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65. VÝROČIE OSLOBODENIA TOPOĽČIAN
Posolstvo 1. apríla sa stalo dňom, keď
ď potomkovia hrdinov druhej svetovej vojny a radoví
občania vzdávajú úctu, a venujú tichú spomienku
mienku
na udalosti, ktoré sa odohrali pred 65-timi rokmi,
kedy naše mesto bolo oslobodené od nacizmu.
zmu.
Pred Pamätníkom oslobodenia Topoľčian sa
zišli predstavitelia samosprávy mesta, Zväzu
zu
protifašistických bojovníkov, Armády Sloovenskej republiky, štátnej správy, politických
ch
a spoločenských organizácii a položením
m
vencov si uctili obetu všetkých statočných
h
mužov a žien, ktorý darovali to najcennejšieevlastné životy, aby po rokoch neistoty a hrôz
rôz
ojtej doby priniesli do nášho mesta koniec vojm
nového stavu. Strach a neistota sa v našom
ď
meste skončili dňa 1. apríla 1945, keď
do mesta vtiahli bez väčších bojov jednotky
ruskej armády a priniesli vytúžený koniec
vojnových útrap. Spomíname a nikdy nezabudneme na statočné činy tých, ktorí na

konci II. svetovej vojny s nasadením vlastného života učinili všetko
konc
pre to,
t aby pomohli zdolať vtedajší vojnový marazmus.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

AKO SME VÍTALI PRÍCHOD JARI

Vítanie jari a s tým spojené veľkonočné zvyky sa v našom meste
začali už v piatok 26.marca 2010 vynášaním Moreny do rieky Nitry,
čo bolo spojené s bohatým kultúrnym programom, v ktorom na
Námestí M.R. Štefánika vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy L.
Mokrého spolu so seniorským súborom Nádej z Topoľčian. Oﬁciálne
otvorenie podujatia Veľká noc v ľudových tradíciách sa uskutočnilo
v pondelok 29. marca 2010 v Galérii mesta Topoľčany, kde si
návštevníci mohli prezrieť ručné práce ľudovoumeleckých výrobcov počnúc maľovaním veľkonočných kraslíc, ukážok veľkonočného
pečiva, prác žiakov základných a stredných škôl až po rôzne techniky spracovania pestrých veľkonočných výzdob. Celá atmosféra
podujatia sa niesla v predjarnom duchu a v dobrej nálade nielen
vďaka všetkým, ktorí svojou zručnosťou a šikovnosťou prispeli ku

krásnemu a zmysluplnému podujatiu, ale aj vďaka návštevníkom
a obdivovateľom ich umenia.
Mgr. Janetta Kadliečková, ved. org. odboru MsÚ
Foto: Ing. Martin Drgoňa , ref. org. odboru MsÚ

PIVOVARY TOPVAR PODPORILI ŠPORTOVCOV
Spoločnosť Pivovary Topvar sa dlhodobo venuje podpore
rôznych športových a spoločenských aktivít v topoľčianskom
regióne. Patrí medzi ne aj dlhodobá spolupráca značky Topvar
s hokejovým klubom HC Topoľčany a mestským futbalovým klubom MFK Topvar Topoľčany. Vo štvrtok 18. marca 2010 bola spolupráca s týmito športovými klubmi,v duchu sloganu: Nezameniteľné
talenty si zaslúžia našu podporu, slávnostne potvrdená aj na
sezónu 2010/2011.
Život značky Topvar je už dlhé roky úzko prepojený s miestnymi
športovými klubmi v Topoľčanoch. Súvisí to s ﬁremnou politikou
spoločnosti Pivovary Topvar a celej skupiny SABMiller investovať
do rozvoja regiónov a miestnych komunít. Značka Topvar sa zaviazala aj nastávajúcu hernú sezónu 2010/2011 ﬁnančne podporovať
športový klub ľadového hokeja HC Topoľčany a mestský futbalový
klub MFK Topvar Topoľčany. Celková podpora, ktorú spoločnosť
Pivovary Topvar v nastávajúcej sezóne vynaloží na rozvoj športu
v regióne, dosiahne sumu viac ako 50 000 Eur. Prostriedky budú
rovným dielom rozdelené medzi obidve podporené organizácie.
Topoľčiansky futbal a hokej majú v meste bohatú históriu. Za svoju
existenciu vychovali množstvo vynikajúcich hráčov, ktorí preslávili
nielen mesto Topoľčany, ale aj celé Slovensko. „Do najbližšej sezóny
by som im chcel popriať veľa športových úspechov, veľa cenných
víťazstiev a veľa gólov v sieti súpera. Topvar bude pri tom a bude im
pomáhať napĺňať ich športové plány a predsavzatia,“ uviedol pri
príležitosti slávnostného potvrdenia spolupráce Andrew Highcock,
generálny riaditeľ spoločnosti Pivovary Topvar.
Z podpísaných zmlúv o spolupráci majú radosť aj prezidenti
športových klubov. „Pivo Topvar je už dlhé roky stabilným partnerom nášho futbalového klubu. Značka Topvar je aj súčasťou nášho
názvu. Sme radi, že spoločnosť Pivovary Topvar sa opäť zaviazala
pokračovať v podpore klubu na nasledujúce športové obdobie. Jarná

Odovzdanie symbolického dresu MFK Topvar Topoľčany generálnemu riaditeľovi
(zľava), Andrew Highcock, generálny riaditeľ Pivovarov Topvar, a.s., Ľudovít Duša, člen
Správnej rady MFK Topvar Topoľčany, Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany a čestný
prezident MFK Topvar Topoľčany, Vladimír Mihálik, prezident HC Topoľčany.

časť ligy práve začala, takže táto pomoc je pre nás veľmi dôležitá,“
uviedol Abdelaziz Benaoudia, prezident MFK Topvar Topoľčany.
„Značka Topvar je oﬁciálnym partnerom klubu už dlhé obdobie a
výrazne nám takto pomáha v našej športovej činnosti. Verím, že aj
vďaka Topvaru potešíme v novej sezóne našich fanúšikov dobrými
výsledkami,“ doplnil Vladimír Mihálik, prezident HC Topoľčany.
Ing. Ján Píry, hlavný sládek a.s.Pivovary TOPVAR

Akciová spoločnosť Pivovary Topvar je členom jednej z najväčších
pivovarníckych spoločností na svete SABMiller. Do portfólia
spoločnosti patria slovenské značky Šariš, Topvar, Smädný mních
a české značky Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus
a Radegast Birell.

ZÁBAVNO-ODDYCHOVÝ PARK JUH
Mesto Topoľčany v najbližších mesiacoch bude realizovať
výstavbu zábavného parku na sídlisku JUH, ktorý vyprojektoval
Ing. arch. Patrik Hlavina. Park bude umiestnený pozdĺž rieky Nitra, medzi novou bytovou výstavbou a čističkou odpadových vôd.
Predpokladaná rozloha parku bude 48.000 m2. Na realizáciu parku
je v rozpočte mesta Topoľčany vyčlenených 580.000€, z toho sa na
stavebnú časť použije 330.000€ a za zvyšné ﬁnančné prostriedky
budú zakúpené prvky vybavenia parku.

nová bytovka
na nábreží JUH

Zábavný park bude občanom slúžiť ako relaxačná zóna mesta Topoľčany a jeho blízkeho okolia s ponukou športového,
rekreačného a kultúrneho využitia voľného času. Centrom
zábavného parku bude tvoriť malé námestie s amﬁteátrom, detské
zábavné prvky a bludisko. Súčasťou parku bude aj skatepark, cyklopark. Pre návštevníkov parku budú slúžiť dve záchytné parkoviská
so šesdesiatimi parkovacími miestami.

amﬁteáter
bludisko

skatepark

cyklopark
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Ing. Peter Baláž, primátor mesta

rieka Nitra

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA TOPOĽČANY
Transformačné procesy spojené s decentralizáciou štátnej
správy a skutočnosť, že Slovenská republika je členskou krajinou
EÚ, sa prejavili aj v sociálnej oblasti. Lisabonská zmluva otvára
nové možnosti fungovania spoločnosti aj na úrovni samospráv.
V oblasti sociálnej starostlivosti o občana začala od 1. januára 2009
v SR platiť nová legislatíva, a to zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Mestám a obciam pribudli nové povinnosti, ktoré
sú ﬁnančne náročné. Okrem iného je jednou z hlavných povinností
každej obce vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb.
Tento dokument v našom meste vypracovala komisia, ktorú z poslancov mestského zastupiteľstva a zamestnancov sociálneho
oddelenia vymenoval primátor mesta. Dokument: Komunitný
plán sociálnych služieb mesta Topoľčany, ktorý komisia v súlade
s platnou legislatívou vypracovala načrtáva a rieši najakútnejšie
problémy a potreby občanov mesta v sociálnej oblasti. Na 25. zasadnutí MsZ Topoľčany v októbri minulého roka bol schválený
návrh komunitného plánu platný pre naše mesto. V tomto pláne sú
vytýčené dve hlavné priority, a to: vybudovanie komunitného centra a nocľahárne so strediskom osobnej hygieny. V januári 2010 bola
možnosť podať projekt na získanie ﬁnancií z európskych fondov
na vybudovanie zariadenia pre seniorov, ktorá bola ihneď využitá
na vypracovanie a zaslanie realizačného projektu. Tento bol pri
odovzdávaní a kontrole označený za vzorovo spracovaný takže je

reálna nádej, že mesto získa ﬁnančné prostriedky na jeho realizáciu.
V prípade kladného posúdenia tohto projektu mesto uvažuje
o komplexnej rekonštrukcii budovy bývalej Materskej školy na Podjavorinskej ulici, kde by vybudovalo zariadenie pre seniorov, ktoré
dostalo pomenovanie Komfort. Toto zariadenie bude pod správou
mesta a bude mať kapacitu 51 klientov. Tu by sa ubytovaným seniorom poskytovali komplexné sociálne služby. Okrem ubytovania
by to bolo: celodenné stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie,
údržba bielizne a šatstva, ošetrovateľská starostlivosť, ale aj sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia a organizovaná zmysluplná záujmová činnosť. Do zariadenia Komfort budú umiestňované osoby,
ktoré z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu dosiahnutia dôchodkového
veku potrebujú pomoc inej fyzickej osoby. Prevádzkovanie zariadenia bude z časti ﬁnancovať mesto zo svojho rozpočtu a samozrejme aj klienti, ktorí využívajú služby poskytované zariadením. Výška
platieb od klientov bude spresnená v období uvedenia zariadenia
do prevádzky.
Ďalším potrebným zariadením, ktoré v sieti sociálnych služieb
v našom meste chýba je nocľaháreň so strediskom osobnej hygieny.
Na tento zámer je vytypovaná časť pozemku SČK na Stummerovej
ulici.
Ing.Eva Jančeková, vedúca OSO MsÚ

ZATEPLENIE A MODERNIZÁCIA MŠ UL. J. KRÁĽA, TOPOĽČANY

Mestu Topoľčany bol priznaný nenávratný ﬁnančný príspevok
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(MVRR SR) v regionálnom operačnom programe 1.1 Infraštruktúra
vzdelávania na projekt: Zateplenie a modernizácia MŚ Ul. J. Kráľa,
Topoľčany. V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a zmene a doplnení niektorých zákonov prebehla súťaž, ktorej
víťazom sa stala ﬁrma EURO-BUILDING, a.s., Ul.družstevná 2,
831 04 Bratislava, s ktorým následne Mesto Topoľčany podpísalo
zmluvu o dielo na sumu 380.882,90€ s DPH. Z toho sa na modernizácii a zateplení materskej školy sumou 367.012,55 € podieľa

MVRR SR a Mesto Topoľčany sumou 13.870,34€. Rekonštrukcia
MŠ J.Kráľa v Topoľčanoch sa dotýka šiestich stavebných objektov,
v ktorých budú tepelne zaizolované vonkajšie fasády a strechy,
rekonštruované terasy a ich prestrešenia, zrekonštruované sociálne
zariadenia a vymenené dlažby. V celom objekte budú vymenené
okná s parapetmi a svietidlá. V kuchyni bude vymenený obklad, obnovené omietky a časť zriaďovacích predmetov. Do objektu materskej školy bude vybudovaný bezbariérový prístup a budú opravené
staré a dobudované nové chodníky.
Ing. Alžbeta Melicherová, ved. OSMS MsÚ

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT MESTA TOPOĽČANY A JEHO AKTIVITY V ROKU 2010
Mládežnícky parlament mesta Topoľčany
si v rámci svojich aktivít v roku 2010 naplánoval množstvo zaujímavých aktivít,
športového, kultúrneho, vzdelávacieho,
ale aj charitatívneho charakteru. Jednou
už tradičnou aktivitou sa stala Veľkonočná
kvapka krvi pod záštitou primátora mesta,
ktorú zorganizovali mládežníci v spolupráci s Topoľčianskym územným spolkom

Slovenského červeného kríža. Akcie sa
zúčastnilo 75 darcov a z tohto počtu bolo
58 prvodarcov prevažne z radov študentov
stredných škôl v meste.
Ďalšou charitatívnou aktivitou bolo zapojenie sa do celoslovenskej dobrovoľnej
verejnej zbierky občanov Deň narcisov, kde
sa mládežníci pokúsili sprístupniť informácie o tomto významnom dni v roku, pričom
pokračovanie na str. 4
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pokračovanie zo str. 3

rozdávali malé umelé narcisy ako symbol nádeje v boji s onkologickými chorobami.
Medzi ďalšie aktivity, ktoré Mládežnícky parlament mesta
Topoľčany pripravuje do konca školského roka patria: 4. ročník
bowlingového turnaja stredných škôl, koncert amatérskych
Topoľčianskych kapiel, Festival hier a zábavy pri príležitosti Dňa

AJ LIGA PROTI RAKOVINE MÔŽE POMÁHAŤ
Nie každý vie, že v našom meste už v roku 1991 bol založený
svojpomocný klub Venuša, ktorý aktívne pracuje pri Lige
proti rakovine Slovenskej republiky. Klub združuje hlavne pacientky s onkologickým ochorením a funguje najmä na báze
dobrovoľnosti. Pri pravidelnom stretávaní sa členky klubu si navzájom nezištne pomáhajú, pričom vznikajú úprimné a vzájomne
sa obohacujúce priateľstvá. Klub Venuša každoročne organizuje
dobročinnú akciu Deň narcisov, ktorá je zameraná najmä na rozvoj spolupatričnosti a ochote občanov pomôcť zdravotne postihnutým ľuďom. Dobrovoľnú činnosť klubu aktívne podporuje
vedenie mesta, ktorému patrí úprimné poďakovanie za ﬁnančné
príspevky podnecujúce jeho činnosť. Tieto sú priebežne a účelne
využívané najmä na rekondíciu a rehabilitáciu členov klubu, ktorí
sa nie vlastnou vinou dostali do kritickej zdravotnej situácie, čo
členom aktívne pomáha preklenúť najsmutnejšie krízy týkajúce sa
ich zdravia a zdravia ich najbližších. Veď ak príde vážne ochorenie
treba sústrediť všetky sily na prekonanie takéhoto zlého obdobia.
No a v tomto nám mesto aktívne vychádza v ústrety. Činnosť
klubu Venuša sa okrem iných aktivít sústreďuje na prednáškovú
činnosť zameranú na aktuálne zdravotnícke témy a tiež na poradnú činnosť so psychológmi. Preto sú v radoch členov klubu vítaní
všetci tí, ktorí cítia potrebu podeliť sa o svoje skúsenosti s bojom
proti onkologickým ochoreniam. Možnosť stať sa členom klubu
Venuša je pre záujemcov stále otvorená.
RNDr. Oľga Krivošíková, predsedníčka klubu
Kontakt na mobil: 0908/785254, e-mail: krivol@azet.sk

FUTBALOVÝ TURNAJ BEZPEČNOSTNÝCH ZLOŽIEK

detí na Námestí M. R. Štefánika, tradičný volejbalový turnaj na
kúpalisku pri príležitosti ukončenia školského roka a množstvo
ďalších aktivít, o ktorých sa bližšie môžete dozvedieť na stránke
www.topolcany.sk, v časti Mládežnícky parlament mesta Topoľčany.
Mgr. Janetta Kadliečková, ved. org. odboru MsÚ
Foto: Ing. Martin Drgoňa, ref. org. odboru MsÚ

a jeho hlavným cieľom bola podpora športových aktivít všetkých
bezpečnostných zložiek pôsobiacich v meste a tým i rozvoj
a zlepšenie fyzickej kondície a zdravotného stavu príslušníkov
bezpečnostných zložiek. Takto zorganizované športové podujatie zároveň pomáha zlepšiť vzájomné vzťahy, ktoré sú tak prepotrebné pri plnení každodenných spoločných úloh smerujúcich
k zabezpečeniu verejného poriadku a bezpečnosti občanov
a návštevníkov nášho mesta.
Futbalový turnaj mal vysokú športovú ale aj spoločenskú úroveň,
za čo patrí poďakovanie najmä primátorovi mesta, náčelníkovi
mestskej polície ako hlavným organizátorom turnaja a všetkým
sponzorom turnaja, ktorí materiálne ale aj ﬁnančne zabezpečili
jeho kvalitný priebeh. Poďakovanie patrí ﬁrmám: Pivovary
Topvar, TOPEC, TRACHEA, Hotel ZARA, Eko stavín, MEISSEN,
KG Kans, MILPEK, Nábytok Merašický, Reštaurácia Srdiečko,
ako aj zúčastneným mužstvám ale aj tým, ktorí aktívne pomáhali zabezpečiť priebeh turnaja. Vysokú úroveň herného prejavu
a vystupovania hráčov opäť potvrdzovala tá skutočnosť, že na
palubovke sa predviedli tí, ktorí na slušnosť a poriadok denne
dozerajú pri plnení svojich náročných úloh, čo po skončení turnaja hodnotili všetci zúčastnení v tom duchu, že patril medzi
najvydarenejšie futbalové turnaje v uplynulej halovej sezóne.
Víťazom turnaja a zároveň držiteľom Putovného pohára primátora mesta sa stalo mužstvo obvodného oddelenia policajného
zboru, na druhom mieste sa umiestnil minuloročný víťaz okresné
riaditeľstvo policajného zboru. Tretí skončili príslušníci vojenskej
polície, ktorá v zápase o tretie miesto porazila železničnú políciu.
Na ďalších miestach sa umiestnili ďalšie mužstvá a to v poradí
piate bolo mužstvo usporiadateľa-mestská polícia, šieste miesto
obsadil hasičský a záchranný zbor, na siedmom mieste skončili

Celkový pohľad na slávnostný nástup

Začiatkom marca toho roku sa v topoľčianskej športovej hale
konal v poradí už ôsmy ročník futbalového turnaja bezpečnostných
zložiek, ktorý prebiehal pod záštitou primátora mesta Topoľčany
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príslušníci colného úradu, ktorí v zápase o umiestnenie porazili až
na pokutové kopy mužstvo okresného súdu a prokuratúry.
Ing. Ľudovít Duša, náčelník MsP, foto: PhDr. Juraj Krajči

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI ROKA 2009
Šport je neoddeliteľnou súčasťou nášho života je to fenomén,
ktorý k sebe priťahuje najviac ľudí, či už divákov alebo samotných športovcov. V našom meste tiež pulzuje intenzívny športový
život a aj vďaka pestrej ponuke atraktívnych podujatí a súťaží
v Topoľčanoch, vzrastá počet aktívnych športovcov a účastníkov
na podujatiach v športe pre všetkých. Výsledky našich športovcov
zasluhujú nielen regionálne, národné, ale i európske či svetové
ocenenia.

CENNÍK PRE LETNÉ KÚPALISKO V TOPOĽČANOCH
NA ROK 2010
Prevádzková doba pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch v roku 2010
Prevádzka: od 05. júna do 31. augusta 2010
Otváracie hodiny:
Mesiac
pondelok - piatok
sobota - nedeľa
Jún
13.00 - 19.00
10.00 - 19.00
Júl – August
10.00 - 19.00
10.00 - 19.00
Okresná asociácia športu pre všetkých spolu s ďalšími organizátormi a pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Baláža odovzdávala
ocenenia najúspešnejším športovcom roka 2009. V kategórii jednotlivci – dospelí bol na prvom mieste ocenený Tomáš Klobúčnik
– klub TOZAN Sportclub Topoľčany (plávanie), v kategórii jednotlivci – juniori a dorast Barbora Balážová – klub ŠKST Topvar
Topoľčany (stolný tenis), v kategórii jednotlivci – žiaci Mária
Košíková – klub Stars Topoľčany (plávanie).
Prvé miesta v nasledovných kategóriách obsadili: kategória kolektívy – dospelí ŠKST Topvar Topoľčany (družstvo žien stolný tenis),
v kategórii kolektívy – juniori a dorast ŠKST Topvar Topoľčany
(družstvo dorasteniek „A“ stolný tenis) a kolektívy – žiaci MFK
Topvar Topoľčany (st. žiaci futbal).
Veľká vďaka patrí aj trénerom, funkcionárom a všetkým, ktorí
pomáhajú športovcom k ich úspechom. Preto v rámci kategórií
trénerov boli ocenení Mgr. Vladimír Železník (plávanie – TOZAN
Sport Club Topoľčany) ako tréner dospelých a Miroslav Kastelovič
(futbal – MFK Topovar Topoľčany) ako tréner mládeže. Ján Kmotorka si prevzal ocenenie za pôsobenie funkcionára v cyklistike
(Sokol Topoľčany). Uvedení ocenení postupúpili na oceňovanie
najúspešnejších športovcov Nitrianskeho samosprávneho kraja za
rok 2009.
V tomto roku sa Okresná asociácia športu pre všetkých
rozhodla založiť novú tradíciu a pri príležitosti tohto oceňovania
športovcov za rok 2009 uviedla Renátu Kasalovú a Milana
Grmana, ako najväčšie osobnosti stolného tenisu SR, do Galérie
najúspešnejších športovcov mesta a okresu Topoľčany.
PaedDr. Martin Drgoňa , Okresná asociácia športu pre všetkých
Mgr. Janetta Kadliečková, ved. org. odboru MsÚ
Foto: Ing. Martin Drgoňa, ref. org. odboru MsÚ

PONDELOK  PIATOK
Dospelí ................................................................................................................2,00 €
Deti 6 – 15 rokov...........................................................................................1,20 €
Deti do 6 rokov ........................................................................................ zadarmo
Ostatní (ZŤP, študenti, darcovia krvi, dôchodcovia) ................1,20 €
Dospelí po 15.00 hod. .................................................................................1,20 €
Deti 6 – 15 po 15.00 hod. .........................................................................0,80 €
Deti do 6 rokov po 15.00 hod. ......................................................... zadarmo
Ostatní (ZŤP, študenti, darcovia krvi, dôchodcovia) po 15.00............ 0,80 €
SOBOTA  NEDEĽA  ŠTÁTNE SVIATKY
Dospelí ................................................................................................................2,30 €
Deti 6 – 15 rokov...........................................................................................1,50 €
Deti do 6 rokov ........................................................................................ zadarmo
Ostatní (ZŤP, študenti, darcovia krvi, dôchodcovia) ................1,50 €
Dospelí po 15.00 hod. .................................................................................1,30 €
Deti 6 – 15 po 15.00 hod. .........................................................................1,00 €
Deti do 6 rokov ........................................................................................ zadarmo
Ostatní (ZŤP, študenti, darcovia krvi, dôchodcovia) po 15.00 ..........1,00 €
Hromadný vstup ...........................................................................................0,70 €
Vstupné 1. deň.......................................................................................... zadarmo
PERMANENTKY 10 VSTUPOVÉ
Dospelí ...........................................................................................................14,00 €
Deti 6 – 15, ZŤP, študenti, darcovia krvi, dôchodcovia .............8,00 €
SLUŽBY
Šatňa ....................................................................................................................0,50 €
Bezpečnostná skrinka .................................................................................1,00 €
Ležadlo, športové potreby .......................................................................0,70 €
Prevádzková doba a cenník boli schválené v mestskom zastupiteľstve dňa 31.
marca 2010 uznesením číslo: 31/2010/VII/11/B/1
Ing. Peter B a l á ž , primátor mesta

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:
A4 (26x19 cm)
½ A4 (13x19 cm)
¼ A4 (13x9,5 cm)
1/8 A4(6,5x9,5 cm)

Čiernobiela verzia (bez DPH): Farebná verzia (bez DPH):
663 € (20 000.-Sk)
331 € (10 000.-Sk)
182 € (5 500.-Sk)
82 € (2 500.-Sk)

995 € (30 000.-Sk)
497 € (15 000.-Sk)
265 € (8 000.-Sk)
132 € (4 000.-Sk)
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Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Pivovary TOPVAR, a.s. hlavný partner podujatí MsKS

K I N O SPOLOČENSKÝ DOM • MÁJ 2010 č. t. 5325250
4.,5.,6. V. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.

14.,15.,16. V. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

Americké širokouhlé sci- ﬁ. Slovenské
titulky. 96 min.

Americký širokouhlý thriller. Slovenské
titulky. 138 min.

Vstupné: 2,20 €, nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Vstupné: 2,20 €, nevhodné pre maloletých do 15 rokov

LÉGIA

PREKLIATY OSTROV

25.,26.,27. V. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.
Česko – slovensko – nemecká milostná dráma. Česká verzia. 110 min.

3 SEZÓNY V PEKLE
Vstupné: 2,20 €, nevhodné pre maloletých do 12 rokov

7.,8.,9. V. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

18.,19.,20. V. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.

Kanadsko – americké fantasy. Percy Jackson
má problémy v škole. Český dabing. 121 min.

Americký akčný thriller. České titulky. 97 min.

28.,29.,30. V. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

Vstupné: 2,20 €, nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Americký romantický ﬁlm. České titulky.
103 min.

11.,12.,13. V. – utorok, streda, štvrtok o 19,00 h.
Americká komédia. České titulky. 111 min.

ROLLERKY

Vstupné: 2,20 €, nevhodné pre maloletých do 12 rokov

14.,15.,16. V. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.
Anglicko – španielsky animovaný ﬁlm.
Slovenský dabing. 91 min.

PLANÉTA 51

Vstupné: 2,20 €, vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých

22.,23. V. – sobota, nedeľa o 17,00 h.
Americká dobrodružná animovaná komédia. Slovenský dabing. 97 min.

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA

Vstupné: 2,20 €, vhodné pre všetky vekové skupiny
maloletých

22.,23. V. - sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americká širokouhlá komédia. Slovenské
titulky. 135 min.

PEVNÉ PUTO

Vstupné: 2,20 €, nevhodné pre maloletých do 12 rokov

NEW YORK, MILUJEM ŤA
Vstupné: 2,20 €, nevhodné pre maloletých do 12 rokov

PRIPRAVUJEME NA MESIAC
J Ú N 2010
SÚBOJ TITANOV, IMAGINÁRIUM DR.
PARNASSA, LOV NA EXMANŽELKU,
PESTÚNKA V AKCII, IRON MAN 2, BRATIA, NEZABUDNI NA MŇA, NA HRANE
TEMNOTY, PRINC Z PERZIE: PIESKY
ČASU

MsKS TOPOĽČANY pripravuje:
Stretnutie osamelých
hudobná skupina: UNIVERZ
Organizované podujatia:
03.05.2010
Divadelné centrum Martin:
predstavenie LITTLE RED RIDING HOOD
19.05.2010
LETart production Martin: MOSTY
20.05.2010
Divadelné centrum Martin:
predstavenie LITTLE RED RIDING HOOD
25.05.2010
Divadlo Clipperton Banská Bystrica:
rozprávka „O 7 KOZLIATKACH“
9.5.2010 o 14.00 h Deň matiek:
„REPETE NÁVRATY – S láskou k Vám,
mamy“
16.5. 2010
Hodové slávnosti – IBV pri kostole sv. Gorazda v Topoľčanoch
21.5.2010
divadelné predstavenie: Táňa Kusá: S MAMOU
hviezdne obsadenie: Mária Kráľovičová,
Božidara Turzonovová, František Kovár, Juraj
Slezáček, Leopold Haverl.
Réžia: Roman Polák
Hudba: Ľubica Salamon-Čekovská
Scéna: Juraj Fábry
Miesto: Spoločenský dom o 19.30 h
Vstupné: predpredaj 14 € a pred predstavením 17 €
5.6.2010
Stretnutie osamelých, hudobná skupina EXPRES
6.6.2010
Topoľčiansky deň detí
24. – 26.6.2010
Petro-Pavlovský jarmok

OZNA M

1.5.2010
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Mesto Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko Topoľčany pre
občanov a návštevníkov mesta pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí organizujú akciu

TOPOĽČIANSKY DEŇ DETÍ
a FESTIVAL HIER A ZÁBAVY
Podujatie sa uskutoční 6. júna 2010 v čase od 15,00 do
18,30 hodiny na Námestí M.R.Štefánika v Topoľčanoch. Pre
najmenších občanov a ich rodičov je pripravený program pod
názvom Deti deťom, v ktorom sa predstaví:

•

Divadlo MASKA Zvolen –Zachráňte Kvinga,

•

chlapčenská hudobná skupina NEVERBACK z Nitry,

•

tanečné skupiny NOVUM a TOSUMA.
Ďalej sú pripravené prezentácie žiakov z topoľčianskych

základných škôl, facepaiting, prehliadka vojenskej a inej techniky
a ďalšie zaujímavosti a atrakcie.
Firma DANE – ÚČTOVNÍCTVO s.r.o. a Mestské kultúrne stredisko
v Topoľčanoch otvárajú
• Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky (18 hodín)
• Kurz spracovania jednoduchého účtovníctva (30 hodín)
• Kurz spracovania podvojného účtovníctva (48 hodín)
Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 038/53 25 250 kl. 27, 0903 572 869
alebo na mail: mskskva@naex.sk

Bc. Rudolf Chovanec

PERCY JACKSON: ZLODEJ BLESKU

Vstupné:2,20 €, nevhodné pre maloletých do 12 rokov

DOKONALÝ ÚNIK

HARMONOGRAM VÝSTAV V GALÉRII MESTA
TOPOĽČANY V II. POLROKU 2010

Máj

akad. sochár doc. Milan Lukáč STU Bratislava – katedra
architektúry. Vernisáž: 6. 5. 2010.

Jún

Celoslovenská súťaž žiakov základných a umeleckých škôl
pod názvom Dielo Tvojich rúk. Vernisáž: 4. 6. 2010.

TVORIVOSŤ UČITELIEK MŠ
Dňa 17. marca 2010 bola v MŠ Škultétyho Topoľčany otvorená
výstava učebných pomôcok pod názvom Tvorivosť učiteliek MŠ.
Na úvod všetkých pozvaných predstaviteľov mesta a riaditeľky
materských škôl domáci predškoláci privítali pekným a nápaditým kultúrnym programom. Deti spolu s primátorom mesta

Júl akad. sochár Drahomír Prihel - Bratislava (sklenené objekty),
graﬁk Juraj Šuﬂiarsky - Zvolen. Vernisáž: 8. 7. 2010.

August Penny Konstantinou - grécka maliarka (abstraktné
umenie). Vernisáž: 12. 8. 2010.
September Stanislav Bajer - maľba, expresívna abstrakcia,
Zuzana Vatrtová - abstraktná tvorba. Vernisáž: 16. 9. 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

PROGRAM TOPOĽČIANSKEJ HUDOBNEJ JARI 2010
19. apríl o 18.00 hod., Spoločenský dom v Topoľčanoch

Otvárací koncert: Silvia JOSIFOSKA s kapelou
Popredná slovenská bluesová a jazzová speváčka sa v tomto koncerte predstaví s jazzovou kapelou.
4. mája o 18.00 hod., ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch

Krommer trio
Violončelista Martin Švajda, absolvent Janáčkovej akadémie Brno
sa predstaví v koncerte Hudobné potulky po Európe .
16. mája o 17.oo hod., Kostol sv. Ladislava a sv. Gorazda
v Topoľčanoch

Quarsas ensemble
Vystúpenie 10-členného orchestra je „hodové“ v tejto farnosti. Zaznejú populárne diela popredných hudobných skladateľov, napr.
výber z Bizetovej Carmen, Brahmsove Uhorské tance, Montiho
Čardáš atď.
21. mája o 19.00 hod., Kostol sv. Ladislava a sv. Gorazda
v Topoľčanoch

Organový koncert
Účinkuje mladá a veľmi talentovaná topoľčianska organistka
Iveta Zaťková, študentka Hudobnej fakulty Akadémie múzických
umení v Prahe.
31. mája o 18.00 hod., Spoločenský dom v Topoľčanoch

Hummel – Chopin
Koncert v ktorom vystúpia poprední bratislavskí umelci v obsadení klavír, kvarteto a ﬂauta je venovaný 200- tému výročiu
narodenia vynikajúceho klaviristu a skladateľa Frederika Chopina.
14. jún o 18.00 hod., Spoločenský dom v Topoľčanoch

Koncert SKDK
Vo verejnom koncerte sa predstavujú študenti a pedagógovia
Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
Bc. Július Krajčík, riaditeľ TOS

Ukážka prác učiteliek MŠ

slávnostne prestrihli pásku, čím otvorili prehliadku výstavy. Tvorcami svojpomocne zhotovených učebných pomôcok boli učiteľky
ôsmich materských škôl mesta Topoľčany. Výstava bola nielen
farebnou pastvou pre oči, ale najmä studnicou dobrých nápadov,
pričom učiteľky ukázali, ako možno využiť odpadový a netradičný
materiál v tvorivom edukačnom procese s deťmi predškolského
veku pri rozvíjaní ich rozumových schopností, vštepovaní základov
matematických predstáv, grafomotoriky a predčitateľskej gramotnosti. V priebehu trvania výstavu navštívili deti a učiteľky všetkých
mestských materských škôl. Výstavu si so živým záujmom
tiež prezreli aj ich rodičia i široká verejnosť. Poskytla im nielen
esteticky zážitok, ale aj množstvo tvorivých inšpirácií pre prácu
s deťmi. Veríme, že takéto výstavy v budúcnosti budú pokračovať
a stanú sa tradičnou burzou tvorivých nápadov pre učiteľky materských škôl v našom meste.
Oľga Babicová, riad. MŠ Škultétyho ul.

MOŽNOSTI VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA
V TOPOĽČANOCH
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
(VŠEMvs) pôsobí vo svojom zriadenom Informačno-konzultačnom stredisku (IKS) v budove na Bernolákovej ulici č. 28 v Topoľčanoch už od 1. septembra 2009 a svojim absolventom v externom bakalárskom štúdiu poskytuje 1. stupeň vysokoškolského
vzdelávania. VŠEMvs je súkromná vysoká škola, ktorá ponúka
nielen topoľčancom, ale aj občanom celej Hornej Nitry ďalšiu
možnosť vysokoškolského štúdia v tomto regióne. Je to štúdium
pre všetkých záujemcov, ale aj tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov
v minulosti neukončili vysokoškolské štúdium, alebo nemohli
v minulosti študovať. V tomto akademickom roku 2009/2010
navštevuje VŠEMvs IKS v Topoľčanoch 98 študentov. Výučba na
externom diaľkovom štúdiu sa uskutočňuje na základe študijných
plánov akreditovaných študijných programoch verejná správa.
Externé štúdium prebieha formou konzultácií každú sobotu, priamo v IKS Topoľčany, ktorých sa zúčastňujú pedagógovia z Bratislavy, ktorí zabezpečujú priebeh výučby.
pokračovanie na str. 8
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pokračovanie zo str. 7

VŠEMvs SVOJIM ŠTUDENTOM V NASTÁVAJÚCOM AKA
DEMICKOM ROKU PONÚKA:
• štúdium v súlade s požiadavkami praxe a najnovšími poznatkami vedy a výskumu,
• možnosť študovať v externej forme štúdia,
• využitie všetkých prostriedkov výpočtovej techniky pre podporu štúdia a pre komunikáciu s vyučujúcimi,
• zabezpečenie výučby vlastnými učebnými textami
a učebnicami aj v elektronickej podobe,
• služby vlastnej akademickej knižnice,
• zapojenie sa do práce na výskumných úlohách vysokej školy,
• účasť na medzinárodných vedeckých súťažiach,
• možnosť získať praktické skúsenosti na základe úzkej spolupráce vysokej školy s orgánmi verejnej správy a záujmovými
a profesijnými organizáciami (ZMOS, Únia mies a obcí) a podnikmi.
PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM:
• Prijímacie konanie na bakalárske štúdium sa uskutočňuje
bez prijímacích skúšok na základe výsledkov z maturitných
skúšok všetkých typov stredných škôl (bez osobnej účasti
uchádzača o štúdium).
O prijatí uchádzačov rozhoduje rektorka školy na základe návrhu prijímacej komisie.
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK:
• do 30. júna 2010 – 2. doplňujúci termín.
POVINNOU PRÍLOHOU PRIHLÁŠKY JE:
• overená fotokópia maturitného vysvedčenia (na Bc. štúdium),
• štruktúrovaný životopis,
• doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie
konanie.
Ďalšie údaje o štúdiu, podávaní prihlášok nájdete na:
www.vsemvs.sk, 038/5324033, alebo osobne vo VNĽŠ, Bernolákova 28, Topoľčany na 1. poschodí, č. dverí 105.

MOŽNOSTI UPLATNENIA ABSOLVENTA V PRAXI:
Absolvent bakalárskeho študijného programu verejná správa
je schopný vykonávať odborné funkcie na všetkých úrovniach
a úsekoch činnosti v orgánoch štátnej správy aj samosprávy, v inštitúciách služieb orientovaných na programovanie a podporu
regionálneho a miestneho rozvoja, v organizáciách riadených
verejnou správou a mimovládnych organizáciách. Absolvent disponuje potrebným rozsahom vedomostí a zručností aj pre výkon
funkcií prednostov mestských a obecných úradov, obecných kontrolórov, prednostov obvodných úradov špecializovanej štátnej
správy, riadiacich pracovníkov v organizáciách verejného sektora a ďalších pracovných pozíciách. Mesto Topoľčany malo a má
záujem na tom, aby sa vzdelanostná úroveň jeho občanov a celého
regiónu neustále zvyšovala. A tak občanom rôznych vekových kategórií nič nebráni, aby si podali prihlášky a už na jeseň zasadli do
školských lavíc. Investície do vzdelania Vám žiadna kríza nevezme.
Ing. Jozef Dalloš, riaditeľ VNĽŠ
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KLUB MODERNÝCH UČITEĽOV
Na začiatku každej novej ľudskej aktivity musí byť dobrý nápad
a najmä chuť tento nápad zrealizovať. To nechýbalo iniciátorkám
prvého Klubu moderných učiteľov okresu Topoľčany (KMU OTO),
Mgr. Ľubici Mazákovej a PaedDr. Eve Dzurkovej. Činnosť prvého
Klubu moderných učiteľov v okrese Topoľčany bola slávnostne
odštartovaná 11. marca 2010, kedy sa 24 moderných učiteľov
z mesta a celého okresu (nechýbala medzi nimi aj PaedDr. Martina Mazáňová, vedúca oddelenia školstva MsÚ) stretlo v sídle
KMU OTO v Základnej škole na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch.
Slávnostné stretnutie, privítaním na pôde školy, otvorila pani
riaditeľka PaedDr. Soňa Kytnárová. Vzácnych hostí, predstaviteľov
mesta Topoľčany, privítala a predstavila koordinátorka klubu
PaedDr. Eva Dzurková. Následne primátor mesta Ing. Peter Baláž
poprial klubu úspešné pôsobenie a viceprimátor PaedDr. Ján Emila

Učiteľky pri zvládaní nových programov

ocenil samotný fakt vzniku klubu a vyzdvihol jeho prínos pre prácu
učiteľov nášho mesta i regiónu. Koordinátorka klubu Mgr. Ľubica
Mazáková v prezentácii prítomným predstavila podstatu práce
klubov moderných učiteľov na celom Slovensku, ktorých činnosť
zastrešujú P-mat, n.o., Microsoft Slovakia a portál Moderný učiteľ.
Činnosť klubov pozostáva z neformálnych stretnutí učiteľov, ktorí
sa chcú vzdelávať vo svojom voľnom čase, vyučovať mladú generáciu s využitím najmodernejších vyučovacích metód s podporou
informačno-komunikačných technológií (IKT) s jediným cieľom:
zaujať, nadchnúť a najmä žiakom odovzdať čo najviac poznatkov
potrebných pre uplatnenie sa v dnešnej spoločnosti.
Už na prvom stretnutí KMU OTO učitelia tvorivo pracovali.
V krásnej a modernej učebni IKT na „Gogoľke“ učitelia zasadli
za počítače a aktívne sa oboznámili s programovým prostredím
Windows Live, v ktorom má KMU OTO a jeho jednotliví členovia
svoju sieť. (Blogy a nové informácie o činnosti klubu si záujemca
môže prečítať aj na http://kmuoto.spaces.live.com/). Následne
učitelia pracovali pod vedením Dr. Dzurkovej, ktorá ich naučila
využívať webovú stránku www.classtools.net na tvorbu online
cvičení pre svojich žiakov. Táto práca všetkých tak zaujala, že
zabudli na plynutie času a domov odchádzali až za tmy s predsavzatím, že činnosť klubu moderných učiteľov sa bude pravidelne jedenkrát mesačne opakovať.
O prvom vydarenom stretnutí KMU OTO a aktivitách zameraných na vzdelávanie žiakov Mgr. Mazáková informovala aj na
celoslovenskej konferencii učiteľov Učíme pre život 2010 v Burze
nápadov (sekcia Človek a hodnoty), ktorá sa toho roku konala
v Kysuckom Novom Meste.
Mgr. Ľubica Mazáková a PaedDr. Eva Dzurková, koordinátorky klubu KMU OTO
Foto: PaedDr. Eva Dzurková

DEŇ UČITEĽOV 2010
Uč se synu moudrým býti, budeš z toho jenom osoh míti. Sú múdre slová učiteľa národov Jana Amosa Komenského, ktorý ďalej
tiež povedal: Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je: hľadať
a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa
viac naučili. Aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce,
no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu. To sú dva skoro
štyristo rokov staré, avšak stále prekvapivo aktuálne odkazy človeka,
ktorý celý svoj plodný život zasvätil nenásilnej výchove a vzdelávaniu
detí a mládeže. Pri príležitosti 418-teho výročia narodenia zakladateľa
didaktiky si svoj sviatok toho roku naši učitelia pripomenuli 26.marca,
kedy v obradnej sieni MsÚ primátor mesta Ing. Peter Baláž na návrh
riaditeľstiev škôl, odporúčaní a schválení v príslušných radách škôl
a v Komisii školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ ocenil devätnásť
učiteľov materských a základných škôl mesta za vynikajúce výsledky
dosahované pri výchovnej a vzdelávacej práci s mladou generáciou.
Učitelia si z jeho rúk prevzali ďakovný list.
PaedDr. Ján Emila, zástupca primátora, foto: Ing. MartinDrgoňa, ref. org odboru MsÚ

ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME...
OCENENIE TRÍBEČSKEJ KNIŽNICE
V roku 2010 Tríbečská knižnica oslávila významné výročie.
Toho roku je to už 90 rokov od času, kedy 29. marca 1920 bola
v Topoľčanoch založená Mestská verejná knižnica, v tomto období to bola popri Liptovskom Mikuláši jedna z prvých mestských
knižníc na Slovensku. Vtedajšia Obecná rada ju založila na návrh
popredných členov miestneho odboru Matice slovenskej na čele
s Dr. Pavlom Jantauschom, kňazom z Ludaníc a neskôr biskupom
trnavskej diecézy. Po roku 1925 verejná mestská knižnica vlastnila
už 783 zväzkov kníh, pričom v tom roku mestská rada vydala nový
knižničný a výpožičný poriadok. Dlhoročným správcom bol mestský pokladník a účtovník Viliam Drahoš. V nastávajúcich rokoch
1939-40 sa činnosť mestskej knižnice zlepšovala, čo umožňoval
najmä fakt, že v tom čase do knižných fondov pribudli nové knihy
v hodnote 10 478 Ks. Činorodosť knižnice sa prejavovala najmä
organizovaním množstva kultúrno-vzdelávacích podujatí, z ktorých
možno spomenúť spomienkovú oslavu na M.R.Štefánika, cyklus
prednášok pre verejnosť v kine Tatra spojené s premietaním ﬁlmov,
divadelné jednoaktovky a i..
V povojnovom období knižnica prežívala iba s veľkými ťažkosťami.
Z knižných fondov bola vyradená všetka bezideová a fašistická literatúra, pričom nová literatúra bola doplňovaná iba sporadicky. Až
v roku 1950 mesto otvorilo verejne prístupnú knižnicu s čitárňou,
ktorej vedúcou sa stala Anna Cabanová. Do knižných fondov mestskej knižnice sa včleňovali fondy putovnej knižnice vtedajšieho
ONV, pričom mestská knižnica nadobudla okresnú pôsobnosť
v oblasti metodického usmerňovania obecných knižníc. Funkcia
mestskej knižnice jej zostala až do súčasnosti.
Územná regionalizácia v roku 1960 ovplyvnila i činnosť knižnice.
Po zrušení okresov Partizánske a Bánovce n/Bebravou knižnica získala inú spoločenskú zodpovednosť a aj s tým súvisiace nové úlohy, ktoré plnila len s veľkými ťažkosťami z dôvodu malého počtu
zamestnancov s dostatočným vzdelaním. Postupne sa činnosť
knižnice zlepšovala a v tomto kritickom období vo svojich fondoch
už mala 11 662 zväzkov s 26 802 evidovaných výpožičiek. V tomto
období knižnicu navštívila spisovateľka Katarína Lazarová, ktorej pri
príležitosti jej 50. narodenín mesto udelilo Čestné občianstvo mesta
Topoľčany. V knižnici boli zorganizované i besedy s ďalšími významnými osobnosťami, akými boli spisovatelia Jožo Nižňanský a Vladimír Petrík, redaktor denníka Smena Roman Kosťa, prekladateľka

vydavateľstva Tatran Soňa Čechová a iní.
Sedemdesiate roky priniesli ideový plán na budovanie informačných
centier v okresných knižniciach, čo umožnilo do jednotnej
informačnej sústavy začleniť až 397 knižníc. V tom čase v knižnici
vzniklo oddelenie politickej literatúry, úsek bibliograﬁe a hudobný úsek. V roku 1978 bola knižnica presťahovaná do nových
priestrannejších priestorov na Ul. čsl. armády a následne v roku
1980 sa knižnica rozrástla o štyri pobočky v integrovaných mestských častiach.
Po roku 1989 bola knižničná činnosť upriamená do novej etickej
polohy. Jednotná sústava knižníc sa rozpadla, zanikli oddelenia
politickej literatúry a od januára 1991 knižnica bola delimitovaná
pod Ministerstvo kultúry SR. Okresná knižnica prestala plniť funkciu osobného úradu obecným knižniciam. V tomto období knižnica
zakúpila prvý výkonný počítač, pomocou ktorého bol začatý proces automatizácie knižničných procesov. V tomto období nastávajú
ďalšie organizačné zmeny, pri ktorých Ministerstvo kultúry SR
rozhodlo o zriadení Tríbečského kultúrneho centra. Jeho súčasťou
sa popri osvetovom stredisku a vlastivednom múzeu stala i okresná
knižnica, ktorá bola premenovaná na Tríbečskú knižnicu. Jej
novým zriaďovateľom sa stal Krajský úrad v Nitre. V tomto období
od roku 1999 knižnica rozšírila svoje služby o novinku: zvukové
knihy pre nevidiacich spoluobčanov a z kongresovej knižnice USA
knižnica získala knižný dar pre občanov-čitateľov mesta Topoľčany.
V roku 1997 pri novom územnosprávnom členení SR sa kontinuita knižníc pôvodného okresu rozpadla, avšak Tríbečská knižnica
v súčasnosti metodicky usmerňuje 52 obecných knižníc. Od
apríla 2002 má Tríbečská knižnica nového zriaďovateľa, stala sa
rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja a je aj
Partnerskou knižnicou Národnej rady SR. Je regionálnou knižnicou
s funkciou mestskej knižnice.
Tríbečská knižnica počas svojej 90-ročnej existencie svojimi aktivitami šíri dobré meno mesta Topoľčany na národnej i medzinárodnej
úrovni. Autorská súťaž v písaní poézie a prózy Literárne Topoľčany
svojou 20-ročnou tradíciou dávno prerástla rámec mesta a Slovenska, pretože v posledných rokoch oslovuje i tvorivých Slovákov
žijúcich ďaleko za hranicami našej vlasti. Do povedomia čitateľskej
verejnosti, okrem štandardných služieb čitateľom, vstupuje i organizovaním kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktorými prezentuje
skvosty slovenskej a svetovej literatúry. Čitateľom umožnila stretnúť
pokračovanie na str. 10
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sa s autormi kníh a s poprednými osobnosťami verejného života:
J.Ch.Korcom, V. Šikulom, V. Reiselom, M. Rázusovou Martákovou,
V. Kondrótom, Š. Moravčíkom, M. Ďuríčkovou, J. Rezníkom, P. Libom, M. Červeným, D. Dianom a mnohými ďalšími. V súčasnosti
má 5375 registrovaných čitateľov, ktorí v minulom roku realizovali
214 562 výpožičiek kníh. Za toho obdobie v knižnici zorganizovali
190 kultúrno-vzdelávacích podujatí.
Mestské zastupiteľstvo na svojom 28. riadnom zasadnutí 31. marca
2010 ocenilo Tríbečskú knižnicu cenou mesta Topoľčany – zlatou
plaketou za vzornú a cieľavedomú prácu zameranú na rozširovanie
vzdelanostnej úrovne občanov mesta a za kvalitnú propagáciu mesta
Topoľčany na poli kultúry a vzdelávania.
PaedDr. Ján Emila, zástupca primátora

ČAJE O 15tej SÚ UŽ TRADÍCIOU
Keď sme v našej školskej knižnici v ZŠ na Škultétyho ulici
v Topoľčanoch koncom roka 2007 zakladali Hevi klub Kvapky,
medzi prvými akciami sme naplánovali stretnutie našich bývalých
pani učiteliek pri voňavom čajíku. 30. januára 2008 sa začala písať
história Čajov o 15-tej, ktoré sa stretli s veľkým ohlasom. Trikrát
do roka členovia klubu pripravujú kultúrny program, informácie
o knižných novinkách i o udalostiach v našej škole. Keďže klub je
predovšetkým čitateľský, žiaci oboznamujú našich vzácnych hostí
s recenziami prečítaných kníh alebo s počítačovými prezentáciami
obľúbených spisovateľov. Tohtoročné dve stretnutia boli obohatené
o kulinárske špeciality detí z krúžku Kuchár bez čapice. Keďže sa variť
učia aj niektorí členovia Hevi klubu, využili sme ich zručnosti a priamo
na stretnutí pripravili syrové lievance a nátierky.

rokov. Tradičné motto Knižnice pre všetkých v sebe
zosobňuje hlavné posolstvo tohto týždňa – zviditeľnenie knižníc
ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Naša školská knižnica je už
neodmysliteľnou súčasťou školy pri vyučovacích i voľnočasových
aktivitách, ktoré pre žiakov pripravujeme. Po dvoch úspešných
projektoch MŠ SR máme revitalizovaný knižničný fond, elektronizovanú evidenciu knižničných jednotiek i výpožičný systém, čo
robí z knižnice moderné kultúrne centrum pre našich žiakov.
Okrem tradičných súťaží, olympiád, besied, čítania či premietania každoročne v knižnici pripravujeme v Týždni slovenských
knižníc zaujímavé podujatia v spolupráci so školským klubom
detí. Tohtoročná ponuka bola opäť pestrá. Jednou z najväčších
celoročných akcií bol celoslovenský čitateľský maratón Čítajme si...,
do ktorej sa žiaci našej školy aktívne zapojili.
Mgr. Daniela Vystrčilová, uč. ZŠ, Škultétyho ul.

AKTÍVNA OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

DEŇ SEPAROVANÉHO ZBERU DOMOVÉHO ODPADU
Dňa 13. mája 2010 v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod. sa v priestoroch Kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany na Ul. pivovarníckej uskutoční Deň separovaného zberu domového odpadu.
Cieľom tohto podujatia je podpora environmentálnej výchovy
a prehĺbenie vzťahu detí k ochrane a tvorbe svojho životného
prostredia, ktorú žiaci absolvujú počas vyučovacieho procesu
v materských a základných školách.

Ako dlho sa predmety z domácností
prirodzene rozkladajú v prírode?
Príroda sa s odpadmi vyrovnáva roky, niekedy aj stáročia.
V prehľadnej tabuľke uvádzame čas, ktorý príroda potrebuje na
rozklad niektorých predmetov každodenného používania.

Na marcovom stretnutí, 17. marca 2010, bolo pre naše bývalé
pani učiteľky pripravené ďalšie prekvapenie. Keďže sa posedenie konalo v marci, ktorý patrí nielen knihám, ale aj učiteľom,
dievčatá zo 4.A triedy pod vedením svojej triednej pani učiteľky
oživili atmosféru spevom a recitáciou Rúfusovej básne. Žiaci našim
hosťom rozdali darčeky, ktoré pre nich zhotovili deti zo školského
klubu spolu so svojimi vychovávateľkami. Symbolická šálka
s pariacim sa čajom bola blahoželaním k sviatku a poďakovaním za
ich pedagogickú prácu.
Text a fotograﬁe: Mgr. Daniela Vystrčilová, uč. ZŠ, Škultétyho ul.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2010
Slovenská asociácia knižníc
vyhlásila tento rok už 11.
ročník
celoslovenského
podujatia Týždeň slovenských knižníc. Aj naša
škola, ZŠ na Škultétyho
ulici v Topoľčanoch, sa do
tohto podujatia zapája
opakovane už niekoľko
10

Názov odpadu:
papierová utierka
noviny
ohryzok z jablka
kartónová škatuľa
papierová vreckovka
časopis
cigareta s ﬁltrom
drevená doska
konzerva
jednorázová plienka
hliníková plechovka
igelitová taška
PET fľaša
sklenená fľaša

Čas rozkladu:
2-4 týždne
6 týždňov
2 mesiace
2 mesiace
3 mesiace
4-12 mesiacov
1 rok
1-3 rokov
50 rokov
450 rokov
20-100 rokov
100-1000 rokov
100-1000 rokov
neurčitá doba

Preto občania vyzývame Vás k aktívnej ochrane
a tvorbe životného prostredia
Ing. Z.Švajdleníková, ref. OVŽP MsÚ a kol.

VERNISÁŽ VÝSTAVY POD NÁZVOM KONTAKT
AUTOROV VILIAMA ŠULÍKA A JÁNA KURINCA

Spoločným výstavným projektom sa dňa 4. marca
2010 v Galérii mesta Topoľčany predstavili dvaja mladí,
ambiciózni výtvarníci a pedagógovia Viliam Šulík a Ján Kurinec.
Viliam Šulík sa prezentuje projektom NAUSEA, v ktorom sa hlbšie ponára do širokej témy racionálna a emocionálnej ľudskej bytosti v dvoch prelínajúcich sa rovinách.
Kresliarska tvorba Jána Kurinca je orientovaná na dôslednosť
a precíznosť v technike perokresby a kombinovaných techník,
v ktorých možno sledovať uvoľnenosť maliarskeho rukopisu.
Autor je vo svojich artefaktoch inšpirovaný ľudskou ﬁgúrou, jej
premenami a variáciami. V jeho tvorbe dominuje perokresba
kombinovaná s inými technikami. Ján Kurinec sa okrem kresby
a maľby venuje i knižnej ilustrácii. Obaja autori majú za sebou
niekoľko kolektívnych i individuálnych výstav nielen na Slovensku,
ale i v zahraničí.
Mgr. Janetta Kadliečková, ved. org. odboru MsÚ
Foto: Ing. Martin Drgoňa, ref. org. odboru MsÚ

VERNISÁŽ VÝSTAVY POD NÁZVOM JARNÝ SALÓN
Topoľčianskej kultúrnej verejnosti bola v Galérii mesta Topoľčany
v mesiaci apríl sprístupnená výstava pod názvom „Jarný salón“.
PhDr. Marta Hučková – kurátorka výstavy predstavila tri
autorky - výtvarníčky, Ing. Jolanu Palajovú, Oľgu Lacuškovú
a Máriu Šeﬀerovú (viď. foto). Ing. Jolana Palajová sa venuje maľbe panoramatických prírodných scenérií, dedinských
zákutí a mestských motívov. Krajinárske motívy, maľované
dynamickým rukopisom sú príklonom k expresívnemu podaniu.
Mária Šeﬀerová sa vo svojej komornej tvorbe venuje
abstraktnej maľbe. Neprezentuje realitu, reálne predmety vonkajšieho sveta, ale vizualizuje vnútorné, neviditeľné

stavy a emócie artikulované výlučne prostredníctvom formálnych prostriedkov farby, plochy, tvaru a priestoru.
Oľga Lacušková sa venuje keramike, ktorá jej učarovala. Okrem
dekoratívnej, glazovanej keramiky sa tiež venuje úžitkovým
predmetom. Sú to sady mís so svietnikom, vázou, alebo vonnou
lampou. Jej výtvarný rukopis sa prikláňa niekedy k secesnému
podaniu, inokedy k expresívnej skratke, najmä vo ﬁgurálnych
motívoch v materiáli patinovaná keramika. Kultivovaná kontrastná farebnosť umocňuje estetické pôsobenie jej diel.
Mgr. Janetta Kadliečková, ved. org. odboru MsÚ
Foto: Ing. Martin Drgoňa, ref. org. odboru MsÚ

NOVUM OPÄŤ ÚSPEŠNÝ
V roku 2010 zaþína I. roþník súĢaže

,,Moja škola separuje so Žochárikom“

Zbieranie komodity : viacvrstvové kombinované materiály
(tetrapackové obaly).
SúĢaž bude prebiehaĢ v dvoch kolách :
I. kolo : od apríla do júna 2010
II. kolo : od septembra do decembra 2010

Odmeny pre víĢazov
1. kategória – podĐa
množstva vyseparovaných
tetrapackov na jedného žiaka
v škole:
1. miesto 330 €
2. miesto 250 €
3. miesto 160 €
2. kategória – najaktívnejší
žiak v meste – vecná cena

-

AkýkoĐvek obal od mlieka,
džúsu, lacného vína...

-

ďahko vypláchnite vodou
napr. pri umývaní riadu.

- Obal následne rozložte,
prípadne stlaþte.

Tanečný klub Novum už 29 rokov šíri dobré meno Topoľčian
a celej našej vlasti. Svojim originálnym tanečným rukopisom
prináša radosť divákom všetkých vekových kategórii na významných pódiach nielen u nás ale i v zahraničí. Tajomstvo ich
dlhoročných úspechov tkvie vo využívaní kombinácie klasického
a moderného tanca, či populárnych štýlov ako je jazz, disco,
streetdance a ďalšie. Tanečný klub navštevuje vyše sto mladých
tanečníkov vo veku od 3 do 23 rokov. Tanečný klub reprezentujú štyri vekové kategórie: Novumáčik-Baby od 5 do 8 rokov,
Novumáčik od 8 do 12 rokov, Novum-junior od 13 do 15 rokov
a Novum od 16 rokov vyššie. V poslednom období klub zaznamenal významné úspechy v celosvetových tanečných súťažiach,
z ktorých vyberáme najmä: 2. miesto, teda vicemajster sveta Barcelona 2009, 10-násobný Majster Európy a 8-násobný vicemajster Európy v muzikálovom tanci European Show Dance
Union a v neposlednom rade sú i viacnásobní majstri Slovenska
v modernom tanci.
Začiatkom apríla toho roku tanečníci klubu reprezentovali našu
vlasť i naše mesto na 23. ročníku medzinárodnej tanečnej súťaži
Barcelona Dance AWARD 2010 v Španielsku, kde získali 1. miesto
a prestížny titul majster sveta v kategórii tanečné divadlo s choreograﬁou, ktorej názov je: Nové dobrodružstvo Mary Poppins
v muzikáloch a 2. miesto, teda titul vicemajster sveta, v tanečných
pokračovanie na str. 12
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choreograﬁách s názvami: Pinocchio a Shrek.
Ing. Katarína Roháčová, choreografka a umelecká vedúca tanečného klubu, získala
špeciálnu cenu poroty Za najlepšiu umeleckú
réžiu a choreograﬁu na súťaži, čím zúročila
skúsenosti získané počas deväťročnej aktívnej
choreograﬁckej práce s tanečným klubom
a to i vďaka bohatej podpory a spolupráce
s dovtedajšou umeleckou vedúcou Matildou
Roháčovou. Ďalšie skúsenosti, ktoré pozdvihujú úroveň celého tanečného klubu, získala
absolvovaním tanečného programu v New York City v USA, letnej školy tanca v Londýne a školy tanca v Taliansku.
Srdečne blahoželáme a do ďalšieho obdobia v práci s tanečníkmi klubu Novum želáme veľa zanietenia a tvorivých nápadov.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta.

TOPOĽČIANSKY SÚBOR MAŽORETIEK OPÄŤ OČARIL
Tanec je ako láva, ktorá nám prúdi
v žilách... bolo motto umeleckého programu,
s ktorým sa po dlhšej odmlke začiatkom roka
(21.2.2010) tanečnice Topoľčianskeho súboru
mažoretiek (TOSUMA) predstavili svojim fanúšikom.
Bolo sa na čo pozerať. Veď program, ktorý pri
príležitosti 22. výročia účinkovania súboru umelecky
stvárnili Mgr.Helena Kobidová a Bc.Anna Maťová
pod názvom S ohňom v srdci bol pre divákov v preplnenej sále spoločenského domu veľkým umeleckým
zážitkom. V programe vystupovali štyri zložky súboru
a žiaci III. A. triedy ZŠ Škultétyho ul. pričom spolu vystúpilo až
sedemdesiat osem tanečníc a tanečníkov. Veľmi pekné vystúpenie mali aj členky hosťujúceho súboru Donaldteamu z Ludaníc. Na
pódiu spoločenského domu sa v tento nedeľný podvečer roztočil
strhujúci, farebný a veľmi dynamický vír tancov, tanečných kreácií
a nápaditých choreograﬁí počnúc charlestonom, cez country tanec
až po strhujúci kankán. A tiež od choreograﬁe Hoď sem tú tehlu cez
Vzburu na palube až po Svetelnú show.
Pri tejto príležitosti treba poznamenať niekoľko faktov z bohatej
histórie a úspechov súboru TOSUMA. V roku 1988, na podnet a pre
potreby Mestského kultúrneho strediska Topoľčany, spontánne
vznikla skupina mažoretiek, ktorá sa stala základom terajšieho
súboru TOSUMA. Od začiatku sa umeleckou vedúcou súboru stala
Mgr.Helena Kobidová pričom jej nielen pri zostavovaní choreograﬁí
a nácviku jednotlivých tancov ale i pri svojpomocnej výrobe kostýmov, kulís a iných pomôcok účinne a úspešne pomáha Bc. Anna
Maťová.
Počas svojej 22-ročnej činnosti súbor získal veľa ocenení na celoslovenskej a aj na medzinárodnej úrovni. Za najväčšie úspechy sa
považujú účinkovanie v štátnej delegácii 10. svetovej gymnoestrády v Berlíne v roku 1995, reprezentovanie v štátnej delegácii
v Dánskom Silkeborgu v roku 1998 a získanie 2. miesta na
Majstrovstvách Európy European open v St. Polten 2004. Súbor zvíťazil
v tanečnej súťaži Pódiovky Prešov 1996, obsadil 1. miesto v tanečnej
súťaži v Ružomberku 2004, 2. miesto tanečnej súťaži v Poprade,
2. a 3. miesta na tanečných súťažiach TOPDANCING v ročníkoch:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003. Ďalej vo
viacerých ročníkoch získal 1. a 2. miesta na pódiovkách v Žiline,
2. miesto na Slovenskej súťaži v mažoretkovom športe vo Veľkom Krtíši

v ročníkoch 1997, 1999, 2001, 2003 a získal tzv. Strieborné pásmo na
Slovenskej súťaži v mažoretkovom športe v Prievidzi.
Tanečný súbor reprezentoval Topoľčany a celú našu vlasť 3-krát
v poľských Gliwiciach (2006, 2007, 2008), 2-krát v partnerskom
nemeckom meste Artern , 4-krát v Taliansku (1992, 1994, 1995,
2002) a v roku 1998 úspešne vystúpili v Paríži na pódiu v Disneylande. Za čo v roku 2003 Mestské zastupiteľstvo v Topoľčanoch
Mgr. Helene Kobidovej udelilo bronzovú plaketu za dlhoročnú
prácu a odborné vedenie tanečného súboru TOSUMA, pričom spolu
s ňou bol ocenený aj celý tanečný súbor. Nezabudnuteľné bolo aj
natáčanie televíznej relácie s Ivanom Krajíčkom REPETE na prelome rokov 1995-1996, vystúpenie v STV 1 so skupinou SENZUS,
natáčanie Kakaovízie v TV Markíza a taktiež natáčanie v STV 1
o činnosti súboru TOSUMA v regionálnom vysielaní v máji 2009.
Ďalším a nemalým úspechom je aj výber skladby na nácvik celoslovenského zletu SOKOLA na Slovensku v tomto roku 2010.
Program, ktorý mažoretky pripravili a úspešne predviedli k 22.
výročiu založenia súboru sa nielenže vydaril, ale tešíme sa z toho že
divákov a všetkých priaznivcov zaujal, potešil a že sa aj, ako dúfame,
tiež páčil. Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri jeho realizácii. Veď príprava takéhoto programu vyžaduje vždy najmä tímovú prácu. Naša vďaka patrí vedeniu ZŠ na Škultétyho ul. za to, že na pravidelné nácviky máme vždy
k dispozícii telocvičňu. Poďakovanie patrí i vedeniu MsKS, ktoré
nám taktiež vychádza v ústrety najmä pri generálkach a pri programoch. Veľkú podporu cítime zo strany vedenia mesta a mestského zastupiteľstva. Dúfame, že náš program bol pre všetkých
poďakovaním za podporu zmysluplnej činnosti členiek súboru
TOSUMA.
Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka ZŠ
Foto: Mgr Adriana Šudiová, uč. ZŠ
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