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EURÓPSKY TÝŽDEŇ MIESTNEJ DEMOKRACIE
V dňoch 12. až 16. októbra 2009 sa uskutoční Európsky týždeň
miestnej demokracie, počas ktorého Mesto Topoľčany pripravilo množstvo podujatí, kde sa budeme snažiť deťom, mládeži
a občanom priblížiť prácu samosprávy a fungovanie Európskeho
parlamentu ako demokratických inštitúcií. V rámci tohto týždňa sú
pripravené prednášky na základných a stredných školách za účasti

poslankyne Európskeho parlamentu Kataríny Neveďalovej. Ďalej je
pripravené verejné zasadnutie Mládežníckeho parlamentu mesta
Topoľčany, stretnutie so zástupcami tretieho sektora a v piatok
16. októbra 2009 v čase od 08,00 do 14,00 hodiny bude na Mestskom úrade pre občanov Deň otvorených dverí. Občanov na jednotlivé podujatia srdečne pozývame.
Ing.Peter Baláž, primátor mesta

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ZREKONŠTRUOVANEJ PLAVÁRNE
Topoľčianska plaváreň bola postavená v roku 1967 a prvýkrát
prešla rekonštrukciou pred dvadsiatimi rokmi. Od 19. septembra
2009 krytá plaváreň v Topoľčanoch po svojej rekonštrukcii opäť
slúži občanom mesta. Na opravu boli vynaložené prostriedky
v celkovej sume 548 811 € s DPH (16 533 495,- Sk). Rekonštrukcia
bola na základe uznesenia Vlády SR z časti ﬁnancovaná z dotácie
Ministerstva ﬁnancií SR, ktorá bola vo výške 298 745,27 €
(9 000 000,-Sk) a zvyšok bol hradený z rozpočtu mesta Topoľčany.
Devätnásty september 2009 je pre športuchtivú mládež a občanov
mesta významným dňom pretože predseda Vlády SR Robert Fico ju
po rekonštrukcii slávnostne otvoril a odovzdal do ich užívania.
Mgr. J. Kadliečková, vedúca org.odboru MsÚ
foto: Ing. M. Drgoňa

Premiér SR s primátorom pri uvedení plavárne do prevádzky

MIROSLAV ŠATAN A STANLEYHO POHÁR - FOTOREPORTÁŽ

Pri preberaní kľúča od mesta Topoľčany

Netradičná a doposiaľ nevídaná preprava Stanleyho pohára, ktorá
sa udiala 28. 8. 2009 zo zimného štadióna na Nám. M. R. Štefánika
pomocou roľby na úpravu ľadu.

Miro Šatan s víťazným pohárom

foto: Ing. M. Drgoňa

Nová tradícia: na zimnom štadióne visí „štandarda” Mira Šatana

NOVÉ AUTOBUSY MAD - slúžia občanom

Primátor mesta a Ing. Miroslav Čurgali, prevádzkový riaditeľ VEOLIA
TRANSPORT Nitra a.s., pri uvedení nových autobusov do prevádzky

Tri nové autobusy od 1. 10. 2009 v Topoľčanoch

II. TOPOĽČIANSKY DEŇ ZDRAVIA
Staré arabské príslovie hovorí, že ak stratíte majetok, stratíte
TROCHA, ak stratíte česť, stratíte VEĽA ale ak stratíte zdravie, stratíte VŠETKO. Preto otázka zdravia rezonovala aj na II.
Topoľčianskom dni zdravia, ktorý
sa konal dňa 23. septembra 2009
v Dome kultúry v Topoľčanoch.
Nakoľko len zdravý človek môže
žiť plnohodnotný život, mottom tohtoročného dňa zdravia
bolo „ŽIVOTNÝ ŠTÝL A NAŠE
ZDRAVIE“. Gestorom podujatia
bolo Mesto Topoľčany v spolupráci s Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva (RÚVZ)
so sídlom v Topoľčanoch, Mestským kultúrnym strediskom,
Tríbečským múzeom a Tríbečskou knižnicou v Topoľčanoch. Podujatia sa zúčastnilo viac ako
240 občanov mesta a okresu Topoľčany a 479 žiakov a študentov
základných a stredných škôl v Topoľčanoch. Pozvanie na II. ročník
Topoľčianskeho dňa zdravia okrem iných prijal aj primátor mesta

pod vznik veľkého počtu najrôznejších civilizačných ochorení,
spomedzi ktorých si najväčšiu pozornosť zasluhujú predovšetkým
ochorenia srdca a ciev. Pre obyvateľov SR sú srdcovocievne ochorenia zabijakom číslo jeden, keď
každý rok v ich dôsledku zomrie takmer 30 000 Slovákov,
čo je 54 percent všetkých úmrtí.
Topoľčiansky deň zdravia bol
zameraný na rozvoj, ochranu
a podporu zdravia, šírenie zdravotnej výchovy a osvety medzi
širokou verejnosťou. Podujatie
sa začalo krátkym kultúrnym
programom, tanečnou choreograﬁou tanečného klubu Novum, po ktorom nasledovalo
oﬁciálne otvorenie podujatia
a privítanie hostí zo strany riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Topoľčanoch a moderátora celého kultúrneho programu, Bc.
Rudolfa Chovanca. Potom nasledoval slávnostný príhovor primátora Mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža a regionálneho hygienika

Topoľčany Ing. Peter Baláž, viceprimátor PaedDr. Ján Emila, prednosta Obvodného úradu v Topoľčanoch Ing. Jozef Vančo a riaditeľ
Slovenského červeného kríža v Topoľčanoch Ing. Jozef Hasák.
Na myšlienku usporiadať takýto deň zdravia v Topoľčanoch priviedla odborných pracovníkov RÚVZ neutešená situácia vo výskyte
civilizačných ochorení na Slovensku. Na človeka neustále pôsobia rôzne stresujúce faktory, či už je to samotný stres, znečistené
ovzdušie, spôsob života, životný štýl a s tým súvisiaci sedavý spôsob života a nevhodná skladba potravín. Toto všetko sa podpisuje

MUDr. Gustáva Lepieša. O spestrenie podujatia sa svojím kultúrnym
programom postarali aj mažoretky zo ZŠ na Škultétyho ulici a svojim pásmom spevov a tancov prispeli aj žiaci ZŠ na Gogoľovej,
Hollého a Tribečskej ulici, folklórny súbor Lipka, Klub dôchodcov
č.1 – Jeseň a Klub dôchodcov č. 2 – Nádej.
Aby človek vedel výskyt rizikových faktorov účinne eliminovať,
musí ich najskôr poznať. Preto boli občanom mesta bezplatne
ponúknuté vyšetrenia vypovedajúce o ich zdravotnom stave s prihliadnutím na rizikové faktory civilizačných ochorení. Na podujatí
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pokračovanie na 3. str.

pokračovanie z 2. str.

odborní pracovníci RÚVZ v Topoľčanoch záujemcom vyšetrovali
cholesterol a glukózu z kvapky krvi odobratej z prsta, merali krvný
tlak, hladinu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a telesný tuk ako ukazovateľ miery obezity. Na základe výsledkov biochemických vyšetrení bolo poskytnuté individuálne poradenstvo
s odporúčaním optimálnych zmien vo výžive, pitnom režime, pohybovej aktivity a v nefarmakologickom ovplyvňovaní krvného tlaku.
A táto téma rezonovala aj na odborných prednáškach, ktoré v rámci tohoto podujatia pre záujemcov usporiadali odborní pracovníci
RUVZ. Záujemcom bola súčasne ponúknutá možnosť overiť si kvalitu vody vo svojich vodných zdrojoch so zameraním na stanovenie
obsahu dusičnanov. Možnosť biochemického vyšetrenia využilo
79 občanov, o vyšetrenie pitnej vody prejavilo záujem 17 občanov,
pričom až v pätnástich prípadoch vzorky vôd nevyhovovali platnej
norme. 22 občanov využilo možnosť osobnej konzultácie, aby sa
dozvedeli niečo viacej o kvalite pitnej vody v topoľčianskom okrese
a o úrovni zásobovania obyvateľstva touto vodou. Nakoľko kapacita počtu vyšetrení prístrojom Reﬂotrón na tomto podujatí bola
časovo obmedzená preto vyšetrenia vzorky krvi klientom, ktorým sa
z časových dôvodov nestihlo urobiť takéto vyšetrenie, môžu následne
v priebehu celého roka navštíviť poradňu Podpory zdravia pri RÚVZ
na Stummerovej č. 1856 v Topoľčanoch.
Medzi informácie potrebné pre náš úspešný život právom patria aj vedomosti z oblasti výživy. Prečo? Odpoveď je jednoduchá.
Naše telo funguje podľa toho, aké látky doň vložíme prostredníctvom stravy, teda čo zjeme. Strava by mala slúžiť k upevneniu zdravia
a po príslušnej úprave aj k jeho prinavráteniu, čo žiaľ, o našej strave
povedať nemôžeme. Preto boli na toto podujatie prizvané aj ﬁrmy,
prezentujúce produkty racionálnej výživy, ako aj ﬁrmy s výživovými
doplnkami a prírodnou kozmetikou, všetko na prírodnej báze. Tieto
prípravky využívajú ideálnu kombináciu vitamínov, minerálov, stopových prvkov a ostatných látok na dosiahnutie vzájomnej podpory
a zosilnenia účinku a sú cielene zamerané na riešenie konkrétnych
zdravotných problémov. Svojimi výrobkami zdravej výživy sa prezentovali aj študenti SOŠ na Krušovskej ulici. Veľkým prínosom pre II.
Topoľčiansky deň zdravia a vítanou pomocou pre občanov bola aj
prítomnosť troch zdravotných poisťovní, ktorých pracovníci svojim

poistencom či iným záujemcom prezentovali svoj program zdravotnej starostlivosti o občana.
V rámci starostlivosti o zdravie občana sa na tomto podujatí
prezentovalo aj viacero mimovládnych organizácií a občianskych
združení a pod heslom „Spojme spolu záchranársku reťaz“ ich pracovníci poskytovali ukážky prvej pomoci pri zástave srdcovej činnosti
a zástave dýchania na resuscitačnom modeli. Súčasťou tejto akcie boli
aj ukážky mobilnej zdravotnej, hasičskej a záchrannej techniky.
Topoľčiansky deň zdravia bol zorganizovaný pri príležitosti Svetového dňa srdca a niesol sa v duchu celonárodnej kampane „Vyzvi
srdce k pohybu“. Ide o celonárodnú, medzinárodne koordinovanú
kampaň zameranú na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Nedostatok pohybovej aktivity sa taktiež významnou mierou
podieľa na zvyšovanie chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami, vysoký krvný
tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu a niektoré druhy rakoviny.
Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby
zaradili do svojho voľného času aspoň 30 minút pohybových aktivít
a žili zdravšie.
Bohatý odborný a kultúrny program prispel k tomu, že sa z tohoto podujatia stala veľmi vydarená akcia. Preto mi dovoľte, aby som
sa aj touto cestou poďakoval všetkým organizátorom tohoto podujatia, najmä Mestu Topoľčany a Mestskému kultúrnemu stredisku
v Topoľčanoch za nezištnú pomoc pri jeho realizácii. Naša vďaka patrí
aj všetkým zúčastneným ﬁrmám, zdravotným poisťovniam, mimovládnym organizáciám a občianskym združeniam ako aj zúčastneným
školám, ktoré svojim odborným či kultúrnym programom nemalou mierou prispeli k zdarnému priebehu tejto akcie. Organizátori
považujú zdravie každého človeka za najvyššiu hodnotu, je preto
našim cieľom, aby sa Topoľčiansky deň zdravia stal tradíciou zameranou na podporu zdravia občanov smerujúceho k motivácii na zmeny
v životnom štýle. Preto by sme boli radi, aby nám občania adresovali
akékoľvek pripomienky a požiadavky, ktoré by pomohli urobiť toto
podujatie v ďalšom ročníku ešte zaujímavejšie a atraktívnejšie.
MVDr. Vojtech Lisák CSc., MPH.
foto: Ing. M.Drgoňa

TOPOĽČIANSKA KVAPKA KRVI
Dňa 23.septembra 2009 sa pri príležitosti Dňa zdravia sa v rámci II. ročníka Topoľčianskeho dňa zdravia uskutočnil aj odber krvi
pod názvom ,,Topoľčianska kvapka krvi“. Akciu zorganizovalo
mesto Topoľčany, Mládežnícky
parlament mesta Topoľčany
a Územný spolok SČK Topoľčany.
Záštitu nad touto akciou prevzal primátor mesta Topoľčany
Ing. Peter Baláž, ktorý pre darcov
zabezpečil vitamínové balíčky. Jej
cieľom bolo osloviť a motivovať
najmä mladých ľudí a prvodarcov aby sa stali bezpríspevkovými
darcami krvi a spolu tak šírili
myšlienku darcovstva, čím by
pomohli zabezpečiť dostatok
krvi pre potreby pacientov nášho
regiónu. Topoľčianskej kvapky
krvi sa zúčastnilo 96 občanov, z ktorých krv darovalo 83 darcov.
Najviac je však potešiteľné, že z celkového počtu bezpríspevkových darcov krvi bolo 67 prvodarcov. Vyzdvihujem prácu členov
mládežníckeho parlamentu, ktorí oslovili študentov stredných škôl

v meste Topoľčany. Aj z tohto dôvodu bola väčšina darcov z radov
študentov, ktorí krv darovali prvýkrát.
Územný spolok SČK Topoľčany má plánované ďalšie odbery
na viacerých stredných školách
v meste Topoľčany a v obciach
Krnča, Horné Chlebany a Prašice.
Tieto organizujeme v spolupráci s miestnymi spolkami SČK
s cieľom rozšíriť túto ušľachtilú
činnosť aj mimo okresné mesto.
Veď k zdraviu patrí aj ľudskosť,
na ktorú netreba zabúdať. Darcovstvo je poslaním, ktoré ľudí
napĺňa ušľachtilosťou a spolupatričnosťou. Je zacielené na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú
na záchranu života alebo prinavrátenie zdravia. Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí neváhali a darovali to najcennejšie
patrí jedno veľké ĎAKUJEM!
Štefan Grach, predseda Klubu darcov krvi pri ÚS SČK Topoľčany
foto: Ing. M. Drgoňa
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KALVÁRIA: VÝZNAMNÁ KULTÚRNO-HISTORICKÁ DOMINANTA MESTA

Pred reštaurovaním súsošia

Stav po reštaurovaní

Mesto Topoľčany v súčasnosti nie je veľmi bohaté na významné
kultúrne pamiatky a to málo, čo sa z minulosti ešte zachovalo je
v súčasnosti v nedobrom technickom stave. Jenou z významných
kultúrnych dominánt mesta je vrcholová kaplnka Ukrižovaného,
postavená v roku 1929, ktorej súčasným vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Gorazda. Nedeliteľnou súčasťou kaplnky
na vrchole kalvárie je socha Piety od Alojza Rigeleho, ktorú realizoval v roku 1931 podľa umeleckých predstáv a návrhov Leopolda
Eugena Haupt-Stummera. Pieta rozmerov: výška 160 cm, šírka 150
cm a hĺbka 80 cm je vytesaná z litavského vápenca. Kamenné súsošie

Piety znázorňuje sediacu Pannu Máriu držiacu v lone mŕtveho syna
– Pána Ježiša. Kamenná hmota súsošia bola donedávna zvetraná
no však dostatočne súdržná a stabilná. Jeho povrch bol pokrytý
jemnou vrstvou uhlíka a v horizontálnych polohách sa vyskytoval
mach. Na diele boli vidno sekundárne reštaurátorské zásahy z minulosti v podobe zatmelených plôch a novo prirobených častí súsošia.
Na podstavci súsošia boli objavené i mastné škvrny pravdepodobne
po dohorených sviečok. Pieta v minulosti utrpela najmä následkom vandalizmu, čomu nasvedčujú najmä odbité prsty, nosy, celá
ruka Pána Ježiša Krista a dlaň Panny Márie. Vzhľadom na neúctivý a
nelichotivý stav súsošia Piety bol uskutočnený jeho odborný výskum
a následne bol zahájený a zdarne ukončený proces reštaurovania
tejto kultúrno-historickej pamiatky. Podobne bolo reštaurované
i teleso kaplnky nachádzajúcej sa v dolnej časti areálu kalvárie a tiež
bolo opravené oplotenie celého areálu.
Chcem sa poďakovať poslancom Mestského zastupiteľstva
v Topoľčanoch, že svojim rozhodnutím prispeli nemalou ﬁnančnou
čiastkou na záchranu a obnovenie tejto pre náš región významnej
kultúrnej pamiatky.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta
foto: Mgr.art. Martin Mikuláš a archív

DO TOPOĽČIAN PRIŠLA ĎALŠIA VYSOKÁ ŠKOLA
V Topoľčanoch od 1. septembra 2009 sídli InformačnoV histórii nášho mesta bolo veľa významných dní, ktoré sa zakonzultačné stredisko (ďalej IKS) Vysokej školy ekonómie písali do kroniky a histórie mesta. Verím, že aj 26. september 2009
a manažmentu verejnej správy (ďalej VŠEMvs) v Bratislave. bude patriť medzi takéto dni a to z toho dôvodu, že v našom meste
Jedná sa o externé bakalárotvorila VŠEMvs prvý ročník
ske štúdium (BŠ = 1. stupeň
bakalárskeho štúdia. Tejto vývysokoškolského
vzdelania)
znamnej udalosti sa zúčastnili
súkromnej VŠEMvs. Takto sa
najvyšší akademickí predstavinúka nielen Topoľčancom, ale
telia VŠEMvs prof. Ing. Viera
aj občanom z celej Hornej Nitry
Cibáková, CSc. rektorka školy,
ďalšia možnosť vysokoškolského
doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.
štúdia. Je to štúdium najmä
prorektorka pre vzdelávaciu
pre zamestnaných záujemcov,
činnosť, prof. Ing. Štefan Slávik,
ale aj tých, ktorí z akýchkoľvek
CSc. prorektor pre vedu a výsdôvodov neukončili v minulosti
kum ako aj primátor mesta
vysokoškolské štúdium. ZáuTopoľčany Ing. Peter Baláž. Od
jemca o vysokú školu sa stáva
tohto dňa pôsobia na území
Akademicki funkcionari VŠEMvs v historickych talaroch pri slavnostnom otštudentom školy až po prijatí voreni akademického roka 2009/2010.
mesta dve vysoké školy a to:
na štúdium a zápise. Indexy si
Ekonomická univerzita – Obv aule bakalárskeho štúdia prevzalo vyše sto študentov.
chodná fakulta Bratislava a VŠEMvs v Bratislave.
Na štúdium sa uchádzač hlási podaním prihlášky na adTretiu vysokú školu (Univerzitu tretieho veku) pre seniorov orresu VŠEMvs v Bratislave (priloží overenú kópiu maturitného ganizuje mesto Topoľčany prostredníctvom Vzdelávacej nadácie
vysvedčenia). O prijatí uchádzačov rozhoduje rektorka škola pani Ľ. Štúra pod názvom „Práca s počítačom–začiatočníci“. Prvý kurz
prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. na základe odporúčania prijímacej bol otvorený v roku 2008 a pretože vyvolal medzi seniormi meskomisie. Uchádzači, ktorí splnili podmienky na prijatie prijme rek- ta veľký záujem, na jar v roku 2009 už bol ukončený druhý kurz
torka bez vykonania prijímacej skúšky.
a v súčasnosti prebiehajú tretí a štvrtý kurz práce s počítačom.
VŠEMvs sídli v budove na Bernolákovej ulici č. 28 v Topoľčanoch, Absolventi ukončia kurz v predvianočnom období a počet absolkde zároveň sídli už 15-ty rok aj pedagogické pracovisko Obchodnej ventov sa už blíži k stovke.
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vzdelávacia nadácia
Mesto Topoľčany malo a má záujem na tom, aby sa vzdelanostĽudovíta Štúra. Záujemcov o štúdium môžeme ubezpečiť, že obidve ná úroveň občanov mesta i celého regiónu neustále zvyšovala. A tak
vysoké školy patria medzi uznávané a majú akreditáciu. Cesta študentom rôznych vekových kategórií nič nebráni, aby si sadli do
VŠEMvs do Topoľčian viedla cez niekoľko osobných rokovaní s pani školských lavíc a začali nadobúdať nové vedomosti no a to je hlavrektorkou v Bratislave, ako aj jej osobná návšteva v Topoľčanoch, nou náplňou Vzdelávacej nadácie Ľ. Štúra.
kde si prehliadla priestory na štúdium. Napokon sme s rektorkou
Ing. Jozef Dalloš, riaditeľ VNĽŠ
školy prof. Ing. Vierou Cibákovou, CSc. vypracovali a podpísali
foto: Jana Lazániová Fotoexpres ateliér
zmluvu, ktorá má účinnosť od 1. septembra 2009.
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CVČ – PROGRAM ČINNOSTI PRE DETI A MLÁDEŽ
Mesto Topoľčany je zriaďovateľom Centra voľného času
v Topoľčanoch a spolu s jeho pracovníkmi sa podieľa na príprave
a realizácii podujatí pre deti a mládež. CVČ v celoročnej prevádzke
deťom a mládeži poskytuje zmysluplné využívanie ich voľného času
hravou formou. Pre deti a mládež v ich mimovyučovacom čase
organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť,
čím vytvára podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného
času zamerané na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich osobnosti. Podieľa
sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času a na
rozvíjaní talentu, špeciﬁckých schopností a kreativity detí a mládeže.
V súčasnosti sa činnost CVČ zameriava najmä na pravidelnú
krúžkovú činnosť. Okrem nej organizuje pre deti a mládež mesta Topoľčany tradičné veľké kultúrne a športové podujatia, z ktorých
možno spomenúť: TOP Playback show-konkurz, generálka detskej
hudobnej a zábavnej súťaže, TOP playback show, Mikulášska
nádielka pre členov CVČ, rôzne vedomostné a zábavné podujatia pre členov záujmových útvarov, voľnočasové aktivity priamo
v priestoroch CVČ a prázdninovú činnosť.
CVČ deťom a mládeži ponúka záujmové krúžky a kluby a to:
malý žiacky futbal pre dievčatá a chlapcov, anglický jazyk, stolný
tenis, internet klub pre študentov, internet klub pre žiakov, ﬁnessklub, tanečný krúžok, dopravný servis a i. Ďalej záujemcom poskytuje príležitostnú záujmovú činnosť: šach pre žiakov ZŠ, šach pre
študentov SŠ. Pravidelne organizuje: Vianočný bridžový turnaj pre
stredoškolákov, Šachovú ligu pre žiakov ZŠ, Malý žiacky futbal O pohár primátora mesta Topoľčany pre žiakov prvého stupňa ZŠ.
Medzi nové voľno-časové aktivity zaujímavé nielen pre deti, ale
aj pre ich rodičov, či verejnosť patrí prezentácia multikultúry v meste Topoľčany formou projektu „Rozmanitosť nás spája“, ktorý
bude organizovaný v priestoroch CVČ a je ﬁnancovaný z prostried-

kov Nadácie COOP Jednota a mestom Topoľčany. Hlavným zameraním a cieľom tejto aktivity určenej pre deti, mládež a ich rodičov
je prezentovať kultúrnu rozmanitosť, prebudiť záujem detí o rozmanité kultúry a ukázať im nové možnosti využitia voľného času.
Umožniť im prežívanie radosti z pohybu, tanca, spevu, prezentovať
sa v nich a zažiť úspech. Zároveň tiež podporovať rovnosť
príležitostí medzi deťmi. Prostredníctvom tohto projektu chceme
v CVČ Topoľčany zblížiť deti z rôznych krajín žijúcich v Topoľčanoch
a v okolí. Podporiť výmenu kultúrnych hodnôt, prezentovať talent detí pochádzajúcich z iných krajín a ich kultúrnu rozmanitosť.
Našim cieľom je viesť deti k zmysluplnému využívaniu voľného
času, k rešpektovaniu existencie detí z iných krajín, akceptovať
ich, pochopiť odlišnosti, a tak ich učiť tolerancii. Dosiahnuť, aby sa
verejnosť pozerala na svet aj z pohľadu inej kultúry, ukázať že iní
majú tiež právo hľadieť na svet svojimi očami a tímto skvalitniť vzájomné porozumenie a tým aktívne prispieť k eliminovaniu konﬂiktov a vandalizmu medzi deťmi.
Prezentácia multikultúry mesta Topoľčany spojená s kultúrnym
programom a ochutnávkou typických jedál danej krajiny sa bude
konať dňa 10. novembra 2009 v čase od 15.00 do 17.00 v priestoroch CVČ, Gagarinova ul. 2490/13 Topoľčany, na ktorú širokú
verejnosť srdečne pozývame.
Centrum voľného času v Topoľčanoch čaká v budúcnosti
neľahká úloha. Presadiť sa v konkurencii jednotlivých škôl, ktoré
sa snažia svoju pôsobnosť rozšíriť aj o žiacke voľnočasové aktivity.
Aj napriek tomu sa bude naše centrum snažiť aktívnou činnosťou
preukázať svoju opodstatnenosť, svoje poslanie a miesto pri
skvalitňovaní života mladých ľudí v meste Topoľčany.
PaedDr. Martina Mazáňová,
vedúca odd. školstva MsÚ

PODPIS DOHODY O SPOLUPRÁCI S PARTNERSKÝM MESTOM JÁSZBERÉNY
Po niekoľkoročnej spolupráci medzi základnými školami
v Topoľčanoch a v Maďarskom meste Jászberény sa na pôde mestského
úradu v Topoľčanoch uskutočnil slávnostný podpis dohody o vzájomnej
spolupráci medzi týmito dvoma mestami. Obe mestá sa v dohode zaviazali spolupracovať na úrovni samosprávy, v oblastiach kultúry, športu
a spoločenského života. Pre mesto Topoľčany je to už v poradí siedme
partnerské mesto v zahraničí.
Mgr. J.Kadliečková, vedúca org.odboru MsÚ
foto: Ing. M. Drgoňa

Dr. András Nagy, zástupca primátora mesta Jászberény s primátorom
Topoľčian pri podpise dohody o spolupráci

TURNAJ MLADÝCH ŠACHISTOV V JÁSZBERÉNY
V auguste tohto roka podpísal primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž spoločne so svojím partnerom v Maďarskom meste Jászberény
zmluvu o spolupráci v oblasti školstva, kultúry a športu. V tomto
partnerskom meste je na veľmi dobrej úrovni šachový klub, ktorý sa
príkladne stará o mladých šachistov. Členovia tohto klubu vedú šachové
krúžky na základných a stredných školách mesta. Počas troch rokov organizovali šachový turnaj iba pre žiakov základných škôl z celej oblasti.
V tomto roku sa rozhodli rozšíriť tento turnaj o zahraničných účastníkov,
takže štvrtý ročník tohto turnaja sa stal medzinárodným turnajom.
Mesto Topoľčany sa rozhodlo, že sa naši žiaci zúčastnia tohto turnaja, a tak začne plniť podpísanú zmluvu medzi partnerskými mestami
a v spolupráci s riaditeľmi ZŠ Škultétyho ul. a ZŠ Tovarnícka ul. zorganizovalo účasť našich žiakov v meste Jászbéreny na tomto medzinárodnom šachovom turnaji, ktorý sa uskutočnil v sobotu 3. októbra 2009.
Naše mesto na turnaji reprezentovalo 10 mladých šachistov, ktorých

Kolektív detí a učiteľov, ktorí reprezentovali naše mesto v Jászberény
pokračovanie na 6. str.
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pokračovanie z 5. str.

sprevádzali dvaja pedagogickí pracovníci a tlmočníčka. Organizátori
turnaja sa svojej úlohy zhostili veľmi dobre, o deti bolo veľmi dobre
postarané, pretože popri šachovej súťaži navštívili mestskú zoologickú
záhradu a prezreli si pamätihodnosti mesta. Organizácia samotného
šachového turnaja bola na vysokej úrovni. Do súťaže sa celkovo zapojilo 132 detí z Rumunska, Srbska, Slovenska a Maďarska. Súťažilo sa
v štyroch kategóriách podľa veku detí. Naše deti štartovali v najstaršej vekovej kategórii, ktorá bola určená pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ. Súťažiaci
hrali tzv. švajčiarskym systémom na sedem kôl, pričom každý žiak mal
k dispozícii časový limit 15 minút na jednu šachovú partiu. Naše deti
patrili v tejto vekovej kategórii medzi najmladšie, pretože väčšina z nich
navštevuje 7. ročník ZŠ a preto to bola pre nich zložitá konfrontácia
šachových zručností, stratégie a skúseností. V tvrdej konkurencii naši
žiaci však obstáli veľmi dobre. Veď víťazom tejto vekovej kategórie sa stal
Rumun Doros Radu zo Satu Mare, ktorý už má skúsenosti z majstrovstiev

Európy, kde skončil na 4. mieste. Naši žiaci sa však držali veľmi statočne.
Najlepšie sa umiestnila žiačka ZŠ Škultétyho Kristína Štreicherová, ktorá
v najťažšej vekovej kategórii, hoci navštevuje iba 7. ročník, obsadila
4. miesto, pričom ju od tretieho miesta delili len pomocné body.
Z partnerského mesta Jászberény žiaci odchádzali plní dojmov,
nových skúseností a s odhodlaním stále sa zlepšovať vo svojich výkonoch tak, aby na budúcom 5. ročníku boli ešte zdatnejšími súpermi
pre všetkých zúčastnených šachistov. Úprimne ďakujú pánovi primátorovi Ing. Petrovi Balážovi a vedúcej od-delenia školstva MsÚ PaedDr.
Mazáňovej, za skvelú možnosť ich účasti na takomto veľmi dobre zorganizovanom podujatí. Ubezpečujeme ich, že prostriedky a čas investovaný
do detí a mládeže sú najlepšou investíciou, ktorá sa v budúcnosti určite
inou formou mnohonásobne nášmu mestu vráti.

POĎAKOVANIE SPONZOROVI

súpravy detských mini kuchyniek, sa pobyt detí v priestoroch materských škôlok stal novým podnetom a novou inšpiráciou pre napodobnenie reality domova v priestoroch MŠ. Aj ich pričinením sa
v priestoroch materských škôlok vytvorila pravá rodinná atmosféra
následkom čoho sa deti na pobyt v MŠ veľmi tešia.

Riaditeľky materských škôl na ulici Tribečská 1, J. Kráľa, Lipová
Topoľčany a MŠ Tovarníky v mene detí ďakujú štedrému sponzorovi,
nábytkárskej ﬁrme Decodom a.s. Topoľčany, za vytvorenie optimálnych podmienok pre lepšie plnenie edukačných aktivít a spríjemnenie pobytu detí v materských škôlkach. Tým že nezištne darovali

text a foto: Mgr. Štefan Smolinský, učiteľ ZŠ Škultétyho ul.

Katarína Bezáková, riad. MŠ Tribečská1

ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI MESTSKÉ SLUŽBY TOPOĽČANY, S.R.O.
V mesiaci máj 2009 bolo mestským zastupiteľstvom schválené
založenie obchodnej spoločnosti v 100 %-nom vlastníctve mesta
Topoľčany – Mestské služby Topoľčany, s.r.o.. Táto spoločnosť vznikla
15.7.2009 a od 1.augusta 2009 prevádzkuje parkoviská v meste
Topoľčany (parkoviská s organizovanou prevádzkou na Nám. Ľ. Štúra,
Ul. ČSA a parkoviská bez organizovanej prevádzky na Ul. Bernolákovej,
Ul. Krušovskej, Ul. J. Wolkra, Ul. Štúrovej a sv. Cyrila a Metóda). Okrem
prevádzkovania parkovísk, čo je momentálne rozhodujúca činnosť

tejto spoločnosti, má oprávnenie a vykonáva aj odborné prehliadky
a odborné skúšky elektrických zariadení a drobné opravy a údržbu majetku. Predmet podnikania Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. uvedený
v obchodnom registri je výrazne rozsiahlejší, ale s uskutočňovaním
týchto činností sa uvažuje perspektívne. Mestské služby Topoľčany,
s.r.o. budú zabezpečovať činnosti, ktoré sú podnikateľského charakteru, t.j. nie sú v zmysle zákona hlavnou činnosťou mesta.
Ing. Ľuboš Štrba

ZOZNAM DLŽNÍKOV
ZA ZBER, ODVOZ A LIKVIDÁCIU KOMUNÁLNEHO ODPADU:

V súlade s §23b ods.5 zák. č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných ﬁnančných orgánov uverejňujeme
zoznam dlžníkov na poplatku za komunálne odpady za fyzické
osoby nad 165,97 € (5 000,- Sk) a právnické osoby nad 1 659,70 €
(50 000,- Sk) k 31.12.2008:
Fyzické osoby :
1. Beliansky Ján, Práznovská cesta 4445/9, Topoľčany
2. Daniš Vladimír, Orechová 127/4, Veľké Bedzany
3. Gajdošová Marta, Lipová 2431/39, Topoľčany
4. Hriško Boris, Pod kalváriou 1519/31, Topoľčany
5. Košecký Miloš, Stummerova 4166/101A, Topoľčany
6. Kováčik Dušan, Pionierska 2884/7, Topoľčany
7. Líška Stanislav, A. Grznára 1389/11, Topoľčany
8. Lučanský Ján, Krušovská 1555/66, Topoľčany
9. Macko Radovan, Čerešňová 167/13, Veľké Bedzany
10. Pirťan Rudolf, Čerešňová 75/70, Veľké Bedzany
11. Polťák Albín, Vinohradnícka 129/2, Veľké Bedzany
12. Stojka Štefan, Krušovská 1626/36, Topoľčany
13. Tlstý Jozef, Čerešňová 80/58, Veľké Bedzany
Právnické osoby :
1. Jozef Mitošinka GASTRO DELI, Streďanská 5, Topoľčany
2. SEMTOP, a.s., Odbojárov 297, 955 83 Topoľčany

nad 165,97 € (5000,-Sk) fyzické osoby a nad 1 659,70 € (50 000,Sk) právnické osoby k 31. 12. 2008.
Právnické osoby:
1. Artepstav, spol. s.r.o, Hlavná 30 , Stupava
2. Arttepstav a.s., Krušovská 2091, Topoľčany
3. Drevona, spol. s.r.o, Pod kalváriou 2008, Topoľčany
4. H.M.C s.r.o (v likvidácii), Pod kalváriou 3634, Topoľčany
5. ID Investment a.s., Dopravná 2097, Topoľčany
6. Medika š.p. v likvidácii, Bojnická 10, Bratislava
7. Osivár a.s. (v konkurze), Summerova 1276, Topoľčany
8. Ozeta odevné závody a.s., Veľkomoravská 9, Trenčín
9. Semtop, a.s., Odbojárov 297,Topoľčany
10. Star, Kragujevská 4, Žilina
11. Stroj-trak, spol. s.r.o, Pod kalváriou 1278, Topoľčany
12. Topmäso spol. s.r.o, Streďanská ,Topoľčany
13. Toprent s.r.o, Pod kalváriou 2352, Topoľčany
14. VD Kovostav, Slatinka nad Bebravou
Fyzické osoby:
1. Čižláková Janka, P.O.Hviezdoslava 2159, Topoľčany
2. Fačko Pavol, Mojmírová 1762/61, Topoľčany
3. Ing. Ján Kaiser, Gallayova 5, Bratislava
4. Líška Stanislav, A. Grznára 11, Topoľčany
5. Meixner Robert, 1230 Wien
6. Mitošinka Jozef, M.A.Bazovského 2348, Topoľčany

Mestský úrad Topoľčany – ekonomický odbor v zmysle § 23b zákona
č. 511/1992 z.z. uverejňuje zoznam dlžníkov na dani z nehnuteľností

Ing. Štrba Ľuboš, vedúci ekonomického odboru MsÚ

ZA DAŇOVÉ NEDOPLATKY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB:
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Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M.R.Štefánika č.1/1 v Topoľčanoch
organizuje akciu

JESENNÉ UPRATOVANIE
v dňoch 28.9.2009 –25.10.2009
V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené
veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na uloženie odpadu
z domácností, údržby záhrad a podobne. Jesenné upratovanie sa nevzťahuje na
likvidáciu nebezpečného odpadu, ako napr. neónové trubice, chladničky, televízory,
autobatérie, staré pneumatiky a pod. Takýto nebezpečný odpad je možné odovzdať
bezplatne počas celého roka v priestoroch ﬁrmy Schwarz – Eko na Ul. Pod kalváriou
2616/32.
Občanov žiadame, aby využili vytvorené podmienky zo strany mestského úradu
na likvidáciu odpadu. Akékoľvek požiadavky a pripomienky nahláste na Mestský úrad
Topoľčany, odbor správy majetku a služieb p. Novotnému, číslo telefónu 5340142.
Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov:
1) 28.9.2009 – 4.10.2009
Mestský výbor č.5 – ohraničený ulicami: Pod kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka,
Puškinova, Kalinčiakova.
2) 5.10..2009 – 11.10.2009
Mestský výbor č.7 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany.
3) 12.10.2009– 18.10.2009
Mestský výbor č.6, ohraničený ulicami: Tovarnícka, Brezová, Malinová, A.Hlinku,
Jilemnického.
Mestský výbor č.3, ohraničený ulicami: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova,
Fraňa Kráľa, Športovcov, Dr.Adámiho, Čsl..armády.
4) 19.10.2009– 25.10..2009
Mestské výbory č. 1,2,4 t.j. sídliská Juh, Východ, Stred I. a II., sídl..F.
Stanovištia kontajnerov budú na uliciach:
A/ Inovecká - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci ulice a budú sa
každý deň k sebe približovať,
Jaselská - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci ulice a budú sa každý
deň k sebe približovať,
Budovateľská - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci ulice a budú
sa každý deň k sebe približovať,
Družby - zástavka MAD,
Topoľova - roh s Ul.A.Grznára.
B/ Malé Bedzany - pod cintorínom, parčík a za mostom,
Veľké Bedzany - požiarna zbrojnica, Čerešňová ul. – časť Kubrická, Broskyňová
v priestore otoče autobusu.
C/ Sedmikráskova - oproti obchodu pri trafostanici,
Rastislavova - na rohu so Sládkovičovou ul.,
Malinová - na rohu s Brezovou ul.,
Nezábudkova - pri tenisových kurtoch,
Mojmírova - 2 ks kontajnerov pri garážach na rohu s Rastislavovou ul.,
Timravy - sídl. „Topoľ“,
Stummerova - za autoservisom.
D/ Sídlisko JUH - M.Benku - pri novinovom stánku, Ľ.Fullu - vedľa ZŠ pred činž.
č.2699.
Sídlisko Východ - P.O.Hviezdoslava - pri hokejbalovom ihrisku, J. Matušku stanovište smetných nádob vedľa činž.2178.
Sídlisko Stred I. a II. - Palárikova - na rohu s Ul. J.Bottu, Bernolákova-pri činž.
č.2037.
Sídlisko „F“ - Gogoľova - pred garážami, Podjavorinskej - pri činžiaku č.1942.

Tento rozpis pristavenia kontajnerov platí vždy v prvé 2 dni v týždni. Niektoré kontajnery budú potom presúvané na iné miesto podľa potreby občanov,
alebo na základe požiadaviek Mestských výborov.

Upozorňujeme občanov na dodržiavanie poriadku a čistoty v okolí
kontajnerov nielen v čase jesenného upratovania, ale i v priebehu
celého roka! Dodatočné dočisťovanie okolia stojísk kontajnerov si
vyžaduje ďalšie ﬁnančné náklady, ktoré v konečnom dôsledku znášajú
samotní občania. Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.

ZBER ELEKTROODPADU,
sobota 24.10.2009
v čase od 8ºº do 16ºº hodiny
Zákon o odpadoch jasne deklaruje, že staré alebo nefungujúce elektrospotrebiče už nie sú bežným komunálnym odpadom,
a preto sa nesmú vyhadzovať a likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom.
Mestský úrad v Topoľčanoch v spolupráci so združením ENVIDOM pre občanov mesta pripravil zber elektroodpadu. Vašu
domácnosť zbavíte nepotrebných elektrospotrebičov a tým
zároveň pomôžete v meste vytvárať zdravé životné prostredie.
Predmetom zberu sú veľké domáce elektrospotrebiče a to
napríklad: chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky a rúry na pečenie, grily mikrovlnky, varné
dosky, elektrické spotrebiče na vykurovanie, odsávače pár, mobilné klímy. Zber sa týka aj malých domácich elektrospotrebičov,
čo sú napríklad: vysávače, žehličky, hriankovače, kuchynské roboty,
mixéry, fritézy, mlynčeky a kávovary, elektrické nože, strihače vlasov, holiace strojčeky, kulmy, fény, hodiny či váhy.
Zberné miesta mobilného zberu elektroodpadu v meste Topoľčany:
U l i c a:
Popis zberného miesta:
1/ Topoľova
- roh s Ul.A.Grznára,
2/ Jaselská
- chodník pri bývalej materskej škole - oproti domu č.1957/9,
3/ Mojmírova
- roh s Ul.Rastislavovou pri garážach,
4/ Nezábudkava - roh s Ul. javorovou - pri tenisových kurtoch,
5/ Lipová
- parkovisko pred základnou školou,
6/ Malé Bedzany - na roh s Ul.Záhumnie - pod cintorínom,
7/ Veľké Bedzany - Ul.čerešňová za mostom pri požiarnej zbrojnici,
8/ Timravy
- na trávniku medzi činžiakoch č.1299 a č.1457,
9/ Ľ. Fullu
- stanovište separovaného zberu pri činžiaku č.2699,
10/ M.Benku
- vedľa predajne chlieb-pečivo pred činžiakom č.2462,
11/ J.Matušku
- stanovište komunál. a separovaného zberu vedľa činž. č.2178,
12/ P.O.Hviezdoslava - pri stanovišti komunál. a separ. zberu vedľa činž. č.2262/32,
13/ Gogoľova
- parkovisko pred garážami vedľa činžiaku č.1888,
14/ Podjavorinskej - stanovište komunál. a separ. zberu vedľa činžiaku č.1942,
15/ Janka Kráľa
- parkovisko pred obchodom COOP Jednota.

Žiadame občanov, aby počas zberu nepotrebných elektrospotrebičov zachovali poriadok a čistotu v okolí mobilných zberných miest elektroodpadu! Ďakujeme.
PRELETY PRÚDOVÝCH LIETADIEL
Obvodný úrad Topoľčany, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia oznamuje občanom okresu Topoľčany, že v oblasti
Topoľčian budú prelietavať lietadlá Ozbrojených síl Slovenskej
republiky nadzvukovou rýchlosťou. Lety lietadiel nadzvukovou
rýchlosťou sa vyznačujú tým, že pri tejto rýchlosti lietadlo vyvoláva rázovú (tlakovú) vlnu, ktorá je sprevádzaná zvukovým efektom, tzv. aerodynamickým (sonickým) treskom. Sila (hlučnosť)
tohto zvukového efektu sa môže odlišovať pri jednotlivých letoch
v závislosti od fyzikálnych vlastností ovzdušia (meteorologických
podmienok) ako aj dennej doby.
Pre zamedzenie možného ohrozenia zdravia obyvateľstva a vzniku
materiálnych škôd, ktoré by mohli nastať, sa tieto lety vykonávajú
podľa prísne stanovených predpisov a pravidiel pre lietanie vo
vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Preto upozorňujeme
občanov na takúto činnosť lietadiel Ozbrojených síl Slovenskej republiky a možných sprievodných javoch takýchto letov.
Ing. Štefan Brichta, vedúci odboru CO a KR
ObÚ Topoľčany

7

O ŠTÍT MESTA TOPOĽČANY
V dňoch 29. a 30. augusta 2009 sa konal už 48. ročník medzinárodného vodnopólového turnaja „O Štít mesta Topoľčany“. Tento turnaj
je jedným z najstarších v Európe a v jeho bohatej minulosti sa na ňom
predstavilo okrem domácich aj množstvo zahraničných družstiev. Turnaj
sa koná na počesť ukončenia druhej svetovej vojny a tak ako aj po minulé
roky si ho zobral pod záštitu primátor Topoľčian Ing. Peter Baláž.
Je veľkou škodou že tohtoročný turnaj bol ochudobnený o slovinské družstvo Celje, ktoré muselo na poslednú chvíľu odrieknuť svoju účasť
a tak boli narýchlo nahradení výberom hráčov slovenskej ligy. Neskôr sa
však ukázalo, že tento výber bol po športovo-hernej stránke príjemným
prekvapením turnaja. Ďalej sa na turnaji zúčastnili mužstvá: francúzsky
Livry Gargan, košický Hornets a samozrejme domáce družstvo Topoľčian
vystupujúce pod novým klubovým názvom Tozan Sport Club, ktorý sa
Víťazný kolektív TOZAN SPORT CLUB TOPOĽČANY s Putovným pohárom primápredstavil
s vynoveným kádrom hráčov a nakoniec po dramatickej kontora mesta, ktorý drží kapitán Pavol Kertész, vedľa neho Peter Gáfel s trofejou pre
víťaza turnaja a ďalej s trofejou „Najlepší strelec turnaja“ Jozef Valach a s trofejou covke v poslednom zápase turnaja ukoristil Štít mesta Topoľčany do svo„Najlepší brankár turnaja“ Miroslav Gogola.
jich rúk. Na druhom mieste sa umiestnili hráči košického Hornets, tretí
skončil výber Slovenskej ligy a štvrté miesto obsadilo mužstvo z Francúzka.
V kádri Tozan Sport Club sa pod vedením trénera Jána Boháta predstavili títo hráči: Gogola, Cagalinec, Slašťan, Gáfel, Michalides, Lacika, Kertész,
Murčo, Valach, Žembera, Aliu, Bilický, Čulák. Najlepším strelcom turnaja bol hráč domáceho Tozan SC Jozef Valach, najlepší brankár bol rovnako
z domáceho družstva Miroslav Gogola. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený mladý japonský hráč vo farbách Košičanov Irei Khan, ktorý zaujal
najmä svojou hrou.
Turnaj bol prvou previerkou nového kolektívu hráčov klubu vodného póla, ktorý bude v nasledujúcej sezóne štartovať pod novým názvom
Tozan Sport Club Topoľčany. V kádri Topoľčancov sa objavili noví hráči a to: Cagalinec, Gogola (v minulej sezóne hrali za Nováky resp. Bratislavu),
ale aj známe mená domácich hráčov pôsobiacich v minulej sezóne v iných slovenských kluboch ako Kertész či Valach. Spomenutí hráči spoločne
s domácimi hráčmi Topoľčian vytvorili kvalitné mužstvo, ktoré má jediný cieľ: vybojovať pre Topoľčany vytúženú extraligovú medailu. Táto totiž
v Topoľčanoch už dlhé roky chýba. Najbližšie naši vodní pólisti v dňoch 16.-18.októbra 2009 odohrajú súťaž o Slovenský pohár, no a potom už
nasledujú pravidelné zápasy extraligy, pričom 7. novembra 2009 Tozan SC Topoľčany v domácom novo zrekonštruovanom bazéne krytej plavárne
privíta mužstvo Ovomont Košice. Príďte a svojím fandením podporte chlapcov v ich úsilí dosiahnuť čo najvyššiu métu v súťaži.
tod, foto: Jaroslav Šupa

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
V poradí už 14. ročník turnaja v plážovom volejbale pod názvom: Bleskospol-Interlux Beach Volley Cup 2009 sa v auguste
toho roku uskutočnil na Letnom kúpalisku v Topoľčany. Počas turnaja sa svojou hrou predstavilo 40 dvojíc, ktoré reprezentovali kluby
plážového volejbalu prakticky z celého Slovenska. Volejbalisti celkovo odohrali osemdesiat duelov v postupových skupinách a ďalších
šestnásť záverečných zápasov o umiestnenie v turnaji. Za prekrásného počasia, ktoré plážovému volejbalu veľmi pralo, si zaslúžene vybojovala titul najlepšia hráčka turnaja Katarína Langová z Topoľčian
a najlepším hráčom sa stal Marián Puškár zo Zvolena. Celkovým
víťazom turnaja sa stala dvojica Turisti: Marián Puškár a Rado Veľký
zo Zvolena. Na druhom mieste sa umiestnila dvojica ToJeJedno: Ján
Orolín a Martin Vaško zo Zvolena a tretí boli Dvončovci: Pavel Dvonč
a Matej Dvonč.
Ing.arch.Patrik Hlavina, riaditeľ turnaja

Víťazné družstvá XIV. ročníka turnaja v plážovom volejbale.

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)
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Cena za čiernobielu
verziu(bez DPH):
663 € (20 000.-Sk)
331 € (10 000.-Sk)
182 € (5 500.-Sk)
82 € (2 500.-Sk)

Cena za farebnú
verziu(bez DPH):
995 € (30 000.-Sk)
497 € (15 000.-Sk)
265 € (8 000.-Sk)
132 € (4 000.-Sk)

Mesto Topoľčany – Mestský úrad hľadá
vianočný stromček vhodný na umiestnenie počas vianočných sviatkov na
Námestie M.R.Štefánika Topoľčany.
Strom by mal byť súmerne rastený a
vysoký najmenej 18 m.
Ponuky môžete oznámiť osobne na
Mestskom úrade - Odbor správy
majetku a služieb (p.Novotný, Ing.
Nikodemová) počas pracovných dní v čase
od 7,30 do 15,30 hod., v stredu od 7,30 do 17,00 hod.,
alebo telefonicky na čísle: 038/5340142.

OKTÓBER 2009

K I N O SPOLOČENSKÝ DOM

č. t. 5325250

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany

Pivovary TOPVAR, a.s. hlavný partner podujatí MsKS

Americká širokouhlá romantická komédia.

NÁVRH
Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

13.,14. X. – utorok, streda o 19,00 h.
Americká širokouhlá komédia

DVOJITÁ HRA
Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

15.,16.,17.,18. X. – štvrtok, piatok,
sobota, nedeľa o17,00 a 19,30 h.
Slovensko- poľsko- česko- maďarský historický veľkoﬁlm.

JÁNOŠÍK - PRAVDIVÁ HISTÓRIA
Vstupné: 2,50 € / 75,31 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

20.,21.,22. X. – utorok, streda,
štvrtok o 19,00 h.
Taliansko – česká širokouhlá dráma.

PROMĚNY

VEREJNÍ NEPRIATELIA

Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

23.,24.,25. X. – piatok, sobota,
nedeľa o 17,00 h.
Česko – slovensko – japonská animovaná
rozprávka.

NA POVALE ALEBO KTO MÁ
DNES NARODENINY ?
Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

23.,24.,25. X. – piatok, sobota,
nedeľa o 19,00 h.
Americko – anglická širokouhlá komédia.

VŠADE DOBRE, PREČO BYŤ
DOMA
Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

27.,28.,29. X. – utorok, streda,
štvrtok o 19,00 h.

Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

30.,31. X. – piatok, sobota o 19,00 h.
Americká širokouhlá dráma.

ÚNOS METRA 1 2 3
Vstupné: 2,20 € / 66,28 Sk
nevhodné pre maloletých do 12 rokov
PRIPRAVUJEME NA MESIAC
N O V E M B E R 2009 :
3.,4. XI. – HRANICE OVLÁDANIA – americký thriller • 7.,8. XI. – SIROTA – americký
mysteriózny horor • 10.,12. XI. – CHCCEŠ
MA CHCEM ŤA – americká rodinná komédia • 13.,14.,15, XI. – G-FORCE: VEĽMI
ZVLÁŠTNA JEDNOTKA – americká rodinná komédia • NEHANEBNÍ BASTARDI –
americký akčný ﬁlm • 18.,19. XI. – KRVAVÉ
POBEŽIE – čínska historická dráma • 20.,22.
XI. – ŠTVRTÉ PROROCTVO – americký
mysteriózny ﬁlm • 24.,25.,26. XI. – WRESTLER – americko-francúzska dráma •
27.,28.,29. XI. – NORMAL – český ﬁlm

Americký širokouhlý krimi-thriller.

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
10. 10. 2009 od 19,00 do 04,00 h., spoločenská zábava: STRETNUTIE OSAMELÝCH
vstupné: 3 € / 90,37 Sk, hudobná skupina: TOP KVINTET
Vstup len v spoločenskom oblečení!
12. 10. 2009 – Divadlo Andreja Bagara Nitra uvedie hru: AGÁTA
HĽADÁ PRÁCU
Príbeh mladej vzdelanej ženy, ktorá si hľadá kúsok šťastia a radosti,
vlastné miesto v tejto spoločnosti. Hra je zafarbená humorom, plná
vtipných gagov a zábavných situácií.
Účinkujú: Eva Pavlíková, Eva Večerová, Daniela Kuﬀelová, Kristína
Turjanová, Zuzana Moravcová a ďalší
Vstupné: 7 € /210,88 Sk, Miesto: Spoločenský dom o 19,00 h.
26.10.2009 – koncert Honzu Nedvěda
miesto: Spoločenský dom o 19,00 h., vstupné: 7 € / 210,88 Sk
5. 11. 2009 – Radošinské naivné divadlo uvedie hru: MÁM OKNO
Miesto: Spoločenský dom o 17,00 h. a o 19,30 h.
Pripravujeme:
7.12.2009 – koncert orchestra CIGÁNSKY DIABLI.

VÝSTAVY V GALÉRII MESTA TOPOĽČANY
10.9. – 17.10. 2009 „ WORDLESS “
Výstava intermediálneho projektu Ludivine Alleque a Jula Fujaka. Projekt nonverbálnej korešpodencie medzi francúzskou výtvarníčkou
Ludivine Alleque a slovenským experimentálnym skladateľom Júliusom Fujakom v podobe vzájomnej výmeny abstraktných obrazov
a hudobných, komprovizovaných listov či pohľadníc
17.10 - 5. 12. 2009 „L´Art – Miroir de l´ Âme - _ Umenie – zrkadlo
duše”

TOPOĽČIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ 2009
15.10. -Klavírny koncert: Ida Černecká, František
Pergler, v ZUŠ L.Mokrého o 18,00 h.
11.11. – Koncert: Laco DÉCZI a CELULA,
Spoločenský dom o 18,00 h.
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
otvára ďalšie kurzy:

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. 038/53 252 50,
alebo na e-mail: mskskva@naex.sk
Výstava francúzskeho maliara Ladislava Schovanca, pôvodom
z Moravy, ktorý získal mnoho prestížnych cien, vyznamenaní a uznaní
za svoju tvorbu po celom svete, termín vernisáže: 22. 10. 2009 o 17,00
hod.
3. 12. 2009 – 31. 1. 2010 „Radosť z krásy“
Sakrálna výstava diel akademického maliara Ladislava Záborského
s vianočnou tématikou. Majster Ladislav Záborský je autorom takmer
42 krížových ciest realizovaných v rôznych výtvarných technikách.
termín vernisáže: 3. 12. 2009 o 17.00 hod.
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Bc. Rudolf Chovanec, riaditeľ MsKS

9.,10.,11. X. – piatok, sobota, nedeľa
o 19,00 h.

KOMUNITNÝ PLÁN MESTA TOPOĽČANY

DOTRIEĎOVACÍ DVOR ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA TOPOĽČANY

Od 1. januára 2009 vstúpil do platnosti nový zákon č. 448/2009
Z. z. o sociálnych službách, ktorý nahradil dovtedy platný zákon
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Nová právna norma upravuje podmienky nároku na sociálnu službu, ﬁnancovanie sociálnej služby, spôsob hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych
služieb a pod.. Teda komplexnejšie rieši oblasť sociálnych služieb.
Nastoľuje a rieši aj plánovanie rozvoja, rozširovania a skvalitňovania
sociálnych služieb prostredníctvom nástroja, ktorým je podľa znenia nového zákona Komunitný plán sociálnych služieb.
Odborná komisia pozostávajúca z poslancov mestského
zastupiteľstva a odborných zamestnancov sociálneho oddelenia
MsÚ Topoľčany, a ktorú menoval primátor mesta, vypracovala
komunitný plán sociálnych služieb, ktorý bude slúžiť občanom
mesta Topoľčany. Návrh komunitného plánu bol riadne prerokovaný v poradných orgánoch mestského zastupiteľstva, teda
v príslušných komisiách a v mestskej rade a na 24. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo schválené jeho verejné prerokovanie občanmi mesta. Kompletné znenie návrhu Komunitného
plánu sociálnych služieb mesta Topoľčany je uverejnené na internetovej stránke mesta: www.topolcany.sk, v časti legislatívny
proces a na úradnej tabuli v podbráni MsÚ.

Predmetom štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry
odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2007 – 2013 je
poskytovanie investičnej pomoci na ﬁnancovanie projektov v oblasti odpadového hospodárstva s cieľom podporiť rozvoj regiónov podporou investícií a vytváraním nových pracovných miest. Poskytovateľom pomoci,
vyhlasovateľom a vykonávateľom je Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky. V rámci Operačného programu pre životné prostredie na obdobie rokov 2007 – 2013 je možné čerpať nenávratné
ﬁnančné prostriedky zo štruktuálnych fondov a Kohézneho fondu.
Operačný program je zameraný na zlepšenie stavu životného prostredia
a racionálne využívanie zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia enviromentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na
posilnenie enviromentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja. Mesto
Topoľčany využilo túto možnosť a v roku 2008 predložilo MŽP SR žiadosť
o nenávratný ﬁnančný príspevok na projekt „Dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva Topoľčany“ a mestu Topoľčany bol schválený nenávratný ﬁnančný príspevok vo výške 1 388 872,75 EUR (90,80 % z celkových nákladov) :
Hlavné dôvody, ktoré mesto Topoľčany viedli k vybudovaniu
dotrieďovacieho dvora :
Naplnenie povinnosti uloženej obciam v zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien § 39 ods.
14 - obce sú povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla
a biologicky rozložiteľného odpadu.
Absencia zariadenia určeného na sústredenie odpadov, dočasné skladovanie odpadov zo separovaného zberu a jeho následné triedenie na triediacej linke, dotriedenie odpadov a vytvorenie zberového dvora na odber
odpadov od občanov.
Ciele projektu :
Výstavbou a následnou prevádzkou dotrieďovacieho dvora zabezpečí
mesto ako pôvodca odpadu modernizáciu a optimalizáciu podmienok
pre :

Ing. Eva Jančeková, vedúca OSO MsÚ

REKONŠTRUKCIA ZŠ
Mestu Topoľčany bol pridelený nenávratný ﬁnančný príspevok
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z regionálneho
operačného programu 1.1 Infraštruktúra vzdelávania na projekt:
„Základná škola na ulici Škultétyho v Topoľčanoch - stavebné
úpravy (rekonštrukcia), prístavba“. Celkové oprávnené výdavky
na stavebné práce a vnútorné vybavenie školy hradené EÚ na
túto akciu predstavujú ﬁnančnú čiastku 1.370 644,93 € s DPH
a neoprávnené náklady na stavebné práce a vnútorné vybavenie školy predstavujú ﬁnančnú čiastku 472 367,11 € s DPH, ktorá
bude uhradená z rozpočtu mesta. V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli vybraní dodávatelia stavebných prác a tovarov, s ktorými
mesto Topoľčany uzatvorilo zmluvu o dielo. Celkové náklady na
rekonštrukciu školy pozostávajúce zo stavebných prác a vnútorného vybavenia predstavujú sumu 1. 843 012,04 € s DPH.
Projekt rekonštrukcie ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch pozostáva
z troch stavebných objektov:
• V objekte SO- 01 je riešená stavebná úprava jestvujúcej ZŠ, ktorá
pozostáva z výmeny okien a dverí za nové plastové, zateplenie budovy školy, zateplenie strechy, stavebnej úpravy zdravo-technických inštalácii, podláh, šatní a zariadenia kuchyne. Tiež sú riešené
i stavebné úpravy zariadenia WC a vstupnej rampy pre osoby so
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.
• Objekt SO-02 prístavba učebňového pavilónu bude dvojpodlažný
objekt funkčne prepojený s existujúcou ZŠ. Prístavba školy bude
mať plochú strechu.
• Objekt SO-04 rieši vybudovanie spevnených plôch a parkovacích
miest v areáli ZŠ. Súčasťou projektu je i napojenie na miestnu komunikáciu.
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pokračovanie na 11. str.

• separovaný zber a sústredenie nakladania s odpadmi,
• dotrieďovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
a ich následne zhodnocovania,
• podmienok dočasného uskladňovania nebezpečného odpadu
a ostatných komodít do separovaného zberu.

Popis projektu :
Množstvo vyseparovaných upravených a dotriedených komunálnych odpadov bude po realizácií projektu 134,06 t/rok, z toho 8 zložiek komunálnych odpadov – plasty, kovy, papier, sklo, kompozitné obaly, vyradené
elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky,
opotrebované batérie a žiarivky s obsahom ortuti. Pri predpokladanom
zvýšení množstva vyseparovaného odpadu je kapacita dotrieďovacieho
dvora vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu pre mesto Topoľčany dimenzovaná na 800 t/rok.
Organizovaná a zabezpečená prevádzka dotrieďovacieho dvora odpadového hospodárstva predstavuje riešenie nasledovných činností :
• zber, evidencia a zhromažďovanie vyseparovaných recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu,
• úprava a spracovanie zhromaždeného odpadu (dotriedenie na
triediacej linke ) a následné drvenie alebo lisovanie,
• konečné balenie a príprava na odvoz,
• dočasné skladovanie a následné odovzdanie na odber, predaj.

Dotrieďovací dvor odpadového hospodárstva bude vybudovaný na
Ul. pivovarníckej v Topoľčanoch. V mesiaci septembri bolo odovzdané
stavenisko dodávateľovi stavby, ktorým je ﬁrma EURO-BUILDING, a.s.
Bratislava. Práce na stavbe začnú v mesiaci október 2009. Predpokladaná
doba a výstavby je šesť mesiacov.
pokračovanie na 11. str.

pokračovanie z 10. str.

V projekte sa počíta i s novým vnútorným vybavením učební resp. dodávkou nových počítačov, školského nábytku (lavíc, stoličiek a pod.).
Ing. Peter Baláž, primátor mesta
foto: Michaela Štefkovičová, L. Kocák
pokračovanie z 10. str.

Ciele a prínosy projektu :
využitie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu ako druhotnej suroviny a ich zhodnotenie
naplnenie enviromentálnej politiky spoločnosti – separovaný zber odpadu a jeho recyklácia, v súlade s aktuálnymi predpismi a stanovenými cieľmi v rámci programu odpadového hospodárstva
úspora nákladov za zneškodnenie odpadov skládkovaním (cena a poplatky), zníženie množstva odpadu
a následné zníženie zaťaženia životného prostredia.
vznik nových pracovných miest 4 stáli pracovníci
prevádzky + ďalší 6 pracovníci pre obsluhu triediacej
linky počas triedenia (nepredpokladá sa každý deň)
a strážna služba 4 osoby
Mesto Topoľčany, Mestský úrad v Topoľčanoch Vás
bude v súlade s projektom informovať o príprave
a realizácií stavby „Dotrieďovací dvor odpadového
hospodárstva Topoľčany“. Informácie o stavbe budete nachádzať v Radničných zvestiach – novinách
pre občanov mesta Topoľčany a na internetovej
stránke mesta Topoľčany, www.topolcany.sk.
Ing. L.Bakič, vedúci OVŽP MsÚ, foto: Ing.J.Guláš, ref.OVŽP MsÚ

OZNAM RIADITEĽKY ZŠ
Na našej základnej škole od konca augusta prebiehajú
rekonštrukčné práce. Na tieto rozsiahle práce sme veľmi netrpezlivo
čakali. Vyriešia nám našu zložitú situáciu vyplývajúcu z nedostatku
priestorov klasických učební a odborných učební pre našich žiakov.
Stará budova je takmer tridsaťročná. Za celé obdobie jej existencie neboli na škole urobené rozsiahlejšie úpravy. Svojou kapacitou
pre dnešné potreby už vôbec nevyhovujú šatne pre žiakov, školská
jedáleň a chýbajú nám špecializované učebne. Toto všetko sa práve
začalo realizovať. Nedá sa to však uskutočniť bez menších či väčších
obmedzení školského vyučovania. Do zimných mesiacov nás bude
počas vyučovania sprevádzať stavebný ruch. Musíme však tieto
prekážky prekonať a dočkáme sa vytúženého výsledku. Veď počas
rekonštrukcie bude opravená a zateplená zatekajúca strecha, čím sa
ušetrí tepelná energia, budú vybudované odborné učebne, rozšírené
šatne pre žiakov, zväčší sa školská jedáleň. Robíme všetko preto, aby
pracovný vyučovací deň na našej škole bol čo najefektívnejší a aby
celá rekonštrukcia školy žiakov a nás učiteľov čo najmenej obme-

dzovala a zaťažovala. I napriek sťaženej situácii vytvárame také podmienky, aby priebeh rekonštrukčných prác negatívne neovplyvnil
plynulý výchovno-vyučovací proces školy. V maximálnej miere sa
budeme snažiť dodržiavať bezpečnostné pravidlá počas prevádzky
školy, hygienu v učebniach a v ostatných školských priestoroch.
Pevne dúfam, že všetky školské akcie, ktoré máme na tento školský
rok naplánované, budeme môcť nerušene uskutočniť.
Ubezpečujem rodičov našich žiakov, že práce na rekonštrukcii
školy prebiehajú plánovite, systematicky a racionálne. Nie je dôvod
na obavy zo zníženia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Našou
snahou je viesť nerušený vyučovací proces. Naliehavo však rodičov
žiakov prosíme o aktívnu spoluprácu, aby svojim deťom systematicky a cielene vysvetľovali zásady dodržiavania bezpečnostných
pravidiel a bezpečnostných zásad, čím nám pomôžu zvyšovať uvedomelú disciplínu žiakov.
Topoľčany 14. septembra 2009
Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka ZŠ
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XV. ROČNÍK TOPOĽČIANSKYCH HODOV - FOTOREPORTÁŽ

Doc. Juraj Sarvaš, prof. Akadémie umení v B. Bystrici, sa predstavil v roli Miloslava
Hurbana pri pamätnej reči, ktorá zaznela počas Slovenského povstania v roku
1849 a ktorého 160. výročie sme na hodoch oslávili

Na topoľčianskych hodoch dominovali ľudové remeslá

TOPOĽČIANSKY POLMARATÓN
Jubilejný 20. ročník Topoľčianskeho polmaratónu, ktorý organizovalo Informačné centrum mladých Topoľčany v spolupráci
s mestom Topoľčany a ďalšími partnermi sa konal 19. septembra
2009 na území mesta Topoľčany. Podľa výsledkovej listiny môžeme
konštatovať, že počet účastníkov tohto ročníka Topoľčianskeho
polmaratónu bol 101, pričom najlepší bežec Ondrej Puškár dobehol do cieľa s časom 01:11:20 a najlepšia bežkyňa Jana Zatlukalová
dosiahla čas 01:25:42. Záštitu nad Topoľčianskym polmaratónom
prevzal primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž. Počas konania
polmaratónu sa v priestoroch Galérie mesta Topoľčany konala aj
výstava z uplynulých dvadsiatich ročníkov trvania tohto bežeckého
podujatia a uvedenú výstavu je možné v Galérii vidieť ešte do
16. októbra 2009.
Mgr.J.Kadliečková, org.odd. MsÚ

Rada mládeže Nitrianskeho kraja spolu s detskými
a mládežníckymi organizáciami, ktoré pôsobia v Nitrianskom kraji
dňa 19. septembra 2009 na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch
zorganizovali Festival hier a zábavy. Počas celého dňa sa deti
a mládež mohli zabaviť a súťažiť pri jednotlivých stanovištiach
organizácií Fénix, Slovenský skauting, ICM, Mládežnícky parlament mesta Topoľčany, tanečné a spevácke súbory a pre zábavu

boli pripravené: nafukovacia šmýkala, skautský stan, maľovanie,
športové súťaže, ukážky podávania prvej pomoci, ktoré si pre deti
a mládež pripravil územný spolok Slovenského červeného kríža
v Topoľčanoch. Športovú súťaž pod názvom boccay predstavil
nadačný fond Simona, ktorá pracuje s hendikepovanou mládežou
a aj táto hra je určená pre telesne postihnutú mládež.
Mgr.J.Kadliečková, vedúca org.odd. MsÚ
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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.

foto: Ing. M. Drgoňa

FESTIVAL HIER A ZÁBAVY

