrem vozovky,
chodníkov, parkovacích miest, verejného
osvetlenia a drobnej architektúry sa bude
rekonštruovať verejná zeleň, vytvorí sa nové
parkovisko a bude urobená aj rekonštrukcia
parku A. Dubčeka. Je nevyhnutné vzhľadom
na druh práce, ktoré sa budú realizovať
na miestnych frekventovaných komunikáciách v niektorých prípadoch vylúčiť

prípadne časovo obmedziť dopravu a aj
pohyb chodcov. Zásobovanie prevádzok
bude podľa potreby obmedzené na určitú
hodinu, o čom budú majitelia prevádzok
včas informovaný. Počas rekonštrukcie
dôjde ku zmene dopravného značenia,
dopravného obmedzenia. Preto žiadame
vodičov aj chodcov o trpezlivosť, porozumenie a o rešpektovanie dopravného
značenia a pokynov dodávateľa stavby, aby
svojím konaním nekomplikovali realizáciu
stavby a neohrozovali vlastnú bezpečnosť
a bezpečnosť iných na stavenisku.
Stavba by mala byť dokončená podľa
prísľubu dodávateľa v mesiaci september
2011.
Ing. Jozef Guláš,
vedúci oddelenia výstavby a ŽP, MsÚ Topoľčany

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE - POMÔCKA PRE OBČANOV PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ

ŽIVÉ PLOTY  UPOZORNENIE!

Mesto Topoľčany v záujme uľahčenia podávania
rôznych žiadostí má na webovej stránke mesta
(www.topolcany.sk) v časti „Tlačivá na stiahnutie“ zverejnené rôzne druhy formulárov,
ktoré Vám umožnia ľahšie vybavovanie vašich
žiadostí.
Po správnom vyplnení formulára vrátane príloh
je možné Vašu žiadosť riešiť bez ďalšej administrácie.

Mestský úrad Topoľčany upozorňuje
vlastníkov nehnuteľnosti, na ktorých sa
nachádzajú živé ploty, aby si ich skrátili na
šírku, ktorá nepresahuje pozemok, ktorý
vlastnia tak, aby nezasahovali na priľahlý
chodník, alebo cestu.
Kontrola bude vykonávaná pracovníkmi
Mestského úradu OVŽP a MsP. Zistené
nedostatky budú riešené v zmysle platných
právnych noriem mesta Topoľčany.

Táto časť našej internetovej stránky sa člení
podľa jednotlivých odborov a oddelení a nájdete tam aj usmernenia – postupy napr. pri evidovaní domov a budov.
Sme presvedčení, že takýto spôsob – využívanie
formulárov Vám uľahčí kontakt s MsÚ.
JUDr. Edita Brösztlová
prednostka MsÚ
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ZASADNUTIA VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ MESTA TOPOĽČANY NA I. POLROK 2011
Mestský výbor č. 1 /mestská časť Stred
a sídlisko „F“/
poslanci: Štefan Grach, Ing. Ida Valachová,
MUDr. Ján Paulík, Juraj Želiska, MUDr. Július
Lukáč
občania: PaedDr. Pavol Goga, Ing. Alena
Ďurčeková
Miesto zasadnutí: zasadačka č. 252 MsÚ
Termíny zasadnutí:
7. marca 2011 o 15.00 hod.
11. apríla 2011 o 15.00 hod.
16. mája 2011 o 15.00 hod.
6. júna 2011 o 15.00 hod.
Mestský výbor č. 2 /mestská časť sídlisko
Východ/
poslanci: Mgr. Mária Haláková, Ing. Karol
Zaťko, JUDr. Milan Lisý, Ing. Daniela Ičová,
Ing. Viera Bútorová
občania: Mgr. Ervín Mik, Janette Majtánová
Miesto zasadnutí: Spoločenské centrum
Východ
Termíny zasadnutí:
17. marca 2011 o 18.00 hod.
14. apríla 2011 o 18.00 hod.
5. mája 2011 o 18.00 hod.
16. júna 2011 o 18.00 hod.
Mestský výbor č. 3 /mestská časť sídlisko
Juh a IBV pri nemocnici/

poslanci: Kveta Markovičová, Ing. Peter
Žembera, Ing. Jozef Kotleba, Mgr. Katarína
Katonová, Bc. Július Krajčík
občania: Ing. Denisa Poláková, Ing. Viera
Píryová
Miesto zasadnutí: MŠ Ľ. Fullu sídl. Juh
Termíny zasadnutí:
7. marca 2011 o 18.00 hod.
4. apríla 2011 o 18.00 hod.
2. mája 2011 o 18.00 hod.
6. júna 2011 o 18.00 hod
Mestský výbor č. 4 /mestská časť IBV za
Zimným štadiónom/
poslanci: Beáta Lobotková, MUDr. Tibor
Pavlík
občania: Mgr. František Ďurina, MUDr. Milada Harineková, Ing. Ľudmila Vozárová
Miesto zasadnutí: Obchodná akadémia
Termíny zasadnutí:
1. marca 2011 o 16.00 hod.
5. apríla 2011 o 16.00 hod.
3. mája 2011 o 16.00 hod.
7. júna 2011 o 16.00 hod.
Mestský výbor č. 5 /Mestská časť IBV za
kasárňami/
poslanci: Miroslav Gieci, Mgr. Janka Krahulíková, PaedDr. Anna Mikulská
občania: Bc. Janka Sedlárová, Ing. Ladislav

Kmeť
Miesto zasadnutí: MŠ Ulica lipová
Termíny zasadnutí:
7. marca 2011 o 19.00 hod.
4. apríla 2011 o 19.00 hod.
2. mája 2011 o 19.00 hod.
6. júna 2011 o 19.00 hod.
Mestský výbor č. 6 / mestská časť Veľké
a Malé Bedzany /
poslanci: Jaroslav Ladický
občania: Zdenko Mazánek, Ing. Peter
Čaniga, Jozef Naštický, Dalibor Gabaj
Termíny zasadnutí:
19. marca 2011 o 18.00 hod. KD V. Bedzany
30. apríla 2011 o 18.30 hod. KD M. Bedzany
14. mája 2011 o 18.30 hod. KD V. Bedzany
25. júna 2011 o 18.00 hod. KD M. Bedzany
Zasadnutia mestských výborov sú verejné
a prebiehajú podľa nasledovného programu:
• otvorenie
• kontrola plnenia úloh
• informácie zo zasadnutia MsZ
• podnety, pripomienky, návrhy a stanoviská pre prácu MsZ a MsÚ
• diskusia, záver
JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

ODBORNÉ KOMISIE MsZ TOPOĽČANY PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2010-2014 /TERMÍNY NA I. POLROK 2011/
1/ Komisia ekonomická a podnikateľských činnosti MsZ
Predseda: Ing. Peter Žembera
Členovia /poslanci/: Ing. Ida Valachová,
Mgr. Katarína Katonová, Štefan Grach,
Členovia /občania/: Ing. Michal
Hajnovič, Ing. Žaneta Páleniková,
Martin Švelka
Sekretárka: Ing. Stanislava Orolínová
Termíny zasadnutí:
23. marec 2011 o 13.00 hod.
27. apríla 2011 o 13.00 hod.
25. mája 2011 o 13.00 hod.
8. júna 2011 o 13.00 hod.
2/ Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva MsZ
Predseda: Mgr. Janka Krahulíková
Členovia /poslanci/: MUDr. Július Lukáč,
Kveta Markovičová, Ing. Viera Bútorová,
Ing. Peter Žembera - bez práva hlasovať
Členovia /občania/: Dr.Ing. Ján Píry,
Bc. Mária Michalková, Mgr. Róbert
Chochula,
Sekretárka: Gabriela Herdová
Termíny zasadnutí:
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16. marca 2011 o 14.00 hod.
19. apríla 2011 o 14.00 hod.
18. mája 2011 o 14.00 hod.
22. júna 2011 o 14.00 hod
3/ Komisia mládeže, školstva, kultúry
a športu MsZ
Predseda: PaedDr. Anna Mikulská
Členovia /poslanci/: Mgr. Mária Haláková, MUDr. Ján Paulík, Ing. Karol Zaťko
Členovia / občania/: Ing. Jana Zacharová,
Mgr. Pavol Barborík, Bc. Eduard Galko
Sekretárka: Tatiana Ondrušová
Termíny zasadnutí:
14. marca 2011 o 15.00 hod.
4. apríla 2011 o 15.00 hod.
9. mája 2011 o 15.00 hod.
13. júna 2011 o 15.00 hod.
4/ Komisia verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia MsZ
Predseda: Miroslav Gieci
Členovia /poslanci: / Ing. Jozef Kotleba,
Beáta Lobotková, Jaroslav Ladický
Členovia /občania/: Ing. Alena Škuciová,

Dana Novotná, Bc. Jana Dedíková
Sekretárka: Ing. Zdenka Švajdleníková
Termíny zasadnutí:
7. marca 2011 o 13.00 hod.
4. apríla 2011 o 13.00 hod.
2. mája 2011 o 13.00 hod
6. júna 2011 o 13.00 hod.
5/ Komisia výstavby, územného plánu,
dopravy a regionálneho rozvoja,
európskych štrukturálnych fondov
MsZ
Predseda: MUDr. Tibor Pavlík
Členovia /poslanci/: Ing. Daniela Ičová,
Bc. Július Krajčík, Juraj Želiska
Členovia /občania/: Ján Cabaj, JUDr. Karol
Gerhát, Ing. Vladimír Mallo
Sekretárka: Ing. Katarína Francová
Termíny zasadnutí:
10. marca 2011 o 14.00 hod.
14. apríla 2011 o 14.00 hod.
12. mája 2011 o 14.00 hod.
9. júna 2011 o 14.00 hod.
JUDr. Milan Lisý
zástupca primátora

Mesto TOPOĽČANY v spolupráci so Slovenským Červeným krížom
územným spolkom v Topoľčanoch a Mládežníckym parlamentom mesta Topoľčany
Vás pozýva na odber krvi pod názvom

VEĽKONOČNÁ KVAPKA KRVI
dňa 12. apríla 2011 od 8.00 do 11.00 hod.
na Mestskom úrade v Topoľčanoch /v predsáli zasadačky MsZ na 1. poschodí/.
Prineste si so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca.

OBCHODNÁ FAKULTA EKONOMICKEJ UNIVERZITY OPÄŤ PRIJÍMA ŠTUDENTOV
NA SVOJOM PEDAGOGICKOM PRACOVISKU V TOPOĽČANOCH
Som rád, že na stránkach Radničných
zvestí Vás môžem opäť upozorniť na
možnosť bakalárskeho štúdia na Obchodnej
fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
- pedagogické pracovisko Topoľčany.
V akademickom roku 2011/2012 to
bude už šestnásť rokov, čo sa Topoľčany
stali vysokoškolským mestom a vytýčilo si
odvážny cieľ poskytnúť občanom mesta
Topoľčany a okolia kvalitné vzdelanie.
Na organizačné a ﬁnančné zabezpečenie
bakalárskeho štúdia založilo Mesto
Topoľčany Nadáciu Ľudovíta Štúra. Jej
riaditeľom sa stal Ing. Jozef Dalloš. Mesto
Topoľčany tento odvážny projekt podporilo aj priestorovým zabezpečením.
Dodnes má bakalárske štúdium svoje sídlo
na Bernolákovej ulici č. 28, ktoré prešlo rozsiahlou stavebnou úpravou a dnes poskytuje kvalitné zázemie pre študentov bakalárskeho štúdia, od študentskej knižnice až
po učebne výpočtovej techniky.
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 v roku 2010
úspešne obstála v akreditácii Ministerstva
školstva ako univerzita a patrí medzi slovenské najstaršie a najkvalitnejšie vysoké
školy.
Od 1. februára 2011 bol zvolený do funkcie dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave Ing. Štefan Žák,
PhD. Nový dekan už naznačil perspektívu
ďalšieho vzdelávania na Obchodnej fakulte
v Topoľčanoch. Svedčí o tom aj možnosť
ponuky dvoch študijných programov na
externom štúdiu, na pedagogickom pracovisku v Topoľčanoch. Treba však podotknúť,
že otvorené bude to štúdium, kde bude
prihlásených viacej záujemcov. Taktiež sa
uvažuje o úprave prijímacích kritérií na Obchodnú fakultu.
Mesto Topoľčany, jeho Mestské
zastupiteľstvo ako 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.
Pokiaľ Vás zaujal obsah tohto článku,
môžete si viacej informácií prečítať na webovej stránke nadácie: www.nadacials.sk,
príp. www.euba.sk
A taktiež Vám môžeme informácie
o možnostiach vysokoškolského štúdia
v Topoľčanoch podať na telefónnom čísle:
038 5324033, príp. osobne v sídle nadácie
na ul. Bernolákovej č. 28, 1. posch., č. dv. 105.
Neváhajte, pretože prihlášky na Obchodnú fakultu EU v Bratislave – pracovisko
Topoľčany sa podávajú najneskôr

do

28. februára 2011.
Ing. Jozef Dalloš
riaditeľ nadácie

INZERUJTE V RADNIČNÝCH ZVESTIACH

Objednávky inzercie zasielajte na adresu: PRIMA-PRINT, a. s. , Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky,
e-mail: odbyt@primaprint. sk alebo ohlasujte na tel. čísle Mediálnej rady MsZ Topoľčany:
038/5340101 (Mgr. Janetta Kadliečková).
Formát:
A4 (26x19 cm)

Čiernobiela verzia (bez DPH):
663 € (20 000. -Sk)

Farebná verzia (bez DPH):
995 € (30 000. -Sk)
497 € (15 000. -Sk)

1/2 A4 (13x19 cm)

331 € (10 000. -Sk)

1/4 A4 (13x9,5 cm)

182 € (5 500. -Sk)

265 € (8 000. -Sk)

1/8 A4(6,5x9,5 cm)

82 € (2 500. -Sk)

132 € (4 000. -Sk)

ORIENTAČNÝ ČASOVÝ PLÁN ZASADNUTÍ MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V TOPOĽČANOCH NA ROK 2011

9. februára 2011, 20. apríla 2011,
29. júna 2011, 21. septembra
2011, 14. decembra 2011
Zasadnutia MsZ budú mať nasledovný program:

otvorenie, voľba komisií, kontrola
plnenia uznesení MsZ, informatívne
správy, materiály na rozhodnutie MsZ,
organizačné opatrenia, interpelácie poslancov MsZ, diskusia, návrh na uznesenie, záver.
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY
Pivovary TOPVAR, a. s. hlavný partner podujatí MsKS

KINO SPOLOČENSKÝ DOM • marec 2011
Vstupné: 2,30 €

Americká komédia.

nevhodné pre maloletých do 15 rokov

ŽIVOT JE TAKÝ

11.,12., 13. 3. – pi, so, ne o 19.00 h

Vstupné: 2,30 €

OBČIANSKY
PREUKAZ

nevhodné pre maloletých do 7 rokov

4.,5.,6. 3. – piatok, sobota, nedeľa
o 17.00 h
Americká širokouhlá animovaná
komédia.

MEGAMOZOG
Vstupné: 2,20 €

Česko – slovenská tragikomédia.

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

16.,17. 3. – str, štvr o 19.00 h
Anglicko – nemecko – rakúska
životopisná dráma.

nevhodné pre maloletých do 7 rokov

PÚŠTNY KVET

4.,5.,6. 3. – pi, so, ne o 19.00 h

Vstupné: 2,30 €

Americká širokouhlá komédia

FOTRI SÚ LOTRI
Vstupné: 2,30 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

9.,10. 3. – streda, štvrtok o 19.00 h
Americký horor.

PARANORMAL
ACTIVITY 2

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

25.,26.,27. 3. – pi, so, ne o 17.00 h
Americká animovaná rodinná
komédia.

GNOMEO A JÚLIA

18.,19.,20. 3. – pi, so, ne o 19.00 h

TURISTA
Vstupné: 2,30 €

25.,26,27. 3. – pi, so, ne o 19.00 h
Americká romantická komédia.

ZÁMENA
Vstupné: 2,30 €

30.,31. 3 . – str, štv o 19.00 h
Americký tanečno – romantický
ﬁlm.

LET ´S DANCE 3

23.,24. 3. – str, štvr o 19.00 h

Vstupné: 2,20 €

americký kriminálny thriller.

nevhodné pre maloletých do 12 rokov

GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY – PROGRAM NA I. POLROK 2011

MAREC 2011
10. 4. – 1. 4. 2011
PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová
Kresba , pastel a kombinácie plošných techník
APRÍL 2011
Spojená výstava žiakov dvoch škôl s
narušenou komunikačnou schopnosťou
Špeciálna ZŠ Pod Kalváriou + Spojená škola
internátna na Tovarníckej ulici
7. 4 – 29. 4. 2011
Výtvarné a priestorové /ručné/ práce žiakov

Veľká noc v ľudových tradíciách
18. 4. – 20. 4. 2011 – ukážky z remesiel
a aktivít počas osláv Veľkej noci.
MÁJ 2011
Akad. maliar Pavol Muška
Výstava Združenia umelcov stredného Slovenska
5. 5. – 3. 6. 2011
Kresba, kombinovaná technika, olej, koláž,
počítačová graﬁka, morené drevo, akryl
JÚN 2011
„Dielo Tvojich rúk“
6. 6. – 1. 7. 2011
Celoslovenská výstava výtvarných prác
žiakov umeleckých škôl zameraných na výtvarnú výchovu

Pobočka Súkromnej jazykovej školy HUMBOLDT IDŠ Bratislava
pri Mestskom kultúrnom stredisku v Topoľčanoch ponúka jazykové
kurzy (akreditované MŠ SR):
• DENNÉ A EXTERNÉ POMATURITNÉ ŠTÚDIUM – AJ, NJ
• KONVERZAČNÉ KURZY aj vo večerných hodinách
• ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY B2, C1
• SEMESTRÁLNE KURZY
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8.3. 2011 – od 15. 30 h , Dom
kultúry - Fašiangové slávnosti
2. 4. 2011 - Divadlo A. Bagara, Nitra
30-te výročie založenia
TK Novum, slávnostný program
10.4.2011 – Radošinské naivné
divadlo, RADOŠINSKÝ VÝBER

nevhodné pre maloletých do 12 rokov

nevhodné pre maloletých do 15 rokov

FEBRUÁR 2011
Mgr. Martina Krištofová
10. 2 – 4.3. 2011
Maľba, kombinovaná technika, akryl na
plátne

1.3.2011 - Divadlo Kalich Praha
uvedie českú komédiu
Bez předsudků, účinkujú:
Jana Paulová, Pavel Zedníček

Vstupné: 2,30 €
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Francúzsko – americká širokouhlá
romantická komédia.

5.3.2011 a 9.4.2011 od 19.00 do
04.00 h v Dome kultúry, spoločenská
zábava STRETNUTIE OSAMELÝCH

18. – 20 . 4. 2011 od 10.00 - 18.00 h
Veľká noc v ľudových tradíciách,
Galéria mesta Topoľčany
30.4.2011 – Stavanie mája
Nám. M. R. Štefánika

TERMÍNY KONCERTOV ZUŠ
1.3.2011 16.30h
Beseda s operným spevákom M. Babjakom
/ koncertná sála ZUŠ L. Mokrého/
8.3.2011 16.30h
Koncert partnerskej školy ZUŠ Jaroměř
/ČR/ a ZUŠ L.Mokrého Topoľčany v Galérii
mesta Topoľčany
24.3.2011 16.30h.
Jarný klavírny koncert
/koncertná sála ZUŠ/
31.3.2011 16.30
Ľudová hudba v strunách
/koncertná sála ZUŠ/
10.4.2011 Vynášanie Moreny
6.6.2011 16.30h
muzikál „Zázračná hudobná škola”
Spoločenský dom

• KURZY VO FIRMÁCH – ﬁremné vyučovanie s dochádzkou lektora do vašej ﬁrmy
• PRÍPRAVA NA PRACOVNÝ POHOVOR – NJ, AJ
• DOUČOVACIE KURZY PRE ŽIAKOV ZŠ
Informácie a kontakt: Spoločenský dom, odd. kultúry, II. posch.
č. tel.: 038/53 25 250, 0903 572 869
www.humboldt.sk • e-mail: mskskva@naex.sk • www.kulturato.sk

Bc. Rudolf Chovanec

2.,3. 3. – streda, štvrtok o 19.00 h

MsKS PRIPRAVUJE

PRIMÁTOR MESTA A MSP V TOPOĽČANOCH ZORGANIZOVALI VII. ROČNÍK SÚŤAŽE V MAĽOVANÍ

„Mestská polícia naša pomoc a ochrana“ – bola téma už VII.
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 šesť základných škôl, osemročné
gymnázium, Špeciálna základná škola internátna Ul. Tovarnícka
a Spojená škola Pod kalváriou. Vyhodnotenie súťaže sa konalo
v priestoroch Mestského úradu v Topoľčanoch, kde programom
potešili prítomných aj deti zo ZUŠ a deti si prevzali hodnotné vecné
ceny, diplomy a čestné uznania. Ocenená bola 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. Možno konštatovať, že oproti
predošlým rokom došlo opäť k zvýšeniu úrovne jednotlivých prác,
preto v tomto roku okrem vyhodnotenia troch najlepších boli

v každej kategórii udelené aj štyri čestné uznania. Organizátori
súťaže vyjadrili poďakovanie prítomným pedagógom a ich prostredníctvom aj riaditeľom škôl za to, že sa zapojili do súťaže, ktorá
priamo súvisí s prevenciou kriminality mládeže a že vo vedomí detí
pomáhajú prehlbovať kladný názor na prácu príslušníkov mestskej
polície, ktorá je v prvom rade pripravená pomáhať a ochraňovať
nielen ich, ale aj ich rodičov a rodinných príslušníkov.
Poradie ocenených v jednotlivých kategóriách:
I. kategória 6 – 8 rokov
1. miesto- Vanesa Frištáková, ZŠ Tribečská, 2. B
2. miesto – Lenka Mazáňová, ZŠ Tribečská, 3. D
3. miesto- Dominik Labuda, ZŠ Gogoľova, 2. A
II. kategória 9 – 11 rokov
1. miesto – Gabriela Haladejová, ZŠ Lipova, 6. A
2. miesto – Sebastián Chmelár – ZŠ Škultétyho, 4. B
3. miesto – Ján Mokoš, DSS Harlekýn, Ul. Závodného
III. kategória 12 – 15 rokov
1. miesto – Samuel Stančík, ZŠ Škultétyho, 8. C
2. miesto – Romana Benková, Gymnázium, 4. OG
3. miesto – Monika Čanigová, ZŠ Gogoľova, 9. A
Ing. Ľudovít Duša, náčelník MsP

BENEFIČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ BEZPEČNOSTNÝCH ZLOŽIEK
Dňa 17. 12. 2010 primátor mesta Ing. Peter Baláž s náčelníkom
a príslušníkmi mestskej polície zorganizovali už 3. ročník Vianočného
beneﬁčného stolnotenisového turnaja družstiev bezpečnostných
zložiek pôsobiacich na území mesta Topoľčany o putovný pohár
primátora mesta, ktorého sa zúčastnili okrem usporiadateľa – mestskej polície družstvá okresného riaditeľstva policajného zboru,
železničnej polície, vojenskej polície, colného úradu, hasičského
a záchranného zboru, družstvá pedagógov a detí z detského domova na Ul. Kalinčiakova v Topoľčanoch, pre ktorých sa tento turnaj
organizoval. Pred začatím turnaja všetkých prítomných hráčov
i hostí potešili svojim vystúpením deti z detského domova. Tento
turnaj bol zorganizovaný s cieľom zapojiť bezpečnostné zložky
mesta do dobročinnej aktivity obdarovania detí v detskom domove
a naviazať tak na rôzne ďalšie akcie prevencie kriminality v rámci
aktivít mestskej polície, ktorá týmto predstavuje príslušníkov policajných a bezpečnostných zložiek našej najmladšej generácii ako
pomocníkov, priateľov a ochrancov občanov a aby ich nevnímali
iba ako represívny orgán 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 185 eur spolu s veľkou vianočnou tortou odovzdal primátor mesta riaditeľke detského domova ihneď po
skončení turnaja. K zorganizovaniu turnaja prispeli ďalej ﬁnančne,
ale aj rôznym materiálom podnikatelia a ﬁrmy pôsobiace na území
mesta.
Stolnotenisový turnaj mal dobrú športovú a vysokú spoločenskú
úroveň, za čo patrí poďakovanie sponzorom, všetkým príslušníkom

zúčastnených družstiev, predsedovi klubu Milanovi Grmanovi,
hlavnému rozhodcovi Matúšovi Bajzíkovi a aj všetkým, ktorí turnaj
zabezpečovali. Herný prejav hráčov a ich vystupovanie zodpovedali
skutočnosti, že v stolnotenisovej hale súperili tí, ktorí na slušnosť
a poriadok denne dozerajú pri plnení svojich úloh. Po ocenení
najlepších kolektívov a jednotlivcov primátor mesta poďakoval
všetkým zúčastneným zložkám za ochotu venovať čas a aj ﬁnančné
prostriedky na charitatívny dar deťom, ktorým chýba rodina,
čo najviac pociťujú vždy na konci roka v čase sviatkov. Vyjadril
presvedčenie, že tento turnaj bude mať pokračovanie aj v budúcnosti.
Ing. Ľudovít Duša, náčelník MsP
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PAMIATKOVÁ ZÓNA - STUMMEROVA ULICA S AREÁLOM „STAREJ“ NEMOCNICE V TOPOĽČANOCH
Stummerova ulica predstavuje charakteristický typ územia rýchlo sa rozvíjajúceho sídla na prelome 19. - 20. storočia, kde
urbanizačným impulzom bolo vybudovanie areálu nemocnice popri
diaľkovej trase v kontraste s vilovou zástavbou, reprezentujúcou hospodársky sa vzmáhajúce sídlo. Topoľčany sa ako mesto utvárali v stredoveku pravdepodobne na staršom základe. V pôdoryse
samotného mesta zohrala úlohu jeho poloha a jeho hospodársky
význam. Stredoveké mesto ležalo na hlavnej obchodnej ceste, ktorá
ním prechádzala uhlopriečne, rešpektujúc v strede námestia postavený kostol. Do 18. storočia sa mesto rozvíjalo, v rámci priestoru
ohraničeného ešte stredovekými hradbami a priekopami, prestavbou jestvujúceho stavebného fondu. V druhej polovici 19. storočia,
v čase výrazného rozmachu mesta, narastá počet obyvateľstva
a mení sa aj jeho sociálna skladba. Tento trend priamo súvisí
so vznikom Stummerovej ulice, ktorá sa začala rozvíjať
za hradby mesta ako prvá. Samotný základ ulice spočíva v starej
obchodnej ceste, vedúcej z južnej strany od Nitry k juhozápadnému
okraju mestských hradieb. V tomto mieste, pri vyústení cesty do
mesta, pred mestskými hradbami existoval v 18. storočí židovský
cintorín (dnes je na jeho mieste blok činžiakov).
Pre konečný urbanistický charakter utvárania Stummerovej ulice
mala veľký význam výstavba verejnej nemocnice, ktorú dal postaviť
barón August Stummer v roku 1885 na vtedajšom okraji hraníc
mesta, na ľavom brehu potoka Chotina.
Začiatkom 20. storočia vznikajú, v kontraste s radovými domami
solitérne vilky so štýlovo riešeným okolím, obklopené okrasnými záhradami, ohradené dekoratívnym oplotením.
V medzivojnovom období, kedy sú Topoľčany hospodárskym, obchodným a kultúrnym centrom, sídlia tu významné peňažné ústavy.
Areál tzv. „starej“ nemocnice tvoria objekty hmotovo výraznejšie
oproti obytným domom. Areál je rozlohovo dominantnejší, pozostáva z prísne geometricky komponovaných objektov obkolesených veľkou plochou zelene.
Ulica Stummerova je dôkazom zachovanej štruktúry s takmer
nenarušenou pôdorysnou schémou, ktorá nepodľahla rozsiahlym
stavebným zásahom bežných pre druhú polovicu 20. storočia. Práve
naopak, moderné tendencie sa prispôsobili historickým princípom.
Základná priestorová štruktúra vyplynula z historických daností
a hneď od začiatku zostala stabilná.
Uvedené hodnoty územia boli dôvodom pre vyhlásenie časti
územia Stummerovej ulice s areálom „starej“ nemocnice
v Topoľčanoch za pamiatkovú zónu; vyhlásená Krajským úradom v Nitre, formou všeobecne záväznej vyhlášky č. 7/2000 zo
dňa 24. marca 2000. V pamiatkovej zóne Stummerova ulica s areálom „starej“ nemocnice z celkového počtu 65 sú 4 objekty vyhlásenými nehnuteľnými národnými kultúrnymi pamiatkami (zapísané

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu): Nemocnica s areálom, Vila, Vila a oplotenie s bránou, Dom meštiansky. Ostatné
nehnuteľnosti v pamiatkovej zóne sú, podľa kvality a množstva zachovaných pamiatkových hodnôt, zaradené do ďalších kategórií.
Skutočnosť, že sú veci vyhlásené za národné kultúrne pamiatky
a územie za pamiatkovo chránené, je poznatkom a súčasne výzvou
aktívne sa podieľať na ochrane ich pamiatkových hodnôt. Ochranu pamiatkového fondu je preto nevyhnutné chápať nielen ako
zákonom stanovenú povinnosť, ale predovšetkým aj ako morálnu
zodpovednosť.
Práve pri tejto príležitosti, v rámci Dní európskeho kultúrneho
dedičstva, kedy sa po celom Slovensku konajú rôzne podujatia a ktorých základným cieľom je i zvýšiť povedomie obyvateľov
o miestnom kultúrnom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho ochranu,
Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Tribečské múzeum v Topoľčanoch
a Mesto Topoľčany, pri príležitosti 19. výročia celoeurópskeho
podujatia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010, usporiadali
v priestoroch Galérie mesta Topoľčany výstavu, ktorá bola venovaná
10. výročiu vyhlásenia pamiatkovej zóny Stummerova ulica s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch. Zostavovateľkou výstavy
bola Ing. arch. Eva Gažiová, vedúca pracoviska v Topoľčanoch Krajského pamiatkového úradu v Nitre. Jednou zo zaujímavostí tejto
výstavy bolo, že návštevníci mali možnosť uvidieť, okrem súčasných
fotograﬁí, aj reprodukcie historických fotograﬁí, ktoré krajskému
pamiatkovému úradu zo svojej súkromnej zbierky poskytol
Ivan Mallo.
Súčasťou otvorenia výstavy, ktorej cieľom bola prezentácia pamiatkovej zóny Stummerova ul. s areálom „starej“ nemocnice a jej význam
pre mesto Topoľčany (keďže v Topoľčanoch máme ešte jednu pamiatkovú zónu: Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany),
bol aj krátky odborný seminár venovaný histórii Stummerovej ulice,
osobnostiam s ňou spätými, jej stavebno-historickému vývoju, a tiež
archeologickým nálezom v Topoľčanoch. Vďaka ﬁnančnej podpore
Mesta Topoľčany bol k výstave vydaný aj katalóg s rovnomenným
názvom: PAMIATKOVÁ ZÓNA STUMMEROVA ULICA S AREÁLOM
„STAREJ“ NEMOCNICE V TOPOĽČANOCH.
Na záver snáď už len dodať, že Stummerova ulica, jedna
z najväčších a najkrajších ulíc v Topoľčanoch, dostala meno po
barónovi Augustovi Stummerovi. O jeho humánnom zmýšľaní
a konaní, pokiaľ ide o mesto Topoľčany, si pripomíname jeho zásluhami o rozvoj mesta. Okrem veľkých zásluh na rozvoji cukrovarníckeho priemyslu a školstva, jeho najhumánnejším činom, ktorý
bol medzníkom v rozvoji zdravotníctva nielen v meste, ale i širokom
okolí, bolo postavenie nemocnice v roku 1885 (slávnostne otvorená
2. januára 1886), ktorej areál dnes tvorí súčasť pamiatkovej zóny.
Anna Jurišová, Krajský pamiatkový úrad Nitra

Objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu - národné kultúrne pamiatky

Nemocnica s areálom

Vila a oplotenie s bránou

Vila

Dom meštiansky
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