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VYVRCHOLENIE OSLÁV 835. VÝROČIA ...
Dňa 11. septembra 2008 sa v kinosále
Spoločenského domu Topoľčany konalo slávnostné zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Bolo čo oslavovať, veď
Topoľčanci si pripomínali 835. výročie
prvej písomnej zmienky o našom meste.
Na túto príležitosť poslanci mestského
zastupiteľstva schválili aj udelenie kľúča od
mesta Topoľčany nášmu veľmi významnému
rodákovi pánovi Robertovi Ficovi, predsedovi Vlády Slovenskej republiky. Po oﬁciálnej časti program pokračoval slávnostným
koncertom Štátneho komorného orchestra
Žilina, ktorý auditóriu predniesol to najlepšie z najkrajších
diel vážnej hudby svojho repertoáru. V ďalšom programe
sa otvoril priestor na rozdiskutovanie nastolenej problematiky
a poslanci spoločne so vzácnymi
hosťami a občanmi si pripomínali
významné udalosti súčasného ale
i minulého spoločenského života
v našom meste.
Pre lepšie priblíženie výbornej
atmosféry slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva
prinášame v plnom znení príhovor predsedu vlády pána Roberta
Fica občanom – rodákom.
Vážený pán primátor, drahí
rodáci, Slovenky, Slováci, veľmi
si vážim, že som bol obdarený
kľúčom od mesta Topoľčany.
Je dobré chodiť domov a ešte
krajšie chodiť domov s kľúčom,
preto je to pre mňa veľká pocta. Dovoľte mi
predtým ako sa k vám prihovorím, aby som
ospravedlnil všetkých poslancov Národnej
rady SR, ktorí žijú v Topoľčanoch alebo v blízkom okolí a to zo všetkých politických strán,
pretože ma o to požiadali na „Hodine otázok“ asi tak pred hodinou a pol, ale pracovné
povinnosti – hlasovanie v národnej rade im
neumožňuje v tomto okamihu sa zúčastniť
na tomto slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, ale poprosili ma, aby som vás
všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil, tak to
teda činím.
Ja viem, aký je to blažený pocit prísť domov
a najvýznamnejšie si to uvedomujem v tých-

to dňoch a rokoch mimoriadneho pracovného vypätia. Viem koľko práce ste pre
naše milované Topoľčany vykonali. Preto mi
dovoľte, aby som vám úprimne zo srdca, ako
Topoľčanec, zablahoželal k 835. výročiu prvej
písomnej zmienky o našom drahom meste.
Aj pre mňa sa stala história učiteľkou života.
Prirodzene som k záujmu o dejiny inklinoval,
ba povedal som už aj pre jedny miestne
noviny, že som začínal ako amatérsky archeológ a večne som sa na dejepise hádal s profesorkou dejepisu na gymnáziu, pričom som
obhajoval svoj názor. Boli to mimoriadne

z hrobov na cintoríne v Krásne, a aj tu
v Topoľčanoch. Rovnako sa našiel aj starý
fragment pečate Topoľčian s dvojitým krížom
a nebeskými telesami. Dvojkríž v erbe majú
také staré slovenské mestá ako Žilina, Zvolen,
Gelnica, Šurany, ale erbovú pečať s dvojkrížom používal uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký
z rodu Anjou. Prosím, aby sme si všetci, ktorí
tu na tomto slávnostnom zasadnutí sedíme
uvedomili zodpovednosť, akú máme za
uchovávanie dedičstva, ktoré nám zanechali
naši predkovia. Pozrite sa, akí sme my ľudia,
ktorí sme sa narodili v Topoľčanoch, skutoční
historickí boháči, akí sme
opradení prostredím a dedičstvom, ktoré sme dostali do daru.
Stačí ak spomeniem Radošinu kaplnku sv. Juraja na Marháte,
Nitriansku Blatnicu, Bojnú to je
naše bohatstvo, o ktorom budeme ešte počuť, som o tom presvedčený. Môžem preskočiť na
druhú stranu do Klížskeho
Hradišťa, do Bošian, kde sa narodil kardinál Ján Chryzostom Korec, ale najmä do Preselian a okolo nich na hrad, o ktorom sa
traduje, že ho na lov sokolov
obľuboval kráľ Svätopluk. Takto
by som mohol pokračovať
aj Jánom z Lefantoviec, ktorý už
v r. 1432 písal v starej slovenčine
svoj kalendár, ktorý našiel už
spomínaný profesor Matúš Kučera. Takto môžem vyratúvať takmer všetky dediny a mestečká
foto: Ing. Martin Drgoňa
topoľčianskeho okresu. Prečo
zaujímavé rozhovory. Všetko podstatné som sa vo svojom prejave vydal práve týmto
o tom, aké starobylé mesto sú Topoľčany, už smerom, odpoviem na to a vysvetlím. Keďže
povedal pán primátor. Ja by som sa obme- som doma medzi svojimi, rád by som sa
dzil na to, čo by sme si mali viac, silnejšie s vami podelil o to prečo ja osobne a Vláda
a podstatnejšie uvedomiť. V rozhovoroch Slovenskej republiky venujeme takú výraznú
s historikom p. profesorom Matúšom pozornosť budovaniu nového historického
Kučerom, ktorého určite mnohí poznáte ma sebavedomia slovenského národa. Svoj
zaujal jeho záujem o to, ako a kedy sa obja- charakter ceníme a schopnosti zlepšíme vtevuje dvojkríž na erboch, pečatiach a iných dy, ak sa naučíme odovzdávať časť svojho
artefaktoch ako symbol Slovenska. Teda súkromia službe verejnosti. Ľudovít Štúr to
prečo máme tento unikátny dvojkríž na nazval „pospolitosť“ teda schopnosť riadiť
trojvŕší na svojej štátnej vlajke? Potešilo ma, a viesť veci verejné tak, aby boli na prospech
že medzi mestami, ktoré majú svoj erbový všetkých. Nemám nič proti individualizmu,
znak - dvojkríž, sú aj Topoľčany. Našiel sa ktorý sa tak v dnešnej dobe rozmohol a pridokonca štítkový krčah s dvojitým krížom niesol aj veľa dobrého. Ľudia si opravili
pokračovanie na strane č. 2
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pokračovanie zo strany č. 1

schátrané domy, zušľachtili si okolie, záhrady
a trávniky, ale popri tom máme byť účastníci
hodnôt, učiť naše deti pestovať zmysel pre
zodpovednosť za spoločné hodnoty. To je
výchova k úcte k predkom, to je výchova
k úcte k pamätným miestam, aby mladí nelámali pomníky, ale svoju silu viacej skúšali na
budovaní futbalového ihriska alebo v športových zápoleniach. Naša zodpovednosť je
nedeliteľná. Máme vychovávať mladých ľudí
k tomu, aby boli dobre pripravení, ale i vychovaní, teda charakterovo odolní na prevzatie zodpovednosti za riadenie nášho mladého
štátu. Viete ako sme si ťažko vlastný Slovenský štát v dejinách vybudovali a vyvzdorovali,
preto máme zodpovednosť udržať ho
a spevňovať jeho základy. Lenže zodpovednosti za osudy iných sa mladí ľudia nenaučia,
ak ich zmyslom a hlavnou hodnotou bude
len a len zábava. Všímam si ako sa podnikatelia v lete priam predbiehajú v tom, aby lákali
na všetky tie festivaly kohokoľvek. Je však ich
postranným úmyslom navyknúť mladých
ľudí na alkohol, niekedy aj na drogy? Neprišiel
som medzi vás ako moralizátor, veď sám som
ešte pomerne mladý človek, hoci v sobotu to
bude 44 rokov čo som sa tu v Topoľčanoch
narodil. Aj moja vláda má pomerne mladých
ministrov, niektorí sa dokonca iba teraz ženia.
Mládež má právo na zábavu, ale musíme ich
naučiť, že život nie je len a len zábava, prináša
aj hlbšie hodnoty a na ne musíme upriamiť
pozornosť. Preto by sme mali spoločne
primátori miest, starostovia obcí, župani
a vláda nájsť kľúč ako mladým ľuďom pripraviť
primerané slávnosti, ktorých súčasťou bude
aj spoznávanie historických dejov, ktoré sa
v okolí Topoľčian udiali. Ukazuje sa, že takou
historickou postavou pre Topoľčany by mohol byť Peter Čák aj palatín Matúš Čák
Trenčanský. Ak má Bratislava svoje korunovačné slávnosti, na ktorých oslavuje
Habsburgovcov, pokúsme sa v Topoľčanoch
pripraviť slovenské rytierske dni. Obaja
spomínaní šľachtici Peter Čák, aj palatín
Matúš Čák Trenčanský vybudovali z Topoľčian
opevnené stredoveké mesto. Dobrým
motívom na ich uctievanie je aj ich väzba na
Topoľčiansky hrad. Spýtal som sa seba, ale
trošku aj vás, kde má v Topoľčanoch bustu,
alebo sochu palatín Matúš Čák, alebo jeho
otec Peter. Súsošia a sochy vedia v ľuďoch
pestovať hlboký vzťah. Vídame ich od
malička, stávajú sa súčasťou nášho vedomia,
aj podvedomia. Žijú s nami, aby nám pripomínali veľké skutky, aj veľké prehry, aj veľké
vízie, ktoré takýto ľudia mali. Sú pre nás, ak
nie vzorom, tak možno výzvou na nasledovanie. Preto som sa rozhodne postavil za vytvorenie jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na
bratislavskom hrade, aby sa slovenské deti
stretli s podobou svojho kráľa z deviateho
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storočia, aby vedeli, že aj starí Slováci mali po
kniežati Pribinovi svojho veľkého kráľa. Ak
môžu deti chodiť do Prahy, aby si pozreli
svojho českého kráľa, Maďari môžu chodiť po
Budapešti, aby mohli vidieť svojho kráľa,
aj my sme mali svojho vlastného a netreba sa
za to v žiadnom prípade hanbiť. Nebolo by
márne na krásnom topoľčianskom námestí
postaviť možno práve sochu palatína Matúša
Čáka, možno by sme tým trochu predbehli aj
našich priateľov z Trenčína. Skvelý príklad
máme v Skalici, kde odhalili sochu uhorského
kráľa Ľudovíta I. Veľkého, ktorého otec Karol
Róbert prišiel k nám z francúzskeho kraja Anjou za uhorského kráľa. Životným krédom
tohto panovníka bolo „Experto credo Roberto“ – „Verte skúsenému Robertovi“. Mládež
môžeme zaujať aj formou inscenovania historických udalostí, dobývania hradov, formou letných brigád pri oprave hradu
v Podhradí. Mimochodom verím, že Topoľčiansky hrad opravíme zakrátko a že bude
dominantou tohto regiónu nielen pre
Topoľčancov, ale aj pre mnohých turistov
nielen zo Slovenska, ale aj z celej Európy.
Mladých ľudí musíme zainteresovať, aby sa
tieto hry a slávnosti pripravili a aby ich časom
aj organizovali sami. Pritom si budú musieť
niečo z miestnej histórie naštudovať, doučovať sa a možno aj niečo nové objaviť. Slovensko je bohatá krajina na dejiny, na historické
udalosti. Takmer v každej dedinke vyrástol
nejaký velikán, osobnosť, ktorá prekročila
hranice okresu, ale často aj hranice našej vlasti. Spoznanie takýchto osobností a dôležitých
udalostí v rodnom kraji sa musí stať súčasťou
nášho života a súčasťou vyučovania. Vy, ako
starostovia a primátori to vyžadujte od
učiteľov, ktorých platíte, veď dnes školy
patria pod mestá, obce a pod vyšší územný
celok, aby vaše deti naučili čo zvláštne
a významné sa stalo v našom regióne. Žiadajte
aj viac športu. To je cesta proti nude a proti
drogám, žiadajte viac skautingu, vychádzok
do prírody, aby mladí nesedeli iba za
počítačom, aby sa vyštverali aj s učiteľom na
najvyšší kopec a pozreli sa aké krásne, čarovné
a jedinečné je naše milované Slovensko.
Ja som sa nedávno znovu vyšplhal na Tríbeč.
Bol to nádherný pocit po dlhých rokoch sa
znovu vrátiť na tento krásny kopec a aké
veľkolepé je narodiť sa v Topoľčanoch
a v jeho okolí. Vy máte povinnosť zastaviť sa
počas výletov autom s deťmi, ukázať im krásny hrad, navštíviť múzeum, ukázať rodný
dom významného Slováka. Toto všetko musíme my spoločne robiť. Učiť láske k vlasti má
vlastiveda, ale aj my rodičia a starí rodičia.
Veď kto má našich mladých ľudí naučiť
spievať slovenské piesne ak nie my, je to i naša
povinnosť. So založenými rukami nepostavíte
ani dom, nezasadíte ani strom, ba tak sa nena-

rodí, bohu žiaľ, ani potomok. Aby som parafrázoval staré slovenské porekadlo: „Postav
dom, zasaď strom a vychovaj potomka“. Vláda Slovenskej republiky aj ja osobne považujem za veľké privilégium, že sa môžeme
zúčastňovať na formovaní nového vzťahu
slovenskej vlády k slovenskej histórii. Veľmi si
vážim, že sa opäť stretávame na Skýcove, na
Jankovom vŕšku pri oslavách Slovenského
národného povstania z roku 1944. Môžeme
ísť do histórie aj hlbšie. Z diela historika Daniela Rapanta vieme, že hurbanovskí vojaci
boli medzi 11. a 12. augustom 1849 v Topoľčanoch. Na budúci rok si teda pripomenieme
160. výročie slovenského povstania z roku
1849. To je inšpirácia ukázať mladým, ako
chránili vlasť ani nie dvadsaťroční rovesníci
a bojovali za slovenskú slobodu a nehovoriac
o tom, že velitelia týchto ľudí v roku 1849
mali iba čosi cez tridsať rokov. Presne toľko
mali vodcovia Slovenského národného povstania v roku 1944. Mladosť má zaujímavú
výsadu, že chce kráčať na čele pokroku.
Dajme im šancu nech nám ukážu nielen
kritickosť voči dospelým, ktorá k mladosti
patrí, ale ukážu i cit.
Prišiel som medzi vás, aby som vám najmä
zablahoželal k významnému jubileu. Oslava
výročia, akým je 835 rokov od prvej písomnej zmienky o Topoľčanoch má význam iba
vtedy, ak sa pri nej zhovárame o dnešku
a s dnešnou dobou a nezostávame iba zahladení do minulosti. Skutky minulosti musia
byť výzvou pre dnešok, pre nás ktorí žijeme
dnes. Preto som si dovolil v kruhu rodákov
vysloviť niekoľko odborných slov, ktoré môžu
byť pre vás inšpiráciou.
Celkom na záver osobné priznanie aj vyznanie. Vždy budem hrdý na to, že som sa
v Topoľčanoch narodil. O Topoľčanoch hovoria, neviem prečo, že „...z Topoľčian ani koza
nie je dobrá“, ale nie je to tak. Nakoniec to
všetci dobre vidíme. Vždy sa chcem správať
tak, aby ste aj vy mohli byť spokojní, že máte
predsedu vlády Slovenskej republiky z vášho
kraja. Topoľčanci, Žochári boli a zostali ľuďmi
práce, kde je kamarátstvo nielen hodnotou, ale aj veľkou výsadou v medziľudských
vzťahoch. Zachovajte si zručnosť, priamosť,
ale zostaňte pre ostatné Slovensko aj príkladom toho ako má žiť a konať slovenský vlastenec. Narodili ste sa v kraji, ktorý poznačili
časy nitrianskeho vojvodstva kniežaťa Pribinu. Toto je kraj, kde sú hlboko zakorenené
myšlienky sv. Cyrila a sv. Metoda, aj preto je
pre mňa tento kraj veľkou istotou, kde som
nastálo hodil svoju slovenskú kotvu. Sem sa
prichádzam nadýchať novej odvahy ak mám
o niečom pochybnosti. Sem medzi svojich
prichádzam, aby sme sa vzájomne povzbudili,
že sme na ceste, ktorá má dobré smerovanie.
Veľmi pekne vám ďakujem.

EUROFONDY PRÍDU I DO TOPOĽČIAN
Veľa oblastí života mesta si žiada zlepšiť svoju úroveň, ale keď sa
prejdete po meste, aj nezainteresovaný si všimne, že technický stav
všetkých budov základných a materských škôl je na tom najhoršie.
Preto poslanci mestského zastupiteľstva v strategickom dokumente mesta v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky
2007-2013 schválili zámer zatepľovania a modernizácie školských
budov. Podľa možností jednotlivých operačných programov Národného strategického rámca stanovili využiť na zlepšenie i prostriedky
Európskej únie.
Preto na výzvu Regionálneho operačného programu bol podaný
projekt pre ZŠ Ulica Škultétyho – stavebné úpravy (rekonštrukcia),
prístavba, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný a v týchto dňoch
prebieha konanie s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
SR o uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného ﬁnančného

príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho
rozpočtu SR v celkovej výške 40 365 499,99 SKK.
Celková projektovaná rekonštrukcia a prístavba je schválená na
56 371 271,42 SKK, ktorá zahŕňa prestavbu, výmenu okien a zateplenie starých pavilónov, celkovú rekonštrukciu kuchyne a prístavbu
nového pavilónu so špecializovanými učebňami.
Podľa už uvedeného dokumentu – PHSR v najbližších dňoch
pripravujeme predloženie projektov na čerpanie NFP z EŠF na ďalšie
školské budovy: Materské školy Ulica Škultétyho a Janka Kráľa a na
ZŠ Ulica tribečská. V perspektíve začiatku budúceho roku sa jedná
o budovy škôl: Základnej školy Ul. Hollého a Materskej školy Ulica
tribečská 2. Do konca plánovacieho obdobia predpokladá mesto
využiť túto možnosť ﬁnancovania pri všetkých mestských školách.
Ing. Katarína Krajčovičová
projektová manažérka

MEDZINÁRODNÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV ZŠ
Športovú olympiádu v ZŠ na Tovarníckej ulici
v Topoľčanoch otvorili žiaci základnej školy
dňa 30. mája 2008 slávnostným nástupom za
znenia tónov olympijskej hymny a zapálením
olympijského ohňa. Po slávnostných príhovoroch prednostu Krajského školského úradu
v Nitre PaedDr. Vladimíra Ďugu a viceprimátora mesta Topoľčany PaedDr. Jána Emilu
bola prestrihnutím pásky nová atletická
dráha slávnostne otvorená. Po otvorení novej
atletickej dráhy a po krátkom kultúrnom programe, ktorý si pripravili žiaci ZŠ Tovarnícka
pod vedením svojich neúnavných tréneriek
– učiteliek, sa začalo súťažiť. V športových
disciplínach sa stretli žiacke družstvá zo ZŠ
Tovarnícka Topoľčany, ZŠ Nejedlého Bratislava, ZŠ Jászberény Maďarsko a ZŠ Čakovec
Chorvátsko. Súťažilo sa v duchu fair play
v rôznych disciplínach: beh na 60 m, 400 m,
štafeta, minifutbal, vybíjaná. Súťažiacim
vôbec neprekážali rôzne jazyky používané na
novootvorenom školskom ihrisku a snažili
sa podať čo najlepšie výkony. Hodnotili sa
výsledky jednotlivcov v športových disciplínach, ktoré určovali v súčte bodov celkové
poradie celých družstiev jednotlivých škôl.
Avšak dôležitejšie ako výhra bol pocit radosti a spokojnosti z účasti žiakov na vy-

darenej športovej akcii, nezabudnuteľné
zážitky a medzinárodné priateľstvá, ktoré
vznikli počas súťaženia. Pre žiakov ako aj pre
učiteľov ZŠ Tovarnícka bola táto olympiáda
veľkým prínosom, pretože deti získali nové
skúsenosti, dostali príležitosť komunikovať
v cudzích jazykoch a rovnako učitelia mali
možnosť vymeniť si poznatky a skúsenosti
z pedagogickej praxe a porovnať jednotlivé
školské systémy v družobných školách.
Po slávnostnom vyhlásení a ocenení víťazov
– jednotlivcov i skupín, nasledovalo niekoľko
srdečných slov z úst riaditeľa ZŠ Tovarnícka
Mgr. Rudolfa Vozára. Novootvorenému
ihrisku poprial veľa športových výkonov
i pán primátor mesta Topoľčany Ing. Peter
Baláž a nakoniec zaznelo z úst zástupcu ZŠ
Jászberény Zoltána Ilonku pozvanie všetkých
žiakov zúčastnených škôl, teda aj žiakov zo ZŠ
Tovarnícka ul., na budúci rok na olympiádu
v Maďarsku.
Skvelý olympijský deň v ZŠ Tovarnícka ul. sa
skončil, ale napriek tomu sa súťažiaci i organizátori už dnes môžu tešiť na máj 2009
na Olympiádu základných škôl v Jászberény
v Maďarsku.
Text: Mgr. Ján Dzurko
Foto: Mgr. Jana Vozárová

ZŠ NA TRIBEČSKEJ ULICI A ZŠ Z LUHAČOVÍC OBNOVILI PRIATEĽSKÉ STRETNUTIA
Tieto dve základné školy udržiavali priateľské vzťahy už pred
rokom 1989. Bolo to však na úrovni priateľských stykov celého
topoľčianskeho regiónu so súčasným zlínskym regiónom.
Delegácia zo Základnej školy v Luhačoviciach sa zúčastnila už na
oslavách 40. výročia založenia ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch
v októbri minulého roku a vedenie týchto škôl sa dohodlo na
pokračovaní družobných stretnutí.
Toto predsavzatie sa naplnilo 29. mája 2008, kedy sa na pôde
topoľčianskej základnej školy uskutočnil športový súboj týchto škôl
o putovný pohár pre víťaza. Išlo však aj o potvrdenie veľmi dobrých vzťahov českého a slovenského národa i po rozdelení bývalej
pokračovanie na strane č. 4
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spoločnej republiky nielen na úrovni týchto škôl, ale aj samotných
miest Topoľčian a Luhačovíc.
Delegáciu ZŠ z Luhačovíc viedla jej riaditeľka Mgr. Bohumila
Víchová a prítomný bol aj Mgr. Roman Lebloch, zástupca starostu
tohto mesta. Okrem riaditeľky ZŠ na Tribečskej ulici Mgr. Gabriely
Herodekovej týchto hostí privítali aj zástupcovia Mestského úradu
v Topoľčanoch a to zástupca primátora PaedDr. Ján Emila a PaedDr.
Miroslav Goga, vedúci oddelenia školstva MsÚ.
Športové zápolenia prebehli v ôsmich disciplínach a skončili
víťazstvom domácej školy v pomere 5 : 3, čím honosný putovný
pohár zostal v Topoľčanoch.

TÝŽDEŇ EURÓPSKEJ
DEMOKRACIE
Európsky týždeň miestnej demokracie je nový projekt, ktorý je súbežne
organizovaný spolu s národnými
a miestnymi podujatiami. Táto aktivita vznikla na podnet Európskej charty
miestnej samosprávy v Rade Európy
ešte v roku 1985. Prostredníctvom
tejto aktivity sa signatárske európske
štáty zaviazali uznať princípy miestnej
samosprávy vo vnútroštátnom zákonodarstve členských štátov EU. Podujatia týždňa európskej demokracie boli
prvýkrát zorganizované v roku 2007
s cieľom pripomenúť si 50. výročie
iniciatívy Rady Európy pre budovanie demokracie. Mesto Topoľčany
sa aktívne zapája do tohto projektu
a počas Európskeho týždňa miestnej demokracie v dňoch 13. 10. až
19. 10. 2008 bude mesto pre občanov
organizovať nasledovné podujatia:
• 14. októbra 2008 v čase od 9,00 do
11,00 hodiny a od 12,00 do 15,00
hodiny to bude deň otvorených
dverí v Mestskom úrade Topoľčany,
• návšteva a beseda s občanmi mestských klubov dôchodcov číslo
3 a číslo 5,
• návšteva škôl volenými funkcionármi spojená s prednáškou o miestnej
demokracii,
• fórum pre samosprávne združenia,
stretnutia a diskusie medzi miestnymi volenými predstaviteľmi a samosprávnymi združeniami,
• zasadnutie Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany.
Ing. Peter Baláž
primátor mesta

Po slávnostnom obede sa luhačovickí hostia odobrali na prehliadku námestia, kde sa ich už ujal viceprimátor Ján Emila, ktorý
im predstavil aj skvostnú topoľčiansku radnicu a pridal i podrobnejší
a erudovaný výklad z histórie Topoľčian pri ich 835. výročí prvej
písomnej zmienky o meste Topoľčany.
Lúčenie týchto vzácnych hostí z Luhačovíc nebolo jednoduché, čo bolo dôkazom toho, že sa v Topoľčanoch cítili dobre. Svoje
priaznivé dojmy ani neskrývali a obe strany sa dohodli, že najneskôr
do jedného roka prídu žiaci zo ZŠ na Tribečskej ulici obhajovať
víťazstvo a vlastníctvo putovného pohára do Luhačovíc.
Text: Mgr. Gejza Sitkey
Foto: Ing. Rastislav Gaži

1. 1. 2009 – EURO SA STÁVA OFICIÁLNOU MENOU AJ V SR
Od 1. 1. 2009 sa stáva oﬁciálnym platidlom v SR mena EURO. Konverzný kurz bol
stanovený 1€ = 30,1260 Sk. Konverzným kurzom budú prepočítané:
• ceny a platby
• mzdy
• poplatky
• dôchodky
• poistné sumy
• stavy na účtoch v bankách a iné

SPÔSOB VÝMENY SKK NA EURO
Najvhodnejším spôsobom výmeny SKK na EURO je uloženie slovenských korún na
účet vedený v niektorej z bánk alebo priamo v banke po 1. 1. 2009. Táto suma bude
bankou prepočítaná konverzným kurzom a dňom 1. 1. 2009 uvádzaná už v eurách.
Tak budú prepočítané aj všetky ﬁnancie vedené na bankových účtoch ako aj na
vkladných knižkách.
V čase od 1. 1. do 16. 1. 2009 bude možné ešte vykonávať hotovostné platby v SKK.
Je nutné si uvedomiť, že žiadna inštitúcia, teda ani MsÚ, kde je možné vykonávať
platbu priamo do pokladne, NIE JE ZMENÁRŇOU slovenských korún na eurá.
V súlade s príslušnými právnymi predpismi sme povinní prijať ﬁnančné prostriedky
do výšky štvornásobku platby občana.
Z toho dôvodu, vážení občania, nežiadajte výmenu peňazí v pokladni MsÚ.
Odporúčame vložiť ﬁnančné prostriedky do bánk, kde budú automaticky zmenené na eurá a nenechávať si doma veľkú ﬁnančnú hotovosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby sa nedali uviesť do omylu. Zo strany mesta
Topoľčany nebude vydaný žiadny pokyn na kontrolu bankoviek v domácnostiach.
Ak by niekto chcel takýmto spôsobom zneužiť dôverčivosť starších a osamelých ľudí
je to potrebné signalizovať priamo Mestskej polícii na č. tel. 159. Taktiež na toto číslo
môžete signalizovať akékoľvek iné aktivity v súvislosti s prechodom na EURO, prípadne snahu o zámenu väčšieho množstva peňazí v hotovosti, napr. priamo na ulici.
Vaše negatívne poznatky o náraste cien môžete oznámiť aj na tieto tel. čísla:
Slovenská obchodná inšpekcia Nitra, tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034,
fax č.: 037/ 7720 024, e-mail: nr@soi.sk.
Upozorňujeme občanov, že platby, ktoré sú povinní vykonať v r. 2008 na základe
platobných výmerov a nevykonajú úhradu v r. 2008 musia si platbu prepočítať
konverzným kurzom a vykonať úhradu následne v r. 2009 v eurách.
Pri vydávaní platobných výmerov v r. 2009 bude platba uvedená v eurách.
Pre informovanosť občanov na str. č.10 uvádzame vyobrazenie nových mincí
a bankoviek euromeny.
JUDr. Edita Brösztlová
prednostka MsÚ
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ZAČÍNA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Školský rok 2008/2009 sa začal 2. septembra slávnostným
otvorením za účasti zástupcov vedenia mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch na piatich základných školách
v zriaďovateľskej kompetencii mesta Topoľčany a dvoch cirkevných
základných školách. Do školských lavíc v novom školskom roku
v meste Topoľčany zasadlo celkom 2 981 žiakov. Z tohto počtu je
2 381 žiakov na štátnych školách a 600 žiakov na cirkevných školách.
Pri porovnaní s predchádzajúcim školským rokom to znamená
pokles o 108 žiakov. Po prvýkrát do školských lavíc v základných
školách v meste zasadlo 312 prváčikov. Z tohoto počtu je 236 na
štátnych školách a 76 na cirkevných školách. Po rokoch, kedy sme
zaznamenávali neustály pokles žiakov prvých ročníkov, v tomto školskom roku môžeme konštatovať, že sa nám zvýšil počet

prvákov o 26 v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom.
Tak, ako predchádzajúci školský rok aj tento im mesto pripravilo
malé prekvapenie v podobe uvítacieho balíčka pre prvákov.
Situácia v ôsmich materských školách, ktoré sú v zriaďovateľskej
kompetencii mesta Topoľčany je v súčasnosti nasledovná. Všetky
materské školy, ktoré sa nachádzajú v centre mesta a v mestskej časti
Veľké Bedzany sú k začiatku školského roka pripravené poskytovať
kvalitnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť pre všetkých predškolákov
mesta. Záujemcovia o zaškolenie ďaľších detí predškolského veku sa
môžu informovať u jednotlivých riaditeliek MŠ.
PaedDr. Miroslav Goga
vedúci oddelenia školstva

V DUCHU OLYMPIONIZMU
Pred tromi rokmi vzišla myšlienka zorganizovať olympiádu v ľahkej atletike najmladších žiakov základných škôl.
Myšlienka sa stala skutočnosťou. Po druhýkrát sa na športovom ihrisku základnej školy
Škultétyho v Topoľčanoch zišli žiaci siedmich
škôl mesta, aby si zmerali svoje sily.
Olympiáda sa konala pod záštitou pána
primátora a školy súťažili o víťazný pohár.
Pretekali v 6 disciplínách a v dvoch kategóriách – chlapci a dievčatá. V šplhu, behu
na 50 a 300 metrov, skoku do diaľky, v hode
kriketovou loptičkou a v štafete, zvlášť kategória chlapci a dievčatá.
Pomyselný olivový veniec by si boli zaslúžili
všetci športujúci žiaci. Pretekali s chuťou
a s nadšením.
Žiaci si odnášali medaile, drobné ceny a sladkosti, ktoré do športovej súťaže venovala

Komisia školstva mládeže, kultúry a športu
pri MsZ v Topoľčanoch.
Zvíťaziť však mohla iba škola, ktorá získala
najviac bodov.
Stala sa ňou usporiadateľská škola ZŠ
Škultétyho ul. , ktorá získala 53 bodov a tak
po druhýkrát obhájila prvenstvo.
Víťazný pohár, ktorý do súťaže venovala

ﬁrma Eurostav, s. r. o. odovzdal pán viceprimátor PaedDr. Ján Emila.
Šíriť myšlienku olympionizmu a bojovať
v duchu hesla „Citius, Altius, Fortius“ budeme
aj ďalšie školské roky. Už teraz sa tešíme na
3. ročník olympiády v ľahkej atletike.
Text: Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy.
Foto: Mgr. Adriana Šudiová

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ MESTSKEJ POLÍCIE

Dňa 26. 09. 2008 primátor mesta, náčelník a príslušníci MsPo zorganizovali „Deň otvorených dverí MsPo“ v areáli ZŠ na ul. Hollého pre
žiakov ročníkov 1. – 4. základných škôl mesta Topoľčany. Stretnutie

mestských policajtov s deťmi sa uskutočnilo už po 3 krát a je organizované pri príležitosti „Dňa mestských a obecných polícii SR“, ktorý
sa spája s dátumom 22. septembra. Ako v minulosti tak aj tento
pokračovanie na strane č. 6
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rok príslušníci MsPo pripravili deťom ukážky
výstroje, výzbroje, techniky a materiálu, ktorý
používajú pri svojej činnosti. Najväčší záujem
a aj úspech u detí mala ukážka kynológie,
ktorú so svojim súkromným psom predviedol príslušník MsPo Ivan Turček. Všetky
deti, ktoré sa stretli s mestskými policajtmi
v sprievode pedagógov škôl preukázali svoju
šikovnosť aj pri kreslení obrázkov s tematikou Mestská polícia očami detí alebo pri
odpovediach na otázky policajtov týkajúce sa
bezpečnosti detí na cestách, pri hrách ale aj
v iných životných situáciách, kde je potrebná

akákoľvek pomoc. Vecné predmety a sladkosti, ktoré poskytli primátor mesta a ﬁrmy
EKO stavín s. r. o., SAPA s. r. o. a MEISSEN
s. r. o. boli príjemnou odmenou pre všetky
zúčastnené deti, s ktorými sa osobne stretol
aj primátor mesta Ing. Peter Baláž. Deti najviac potešilo, že im pán primátor sľúbil podporu takýchto aktivít aj do budúcnosti, kedy
sa budú môcť stretávať s mestskými policajtmi tak ako doteraz.
Text a foto:
Ing Ľudovít Duša
náčelník MsPo

BYTOVÝ FOND MESTA
Mesto Topoľčany v súčasnosti disponuje
starým a aj novým bytovým fondom. Starý
bytový fond pozostáva poväčšine z bytov II.
kategórie nachádzajúcich sa hlavne na Bernolákovej ul. č. 1515 a v lokalite pri starom
cintoríne na Krušovskej ul. č.1472. Ďalej sú
to byty III. kategórie, ktoré sa nachádzajú na
Ul. Pod kalváriou v lokalite tzv.
Cukrovar a na tzv. Palande. Zo
starej výstavby si mesto mohlo
vyčleniť určité percento bytov na
základe zákona č.182/1993, podľa
ktorého malo mesto právo nedať
ich na odpredaj, čo aj uskutočnilo.
Byty, ktoré boli vyčlenené
z odpredaja mesto využíva
hlavne ako náhradné bývanie
pre neplatičov vysťahovaných
z bytov a ich vydeložované byty
sú potom určené na odpredaj
prostredníctvom
ponukového
konania. Vyčlenený starší byt
môže byť pridelený iba občanovi
mesta Topoľčany a to na základe
odporúčania Komisie sociálnej, bytovej
a zdravotníctva MsZ Topoľčany, ktorá bola
stanovená a schválená MsZ Topoľčany na
začiatku volebného obdobia.
Nový bytový fond tvoria byty s ekonomickým nájomným v novostavbách, ktoré
sa nachádzajú v lokalitách sídliska Stred
II. (tzv. Mexiko), sídliska Juh za Kauﬂandom a naposledy sa ukončuje výstavba
bytov na sídlisku Juh za Tescom. Výstavba
bytov za Tescom bude pokračovať i v nastavajúcom roku 2009. Predmetné byty sú
prideľované na základe poradovníka, ktorý
bol navrhnutý členmi Komisie sociálnej,
bytovej a zdravotníctva a schválený Mestským zastupiteľstvom Topoľčany. Do tohto
poradovníka sa v súčasnosti majú možnosť
dostať nielen občania s trvalým pobytom
v Topoľčanoch ale i občania iných miest
a obcí, čo v minulosti nebolo vždy tak. Komisia sa pri prideľovaní bytov riadi ustanoveniami platného VZN č. 5/2008 o zásadách
6

hospodárenia s bytovým fondom mesta
Topoľčany, v ktorom sú stanovené podmienky pre pridelenie bytu s ekonomickým
nájomným, čo v súčasnom období sú byty
v novostavbách.
Mestský úrad Topoľčany na bytovom
referáte, ale i na internetovej stránke mesta

má pre občanov k dispozícii formulár žiadosti
o pridelenie bytu, kde sú vypísané všetky
náležitosti, ktoré sú potrebné predložiť
pri uchádzaní sa o byt. Jednou z hlavných
podmienok, ktoré je potrebné splniť je, že
žiadateľ nesmie byť nájomcom bytu a ani
vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti určenej
na bývanie. Po splnení tejto základnej podmienky môže byť uchádzač o pridelenie
bytu s ekonomickým nájomným zaradený
do zoznamu žiadateľov. V prípade, že sa
zostavuje alebo dopĺňa poradovník na byty
je nutné splniť požadované kritéria, ktoré
sú stanovené podľa v súčasnosti platného
VZN č. 5/2008 a na základe tohto VZN je
uchádzačom zasielaná výzva na doplnenie
dokladov, ktoré je potrebné doložiť vierohodnými dokladmi a predložiť do určeného
termínu na bytový referát. Potom komisia
z uchádzačov, ktorí doložili požadované
doklady zostaví zoznam, z ktorého zostaví
návrh poradovníka na byty s ekonomickým

nájomným, ktorý následne musí byť schválený v MsZ Topoľčany a po schválení sa
podľa neho potom postupuje a na jednotlivé
uvoľnené byty sa uzatvárajú nájomné zmluvy na dobu určitú najviac na 1 rok. Podmienkou pridelenia bytu je skutočnosť, že pred
prevzatím bytu musí budúci nájomca zložiť
ﬁnančnú zábezpeku 6-mesačného
nájomného, na ktorú mu je vystavená i zmluva o ﬁnančnej
zábezpeke. Robí sa tak z dôvodu,
že v prípade ak si nájomca neplní svoje povinnosti budú sa mu
jeho nedoplatky na nájomnom
uhrádzať z ﬁnančnej zábezpeky
a v ďalšom období mu nebude
daný súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďalej má mesto
schválený dokument: Zásady
postupu voči neplatičom, kde sú
stanovené podmienky, za ktorých
je možné dať súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy i u tých nájomcov, ktorí si nepravidelne plnia
svoje povinnosti. Každá takáto žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo pridelenie
bytu je predkladaná a individuálne posudzovaná členmi Komisie sociálnej, bytovej
a zdravotníctva MsZ Topoľčany.
Vzhľadom na veľký počet nájomcov,
ktorí si neplnia svoje povinnosti tým, že
neplatia nájomné za užívanie bytu mesto
Topoľčany je nútené v budúcnosti pristúpiť
k tvrdším postupom a prehodnocovaniu
splnenia podmienok na uzatvorenie nájomnej zmluvy. V prípade, že si nájomca nebude
pravidelne plniť svoje povinnosti spojené
s užívaním bytu komisia mu nedá súhlas na
uzatvorenie novej nájomnej zmluvy a bude
z bytu vydeložovaný buď dobrovoľným
odsťahovaním sa z bytu, alebo prostredníctvom súdneho exekútora.

Gabriela Herdová
bytová referentka OSO MsÚ Topoľčany

JESENNÉ UPRATOVANIE V DŇOCH 29.9.2008 –26.10.2008
V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu
pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom
mesta na odpad z domácností, údržby záhrad a podobne.
Jesenné upratovanie sa nevzťahuje na likvidáciu nebezpečného
odpadu, ako napr. neónové trubice, chladničky, televízory, autobatérie a pod. Nebezpečný odpad je možné odovzdať bezplatne po
celý rok v priestoroch ﬁrmy Schwarz – Eko na ul. Pod Kalváriou
2616/32.
Žiadame občanov aby využili vytvorené podmienky na odvoz
odpadu v stanovenom časovom období.
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) 29.9.2008 – 5.10.2008
Mestské výbory č. 1,2,4 t.j. sídliská Juh, Východ,
Stred I. a II., sídl.F
2) 6.10.2008 – 12.10.2008
Mestský výbor č.5 – ohraničený ulicami: Pod Kalváriou,
Odbojárov, Tovarnícka, Puškinova, Kalinčiakova
2) 13.10. 2008 – 19.10.2008
Mestský výbor č.7 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
4) 20.10.2008 – 26.10.2008
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

OZNAM
Mesto Topoľčany

HĽADÁ
KOLPORTÉROV
na distribúciu Radničných zvestí
do domácností na území mesta Topoľčany.
Bližšie informácie Vám poskytnú na podateľni
Mestského úradu alebo na telefónnom čísle 53 40 101.

Mesto Topoľčany
organizuje pravidelný bezplatný zber
nebezpečného elektroodpadu,
ktorý sa uskutoční v sobotu

25. októbra 2008
v čase od 8,00 do 17,00 hodiny
na obvyklých stanovištiach mesta.
Akékoľvek pripomienky a požiadavky
občania môžu nahlasovať na Mestský
úrad, odbor správy majetku a služieb p. L.
Novotnému na tlf. číslo: 5340142.

BYTOVÁ POLITIKA MESTA TOPOĽČANY
Bytová politika mesta Topoľčany je v súčasnom období zameraná
najmä na nakladanie s existujúcim bytovým fondom a výstavbu
ďalších nových bytov pre občanov. V oblasti nakladania s existujúcim bytovým fondom sa mesto riadi Všeobecne záväzným nariadením č.5/2008 o Zásadách hospodárenia s bytovým fondom. Toto
VZN deﬁnuje bytový fond vo vlastníctve mesta a ďalej obsahuje
podmienky prijatia žiadosti do evidencie, kritériá pre zostavenie poradovníka na byty s ekonomickým nájomným, spôsoby prideľovania
bytov, teda uzatvárania nájomných zmlúv a ďalšie postupy potrebné
pre riešenie tejto problematiky. Pre oblasť výstavby bytov a údržbu
bytového fondu bol v októbri 2007 mestským zastupiteľstvom prijatý dokument: Koncepcia bytovej politiky. Bytový fond vo vlastníctve mesta tvoria najmä novopostavené byty s ekonomickým
nájomným a staršie byty v lokalite pri starom cintoríne. Žiadosti
o pridelenie bytu sú vedené v evidencii žiadateľov, z ktorej sa potom zostavuje poradovník. Podmienkou prijatia žiadosti do evidencie je, aby žiadateľ nebol vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti určenej
na bývanie. V žiadosti musí žiadateľ špeciﬁkovať, či má záujem
o starší byt alebo o byt s ekonomickým nájomným. Je to dôležité
pre ďalší postup s jeho žiadosťou, pretože pri žiadostiach o ekonomické byty sa pred zostavovaním poradovníka posiela žiadateľom
informačný list. Tento list obsahuje oznámenie, v akom termíne je
potrebné doniesť doplňujúce doklady, aby žiadosť mohla byť zaradená do zoznamu, z ktorého sa robí výber pre zostavenie poradovníka. Žiadateľ môže v priebehu času svoju žiadosť upresňovať,
to znamená, že keď si napríklad podal žiadosť na starší byt, môže

ju zmeniť na byt s ekonomickým nájomným. Musí si však byť vedomý toho, že musí spĺňať ekonomické kritériá, teda najmä vedieť
preukázať dostačujúci mesačný ﬁnančný príjem. Minimálna výška
príjmu sa odvíja od životného minima rodiny, teda tých rodinných
príslušníkov, ktorí budú spolu v byte bývať a výšky nájomného za
byt podľa jeho veľkosti. Pritom však maximálna mesačného výška
príjmu nesmie presiahnuť 3,5-násobok životného minima danej
rodiny. Ďalšími potrebnými dokladmi sú potvrdenie z katastra
nehnuteľností a čestné vyhlásenie o súhlase so zložením 6-mesačnej
zábezpeky a čestné vyhlásenie, že žiadatelia nie sú vlastníkmi ani nájomcami žiadnej nehnuteľnosti určenej na bývanie. Z predložených
dokladov vypracuje bytová referentka tabuľkový prehľad – zoznam
žiadateľov, ktorí predložili doklady a z neho potom členovia komisie
zostavujú návrh poradovníka. Podľa Koncepcie bytovej politiky mesta s výhľadom do roka 2013 sa mesto bude zaoberať aj výstavbou
sociálnych bytov. Ide o byty nízkeho štandardu, ktoré budú slúžiť
na bývanie občanov s príjmom na hranici životného minima alebo
neplatičov. Výstavba sociálnych bytov by pomohla postupne riešiť
i rekonštrukciu staršieho bytového fondu. Ďalší problém je, že niektorí nájomníci neplatia nájomné, čím vôbec neprispievajú do fondu
opráv daného obytného domu. Tento fakt vytvára neprekonateľnú
prekážku, pre ktorú nemožno žiadať dotáciu zo Štátneho fondu
rozvoja bývania určenú na na rekonštrukciu takýchto bytových domov.
Ing. Eva Jančeková
vedúca OSO MsÚ Topoľčany
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V MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE CESTUJME NA ČIPOVÉ KARTY
Mestská doprava je jednou z oblastí, v ktorej možno sústavne
niečo zlepšovať. Preprava občanov má svoje špeciﬁká, pri ktorých
sa nedá vyhovieť jednotlivému občanovi, ale je treba pozerať na
potreby väčších skupín občanov, najmä však je doprava občanov

hlavne o jej ﬁnancovaní. Mestskú dopravu si mesto objednáva u dopravcu a ﬁnančné náklady, ktoré sa nevykryjú tržbami z cestovného,
platí zo svojho rozpočtu. Dopravcom v meste Topoľčany je VEOLIA
Transport, spol. s r. o., Nitra. Každý rok sa s dopravcom uzatvára tzv.
zmluva o výkonoch vo verejnom záujme, kde je dohodnutý výkon
v dĺžke najazdených kilometrov a predbežne vyčíslená predpokladaná strata. Podľa zákona o cenách, mestá pri určovaní cien cestovného plnia funkciu cenotvorného orgánu, teda vydávajú cenové
výmery. Mesto Topoľčany malo doteraz cenový výmer, ktorý bol
platný od 1. 7. 2005 a bolo ním určené základné cestovné vo výške
10.-Sk na jednu cestu. Po viac ako 3 rokoch sme pristúpili k prehodnoteniu výšky cestovného na základe postupného rastu cien
vstupov a najmä zvýšenia cien nafty, ktorej cena v rozmedzí mesiacov apríl až august tohto roka stúpla o 3.-Sk. Mesto následne
pristúpilo k vydaniu nového cenového výmeru č.1/2008. V ňom
určilo nové ceny cestovného s rozložením na dve časové etapy,
a to od 1. októbra 2008 a od 1. decembra 2008.
Od 1. októbra 2008 sa základné cestovné určuje na 12.- Sk.
Zároveň sa dopravca a MsÚ museli vysporiadať aj s problémom
mesačných cestovných lístkov. Cena mesačného lístka bola určená
tak, že sme kalkulovali 20 pracovných dní v mesiaci a dve jazdy
denne. V kalkulácii bola zahrnutá aj určitá forma zľavy, pretože

mesačný cestovný lístok by mohol byť použitý cez deň aj viackrát
a mohol sa tiež používať cez víkendy. Evidencia počtu predaných
mesačných cestovných lístkov sa vedie, chýba však evidencia počtu
jázd, ktoré sa na mesačný lístok uskutočnia. Z dôvodu získania
relevantných údajov sa pristúpilo k tomu, že od 1. októbra 2008
sa mesačné cestovné lístky používať nebudú. Získame tak údaje
o počtoch jázd na jednotlivé druhy cestovného, ktoré budeme
môcť vyhodnotiť.
Od 1. decembra 2008 nedôjde k zvýšeniu cestovného u tých
občanov, ktorí si zakúpia čipovú kartu. Občan, ktorý tak z rôznych
dôvodov neurobí bude za jednorázový cestovný lístok platiť 16,-Sk.
Čipová karta totiž slúži na bezhotovostné platenie cestovného,
ktorá odbremeňuje vodiča autobusu a aj cestujúceho občana od
manipulácie s drobnými mincami novej euromeny. Keďže čipová
karta je vlastne svojim spôsobom platobnou kartou musí byť na
nej určitá ﬁnančná hotovosť, z ktorej sa automaticky pri každom
použití odpočíta cena cestovného. Následne cestujúcemu bude
vydaný riadny cestovný lístok, ktorý má slúžiť na kontrolu koľko
ﬁnančných prostriedkov minul. Čipovú kartu môžeme prirovnať
k bankomatovej karte s tým, že ju bude treba dobíjať ﬁnančným
kreditom tak, ako keď si zabezpečujeme napríklad prevádzku mobilného telefónu. Cena čipovej karty pre cestujúceho občana bude
1.-Sk, zvyšok ceny zaplatí mesto. Čipová karta bude mať platnosť
5 rokov a bude potrebné ju najmenej jedenkrát ročne dobiť minimálnym ﬁnančným kreditom 100.- Sk. Maximálny ﬁnančný kredit
na karte môže byť 5 000.- Sk, záleží však na individuálnej potrebe
cestujúceho, ako často cestuje a ako často bude kartu dobíjať. Dobíjanie ﬁnančného kreditu bude možné aj u vodiča v autobuse a tiež
na autobusovej stanici. Platením čipovou kartou sa odbúra manipulácia s drobnými mincami či už u cestujúceho alebo u vodiča. Bude
to dôležité najmä na začiatku roka, keď budú v obehu aj koruny aj
eurá a vydávanie peňazí môže spôsobiť zdržiavanie autobusového
spoja na zastávkach.
Čipové karty sa vo verejnej doprave na Slovensku predávajú už
dlhšiu dobu a ich predajná cena prešla určitým vývojom a v rôznych
oblastiach Slovenska je rôzna. V Trenčianskom samosprávnom kraji
v prímestskej doprave stála donedávna 200.- Sk, od 1. 9. 2008 je jej
cena znížená na 110.- Sk a od 16. 9. 2008 dokonca na 50.- Sk. Túto
cenu 50.-Sk má čipová karta aj v prímestskej doprave v Nitrianskom
samosprávnom kraji. Mesto Topoľčany rozhodlo o predaji čipových
kariet za 1.- Sk od 1. 12. 2008 preto, aby všetkým, ktorí používajú
mestskú autobusovú dopravu umožnilo cestovať za nezmenené
cestovné 12.-Sk.
Ing. Eva Jančeková
vedúca OSO MsÚ Topoľčany

Mesto Topoľčany
Mládežnícky parlament mesta Topoľčany
Slovenský červený kríž územný spolok v Topoľčanoch
organizujú

ŠTUDENTSKÚ KVAPKU KRVI
pod záštitou primátora mesta,
ktorá sa uskutoční dňa 18. novembra 2008 v čase od 8,00 – 13,00 hod.
v predsáli Mestského úradu v Topoľčanoch.
Stačí si priniesť občiansky preukaz a kartu poistenca.
Bližšie informácie Vám poskytnú v podateľni Mestského úradu alebo na tel. čísle 5340101.
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ZVEREJNENIE DLŽNÍKOV MESTU TOPOĽČANY
Mesto Topoľčany v súlade so zákonom
č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 23 b/ ods. 5 zverejňuje zoznam
daňových dlžníkov:
FYZICKÉ OSOBY NAD 5 000,- SK
1. Janka Čížláková, Hviezdoslavova 2159,
Topoľčany – poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
poplatok na dani z nehnuteľnosti
2. Pavol Fačko, Mojmírova 1762/21,
Topoľčany - poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
3. Vladimír Daniš, Orechová 127, Veľké
Bedzany – poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
4. Ján Beliansky, Práznovská cesta 4445/9,
Topoľčany- poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
5. Boris Hriško, Pod kalváriou 1519/31,
Topoľčany- poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
6. Marta Gajdošová, Lipová 2431/39,
Topoľčany - poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
7. Dušan Kováčik, Pionierska 2884/7,
Topoľčany – poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
8. Stanislav Líška, A. Grznára 1389,
Topoľčany - poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
9. Ján Lučanský, Krušovská 1555/66,
Topoľčany - poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
10. Daniela Porubská, Mojmírova 487/43,
Topoľčany – poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
11. Štefan Stojka, Krušovská 1626/36,

Topoľčany – poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
12. Peter Žitňanský, Stummerova 176/162,
Topoľčany – poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
13. Ján Novotný, Stummerova 351/77,
Topoľčany- poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
14. Albín Polťák, Vinohradnícka 129, Veľké
Bedzany - poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
15. Milan Ševčík, Sedmikráskova 2010/7,
Topoľčany- poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
16. Jozef Tlstý, Čerešňova 80/58, Veľké
Bedzany - poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
17. Pavol Fačko, Mojmírova 1762/61,
Topoľčany- poplatok na dani z nehnuteľnosti
18. Patrik Čakajda – Slovakia Keramos, P.O.
Hviezdoslava 2330, Topoľčany- poplatok
na dani z nehnuteľnosti
19. Stanislav Líška, A. Grznára 11, Topoľčanypoplatok na dani z nehnuteľnosti
20. Ing. Ján Kaiser, Gallayova 5, Bratislava poplatok na dani z nehnuteľnosti
21. Jozef Mitošinka, M. A. Bazovského
2348, Topoľčany – poplatok na dani
z nehnuteľnosti
22. Radovan Macko, Čerešňova 167/13,
Veľké Bedzany – poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov
PRÁVNICKÉ OSOBY NAD 50 000,- SK
1. Arttepstav, a.s., Krušovská 2093,
Topoľčany - poplatok na dani z ne-

hnuteľnosti
2. Artepstav, s.r.o., Hlavná 30, Stupava poplatok na dani z nehnuteľnosti
3. H.M.C., s.r.o., Topoľčany, Pod kalváriou
3634, Topoľčany - poplatok na dani
z nehnuteľnosti
4. ID INVESTMENT, a.s. Dopravná
2097, Topoľčany - poplatok na dani
z nehnuteľnosti
5. MEDIKA š. p. v likvidácii, Bojnická
10, Bratislava - poplatok na dani
z nehnuteľnosti
6. OSIVÁR,
a.s.,
Stummerova
1276,Topoľčany - poplatok na dani
z nehnuteľnosti
7. OZETA,
odevné
závody,
a.s.
Veľkomoravská 9, Trenčín - poplatok na
dani z nehnuteľnosti
8. STAR, a.s., Kragujevská 4, Žilina - poplatok na dani z nehnuteľnosti
9. STROJ-TRAK, spol. s.r.o., Pod kalváriou
1278, Topoľčany - poplatok na dani
z nehnuteľnosti
10. Drevona , spol. s.r.o., Pod kalváriou
2008, Topoľčany - poplatok na dani
z nehnuteľnosti
11. Topmäso, spol. s. r.o., Streďanská,
Topoľčany - poplatok na dani
z nehnuteľnosti
12. TOPRENT, s.r.o., Pod kalváriou
2352, Topoľčany - poplatok na dani
z nehnuteľnosti
13. VD Kovostav, Slatinka nad Bebravou poplatok na dani z nehnuteľnosti
14. SEMTOP, a.s., Odbojárov 297, Topoľčany
- poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov

Táto plocha
je určená aj na Vašu reklamu,
prípadne drobné oznamy.
Podrobnejšie informácie môžete získať
u predsedu mediálnej rady MsZ na tel. čísle: 5340 255
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ZAVEDENIE EURA NA SLOVENSKU - UKÁŽKA EUROMENY

AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ?
PAPIER
Do modrých kontajnerov sa
vhadzujú:
Papierové obaly, krabice,
kartóny, noviny, časopisy,
kancelársky papier, reklamné
letáky a pod.
Nevhadzuje sa
Mokrý, mastný papier alebo znečistený papier,
asfaltový a dechtový papier, použité plienky
a hygienické potreby

KOVY
Do zelených kontajnerov sa
vhadzujú:
Kovové obaly, konzervy,
kovové výrobky a súčastky,
alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy
je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp.
do zberných dvorov.
Nevhadzuje sa
Kovové obaly kombinované s iným obalom,
napr. obaly od zubnej pasty

SKLO
Do zelených kontajnerov alebo igelitových vriec
sa vhadzuje:
Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené
nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod.
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Nevhadzuje sa
Keramika, porcelán,
autosklo, zrkadlá, TV
obrazovky a pod.

PLASTY A
NÁPOJOVÉ KARTÓNY
Do žltých kontajnerov alebo igelitových vriec sa
vhadzujú:
PET fľaše od nápojov (ich objem
je potrebné najskôr znížiť napr.
zošliapnutím, stlačením),kelímky,
sáčky, fólie a pod.
Nevhadzuje sa
PET fľaše od potravinárskych olejov,
novodurové trúbky, obaly od
nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálie, farby a pod.
V prípade, že vo vašej obci sa tieto obaly zbierajú,
odhadzujte ich do kontajnerov,
alebo igelitových vriec na to určených. Nápojové
kartóny je potrebné pred ich
vyhodením vypláchnuť a zmenšiť
ich objem napr. zošliapnutím.
Patria sem:
Nápojové kartóny od mliečnych
výrobkov, džúsov a pod.

Viete čo znamenajú tieto značky?
Každý obal je vyrobený z nejakého materiálu.
Aby bolo možné identiﬁkovať tento materiál,
sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré
nás informujú, ako máme s takým obalom po
použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento
obal je možné recyklovať. Číselné označenie
alebo skratka nás informuje o materiále, z ktorého je
obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru
(ako triediť) máme obal najskôr odhodiť.
Panáčik s košom znamená, že použitý obal
máme vhodiť do príslušného kontajnera. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené
rôzne chemické prípravy, je potrebné sa riadiť
podľa pokynov ich výrobcu.
„ZELENÝ BOD“ je registrovaná ochranná
známka. Toto logo na obaloch výrobkov
informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji
systému ZELENÉHO BODU, ktorého hlavnou
úlohou je podpora separovaného zberu a osveta
obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu
k životnému prostrediu.
ZBERNÝ V niektorých obciach je možné odpady
z obalov (najmä tých obalov, ktoré nie je
DVOR možné z dôvodov ich veľkosti odhodiť
do určených kontajnerov) odovzdať
do zberných dvorov. V prípade, že nemáte informáciu
o umiestnení zberných dvorov kontaktujte zástupcov
miestnej samosprávy.

AK BUDEME KVALITNE SEPAROVAŤ, O TOĽKO
MENEJ BUDEME ZA ODPAD PLATIŤ!!!

SEPTEMBER  OKTÓBER 2008

K I N O SPOLOČENSKÝ DOM
23. 24. 25. IX. 2008

7.,8.,9. X. 2008

utorok streda, štvrtok o 19, 00 hodine

utorok, streda, štvrtok o 19, 00 hodine

21.,22.,23. X. 2008

NEUVERITEĽNÝ HULK

HELLBOY II: Zlatá armáda

utorok, streda, štvrtok o 19, 00 hodine

ZOZNÁMTE SA S DAVEOM

26. 27. 28. IX. 2008

10.,11.,12. X. 2008

piatok, sobota, nedeľa o 17, 00 a 19, 00 hodine

piatok, sobota, nedeľa o 17, 00 hodine

24.,25.,26. X: 2008

WALL – E

LOVCI DRAKOV

piatok, sobota, nedeľa o 19, 00 hodine

O 19, 00 hodine

30. IX. a 1. 2. X. 2008
utorok, streda, štvrtok o 19, 00 hodine

MÚMIA:
HROB DRAČIEHO CISÁRA

TEMNÝ RYTIER
14.,15.,16. X. 2008
utorok, streda, štvrtok o 19, 00 hodine

V BRUGÁCH

4.,5. X. 2008
sobota, nedeľa o 19, 00 hodine

18., 19., X. 2008

U MĚ DOBRÝ

sobota, nedeľa o 19, 00 hodine

TOBRUK
28.,29. X. 2008
utorok, streda o 19, 00 hodine

MAMMA MIA
30.,31. X. 2008
štvrtok, piatok o 19, 00 hodine

DAJTE SI POZOR NA ZOHANA

DOSTANTE AGENTA SMARTA
OSTATNÉ AKCIE MSKS TOPOĽČANY

27. IX. 2008 štvrtok , Dom kultúry Topoľčany
FEST-FEST, kresťanský hudobný festival
3. X. 2008 piatok , Spoločenský dom Topoľčany
NOŽNIČKY - komédia, Nová scéna Bratislava
2. X. 2008 štvrtok, Dom kultúry Topoľčany, Topoľčiansky jarmok,
kultúrny program
od 16, 00 hodiny- 22, 00 hodiny
Dychová hudba Nadličanka
3. X. 2008 piatok, Dom kultúry Topoľčany, Topoľčiansky jarmok, kultúrny
program
od 16, 00 hodiny – 22, 30 hodiny
Hudobná skupina Express Topoľčany
4. X. 2008 sobota, Dom kultúry Topoľčany, Topoľčiansky jarmok, kultúrny
program
od 10, 00 hodiny - 14, 00 hodiny
Country music Texas Topoľčany
od 16, 00 hodiny – 22, 30 hodiny
Hudobná skupina Univerz Topoľčany
11. X. 2008 sobota od 19, 00 hodiny, Dom kultúry Topoľčany
STRETNUTIE OSAMELÝCH
17. X. 2008 piatok od 19, 30 hodiny , Spoločenský dom Topoľčany
Miss Topoľčany
18. X. 2008 sobota od 20, 00 hodiny, Dom kultúry
Spoločenská zábava pre záhradkárov
22. X. 2008 streda od 19, 00 hodiny, Dom kultúry
Rockový koncert hudobná skupina SABA s hosťami
6. XI. 2008 štvrtok od 16, 30 a 19, 30 hodiny, Spoločenský dom Topoľčany
Radošinské naivné divadlo
Niekto to rád slovenské

8. XI. 2008 sobota od 19, 00 hodiny, Dom kultúry Topoľčany
STRETNUTIE OSAMELÝCH
5. XII. 2008 piatok od 16, 00 hodiny, Námestie M.R. Štefánika, Topoľčany
Mestský Mikuláš
rozsvietenie vianočného stromčeka
6. XII. 2008 sobota od 19, 00 hodiny, Dom kultúry Topoľčany
STRETNUTIE OSAMELÝCH
7. XII. 2008 nedeľa od 16, 00 hodiny, Dom kultúry Topoľčany
Top playback show
31. XII. 2008 streda od 19, 30 hodiny, Areál letného kúpaliska
Silvestrovský ohňostroj
streda od 21, 00 hod. do 02 ,00 hod., Nám. M. R. Štefánika,
Topoľčany
Silvestrovský zábavný program

TOPOĽČIANSKA HUDOBNÁ JESEŇ
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TOPOĽČANY
7. X. 2008 TERRA MUZICA – Gitarové duo
SKDK od 17, 00 hodiny
28. X. 2008 Klavírne trio – ZUŠ L. Mokrého Topoľčany
ZUŠ L. Mokrého Topoľčany od 17, 00 hodiny
Mestské kultúrne stredisko, Nám. Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany
E-mail: msksty@msksty.sk, Web: www.kulturato.sk
Telefón: 038 5323569, 0903 572869
Bc. Rudolf Chovanec
riaditeľ MsKS Topoľčany
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DELEGÁCIA FRANCÚZOV
Z PYRENEJÍ V TOPOĽČANOCH

14. ROČNÍK
TOPOĽČIANSKYCH HODOV

Francúzska delegácia z oblasti pod Pyrenejami z mesta Astis.

Slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta Topoľčany starostkou Astisu –
Pierrette Barzu a vedúceho delegácie – Jean, Pierre Brot.

Topoľčianske hody sa v tomto roku niesli v znamení osláv 835.
výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. V tomto kontexte
boli hody pripravované a okrem tradičných atrakcií pre najmenších,
občerstvenia pre tých väčších, koncertov a kultúrnych vystúpení
pre kultúrychtivých sa na topoľčianskom námestí objavila aj
družina kráľa Bela IV., ktorý slávnostne odovzdal už spomínanú
písomnú zmienku do rúk primátora mesta Petra Baláža so želaním
ďaľšieho dobrého spravovania nášho mesta. Celý akt sa odohral
za účasti významných predstaviteľov samosprávy, štátnej správy,
predstaviteľov našich partnerských miest z českých Luhačovíc,
nemeckého Arternu a poľského Rybnika a hlavne občanov mesta
Topoľčany. Svojou prítomnosťou nás poctil i predseda Nitrianského samosprávneho kraja Doc. Milan Belica.
Spoločná fotograﬁa predstaviteľov mesta Astis a mesta Topoľčany.

Mgr. Janetta Kadliečková
vedúca organizačného odboru
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