9. číslo, september 2017

Klienti Zariadenia pre seniorov
„Komfort" vTopoľčanoch (ďalej len ZPS) mali možnosť tráviť
letné dni pri množstve spoločných akcií. Bol to čas, kedy sme
mali možnosť viac ako inokedy
byť spolu dlhšie, navzájom sa
spoznávať s novými obyvateľmi ZPS, porozprávať sa pri
rôznych činnostiach.
Začiatok leta sa niesol v znamení zberu kvetov bazy. Klienti nášho
ZPS sa radi zapojili do výroby bazového sirupu. Spoločne sme boli

trávili leto...

na zbere kvetov v okolí Topoľčian
a spojili sme tak príjemné s užitočným - nielen že sme spoznávali okolitú faunu a flóru, ale čo to
sme sa o baze aj naučili. Do výroby
bazového sirupu sa zapojili aj tí,
ktorým zdravotný stav nedovolil
opustiť brány ZPS. Spoločne sme
kvety roztriedili, ošetrili tak, aby
sa mohli použiť na výrobu sirupu.
Spoločnými silami sme hotový sirup rozliali do pohárov auzatvorili.
Počas horúcich letných dní bol pre;
všetkých bazový sirup príjemným
osviežením.

Leto je charakteristické aj tým, že
po lúkách rastú rôzne liečivé rastliny. Aj klienti nášho ZPS sa rozhodli
využiť pekné slnečné dni ln tomu,
aby si nazbierali rôzne liečivé byliny, napr. mätu a pod.. Ďalej sme boli
nazberekvetovlipy,ktorúsmespoločnetriedili, oberalikvety asušili
na zimu. Dôležitou súčasťou leta
bol aj zber obilia. Poľnohospodárske
družstvo v Krnči darovalo našim
klientom rôzne druhy obiha (pšenicu, raž, jačmeň). Tieto plodiny sme
spoločne triedáli a pripravili na sušenie na jeseň, kedy si nimi vyzdo-

bíme našu kaplnku pri príležitosti
Poďakovania za úrody zeme.
Záver leta sa niesol v znamení
oddychu od vykonaných prác. Čas
strávený spoločne pri rôznych rozhovoroch sme si spríjemnili čerstvou bazovou šťavou či lipovým
čajom.Zhodlismesanatom,žetento časboljednýmz najkrajších, aký
sme v našom ZPS zažili. Verím e, že
aj budúcoročné leto budeme môcť
tráviť spoločne pri rôznych aktivitách a rozhevosech.
RUDOLt KAHAN
so ii álnyeracovníkZPS

Mesto Topoícanv. v zastú pení Ir'j Petrom Balážom
Vás poľyva na výstavj
BRAŇO JÁNOŠ

Ďaleko
&

Blízko
maľba a kresba

Vernisáž výstavy sa uskutoční

Mesto Topoľčany a Mestské kultúrne stredisko
Vás pozývajú na
V e ľ k ý

Topoľčiansky jarmok
05. - 07. októbra 2017.

28. s e p t e m b r a 2017
o 17°° hod.

vo výstavných priestoroch
Galérie mesta Topoicany
Nám. M R. Štefánika 1
95501 Topofŕany, Slovenská republika

Výstava potrvá do 20. októbra 2017

Počas p odujatia sa môžete lešiť n a bohatý kultúrny
program, rozmani téjarmočné atrakcie bohatt daryjese ne
či pestrývýbertovaru.
Záujemcovia o p redaj počas Topoľčianskeho jarmoku nárdu
bližšie informácie v dokumentoch zverejnených nižšie.

V prípade ďalšíchinformácií kontaktujte
in g. Dagmar Klenovičovú , tel.: 038/5340 205.

JESENNE UPRATOVANIE ZBER ELEKTROODPADU
v d ň o c h 2.10. - 29.10.2017
Vjednotlivých častiach mesta
budú podľa harmonogramu
pristavené veľkoobjemové
kontajnery, ktoré budú slúžiť
občanom mesta na vyhodenie
objemového odpadu z domácností.

Väčšie konáre zviažte do zväzkov a
menšie kusy zeleného bioodpadu
dajte do vriec a tieto uložte vedľa
kontajnera.
Jesenné upratovanie sa nevzťahuje na likvidáciu nebezpečného
odpadu, ako napr. neónové trubice,
chladničky, televízory, autobatérie
Ide o veci, ktoré majú väčšie roz- a pod. Nebezpečný odpad je možné
mery a nedajú sa umiestniť do 110 l odovzdať bezplatne po celý rok v
zberných nádob ( domová zástavba priestoroch dotrieďovacieho dvora
) a do 1100 l zberných nádob na síd- na ul. Pivovarníckej.
liskách. Sú to veci ako napríklad:
Žiadame Vás, aby ste využili
posteľ, kreslo, okno, nábytok, zácho- vytvorené podmienky zo strany
dová misa, radiátor a podobne.
mestského úradu. Akékoľvek poKontajnery neslúžia na zber bio- žiadavky a pripomienky nahláste
odpadov v domovej zástavbe. Ak na Mestský úrad Topoľčany, odbor
by ste predsa mali bioodpad, pro- správy majetku a služieb p. Novotsím nevkladajte ho do kontajnera. nému na tel. č. 038/5340142.

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov:
2.10.2017 - 8.10.2017 Mestský výbor č.4 - ohraničený ulicami: Pod Kalváriou,
Odbojárov, Tovarnícka
9.10.2017 - 15.10.2017 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
23.10.2017 - 29.10.2017 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
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Matthieu Deíaporte
Alexandre de la Patelliére
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Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám

{

dňa 7.10.2017 (sobota) od 8 : 0 0 -15:00 hod.

Vašu domácnosť zbavíte nepotrebných elektrospotrebičov a zároveň
pomôžete životnému prostrediu. Zber starých spotrebičov je bezplatný
a týka sa:
1. Malých domácich elektrospotrebičov: napr. vysávače, žehličky,
hriankovače, kuchynské roboty, mixéry, fritézy, mlynčeky a kávovary,
elektrické nože, strihače vlasov, holiace strojčeky, kulmy, fény, hodiny
či váhy.
2. Veľkých domácich elektrospotrebičov: napr. chladničky, mrazničky,
práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky a rúry na pečenie,
grily mikrovlnky, varné dosky, elektrické spotrebiče na vykurovanie, odsávače pár, mobilné klímy

Zber elektroodpadu pre bytovú zástavbu
Pre obyvateľov žijúcich v bytových domoch,bude zber starých spotrebičov prebiehať rovnakou formou ako v minulé roky. Obyvatelia donesú
staré spotrebiče v stanovený deň na určené zberné miesto.

Zberné miesta mobilného zberu elektroodpadu pre bytovú zástavbu v meste Topoľčany:
Cas
8.00-8.30
8.40-9.10
9.20-9.50
10.00-10.30
10.40-11.10
11.20-11.50
12.00-12.30
12.40-13.10
13.10-13.40
14.10-14.50

Názov ulice
Timravy
Ľ. Fullu
M.Benku
J.Matušku
P.O.Hviezdoslava
Gogoľova
Podjavorinskej
Janka Kráľa
kpt. Zalmana
Sedmikráskova

Bližší popis zberného miesta
pri stanovišťi smetných nádob medzi činž.1299 a 1457
stanovište separovaného zberu pri činž. 2699 (pri škôlke)
vedľa predajne chlieb-pečivo pred činž. 2462
stanovište komunál. a separovaného zberu vedľa činž.2178
pri stanovišti komunál. a separ. zberu vedľa činž. 2262/32
parkovisko pred garážami vedľa činž.1888
stanovište komunál. a separ.zberu vedľa činž.1942
parkovisko pred obchodom Coop Jednota
pred obchodom COOP Jednota
Ul. Sedmikráskova (sídlisko pri predajni Artemis)

Zber elektroodpadu pre rodinné domy
Pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch na území mesta Topoľčany a mestských častiach Veľké Bedzany a Malé Bedzany, bude zber starých spotrebičov prebiehať nasledovne:
1. Zatelefonujte na Mestský úrad Topolcany na tel. číslo:
038/5340142, 038/5340140 alebo pošlite e-mail na ladislav.novotny@topolcany.sk a nahláste nasledovné údaje:
Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť, vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt
Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 05.10.2017
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2. Elektroodpad musí byť vyložený za bránou rodinného domu v
deň zberu od 8.00 hod. do 15.00 hod. Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa umožnili vstup pracovníkov zabezpečujúcim odvoz elektroodpadov za bránu. Elektroodpad nevykladajte na ulicu!
Z časových a logistických dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov,
pivníc a povál.

Ady Hajdu • Lucia Hurajová
PrekUuL
Réžia: • Zuzana Mauréry
Kamil
Mikukik* Jakub
Rkhard
Starké
Elena Flaiková
Mvota

ZBER STARÉHO NÁBYTKU
Sobota 14.10.2017od 8 : 0 0 -11:00 hod.
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Pozvánka do divadla
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany si Vás dovoľuje pozvať na divadelné predstavenie „Meno" v pondelok, 23.10.2017 o 19.00 hod. v Spoločenskom dome Topoľčany.
Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám
účinkujú: Ady Hajdu, Zuzana Mauréry, Kamil Milculčík, Richard Stanke, Lucia Hurajová.
Réžia: Jakub Nvota
Dĺžka predstavenia: 1 hod. 45 min., Vstupné: 18,- eur, Predpredaj vstupeniek: od
20.09.2017 v pokladni Spoločenského dome v Topoľčanoch

Ak sa chcete zbaviť starého a nepotrebného nábytku,Mesto Topoľčany
pre Vás pripravilo túto možnosť.
Ako na to?
1.ZatelefonujtenaMestskýúradTopolcanyna tel.číslo038/5340142
alebo pošlite
e-mail na ladislav.novotny@topolcany.sk a nahláste nasledovné
údaje: druh a počet nábytku, vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt.
Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 12.10.2016 a to počas úradných
hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
2. Nábytok musí byť vyložený pred domom v sobotu 14.10.2015 v
čase od 8 . 0 0 -11.00 hod. V určený deň odoberieme z vašej adresy vyložený nábytok. 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.

