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KALVÁRIA, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA
• Je veľmi potrebné, aby sa s dávnou históriou nášho mesta zoznamovala najmä školská mládež a mladí ľudia. K tomuto cieľu sa
zaviazali pracovníčky Krajského pamiatkového úradu, pracovisko
Topoľčany a 22. apríla pre školopovinnú mládež uskutočnili podujatie pod názvom Deň otvorených dverí na Kalvárii. Celé podujatie bolo pre zúčastnených
žiakov troch základných škôl
veľmi podnetné a v mnohých ohľadoch poučné. Z odbornej prednášky sa zúčastnení
poslucháči mohli dozvedieť
zaujímavosti z histórie našej
národnej kultúrnej pamiatky –
Topoľčianskej Kalvárie, ktorá je
situovaná na svahu neveľkej terasy na južnom okraji intravilánu
mesta. Kalvária vznikla v priebehu rokov 1853 až 1856 v súvis- Obr. č. 1: Pohľad na Kalváriu v roku 1928
losti s tradíciou zázračnej Panny
Márie Veľkotopoľčianskej ako
aktuálna odozva na požiadavku
veriacich postaviť dôstojné pútnické miesto. Jej iniciátorom
a zakladateľom bol vtedajší
dekan Vincent Kubica. Miesto pre kalváriu bolo vybrané
pri prameni, s ktorým je spojená povesť o zázračnej vode.
Slávnostné posvätenie sa konalo
10. októbra 1856 a v roku 1873
boli cesty k jednotlivým zastaveniam vydláždené kameňom. Ar- Obr. č. 2: Súčasný pohľad na Kalváriu
chitektonický výraz kalvárie je
neogotický, so zaujímavým kompozičným usporiadaním objektov.
Kalvária začína kaplnkou na milodary. Tadiaľto viedol pôvodný
vchod do areálu. V miernom svahu je umiestnených vo dvoch symetrických radoch sedem a sedem zastavení krížovej cesty. Zoradené sú
v priamkach, ktoré sa smerom hore navzájom približujú. Ilúzia perspektívneho zbiehania sa je umocnená súvislou líniou betónových
rámp, cik-cakovito vzájomne prepájajúcich jednotlivé zastavenia vedúc od úpätia až po vrchol. Výjavy jednotlivých scén sú umiestnené
v jednotne riešených zastaveniach, postavených na obdĺžnikovom
pôdoryse. Na niektorých výjavoch zastavení sa ešte doposiaľ zachovali pôvodné nápisy, týkajúce sa ich renovácie (napríklad
„Reno. : Manyina Imre, 18. októbra 1900. “). Pôvodné maľby boli
počas obnovy v roku 1990 pre ich zlý stav nahradené súčasnými
obrazmi. Uprostred svahu i celej kompozície medzi šiestym
a siedmym zastavením stojí dominantná architektúra kaplnky
Sedembolestnej Panny Márie, postavená nad prameňom. Samotná Kalvária pôvodne vrcholila troma drevenými krížmi (obr. č. 1),
ktoré v roku 1929 nahradila baldachýnová architektúra (obr. č. 2),
ktorá zastrešuje kamenný kríž s korpusom Ukrižovaného na sever-

nej strane a súsoším Piety na južnej strane. Autorom súsošia je Alojz
Riegele, ktorý ju zhotovil podľa ideového návrhu a modelu baróna
Leopolda (Lea) Haupt-Stummera. Pieta bola v roku 2009 z prostriedkov mesta Topoľčany v úhrnom náklade 16 600  kompletne
zreštaurovaná. Realizátorom odborných prác bol reštaurátor Mgr.
art. Martin Mikuláš, člen Komory reštaurátorov. Súčasťou
areálu je v jeho severozápadnej časti aj kamenná plastika
Jána Nepomuckého (neskorobaroková). Z vrchu kalvárie, od
kaplnky Piety je výhľad na mesto
Topoľčany a za priaznivých podmienok je vidieť i kostol Sádok
pri Klátovej Novej Vsi.
• Lokalita v blízkom okolí Kalvárie je pre históriu Topoľčian významná i tým, že tu boli v minulom storočí zistené významné
archeologické nálezy. Koncom
30-tych rokov 20. storočia pri
ťažení piesku boli objavené kosti
dávnovekého živočícha, predchodcu mamuta, Mastodonta.
Ďalej časť skeletu prakoňa (Hipparion primigenium) a počas
hĺbenia základov pre rodinný
dom, v priestore prístupovej cesty do súčasného nového cintorína, v 70-tych rokoch 20. storočia
archeológ Ernest Opluštil objavil
hladidlo z mamutieho kla, ktoré
malo dĺžku 40 cm. Nález uhlíkov
z ohniska potvrdzuje prítomnosť sezónnej paleolitickej stanice
lovcov mamutov. Prítomnosti ľudí vo včasnom stredoveku, teda
v predveľkomoravskom období, nasvedčuje i objav staroslovanského pohrebiska z 9 storočia.
Ing. arch. Eva Gažiová, metodik pamiatkového úradu
Foto (archív pamiatkového úradu)

DIELO TVOJICH RÚK
Stalo sa už tradíciou,
že v pred prázdninovom čase sa do Galérie mesta Topoľčany
sťahujú mladí výtvarníci
z celého Slovenska, ktorí
tu chcú prezentovať svoje nadanie a talent, ktorý
uplatňujú vo výtvarnom
umení. Dielo Tvojich rúk
je názov výstavy, ktorá

je inštalovaná v priestoroch galérie a ktorej vernisáž sa za účasti
významných hostí uskutočnila 4. mája toho roku. Celé umelecké
podujatie organizuje už po piatykrát Cirkevná škola úžitkového
výtvarníctva a základnej umeleckej školy sv. Lukáša v Topoľčanoch
za podpory primátora mesta Ing. Petra Baláža, ktorý nad ňou
prevzal záštitu. V tomto ročníku sa vo výtvarnej časti súťaže
zúčastnilo až 158 škôl z celého Slovenska, pričom najlepšie práce
sú počas celého mesiaca (od 4. júna do 2. júla 2010) vystavené
v priestoroch galérie. Mladí talentovaní ľudia na vernisáži výstavy
odbornej i laickej verejnosti predstavili svoje maľby, kresby, graﬁku, priestorovú tvorbu a taktiež i keramiku.
Mgr. Jozef Krajčík, riaditeľ školy, foto: Tibor Berecz

Odborníci európskeho formátu na orofaciálnu oblasť a technológie spracovania
zubných kompozitov (zľava): Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. -vedúci Katedry dentoaveolárnej chirurgie Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a Prof. MUDr.
Vladimír Javorka, CSc-prezident Slovenskej stomatologickej spoločnosti.

SKONČIL SA NAJSTARŠÍ A NAJVÄČŠÍ KONGRES NA SLOVENSKU
V sobotu 29. mája 2010 sa skončil 40. ročník Topoľčianskych stomatologických dní. Je neuveriteľné a veľmi povzbudzujúce, že aktivita
na počiatku ktorej bol niekdajší topoľčiansky primár MUDr. Hlaváč
prerástla do medzinárodného megakongresu. Topoľčianskeho
kongresu sa počas dvoch dní zúčastnilo až tristoosemdesiatštyri
zubných lekárov, dvestoštyridsaťpäť sestier pracujúcich v zubných
ambulanciách celého Slovenska a šesťdesiatpäť odborníkov-stomatológov z celej Európy. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia bola
aj predajná výstava, na ktorej trinásť vystavovateľov vystavovalo
najmodernejšie zubolekárske prostriedky a prístroje. V priebehu
kongresu sa so svojimi prednáškami predstavili trinásti zahraniční
autori a naši stomatologickí odborníci pochádzajúci z oboch slovenských lekárskych fakúlt a štyroch stomatologických kliník.
Jubilejný 40. ročník bol svojim charakterom slávnostnejší ako
tomu bolo doteraz. Žilo ním doslova celé mesto, o čom svedčila aj

prítomnosť primátora a viceprimátora mesta. Rovnako i následné
kultúrno-spoločenské podujatie bolo veľmi impozantné. Do jeho
slávnostného rámca zapadlo i vystúpenie prezidenta Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Jána Gašiča, ktorý vo svojom slávnostnom príhovore, okrem iného, vyzdvihol prácu dvoch neúnavných
organizátorov tohto podujatia. MUDr. Ladický a MUDr. Zadňančin
sa stali nosným pilierom kongresu, ktorí do neho vkladajú všetky
svoje organizátorské schopnosti a celú svoju dušu. Spolu so svojim
realizačným tímom sa zaslúžili o to, že v priebehu dlhých rokov toto
vzdelávacie podujatie preniklo hlboko do sŕdc zubným lekárom
a sestričkám z celého Slovenska, ktorí sem nechodia iba pre nazbieranie potrebného počtu kreditov. Ten najlepší kredit Topoľčany už
dávno majú. Preto je veľmi potrebné, aby takáto vzdelávacia aktivita
naďalej pokračovala i v budúcnosti.
Text a foto: Mgr. Marta Holečková, šéfredaktorka časopisu Zubný lekár

MODELOVÝ EURÓPSKY PARLAMENT 2010 NITRIANSKEHO KRAJA ZASADAL V TOPOĽČANOCH

Pohľad do auditória

Medzinárodný projekt Modelový európsky parlament (MEP) organizuje Ministerstvo školstva SR prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. MEP je projektový spôsob učenia sa,
ktorý prostredníctvom „hry na poslancov“ umožňuje žiakom stredných škôl vo veku 15 – 17 rokov zdokonaľovať sa v komunikačných
a argumentačných zručnostiach. Organizuje sa na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni. Projekt MEP je v Nitrianskom kraji z roka na
rok úspešnejší. Aj v tomto roku sa do projektu k deviatim pôvodným
školám zapojili ďalšie dve nové školy. Potešiteľné je, že z jedenásť zapojených škôl Nitrianskeho kraja je až päť stredných škôl z Topoľčian,

a to: Gymnázium, Ul. 17. novembra, Gymnázium sv. Vincenta de Paul,
Obchodná akadémia Topoľčany, SOŠ obchodu a služieb T. Vansovej 2
a SOŠ Krušovská 2091.
Vrcholom podujatia bolo valné zhromaždenie a slávnostné vyhodnotenie, ktorých sa v dňoch 16. a 17. júna 2010 zúčastnili riaditelia uvedených škôl, ako aj poslanec NR SR PaedDr. Pavol Goga
a primátor mesta Topoľčany. Zasadačka Mestského zastupiteľstva
v Topoľčanoch bola na toto podujatie reprezentatívnym a veľmi
dôstojným priestorom, čo ocenili všetci prítomní. K úspešnému
priebehu podujatia prispel aj Mestský úrad v Topoľčanoch, ktorý
všetkým účastníkom pripravil upomienkové predmety. Najlepší
delegáti regionálneho zasadnutia budú náš región zastupovať na
národnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v októbri 2010 v Bratislave.
Teší nás skutočnosť, že z piatich postupujúcich na národné zasadnutie sú dvaja žiaci Gymnázia, Ul. 17. novembra - Maroš Pavlovič
a Simona Ondrejová. Tomáš Lisánsky, tiež žiak Gymnázia, Ul. 17. novembra, nás bude zastupovať ako prezident výboru pre zahraničné
veci. Prajeme im veľa úspechov.
PaedDr. Renáta Foxová, regionálny koordinátor projektu MEP v Nitrianskom kraji

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V KARATE
V tomto období uplynul práve rok od doby kedy Karate klub
KUMADE Topoľčany bol poctený usporiadaním celoslovensky
významného turnaja. Práve pred rokom ho Výkonný výbor Slovenského zväzu karate poveril usporiadaním vrcholnej súťaže pre
deti a mládež do 14 rokov. A tak sa v sobotu 15. mája 2010 v mest2

skej športovej hale uskutočnila pre topoľčianske karate historická
udalosť – začali sa Majstrovstvá Slovenskej republiky v karate.
Na štartovných listinách spočiatku ﬁgurovalo okolo 600 pretekárov
z celého Slovenska, avšak nakoniec sa súťaže zúčastnilo 431
pretekárov z 59 klubov. Náš klub, a tým aj mesto Topoľčany, reprezenpokračovanie na str. 3

pokračovanie zo str. 2

tovalo 38 pretekárov, z ktorých
Katarína Langová v ml. žiačkách
niektorí si išli vyskúšať svoje
do 25 kg a v tej istej kategórii
prvé majstrovstvá iní mali vyšší
s bronzovou medailou a titulom
cieľ-získať medailové umiestdruhej vicemajsterky skončila
nenia. Karate klub KUMADE
Silvia Zelinková. O dve kategórie
Topoľčany úlohu hostiteľa a orvyššie v ml. žiačkách do 35 kg
ganizátora zvládol veľmi dobre,
pridala do medailovej bilancie
čo je však dôležitejšie je fakt,
bronzovú priečku a titul druhej
že na domácej pôde si splnil
vicemajsterky Barbora Dubná.
i medailové ambície. V súborV st. žiačkách do 40 kg sme od
nom cvičení kata v rôznych
Veroniky Hurychovej očakávali
kategóriách nastúpilo spolu 15
minimálne ﬁnálovú účasť, čo aj
pretekárov z nášho karate klubu
svojím výkonom potvrdila, no
KUMADE. Tu bola úspešná iba
nestačila vo ﬁnále na najväčšiu
víťazi, spodný rad zľava: Silvia Zelinková, Emma Podobová, Veronika Krátka,
Katarína Langová, ktorá v kate- Šťastní
súperku zo Sabinova a obsadila
Tatiana Múdra, Laura Lauková, horný rad zľava: Sebastián Chmelár, Barbora Dubná,
górii ml. žiačky (8 - 9 ročné) Kristína Štreicherová, Katarína Langová, Veronika Hurychová, Jakub Petrík a trépeknú striebornú priečku s tizískala titul vicemajsterky Slo- ner, predseda klubu Tomáš Kleman.
tulom vicemajsterky. V kategóvenska a tým aj prvú medailu
rii chlapci do 20 kg vybojoval
(s leskom striebra) pre klub KUMADE. Po ukončení tejto disciplíny strieborný titul vicemajstra David Gaži. V ml. žiakoch do 28 kg sa
nasledovalo slávnostné otvorenie súťaže. Po odznení hymny Slo- očakávala ďalšia ﬁnálová účasť Sebastiána Chmelára, ktorý nesklavenskej republiky, nasledoval príhovor generálneho sekretára zväzu. mal očakávania a v dramatickom ﬁnále zdolal aj posledného súpera
Primátor mesta Ing. Peter Baláž vo svojom vystúpení účastníkom z ŠŠK Bratislava a vybojoval tretí titul majstra Slovenska pre klub
turnaja poprial veľa športových zážitkov bez zranení a mnoho KUMADE. Medzi ml. žiakmi do 32 kg si pokazenú chuť zo
pekných momentov z topoľčianskeho turnaja. Hlavný organizátor súťaže kata napravil Jakub Petrík, keď vybojoval bronzovú medailu
Tomáš Kleman sa poďakoval mestu Topoľčany a sponzorom za po- s titulom druhého vicemajstra Slovenska. Zlatou bodkou turnaja
moc pri materiálno-technickom zabezpečení súťaže.
bola Kristína Štreicherová, ktorá v elimináciách deklasovala svoje
Po vystúpení cvičencov ktorí predviedli Aikido sa rozbehli kate- súperky 9:0, 6:2, 4:3 a vo ﬁnále so súperkou z Rapidu Bratislava
górie kumite, no a tu sa roztočil aj náš medailový kolotoč. V kate- ukončila svoje zlaté ťaženie 4:0 a zakončila tak klubovú medailovú
górii dievčat (5-7 ročné) do 20 kg získala prvý titul Majsterky bilanciu so štyrmi titulmi Majstrov Slovenskej republiky a piatimi
Slovenska Tatiana Múdra, keď vo ﬁnále porazila klubovú kolegyňu striebornými a štyrmi bronzovými medailami. V celkovom hodstriebornú Lauru Laukovú. V kategórii dievčat do 24 kg si bronzovú notení majstrovstiev skončil Karate klub KUMADE Topoľčany na
priečku s titulom druhej vicemajsterky vybojovala Emma Podo- treťom mieste, kde ho výsledkovo predbehli iba dva najúspešnejšie
bová a v najťažšej kategórii dievčat nad 28 kg si striebornú priečku kluby Slovenska Rapid-Bratislava a Kachi-Nitra.
a titul vicemajsterky vybojovala Veronika Krátka. Druhý titul majTomáš Kleman, predseda klubu
sterky Slovenska pre klub a zároveň svoju druhú medailu získala
Foto: Lívia Petrásšková

DEŇ POLÍCIE
Stalo sa peknou, občanmi a najmä deťmi, veľmi očakávanou a pozitívne
hodnotenou tradíciou, kedy sa na sklonku mája každého roka štátna polícia sa
občanom prezentuje nielen ako represívna zložka. Toho roku (20. mája) sa na Futbalovom štadióne Vojtecha Schotterta v Topoľčanoch pri príležitosti Dňa polície
uskutočnila veľkolepá oslava. Prítomným divákom, z ktorých drvivú väčšinu tvorili školopovinné deti, jednotlivé zložky policajného zboru predviedli podstatné
prvky svojej práce zameranej na ochranu zdravia a majetku občanov, pričom hneď
pri príchode každé dieťa od policajtov dostalo malý darček: veselých reﬂexných
smajlíkov (môžu si ich k vôli bezpečnosti pohybu na dopravných komunikáciách
pripevniť na odev) a kartičky s obrázkom a textom o bezpečnej jazde na bicykli.
Svoju činnosť prezentovali aj policajti Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre, ktorí predviedli deťom zlaňovanie,
ukážku zadržania nebezpečného páchateľa, ukážky bojových umení - sebaobrana,
pyrotechnické prehliadky s následným odstránením výbušniny.
Vojenská polícia ukázala ako sa chráni dôležitá osoba a následne topoľčiansky vojenský útvar 2206 detských divákov zaujal ukážkou manipulácie so zbraňou. Potom
nasledovala ukážka práce policajných psovodov pri zneškodňovaní nebezpečných
osôb a odhaľovaní omamných látok v teréne.
Okresný dopravný inšpektorát za pomoci Záchrannej a zdravotnej služby Bratislava
a odťahovej služby z Nemčíc demonštroval modelovú situáciu dopravnej nehody,
kde k ťažko zranenému chodcovi, v úlohe oznamovateľa dopravnej nehody, pomohli privolať záchranárske tímy náhodne vybrané deti z publika.
Hasičský záchranný zbor malých divákov zaujal ukážkou hasenia horiaceho havarovaného automobilu a uvoľňovania zranených osôb z neho.

Ukážka záchrany ľudského života pri simulovanej autonehode.

Červený kríž z Topoľčian, Mestská polícia Topoľčany, Všeobecná zdravotná
poisťovňa Topoľčany a už spomenuté záchranárske zložky mali po celom areáli
futbalového štadióna rozmiestnené stánky, kde po predvedení ukážok si deti mohli podrobnejšie prezrieť jednotlivé záchranárske prístroje a tiež získať veľa zaujímavých prezentov.
Celé podujatie svojím programom plnilo i kultúrno-spoločenskú funkciu.
O túto časť podujatia sa dokonale postarali mažoretky z tanečného súboru
TOSUMA, zamestnanci Mestského úradu, Mestského kultúrneho strediska
Topoľčany a Rádia YES.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Topoľčanoch sa vo svojom príhovore vyjadril,
že mu veľmi záleží na dobrom vzťahu polície k deťom a mládeži. Preto vo svojej
práci všetci policajti kladú veľký dôraz hlavne na priblíženie sa polície k mladej generácii s programom preventívnych aktivít. Veď určite medzi prítomnou mládežou
sú i budúci kolegovia policajti.
Text: por. Ing. Mária Pašková
Foto: npor. Ľuboslav Patrovič
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POHÁROVÁ SÚŤAŽ JUNIOROV V KULTURISTIKE

WORLD HARMONY RUN V TOPOĽČANOCH

Sobota 12. júna sa pre mladých športovcov stala veľkým sviatkom, lebo sa v kinosále Spoločenského domu Topoľčany konala
celoslovenská Pohárová súťaž juniorov v klasickej kulturistike,
kulturistike juniorov, ﬁtness a bodyﬁtness junioriek. Táto súťaž
bola súčasťou tohtoročného kalendára podujatí Slovenskej asociácie kulturistiky, ﬁtness a silového trojboja (SAKFST). Hlavným
organizátorom podujatia, na základe poverenia Výkonného
výboru SAKFST, bol Fitness Gabrhel Trenčín, ktorý v spolupráci
s mestom Topoľčany, pod záštitou primátora Ing. Petra Baláža
a Mestským kultúrnym strediskom pre športovcov pripravili optimálne podmienky k súťaži.
V priebehu celého podujatia sa divákom a nadšencom kulturistického športu predstavilo viac ako štyridsať pretekárov z celého
Slovenska. Skvelú športovú atmosféru najlepšie vo svojom vyjadrení vystihol Pavol Guga, manažer súťaže a vedúci pretekárov,
ktorého citujeme: „Pohárová súťaž v Topoľčanoch sa skončila a my
môžme s úsmevom povedať, že s veľkou spokojnosťou na strane
športovcov, divákov a fanúšikov tohto športu ale aj na strane organizátorov. Veď sa na nej predstavila slovenská juniorská špička
v kulturistike, klasickej kulturistike, ﬁtness a bodyﬁtness. V každej
kategórii súťaže bola ťažká konkurencia a víťazi jednotlivých kategórii potvrdili svoju aktuálnu formu, čiže si oprávnene zaslúžili
prvé miesto. Atraktívna súťaž, aká ešte v Topoľčanoch doposiaľ
nebola, prilákala množstvo skvelých divákov, ktorí jasne svojim
potleskom dávali najavo, kto je ich favorit. Ako sa hovorí, najlepšie
na koniec a tak sa stalo aj v Topoľčanoch. Na záver podujatia divákov svojim exhibičným vystúpením potešil bývalý reprezentant
a kulturista pán Bystrík Káčer, ktorý je aj vo veku 60 rokov v skvelej
forme. Za svoj výkon si zaslúžil mohutný aplauz prítomných divákov. Podujatie dopadlo vynikajúco. Množstvo cien potešilo
nejedného pretekára za čo veľká vďaka patrí pánovi primátorovi
Ing. Petrovi Balážovi ale aj kultúrnemu stredisku mesta Topoľčany
a pánovi Chovancovi, ktorí pripravili vynikajúce podmienky, nielen pre pretekárov, ale aj pre organizačný štáb. Dúfame, že súťaž
kulturistov v Topoľčanoch nebola poslednou súťažou a pre divákov ju opäť pripravíme i v ďalších rokoch. “
Organizátori podujatia dúfajú, že týmto bola založená nová tradícia organizovania pohárových súťaží v kulturistickom športe, čím
sa obnoví tradícia kulturistického športu v meste Topoľčany.

World harmony run, čiže Svetový beh harmónie, je štafetový beh
s horiacou pochodňou, ktorú nesú tisíce dobrovoľných bežcov z takmer
150 krajín sveta. Pochodeň symbolizuje všetko, čo by malo ľudí spájať
napriek všetkým rozdielnostiam, ktoré sú ľudstvu našej planéty vlastné.
Spájať by ho teda mali predovšetkým priateľstvo, porozumenie a v tej
najvyššej forme i harmónia, čo je najcharakteristickejšou pečaťou tohto
štafetového behu, čo napĺňa aj olympijskú myšlienku.
Od 29. mája do 3. júna 2010 prechádzal tento beh Slovenskom a cez
maďarsko-slovenský prechod v Rajke, Bratislavu a Trnavu 1. júna dorazil
do Topoľčian, kde ho špeciálne privítali na Základnej škole na Tribečskej
ulici. Osemnásť bežcov z viacerých krajín sa hneď ráno stretlo so žiakmi
a učiteľ tejto školy. Prišli s podnetným programom, ktorý sa rozbehol
hneď po privítaní riaditeľkou školy Mgr. Gabrielou Herodekovou. Piati
žiaci v anglickom jazyku prítomným predniesli svoju báseň pripravenú
pre toto podujatie. Viacerí bežci sa predstavili v ich rodnom jazyku
a žiaci pohotovo určili príslušnosť týchto poslov. Pobavila aj pantomíma
na rôzne druhy športov a športových pohybov v spolupráci bežeckého
moderátora s jedným žiakom, ktorého si vybral. Inšpiratívnou bola tiež
znelka behu Sme jednotou a naplnením zajtrajšieho slnka. Všetci prítomní si mohli na niekoľko sekúnd podržať horiacu pochodeň, symbolicky
vložiť do nej svoje želania dobrej vôle a poslať ju do ďalších tisícok rúk
celého sveta. Bežeckých poslov a príjemnú atmosféru prišiel podporiť
a pozdraviť aj PaedDr. Ján Emila, zástupca primátora mesta. Zo zvukov
hymny školy sa bežci štafety rozlúčili a cez Bojnice a Považskú Bystricu
smerovali do Českej republiky.
Bol to veľmi príjemný začiatok Dňa detí a tento už zrána upršaný utorok
tak dostal rozmery priateľstva a harmónie, ktoré sa stali hmatateľnou
skutočnosťou.

PhDr. Katarína Baculáková, MsKS

Mgr. Gejza Sitkey, uč. ZŠ, foto: Ing. Rastislav Gaži, uč. ZŠ

POVODŇOVÉ OHROZENIE TOPOĽČIAN
V priebehu mája a začiatkom júna 2010 nepriaznivé meteorologické
podmienky spôsobili extrémne povodne, ktoré zasiahli skoro celé územie Slovenskej republiky. Vznik povodňovej situácie vlastne predznamenal mesiac apríl 2010, ktorý bol z hľadiska priemernej globálnej teploty
vzduchu zatiaľ najteplejším aprílom od roku 1880. Výpar z hladín oceánov
a morí spôsobil, že sa do atmosféry dostalo nadpriemerné množstvo vodnej pary a bolo otázkou času kde dôjde k jeho kondenzácii a padaniu na
zem vo forme dažďa. Udialo sa tak najmä nad územím Slovenska, Poľska
a Čiech.
Hladiny slovenských riek začali stúpať už 15. mája 2010 , čo bola prvá etapa povodní. Ďalšiu sériu povodní na území Slovenskej republiky vyvolal
trvalý dážď začiatkom júna, keď v noci z 1.6.2010 na 2.6.2010 spadli na
Slovensku zrážky v úhrne od 25 mm do 50 mm, v západnej časti Slovenska dokonca až 80 mm. Trvalý a výdatný dážď spôsobil výrazné vzostupy
hladín, ale nielen dážď, ale aj mimoriadne vysoká nasýtenosť pôdy vodou po predchádzajúcich zrážkach. Možno konštatovať, že prietok vody,
ktorý môže byť dosiahnutý priemerne raz za 50 rokov bol zaznamenaný
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aj na rieke Nitra v Nitrianskej Strede. V dôsledku tejto situácie bol aj
v Topoľčanoch dňa 1.6.2010 vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity na
povodí a prítokoch rieky Nitra, čomu predchádzalo o 23,55 hod. vyhlásenie mimoriadnej situácie Obvodným úradom Nitra na území nitrianskeho kraja , ktorá bola odvolaná dňa 11.6.2010.
V meste Topoľčany v dôsledku tejto situácie v ranných hodinách dňa
2.6.2010 bolo zvolané krátke pracovné stretnutie obecnej povodňovej
komisie. Po celý deň bola monitorovaná situácia a občania boli informovaní prostredníctvom rozhlasu o vyhlásení 3. stupňa povodňovej
aktivity. Osobitne bola sledovaná situácia na letnom kúpalisku, nakoľko
došlo k jeho zaplaveniu vnútornými vodami. V odpoludňajších hodinách
informoval Ing. Bakič, ved. OVŽP o situácii na zasadnutí obvodnej
protipovodňovej situácie. Dňa 3.6.2010 bola povodňová situácia prerokovaná na úrovni primátora mesta, kde bolo konštatované, že na majetku
mesta ani na majetku občanov nevznikli mimoriadne škody. MsZ prerokuje pripravenú informáciu o situácii v meste Topoľčany dňa 30.6.2010.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

NOVÝ SPRÁVCA BYTOV - MESTSKÉ SLUŽBY TOPOĽČANY S. R. O.
Mestské zastupiteľstvo na svojom 29. rokovaní dňa 12. mája
2010 odsúhlasilo zmenu správcu mestského bytového fondu
s platnosťou od 1. júla 2010. Od tohto termínu budú Mestské služby
Topoľčany s. r. o. spravovať nájomné byty vo výlučnom vlastníctve
mesta Topoľčany. Nájomné byty určené na predaj, nachádzajúce sa
v jednotlivých obytných domoch, bude i naďalej spravovať Toma
s. r. o. Topoľčany (aktuálne ide o 39 bytov).
Mestské služby Topoľčany s. r. o. budú nájomníkom poskytovať
správcovské služby v rozsahu ako ustanovuje zákon č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a v súlade s uzatvorenou zmluvou s mestom Topoľčany. O akýchkoľvek zmenách

budú nájomníci mestských bytov informovaní prostredníctvom
písomných oznamov alebo priamo na schôdzach nájomníkov
konkrétneho obytného domu.
Mesto Topoľčany v budúcnosti (v r. 2011) má záujem uchádzať sa
prostredníctvom Mestských služieb Topoľčany s. r. o. aj o správu
bývalých mestských bytov, ktoré nadobudli nájomníci do vlastníctva. V tomto prípade sa zástupca Mestských služieb Topoľčany
s. r. o. zúčastní na schôdzach vlastníkov bytov v jednotlivých obytných domoch a bude informovať o konkrétnych podmienkach
správcovstva bytov.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

VYHODNOTENIE JARNÉHO UPRATOVANIA MESTA (uskutočneného v dňoch 1. 3. 2010 - 28. 3. 2010)
Mestský
výbor č. :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mestská časť:

Predseda výboru:

Sídl. Stred a F
p. Grach
Sídl. Východ
JUDr. Lisý
Pri nemocnici
Ing. Kotleba
Sídl. Juh
p. Markovičová
Pri Chocine
p. Lobotková
Mravenisko
Bc. Krahulíková
M. a V. Bedzany
p. Ševela
S P O L U:

P o č e t
pristavených
vyvezených
kontajnerov
kontajnerov

6
8
2
2
8
6
8
40

19
16
28
5
46
44
35
193

Hmotnosť
odpadu
v tonách:

43,15
24,18
45,52
3,99
59,19
84,74
71,75
332,5

Finančné náklady
odvoz
skládka
v€
v€

791,35
666,4
1166,2
208,25
1915,9
1832,6
1457,8
8038,5

1360,73
762,52
1435,47
125,82
1866,56
2672,28
2262,64
10486,02

Finančné
náklady
spolu v €

2152,08
1428,92
2601,67
334,07
3782,46
4504,88
3720,39
18524,5

Ing. A. Melicherová, vedúca OSMS MsÚ

ŽIACI ZO ZŠ TOVARNÍCKA REPREZENTOVALI NIELEN ŠKOLU ALE AJ NAŠE MESTO
Veľmi úspešne základnú školu na Tovarnickej ulici a naše mesto reprezentovali deviataci na medzinárodných turnajoch svojej vekovej kategórie vo Zvolene, ktorý vyhrali a na konci sezóny
v Jaroměři, kde v silnej konkurencii
obhajovali vlaňajšie prvenstvo, čo
sa im aj podarilo a už druhýkrát priniesli domov pohár za víťazstvo. Za
najlepšieho hráča celého turnaja bol
vyhlásený Martin Chrkavý z nášho
družstva. Je to veľmi potešujúce,
lebo družstvo nebolo kompletné,
nakoľko druhá časť družstva, až
piati hráči, boli vybratí na medzinárodné turnaje, ktoré absolvovali
pod hlavičkou družstva Slovakian Turnaj v Stockholme
Star Topoľčany. Najskôr to bol turnaj v Nových Zámkoch, kde štartovali Matej Paulovič, Nino Szalay,
Tomas Petrek, Dominik Laššo, Adam Horňák, Adrián Kmeť, ktorý
tiež vyhrali, pričom najlepším hráčom a strelcom bol vyhlásený
Matej Paulovič a ešte Eduard Šimun reprezentoval naše mesto na
turnaji v Americkom Denveri, kde bol tiež vyhlásený za najlepšieho
hráča. Tento turnaj slúžil ako príprava družstva na medzinárodný
turnaj v Štockholme, kde naši hráči tiež nesklamali a v konkurencii
družstiev zo Švédska, Fínska, Ruska, Švajčiarska a Kazachstanu obsadili pekné 3. miesto. Postupne v skupine porazili TPS Turku 5:4,
Haninge Hockey Švédsko 3:2, Sődertälje SK 7:1, Penguins 95 Moskva 10:3, a remizovali s domácim AIK Stockholm 3:3. Vo štvrťﬁnále
porazili Švajčiarsky ZSC Lions Zürich 7:4. Potom prišla jediná prehra
s Haninge, keď nám vrátili prehru zo skupiny 2:3 a víťazstvom nad
TPS Turku 11:6 obsadili konečné tretie miesto.
Po tomto turnaji sa družstvo pripravovalo na ďalší medzinárodný
turnaj v Helsinkách, na turnaji v Prahe, kde obsadilo pekné druhé

miesto, keď prehralo ﬁnálový zápas s výberom Prahy, kde boli
chlapci o dva roky starší od našich. Vrcholom mal byť medzinárodný Challengerový turnaj v Helsinkách za účasti 14 družstiev z celého
sveta, ale príroda urobila svoje
a pre zrušené lety pre popolček
z Islandskej sopky sa nakoniec
turnaja zúčastnilo iba 9 družstiev,
a to: reprezentačné výbery Fínska, Švédska, Česka, Lotyšska, naše
družstvo, Krídla Sovietov Moskva,
SDE Hockey najlepšie klubové
družstvo zo Švédska, Torpedo Kazakmisch z Kazachstanu a domáce
K- Espoo. Svojej účasti sa museli
nakoniec vzdať družstvá z Kanady
a Ameriky a reprezentačný výber
Rakúska. Naše družstvo nakoniec obsadilo konečné 5. miesto, čo je
po dlhej ceste autobusom a zmene vo vyžrebovaní, keď nás domáci
organizátori dali hrať hneď po vylodení sa z trajektu po 29 hodinovej ceste pekné umiestnenie.
Chlapci si za mesiac odohrali väčší počet stretnutí ako v celej
domácej súťaži a priniesli si neskutočne veľa skúseností a zážitkov.
Miloš Paulovič, tréner

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 (PaedDr. Ján Emila, resp. Mgr. Janetta Kadliečková).
Formát:
Čiernobiela verzia (bez DPH): Farebná verzia (bez DPH):
A4 (26x19 cm)
663 € (20 000. -Sk)
995 € (30 000. -Sk)
1/2 A4 (13x19 cm)

331 € (10 000. -Sk)

497 € (15 000. -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)

5

TOPOĽČANY OČAMI ŠTUDENTOV

POWER POINT 2007

V prvom ročníku súťaže v tvorbe prezentácií sa víťazmi stali všetci
Študenti pri prezentovaní scénky „žochárskych parád“

Dňa 7. mája 2010 prezentovali študenti Súkromného jazykového gymnázia v Topoľčanoch svoj projekt s názvom Topoľčany
očami študentov. Mladí ľudia so záujmom i s humorom sebe
vlastným podali svoj pohľad na kultúru, školstvo, architektúru,
históriu vzniku, archeologické nálezy, osobnosti a ďalšie aspekty
života mesta a jeho občanov. Projekt prezentovali v prítomnosti
predstaviteľov mesta Topoľčany, Spoločného školského úradu,
Tribečskej knižnice a Tribečského múzea. Prezentácie zazneli
v nemeckom a v anglickom jazyku. Súčasťou prezentácie bola
záverečná beseda s viceprimátorom mesta Topoľčany, ktorá
študentom poskytla ďalšie informácie súvisiace z históriou mesta a jej súčasnosťou. Milým osviežením bolo vystúpenie malých
študentov osemročného štúdia školy, v ktorom predviedli svoje
„žochárske parády“. Prostredníctvom tvorby projektu mali aj
študenti dochádzajúci na štúdium z iných miest, možnosť spoznať
históriu a neopakovateľnú atmosféru mesta Topoľčany.
Text a foto: PaedDr. Ingrid Paulovičová, riaditeľka školy

„KUCHÁR BEZ ČAPICE“
V máji sa v priestoroch našej starej, ale krásnej školy na ulici J. Hollého v Topoľčanoch za
ﬁnančnej podpory mesta
Topoľčany uskutočnil
4. ročník súťaže Kuchár
bez čapice. Do tejto
obľúbenej súťaže sa
tento rok zapojili žiaci
zo všetkých mestských
základných škôl. Súťažiacich žiakov prišli podporiť aj pozvaní hostia. Súťaž otvoril
a prítomných privítal riaditeľ školy Mgr. J. Dzurko, pričom súťažiacim poprial veľa
tvorivých nápadov pri príprave svojich súťažných jedál.
Úlohou súťažiacich družstiev bolo v časovom intervale jeden a pol hodiny
pripraviť pohostenie pre hostí pri ľubovoľnej príležitosti. Žiaci počas súťaže pri
príprave jedál opäť ukázali svoju šikovnosť, fantáziu, um a cit pre krásu. Všetky
dobroty, ktoré vytvorili boli nielen plné rôznorodých chutí, ale boli nielen
ukážkou zdravých jedál plných vitamínov, ale tiež potešili aj oči divákov a porotcov. Na stoloch všetci obdivovali ovocnú tortu, zmrzlinové poháre, veselé papriky,
farebné nápoje, čokoládové pochúťky, ozdobné vajíčka a veľa ďalších chutných
pokrmov. Odborná porota pri svojom hodnotení tvorivosti, hygieny pri práci,
oblečenia mladých kuchárov, servírovania, úpravy a dekorácie stola mala veľmi
ťažkú úlohu. Napokon však rozhodla tak, že zvíťazilo družstvo zo ZŠ Škultétyho,
2. miesto patrí žiakom zo ZŠ Hollého a 3. miesto obsadili kuchári zo ZŠ sv. Ladislava. Víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami.
Organizátori súťaže vyslovili uspokojenie nad faktom, že súťaž Kuchár bez čapice
každým rokom je čoraz obľúbenejšia a že fantázia mladých kuchárov je z roka na
rok pestrejšia a prekvapivejšia.
Text a foto: Mgr. Mária Miková, učiteľka ZŠ
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V stredu 5. mája 2010 sme privítali v našej Základnej škole
na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch šestnásť súťažiacich žiakov zo
základných škôl školského obvodu Topoľčany. V zmodernizovanej
učebni informačno-komunikačných technológií, si svoje tvorivé
sily vo vytváraní prezentácií v počítačovom programe PowerPoint
2007 zmerali a svoje práce následne aj odprezentovali porote i prítomným hosťom.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to: I. kategória žiaci 8. ročníka
a II. kategória žiaci 9. ročníka. Témy prezentácií pre jednotlivé
kategórie sa žiaci dozvedeli až na začiatku súťaže. Pripravila ich
a následne vyžrebovala porota pod vedením primátora Mesta
Topoľčany Ing. Petra Baláža. Podmienkou pre vytvorenie úspešnej
práce bolo do vytváranej prezentácie vložiť zodpovedajúci text,
resp. obrázky a tieto pomocou jednoduchých animácií zostaviť
tak, aby diváka čo najviac zaujala. Na vytvorenie jednotlivých
prezentácií súťažiaci žiaci mali 120 minút čistého času.
Po vytvorení programov a krátkej prestávke nasledovalo predvedenie prezentácií prítomnej porote, hosťom, riaditeľkám mestských škôl a odborným pracovníkom Spoločného školského
úradu. Porota zodpovedne posúdila a rozhodla o celkovom
umiestnení v každej kategórii takto:
I. kategória, žiaci 8. ročníka (riešili tému FARBY PRÍRODY)
1. miesto Michal ANTALA, ZŠ Gogoľova ul. Topoľčany
2. miesto Barbara VAŠKOVÁ, ZŠ Škultétyho ul. Topoľčany
3. miesto Adrián MATEJOV, ZŠ Tribečská ul. Topoľčany
II. kategória, žiaci 9. ročníka (riešili tému KEBY SOM BOL
DETSKÝM OMBUDSMANOM)
1. miesto Jozef MIKULÁŠ, ZŠ sv. Ladislava Topoľčany
2. miesto Erik MICHÁLEK, ZŠ Gogoľova ul. Topoľčany
3. miesto Ladislav MACKO, ZŠ Tribečská Topoľčany
Víťazné práce súťažiacich a fotograﬁe zo súťaže nájdete na našej
školskej webovej stránke - www. zsgogolovato. edupage. org
Mgr. Zuzana Jenisová, uč. ZŠ Gogoľova ul.

OZNAM PRE BUDÚCICH VYSOKOŠKOLÁKOV
V Topoľčanoch na svojom pedagogickom pracovisku (IKS) pôsobí Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs). Záujem o štúdium bol v roku
2009 mimoriadne vysoký. V tomto období podávania prihlášok na vysoké školy sa často
stretávame s otázkami záujemcov, či sa otvorí aj druhý ročník na uvedenej vysokej škole.
Napriek propagácii VŠEMvs v celoštátnych denníkoch, nedostali sa informácie zrejme
k správnym príjemcom. Preto opätovne oznamujeme všetkým záujemcom, že súkromná
vysoká škola na svojom IKS v Topoľčanoch na Bernolákovej ul. č. 28 opäť otvorí prvý
ročník aj v akademickom roku 2010/2011, pričom zápis sa uskutoční 25. augusta 2010.
Na tieto skutočnosti upozorňujeme najmä tých záujemcov, ktorí sa ešte nerozhodli podať
prihlášku na túto vysokú školu, ako aj tých, ktorí už dostali rozhodnutie o neprijatí z iných
vysokých škôl a naďalej majú záujem študovať. Budú prijatí bez prijímacej skúšky!
Ak chcete získať viacej informácii o uvedenej súkromnej vysokej skole, kontaktujte nás
na tel. č. 038 532 4033, alebo osobne na Bernolákovej ul. č. 28 v Topoľčanoch-1. posch.
č. dv. 105, pripadne na www. vsemvs. sk. Pracovnici Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra
(VNĽŠ) Vám radi poskytnú akékoľvek informácie ohľadom štúdia na VŠEMvs. Sme tu pre
Vás nielen v júni, ale aj celé prázdniny.
Vzdelávacia nadácia Ľudovíta Štúra

„BEZ ŤAHÁKA O. . . “
mieste sa umiestnili žiaci ZŠ Tribečská ul., Topoľčany a tretie
Dňa 2. júna 2010 sa v priestoroch Základnej školy
miesto obsadilo domáce súťažné družstvo-žiaci zo ZŠ, Gogoľova
na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch uskutočnil 3. ročník
ul., Topoľčany. Všetci súťažiaci si okrem množstva nových
vedomostnej súťaže žiakov 8. ročníka základných škôl
poznatkov odniesli aj rôzne upomienkové predmety súvisiace
O putovný pohár primátora mesta Topoľčany „Bez ťaháka
s témami jednotlivých súťažných kôl.
o. . . “. Tradičným organizátorom podujatia bolo Mesto
Na priebeh súťaže dohliadala trojčlenná odborná porota. Jej
Topoľčany. Trojčlenné súťažné družstvá žiakov siedmich
predsedom bol viceprimátopoľčianskych základných
tor mesta PaedDr. Ján Emila.
škôl a družstvo žiakov zo
Členmi poroty boli JUDr.
ZŠ s MŠ Horné Obdokovce
Edita Brösztlová-prednostodpovedali v každom zo
ka MsÚ a PaedDr. Martina
šiestich súťažných kôl na
Mazáňová-vedúca oddelesúbor štyroch vedomostnia školstva MsÚ Topoľčany.
ných úloh (otázok), ktoré
Celková bilancia súťažných
boli usporiadané podľa
výsledkov súťaže ukázala,
náročnosti, od najľahšej
že vedomosti ôsmakov
otázky po najťažšiu otázku.
majú z roka na rok stúpajúTematické zameranie otázok
Víťazi 3. ročníka súťaže-žiaci zo ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany
cu tendenciu. Záverečné
sa postupne zužovalo od
poďakovanie patrí všetkým,
svetového diania, cez problematiku Európy, Slovenska, nitrianskeho regiónu, až k informáciám ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh celého podujatia.
o meste Topoľčany. Víťazom 3. ročníka súťaže „Bez ťaháka o. . . “ sa
Mgr. Tibor Mócik, Mgr. Soňa Šilhárová
stalo súťažné družstvo žiakov ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany, ktoré
odborní zamestnanci Spoločný školský obecný úrad Topoľčany
získalo Putovný pohár primátora mesta Topoľčany. Na druhom
Foto : Mgr. Iveta Rybanská - učiteľka ZŠ, Gogoľova ul.

ZASADNUTIA VÝBOROV MESTSKÝCH ČASTÍ MESTA TOPOĽČANY NA II. POLROK 2010
Mestský výbor č. 1 (mestská časť Stred a sídlisko „F“)
poslanci: Štefan Grach - predseda, MUDr. Alfonz Fábik, PaedDr. Pavol Goga,
Ján Cabaj, MUDr. Ľudovít Teťák, RNDr. Pavel Valach.
občan: Mgr. Valéria Balogová
Termíny zasadnutí:
26. júla 2010 o 15,45 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
23. augusta 2010 o 15,45 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
20. septembra 2010 o 15,45 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
25. októbra 2010 o 15,45 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
22. novembra 2010 o 15,45 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
Mestský výbor č. 2 (mestská časť sídlisko Východ)
poslanci: JUDr. Milan Lisý - predseda, MUDr. Ján Paulík, MUDr. Ján Mičúnek,
Peter Bačík, PaedDr. Ján Emila, Mgr. Dušan Jedinák.
občan: Vladimír Bujna
Termíny zasadnutí:
8. júla 2010 o 18,00 hod.
v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
26. augusta 2010 o 18,00 hod.
v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
23. septembra 2010 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
28. októbra 2010 o 18,00 hod.
v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
11. novembra 2010 o 18,00 hod. v Spoločenskom centre Východ Topoľčany
Mestský výbor č. 3 (mestská časť IBV pri nemocnici)
poslanec: Ing. Jozef Kotleba - predseda
občania: Mgr. Slavomír Banáry, Ing. František Zaťko
Termíny zasadnutí:
18. augusta 2010 o 15,00 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
29. septembra 2010 o 15,00 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
14. októbra 2010 o 15,00 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
11. novembra 2010 o 15,00 hod. v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
Mestský výbor č. 4 (mestská časť sídlisko Juh)
poslanci: Kvetoslava Markovičová – predsedníčka, Mgr. Katarína Katonová,
Július Krajčík, Ing. Peter Žembera, Mgr. Branislav Goča, Jozef Ligocký
občan: Tibor Fodor
Termíny zasadnutí:
12. júla 2010 o 19,00 hod.
v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
9. augusta 2010 o 19,00 hod.
v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
13. septembra 2010 o 19,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany

11. októbra 2010 o 19,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
15. novembra 2010 o 17,00 hod. v MŠ Ľ. Fullu Topoľčany
Mestský výbor č. 5 (mestská časť IBV za Zimným štadiónom)
poslanci: Beáta Lobotková - predsedníčka, Ing. Ľudmila Vozárová,
občania: Ing. Ján Feješ, Ing. Jozef Ďurík, Magdaléna Bajcárová
Termíny zasadnutí:
1. júla 2010 o 16,00 hod.
v Obchodnej akadémii Topoľčany
5. augusta 2010 o 16,00 hod.
v miestnosti č. 252 MsÚ Topoľčany
9. septembra 2010 o 16,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
7. októbra 2010 o 16,00 hod.
v Obchodnej akadémii Topoľčany
4. novembra 2010 o 16,00 hod. v Obchodnej akadémii Topoľčany
Mestský výbor č. 6 (mestská časť IBV za kasárňami)
poslanci: Janka Krahulíková – predsedníčka, MUDr. Tibor Pavlík, Miroslav
Gieci,
občania: PaedDr. Anna Mikulská, Ing. Pavel Kraus
Termíny zasadnutí:
6. júla 2010 o 19,00 hod.
v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
2. augusta 2010 o 19,00 hod.
v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
6. septembra 2010 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
4. októbra 2010 o 19,00 hod.
v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
2. novembra 2010 o 19,00 hod. v Materskej škole Lipová ul. Topoľčany
Mestský výbor č. 7 (mestská časť Malé a Veľké Bedzany)
poslanci: Pavol Ševela – predseda
občania: V. Bedzany – Jaroslav Ladický, Stanislav Koprda
M. Bedzany – Ing. Peter Čaniga, Peter Gabaj
Termíny zasadnutí:
10. júla 2010 o 19,30 hod.
v budove KD M. Bedzany
7. augusta 2010 o 19,30 hod.
v budove bývalého MNV V. Bedzany
11. septembra 2010 o 19,00 hod. v budove KD M. Bedzany
23. októbra 2010 o 18,00 hod.
v budove bývalého MNV V. Bedzany
20. novembra 2010 o 17,00 hod. v budove 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.

PaedDr. Ján E m i l a, zástupca primátora
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DNI PLNÉ AKTIVÍT DETÍ

Žiaci na návšteve mestskej radnice

Posledné týždne v Základnej škole, Gogoľova 2143/7, Topoľčany
boli bohaté na rôzne akcie pri príležitosti významných dní. Škola
v tomto období žila čulým ruchom.
Svetový deň vody (22. marec 2010) sme si v našej škole pripomenuli
projektovým dňom. Celé dopoludnie žiaci pod vedením svojich
triednych učiteľov vykonávali aktivity zamerané na uvedomenie
si dôležitosti vody pre každého z nás. Ráno a počas prestávok sa
vo vestibule školy konala dataprojekcia počítačových prezentácií
o vode. Maľovali sme výkresy, tvorili piesne, básne, doplňovačky,
pexesá, riešili kvízy, pozerali ﬁlmy s environmentálnou tematikou
a besedovali o nich, ochutnávali čaje v zmodernizovanej školskej
kuchynke, hrali sa a súťažili. Starší žiaci besedovali s prednostom
Obvodného úradu životného prostredia v Topoľčanoch Ing. Jánom
Turzom. Činnosť sme zavŕšili vypracovaním projektov s tematikou
Svetového dňa vody. Originálnu akciu pripravili žiaci z IX. B triedy
spolu s triednou učiteľkou Mgr. Zuzanou Lisou. Stali sa v tento
deň vodami Slovenska. Ako rieky a vodné nádrže odovzdali pani
riaditeľke PaedDr. Soni Kytnárovej symbolickú kvapku z ich vôd
a sľub, že o čistotu vôd a prírody svojimi možnosťami budú bojovať.
K tomuto sľubu sa pripojili i žiaci ostatných tried a potvrdili ho svojimi podpismi.
Hoci v kalendári si Deň Zeme pripomíname 22. apríla, naša základná
škola žila environmentálnou tematikou počas celého týždňa. Na
jednotlivých vyučovacích predmetoch v každom ročníku sme sa
rôznymi aktivitami a projektmi venovali tematike tvorby a ochrany životného prostredia. Prváci a druháci sa zmenili na Deti Zeme,
listami a kvietkami si ozdobili hlavy. Tretiaci a štvrtáci vytvorili
stonožku, ktorej jednotlivé časti hovorili o tom, ako žiaci konkrétne
chránia prírodu. Piataci besedovali s pracovníkom Obvodného úradu životného prostredia v Topoľčanoch. Všetko to doplnili prezentácie v multimediálnej čitárni spojené so súťažami. Celú akciu sme
zavŕšili vysadením trinástich sadeníc tují (za každú triedu jedna
tuja) pri hlavnom vchode do školy.
Sviatkom Európskej únie bol 9. máj a my sme si tento deň pripomenuli v piatok 7. mája projektovým dňom. Žiaci II. stupňa si
medzi sebou rozdelili štáty EÚ a počas troch vyučovacích hodín
sa venovali príprave projektov o nich. Formou hľadania informácií,
kvízov, hier a prezentácií si žiaci priblížili geograﬁcké fakty, zaujímavosti z histórie, kultúry, športu a spoločenského života. Záverečné
odprezentovanie výsledkov sa uskutočnilo v multimediálnej čitárni
pred žiakmi 3. a 4. ročníka. Najzaujímavejšie projekty sú vystavené
na chodbe školy.
Okrem toho v priestoroch školskej knižnice a na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa 25. marca 2010 v čase od 9. 00 hod. do
14. 00 hod. zapojilo 159 žiakov našej školy do 3. ročníka pokusu
o prekonanie rekordu a zápis do Slovenskej knihy rekordov. Podujatie bolo súčasťou 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc.
Ako každý rok, ani teraz sme nezabudli podporiť tých, ktorí
potrebujú našu pomoc. Po odvysielaní výzvy v školskom rozhlase

sme sa zapojili do ﬁnančnej zbierky Ligy proti
rakovine. Podarilo sa nám vyzbierať 136,50 €.
Pre naše mamičky, staré mamy, tety a krstné
mamy sme vo štvrtok 6. mája 2010 pripravili slávnostný program pri príležitosti Dňa
matiek. Žiaci od prvého po deviaty ročník venovali svojim najbližším pri príležitosti tohto
sviatku kytičku krásnych a úprimných slov
a poďakovaní, piesne a tančeky. Nezabudli
ani na pekný darček pre mamičky.
V rámci Svetového dňa rodiny sme v týždni
od 11. do 14. mája 2010 pripravili veľa zaujímavých aktivít. Napríklad
rozhlasovú reláciu o význame a poslaní rodiny, výtvarné práce
s tematikou Moja rodina, vlastnú tvorbu literárnych diel - žiaci III.
A sa prezentujú vlastnými básňami aj na vstupnej nástenke v budove školy, a tiež besedy a rozhovory na vyučovacích hodinách.
Štvrtok 13. máj 2010 bol pre niektorých našich žiakov naozaj
výnimočný. Na topoľčianskej radnici im bol hostiteľom viceprimátor mesta PaedDr. Ján Emila. Návštevu do radničných priestorov si
zaslúžili víťazné triedy a jednotlivci v zbere papiera a aj žiaci, ktorí
nás úspešne reprezentujú vo viacerých súťažiach. Viceprimátor na
pôde MsÚ privítal okrem žiakov aj pani riaditeľku PaedDr. Soňu
Kytnárovú, ktorá úspešných žiakov sprevádzala na akcii spolu s ich
triednymi učiteľkami. Žiaci V. B a VI. A triedy sa dozvedeli o histórii mesta Topoľčany, súčasnosti i plánovanej budúcnosti nášho
mesta. Pán viceprimátor oboznámil žiakov aj so symbolmi mesta,
s princípom fungovania mestského zastupiteľstva a s chodom mestského úradu. Potom nasledovala beseda, v ktorej naši úspešní dali
veľa zaujímavých otázok o zlepšovaní života všetkých obyvateľov
a návštevníkov mesta Topoľčany.
Mgr. Zuzana Jenisová, uč. ZŠ Gogoľova ul.

„MÚDRE SOVY“

Taký je názov 1. ročníka vedomostnej súťaže detí predškolského
veku, ktorá sa uskutočnila dňa 19. mája 2010 v Materskej škole na
Gagarinovej ulici v Topoľčanoch. Predškoláci zo siedmich materských
škôl v zriaďovateľskej kompetencii mesta Topoľčany tu mali možnosť
prezentovať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti z rôznych vzdelávacích oblastí. Predpokladom účasti na súťaži bolo zvládnutie
kompetencií (spôsobilostí) absolventa predprimárneho vzdelávania.
Múdre sovy si svoje hlavičky potrápili pri plnení úloh v štyroch centrách, ktoré mali názov: Sova poznáva, Sova rozpráva, Sova ráta a Sova
a počítač. Vzhľadom k tomu, že sa súťažilo vo dvojiciach, deti okrem
potrebného množstva poznatkov ukázali aj to, že pri riešení úloh sa
vedia vzájomne podporovať a spolupracovať. Počas celej akcie vládla
príjemná a tvorivá atmosféra, na ktorej sa podieľali nielen súťažiaci, ale
aj pani učiteľky zo zúčastnených a z hostiteľskej MŠ. Súťaž, v ktorej
sa stal víťazom každý účastník svedčí o tom, že v materských školách
sa uskutočňuje kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá je základom pre ďalšie vzdelávanie dieťaťa a jeho život v spoločnosti a že materským školám právom patrí prioritné miesto v školskej sústave.
Text a foto: PaedDr. Soňa Grznárová, riad. MŠ
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MEMORIÁL VOJTECHA SCHOTTERTA

Víťazi - futbalisti z Jastrzebia

Šťastní víťazi zo ZŠ Gogoľova ul. tohoročného turnaja mladých futbalistov.

V sobotu 19. júna 2010 sa konal v poradí už XVI. ročník medzinárodného žiackeho futbalového turnaja Memoriál Vojtecha
Schotterta, nad ktorého priebehom prevzal záštitu primátor mesta
Ing. Peter Baláž. V tomto ročníku sa ho zúčastnilo osem družstiev,
z toho dvoch zahraničných. Turnaj prebiehal v dvoch skupinách,
kde si na futbalovom ihrisku v Bojnej zmerali sily mladí športovci
z RKP Rybnik (Poľsko), FC ViOn Zlaté Moravce, FC Slovan Hlohovec
a MFK Topvar Topoľčany. V Solčanoch navzájom zápolili družstvá
z S. P. MOSiR Jastrzebie (Poľsko), FK Slovan Levice, AS Trenčín
a OFK Solčany. Víťazi skupín a druhí v poradí postúpili do ﬁnálovej
skupiny v Topoľčanoch, v ktorej sa na štadióne Vojtecha Schotterta odohrali dva zápasy. V boji o tretie miesto sa zápas medzi RKP
Rybnik a FK Slovan Levice skončil remízou 1:1 a o víťazovi rozhodli
pokutové kopy v pomere 3:4 a tak konečné tretie miesto obsadili
mladí futbalisti z Levíc. Víťazné družstvá v skupinách MFK Topvar
Topoľčany a S. P. MOSiR Jastrzebie z Poľska sa stretli vo ﬁnálovom
zápase, v ktorom potvrdili hernú kvalitu hráči z Poľska a po tesnom víťazstve 1:0 zaslúžene získali putovný pohár a prerušili tak
víťaznú sériu MFK Topvar Topoľčany z rokov 2008 a 2009. V nasledovnom vyhodnotení sa najlepším strelcom turnaja stal Marek
Belanský z FK Slovan Levice, za najlepšieho hráča celého turnaja
bol vyhodnotený Tomasz Musiał z poľského Jastrzebia a najlepším
brankárom sa stal Róbert Bačík z Topoľčian. Na záver turnaja boli
ocenené najlepšie kolektívy a jednotlivci, ktorí z rúk zástupcu
primátora mesta PaedDr. Jána Emilu, viceprezidenta klubu Ivana
Polucha, Ing. Ľudovíta Dušu a vedúceho delegácie z Poľska Franciszeka Wranu prevzali poháre pre víťazov, diplomy, medaily a individuálne ceny. Turnaj bol zorganizovaný na vysokej športovej
ale aj spoločenskej úrovni, na čom mali najväčší podiel primátor
mesta Ing. Peter Baláž, starostovia obcí Rudolf Hayden a Ing. Juraj Soboňa spolu s funkcionármi klubov MFK Topvar Topoľčany
a obcí Bojná a Solčany. Poďakovanie tiež patrí sponzorom podujatia, ﬁrmám: Prima-Print a. s. , Topec a. s. , Tristanpress, Colorspol
s. r. o. , MEISSEN s. r. o. , Trachea s. r. o. , EKO Stavin s. r. o, KG KANS,
ARÉNA, Hotel Zara a Discovery Zuzana. Za celoročnú odbornú
spoluprácu s našim klubom patrí poďakovanie predstaviteľom
Oblastného futbalového zväzu Topoľčany.
Turnaj aj toho roku potvrdil potrebu stretávať sa a navzájom si
zmerať športové kvality mladých futbalistov i v týchto vekových
kategóriách. XVI. ročník svojou kvalitou a vysokou športovou
úrovňou nezaostal za predchádzajúcimi a mladí futbalisti si svojimi vynikajúcimi športovými výkonmi dôstojne uctili pamiatku
človeka, trénera a pedagóga, ktorý sa najviac zaslúžil o rozvoj
mládežníckeho futbalu v Topoľčanoch.
Ing. Ľudovít Duša, člen správnej rady MFK

FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV
Už 12. ročník futbalového turnaja O pohár primátora mesta Topoľčany
žiakov do 4. ročníka ZŠ sa v jarných mesiacoch toho roku odohral na Futbalovom štadióne V. Schotterta v Topoľčanoch. Mesto v spolupráci s MFK
Topvar a hlavným organizátorom Centrom voľného času Topoľčany pre

mladých futbalistov pripravili optimálne podmienky. Na umelom trávniku sa
v troch hracích dňoch rozhodlo o držiteľovi trofeje. Z prvej kvaliﬁkačnej skupiny turnaja do ﬁnále postúpili žiaci zo ZŠ Tríbečská Topoľčany, Veľké Ripňany
a Prašice. V druhej kvaliﬁkačnej skupine sa najviac darilo mladým športovcom
z topoľčianskych škôl a to: ZŠ Hollého, Gogoľova a sv. Don Bosca.
Finálový turnaj sa hral systémom každý s každým a mladí športovci prezentovali peknú kombinačnú hru, odvážne súboje a prekrásne góly. No ﬁnále sa
nieslo i v znamení množstva nepremenených gólových šancí. Na to doplatili najmä žiaci zo ZŠ Hollého, ktorí síce hrali pekne, dobre kombinovali, ale
nepremieňali šance. Veď v piatich zápasoch nedostali ani jedený gól, no
vsietili iba tri. A práve tri remízy 0:0 ich pripravili o prvenstvo v tohoročnom
turnaji. Tento jav spôsobil dramatické vyvrcholenie turnaja, kde až v poslednom zápase sa rozhodlo o celkovom víťazovi, keď ZŠ Tríbečská prehrala so ZŠ
Hollého 0:1 čo ich obralo o prvenstvo a určilo konečné poradie mužstiev. Na
prvom mieste skončili žiaci za ZŠ Gogoľova ul. , druhí boli žiaci zo ZŠ Tríbečská
a tretie miesto obsadili športovci zo ZŠ Hollého ul. Ďalšie poradie bolo nasledovné: 4. ZŠ Veľké Ripňany, 5. ZŠ sv. Don Bosca a 6. ZŠ Prašice.
Turnaj otvoril a na jeho konci ceny a diplomy odovzdal primátor mesta
p. Ing. Peter Baláž. V záverečnom príhovore vyslovil presvedčenie, že aj o rok
sa stretneme na takomto dobre pripravenom turnaji a že niektorým hráčom
turnaj pomôže pri uplatnení sa aj vo vyšších vekových kategóriách futbalových súťaží.
Text a foto: Jozef Just, vych. CVČ

„BOTANICKÉ SNY“ MILANA LUKÁČA
Medzi významné výstavy v Galérii mesta Topoľčany
sa zaradila aj výstava doc. akademického sochára Milana Lukáča. Vertikály, pri ktorých cítiť nekonečnú
ľahkosť a fantastická zoólogia, kde sochárska suverenita sa spája s vtipom a výtvarným nápadom.
Inými slovami – Botanické sny. Svet, v ktorom
cítiť tichú meditáciu, túžbu po kráse, ale aj to
občas neuchopiteľné chvenie zvané umenie.
Tvorba Milana Lukáča vychádza z moderných
tradícií pop artového pohľadu. Zo sochárskych
materiálov rád používa najmä kov a drevo. Doménou v jeho tvorbe je
ﬂóra a fauna. Ríša živočíšneho sveta – rôzne druhy vtákov, hmyzu a rýb.
Učarovala mu príroda, vodný živel i svet botanických atlasov. Svoje sochy integruje s priestorom.
Akademický sochár v súčasnosti pôsobí ako docent na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde v súčasnosti žije a tvorí. Venuje sa komornému
a monumentálnemu sochárstvu, maľbe, kresbe a graﬁke, zúčastňuje sa
medzinárodných sochárskych sympózií. Za svoju tvorbu získal mnohé
ocenenia doma i v zahraničí. Spomenieme napríklad: Cenu Martina
Benku (1988), Prix-Itinéraire v Salon Levallois (1998), ďalej v roku 1990
získal cenu Akadémie výtvarných umení a Francúzskeho inštitútu
v Paríži „Portrait Paul – Louis Weiller“. Jeho výstava v priestoroch Galérie
mesta Topoľčany umelecky obohatila nielen prítomných na vernisáži,
ale aj všetkých, ktorí počas mesiaca máj túto výstavu navštívili.
Mgr. Janetta Kadliečková, ved. org. odboru
foto: Ing. Martin Drgoňa, ref. org. odboru
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KINO SPOLOČENSKÝ DOM • JÚL  AUGUST 2010
2. ,3. ,4. VII. – piatok, sobota, nedeľa
o 17,00 h.
Česká širokouhlá romantická rozprávka. Česká verzia. 96 min.

DAŽĎOVÁ VÍLA
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 7 rokov
2. ,3. ,4. VII. – piatok, sobota, nedeľa
o 19,00 h.
Americký širokouhlý muzikál. České
titulky. 120 min.

NINE
Vstupné: 2,20 €
nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Od 7. VII. do 3. VIII. 2010
KINO SPOLOČENSKÝ DOM
- NEHRÁ
DOVOLENKA
4. ,5. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americká romantická komédia. Slovenské titulky. 146 min.

SEX V MESTE 2
Vstupné: 2,50 €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov
6. ,7. ,8. VIII. – piatok, sobota, nedeľa
o 19,00 h.
Česká komédia. Česká verzia . 118 min.

ŽENY V POKUŠENÍ
Vstupné: 2,50 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov
11. ,12. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americký thriller. České titulky. 98 min.

SVITANIE
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov
13. ,14. VIII. – piatok, sobota o 19,00 h.
Americký širokouhlý historický ﬁlm.
Slovenské titulky. 100 min.

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

18. ,19. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americká širokouhlá komédia. České
titulky. 94 min.

MUŽI ČO ČUMIA NA
KOZY
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov
20. ,21. ,22. VIII. – piatok, sobota, nedeľa o
19,00 h.
Americký romantický horor. České titulky. 130 min.

TWILIGHT SAGA:
ZATMENIE
Vstupné: 2,50 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov
25. ,26. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americký horor. Slovenské titulky. 102
min.

NOČNÁ MORA Z ELM
STREET
Vstupné: 2,50 €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov
27. ,28. ,29. VIII. – piatok, sobota, nedeľa o
19,00 h.
Slovensko – poľská historická dráma.
Slovenská verzia. 117 min.

LEGENDA O LIETAJÚCOM CYPRIÁNOVI
Vstupné: 2,30 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

PRIPRAVUJEME NA MESIAC

S E P T E M B E R 2010:
MILÝ
JOHN,
SHREK:
ZVONEC A KONEC, I LOVE
YOU PHILLIP MORRIS,
PÚŠTNY KVET, BAARIA,
ZÁLOŽNÝ PLÁN, MAMAS
AND PAPAS, TOY STORY 3,
THE CRAZIES

HARMONOGRAM VÝSTAV V GALÉRII
MESTA TOPOĽČANY V II. POLROKU 2010
Júl: akad. sochár Drahomír Prihel a akad. maliar Juraj Šuﬂiarsky
- Výber z tvorby. Vernisáž: 8. 7. 2010. Výstava: od 8. 7. do 6. 8. 2010.
August: Penny Konstantinou (grécka maliarka) - Abstraktné
umenie. Vernisáž: 12. 8. 2010. Výstava: od 12. 8. do 10. 9. 2010.
September: Stanislav Bajer - Maľba, expresívna abstrakcia,
Zuzana Vatrtová- Abstraktná tvorba. Vernisáž: 16. 9. 2010.
Výstava: od 16. 9. do 8. 10. 2010.
Október: p. Jelenák, p. Jelenáková - Obrazy (olej, pastel, monotypia). Vernisáž: 14. 10. 2010.
Bližšie informácie, prípadné zmeny programu nájdete na stránke
www. topolcany. sk v časti Galéria mesta Topoľčany.
Mgr. Janetta Kadliečková, ved. org. odboru MsÚ

PONUKA CENTRA VOĽNÉHO ČASU MLADOSŤ
NA LETNÉ PRÁZDNINY
Mestské tábory sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch :
I. tábor - 6. až 9. júla, II tábor - 12. až 16. júla a II. tábor - 2. až 6.
augusta 2010.
Činnosť mestských táborov bude prebiehať denne v uvedených
termínoch v čase od 8,00 do 16,00 hodiny, pričom si každý účastník
samostatne hradí stravu, cestovné a vstupenky do navštívených
zariadení.
Voľno časové aktivity v Centre voľného času:
V priestoroch CVČ v čase od 8,00 do 16,00 hodiny denne
ponúkame internet, šach, video rozprávky, jazdu na bicykloch,
mini ﬁtness, stolný tenis, stolový futbal a rôzne spoločenské
hry.
Bližšie informácie a prihlášky na ponúkané aktivity získate
osobne v Centre voľného času Mladosť, Gagarinova 2490/13
Topoľčany, alebo na tel. čísle 038/532 50 75.
Ingrid Kopecká, poverená vedením CVČ

PROGRAM XVI. ROČNÍKA TOPOĽČIANSKYCH HODOV 2010
13. 08. 2010. – piatok
15. 00 – 18. 00 hod.
17. 00 hod.
16. 00 – 23. 00 hod.
18. 00 hod.
20. 00 – 22. 30 hod.
14. 08. 2010 – sobota
9. 00 hod.
15. 00 hod.
16. 00 – 23. 00 hod.

PRIPRAVUJEME NA MESIAC SEPTEMBER A OKTÓBER 2010

20. 00 – 22. 00 hod.

27. 9. 2010 – divadelné predstavenie Neil Simon DOMÁCE VÄZENIE
hrajú: Zdena Studénková, Jozef Vajda, Marta Sládečková, Zuzana
Tlučková, Peter Sklár. Réžia: Juraj Nvota.
október 2010 – koncert českej speváčky Marie Rottrovej

15. 08. 2010 – nedeľa
15. 00 – 16. 00 hod.
16. 00 hod.

18. 30 hod.

MsKS TOPOĽČANY pripravuje:
03. 07. 2010 Stretnutie osamelých / hudobná skupina DOMINO
07. 08. 2010 Stretnutie osamelých / hudobná skupina UNIVERZ
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16. 00 – 23. 00 hod.
20. 00 hod.

Slovenský pohár silných mužov o najsilnejšieho žochára
- Nám. M. R. Štefánika
výstava výtvarníkov v mestskej galérii
koncert hudobnej skupiny EXPRES pred Domom kultúry
recitál Marián Bango (slovenský Andrea Bocelli) – nádvorie radnice
koncert hudobnej skupiny PROFIL

Deň ľudových remesiel – Nám. M. R. Štefánika
Hodujte s Topvarom – súťažno-zábavný program na
Nám. M. R. Štefánika
koncert hudobnej skupiny TOP KVINTER pred Domom
kultúry
koncert hudobnej skupiny NO GRAVITY na Nám. M. R.
Štefánika
koncert dychovej hudby Bojnická kapela
Veľký hodový kultúrny program
tanečné skupiny NOVUM a TOSUMA, folklórny súbor
ŽOCHÁRIK, spevácke trio LA GIOIA.
rozprávka pre deti KOCÚR V ČIŽMÁCH – divadelná sála
Spol. dom
koncert hudobnej skupiny DOMINO pred Domom
kultúry
koncert hudobnej skupiny SMOKIE REVIVAL Nám. M. R.
Štefánika

Bc. Rudolf Chovanec

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Pivovary TOPVAR, a. s. hlavný partner podujatí MsKS

TESTOVANIE VEDOMOSTÍ ŽIAKOV
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa
uskutočnilo 10. marca 2010 so zámerom zistiť individuálnu úroveň
poznatkov žiakov z matematiky, vyučovacieho jazyka a zo štátneho
jazyka. Výsledky testovania slúžia riaditeľom stredných škôl ako
jedno z kritérií na prijatie žiaka na strednú školu. V školskom roku
2009/2010 boli otázky vypracované v zmysle platných vzdelávacích
štandardov. Obsah testovacích nástrojov tvorilo učivo od 5. ročníka
až po I. polrok 9. ročníka základnej školy.
Test z matematiky obsahoval 30 úloh, z toho bolo 10 úloh s krátkou
otvorenou odpoveďou a 20 úloh s možnosťou výberu odpovede.
Čistý testovací čas pre testovanie vedomostí žiakov z matematiky
bol 90 minút. Test z vyučovacieho jazyka slovenského obsahoval
30 úloh s možnosťou výberu odpovede. Čas stanovený na riešenie
testu bol 60 minút.
Z výsledkov, ktoré dosiahli naši deviataci sa v porovnaní s minulým
rokom zdokonalili v matematike a aj v slovenčine. Z výsledkov z testu vedomostí žiakov všeobecne vyplýva, že žiaci majú nedostatky
v geometrii a v pravopise písania podstatných a prídavných mien.
Podľa neho je v matematike pre žiakov náročné učivo o vnútorných

uhloch trojuholníka, ťažniciach a premene jednotiek obsahu. Oveľa
ľahšie zvládajú elementárne úlohy algebry, rovnice.
Podľa výsledkov testu z vyučovacieho jazyka asi polovica žiakov na
Slovensku má výborné znalosti z učiva o slovných druhoch, vedia si
napríklad poradiť so slovnými druhmi, tvorením slov, väčšina žiakov
vie tiež vysvetliť význam slov na základe pochopenia básnického
textu. Naopak, približne polovica žiakov nevie využívať poznatky
zo zvukovej stránky jazyka a učiva o slovných druhoch, polovica
neovláda pravopis podstatných a prídavných mien. Problém vidíme
aj v nachádzaní súvislostí medzi vetami. Takmer polovica žiakov
nedokáže využívať teoretické poznatky o krátkych literárnych
žánroch a nerozumie súvislostiam medzi slovami.
Vzhľadom na piate výročie zavedenia celoslovenského testovania (v rokoch 2005 až 2007 monitorovania) vedomostí žiakov
9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka v ďalšom
texte uvádzame porovnanie výsledkov žiakov základných škôl
v Topoľčanoch.

Priemerná percentuálna úspešnosť škôl v meste Topoľčany
v predmete slovenský jazyk v porovnaní od školského roku
2005/2006 do 2009/2010

Priemerná percentuálna úspešnosť škôl v meste Topoľčany
v predmete matematika od školského v porovnaní od školského
roku 2005/2006 do 2009/2010

2005
2006
ZŠ Gogoľova 2143/7
82,20%
ZŠ Hollého 696/3
83,20%
ZŠ Škultétyho 2326/11 82,70%
ZŠ Tovarnícka 1541/57 77,40%
ZŠ Tribečská 1653/22
80,60%
ZŠ sv. Don Bosca
90,50%
ZŠ sv. Ladislava
92,30%
Priemer za Slovensko
81,20%
Škola

2006
2007
67,00%
72,70%
70,20%
63,30%
73,60%
70,60%
67,30%
67,10%

2007
2008
42,90%
60,30%
53,70%
49,90%
60,60%
56,30%
69,10%
58,10%

2008
2009
38,60%
61,80%
66,40%
58,50%
60,10%
66,60%
67,80%
61,30%

2009
2010
57,80%
68,30%
67,10%
74,70%
71,60%
78,90%
75,50%
67,60%

PaedDr. M. Mazáňová, ved. odd. školstva MsÚ
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66,50%
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54,60%
ZŠ Škultétyho 2326/11 63,20%
ZŠ Tovarnícka 1541/57 59,50%
ZŠ Tribečská 1653/22
59,50%
ZŠ sv. Don Bosca
76,10%
ZŠ sv. Ladislava
79,30%
Priemer za Slovensko
61,40%
Škola
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2006
2007
56,70%
62,50%
54,50%
64,70%
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59,00%
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2007/2008

ZŠ sv. Don Bosca

2007
2008
44,60%
60,70%
43,70%
52,10%
51,70%
60,00%
70,50%
56,30%

2008
2009
28,80%
55,40%
51,70%
50,50%
46,90%
56,70%
59,90%
53,00%

2008/2009

2009
2010
42,70%
59,20%
63,20%
71,90%
65,50%
74,30%
73,60%
60,10%

2009/2010

ZŠ sv. Ladislava
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TOPOĽČIANSKY DEŇ DETÍ (6. jún 2010) - FOTOREPORTÁŽ

jitelia tak „veľmi ľúbia“ prečo nie je pre nich samozrejmé očistiť verejnú plochu, ktorú
ich miláčik znečistil svojimi výlučkami? Chcem iba pripomenúť a zdôrazniť, že podľa
VZN č. 8/2002 sú majitelia psov zodpovední okrem očistenia verejného priestranstva
i za to, že ich pes je riadne prihlásený a označený známkou zakúpenou na Mestskom
úrade, čím preukazuje i to, že pes je riadne evidovaný a je za neho zaplatený poplatok.
Pes, ktorý nemá známku vzbudzuje podozrenie, že je neprihlásený a teda majiteľ ho
chová na čierno.
Záverom mi dovoľte vysloviť želanie a presvedčenie, že po prečítaní tohto článku nastane
v našom meste občanmi veľmi žiadaný jav a budeme mať čistejšiu zeleň a naše deti sa
budú bez obáv hrať na čistejších ihriskách a pieskoviskách, pričom nemusíme neustále
hľadieť pod nohy či sme do niečoho nečistého nestúpili. Ďakujem týmto aj za Vás, vážení
spoluobčania, všetkým znečisťovateľom za ústretovosť a pochopenie, pričom pevne
verím, že sa nám spoločne podarí udržiavať naše mesto pekné, estetické a hlavne čisté.

Vážení spoluobčania, v Radničných zvestiach č. I, február 2010 som sa pokúsil
niektoré problémy znečisťovania nášho mesta popísať a očakával som, že sa so svojimi
podnetnými návrhmi tiež zapojíte do výmeny názorov, ktorá už dlhší čas prebieha na
internetovej stránke mesta Topoľčany v časti diskusia. Nakoľko sa neobjavili žiadne vaše
reakcie predpokladám, že zrejme nemáte možnosť dostať sa na mestskú internetovú
stránku. Nevadí, dôležitejšie je, že niektorí spoluobčania namiesto písania po internete
vykonávajú praktickú prácu a udržujú si pred vchodmi do svojich obydlí väčší poriadok
ako tomu bolo doposiaľ. Mám pocit, že ohorkov po cigaretách pod oknami obytných
domov je menej. Verím že fajčiari pomôžu nám nefajčiarom a ostatným občanom čo
máme záujem o udržanie čistej zelene a čistoty nášho mesta. Len, ale aby si notorickí
fajčiari (keď si už ničia vlastné zdravie, čo je ich vec) viac všímali odpadové koše a nehádzali ohorky z cigariet všade tam kadiaľ chodia. Pripomínam im či si uvedomujú, že
podľa zákona č. 372/90, § 47 sú povinní ohorky z cigariet odhadzovať na miesta pre to
určené, teda do odpadových košov. V opačnom prípade sa to klasiﬁkuje ako priestupok, ktorý sa trestá no a za priestupky treba vykonať i postih (tak hovorí zákon). Avšak
občania-nefajčiari chcú veriť, že sa v nastávajúcom období polepšia a svojim neprístojným konaním ich viac nebudú obťažovať. Veď v iných kultúrnejších mestách je bežné, že
fajčiari dodržujú literu zákona a správajú sa voči spoluobčanom ohľaduplne.
Ďalším nežiadúcim javom, ktorý sa vyskytuje nielen v našom meste je znečisťovanie
verejných priestranstiev mesta psími výkalmi. Nech sa na mňa majitelia psov nehnevajú,
česť výnimkám lebo sú aj slušní občania-držitelia psov, ktorí si po svojich miláčikoch,
tak ako prikazuje zákon, očistia verejné plochy a výkaly odnesú tam kam patria, teda
do kontajnera. Žiaľ, určite budete so mnou súhlasiť, že sú aj takí majitelia psov, ktorí
tak nerobia. Myslím, že nás ktorí nevlastníme domácich miláčikov je viac a máme právo
požadovať od majiteľov psov, aby zanechali po prechádzke so psom čisté prostredie.
Veď psíkovia za to nemôžu oni si iba vykonávajú svoju biologickú potrebu. Ak ich ma-

Ján Cabaj poslanec MsZ

OTVORENIE ROZHĽADNE NA PANSKEJ JAVORINE
foto: Jozef Matúš

AKO UDRŽAŤ MESTO V ČISTOTE

Pätnásty máj toho roku sa
stal významným dňom pre turistiky chtivých občanov aj nášho
mesta. V tento deň vyvrcholilo
mnohomesačné úsilie primátora
mesta a starostov obcí združených
do záujmového Spoločenstva
obcí
topoľčiansko-duchonského
mikroregiónu (SOTDUM) a ich
pričinením na vrchole Panskej
Javoriny, jedného z dominantných kopcov Považského Inovca,
vo výške 942,6 metra nad morom vyrástla 17,5 metra vysoká
drevená turistická rozhľadňa. Táto
návštevníkom poskytuje prekrásny
výhľad na široké okolie, pričom za dobrého počasia je vidieť až
štyri okresné mestá, a to: Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Nové
Mesto nad Váhom a Piešťany.
Pripomíname, že výstup na Panskú Javorinu a na samotnú turistickú rozhľadňu je na vlastné nebezpečenstvo a všetkých turistov a návštevníkov tejto lokality žiadame o prísne dodržiavanie
všetkých pravidiel a zásad platných pri turistických vychádzkach
do prírody.
PaedDr. Ján Emila, poverený zastupovaním mesta v SOTDUM

Radničné zvesti – noviny pre občanov mesta Topoľčany • vydáva: Mestský úrad Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom • Námestie M.
R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany • tel. : 038/53 40 101, fax: 038/53 40 111, www. topolcany. sk, e-mail: janetta. kadlieckova@topolcany. sk • zostavila: Mediálna
rada MsZ Topoľčany v zložení: PaedDr. Ján Emila – predseda, Štefan Grach, Mgr. Katarína Katonová, Július Krajčík, MUDr. Ján Mičúnek, Ing. Peter Žembera,
Mgr. Janetta Kadliečková, Bc. Rudolf Chovanec • tlač a graﬁcká uprava: Prima-Print, a. s. Tovarníky, Jozef Matúš • foto: archív MsÚ • náklad: 10 500 ks
• za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori • mediálna rada MsZ si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť, zostručniť, prípadne
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neuverejniť.
Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou.

