noviny pre občanov mesta Topoľčany

Priechod
pre chodcov bude
Zber elektroodpadu
Sobota
08.10.2016
od 8.00 - 15.00 hod.
riešený
bezbariérovo

Investícia
do rekonštrukcie štadiónu
JESENNÉ
UPRATOVANIE
v dňoch 03.10.2016 – 30.10.2016

prinesie do Topoľčian ďalší rozvoj

V jednotlivých častiach mesta budú zviažte do zväzkov a menšie kusy zeVašu domácnosť
zbavíte
nepo- funkčnéliace strojčeky,
fény, hodiny
či
podľa harmonogramu pristavené veľ- leného bioodpadu dajte do vriec a tieto
nýkulmy,
bezbariérovo
s vytvorením
V záujme
zlepšenia
trebných elektrospotrebičov a záro- váhy.
koobjemové kontajnery, ktoré budú uložte vedľa kontajnera.
dlažby
pre
zrakovo postihhoživotnému
hľadiskaprostrediu.
ako aj komfortu
veň pomôžete
2. Veľkých
domácich
elektrospotJesenné upratovanie sa nevzťahuje
slúžiť občanom mesta na vyhodenie
nutých
pred
priechodom
pre
prechodu
občanov
z
ulice
PalZber starých spotrebičov je bezplatný rebičov: napr. chladničky, mrazničky,
objemového
odpadu z domácností. Ide na likvidáciu nebezpečného odpadu,
a týka sa: kovičovej na ulicu Gorkého,
práčky, sušičky,
umývačky
riadu, eleko veci, ktoré Futbalový
majú väčšie rozmery
a ne- v Toako napr. neónové trubice, chladničky,
chodcov.
Chodník
bude zreaštadión
1. Malých
domácich
elektrotrické
sporáky
a rúry na zo
pečenie,
grily dlažby.
dajú sa umiestniť
do 110 lčaká
zberných
televízory, autobatérie a pod. Nebezlizovaný
zámkovej
mesto
Topoľčany
v rámci
svojpoľčanoch
rozsiahla
spotrebičov: napr. vysávače, žehlič- mikrovlnky, varné dosky, elektrické
nádob (domová zástavba ) a do 1100 l pečný odpad je možné odovzdať bezSamotná
nosná
konštrukcia
ho
rozpočtu
na
rok
2013/2014
rekonštrukcia,
mestskí
poky, hriankovače, kuchynské roboty, spotrebiče na vykurovanie, odsávače
zberných nádob na sídliskách. Sú to platne po celý rok v priestoroch dotrievyčlenilo
slanciposteľ,
dalikreslo,
zámeru
mixéry, fritézy,
mlynčekypotrebné
a kávovary, finančné
pár, mobilnélávky
klímy. bude oceľová. Stavebné
veci ako napríklad:
okno,zelenú.
ďovacieho dvora na ul. Pivovarníckej.
elektrické nože,
strihače vlasov,
honábytok, záchodová misa, radiátor
Žiadame Vás, aby ste využili vytvoprostriedky
na realizáciu
láv- práce na lávke sa budú uskupodobne. Štát prostredníctvom Slovenrené podmienky zo strany mestského
ky pre peších, ktorá nahradí točňovať v jednotlivýcha etaKontajnery neslúžia na zber bio- úradu. Akékoľvek požiadavky a pripoprác
doterajšie riešenie prepojenia pách. Počas stavebných odpadov
ského futbalového zväzu (SFZ)
v domovej zástavbe. Ak by ste mienky nahláste na Mestský úrad Tobude prechod medzi ulicami
medzi danými ulicami.
podporí
poľčany, odbor správy majetku a služieb
predsa mali investíciu
bioodpad, prosím
nevkla- sumou
p. Novotnému
na tel. č. 038/5340142.
dajte ho do až
kontajnera.
Väčšie
Lávka sa bude začínať na Palkovičova a Gorkého uzav750-tisíc
eurkonáre
a mesto
To-

Zber elektroodpadu
pre bytovú zástavbu

Harmonogram pristavenia
a vývozu kontajnerov:

3.10.2016 – 9.10.2016
Mestský výbor č.4 - ohraničený ulicami: Pod Kalváriou, Odbojárov,
Tovarnícka

10.10.2016 – 16.10.2016
Mestský výbor č.5 - ohraničený ulicami: Tovarnícka, Brezová, Malinová,
		

A.Hlinku, Jilemnického

17.10.2016 – 23.10.2016
Mestský výbor č.6 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
24.10.2016 – 30.10.2016
Mestské výbory č. 1,2,3, t.j. sídliská Juh, Východ, Stred I. a II., sídl. F, IBV
pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka,
Pavlovova, Fraňa Kráľa, Mieru

retý,Obyvatelia
o čom budú
občania včas
ulicižijúcich
Palkovičova
poľčany sa bude podieľať 40
Pre obyvateľov
v bytových (sídlisko
v minulé roky.
donesú
informovaní.
stadomoch, bude
zberII),
starých
spotrebispotrebiče
v stanovený Ukončenie
deň na
Stred
v mieste
kde vstaré
súčaspercentami nákladov, čo je
Sobota 15.10.2016 od 8.00
čov prebiehať
rovnakou
formou
ako určené
zberné
miesto. prác na predmetnej
vebných
nosti
začína
schodisko
a bude
500-tisíc eur. „Hodnotím to
alebo
pošlite
e-mail
na
ladislav.novotdín Mestského úradu, e-mailom kedyAk
sa
chcete
zbaviť
starého
a
nepotrebsa plánuje
2014.
pokračovať
priamo
na ulicu stavbe
veľmi pozitívne. Posledná veľZberné miesta
mobilného
zberu elektroodpadu
pre bytovú
zástavbu v júli ného
nábytku, Mesto Topoľčany pre Vás ny@topolcany.sk a nahláste nasledov- koľvek do tohto termínu.
Realizáciu
bude
uskutočňoGorkého, kde vbude
ukončená
ká
investícia
na
štadióne
bola
meste Topoľčany:
né údaje: druh a počet nábytku, vaše
pripravilo túto možnosť.
vať firma Firesta Fišer rekonrampou
v roku 1985, keď tu bola
sparmeno,
priezvisko, presnú adresu byd2. Nábytok musí byť vyložený pred
Čas
Názov ulicepre zdravotne
Bližšípopopis zberného miesta
a telefonický kontakt.
domom v sobotu 15.10.2015 v čase od
Ako na to?
stihnuté osoby a schodiskom. strukce stavby a.s., ktorá ustakiáda,“ povedal pre liska
média
8.00 – 8.30
Timravy
pri stanovišťi smetných nádob medzi činž.1299 a 1457
Vaše údaje nám môžete nahlasovať 8.00 - 11.00 hod. V určený deň odobe1. Zatelefonujte
na Mestský
úrad
Rampa
bude riešená
dvomi pela vo výberovom konaní veprimátor
Peter Baláž.
Topoľčany na tel. číslo 038/5340142 do 13.10.2016 a to počas úradných ho- rieme z vašej adresy vyložený náby8.40 – 9.10
Ľ. Fullu
stanovište separovaného zberu pri činž. 2699 (pri škôlke)

Zber starého nábytku

šikmými plochami v jednom rejnou súťažou na dodávateľa

IX. číslo, september 2016

- 11.00 hod.
tok. Z časových a logistických dôvodov
nevynášame nábytok z bytov, pivníc
a povál.
Nepotrebný nábytok je možné odovzdať bezplatne po celý rok v priestoroch kompostárne Mesta Topoľčany na
ul. Pivovarníckej.

Topoľčiansky nočný beh

stavebných
prác v súlade so
a jednou šikmou
plo9.20 – 9.50 smere
M.Benku
vedľa predajne
chlieb-pečivo
pred činž. 2462

zákonom
25/2006
v opačnom
smere.
Lávka,
10.00 – 10.30 chou
J.Matušku
stanovište
komunál.
a separovaného
zberuč.
vedľa
činž.2178Z.z v znení

Štadión bude slúžiť aj na iné
kultúrne podujatia

schodisko a rampy sú oboj- neskorších predpisov.
Primátor Baláž zdôraznil, že
pri stanovišti komunál. a separ. zberu vedľa činž. 2262/32
smerné. Prechod rampy na
po rekonštrukcii bude môcť
ING. KAROLÍNA ŠTRPKOVÁ,
11.20 – 11.50 chodník
Gogoľovabude plynulý.
parkovisko
pred garážami vedľa činž.1888
Prieštadión slúžiť nielen pre fut- Futbalisti z MFK Topoľčany budú hrávať na zrekonštruovanom štadióne.
REFERENT OVŽP
12.00 – 12.30 chod
Podjavorinskej
pre chodcovstanovište
bude komunál.
rieše- a separ.zberu vedľa činž.1942
bal. „Dajú sa tam robiť aj iné
trať dlhú
7 km
ulicami
V Piatokkultúrne
16.septembra
si ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú ciu využili pre rozvoj na
štrukcii
štadiónu
a demontámesta.
podujatia,
12.40 – 13.10
Janka Kráľa
parkovisko pred obchodom Coop Jednota
nočných
Topoľčian.
Bežcioválov
do- ostane
priaznivci
aktívneho
schátralých
od- ži
nedali
robiť vodhalách, kde je len futbalisti, ale napríklad Ak by Topoľčany ponuku
13.10 – 13.40
kpt. Žalmana
pred obchodom COOP Jednota
biehali do
cieľa 10-tisíc
v sprievode
dychu a nevšedných
zhruba
metrov štvormalá kapacita,zážita v exteriéri sa aj hráči amerického futbalu, mietli, určite by v poradovní14.10 – 14.50 Sedmikráskova
Ul. Sedmikráskova (sídlisko pri predajni Artemis)
bubnovej
show voľného
od skupiny
kov v našom
prišli kde skryť ktorí tento rok hrali stredoe- ku už čakali ďalšie mestá,
pozemku, na
kto- cových
zase meste
ľudia nemali
Najrýchna svoje.pred dažďom. Na zrekonštru- urópsku ligu. Mesto má dnes ré by takúto finančnú CampanaBatucada.
burina a topopomoc ktorom je dnes
lejší bežec
le aPeter
ten saOkenka
bude daťzvyužiť. „V
ovanom štadióne sa vytvoria veľkú možnosť pohnúť sa opäť radi prijali“ uviedol primátor
Partizánskeho
zvládol odbehVďaka podmienky
občianskemuaj zdruTopoľčanoch
sa predáva mepre kvalitnú o ďalší krok vpred.Takú šancu, mesta Peter Baláž.
trať vter
čase
25:36. O.z.
Bo- za 50 až
ženiu Bonae
Vitae, koncerty
množstvu a spolo- akú Topoľčany dostali dnes,
štvorcový
zhruba
Investícia pomôže núť
zveľakultúru,
Vitae60gratuluje
bežcomje to zhrudobrovoľníkov,
a
eur, krát 10-tisíc
mestnebudú mať ďalšie roky. „Zís- denia zdevastovanéhonae
čenské sponzorov
akcie pre obyvateľov
Pre obyvateľov žijúcich v rodin- ký kontakt.
ných domoch na území mesta ToVaše údaje nám môžete nahlasoku krásnym
výkonom,
spoločnosti
SWAN
sa konal skonšta- kať až 750-tisíc eur od vlády je ského majetku, do ktorého
ba 500-tisíc
aždodr600-tisíc eur
mesta
Topoľčany,“
poľčany a mestských častiach Veľké vať do 06.10.2016
žaniu
ducha
fair-play
a
veľké
prvý
ročník
Topoľčianskeho
Investícia
mesta
je 500-tisíc
by
bolo
treba
skôr
či
neskôr
záväzok
voči
občanom
nášho
toval.
Zároveň
dodal,
že
fut2. Elektroodpad musí byť vyložeBedzany a Malé Bedzany, bude zber
patrí poukázal
divákom,Baláž.
ktorí
nočného balový
behu. štadión
Od poobedia
rekon- eur,“
v Topoľčanoch mesta, aby sme túto investí- investovať peniaze. Priďakujem
(MG)
starých spotrebičov prebiehať nasle- ný za bránou rodinného domu v deň
vytvorili fantastickú atmozačali na Námestí M. R. Štedovne:
zberu od 8.00 hod. do 15.00 hod. Záro1. Zatelefonujte na Mestský úrad veň je potrebné, aby ste v priebehu
sféru. Veríme, že v minimálne
fánika sprievodné podujatia.
Topoľčany na tel. číslo : 038/5340142, dňa umožnili vstup pracovníkov zarovnakom počte sa stretnePre
najmenších
bol
priprave038/5340140 alebo pošlite e-mail na bezpečujúcim odvoz elektroodpadov
ný detský beh, maľovanie na ladu starali moderátor a hu- námestia o 20:00 a 320 bežcov me aj o rok na druhom ročníladislav.novotny@topolcany.sk a na- za bránu. Elektroodpad nevykladajte
tvár a cukrová vata. Počas ce- dobná skupina Ascalona. Sa- (209 mužov a 111 žien) v sied- ku Topoľčianskeho nočného
hláste nasledovné údaje:
na ulicu!
Typ a počet spotrebičov, ktoré poZ časových a logistických dôvodov
lého podujatia sa o dobrú ná- motný nočný beh mal štart z mych kategóriách sa vydalo behu.
10.40 – 11.10 P.O.Hviezdoslava

Zber elektroodpadu
pre rodinné domy

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

trebujete odviezť, vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonic-

nevynášame elektroodpad z bytov,
pivníc a povál.

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam

disko, pri nešťastnom páde
Mládežnícke kategórie
Stanovištia kontajnerov:
bránky na dieťa by to nemalo
MFK Topvar Topoľčany
Na ulici Pod Kalváriou v To- teplej vody je v elektrickom
2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci Ulice a budú
1
Ul.Inovecká
vplyv na jeho zdravie, resp
bojleri.
Dvojizbový
byt
popoľčanoch,
sa
realizuje
od
sa
od
leta
môžu
tešiť
z
sa každý deň k sebe približovať
ohrozenie života. „Som veľmi
mája 2013 výstavba troch zostáva z kuchyne a jednej
nových tréningových po2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci Ulice a budú
2
Ul.sociálnych
Jaselská
šťastný, že naši mladí chlapizby.
V
kúpeľni
je
sprcha,
bytových
domov
môcok
v
celkovej
výške
sa každý deň k sebe približovať
ci budú trénovať s novými
nižšieho štandardu. Výstav- umývadlo a WC. Každý byt
2972,90 €, ktoré boli zakú2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci Ulice a budú
pomôckami, nakoľko mate3
Ul.Budovateľská
bude
vybavený
elektrickým
ba sociálnych
bytov
bola
pené
vďaka
úspešnému
sa každý deň k sebe približovať
riálne vybavenie pre tréning
schválená v Mestskom za- bojlerom pre prípravu teplej
projektu s názvom „Zefek4
Ul.Družby
zástavka MHD
mládežníckych mužstiev už
stupiteľstve
dňa 14.12.2011 úžitkovej vody. Vykurovanie
tívnenie tréningového
5
Ul.Topoľova
roh s Ul.A.Grznára
nebolo ideálne. Nové pomôca je v súlade
s Programom jednotlivých bytov je riešené
procesu mládeže v MFK
6 Ul.Sedmikráskova
oproti obchodumesta
pri trafostanici
ky sú ľahšie manipulovateľné
rozvoja bývania
To- pevným palivom, ktoré pre
Topvar Topoľčany“.
zdravotne nezávadné a mnopoľčany schváleným
v MsZ každý byt bude uskladnené v
7
Ul.Rastislavova
na rohu s Ul.Sládkovičovou
hé z nich (ako napríklad Team
dňa 9.12.2009.
Dispozičné samostatnej miestnosti v obProjekt bol podporený vďaka Mladí futbalisti získali nové pomôcky
8
Ul.Malinová
na rohu s Ul.Brezovou
Mate) sú úplnou novinkou v
riešenie bytov a použité jekte skladu palív, ktorých
Nadačnému fondu Slovenskej pre skvalitnenie tréningového procesu.
9
Ul.Nezábudkova pri tenisových kurtoch
rámci tréningového procesu
materiály zodpovedajú by- bude celkovo 9 ks pre všetky
Sporiteľne v Nadácii Pontis,
10
Ul.Mojmírova
2 ks kontajnerov pri garážach na rohu s Ul.Rastislavovou
tom s nižším
štandardom byty. Realizácia samotných
ktorá každoročne rozdeľuje fi- hu tréningu, 1 kus Športtes- Na rozvoj rýchlosti boli zakú- Ja osobne mám veľkú radosť
- pod cintorínom
vybavenosti
ale s maximál- bytových domov je financonančné dotácie v celkovej výš- teru, ktorý je napojiteľný na pené nastaviteľné Agiliti pre- zo športtesterov, ktoré nám
11
Malé Bedzany - parčík
nou úžitkovosťou.
Zostava vaná dotáciou z Ministerstva
ke 100.000 € v rámci projektu počítač a po tréningu môže kážky. Na rozvoj sily boli zakú- umožnia väčšiu kontrolu a
- za mostom
bytových domov vytvára dopravy, výstavby a RR SR vo
„Futbal to je hra“. Dotácia na tréner spätne vyhodnotiť cel- pené nastaviteľné prekážky, spätnú väzbu v rámci celkovej
- požiarna zbrojnica
Veľképolouzavretý
Bedzany
komplex, po- výške 75 % obstarávacích náprojekt bola schválená a zhru- kové zaťaženie hráča, ako i ktoré sú okrem svojej flexibi- tréningovej záťaže. Osobitnou
12
- Ul.Čerešňová – Kubrická
kladov
a
poskytnutého
úvezostávajúci
z
troch
bytových
ba o mesiac neskôr bola pod- jeho prístup a aktivitu počas lity pri skladaní aj zdravotne kapitolou sú nové prenosné
- Ul.Broskyňová – otoč autobusu
domoch - oUl.M.Benku
celkovom
počte ru zo ŠFRB vo výške 25 % obpísaná aj zmluva o poskytnutí práve ukončenej tréningovej nezávadné v prípade pádu. Si- bránky z hliníkového materi- pri novinovom stánku
starávacích
nákladov.
Mesto
30
jednoizbových
bytov
a
6
grantu. Od polovice júla sa tak jednotky. Ďalšou pomôckou je lu budú chlapci z MFK tréno- álu pre potreby mladších žia13
Sídl. JUH
- Ul.FUllu
dvojizbových
Každý Topoľčany bude financovať z
mládežnícke mužstvá mohli tzv. „Kick Ball“ (známy hlav- vať aj na novej Bosu fit lopte a kov a kategórie prípraviek. Na
- vedľa ZŠ bytov.
pred činž.2699
rozpočtu
mesta
iba
technicbytový dom
je
pavlačového
reálne tešiť a hlavne využívať ne z futbalovej školy Ajaxu zakúpené sú aj nové švihadlá. záver by som chcel poďakovať
- Ul. P.O.Hviezdoslava –pri hokejbalovom ihrisku
14
Sídl.typu
Východ s jedným centrálnym kú vybavenosť a inžinierske
nové tréningové pomôcky v Amsterdam), ktorá rozvíja Najvyššou položkou v rámci Slovenskej Sporiteľni, Nadácii
- Ul.J.Matušku – stanovište smetných nádob vedľa činž.2178
siete.
Výstavbu
sociálnych
schodiskom.
Objekt
je
dvojrámci tréningového procesu. kopaciu techniku a cit v nohe, celého projektu sú nové pre- Pontis, všetkým, ktorí akým- Ul.Palárikova na rohu s Ul.J.Bottu
15
Sídl. Stred
I. a II.
podlažný,
obdĺžnikového
pô- bytov realizuje firma Ivan
Z celkovej dotácie boli zakú- slalomové tyče zamerané na nosné mládežnícke brány, koľvek spôsobom podporili
- Ul.Bernolákova
– pri činž.2037
Zelina
DANZEL,
ktorá
uspela
dorysu, nepodpivničený
so
pené úplne nové koordinačné nácvik vedenia lopty a obchá- ktoré sú zhotovené z hliníko- tento projekt, a hlavne pánovi
- Ul.Gogoľova – pred garážami
16
Sídl.
F
sedlovo
strechou.
V jednom
rebríky na rozvoj koordinácie dzanie súpera, prihrávkové vého materiálu. Ich výhodou Jánovi Detkovi, s ktorým som
- Ul.Podjavorinskej
– pri činž 1942 vo výberovom konaní verejnou
súťažou
na
dodávateľa
bytovomStummerova,
dome je 10
jednoizpohybov, 4 kusy figurín na oblúkové bránky a futbalové je hmotnosť, ktorá je výrazne priebeh celého projektu konZáhradnícka, Pavlovova, Fraňa Kráľa, Mieru,
17 IBV pribových
nemocnici: bytov a 2 dvojizbové stavebných prác v súlade so
nácvik priamych kopov, nové bránky s otvormi. Úplnou no- nižšia oproti starým klasic- zultoval a bez ktorého by sme
Dr.Adámiho, Športovcov
byty. Jednoizbový byt pozo- zákonom č.25/2006 Z.z.v zneznačkovacie méty, 15 ks šport- vinkou v rámci tréningových kým bránkam a ľahšie sa s ni- dnes určite nové pomôcky
stáva z jednej miestnosti, ní neskorších predpisov. Statesterov, prostredníctvom pomôcok je tzv. „Team Mate“, mi manipuluje pri prenášaní nemali.“ Uviedol Michal CaRadničné zvesti – noviny pre občanov mesta Topoľčany•vydáva: Mestský úrad Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom•Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany• tel. 038/53 40 101, fax:
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