noviny pre občanov mesta Topoľčany
občasník

I. číslo 2008

zdarma

PRÍHOVOR PRIMÁTORA
Milí Topoľčanci,
v rukách držíte prvé číslo Radničných zvestí
- mestských novín, ktoré sme sa rozhodli
vydávať pre vás občanov mesta Topoľčany.
Mestské noviny nie sú v našom meste žiadnou
novinkou, vydávali sa už v roku 1929 pod
názvom Topoľčianske noviny, a to s vysokou
žurnalistickou, jazykovou a typograﬁckou úrovňou.
Radničné zvesti si vo svojich schránkach nájdete zatiaľ 4- krát ročne.
Ponúkame vám občanom zúčastňovať sa na ich tvorbe, ale aj priamo
sa podieľať svojimi pripomienkami na verejnom živote a zapojiť sa do
systémového riešenia problémov, ktoré trápia naše mesto. Radničné
zvesti budeme využívať aj ako jednu z foriem informovanosti o zmenách
a novinkách, ktoré sa budú priamo dotýkať nášho bežného života ako
napríklad aktuálne informácie o prechode na EURO, čomu bude veno-

vané zvláštne mimoriadne vydanie. Budete v nich informovaní o prijatých
všeobecne záväzných nariadeniach, kultúrno-spoločenských aktivitách,
zmenách v oblasti životného prostredia a všetkých mimoriadnych akciách,
ktoré pre vás budeme pripravovať v tomto roku v rámci 835. výročia prvej
písomnej zmienky o meste Topoľčany. Tieto všetky informácie nájdete
v tomto periodiku v pravidelných rubrikách: Mestská polícia – informuje,
Mestské kultúrne stredisko – kultúrne programy, Oznamy a ďalších, ktoré
budú postupne dotvorené a doplnené aj podľa vašich požiadaviek. Preto
privítame každý váš podnet a príspevok na emailových adresách primator@topolcany.sk a janetta.kadlieckova@topolcany.sk alebo v schránke
primátora, ktorá je umiestnená v podbraní budovy radnice.
Prajem našim mestským novinám Radničné zvesti, aby sa stali príjemným
a užitočným spoločníkom pre občanov mesta Topoľčany.
Ing. Peter Baláž
primátor mesta

835. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O MESTE TOPOĽČANY
V roku 2008 si pripomíname 835. výročie prvej písomnej zmienky
o meste Topoľčany. Vedenie mesta pri tejto príležitosti vytvorilo pracovnú skupinu odborníkov z oblasti kultúry, ktorí priebežne počas
celého roka 2008 budú organizovať kultúrno-spoločenské akcie zamerané na toto výročie.
Oslavy začnú už tento mesiac marec, v prvom polroku bude
súťaž detí materských škôl pod názvom: Mám básničku na jazýčku.
V mesiaci apríl prebehne prezentácia slovenskej literárnej tvorby za
účasti autorov pod názvom Literárny karneval. V máji sa uskutoční
odborný seminár pod názvom Z histórie Topoľčian. Túto významnú
udalosť si pripomenú i mladí autori pri prezentácii svojich diel v 18.
ročníku celoslovenskej súťaže Literárne Topoľčany. Obsahovo zaujímavá bude i výstava exponátov Z histórie hasičstva v Topoľčianskom
regióne, ale i vedomostná súťaž žiakov základných škôl pod názvom
Poznáš svoje mesto? V duchu 835. výročia sa bude niesť i tohoročný
Topoľčiansky deň detí, ktorý mesto bude organizovať pri príležitosti

Medzinárodného dňa detí a bude vytlačené pexeso pamätihodností mesta. Potom bude nasledovať odborný seminár spojený
s výstavou pod názvom Živnosti a živnostenské podnikanie v minulosti a v súčasnosti. Na Topoľčianskych hodoch prebehnú tradičné podujatia spojené s historickou rekonštrukciou odovzdávania historických
listín, ktoré bude realizované v dobových kostýmoch. Ďalej sú pre
občanov mesta pripravené Majstrovstvá Európy v železničnom modelárstve, bude vydaná mapa s vyznačenými pamätihodnosťami mesta
Topoľčany a príležitostná poštová pečiatka, ktorá bude prezentovaná
občanom mesta počas konania slávnostného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva spojeného so slávnostným zápisom do pamätnej knihy
a slávnostným otváracím koncertom Topoľčianskej hudobnej jesene.
Je toho naozaj dosť, čo môžu občania nášho mesta vidieť a zažiť
pri príležitosti pripomínania si 835. výročia prvej písomnej zmienky
o našom meste. Ďalšie podrobnejšie informácie budeme zverejňovať
postupne tak ako budú pripravené na prezentáciu.
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PRÍPRAVY NA ZAVEDENIE EURA NA RADNICI

V našej spoločnosti sa môžeme skoro každý deň stretnúť s rôznymi
informáciami v súvislosti so zavedením eura v SR.
MsÚ sa tiež pripravuje na významnú zmenu, ktorá má nastať dňa
1. 1. 2009.
Už v roku 2007 bol spracovaný základný plán postupnosti krokov,
harmonogram na zavedenie eura aj v našom úrade. Boli určené okruhy
úloh, ktoré je potrebné riešiť.
Predmetný plán počíta aj s jeho aktualizáciou po deﬁnitívnom rozhodnutí a stanovení prepočítavacieho kurzu.

Komplexným informáciám o eure plánuje mesto venovať jedno číslo
Radničných zvestí, ktorých prvé číslo práve držíte v rukách.
Pripravujeme informačné panely a taktiež budeme aktuálne informovať
o zavedení euromeny prostredníctvom regionálnej televízie - Central
TV a rozhlasu - Rádio Yes.
Zamestnanci v stredisku prvého kontaktu ako aj ostatní zamestnanci absolvujú príslušné preškolenia, aby vedeli zodpovedať otázky
občanov.
Špeciálnu pozornosť v komunikácii chceme venovať najmä
starším ľuďom, na čo využijeme i možnosť stretnúť sa s touto skupinou obyvateľov v jednotlivých kluboch dôchodcov.
V súčasnom období máme na Radnici už zrealizované rokovania s dodávateľmi softwarového systému, aby sme mohli po prijatí
konečného rozhodnutia zabezpečiť duálne zobrazovanie.
Sme presvedčení, že využijeme na informačnú kampaň aj náš
Mládežnícky parlament, aby aj mladá generácia mala o tak závažnej
zmene potrebné informácie.
Informačná aktivita mesta – MsÚ bude zameraná najmä na
zvyšovanie základného povedomia občanov o európskej mene.
JUDr. Edita Brösztlová
prednostka MsÚ

Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M.R.Štefánika č.1 v Topoľčanoch
organizuje akciu

JARNÉ UPRATOVANIE v dňoch 17.3.2008 – 13.4.2008

V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na
odpad z domácností, údržby záhrad a podobne.
Jarné 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 Vás, aby ste využili vytvorené podmienky zo strany mestského úradu. 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) 17.3.2008 – 24.3.2008
Mestské výbory č. 1,2,4 t.j. sídliská Juh, Východ, Stred I. a II., sídl.F
2) 25.3. 2008 - 30.3.2008
Mestský výbor č.7 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
3) 31.3.2008 – 6.4.2008
Mestský výbor č.5 – ohraničený ulicami: Pod Kalváriou,
Odbojárov, Tovarnícka, Puškinova, Kalinčiakova
4) 7.4.2008 – 13.4.2008
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

NEVIETE SA ZBAVIŤ SVOJEJ STAREJ? PRINESTE NÁM JU!
Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom v spolupráci s Mestským úradom v Topoľčanoch pripravil pre občanov mesta zber
elektroodpadu. Vašu domácnosť zbavíte nepotrebných elektrospotrebičov
a zároveň pomôžete životnému prostrediu. Vaše staré elektrospotrebiče
nehádžte do bežných kontajnerov, ktoré sú určené na zber iného druhu
odpadu. Ukladajte ich na palety a do kontajnerov s označením, že slúžia
na zber elektroodpadu. Envidom sa následne postará o ich ekologickú
likvidáciu. Do zberu môžete priniesť: chladničky, práčky, sušičky, umývačky
riadu, elektrické sporáky, rúry na pečenie, grily, mikrovlnky, varné dosky,
odsávače pár, vysávače, žehličky, hriankovače, kuchynské roboty, mixéry,
mlynčeky a kávovary, holiace strojčeky, fény, hodiny, váhy, či elektrické
nože alebo strihače vlasov. Prineste všetko, čo nepatrí do bežného komunálneho odpadu. Zber elektrospotrebičov sa uskutoční 12. apríla 2008 na
týchto zberných miestach:
1) ulica Topoľova – roh s ul. A. Grznára
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2) ulica Jaselská – chodník pri bývalej materskej škole – oproti domu č.
1957/9
3) ulica Mojmírova – roh s ul. Rastislavovou pri garážach
4) ulica Nezábudkova – roh s ul. Javorovou – pri tenisových kurtoch
5) ulica Lipová – parkovisko pred základnou školou
6) Malé Bedzany – na rohu ulice Záhumnie – pod cintorínom
7) Veľké Bedzany – ul. Čerešňová za mostom pri požiarnej zbrojnici
8) ulica Timravy – na trávniku medzi činžiakmi 1299 a 1457
9) ulica Fullu – pri činžiaku 2699
10) ulica M. Benku – vedľa predajne chlieb – pečivo pred činžiakom 2462
11) ulica J. Matušku – vedľa činžiaku 2178
12) ulica P.O.Hviezdoslava – vedľa činžiaku 2262/32
13) ulica Gogoľova – parkovisko pred garážami vedľa činžiaku 1888
14) ulica Podjavorinskej – vedľa činžiaku 1942
15) ulica J. Kráľa – parkovisko pre obchodom Coop Jednota

ZMENA TELEFÓNNYCH ČÍSIEL MESTSKÉHO ÚRADU TOPOĽČANY
Mesto Topoľčany - Mestský úrad oznamuje občanom, že dňom
11.2.2008 sú v prevádzke nové telefónne čísla.
Nové telefónne číslo je 038/5340XXX (XXX je číslo jednotlivého
zamestnanca, podľa čísla jeho klapky). Staré telefónne čísla zostávajú
naďalej v prevádzke. Tieto zmeny boli vykonané pre zvýšenie komfortu občanov a lepšej dovolateľnosti jednotlivých zamestnancov mesta,
kde voláte priamo konkrétneho zamestnanca bez toho, aby ste museli
čakať na prepájanie cez spojovateľku. Pokiaľ si neviete zvoliť konkrétneho zamestnanca na riešenie Vašich požiadaviek stále môžete využiť
službu spojovateľky na čísle 038/5340101, prípadne služby podateľne
na čísle 038/5340102.
TELEFÓNNY ZOZNAM JEDNOTLIVÝCH ZAMESTNANCOV:
Ing. Peter Baláž, primátor mesta, tel./fax 038/5324090, 038/5340258
PaedDr. Ján Emila, zástupca primátora, tel. 038/5340255
JUDr. Edita Brösztlová, prednostka MsÚ, tel. 038/5340253
Sekretariát
Daniela Blahová, 038/5340257
Stanislava Marková, 038/5340256
Zuzana Bielichová, 038/5340254
Projektový manažér
Ing. Katarína Krajčovičová, 038/5340206
Referát CO, BOZP a PO
Jozef Kopček, Pavel Gerhát 038/5340163
Útvar hlavného kontrolóra
Ing. arch. Otto Hodál, hlavný kontrolór, 038/5340246
Bc. Jana Petrášová, Bc. Mária Kučerková 038/5340165
ODBOR PRÁVNY
JUDr. Nadežda Ševcová, vedúca odboru, 038/5340224
Oddelenie majetkovo-právne
Mgr. Katarína Grachová, Mária Rybanská, 038/5340226
Bc. Janka Chudá, Marianna Hermannová 038/5340227
Oddelenie zmluvných vzťahov
JUDr. Mária Drevenáková, vedúca oddelenia, Mgr. Barbora Urbancová
038/5340 225
Mgr. Miroslav Bačik, 038/5340229
ODBOR ORGANIZAČNÝ
Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca odboru, 038/5340232
Evidencia obyvateľstva
Nadežda Neznáma, Žaneta Ondrušová 038/5340109
Matrika - 038/5340110
Referát informačných služieb
Ing. Miroslav Šmitala, Tomáš Daško 038/5340244
Janka Šmitalová, 038/5340231
Janka Horňačeková, 038/5340103
ODBOR VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A VYVLASTŇOVACIEHO KONANIA
Ing. Ladislav Bakič, vedúci odboru, 038/5340240
Oddelenie stavebného a vyvlastňovacieho konania
Spoločný stavebný úrad
Jozef Čergeť, vedúci oddelenia, Alžbeta Bečková 038/5340350
Ing. Zuzana Kopčeková, Alena Svoradová 038/5340351
Štátny fond rozvoja bývania
Ing. Michal Naňo 038/5340360

Oddelenie výstavby a životného prostredia
Ing. Jozef Guláš, 038/5340239
Ing. Katarína Francová 038/5340237
Ing. Zdenka Švajdleníková, Bc. Juraj Podmanický 038/5340238
Eva Trenčanská 038/5340241
ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. Ľuboš Štrba, vedúci odboru, 038/5340319
Oddelenie ﬁnančné, miezd a účtovníctva
Helena Krajčiková, 038/5340308
Gabriela Macková, 038/5340307
Ing. Jana Krajčírová, Helena Cibulová, 038/5340326
Magdaléna Mihalovičová, Rozália Némethová, Elena Žemberová
038/5340321
Eva Červená, Darina Urminská 038/5340320
Oddelenie daní a poplatkov
Ing. Eva Richterová, 038/5340306
Nikoleta Chudobová, Gabriela Mošaťová, 038/5340104
Ing. Jozef Bago, 038/5340107
Danka Kostolanská, Dana Mečiarová 038/5340106
Marianna Ševelová, 038/5340105
ODBOR STAROSTLIVOSTI O OBČANOV, PODNIKATEĽSKÝCH
ČINNOSTÍ A ŠKOLSTVA
Ing. Eva Jančeková, vedúca odboru, 038/5340205
Oddelenie starostlivosti o občanov
Spoločný sociálny úrad
Soňa Chotárová, 038/5340203
Ing. Martin Drgoňa, 038/5340206
Gabriela Herdová, 038/5340204
Hedviga Marková, Mária Zrebná, 038/5340100
Oddelenie podnikateľských činnosti
Bc. Peter Krajčik, Alena Kopecká, 038/5340207
Oddelenie školstva
PaedDr. Miroslav Goga, vedúci oddelenia, 038/5340340
Tatiana Ondrušová, Anna Šupová 038/5340339
Mgr. Tibor Mócik, Mgr. Soňa Šilhárová 038/5340337
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A SLUŽIEB
Ing. Alžbeta Melicherová, vedúca odboru, 038/5340139
Valéria Švelková, 038/5340140
Oddelenie služieb
Špeciálny stavebný úrad – pre miestne a účelové komunikácie
Ing. Martin Streďanský, Ing. Zuzana Bojdová, Ladislav Novotný
038/5340142
Ing. Peter Krátky, vedúci oddelenia, 038/5340141
Oddelenie majetku
Ing. Jozef Mikula, vedúci oddelenia, 038/5340359
Ladislav Kocák, Ing. Roman Kúdela, Ľudmila
038/5340348

Kupečeková

MESTSKÁ POLÍCIA
Ing. Ľudovít Duša, náčelník MsP, 038/5340120
Bohumil Krahulík, zástupca náčelníka, 038/5340343
Mária Dekýšová, Pavol Šípoš, 038/5340131
Operačné stredisko 038/5340123
Núdzové volanie (bezplatne) 159
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE ZA ROK 2007
V roku 2007 príslušníci mestskej polície (MsP) vykonali 10 707
aktivít pri zabezpečovaní svojich úloh. Na teritóriu mesta bolo
spáchaných 4 226 priestupkov, ktoré zistili príslušníci MsP, alebo im
boli nahlásené občanmi, z nich 325 pomocou kamerového systému.
Z 2 615 priestupkov v doprave bolo 1 299 zdokumentovaných,
pri ich riešení boli uložené pokuty v blokovom konaní (BK) v celkovej
výške 270 550,- Sk.
Priestupkov proti verejnému poriadku bolo 364, celková výška
uložených pokút v BK bola 28 000,- Sk.
Za porušovanie VZN bolo riešených 1 192 priestupkov, pri ich
riešení boli uložené pokuty v BK v celkovej sume 59 600,- Sk.
Okrem toho proti majetku bolo riešených 91 priestupkov, proti životnému prostrediu 12 priestupkov a
v občianskom spolunažívaní bolo riešených 32
priestupkov.
V uplynulom roku sme zistili alebo nám
bolo nahlásených 20 trestných činov, predviedli sme 7 osôb na OO PZ a 11 osôb na
MsP, 18 krát sme obmedzili osobnú slobodu občanom, 232 krát použili donucovacie prostriedky (z toho 222-krát
technický prostriedok na zabránenie
odjazdu MV) a 246 krát sme spolupracovali s OO PZ pri spoločných
zákrokoch a hliadkach.
Okrem toho sme zistili 296 závad
na majetku mesta a občanov, zistili sme 14 vrakov motorových
vozidiel, odchytili sme 147 túlavých
psov, zistili sme totožnosť 219
podozrivých osôb a 73 prípadov
podozrenia zo záškoláctva. V roku
2007 sme vybavili 1 113 obyčajných
písomností (doručenky, zistenia pobytov,...), asistovali sme 9 krát pri otváraní bytov, 310 krát pri zabezpečovaní
úloh jednotlivých odborov MsÚ a 4 krát
súdnemu exekútorovi.
Ďalej sme v uplynulom roku 386 krát
ochraňovali prechody pre chodcov pri
príchode žiakov do škôl, 48 krát sme asistovali
pri športových, spoločenských a cirkevných aktivitách a 46 krát našli a vrátili osobné doklady a iné veci.
V oblasti prevencie kriminality mládeže sme vykonali 160
prednášok na základných a stredných školách. Ďalej sme poskytli rôznu
pomoc spoluobčanom v 468 prípadoch, z toho 45 krát privolaním
RZP. V rámci objasňovania priestupkov sme riešili 386 odstúpených
a oznámených porušení právnych noriem, pričom boli uložené pokuty vo výške 39 650,- Sk .
V roku 2007 bolo na operačnom stredisku MsP zaznamenaných
1 353 telefonických oznámení priestupkov a žiadostí o pomoc
občanmi, z ktorých sa 614 nepotvrdilo.
V blokovom konaní v roku 2007 boli uložené pokuty v celkovej
výške 440 100,- Sk.

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE - PRIESTUPKY
V súvislosti s podávaním väčšieho počtu sťažností na spoluobčanov
adresovaných mestu Topoľčany a riešených (ich časti) mestskou
políciou, dovolím si v rámci zvyšovania právneho vedomia čitateľov
objasniť časť ustanovenú § 49 zák. 372/90 o priestupkoch, kde sú
4

opísané priestupky proti občianskemu spolunažívania ( v ďalšom čísle
sa budem venovať dokončeniu uvedeného § ale aj inému porušovaniu
tejto právnej normy).
V § 49 odst. 1 písm. a/ sa hovorí, že priestupku sa dopustí ten, kto
inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Bežne sa
stáva hlavne v študentských kolektívoch, že mnohí z nás sú označovaní
pojmami zo zvieracej ríše, alebo aj horšie, že sú zosmiešňovaní pred
kolektívom... Bránte sa! Nie fyzicky, ale s našou pomocou s využitím
tejto právnej normy. Ak má byť takýto skutok vyriešený s postihom
priestupcu, je potrebné zabezpečiť svedkov a podať návrh, ktorý bude
prejednaný v správnom konaní. Za takýto priestupok možno
uložiť pokutu do 1000,- Sk. (Pozn. MsP tieto priestupky
neprejednáva, vykonáva ich objasňovanie a odstupuje na doriešenie správnemu orgánu).
Ďalej podľa § 49 odst.1 sa priestupku dopustí
ten, kto:
- podľa písm b/ priestupku sa dopustí
ten, kto inému z nedbanlivosti ublíži na
zdraví,
- podľa písm. c/ úmyselne uvedie
nesprávny alebo neúplný údaj pred
štátnym orgánom, pred orgánom
obce alebo pred organizáciou za
účelom získania neoprávnenej
výhody,
- podľa písm. d/ úmyselne
naruší občianske spolunažívanie
vyhrážaním ujmou na zdraví,
drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným
hrubým správaním.
Za priestupky podľa písm. b.
- d. možno uložiť pokutu do 3 000,Sk, príslušníci MsP môžu uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000,- Sk
(mladistvým – t.j. 15 - 18 r. do 500,-Sk).
Tu chcem poukázať hlavne na schválnosti a hrubé správanie, ktoré môžu byť v
ktorúkoľvek dennú dobu, čiže neplatí názor, že
do 22,00 h, kedy začína nočný kľud, si každý môže
robiť čo chce a preto bude napr. pri počúvaní hudby
nadmerným hlukom znepríjemňovať život všetkým susedom, kde sú aj malé deti, ale aj naši najstarší spoluobčania. Myslím
si, že si zaslúžia kľud na odpočinok, preto je na mieste, aby sa účinne
bránili proti takýmto schválnostiam netolerantných susedov.
Takmer bežným vyjadrovacím štýlom v poslednej dobe je reakcia na
nepriaznivé podnety okolia rôznymi vyhrážaniami sa ujmou na zdraví!
Tu dávam do pozornosti ustanovenie podľa písm. d!
Záverom chcem vyzvať našich spoluobčanov, aby sa viac rozprávali so susedmi, povedali si priamo čo im prekáža a snažili sa odstrániť
dôvod nezhody, ktorý môže prerásť do konania, kedy obidve strany
prekročia právne normy a spory sú riešené v priestupkovom alebo
dokonca až v trestnom konaní.
Ing. Ľudovít Duša
náčelník MsP

PROJEKT OBNOVY ZELENE OKOLO FARSKÉHO KOSTOLA TOPOĽČANY
Na internetovej stránke mesta Topoľčany v časti diskusia sa v ostatnom čase objavili kritické pripomienky občanov na údajný výrub
stromov okolo kostola na námestí. Namietajú, že o tejto akcii neboli
vôbec informovaní a že stromy si v čase letných horúčav plnili ochladzovaciu funkciu a v zimnom období chránili objekt kostola pred
studeným vetrom, čím sa nemuselo toľko kúriť v kostole.
Dovoľte vážení občania, aby sme aj touto cestou zareagovali na
spomínané argumenty. Pozemok na parcele č.1 katastrálneho územia
Topoľčany, na ktorom rástli spomínané dreviny je majetkom Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Topoľčany. Rímskokatolícka cirkev v súlade
so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny požiadala o
výrub drevín rastúcich v oplotenom priestore okolo kostola. Vo svojej
žiadosti tento zámer zdôvodnila ako celkovú rekonštrukciu okolia
kostola. Pričom do týchto úprav sa počítajú i architektonické úpravy
a opravy kostolnej ohrádky, vytvorenie nových spevnených chodníkov zo zámkovej dlažby a celkového odvlhčenia objektu kostola.
Mesto Topoľčany vydalo súhlas na výrub drevín pod podmienkou
že žiadateľ, Rímskokatolícka cirkev Topoľčany, zabezpečí náhradnú
vysadbu za vyrúbané dreviny. Vydanie povolenia na výrub drevín
bolo odborne konzultované s Krajským pamiatkovým ústavom Nitra,
ktorý následne odborne posúdil súčasný stav a súhlasil s výrubom
drevín. Počas konania celej akcie sa Rímskokatolícka cirkev zaviazala
verejnosť informovať o projekte s názvom „Obnova historickej zelene“
a následne aj o projekte navrhovaných sadovníckych úprav okolia kostola. Podľa našich vedomostí sa tak stalo, pričom bližšie informácie
občan môže získať vo vývesnej tabuli pri vstupe do kostola, ďalej na
úradnej vývesnej tabuli Mestského úradu Topoľčany umiestnenej vo
vstupnej časti Mestského úradu, ako aj na internetovej stránke Farského úradu Topoľčany a mesta Topoľčany.
PaedDr. Ján Emila, viceprimátor

INFORMÁCIA O ZÁPISE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
V MESTE TOPOĽČANY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
Zápis do prvého ročníka základných škôl sa koná každoročne od
15. januára do 15. februára. Podľa štatistických údajov zaslaných
základnými školami v meste Topoľčany na oddelenie školstva
MsÚ dňa 20. 2. 2008, bol počet zapísaných žiakov na 5 základných
školách v zriaďovateľskej kompetencii mesta 258, na 2 cirkevných
základných školách 80 žiakov, spolu v meste Topoľčany sa zápisu
zúčastnilo celkom 338 žiakov.
Z počtu 258 zapísaných žiakov na ZŠ v zriaďovateľskej kompetencii mesta, bolo 13 žiakov neprijatých pre nedostatok miesta na
ZŠ Škultétyho, z ktorých 2 sa dodatočne umiestnili na ZŠ Tribečská
a 1 na ZŠ Gogoľova. O 10 neprijatých žiakoch zatiaľ nemáme žiadne
informácie. 21 žiakov má odloženú povinnú školskú dochádzku.
Takže celkový predpokladaný počet žiakov, ktorí nastúpia do
prvých ročníkov ZŠ v zriaďovateľskej kompetencii mesta je 227. Na
cirkevné ZŠ bolo zapísaných 80 žiakov, z ktorých 6 má odloženú
povinnú školskú dochádzku. Do prvých ročníkov na cirkevné ZŠ
nastúpi 74 žiakov.
Celkom v meste Topoľčany predpokladáme, že do prvých
ročníkov v šk. roku 2008/2009 nastúpi 301 žiakov, čo je o 14 žiakov
viac ako v predchádzajúcom školskom roku.
PaedDr. Miroslav Goga, vedúci oddelenia školstva MsÚ
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TANEČNÁ SKUPINA NOVUM
V čase od 21. do 24. februára 2008 sa tanečná skupina NOVUM
zúčastnila Medzinárodnej tanečnej výstavy DANZA IN FIERA 2008,
ktorá sa konala v talianskej Florencii. Tanečný klub NOVUM na základe
výberového konania získal možnosť prezentovať mesto Topoľčany,
okres Topoľčany, Nitriansky samosprávny kraj a aj celé Slovensko,
pretože bol jediný tanečný súbor, ktorý sa tejto súťaže zúčastnil. 40
tanečníkov vo veku od 10 do 24 rokov reprezentovalo našu krajinu
v tejto medzinárodnej súťaži, ktoré je najväčšou výstavou venovanou tancu zameraného od klasiky, break-dance, country, stepu až
po spoločenské tance. Tanečníci nášho tanečného súboru NOVUM
topoľčancov reprezentovali veľmi dobre, pretože sa umiestnili na popredných miestach z asi 500 tanečných škôl sveta, kde prezentovalo
svoje tanečné umenie približne 8000 tanečníkov.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KOMPOSTÁRNI
V rámci dňa otvorených dverí kompostárne
boli pre deti z materských a základných škôl
pripravené súťaže, anketa a prezentácia áut,
zariadení a celej kompostárne. Kompostáreň
tento deň navštívilo približne 900 detí, ktoré
sa v rámci prezentácie naučili niečo o environmentálnej výchove, separovaní zberu
a o potrebe ochrany životného prostredia.

Súťaže pre deti z MŠ a ZŠ

Zariadenia na zber kompostu

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE GALÉRIE STAROSTOV
Galéria starostov je forma prezentácie richtárov, predsedov národných výborov, starostov a primátorov mesta Topoľčany, ktorí reprezentovali
na týchto postoch Mesto Topoľčany. Galéria je dostupná pre širokú verejnosť v čase úradných hodín MsÚ v predsali zasadačky Mestského
zastupiteľstva na 1. poschodí MsÚ Topoľčany.

Galéria starostov

Slávnostné otvorenie galérie starostov
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VEĽKONOČNÁ KVAPKA KRVI
Už tradične mesto Topoľčany v spolupráci so Slovenským červeným
krížom, územným spolkom v Topoľčanoch zorganizovali aktivitu pod
názvom veľkonočná kvapka krvi pre občanov mesta. Na darovaní
tejto vzácnej tekutiny sa zúčastnilo 50 darcov (45 darcov darovalo krv
a z toho počtu bolo 36 prvodarcov).

Nedali sa zahanbiť ani zamestnanci Mestského úradu

Zamestnanec SČK a poslanec MsZ Štefan Grach daroval krv po 100 krát.

„NOČNÉ HAVRANY“ UŽ AJ V TOPOĽČANOCH?
Na internete sa môžeme dočítať o projekte „Nočné havrany“, ktorý
dobre funguje v Starej Turej, kde do nočných ulíc vyrážajú muži
i ženy, lebo o pokoj v tomto meste sa starajú aj dobrovoľníčky.
Mamy, ktorým záleží na tom, aby ich mesto v zdraví „prežilo” do
rána. V minulých dňoch členovia Komisie verejného poriadku spolu
s náčelníkom MsP a jedným príslušníkom MsP navštívili mestskú
políciu v Starej Turej čím reagovali na ponuku a výzvu „Zájdite si však
do Starej Turej, a tam vám dokážu, že všetko sa dá – len treba vedieť,
ako na to a predovšetkým chcieť“. O čo ide?
Pred tromi rokmi sa na Myjavu dostala správa o projekte Nočné
havrany, ktorý sa úspešne ujal v Nórsku. Ide o poriadkové hliadky dobrovoľníkov, ktoré počas víkendových nocí, keď mladí
ľudia využívajú čas na zábavu a diskotéky, bdejú nad poriadkom a
bezpečnosťou v meste. Nevstupujú do barov a zábavných podnikov,
nekontrolujú, či maloletí pijú alkoholické nápoje, dokonca ani nezasahujú, keď vznikne pouličná šarvátka. V takom prípade privolajú
mestskú políciu, ktorá ich takpovediac riadi. Sú však na mieste v prípadoch, ak treba niekomu pomôcť, ak sa napríklad dievča bojí ísť
samo, alebo chlapec „prebral“ a nemá síl dostať sa po vlastných domov. Vo vyše päťmiliónovom Nórsku už takto po mestách hliadkuje
viac ako štvrť milióna dospelých ľudí. A na Slovensku?
V meste Myjava sa projekt neujal – chýr však, našťastie, doletel do
Starej Turej. Tu sa preňho našla úrodná pôda s tým, že sa do tejto

dobrovoľnej aktivity zapojilo viac ako 50 občanov mesta. Aj na základe
tejto skutočnosti primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž privítal
túto iniciatívu a rozhodol sa podporiť rozvinutie aktivít súvisiacich
s projektom „Nočné havrany“, ktorého najväčším propagátorom sú
poslankyne MsZ p. Ing. Ľudmila Vozárová, Beáta Lobotková, Janka
Krahulíková a poslanec MsZ p. JUDr. Milan Lisý. Organizačné otázky
zabezpečia okrem Ing. Ľudovíta Dušu aj príslušník MsP na prevenciu
kriminality PhDr. Juraj Krajči.
Dovoľte mi touto formou požiadať Vás o zapojenie sa do tejto formy
pomoci našim deťom, ale aj najstaršej generácii a všetkým, ktorí budú
pomoc potrebovať v nočných uliciach mesta hlavne v piatky a soboty. „Nočné havrany“ sa budú pohybovať po meste minimálne traja,
budú vybavení balíčkom pomoci a viditeľne označení vestami s logom
projektu „Nočné havrany“. Takúto formu pomoci predpokladáme v
trvaní 2 – 3 hodín v piatky a soboty v nočných hodinách a v termíne
podľa návrhu dobrovoľníkov, ktorí by takúto službu mestu a jeho
obyvateľom vykonali podľa dohovoru 1 krát za 1 – 2 mesiace. Oslovujeme hlavne Vás, ktorým nie je ľahostajný osud niektorých z nás,
ktorí potrebujú Vašu pomoc v situácii, kde ju nemá kto poskytnúť.
Podrobnosti Vám v prípade záujmu poskytne náčelník MsP osobne
alebo na telefónnych číslach 038/53 40 120 alebo 0904 997 657.
Ing. Ľudovít Duša, náčelník MsP

TOPOĽČIANSKA HUDOBNÁ JAR 2008
18. marec 2008 o 18.00 h
Súkromné konzervatórium D. Kardoša - otvárací koncert

The Classical and Jazz Art Duo, Bratislava
Miloš Jurkovič – ﬂauta
Ján Hajnal – klavír

9. apríl 2008 – o 18.00 h
Základná umelecká škola Ladislava Mokrého

Vítězslav Drápal – ﬂauta
Beáta Blašková Zádrapková – soprán
Libor Janeček – gitara

11. máj 2008 o 17.00 h
Kostol sv. Ladislava a sv.Gorazda

Organový koncert – Pavel Černý - Praha
4 ( 5 ). Jún 2008 o 19.30

Československé komorné duo, Brno

kostol Nanebovzatia Panny Márie

Pavel Burdych - husle
Zuzana Berešová – klavír

Kocianovo kvarteto - Praha

22. apríl 2008 o 18. 00 h
Evanjelícky kostol

Trio Bel Canto - Brno

9. jún 2008 o 18.00 h
Spoločenský dom

Koncert Súkromného konzervatória
Dezidera Kardoša
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MSKS PROGRAM
30.04.2008 Sadenie mája
11.03.2008 Divalo Maska – Amore mio
organizované podujatie
03.05.2008 Stretnutie osamelých
14.03.2008 Hudobné éra ﬁlmovej slávy
20. storočia
organizované podujatie

5. – 6.05.2008 Divadelné centrum Martin
Perníková chalúpka
rozprávka – organizované podujatie

17.03.2008 Divadlo Zvolen: Dámsky krajčír

19.05.2008 divadlo WEST Bratislava
(vo vybavovaní)

18.03.2008 W. A. Mozart a jeho doba
výchovné koncerty

20.05.2008 Divadlo Maska: Amore mio
organizované podujatie

27.03.2008 koncert Zuzany Smatanovej

22.05.2008 Divadlo Clipperton: Hľadá sa manžel
organizované podujatie

31.03.2008 Módna show JAR – LETO 2008
05.04.2008 Stretnutie osamelých

29.05.2008 Rozum a vášeň
organizované podujatie

11. – 12.04.2008 seminár – mestský detský spevokol
14.04.2008 Radošinské naivné divadlo
Veľké ilúzie

31.05.2008 Stretnutie osamelých
01.06.2008 Topoľčiansky deň detí

16.04.2008 výchovný koncert – protidrogový
organizované podujatie

06.06.2008 Hudobná éra ﬁlmovej slávy
20. storočia
organizované podujatie

25. – 26.04.2008 XVI. Ročník tanečnej súťaže
TOP DANCING 2008
27.04.2008 mestská súťaž talentov
TOP TALENT 2008

19. –21.06.2008 Petro – Pavlovský jarmok
Bližšie informácie nájdete na www.topolcany.sk alebo www.kulturato.sk

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA LADISLAVA MOKRÉHO, MOYZESOVA 1737/22, 955 01 TOPOĽČANY

Plán akcií a koncertov od marca 2008
MAREC

12.5. Slávnostný koncert konaný pri príležitosti 835.výročia prvej
písomnej zmienky o meste Topoľčany
čas:16.30, miesto: kinosála Spoločenského domu

27.3. Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa učiteľov, hosťami 26.5. „Tancujeme pre radosť“ – tanečné vystúpenie žiakov ZUŠ
ZUŠ E. Suchoňa Bratislava
a tanečnej skupiny z partnerskej ZUŠ E.Suchoňa Bratislava
čas: 16.30, koncertná sála školy
30.5. „Deti deťom“ – vystúpenie súborov ZUŠ, kreslenie na
31.3. Muzikál Hráme sa na Peťa – projekt detí všetkých umelecdlažbu, ako hosť Natália Hatalová - ﬁnalistka Superstar
kých odborov ZUŠ
čas: 15.00, miesto: Námestie M. R. Štefánika
čas: 16.00, kinosála Spoločenského domu

APRÍL

JÚN

25.4. Slávnostná akadémia a proﬁlové vystúpenie folklórneho 10.6. Absolventský gitarový recitál Dávida Thomasa, absolventa
súboru Kukulienka pri príležitosti 5.výročia jeho založenia
1. stupňa ZUŠ L. Mokrého
čas: 16.00, kinosála Spoločenského domu
čas:16.00, miesto: koncertná sála ZUŠ

MÁJ
6.5.

12.6. Slávnostný absolventský koncert žiakov ZUŠ Ladislava
Mokrého
Absolventský klavírny recitál Kataríny Kúdelovej, absolčas: 16.00, miesto: kinosála Spoločenského domu
ventky 2.stupňa ZUŠ
čas: 16.30, koncertná sála školy
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