noviny pre občanov mesta Topoľčany
občasník

II. číslo 2008

zdarma

TOPOĽČANY MAJÚ ĎALŠIE PARTNERSKÉ MESTO
V júni Topoľčany podpísali zmluvu o partnerskej spolupráci s
poľským mestom Rybnik, ktorý sa tak stal piatym partnerským mestom Topoľčian. Topoľčany majú oﬁciálne potvrdenú spoluprácu s
mestami Einbeck a Artern v Nemecku, s mestom Mazingarbe vo
Francúzsku a s macedónskym mestečkom Topolcani. Partnerstvo
medzi mestami sa obvykle potvrdzuje po niekoľkých rokoch vzájomných návštev oﬁciálnych predstaviteľov miest, po dlhšom období spolupráce, týkajúcej sa športu, kultúry, či výmen mládeže. Obojstranné
návštevy sú príležitosťou k spoznaniu fungovania či spravovania tejktorej oblasti v meste. Prípadný podnet treba následne prispôsobiť
miestnym pomerom. Spolupráca medzi mestami Topoľčany a Rynik
sa zakladajá na spoločensko – kultúrnych, športových a hospodárskych kontaktoch. Realizácia budúcich spoločných projektov bude
spočívať v šírení informácií medzi občanmi o spriatelenom meste, v Ing. Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany a Adam Fudali, primátor mesta Rybnik pri podpise zmluvy o partnerskej spolupráci na MsÚ Rybnik v Polsku.
nadväzovaní kontaktov medzi školami, vo výmenách detí a mládeže,
v realizovaní kultúrnych a športových projektov a projektov podporujúcich hospodársky rozvoj, pri spoluúčasti kompetentných inštitúcií,
organizácií a asociácií v každom z partnerských miest, ale najmä pri plnom využití programov Európskej únie.
Partnerské zmluvy medzi mestami sa vždy podpisujú pri konkrétnej príležitosti. Oﬁciálnu spoluprácu s budúcim partnerským mestom –
českými Luhačovicami - budú Topoľčany podpisovať v auguste počas Topoľčianskych hodov pri príležitosti 835. výročia 1. písomnej zmienky
o meste.
Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca organizačného odboru

XIV. ROČNÍK TOPOĽČIANSKYCH HODOV 15. - 17.8.2008

15.8.2008 - piatok
16.00 ukážka ľudovej krojovanej svadby - Nám. M. R. Štefánika
19.30 koncert topoľčianskej hudobnej skupiny TRYAMERA - Nám. M.R.Štefánika
dievčenská hudobná skupina „MINK”

16.8.2008 - sobota
9.00
15.00 - 18.30
18.00 - 23.00
19.30

Deň ľudových remesiel - Nám. M. R. Štefánika
Hodujte s TOPVAROM - Nám. M. R. Štefánika
koncert hudobnej skupiny TOP KVINTET pred Domom kultúry
koncert rockovej skupiny SÁBA - Nám. M. R. Štefánika

17.8.2008 - nedeľa

13.00 - 15.00 koncerty dychových hudieb na sídliskách
15.00 - 15.45 koncert dychovej hudby SKÝCOVANKA na Nám. M.R.Štefánika
16.00 Veľký hodový kultúrny program - Nám. M. R. Štefánika
- príhovor primátora mesta
- historický obraz
- tanečné skupiny NOVUM a TOSUMA
- folklórny súbor Družba
- G-STRINGS electric violin trio
- Maja Velšicová
- súbory z družobných a partnerských miest zo zahraničia
18.30 rozprávka pre deti O dvoch babkách ježibabkách - divadelná sála Spoločenský dom
19.30 koncert hudobnej skupiny Y - Band - Nám. M. R. Štefánika
16.00 - 20.00 koncerty hudobných skupín pri letných terasách
16.00 - 23.00 koncert hudobnej skupiny EXPRES pred Domom kultúry

HODOVÝ JARMOK, OBČERSTVENIE, KOLOTOČE A INÉ HODOVÉ ATRAKCIE 1
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OBCHVAT MESTA TOPOĽČANY
Štátna cesta I/64 je dôležitou dopravnou tepnou - spojnica priemyselnej oblasti horného Ponitria s južným Slovenskom. Trasa cesty
I/64 najmä v okrese Topoľčany prechádza husto osídlenou oblasťou
a prieťah cez mesto Topoľčany je jedným z najnevhodnejších úsekov
celej trasy. Vyznačuje sa mnohými miestnymi závadami, negatívnym
vplyvom na životné prostredie celého mesta, nehodovosťou a dopravnou preťaženosťou.
V záujme odľahčiť centrum mesta Topoľčany vzišla myšlienka
vybudovať obchvat mesta mimo jeho zastavané územie, ktorá
bola zavŕšená rozhodnutím o umiestnení stavby č.ÚPA 148/90 zo
dňa 5.4.1990, vydaným vtedajším odborom územného plánovania a architektúry MsNV v Topoľčanoch. Trasa preložky I/64 bola
naplánovaná so začiatkom za obcou Chrabrany v smere od Nitry,
pokračovaním samotnej trasy preložky popri rieke Nitre, čiastočne
v telese cesty III/0459 vedúcej do Práznoviec. Pred obcou Práznovce
sa trasa preložky odkláňa doľava, križuje rieku Nitru a vyústi na
pôvodnú trasu cesty I/64 pred obcou Krušovce.
V r.1994 bola ukončená I.etapa obchvatu mesta so začiatkom trasy
za obcou Chrabrany v smere od Nitry po vtedajšie pôvodné napojenie cesty III/06490 do Solčian, ktorá sa opäť vracia po ul.Čsl.
armády na ul.Krušovskú späť do centra mesta. Vybudovaním I.časti
obchvatu sa však nevyriešila základná požiadavka vylúčiť z mesta
tranzitnú dopravu. I naďalej sa v centre mesta križujú štátne cesty
I/64 a II/499 /cesta z Piešťan pokračujúca po ul.Tovarníckej a časti
ul.Čsl.armády po križovatku s ul.Krušovskou/. Tento stav zaťažuje
samotné centrum ako i priľahlé obytné zóny nadmerným hlukom.

Výsledkom niekoľkoročného úsilia predstaviteľov okresu ako i mesta
Topoľčany bolo zahájenie dokončenia II.etapy obchvatu vybudovaním okružnej križovatky s napojením mesta Topoľčany a cesty do
Solčian na preložku cesty I/64, ktorá bola spriechodonená v r. 2006.
II.etapa preložky cesty I/64 sa zrealizovala iba po km 0,400 tj. tesne za
okružnou križovatkou.
Druhá etapa je rozčlenená na dva samostatné úseky. V súčasnosti
sa realizuje výstavba 1.úseku, ktorý začína za okružnou križovatkou
od km 0,400 cesty I/64 a bude končiť za plánovanou stykovou
križovatkou smerom na Práznovce. Druhý úsek začne od tejto
križovatky pred plánovaným mostom cez rieku Nitru a bude končiť
na existujúcej ceste I/64 pred obcou Krušovce. Podľa nám dostupných informácií sa má druhá etapa a teda ukončenie celého
obchvatu zrealizovať do r. 2010 až 2011.
Vybudovanie obchvatu vytvorí podmienky pre odklon tranzitnej dopravy a z časti aj zdrojovej dopravy z centra mesta a tým
prispeje k väčšej plynulosti, bezpečnosti a hospodárnosti dopravy
i k zlepšeniu životného prostredia obyvateľov. Taktiež vytvorí predpoklady pre dobré dopravné sprístupnenie priemyselného parku,
ktorý chce mesto Topoľčany umiestniť vedľa momentálne budovaného 1.úseku II.etapy obchvatu, približne v strede priestoru medzi
okružnou křižovatkou a Práznovcami. Dopravne aj technicky bude
napojený z cesty III/06490 do Solčian.
Ing. Peter Baláž
primátor mesta

1. JANUÁR 2009 – BUDE PLATIŤ NOVÁ MENA EURO
Európska komisia v máji 2008 odporučila vstup Slovenska do eurozóny.
Začiatkom júla 2008 sa dozvieme akým kurzom sa bude
prepočítavať slovenská koruna na euro.
S prechodom na novú menu sa niektorí stretnú po prvý krát a možno
majú aj strach z toho, čo táto zmena prinesie.
Euro bolo zavedené už v 15 krajinách. K ochrane spotrebiteľa a proti
neoprávnenému zvyšovaniu cien bude slúžiť aj duálne zobrazovanie cien. Obchodníci budú od augusta a počas celého roka 2009
zverejňovať ceny v slovenských korunách a v eurách.
Pri zaokrúhľovaní budú platiť tiež presné pravidlá ako napr.
dôchodky sa budú zaokrúhľovať smerom nahor a dane smerom nadol.
Všetci si budeme musieť zvyknúť, že ceny budú číselne nižšie ako
doteraz. Opäť si zvykneme na tú skutočnosť, že budeme používať pri
platení viac mincí ako doteraz.

Na jedno a dvojeurových minciach bude slovenský dvojkríž na
trojvrší obkolesený 12 hviezdami, ktoré symbolizujú úniu.
Bratislavský hrad bude na 50, 20 a 10 centových minciach.
Na minciach najmenšej hodnoty bude znázornený tatranský štít
Kriváň.
Po rozhodnutí o konverznom kurze budú pripravené ďalšie informácie aj s vyobrazením mincí a bankoviek, ktoré budeme používať
od 1. 1. 2009.
JUDr. Edita Brösztlová
prednostka MsÚ

A trochu z histórie:
Symbol eura je odvodený z gréckeho písmena Epsilon, keďže
Grécko sa považuje za kolísku európskej civilizácie, zároveň pripomína písmeno E, prvé písmeno Európy. Dvojité prečiarknutie má
predstavovať silu a stabilitu európskej meny.
Myšlienka jednotnej meny, ktorá by platila v celej Európe je stará
asi 60 rokov.
Eurobankovky a euromince sa objavujú po prvý raz v roku 2000
a vtedy bola táto mena zavedená v 12 štátoch.
Eurom sa dá platiť aj v malých európskych krajinách, ako sú Vatikán,
Monako a San Marino.
Neoﬁciálne sa používa aj v Čiernej hore, Kosove a Andorre.
Súťaž o národné motívy zobrazené na eurominciach prebehla v roku
2005.
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DOKUMENTY NA VLASTNÉ OČI
Ak si Mesto Topoľčany chce pripomínať 835. výročie prvej písomnej zmienky o svojom meste možno by nebolo zbytočné
ukázať obyvateľom niektoré hodnoverné dokumenty z histórie.
Príležitosťou ako si pripomenúť 835. výročie prvej písomnej zmienky
o meste Topoľčany je určené slávnostné zasadnutie MsZ 11. septembra 2008, kedy bude vydaná aj príležitostná pečiatka a ﬁlatelisti si ju
môžu oraziť v tento deň na pošte v Topoľčanoch.
Uznávame, že do Nitrianskej kotliny už od dávna
a nesporne patrí lokalita dnešných Topoľčian spojená
s osídlením už od praveku. Z mladšej doby bronzovej
(1250 - 800 pred n. l.) sa na starom cintoríne našla
bronzová ružicová spona a v časti Nad palandou
aj náznak žiarového obetiska. V období 4. – 2. stor.
pred n. l. tu žili Kelti aj Germáni. Slovanské kmene do
týchto miest prišli asi v 6. storočí. Menšiu sídliskovú jednotku v priestore súčasného mestského jadra dokladajú
nálezy veľkomoravskej keramiky. Prvá nepriama nedoložená
písomná zmienka o sídle Tapulchan možno pochádza z rokov
1173 až 1196, lebo sa zachovala len darovacia listina uhorského
kráľa Bela IV. (panoval 1235 - 1270) z roku 1235, ktorou daroval
Topoľčany spolu s Tovarníkmi a zaniknutou osadou Ilúš (Ílovec)
svojmu vernému dvoranovi (správcovi kráľovských stajní) Dionýzovi synovi Dionýza. V listine sa okrem iného uvádza, že už Belov
starý otec kráľ Belo III. (panoval 1173 – 1196) daroval Topoľčany
šľachticom Seudovi a Martinovi. Nespomína sa však, kedy presne
k tomu došlo a či o tomto akte bola vydaná aj donačná listina. Prvá priama písomná zmienka o existencii Topoľčian
teda pochádza z roku 1235 a nepriama zmienka niekedy z

rokov 1173 - 1196. Topoľčany sa spomínajú ako
„civitas“ v záznamoch z rokov 1333 – 1335 a ako
„regia civitas“ v dekréte uhorského kráľa Karola Róberta z
roku 1342. Nevie sa, kedy Topoľčany získali mestské privilégiá.
Zaujímavé osudy mal asi aj cirkevný život obyvateľov
Topoľčian, lebo najstaršia písomná zmienka o katolíckom kostole
v meste je asi z roku 1285. Terajší kostol (stavaný od r. 1731, vysvätený
v r. 1740 a renovovaný v r. 1927) je z neskorobarokovej prestavby na
prelome 18. a 19. storočia. Asi od roku 1780 stoja na námestí štyri
sochy (Immaculata, Trojica, Florián, Nepomucký). Zaujímavé údaje
o Topoľčanoch sa možno skrývajú aj v ďalších cirkevných i svetských
kronikách.
Mgr. Dušan Jedinák
poslanec MsZ

INFORMÁCIA O KOMPOSTÁRNI
Mesto Topoľčany v roku 2006 vybudovalo za pomoci
ﬁnančných prostriedkov z EÚ kompostáreň bioodpadov mesta
Topoľčany (ďalej len kompostáreň). Kompostáreň je vybudovaná
na ul. Pivovarníckej v Topoľčanoch, naproti ﬁrme SEWS Slovakia
s.r.o. Topoľčany. V prevádzke je od roku 2007. Prevádzkovateľom
kompostárne je na základe uzatvorených zmluvných vzťahov ﬁrma Schwarz-Eko spol. s r.o. Topoľčany. Spracováva sa tu biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad, verejnej zelene, parkov, cintorínov
a ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení. Jedná sa o lístie, trávu, konáre, vyschnuté
dreviny alebo i dreviny po výrube. Výsledným produktom kompostárne je kompost – organické hnojivo. Kompost je majetkom
mesta. Mesto Topoľčany sa rozhodlo časť kompostu v prípade záujmu poskytnúť bezodplatne občanom mesta, ktorí majú záhradky
na území mesta. Odber kompostu riadi ﬁrma Schwarz-Eko spol.
s r.o. Topoľčany. Telefonické spojenie na kompostáreň: mobil č.
0911278475. Pracovný čas v kompostárni je pondelok až piatok
od 7,00 hod. do 15,00 hod. Mesto Topoľčany upozorňuje, že zatiaľ
nebola vykonaná certiﬁkácia kompostu. Je uskutočnené iba agrochemické skúšanie kompostu, ktoré nevylučuje jeho použitie na
verejnú zeleň a do záhrad. Protokol o skúške fyzikálno-chemických ukazovateľov kompostu zabezpečila ﬁrma Schwaz-Eko s.r.o.
Topoľčany, v prípade záujmu Vám ho poskytne k nahliadnutiu.
Pre správne nakladanie s kompostom mesto Topoľčany pripravilo návod ako s kompostom nakladať. Kompost má záhradkárovi
pomáhať a dopestované plodiny musia byť zdraviu nezávadné.
Ing. Ladislav Bakič, vedúci OVŽP a VK
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ODPORÚČANÉ MIEŠANIE PRE KOMPOST
kvetinová zem pre ťahavé
rastliny, balkónové a izbové
kvetiny

1 : 4 (kompost : pôda)

pestovanie krovín

1 : 4 (kompost : pôda)

zelenina
kapusta, zemiaky, pór, rajčiny
a uhorky
mrkva, cibuľa, šalát, špenát
červená repa, reďkovka, zeler
fazuľa, hrach, bylinky

4 – 6 litrov kompostu na m²
pred výsevom alebo vysadením
2 – 3 litre kompostu na m² pred
výsevom alebo vysadením
1 – 2 litre kompostu na m² pred
výsevom alebo vysadením

ovocné stromy, bobuľovité
kríky, okrasné dreviny a
jahody

1 – 3 litre kompostu na m² za
rok

trávniky

1 – 2 litre kompostu na m² za
rok v čase rastu

novozaložený trávnik

do 15 litrov kompostu na m²
(jednorázovo) množstvo záleží
od akosti pôdy

VÝMENA ZNÁMOK
PRE PSOV
Mesto Topoľčany oznamuje
všetkým majiteľom psov, že v
tomto roku sa vydávajú nové
registračné známky pre psov.
Občania, ktorí majú uhradenú
daň za psa pre rok 2008 si môžu
tieto známky vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Topoľčanoch, Nám.
M. R. Štefánika 1/1, II. posch.,
č. dverí 306 v termíne do 31.8.2008.
Známky vydané pred rokom 2008
už nebudú platné.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí sú vlastníkmi alebo držiteľmi psov starších ako 6 mesiacov a týchto nemajú
z rôznych dôvodov prihlásených (okrem psov so špeciálnym
výcvikom, ktorých vlastnia alebo používajú občania s ťažkým zdravotným postihnutím), aby tak učinili čím skôr, nakoľko sa priebežne
vykonávajú kontroly na zistenie skutočného stavu psov a kontroly
udržiavania čistoty okolia v rámci mesta a Malých a Veľkých Bedzian.
Ing. Ľuboš Štrba
vedúci ekonomického odboru

VÝMENA ROZVODOV NA SÍDLISKU JUH
V roku 2007 mesto Topoľčany dodávateľským spôsobom zrealizovalo výmenu rozvodov ÚK na sídlisku Stred II s investičnými nákladmi 2,8 mil. Sk a dokončilo III. etapu výmeny rozvodov ÚK na sídlisku
Východ. Celkové investičné náklady na výmenu rozvodov na sídlisku
Východ predstavovali čiastku vo výške takmer 31 mil. Sk.
V mesiaci máj 2008 mesto Topoľčany zahájilo výmenu rozvodov ÚK
na sídlisku JUH. Realizácia uvedenej investičnej akcie je súčasťou celkového riešenia modernizácie zásobovania teplom objektov na sídlisku
JUH v súlade so schválenou koncepciou rozvoja mesta Topoľčany
v tepelnej energetike.
Dodávka tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody
/TÚV/ sa presunie z centrálnych výmenníkových staníc do jednotlivých zásobovaných objektov , kde budú osadené domové výmenníkové stanice /DVS/. Zároveň budú úplne nahradené súčasné morálne
a fyzicky zastaralé 4 – trubkové rozvody ÚK a TÚV novým predizolovaným potrubím. Stavebné práce budú realizované v letných mesiacoch a sú rozdelené na roky 2008 a 2009. Na realizáciu výmeny rozvodov ÚK na sídlisku JUH sú v rozpočte mesta Topoľčany na rok 2008
vyčlenené ﬁnančné prostriedky vo výške 14 mil. Sk.
Ing. Alžbeta Melicherová
vedúca odboru správy majetku a služieb

INTENZIFIKÁCIA SEPAROVANÉHO ZBERU V MESTE TOPOĽČANY
Mesto Topoľčany pripravilo rozšírenie separovaného zberu
z troch komodít (papier, sklo, plasty) na päť komodít (sklo , papier, plasty, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály).
V najbližšom čase budú rozmiestené po území mesta Topoľčany na sídliskách farebne rozlíšené, označené 1100 l nádoby na separovaný zber. Modrý kontajner je určený na
separáciu papiera, žltý kontajner je
určený na separáciu plastov a viacvrstvových materiálov (tetra
pack-y) a zelený kontajner
je určený na separáciu skla
a kovových obalov. V rodinných domoch bude občanom
doručený väčší počet vriec.
Tak aby mohli občania bývajúci
v rodinných domoch separovať odpad podľa tejto skladby. Do jedného
vreca sklo a kovové obaly, do druhého
plasty a viacvrstvové materiály a do
tretieho vreca papierové komodity.
Intenziﬁkáciu separovaného zberu
mesto mohlo uskutočniť po získaní
nenávratnej účelovej dotácie z Recyklačného fondu. Recyklačný fond pridelil mestu
ﬁnančné prostriedky vo výške 3 900 000,-SKK.
Mesto uvoľnilo z rozpočtu mesta na intenziﬁkáciu
separovaného zberu ﬁnančné prostriedky vo výške
205 000,-SKK. Podmienkou získania ﬁnančných prostriedkov
z Recyklačného fondu bolo, že mesto Topoľčany sa zmluvne zaviazalo
vyseparovať stanovené množstvá komodít (skla, papiera, plastov, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov) podľa
dohodnutej nábehovej krivky dohodnutej na dobu piatich rokov. Ak
mesto nebude plniť dohodnuté množstvá, je povinné dotáciu vrátiť.
Preto je veľmi dôležité, aby ste sa i Vy zapojili do separácie komunál-

neho odpadu. Za týmto účelom sme pripravili informačný materiál,
ktorý sa Vám dostáva v týchto dňoch do rúk.
Separovaním komunálneho odpadu chránite životné prostredie
a zároveň šetríte. Najefektívnejšou formou separácie sa javí triedenie
komunálneho odpadu priamo pri zdroji t.j. priamo v domácnostiach.
Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu ako druhotnej
suroviny predstavuje efektívnejšie
a hlavne šetrnejšie nakladanie s odpadom ako jeho likvidácia na skládkach a v spaľovniach.
Pri dôslednom separovaní odpadov môže mesto ušetriť náklady
potrebné na zvoz odpadu a hlavne
poplatky za jeho uloženie na skládke.
Poplatky sa každoročne zvyšujú zo
zákona. Jednou z možnosti ako tieto
poplatky znížiť je práve separácia komunálnych odpadov. Poplatok za uloženie
je závislý aj od množstva uloženého komunálneho odpadu na skládke ako aj jeho
skladby. Čím viac komodít sa z komunálneho odpadu vyseparuje, tým je poplatok
nižší. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa do
separovaného zberu zapojil každý dom, každý
občan. Podľa úspešnosti separovaného zberu potom bude možné ušetriť náklady za skládkovanie, čo
umožní mestu znížiť miestny poplatok za nakladanie s
komunálnym odpadom.
Bez ochoty a dôslednosti účastníkov separovania dodržiavať
zásady separovania, vytýčené ciele nie je možné dosiahnuť. Verím, že
spoločnými silami sa nám to podarí.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta
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PRÍSPEVKY V SOCIÁLNEJ
OBLASTI
Jednou z foriem sociálnej pomoci
je poskytovanie ﬁnančných príspevkov.
Mesto môže podľa zákona o hmotnej núdzi
poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi. Okrem toho mesto podľa zákona o
obecnom zriadení uplatňuje svoju sociálnu politiku aj poskytnutím jednorázového
príspevku občanom, ktorých príjem nepresahuje 1,2-násobok životného minima
a ocitli sa v zložitej sociálnej situácii. Pre
poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazového príspevku má
mesto Topoľčany schválené Zásady poskytovania príspevkov na riešenie zložitých
sociálnych situácií, ktoré sú zverejnené na
internetovej stránke mesta.
V zmysle týchto Zásad mesto zo svojho
rozpočtu poskytuje občanom príspevky
za účelom zmiernenia ich nepriaznivej
sociálnej a ﬁnančnej situácie. Čerpanie
ﬁnančných prostriedkov na výplatu príspevkov môže byť iba do výšky schváleného
rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
Príspevky sa môžu poskytnúť občanom
s trvalým pobytom na území mesta
Topoľčany, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo sa ocitli v zložitej sociálnej
situácii. Nebudú priznané tým žiadateľom,
ktorí majú podlžnosti voči mestu alebo
tým žiadateľom, ktorí si neuplatnili svoje
zákonné nároky, ktoré im garantuje štát.
Žiadosť o priznanie príspevku je
potrebné presne špeciﬁkovať a podrobne
zdokladovať.
V osobitných prípadoch žiadosti posudzuje Komisia sociálna, bytová a zdravotnícka MsZ Topoľčany.
Zásady boli schválené s účinnosťou od
17. 3. 2008 a sú platné pre rok 2008. Tlačivo
žiadosti je možné si vyzdvihnúť osobne na
č. dv. 203, prípadne stiahnuť z internetovej
stránky mesta.
Ing. Eva Jančeková
vedúca odboru starostlivosti o občanov,
podnik. činností, region. rozvoja a školstva

MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT MESTA TOPOĽČANY
V školskom roku 2007/2008 mládežnícky parlament mesta Topoľčany inicioval a organizoval
podujatia týkajúce sa života mladých ľudí mesta Topoľčany. Počas štyroch oﬁciálnych zasadnutí mládežníckeho parlamentu boli prerokovávané aktivity, ktoré počas školského roka
2007/2008 mládežníci zorganizovali alebo sa do jednotlivých aktivít zapojili. Medzi aktivity
charitatívneho charakteru patrili: Daruj radosť kamošovi (kultúrno – spoločenské popoludnie
v čase pred Vianocami pre deti z detských domovov, špeciálnych základných škôl a domovov
sociálnej starostlivosti z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja), zbierky Deň narcisov v spolupráci s Ligou proti rakovine a Týždeň modrého gombíka v spolupráci so Slovenským výborom
pre Unicef, za túto zbierku dostal mládežnícky parlament ďakovný list a bol vyhodnotený
ako najúspešnejší kolektív v zbierke v meste Topoľčany. Počas organizovania Mikulášskej a
Veľkonočnej kvapky krvi mestským úradom sa mládežnícky parlament zapojil a pomohol tak
dobrej veci – darovať túto vzácnu tekutinu a pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac. Na poli
kultúrno – spoločenských aktivít sa podieľali na spoluorganizovaní Topoľčianskeho dňa detí.
Veľmi peknou aktivitou bolo zorganizovanie kultúrneho programu v kinosále spoločenského
domu pre deti z materských škôl a pre žiakov prvého stupňa základných škôl, na ktorý použili
ﬁnančné prostriedky určené v rozpočte mesta na činnosť parlamentu. A ako povedal Igor
Ondruš – predseda mládežníckeho parlamentu „chceli sme peniaze minúť na užitočnú vec,
nie pre seba, a tak sme ich venovali prostredníctvom tohto predstavenia deťom z Topoľčian“.
Pri získavaní ﬁnančných prostriedkov na činnosť mládežníckeho parlamentu sa mládežníci
pustili aj do školení a projektov, ktoré im môžu pomôcť v rozvíjaní ich činnosti. Zúčastnili sa
školenia zameraného na mládežnícku výmenu prostredníctvom programu „Mládež v akcii“,
ktorý zastrešuje IUVENTA. Nezaháľali ani v nadväzovaní kontaktov s inými mládežníckymi parlamentmi a vycestovali na stretnutie s mládežníckym parlamentom mesta Levice. Dúfame, že
nadviažeme na toto stretnutie a mládežníci budú mať možnosť spolupracovať na spoločných
aktivitách alebo projektoch. V športových aktivitách sa mládežníci predviedli dvojdňovým
halovým futbalovým turnajom v decembri 2007 a v júni 2008 usporiadali plážový volejbalový
turnaj na mestskom kúpalisku pre stredné školy v Topoľčanoch. Na obidvoch športových aktivitách sa hralo o pohár mládežníckeho parlamentu a vecné ceny.
Mládežnícky parlament mesta Topoľčany bude aj naďalej realizovať aktivity v prospech detí a
mládeže v Topoľčanoch a dúfame, že sa k týmto aktivitám postupne budú pripájať mládežníci
nielen z Topoľčian a zrealizujú spoločné projekty.
Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca organizačného odboru

VYHODNOTENIE ČINNOSTI ŠPORTOVÝCH KLUBOV V MESTE TOPOĽČANY ZA ROK 2007
Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ sa na svojich
zasadnutiach zaoberá aj činnosťou športových klubov v meste.
Zástupcovia klubov chodia pravidelne na komisiu informovať
o svojej činnosti, úspechoch, ale aj problémoch.
Športové kluby komisii jedenkrát za rok odovzdávajú vyhodnotenie činnosti klubu, ktoré slúži ako jedno z kritérií pri rozhodovaní
o poskytnutí dotácie.
V roku 2007 komisia evidovala 22 športových klubov, ktoré aj
oslovila, aby predložili vyhodnotenie svojej činnosti za rok 2007.
V týchto kluboch v roku 2007 bolo evidovaných 2 341 členov, z toho
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1 729 predstavuje mládež. Kluby majú 87 trénerov a 46 reprezentantov Slovenska.
Dotácie za rok 2007 boli športovým klubom poskytované
v zmysle VZN č. 12/2005 v znení dodatku č. 1/2006 a VZN č. 3/2007.
Za rok 2007 Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu MsZ
odporučila MsZ poskytnúť športovým klubom dotáciu vo výške
70 000,- Sk, ktorú kluby aj vyčerpali.
Okrem tejto čiastky boli klubom poskytnuté aj ďalšie príspevky
z Fondu poslancov MsZ.
RNDr. Pavel Valach, predseda komisie

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTA
ZA ROK 2007

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE – PRIESTUPKY
V 1. čísle Radničných zvestí v rámci zvyšovania právneho vedomia
Vás, čitateľov tohto občasníka, som sa venoval objasneniu ustanovení § 49 zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Okrem opísaných skutkov v ods. 1 písm. a-d, kedy sa priestupku dopustí osoba zavineným
konaním, sa priestupku dopustí aj ten, kto podľa ods. 1. písm. e „od
od
iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva
alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez
vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu
orgánu“. Čiže občania nemôžu
uplatňovať svoje nároky na inom občanovi násilím aj keď je nesporné,
že ich požiadavky sú oprávnené. O tom však musí rozhodnúť príslušný
orgán, ak nedôjde k dohode pri uplatňovaní majetkových práv. Podľa
písm. f toho istého odseku sa priestupku dopustí ten, kto „napomáha
napomáha
osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv
z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu“.
orgánu To znamená, že aj účasť pri vymáhaní majetkových práv je priestupkom! Zároveň si však musíte uvedomiť aj fakt,
že za určitých okolností opísané skutkové podstaty týchto priestupkov (v súvislosti s následkom konania) môžu byť posudzované ako
trestné činy. Za priestupky podľa písm. f možno uložiť pokutu do
3 000,- Sk, za priestupok podľa písm. e pokutu až do 10 000,- Sk.
V § 50 Zák. 372/1990 Zb. je deﬁnovaná skutková podstata „Priestupkov
Priestupkov
proti majetku
majetku“. Podľa ods. 1 sa priestupku dopustí ten, kto „úmyselne
úmyselne
spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom
alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto
konanie pokúsi“.
pokúsi Tu dávam do pozornosti aj ten fakt, že k spáchaniu
priestupku postačuje aj to, že sa o konanie opísané v § 50 pokúsi!
Aj keď príslušníci MsP môžu uložiť pokutu v blokovom konaní do
1 000,- Sk, páchateľovi hrozí pokuta do 10 000,-Sk. Záleží od okolností a rozsahu spôsobenej škody a od posúdenia príslušníkov MsP
či postačuje doriešenie hliadkou MsP na mieste, alebo bude vec
postúpená na doriešenie príslušnému orgánu. Ak vzniknutá škoda
presahuje 8 000,- Sk, nejedná sa už o priestupok, ale o trestný čin,
ktorý riešia orgány činné v trestnom konaní. Podobne aj prípad
krádeže, ktorej sa páchateľ dopustí opakovane, nie je priestupok, ale
trestný čin, pričom sa neprihliada na výšku vzniknutej škody. K tomu
je na OO PZ zavedená evidencia všetkých krádeží na území SR, čo
v praxi znamená, že všetky takéto skutky MsP oznamuje OO PZ a až
po vyhodnotení, že sa nejedná o trestný čin, dorieši priestupok v rozsahu svojich právomocí.
V ďalšom čísle sa zoznámite s priestupkami proti verejnému poriadku,
s ktorými sa stretávate najčastejšie a na spoluprácu pri ich zisťovaní
Vás chcem touto formou opätovne vyzvať. Ďakujem za telefonické
oznamy na bezplatnú tlf. linku 159, ktorých je priemerne viac ako 100
na mesiac, bol by som však rád, keby ich bolo ešte viac. Ak si páchatelia vandalských činov budú istí, že ich skutky nikto nevidí, nepočuje
a neohlási na políciu (MsP – 159, OO PZ – 158), budú ich páchať ďalej,
na čo v konečnom dôsledku doplatíme všetci, pretože ﬁnančné prostriedky na opravy nebudú použité na rozvojové projekty mesta.

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 14. mája 2008 schvaľovalo
rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Topoľčany za rok 2007. Za
toto obdobie mesto hospodárilo s prebytkom 8 154 tis. Sk, keď príjmy
rozpočtu mesta dosiahli objem 441 624 tis. Sk a výdavky rozpočtu 433
470 tis. Sk. Prebytok hospodárenia mesta slúži na tvorbu rezervného
fondu a zostatok prostriedkov je zapracovaný do rozpočtu nasledujúceho roka. Rezervný fond mesta dosiahol objem 20 mil. Sk.
Príjmy rozpočtu mesta sú tvorené najmä podielom na dani z príjmov fyzických osôb (objem 182 mil. Sk), ktorá je mestu poskytovaná
zo štátneho rozpočtu SR. Ďalšie významné čiastky predstavujú daň
z nehnuteľností 36 mil. Sk, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 22 mil. Sk, príjmy z prenájmu 35 mil. Sk, administratívne a správne poplatky 10 mil. Sk, príjmy z predaja budov
a pozemkov 25 mil. Sk, transfery 93 mil. Sk (zo štátneho rozpočtu,
VÚC a od obcí) a iné.
Takto získané ﬁnančné prostriedky sú používané v bežných
výdavkoch najmä v týchto oblastiach: na činnosť mestského
zastupiteľstva 2,5 mil. Sk, výdavky verejnej správy 62 mil. Sk (chod
mestského úradu, opravy údržba budov v majetku mesta, prevádzka
a údržba parkovísk, energie a pod.), splácanie úrokov z úverov zo ŠFRB
použitých na výstavbu nájomných bytov 7 mil. Sk, na činnosť mestskej
polície 11 mil. Sk, na cestnú dopravu 7,6 mil. Sk, na zvoz a likvidáciu
odpadu 36 mil. Sk, na údržbu verejnej zelene 12 mil. Sk, na verejné osvetlenie 12 mil. Sk, na prevádzku letného kúpaliska a športovísk 22 mil.
Sk, na predškolské a školské zariadenia 154 mil. Sk, na opatrovateľskú
službu 7 mil. Sk a iné.
V kapitálových výdavkoch najvýraznejšiu položku tvorila výstavba
bytov s ekonomickým nájomným na sídlisku JUH vo výške 18,5 mil.
Sk. Na rekonštrukciu tepelných rozvodov na sídlisku Stred II. a Východ
bolo vyčerpaných 6 mil. Sk, na vybudovanie futbalového ihriska
s umelým povrchom 16,7 mil. Sk. Na novom cintoríne bola ukončená
rekonštrukcia „Domu smútku“ v objeme 7 mil. Sk, rekonštrukcie pavilónov materských škôl si vyžiadali 2,6 mil. Sk (MŠ Ul. J. Kráľa, MŠ Ul.
Škultétyho, MŠ Ul. Ľ. Fullu, MŠ Ul. Tríbečská I.) a investície do základných škôl predstavovali 4,7 mil. Sk (vybudovanie zdroja tepla na ZUŠ Ľ.
Mokrého, vybudovanie a oplotenie ihriska s umelým povrchom na ZŠ
Tribečská ul., rekonštrukcia atletickej dráhy na ZŠ Tovarnícka ul., spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ Škultétyho
ul. a iné). V športovej hale na Ul. Bernolákovej bola vykonaná
rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia vo výške
1 mil. Sk a v budove na Bernolákovej ulici (bývalý MsÚ) rekonštrukcia
výťahov v objeme 2 921 tis. Sk. Bola zrealizovaná zámena budovy
Tribečského múzea za budovu ZUŠ Ľ. Mokrého, pričom doplatok
mesta predstavoval 2 453 tis. Sk. V cestnej doprave boli vynaložené
prostriedky v objeme 11 285 tis. Sk hlavne na rekonštrukcie miestnych
komunikácií, ale aj parkovísk a chodníkov.
Ing. Ľuboš Štrba, vedúci ekonomického odboru

Ing. Ľudovít Duša
náčelník MsP
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LETNÉ KÚPALISKO V TOPOĽČANOCH

NOČNÉ HAVRANY
„NOČNÉ HAVRANY“ začínajú pomáhať deťom, mládeži
a aj ostatným občanom už aj na území mesta Topoľčany.
Podľa vzoru Starej Turej a na základe iniciatívy primátora mesta,
poslancov MsZ, komisie verejného poriadku, verejno-prospešných
služieb a životného prostredia a náčelníka MsP, „Nočné havrany“
budú k dispozícii všetkým, ktorí to budú potrebovať v nočných uliciach mesta Topoľčany už od 20. 06. 2008. Dobrovoľníci – rodičia
sa na tom dohodli na stretnutí s primátorom mesta Ing. Petrom
Balážom 03. 06. 2008, ktorý prvých 9 občanov zapojených do projektu
prijal v priestoroch radnice mesta. V príhovore k zúčastneným ocenil ich snahu a chuť venovať voľný čas pomoci mládeži, ale aj iným
občanom mesta bez nároku na honorár s cieľom zvýšiť bezpečnosť
detí a mládeže ako aj pocit bezpečia pri pohybe po uliciach mesta
v nočných hodinách.
Projekt „Nočné havrany“ materiálne zabezpečil konateľ ﬁrmy EKO
stavín s. r. o. Ivan Polúch, ktorý sa vyjadril, že je cťou podieľať sa na projektoch, ktoré majú za cieľ pomáhať formovať najmladšiu generáciu,
generáciu našich detí a vnukov, ktorí budú po nás pokračovať v rozvoji
nášho mesta. Náčelník MsP pripravil ukážku materiálneho vybavenia,
spresnil podmienky v ktorých budú hliadky „Nočných havranov“
vykonávať svoju činnosť a v závere spoločne dohodli termíny, kedy
budú poskytovať potrebnú pomoc každému, kto o ňu požiada alebo
ju bude potrebovať.
Vážení čitatelia, očakávam, že o tejto aktivite oboznámite všetkých
rodinných príslušníkov a známych, ak stretnete hliadku „Nočných
havranov“ neostýchajte sa ich osloviť s prosbou o pomoc, informáciu
alebo aj keď by ste sa chceli iba bližšie oboznámiť s ich poslaním.
Hliadka bude označená vestami s nápisom a logom „NOČNÉ HAVRANY“ a budú ju tvoriť traja až piati členovia.
Ing. Ľudovít Duša
náčelník MsP

1. Prevádzková doba:
Letná sezóna v roku 2008: od 31. 05. 2008 do 31. 08. 2008
Otváracie hodiny:
mesiac
pondelok - piatok sobota - nedeľa
jún
13.00 - 19.00
10.00 - 19.00
júl – august
10.00 - 19.00
10.00 - 19.00

2. Vstupné a poplatky za poskytované služby:
PONDELOK  PIATOK
kategória
základné vstupné po 16.00 hod. permanentka
dospelí
60,00
35,00
400,00
deti 0 – 6 rokov

15,00

5,00

120,00

deti 6 – 15 rokov,
dôchodcovia,
ZŤP, študenti,
darcovia krvi

35,00

25,00

240,00

SOBOTA  NEDEĽA
dospelí
70,00

40,00

400,00

deti 0 – 6 rokov

25,00

10,00

120,00

deti 6 – 15 rokov,
dôchodcovia, ZŤP,
študenti, darcovia krvi 45,00

30,00

240,00

hromadný vstup
/školy, materské školy,
osobitné školy, školy
v prírode, tábory/
20,00

3. Služby:

Na snímke primátor mesta Ing. Peter Baláž s členmi „Nočných havranov“
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Úschova bicykla
15,00
Šatňa – skrinka
15,00
Bezpečnostná skrinka 30,00
Zapožičanie ležadla 20,00
Zapožičanie športových
potrieb
20,00

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ „BEZ ŤAHÁKA O...“
Dňa 16. mája 2008 sa v priestoroch Základnej školy na Tribečskej
ulici v Topoľčanoch uskutočnil 1. ročník vedomostnej súťaže družstiev
žiakov druhého stupňa topoľčianskych základných škôl o putovný
pohár primátora mesta Topoľčany „Bez ťaháka o ...“.
Organizátorom podujatia bolo mesto Topoľčany.
Súťaž „Bez ťaháka o ...“ je novinkou v kalendári školských podujatí.
Bude organizovaná každoročne a predstavuje jedno zo sprievodných
podujatí uskutočňovaných v súvislosti s každoročným pripomenutím
si významných májových dní (1. máj - Deň vstupu SR do EÚ /v r. 2004/,
5. a 9. máj - Dni Európy /vyhlásené v r. 1949 resp. v r. 1985/, 16.-17. máj
- výročie referenda o vstupe SR do EÚ /v r. 2003/). Medzi hlavné ciele
tejto súťaže patrí podpora vzdelávania mladých ľudí ako jednej zo
základných podmienok rozvoja mesta, regiónu, krajiny a celej Európy
rešpektujúc princípy formovania a rozvoja vedomostnej spoločnosti.
O súťaženie vo vedomostnej súťaži bol veľký záujem. Podujatia sa
zúčastnili trojčlenné družstvá siedmich základných škôl v Topoľčanoch.
Každé súťažné družstvo tvorili žiaci 8. ročníka ZŠ.
Jednotlivé družstvá riešili súbory vedomostných úloh v šiestich Víťazné družstvo 1. ročníka vedomostnej súťaže „Bez ťaháka o ...”
súťažných kolách. Každé súťažné kolo malo svoj symbolický názov:
Zľava : Marek Šuppa, Lucia Machová, Ján Ščelina - žiaci 8. A ZŠ, Tribečská ul., Topoľčany
1. kolo - „Bez ťaháka o všeličom“
Členovia družstiev na prvých troch miestach si prevzali diplomy
2. kolo - „Bez ťaháka o svete, ktorý nás obklopuje“
a
hodnotné
vecné ceny. Členovia družstiev na ďalších miestach získali
3. kolo - „Bez ťaháka o Európskej únii“
diplomy
za
účasť.
Všetkým súťažiacim boli odovzdané aj upomien4. kolo - „Bez ťaháka o Slovenskej republike“
kové
predmety
súvisiace
s témami jednotlivých súťažných kôl.
5. kolo - „Bez ťaháka o Nitrianskom samosprávnom kraji“
Prvý
ročník
vedomostnej
súťaže družstiev žiakov druhého stupňa
6. kolo - „Bez ťaháka o meste Topoľčany“
topoľčianskych základných škôl o putovný pohár primátora mesta
Organizátori súťaže pripravili pre každé súťažné družstvo súbory Topoľčany „Bez ťaháka o ...“ mal u zainteresovaných kladnú odozvu.
štyroch vedomostných úloh (otázok), ktoré boli usporiadané podľa Žiaci 8. ročníka základných topoľčianskych škôl preukázali svoje vedonáročnosti, od najľahšej otázky po najťažšiu otázku. Súťažné otázky mosti, úsudok a všeobecný prehľad. V priebehu súťaže však súťažiaci
boli špeciálne označené: tzv. superľahká, tzv. relatívne ľahká, tzv. získali aj množstvo nových poznatkov a informácií. Akcia prispela nielen
relatívne ťažká a tzv. superťažká otázka. Súťažiacim sa najviac darilo k podpore zdravej súťaživosti a konkurencieschopnosti žiakov jednotv 1. súťažnom kole, menšia úspešnosť bola zaznamenaná v 6. súťaž- livých škôl v Topoľčanoch, k zatraktívneniu ponuky súťaží pre žiakov
ZŠ, ale aj k rozvoju kultúrno-spoločenského života školských komunom kole.
Na priebeh súťaže dohliadala trojčlenná odborná porota. Jej pred- nít v našom meste. Zvolená forma podujatia vytvorila spojivo medzi
životom v škole a mimo nej.
sedom bol viceprimátor mesta Topoľčany PaedDr. Ján Emila.
Záverečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdarný
Najúspešnejším družstvom 1. ročníka súťaže „Bez ťaháka o ...“ sa
priebeh
celého podujatia.
stalo súťažné družstvo žiakov ZŠ, Tribečská ul., Topoľčany, ktoré si po
Mgr. Tibor Mócik, Mgr. Soňa Šilhárová
výbornom výkone zaslúžene prevzalo putovný pohár priamo z rúk
odborní zamestnanci
primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža. Na 2. mieste sa umiestSpoločný školský obecný úrad Topoľčany
nilo súťažné družstvo ZŠ, Tovarnícka ul., Topoľčany a 3. miesto obsadili žiaci súťažného družstva ZŠ, J. Hollého ul., Topoľčany.
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY
Vás pozýva na

TOPOĽČIANSKE HUDOBNÉ LETO 2008
koncerty hudobných skupín

streda o 16.00 h - NÁMESTIE M. R. ŠTEFÁNIKA
nedeľa o 15.00 h - LETNÉ KÚPALISKO
2.VII.
9.VII.
16.VII.
30.VII.
10.VIII.
27.VIII.

streda
streda
streda
streda
nedeľa
streda

country skupina
hudobná skupina
hudobná skupina
hudobná skupina
hudobná skupina
hudobná skupina

DOSTAVNÍK
M - TRIO
DOMINO
EXPRESS
EXPRESS
S - KVARTET

6.VII.
13.VII.
27.VII.
6.VIII.
20.VIII.

nedeľa
nedeľa
nedeľa
streda
streda

hudobná skupina
hudobná skupina
hudobná skupina
hudobná skupina
hudobná skupina

EXPRESS
ZELENÁČI
M – TRIO
M - TRIO
TOP KVINTET
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bola služba EPG (elektronický programový sprievodca), ktorá sprístupňuje
televízny program jednotlivých staníc s podrobným popisom programov
na dva týždne dopredu.

Ing. František Kadúch, riaditeľ SATRO s.r.o.:

Od 01. júla 2008 sa mení cena programovej ponuky MINI na 179,-Sk. V
programovej ponuke MINI od 01. júla 2008 postupne pribudnú dva nové
programy ČT24 a STV3. Okrem toho si zákazníci, ktorí odoberajú programovú ponuku MINI, budú môcť zvoliť sumárne dva ľubovoľné programy
z ponúk GLOBAL a MAGYAR.
Cena programového balíka MINI+KLASIK sa od 01. júla 2008 upravuje
na 329,-Sk, pričom do programovej ponuky KLASIK zaraďujeme EUROSPORT 2. V programovej ponuke MINI v rámci balíka MINI+KLASIK od 01.
júla 2008 postupne pribudnú dva nové programy ČT24 a STV3. Okrem
toho si zákazníci, ktorí odoberajú programovú ponuku MINI v rámci balíka MINI+KLASIK, budú môcť zvoliť sumárne dva ľubovoľné programy
z ponúk GLOBAL a MAGYAR. Ostatné ceny programových balíkov ostávajú nezmenené.
Rád by som dodal, že počas tohto leta chystáme aj ďalšie zmeny v obsahu digitálneho vysielania, kedy nám pribudnú nové a zaujímavé kanály,
pričom cena sa nezmení.

„Našou snahou je neustále zlepšovať kvalitu digitálnej
aj analógovej ponuky a priblížiť sa čo najviac k svojím V Topoľčanoch Vaša spoločnosť prevádzkuje aj službu SATROzákazníkom.“
Net – poskytovanie vysokorýchlostného širokopásmového inSpoločnosť SATRO, s.r.o. za posledné tri roky uviedla do
svojich programových ponúk v analógu aj v digitále viac ako 20
nových televíznych staníc rôznych žánrov, ako napr. ﬁlmové,
populárno–náučné a hudobné stanice, športové alebo detské
kanály, resp. programové ponuky pre dospelých. SATRO, s.r.o.
ako prvé na Slovensku ponúklo koncom minulého roku tri programy vo vysokom rozlíšení (high deﬁnition – HD) a ako ohlásili
jej predstavitelia, onedlho uvedú na trh nové HD programy. O
najnovších aktivitách spoločnosti SATRO, s.r.o. sme sa porozprávali s jej riaditeľom, Františkom Kadúchom.
Pán riaditeľ, spoločnosť SATRO, s.r.o. ohlásila na leto tohto roku
zmeny. Môžete nám ich bližšie popísať?
Našou snahou je neustále zlepšovať kvalitu digitálnej aj analógovej ponuky
a priblížiť sa čo najviac k svojím zákazníkom. Neustále sme investovali
do nových programových ponúk, pričom poplatky za platné programy
postupne rástli o mieru inﬂácie, čo je asi 2,7%. Veľké investície sme vložili
do telekomunikačných a optických sietí. Na druhej strane medziročný
nárast cien energií o približne 1,9% a ročná inﬂácia na úrovni približne
2,7% nás prinútili k tomu, aby sme od 01. júla 2008 pristúpili k úprave cien
pre zákazníkov Topoľčian.
Ako teda upravujete ceny televíznych služieb pre obyvateľov
Topoľčian a odkedy tieto ceny nadobudnú platnosť?
Na úvod by som chcel skonštatovať, že SATRO, s.r.o. upravilo ceny svojich
služieb v Topoľčanoch v lete roku 2006 a snažili sme sa ich udržať na
najprijateľnejšej úrovni. Od 01. júla 2008 sa cena Základnej ponuky
v analógu KDS pre zákazníkov Topoľčian upravuje na 99,- Sk. Z Rozšírenej
ponuky do Základnej ponuky presúvame PROMO Kanál. Cena Rozšírenej
ponuky v analógu KDS pre zákazníkov Topoľčian sa od 01. júla 2008 upravuje na 199,- Sk, pričom pribudne 6 nových TV staníc - ORF2, Óčko, KiKa,
Euronews, PolSat a VOX. Od 01. júla 2008 súčasne z Rozšírenej ponuky
odoberáme RTL2 a KABEL1.
Môžete naším čitateľom priblížiť zmeny v digitálnej ponuke?
Spoločnosť upravila naposledy ceny svojich služieb na jeseň minulého
roku, kedy uviedla na trh nové programy a programové balíky. Zaujímavou novinkou v digitálnom vysielaní, ktorú SATRO s.r.o. uviedlo na trh
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ternetu. Máte aj v tejto oblasti nejaké novinky pre obyvateľov
Topoľčian?
Od začiatku júna tohto roku sme pre našich verných zákazníkov, ktorí
majú predplatenú službu SATRONet a aj pre nových zákazníkov pripravili nové rýchlejšie internetové ponuky. Službu SATRONet budeme ponúkať
za nezmenenú cenu a s trojnásobnou rýchlosťou. Bližšie informácie,
v ktorých sú rozpísané jednotlivé internetové ponuky, aj s príslušnými
rýchlosťami pre prijímané a odosielané dáta nájdu naši zákazníci na webovskej stránke www.satro.sk.
Spomínali sme zmeny v analógovom a digitálnom vysielaní, zmeny v internete. Aké ďalšie zmeny ešte čakajú Vašich zákazníkov
od 01. júla tohto roku?
Našich zákazníkov by sme chceli informovať, že v záujme sprehľadnenia
a zjednodušenia cenníkov služieb spoločnosť SATRO, s.r.o. od 01. júla
2008 zjednocujeme výšku mesačného abonentského poplatku pre všetky
periódy a formy pravidelných platieb. Na druhej strane, zvýšené náklady
pri hotovostných platbách resp. platbách poštovou poukážkou sú dôvodom, že od 01. júla 2008 budeme účtovať v súvislosti s úhradou takýchto
pravidelných platieb manipulačný poplatok vo výške 15,- Sk. Dovolil by
som si našich zákazníkov upozorniť, že manipulačný poplatok sa netýka
pravidelných platieb bankovými prevodmi.
Kde môžu Vaši zákazníci a obyvatelia Topoľčian nájsť bližšie informácie o všetkých spomínaných novinkách?
Všetky základné informácie nájdu naši zákazníci v listoch, ktoré dostali
poštou. Okrem toho všetky informácie nájdu aj na webovskej stránke
www.satro.sk, ako aj vo vysielaní nášho PROMOKanálu.
www.satro.sk
Na ďalšie otázky im osobne alebo telefonicky odpovedia na zákazníckom
stredisku v Topoľčanoch na Bernolákovej ul. 2323 alebo telefonicky na
našej Infolinke 0850/311 000 (v cene miestneho hovoru).

STRAVOVANIE POBERATEĽOV DÔCHODKU
Mestské zastupiteľstvo v decembri 2007 schválilo Zásady pre
poskytovanie príspevku na stravovanie poberateľov dôchodku.
Následne bolo urobené výberové konanie na poskytovateľa týchto
stravovacích služieb. Od 1. 4. 2008 mesto zabezpečuje stravovanie
poberateľov dôchodku prostredníctvom Územného spolku Slovenského Červeného kríža. Stravu možno odoberať priamo v jedálni na
Stummerovej ul. alebo si ju dať doviezť domov, stravné lístky si možno
kúpiť v budove ÚS SČK na Stummerovej ul. č. 327 v Topoľčanoch.
Cena stravného lístka je znížená o príspevok, ktorý poskytuje mesto.
Príspevok sa poskytne na jedno teplé jedlo a pracovný deň. Hodnota príspevku môže byť 40, 30 alebo 20 Sk, pokiaľ občan – poberateľ dôchodku spĺňa podmienky nároku na príspevok. Príspevok sa
poskytuje občanovi s trvalým pobytom v meste Topoľčany, ktorý je
poberateľom dôchodku a ktorého príjem a príjem spoločne posudzo-

vaných osôb je nižší alebo sa rovná maximálne 1,5-násobku životného
minima. Životné minimum stanovuje štát zákonom a každoročne je
valorizované s účinnosťou od 1. 7. kalendárneho roka.
Príspevok sa poskytuje na základe žiadosti, ktorá obsahuje osobné
údaje žiadateľa a údaje o spoločne posudzovaných osobách, údaje
o ekonomickej a sociálnej situácii a prílohy potvrdené príslušnými
inštitúciami.
Príspevok na stravovanie sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči mestu Topoľčany.
Tlačivo žiadosti o príspevok a bližšie informácie o možnostiach
poskytnutia tohto príspevku získate na opatrovateľskej službe mesta
Topoľčany, č. t. 53 40 100 alebo osobne v kancelárii č. dv. 100.
Ing. Eva Jančeková
vedúca odboru starostlivosti o občanov, podnik. činností, region. rozvoja a školstva

EUROCAMP 2008 V MESTE EINBECK, NEMECKO
V dňoch 9. 5. – 12. 5. 2008 sa v nemeckom meste Einbeck
uskutočnil Eurocamp, ktorý sa niesol v znamení motta „Tolerancia
a rešpekt v medzinárodnom dialógu“.
Tradičné stretnutia mládeže pod názvom Eurocamp začali
v r. 1996 v našom partnerskom meste Artern. Tohoročnej akcie
v meste Einbeck sa zúčastnila mládež z miest Thias a Mazingarbe
- Francúzsko, Artern a Einbeck – Nemecko, Patschhau – Poľsko
a Topoľčany v celkovom počte 150.
Po oﬁciálnom otvorení Eurocampu 2008 primátorom mesta Einbeck p. Minknerom, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil myšlienku
zjednotenej Európy, k čomu má prispieť i toto stretnutie, mohli prítomní vidieť krátke divadelné predstavenie juhoafrickej divadelnej
skupiny Hlalanathi. Ich divadelné predstavenie bolo zamerané na
ťažký život emigrantov a nepriateľské postoje voči cudzincom.
Poslankyňa európskeho parlamentu p. Mannová vo svojom príhovore vyjadrila nádej zjednotenej Európy bez vojen, žijúcu v mieri,
tolerancii pri rešpektovaní kultúrnej identity.
Všetci prítomní primátori miest sa zhodli na tom, aké dôležité
je, aby európsku myšlienku ďalej rozvíjala mládež, o čom svedčia
i slová primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža: „Zmizli hranice,
ale musia zmiznúť hranice aj v našich mysliach a srdciach.“ Účastníci
Eurocampu 2008 boli spokojní s organizovaným podujatím.
JUDr. Edita Brösztlová, prednostka MsÚ
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K I N O SPOLOČENSKÝ DOM

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

AMOROV ÚLET

MEJDAN V LAS VEGAS

2.,3. VII. streda, štvrtok o 19,00 h.

13.,14. VIII. streda, štvrtok o 19,00 h.

27.,28. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.

Česká komédia. Taková normální rodinka chce
nadviazať na pôvab a obľubu tradičných českých
komédií. Je to príbeh o smiešnych ľudských slabostiach, komických i absurdných situáciách, ktoré
nutne musia stretnúť súžitie niekoľkých generácií,
ale predovšetkým o spolupatričnosti, tolerancii
a láske, ktorá drží rodinu pohromade i v tých
najťažších situáciách. Česká verzia. 90 min.

Americká komédia. Anderson má skvelý plán
ako požiadať dievča svojich snov o ruku –
drahá reštaurácia, sviečky, romantická večera.
Jeho dievča však postihne infarkt a on na lásku
deﬁnitívne zanevrie. Po roku plnom výčitiek dôjde
jeho priateľovi Tedovi trpezlivosť a vytiahne Andersona na raňajky. Rýchly sled udalostí, ktoré táto
akcia odštartuje, prevráti Andersonov život hore
nohami... České titulky. 90 min.

Americká širokouhlá romantická komédia
o dvoch mladých ľuďoch, ktorých osudy sa
nečakane, ale o to intenzívnejšie stretnú v jednom
z najhriešnejších miest sveta. Okrem situačného
humoru ﬁlm stojí na hereckých výkonoch Cameron Diaz a dievčenského idolu Ashtona Kutchera.
Výborne obom hrdinom sekundujú Lake Bellová
a Rob Corrdry v úlohách ich najlepších priateľov.
Slovenské titulky. 99 min.

Vstupné: 65.- Sk• nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Vstupné: 65.- Sk• nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Vstupné: 65.- Sk • nevhodné pre maloletých do 12 rokov

INDIANA JONES A KRÁĽOVSTVO
SEX V MESTE
KRIŠTÁĽOVEJ LEBKY
4.,5.,6. VII. piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americký širokouhlý dobrodružný ﬁlm. Jedna
z najslávnejších postáv ﬁlmovej histórie sa vracia
na strieborné plátno.V sprievode typických fanfár Johna Williamsa v charakteristickom klobúku
a s bičom, čo by nepostrádateľnou zbraňou. Indiana Jones. Univerzitný profesor a muž, ktorý
objavil legendárnu Archu, zachránil posvätné
Sankarove kamene a našiel Svätý grál. V novom
dobrodružstve bude pátrať po ďalšej slávnej relikvii – záhadnej Krištáľovej lebke.
Slovenské titulky. 123 min.
Vstupné: 65.- Sk • nevhodné pre maloletých do 12 rokov

15.,16. VIII. – piatok, sobota o 19,00 h.
Americká širokouhlá romantická komédia. Carrie Bradshaw, úspešná autorka a obľúbená módna
ikona je späť. Pokračuje v rozprávaní vlastného
príbehu o sexe, láske a módou posadnutých
Newyorčankách a jej slávny cynický dôvtip je
ostrejší ako kedykoľvek predtým. Dobrodružstvá
Carrie, Samanthy, Charlotte a Mirandy pokračujú
štyri roky po skončení seriálu. Slovenské titulky.
145 min.
Vstupné: 65.- Sk• nevhodné pre maloletých do 15 rokov

AKTY X: CHCEM UVERIŤ
20.,21. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.

KUNG FU PANDA
29.,30.,31. VIII. – piatok, sobota, nedeľa o
17,00 h.
Americká animovaná komédia. Slovenský dabing.
90 min.
Vstupné: 65.- Sk• vhodné pre všetky vekové skupiny
maloletých

KOPAČKY
29.,30.,31. VIII. – piatok, sobota, nedeľa
o 19,00 h.
Americká komédia. Zlaté hollywoodske dieťa
Judd Apatow sa už dokázalo vtipne vysporiadať
s panictvom, nechceným tehotenstvom a teraz sa
s rovnakou vervou pustil do pitvania ďalšej nočnej
mory – rozchodu a jeho obzvlášť krutej verzie, keď
jeden chce vo vzťahu ďalej pokračovať a ten druhý
nie. Ľudovo sa takej situácii hovorí kopačky. Hoci
je to smutná záležitosť, vznikla o nej svieža a originálna komédia. Slovenské titulky. 110 min.

DOVOLENKA
od 9.VII. do 6.VIII. 2008

Americká širokouhlá misteriózna dráma. Slovenské titulky. 100 min.

Kino Spoločenský dom – n e h r á

WANTED

NARNIA: PRINC KASPIAN

22.,23.,24. VIII. – piatok, sobota, nedeľa o
19,00 h.

Vstupné: 65.- Sk• nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Americký širokouhlý akčný ﬁlm. Wesley Gibson je
mladík, ktorého život sa ocitol v bludnom kruhu
a naviac mu jeho priateľka ušla s najlepším kamarátom. Všetko zmení jedno stretnutie, behom
ktorého sa dozvie, že jeho otec bol hlavou tajnej
organizácie nájomných vrahov. Podľa krásnej
Fox, ktorá týmto rozhovorom Wesleymu zásadne
naruší životnú perspektívu, jeho otca nedávno
zavraždili a on si môže vybrať, či prevezme rodinnú ﬁrmu. Ako by ste sa rozhodli vy? Zostali by ste
ovcou, alebo by ste sa premenili vo vlka? Slovenské
titulky. 100 min.

PRIPRAVUJEME NA MESIAC

7.,8.,9.,10. VIII. – štvrtok, piatok, sobota,
nedeľa o 17,00 a 20,00 h.
Americký dobrodružný rodinný veľkoﬁlm. Rok po
udalostiach „Leva, šatníku a čarodejnice“ súrodenci Pevensieovci opäť nájdu cestu do ríše Narnie.
Zlatý vek Narnie sa pominul a ríši, ktorú dobyli
Telmarčania, nemilosrdne vládne kráľ Miraz. Súrodenci stretávajú právoplatného nástupcu trónu,
princa Kaspiana. Ten sa ukrýva pred vražednými
plánmi kráľa Miraza. Kaspian a Pevensieovci sa vydajú na cestu s cieľom nájsť Aslana, kolosálneho
leva a strážcu Narnie, zvrhnúť Miraza a vrátiť krajine stratené kúzlo... Slovenský dabing. 149 min.
Vstupné: 65.- Sk• nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Vstupné: 65.- Sk• nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Vstupné: 65.- Sk• nevhodné pre maloletých do 15 rokov

S E P T E M B E R 2008
PENELOPE • U MĚ DOBRÝ • BATHORY
JOHN HANCOCK • SUPERHRDINA
WALL – E • MÚMIA: HROB DRAČIEHO
CISÁRA
Pokladnica kina otvorená streda až nedeľa od
17,00 do 19,00 hodiny, alebo 1 hodinu pred predstavením.

Radničné zvesti – noviny pre občanov mesta Topoľčany • vydáva: Mestský úrad Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany • tel.: 038/53
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