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KLASTER TOPOĽČANY OTVORIL DRUHÝ ROČNÍK TURISTICKEJ SEZÓNY V OKRESE TOPOĽČANY

Všetci milovníci turistiky, aktívneho oddychu, ale i dobrej zábavy
a kultúry si určite nenechali ujsť druhý ročník Otvorenia turistickej sezóny v okrese Topoľčany, ktorý sa tento rok konal 11. mája
v rekreačnej oblasti Duchonka. Jeho súčasťou bol výstup na Panskú Javorinu, návšteva Topoľčianskeho hradu a v poobedňajších
hodinách bohatý kultúrny program. Pred bohatým publikom vystúpili mnohé folklórne súbory ako Jánošík senior z Partizánskeho,
Nadličanka, ale i deti zo základných škôl z Topoľčian, či Prašíc. Pre
deti a mládež boli pripravené mnohé zábavné atrakcie a dospelí si
mohli vychutnať vystúpenie humoristickej dvojice Kajzer, Meluš.
Otvorenie turistickej sezóny uzavrel veľkolepý ohňostroj nad vodnou hladinou Duchonky. Veríme, že sa Vám podujatie páčilo a že
sa najbližšie uvidíme na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch pri
druhom ročníku Dní regiónu, ktoré sa budú konať 30. – 31. augusta
2013.
Mgr. Vladimír Grežo, projektový manažér
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ŽOCHÁRIK OSLAVOVAL 10.VÝROČIE ZALOŽENIA
V apríli tohto roku sa kinosála spoločenského domu v Topoľčanoch
rozozvučala pod tónmi folklóru. Detský folklórny súbor Žochárik
slávil svoje 10.výročie založenia. Zrodeniu súboru Žochárik predchádzala myšlienka obnovy ľudových tradícií u detí a mladých
ľudí navštevujúcich tanečný odbor na Základnej umeleckej škole
Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. Myšlienka sa začínala postupne
zhmotňovať, až vznikol v roku 2003 malý tanečný súbor. Už

i vystúpeniach ich na harmonike sprevádza Jarka Remeňová.
Krojárkou ako i hospodárkou súboru je pani Marianna Hrabovská.
DFS Žochárik sa orientuje na spracovávanie ľudových zvykov
a tradícií z oblasti Topoľčian. Pravidelne účinkuje na koncertoch
organizovaných Základnou umeleckou školou Ladislava Mokrého,
výchovných koncertov pre základné a materské školy okresu
Topoľčian, realizuje vystúpenia pri príležitosti vianočných sviatkov

v prvých rokoch bolo zrejmé, že rodičia podporujú ľudové tradície a zvyky našich predkov a súbor sa začal postupne rozširovať.
Dnes navštevuje jeho tanečnú zložku 30 dievčat a chlapcov, ktoré
od roku 2004 vedie ich umelecká vedúca Ľubica Pastoreková, ktorá
svojim zanietením priviedla súbor na výbornú úroveň. V tanci jej
pomáha p. učiteľka Janette Kertészová, spevácka zložka súboru
pracuje pod vedením Kristíny Chrenkovej a Beáty Pavlíkovej. Súbor má svoju hudbu pod vedením pána Szendreia. Na nácvikoch

(Betlehemci, Lucie), jarného slnovratu (Vynášanie Moreny), pri
stavaní mája, na Topoľčianskych hodoch a iných príležitostných
akciách v Topoľčanoch ako aj v iných mestách, zúčastňuje sa
folklórnych festivalov a prehliadok. Súboru k 10. výročiu jeho
založenia prajem veľa šikovných detí a mladých ľudí, ktorí budú
s láskou šíriť ľudové tradície a zvyky, lebo ich zanietenosť budú raz
oni opäť odovzdávať svojim deťom.
Mgr. Hana Ferancová, riaditeľka ZUŠ Ladislava Mokrého

ÚSPEŠNÁ TOSUMA

PREHLIADKA PIESNÍ DETSKÝ SLÁVIK

Súbor TOSUMA pracuje v meste TOPOĽČANY už 25 rokov.
Najmladšie dievčatá sú členkami krúžku mažoretiek pri ZŠ
Škultétyho v Topoľčanoch iba druhý rok a už získali na festivale
pódiových skladieb v Trenčíne vo svojej vekovej kategórii 1. miesto
za choreograﬁu SBIRULINO. Malí, pestrí a veselí šaškovia si získali
obecenstvo aj porotu. Domov odchádzali s diplomom, pohárom
a príjemnými pocitmi. Ani najstaršie tosumáčky sa nedali
zahanbiť a získali tiež 1. miesto vo svojej kategórii s choreograﬁou
Let's go. Nedávno sa 52 členiek súboru zúčastnilo Festivalu pohybových skladieb v Trnave, kde obsadili vo svojich kategóriách
dve tretie, jedno druhé a jedno prvé miesto. Okrem toho už druhý
rok najstaršie dievčatá pravidelne úspešne účinkujú v Nitre v DAB
v predstavení SLADKÁ CHARITY. Tento rok dostali pozvanie do
Poľska. Prajeme im, aby v zahraničí zodpovedne reprezentovali
Topoľčany a aj Slovensko.

Po krátkych smutných dňoch, prichádzajú dlhšie a s nimi jar.
Konečne sa na nás teplejšie usmieva slniečko a privoláva čoraz
viac vtáčikov, ktoré nás obšťastňujú svojím spevom. Boli sme
veľmi radi, že sme mohli v apríli 2013 v našej materskej škole
Ľ. Fullu, privítať takýchto malých slávikov - 2. ročník prehliadky
ľudových a detských piesní. Pozvanie na túto prehliadku prijali mestské materské školy. Po krátkom kultúrnom programe
predškolákov pod vedením p. uč. M. PETERKOVEJ sa začala malá
nesúťažná prehliadka piesní. Za každú MŠ sa zúčastnilo jedno
dieťa v sprievode p. učiteľky. MŠ Lipovú reprezentovala Katarína LAUDONOVÁ, MŠ Škultétyho - Nikol SCHNEIDGENOVÁ,
MŠ Tribečská 2 – Chiara Lujza PASTORE, MŠ J. Kráľa – Jasmínka
PASTIERIKOVÁ, MŠ Gagarinova – Katarína BARTOŠOVÁ, MŠ L.
Fullu – Nikolka TOMOVÁ. Po prehliadke p. riaditeľka S. ŠELIGOVÁ
odmenila všetky deti drobnými vecnými darmi a sladkou odmenou im bola aj torta šikovných rúk p.uč. J.REMEŇOVEJ. Ďakujeme
za účasť a p. učiteľkám za trpezlivú prípravu detských slávikov.

Text a foto: Mgr. H. Kobidová

Miroslava Hostinská , MŠ.Ľ. Fullu, Topoľčany
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DANIEL HEVIER MEDZI NAMI
Pozvánku na besedu s našimi žiakmi dostal pán Hevier už v októbri.
Žiaci štvrtého ročníka sa v školskom klube postupne oboznamovali
s jeho tvorbou, čítali knihy, besedovali o nich a sami sa pokúšali
podľa vzoru spisovateľa tvoriť vlastné verše a príbehy. V rámci projektu Rozprávkové putovanie KR.ajinou V sa naši žiaci tretieho až
piateho ročníka 23. apríla 2013 stretli na besede so známym slovenským spisovateľom Danielom Hevierom v priestoroch našej Základnej školy na Škultétyho ulici v Topoľčanoch. Autor prijal pozvanie
a prišiel predstaviť svoju najnovšiu knihu KR.V alebo Krajina V, čiže
kráľovná Viktória, ktorá vyšla vo vydavateľstve TRIO Publishing vo
februári. Vydanie knihy podporila farmaceutická spoločnosť Bayer
a Slovenské hemoﬁlické združenie, pretože kniha vznikala spolu
s deťmi s diagnózou hemofília. Séria besied a interaktívnych hodín
biológie prebiehala v 18 školách a knižniciach po celom Slovensku.
Cieľom besedy bolo zvýšenie informovanosti verejnosti o vzácnom
ochorení hemofílii, rozvíjanie empatie, vzájomných priateľstiev
a dobrých vzťahov medzi deťmi a dospelými. Pán spisovateľ predstavil nielen svoju knihu, ale aj porozprával o tom, ako kniha vznikala v rámci rehabilitačného tábora detských hemoﬁlikov v júli
2012. Celá kniha je doplnená ilustráciami týchto detí. Ilustrácie
zdobili aj priestor besedy, aby pomohli vytvoriť tvorivú atmosféru
a priblížiť osudy detí, ktorých detstvo je poznačené vzácnou chorobou. Hovorené slovo Daniela Heviera dopĺňal výklad lekára, ktorý
deti zábavnou formou oboznámil s funkciou krvi v ľudskom tele,
s jej zložením a problémami chorých detí. Zaujímavým spestrením
boli aj tematické piesne v podaní Daniela Heviera, ktoré oživili celú
roadshow a roztlieskali vďačné publikum. V závere besedy čakali
na pána Heviera zvedavé otázky detí, ktoré sa týkali jednak jeho
literárnej tvorby, jednak funkcii krvi v našom tele. Súčasťou stretnutia bol predaj novej knihy zástupcami vydavateľstva TRIO Publishing
a autogramiáda. Pán spisovateľ sa zapísal do školských kroník
a podpísal množstvo kníh. Po prehliadke priestorov školskej

knižnice a čitárne podpísal aj svoj portrét, ktorý zdobí prístupovú chodbu do knižnice. Veľmi srdečne a úprimne prijali besedu
s pánom Hevierom aj deti zo Spojenej školy internátnej na Tovarníckej ulici v Topoľčanoch, ktoré sme tiež pozvali na toto Rozprávkové putovanie KR.ajinou V. Do svojho albumu si uložia
fotograﬁu so všetkými hosťami stretnutia. Celkový dojem zo stretnutia umocnilo milé a ústretové správanie všetkých hostí, charizma

pána Daniela Heviera a výborná atmosféra, ktorú dokážu vyčariť
len zvedavé a tvorivé deti, ktorých máme v našej škole neúrekom.
Ďakujeme za príjemné predpoludnie a pánovi Danielovi Hevierovi prajeme rovnako úspešnú cestu na východné Slovensko a veľa
tvorivých nápadov, ktoré potešia jeho verných čitateľov.
Autor textu a fotograﬁí: Mgr Daniela Vystrčilová
ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany

ROBOTICI Z TRIBEČSKEJ ZNOVU NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA
Stavba a programovanie robotov majú na ZŠ na Tribečskej ulici
v Topoľčanoch už svoju dlhšiu a veľmi úspešnú tradíciu. Za posledných päť rokov sa robotici tejto školy stali už štvornásobnými majstrami Slovenska a päťkrát sa kvaliﬁkovali na majstrovstvá sveta.
Od roku 2009 to boli postupne Graz, Singapur, Istanbul, Mexiko
a v tomto roku bude najlepších robotikov a robotické tímy sveta

hostiť Holandsko. Na majstrovstvách sveta dosiahli najväčší úspech
umiestnením medzi osmičkou najlepších svetových tímov. V tomto
roku sa celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre
základné a stredné školy uskutočnila v Košiciach v dňoch od 5. do
7. apríla 2013. ZŠ Tribečská pod vedením Ing. Rastislava Gažiho
a Mgr. Zuzany Lukáčovej pripravila na túto súťaž päť tímov
s jedenástimi robotmi a zhodou okolností aj s týmito jedenástimi
súťažiacimi – Marek Šuppa, Jakub Krošlák, Ján Ďurkáč, Adrián
Matejov, Martin Faltus, Michaela Gažiová, Mário Kačina, Veronika Gažiová, David Fusan, Šimon Varga a Marek Tebeľák. Na tieto
súťaže je potrebná dlhodobejšia príprava, ale posledný týždeň pred
súťažou sa zintenzívnila až do nočných hodín. Vysoké pracovné
nasadenie prinieslo na košickej súťaži vynikajúce výsledky. Boli to
jedno prvé miesto a majstrovský titul, dve druhé miesta, jedno
tretie a jedno štvrté miesto. Súťažilo sa v troch disciplínach. V disciplíne robotický futbal obsadili tímy Tribečskej prvé tri miesta,
v disciplíne tanec robotov to bolo 2. miesto a tím v disciplíne záchranár skončil na 4. mieste. Na vlaňajších majstrovstvách sveta
v Mexiko City sa topoľčianske roboty nemohli prezentovať pre
nedostatočné ﬁnančné zabezpečenie. Mladí robotici z Tribečskej
spolu s realizačným tímom dúfajú, že tento rok v holandskom Eindhovene v dňoch 24. júna až 1. júla 2013 na Majstrovstvách sveta
RoboCup Junior chýbať nebudú, veď oni reprezentujú nielen svoju
školu, ale aj mesto Topoľčany a Slovenskú republiku.
Mgr. Gejza Sitkey
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HOKEJISTI MEDZI NAJMENŠÍMI
V apríli 2013 zavítali medzi škôlkarov z MŠ Gogoľova v Topoľčanoch
známi hokejisti Milan Kytnár a Jozef Kováčik. Porozprávali deťom
o tom, ako sa stali profesionálmi v tomto populárnom tvrdom
športe. Každý z nich si zaspomínal na svoje začiatky, ranné vstávanie
na tréningy, prvé zápasy, úspechy aj prehry. Škôlkari ich prekvapili mnohými zaujímavými otázkami. Pýtali sa na výstroj, korčule,
špeciálne techniky pri korčuľovaní, koľko víťazných pohárov
a vzácnych trofejí obsahuje ich zbierka a či je ich tréner veľmi prísny.
Zaujímali sa tiež o to, či majú vlastné vzory zo športového sveta.
Po živej diskusii hostia darovali deťom plagát hokejovej reprezentácie, rozmanité suveníry a kartičky s podpismi. Niektorých chlapcov
a dievčatá toto stretnutie inšpirovalo natoľko, že sa rozhodli
prihlásiť do hokejovej prípravky na zimnom štadióne. Budeme im
držať palce, možno z nich raz vyrastú slávne hokejové hviezdy.

AKO POSKYTNÚŤ PRVÚ POMOC

je názov besedy, ktorá sa uskutočnila
10. apríla 2013 v MŠ na Gogoľovej ulici
v Topoľčanoch. Pozvanie medzi deti
prijali Ing. Martina Martonová, riaditeľka
územného spolku SČK a pán Štefan
Grach, referent Červeného kríža pre prácu s mládežou. Chlapcom a dievčatám
predškolského veku predviedol názornú
ukážku poskytovania prvej pomoci na
ﬁgurínach. Deti sa dozvedeli, ako môžu
pomôcť svojim kamarátom aj dospelým
v prípade úrazu alebo nehody. Na ﬁgurínach si to vyskúšali i prakticky.
Eva Miková
zástupkyňa pre MŠ Gogoľova

OZNAM – ODVOZ ODPADU MALÉ
A VEĽKÉ BEDZANY
Mestský úrad v Topoľčanoch, oddelenie
správy majetku a služieb upozorňuje občanov Malých a Veľkých Bedzian, že z dôvodu sviatku Sv. Cyrila Metoda v piatok
5.7.2013 bude odvoz komunálneho odpadu uskutočnený už vo štvrtok 4.7.2013.
Ladislav Novotný, referent OSMS
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Eva Miková, zástupkyňa pre MŠ Gogoľova

ÚZEMNÝ SPOLOK SČK V TOPOĽČANOCH BILANCOVAL

V sobotu 18.5.2013 delegáti 5. Snemu územného spolku Slovenského červeného kríža
v Topoľčanoch bilancovali svoju činnosť za posledné 4 roky. Územný spolok pôsobí
v troch okresoch: Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Zaoberá sa sociálnou
činnosťou, darcovstvom krvi, výučbou poskytovania prvej pomoci a ďalšou dobrovoľníckou
činnosťou. Delegáti rokovali aj o rozvoji a koncepcii práce na obdobie ďalších 4 rokov,
nakoľko najbližší riadny snem bude v roku 2017. Pre naplnenie koncepcie je cieľom číslo
1 zefektívniť činnosť sekretariátu územného spolku, stabilizovať ekonomickú situáciu,
propagovať a zviditeľniť prácu členov a dobrovoľníkov SČK a takto vytvoriť podmienky
pre:
• šírenie základných princípov ČK a stabilné napĺňanie úloh SČK
• zvýšenie vedomostnej úrovne detí a mládeže v oblasti poskytovania prvej pomoci
• zabezpečenie dostatočného počtu dobrovoľných darcov krvi
• fungujúce partnerské vzťahy SČK - samospráva, podnikateľské prostredie, silové zložky
a školstvo
• zvýšenie záujmu o účasť dobrovoľníkov a členov na práci SČK
Snemu sa zúčastnil viceprezident SČK p. MUDr. Albert Hačko, generálna sekretárka SČK
Mgr. Zuzana Rosiarová, primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž, prednostka mestského
úradu Bánovce nad Bebravou JUDr. Alexandra Gieciová. Nastala aj zmena na poste riaditeľa
územného spolku SČK, ktorý od 1.4.2013 vedie Ing. Martina Martonová.

OZNAM
Zverejnenie zoznamu dlžníkov na miestnych daniach a poplatkoch podľa §52 zák.
č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) nájdete na webovej stránke mesta
Topoľčany www.topolcany.sk, kde úhrnná suma daňových nedoplatkov presiahla za
fyzické osoby nad 160 € a právnické osoby nad 1 600 €.

DAROVANÁ KRV ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
Veľkonočná kvapka krvi prilákala mladých prvodarcov
Čoraz viac mladých pozná dôležitosť darcovstva krvi. V zasadačke
mestského úradu sa konal odber krvi s názvom Veľkonočná
kvapka krvi, ktorú tradične organizuje Mládežnícky parlament mesta Topoľčany a Národná transfúzna stanica v Nitre
v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územným spolkom
Topoľčany pod záštitou primátora mesta Ing. Petra Baláža. Ľudia
priebežne prichádzali do priestorov mestského úradu od 8 rána
do 11 dopoludnia. Darcovia po príchode dostali od dobrovoľníkov
z NTS pohár vody a všetky potrebné tlačivá na zistenie zdravotného stavu a krvnej skupiny. No nie všetci záujemcovia mohli krv
aj reálne darovať, pretože nespĺňali zdravotné požiadavky. Potom
sa vyhovujúci darcovia podrobili základnej zdravotnej prehliadke,
po ktorej nasledoval samotný odber. Na Veľkonočnej kvapke krvi
sa zúčastnilo 55 potenciálnych darcov, z toho 49 odberov bolo
uznaných za vhodné. Spolu bolo odobratých približne 19 litrov
krvi rôznych krvných skupín. Mládežnícky parlament už tradične
organizuje akciu s názvom „Kvapka krvi“ dvakrát do roka a vždy sa
na nej zúčastňuje uspokojivý počet darcov. Ani tento deň nebol
výnimkou. Organizátori boli nadšení najmä zo zastúpenia mladých
záujemcov o darcovstvo. „Topoľčany sú známe tým, že vždy majú
najviac prvodarcov a dnes sa táto skutočnosť opäť potvrdila, keďže
zo všetkých zúčastnených ich bolo 33“ so spokojnosťou prezradil podpredseda Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany
O.Schlosser. Odobratá krv pomôže zachrániť životy tým, ktorí túto
pomoc potrebujú. Je potešujúce, že čoraz viac mladých z Topoľčian
a okolia si uvedomujú dôležitosť tejto cennej tekutiny a sú ochotní
ju darovať. Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás
a práve odhodlanie darovať krv môže rozhodnúť o osude druhého

človeka. A čo na to prvodarcovia? „Krv som sa rozhodla darovať
z dôvodu, že moja mamina je sestrička a vidím, že krv je veľmi
potrebná. No a keďže som zdravá, tak som sa spontánne rozhodla
ju darovať. Raz možno niekomu pomôže prežiť.“ prezradila jedna
z prvodarkýň. Akcia prebehla bez komplikácií a darovaná krv po
odobratí putovala do transfúznej stanice, kde bude podrobená
ďalším testom a následne uložená pre prípad použitia. Obyvatelia Topoľčian opäť nesklamali a ukázali, že osudy druhých im nie
sú ľahostajné. Okrem dlhoročných darcov sa akcie zúčastnili aj tí,
ktorí mali v darcovstve krvi premiéru. Možno aj vďaka nim nebude
v budúcnosti v Topoľčanoch núdza po tejto vzácnej tekutine.
Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca organizačného odboru
Marcela Rebrová, členka Mládežníckeho parlamentu
Foto: Ing. Martin Drgoňa, referent organizačného odboru

... A STRETLI SME AJ MOZARTA ....
si cudzích jazykov, sme si spomenuli aj na hudobnú výchovu. Aký
by to bol výlet, keby sme si z Viedne nedoniesli suvenír, a preto bolo
jednoznačne odsúhlasené obchodné centrum HUMA. Po nákupoch
a zopakovaní si jednoduchej frázy „Was kostet das“ sme pokračovali
na poslednú zastávku Schloss Hof – sídlo princa Eugena. Unavení,
ale plní neskutočných zážitkov sme v autobuse zvládali ešte zo seba
vydať tóny známych slovenských hitov. Aspoň nám cesta rýchlejšie
ubehla. Na autobusovej stanici sme sa všetci lúčili so slovami „Výlet
bol úžasný, tešíme sa na budúci rok“.
Ing. Slavka Detková
ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch

V apríli 2013 sa 45 žiakov Základnej školy J. Hollého v Topoľčanoch
zúčastnilo exkurzie vo Viedni. Už od 5.45 h. sme nedočkavo čakali
na autobusovej stanici pána šoféra, aby sme sa mohli pohodlne
usadiť do autobusu a zaveliť GUTE FAHRT! Naša prvá zastávka
bola v spoločnosti Hauswirth v Kittsee. Prezentáciou spoločnosti
a samotnou prehliadkou po výrobe sme ulahodili všetkým, ktorí
majú radi čokoládu. Úžasná vôňa čokolády nás sprevádzala počas
celej prehliadky, na konci ktorej nám bolo dovolené zamaškrtiť si
na výrobkoch spoločnosti. S plnými žalúdkami a doplnenou energiou sme sa dopravili do známeho sídla Schönbrunn, kde sme si
prezreli prekrásne záhrady, navštívili sme vyhliadkovú terasu „Glorieta“ a nakoniec sme spálili energiu v Labyrinte. Po ceste zo sídla
Schönbrunn nám skrížil cestu „Mozart“, samozrejme iba ako živá
socha, ale napriek tomu sme sa veľmi potešili a okrem precvičenia
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KULTÚRNE AKCIE V MESTE TOPOĽČANY
14.6.2013 19:00 hod.
Dom kultúry Topoľčany

ROZLÚČKOVÝ KONCERT HONZU NEDVĚDA
Milí fanúšikovia Nedvědovcov z Topoľčian
a okolia, dovoľujeme si Vás pozvať na
rozlúčkový koncert Honzu Nedvěda, ktorý
sa bude konať 14.6.2013 v Topoľčanoch.
Honza končí s verejným vystupovaním
(koncertuje už len do konca júna 2013)
a lúči sa s Vami, svojimi fanúšikmi... Príďte sa
s ním rozlúčiť aj Vy... spoločne si zaspievať
a oddýchnuť od každodennných starostí... Vstupenky si môžete kúpiť v predpredaji v pokladni Spoločenského Domu
v Topoľčanoch (038/ 5369 425) alebo na
Ticketportali: http://www.ticketportal.sk
Vstupné: 14,- €, Usporiadateľ: Erich Ferenc
– FELDO. Viac informácií Vám poskytneme
na tel. čísle: 0908 942 506.

20. – 22.6.2013

Petro – Pavlovský jarmok
16. – 18. 8. 2013

Topoľčianske hody,
840. výročie prvej písomnej zmienky
o meste Topoľčany na Námestí M. R.
Štefánika Topoľčany
30. - 31. 8. 2013

Dni regiónu Topoľčany
na Námestí M.R. Štefánika Topoľčany
18. 9. 2013

Topoľčianske dni zdravia
v Dome kultúry Topoľčany

RADI ČÍTAME, TVORÍME A BESEDUJEME
Žiaci našej Základnej školy na Škultétyho ulici v Topoľčanoch majú
veľmi blízky vzťah ku knihám a čítaniu. Dôkazom toho je nielen
dobrá návštevnosť školskej knižnice, ale aj akcie a podujatia, do
ktorých sa deti zapájajú. Marec už tradične patrí práci s knihou
a s umeleckým textom. Ani v tomto školskom roku školská knižnica
nezabudla na svojich čitateľov a pripravila im Týždeň ľudovej
rozprávky. Úlohou žiakov bolo vyhľadávať knihy v školskej knižnici,
čítať a pracovať s pracovnými listami. Samozrejme nechýbalo
ocenenie najúspešnejšej triedy. Veľmi podnetným a zaujímavým marcovým podujatím bolo stretnutie s básnikom pánom
Ľudovítom Potúčkom, ktorý bol pred rokmi žiakom našej školy.
Školu navštevoval ešte v čase učiteľského pôsobenia pána učiteľa
Mgr. Ľubomíra Dobrovodského, ktorý mu bol triednym učiteľom.
Práve on ho priviedol k čítaniu a hlavne vlastnej literárnej tvorbe.
Spolu pracovali v umeleckom krúžku STYLO a pán učiteľ ich
učil využívať rým pri vyjadrovaní svojich myšlienok. Teraz sa
pán Potúček rozhodol poskytnúť rady našim literárne nadaným
žiakom. Na stretnutí v školskej čitárni bola aj manželka pána učiteľa
Mgr. Mária Dobrovodská, pretože Ľudovít Potúček jej odovzdal
svoju básnickú zbierku 16 čiernych ruží venovanú jej manželovi. Po
krátkej besede deti pracovali na vlastných dielkach pod taktovkou
básnika a strávili spolu ozaj zaujímavé a inšpiratívne dopoludnie. Ale
nielen marec je v našej škole spojený s čítaním. Nakoľko u nás sídli
jedna z kancelárií Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní,
každoročne sa zapájame do projektu Týždeň hlasného čítania,
ktorý združenie vyhlasuje. Žiaci na prvom aj druhom stupni v škole
i doma aj za pomoci rodičov čítajú knihy, vypĺňajú plániky a pracovné listy a prehlbujú si tak svoj vzťah ku knihám a čítaniu. Aprílový týždeň čítania je stále obľúbený, pretože každý rok je vyhlásená
iná téma a deti sa tak oboznamujú s tvorbou viacerých spisovateľov.
Aj tento rok sa naša škola - ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch zapojila do
dvanásteho ročníka Týždňa hlasného čítania. V škole sme si zvolili
jeden týždeň v mesiaci apríl, ktorý sme venovali Týždňu hlasného
čítania. Myšlienkou tejto akcie bolo zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Všetkých rodičov,
učiteľov, starých rodičov, súrodencov, spolužiakov a ostatných
dospelých sme požiadali, aby sa zapojili a pomohli deťom objaviť
svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia. Tento rok sme si
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pripravili cestu po Európe. Cestovali sme po európskych hlavných
mestách a na svojich potulkách navštívili známych rozprávkarov
Európy. Každý rozprávkar sa čitateľom prihovoril v krajine,
v ktorej sa narodil a predstavil niektorú zo svojich rozprávkových
postavičiek. Čitatelia postupne od rozprávkarov získali 10 písmen,
ktoré, keď správne zoradili, získali odpoveď na súťažnú otázku
– Ako sa volá mesto všetkých kníh sveta? Spoločne sme navštívili
Dánsko - Hansa Christiana Andersena a jeho malú morskú vílu, potom
Taliansko - Carlo Collodi a jeho Pinocchia, 3, deň to bolo Nemecko
a bratia Grimmovci, 4. deň Veľkú Britániu - Lewis Carroll a jeho
slávna hrdinka Alica v ríši zázrakov, potom sme zavítali do Grécka
a navštívili sme bájkara Ezopa, predposledný deň to bola Česká republika a Karel Čapek a jeho psíček a mačička a posledný deň sme
skončili v Bratislave a Pavol Dobšinský nám predstavil množstvo
rozprávok, ktoré napísal. Do tejto akcie sa zapojilo 259 žiakov
z 1. stupňa a 111 žiakov z 2. stupňa. Každý čitateľ získal certiﬁkát,
ktorý svedčil o úspešnom ukončení a absolvovaní. Sme radi, že aj
v dnešnej dobe poskytujúcej elektronickú literatúru si deti nájdu čas
na čítanie klasických kníh a na rozvíjanie svojej čitateľskej zdatnosti.
Autor textu a fotograﬁí: Mgr. Daniela Vystrčilová
a Mgr. Monika Klamárová
ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany

CUDZIE JAZYKY TROCHU INAK ...

„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom,“ neustále mi pripomínal
môj otec a práve v tomto duchu sa snažíme vychovávať aj našich
žiakov ZŠ J.Hollého v Topoľčanoch. Neustále sa snažíme o to, aby
hodiny cudzích jazykov boli čo najkreatívnejšie a najzábavnejšie.
Takúto možnosť nám ponúkajú aj rôzne projekty, ktoré sa organizujú napr. aj formou súťaží. Priateľstvo bolo témou tohtoročného
14. ročníka divadelného festivalu v anglickom jazyku, ktorý sa konal
v apríli 2013 v aule UKF v Nitre. ZŠ Hollého sa festivalu zúčastnila
už po tretíkrát, a tak ako sa hovorí do tretice všetko dobré, bol pre
nás festival veľmi úspešný. Na festivale sme sa predstavili s divadelnou hrou pod názvom Dog´s life (Život psa). Štyria súrodenci, ich
rozvedená mama a pes Justin si žijú svoj rušný život na predmestí
jedného mesta niekde v Európe. Zhon, stres, internetové kamarátstva a počítačové hry sú ich dennou rutinou. Psa Justina ale nikto
nemá čas vyvenčiť. Až keď sa stane niečo nečakané, zistia, že on bol
v skutočnosti ich najlepší priateľ... Naše vystúpenie zaujalo nielen
porotu, ktorá ho označila ako dynamické a vtipné, ale aj divákov,
ktorí sa na ňom úprimne zabávali. Na festival sme priniesli určité
nóvum v podobe nápaditých kulís, premyslených rekvizít a výborne
zvládnutej technickej stránky predstavenia. Po vyhlásení výsledkov sme si odniesli ceny: 1. Špeciálnu cenu za jazykové schopnosti,
herecké výkony a originalitu scény a 2. Ocenenie za najlepší herecký výkon, ktoré získala žiačka Marcela Gubová v pomerne ťažkej
úlohe psa Justina. Náš úspech bol dvojnásobný, pretože motivácia
u žiakov učiť sa cudzí jazyk sa podstatne zvýšila a už teraz sa tešíme
na festival v budúcom roku.

Máme nového spolužiaka
Dňa 24. 4. 2013 zavítala do ZŠ J. Hollého v Topoľčanoch veľmi vzácna návšteva, ktorá pricestovala až z Mníchova v podobe projektu
z Goetheho inštitútu v Nemecku. Postavička Hans Hase bola ihneď
v prvý deň príchodu veľmi obľúbená. Hans Hase sa stal spolužiakom
žiakov 6. B triedy a pravidelne sa zúčastňoval hodín nemeckého
jazyka. Žiaci s Hansom precestovali na hodine nemeckého jazyka precestovali tajomné zákutia našej zeme, zároveň sa naučili,
ako sa starať o našu prírodu a neznečisťovať ju. Žiaci sa na každú
hodinu s Hansom veľmi tešili a ustavične sa predbiehali pri zadávaní
otázok, samozrejme výlučne iba v nemeckom jazyku, aby im nový
spolužiak rozumel. Pri návrate Hansa späť do Mníchova mu všetky
deti zaželali „Gute Fahrt Hans“ a nezabudli mu pripomenúť, aby na
budúci školský rok prišiel opäť.

Angličtina v pesničkách
„Angličtina v pesničkách“ je známy projekt, ktorý sa pravidelne
uskutočňuje v Bratislave. Za celým projektom stoja zakladajúci členovia, a to manažér, učiteľ angličtiny a textár, Ing. Vojtech Kresťanko spoločne s hudobníkom Alim Brezovským. Dňa
23.04.2013 sa do tohto projektu zapojila i naša škola. Žiaci 4.A a 4.B
si pod vedením Mgr. Ľ. Mošaťovej pripravili pieseň My best friend,
s ktorou sa úspešne predviedli v DK Ružinov. Koncert bol pre našich
žiakov nielen zábavou, ale i školou, pretože sa hravou formou naučili
nové anglické slová a frázy.
Ing. Slavka Detková,
ZŠ J. Hollého Topoľčany

ČIPOVANIE ZVIERAT
Všetkým majiteľom, ktorí vlastnia psy, mačky a fretky dávame do
pozornosti, že podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti od. 1. 11. 2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské
zvieratá povinnosť označenie čipom. Pre spoločenské zvieratá,
ktoré sa narodili pred 1. 11. 2011 platí dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého musia byť začipované, pretože od 30. septembra 2013 bude táto povinnosť už platiť bez výnimky pre všetky
spoločenské zvieratá. Označenie tetovaním je stále platné, ale iba
ak bolo vykonané pred 3.7.2011. Ak bolo tetovanie vykonané až po
tomto dátume, majitelia zvierat majú povinnosť označiť svojich
psov, mačky a fretky dodatočne ešte aj mikročipom.
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UČITELIA SA INŠPIROVALI V ANGLICKU

Vzdelávanie učiteľov je neodmysliteľnou súčasťou učiteľskej profesie. Kvalitné vzdelávanie pomáha učiteľom zaraďovať do výučby
nové trendy, aktualizovať a modernizovať vyučovací proces. Pre
učiteľov cudzích jazykov existuje nespočetné množstvo seminárov a školení, ale treba povedať, že väčšina z nich je zameraná na
preferenciu učebníc, ktoré daná inštitúcia ponúka. Preto sme ako
dlhoročné učiteľky na základnej a strednej škole uvítali príležitosť
absolvovať toto vzdelávanie priamo vo Veľkej Británii, kde sme
očakávali bližší kontakt s jazykom a načerpanie nových vedomostí
z oblasti metodiky a didaktiky výučby anglického jazyka. Preto
sme sa zúčastnili týždňového kurzu pre učiteľov vo Veľkej Británii,
v meste Canterbury. Kurz bol vedený jazykovou školou Pilgrims,
ktorá má dlhoročné skúsenosti s metodológiou výučby anglického jazyka. Ich humanistickým prístupom umožňujú tisíckam
učiteľov z rôznych krajín motivovať a inšpirovať svojich študentov
pri výučbe anglického jazyka. Kurzy organizované cez Pilgrims
utvárajú skutočnú medzinárodnú komunitu, ktorá pomáha
vytvoriť jedinečnú pracovnú skúsenosť. Inštitúcia organizuje aj
kurzy pre manažérov „Business English“. Stretli sme sa tam s učiteľmi
rôznych národností. V našej pracovnej skupine boli učitelia z Poľska,
Holandska a Slovenska. Vedení sme boli lektorkou Bonnie Tsai,

ktorá má dlhoročné skúsenosti s vedením kurzov metodológie
a tvorivého učenia. Denne sme mali 8 vyučovacích hodín, kde
sme sa zoznámili s rôznymi aktivitami, ktoré sú plne uplatniteľné
v praxi. Popoludňajšie aktivity boli doplnené večerným programom,
ktorý bol veľmi zaujímavý. Počas vyučovacích hodín sme rozprávali
len anglicky, čo prispelo k zlepšeniu našich jazykových zručností.
Najviac oceňujeme rôznorodosť aktivít, pri ktorých sme získali,
a sme si isté, že aj naši študenti získajú iný vzťah k tomuto jazyku.
Zo slovenskej strany kurz bol súčasťou grantu národnej agentúry
SAAIC, ktorá podporuje programy celoživotného vzdelávania
a nadáciou Harmony, ktorá úzko spolupracuje so školou Pilgrims.
Ubytovanie bolo zabezpečené v hostiteľských rodinách, kde sme
mali výbornú príležitosť uplatniť naše jazykové zručnosti v praxi.
Pobyt na kurze sme využili aj na návštevu Londýna.
Celkovo môžeme tento kurz hodnotiť ako úžasnú skúsenosť,
ktorú by sme odporúčali pre všetkých učiteľov anglického jazyka. Získali sme nezabudnuteľné zážitky, medzinárodnú spoluprácu s učiteľmi iných krajín. Teraz sa budeme snažiť „robiť učenie
angličtiny zábavnejším“, preferovať rozprávanie, praktickú stránku
jazyka a využívať kreativitu študentov. Svoje skúsenosti si naďalej
vymieňame s učiteľmi z našej pracovnej skupiny cez Wikipédiu.
Následnou akciou bolo zorganizovanie minisemináru v spolupráci
s Oxford University Press, pani Balážovou, ktorý sa uskutočnil
v marci 2013 na ZŠ Škultétyho. Zúčastnilo sa ho 18 učiteľov anglického jazyka z mestských a obecných ZŠ a stredných škôl. Učitelia
pracovali v 2 skupinách, kde sme praktickým spôsobom prezentovali skúsenosti získané na kurze vo Veľkej Británií. Učitelia boli
nadšení seminárom a pochvaľovali si, že si prakticky mohli dané
aktivity vyskúšať, preverili si a niektorí aj „oprášili“ svoje jazykové
zručnosti. Pre veľa učiteľov je príležitosť komunikovať v anglickom
jazyku na vyššej úrovni ako len v triede pri žiakoch veľmi vítanou.
Prejavili záujem o častejšie semináre vedené takýmto spôsobom.
Text a foto: PaedDr. Marcela Mokrá, ZŠ Škultétyho, Topoľčany
Mgr. Ľubica Candráková, Gymnázium Topoľčany

VYHODNOTENIE JARNÉHO UPRATOVANIA 2013
Finančné náklady
odvoz
skládka
v€
v€

Finančné
náklady
spolu v €

25,25

741,85

815,07

1 556,12

15

18,81

654,57

607,19

1 261,76

6

19

39,80

829,12

1 284,74

2 113,86

p. Lobotková

8

54

99,74

2356,45

3 219,61

5 576,06

Mravenisko

Mgr.
Krahulíková

6

45

74,60

1963,71

2 408,09

4 371,80

Bedzany

p. Ladický

6

53

65,44

2312,82

2 112,40

4 425,22

203

323,64

8858,52

10 447,10

19 305,62

Počet
pristavených
vyvezených
kontajnerov
kontajnerov

Mestský
výbor č.

Mestská
časť

Predseda
výboru

1.

sídl. Stred, F

p. Grach

6

17

2.

sídl. východ

Mgr. Haláková

8

3.

Pri nemocnici
sídl. Juh

p. Markovičová

4.

Pri Chocine

5.
6.
SPOLU

Hmotnosť
odpadu
v tonách

Počas akcie jarného upratovania bolo z 203 vyvezených kontajnerov 22 kontajnerov s bioodpadom, ktoré boli odvezené na kompostáreň mesta.

VYHODNOTENIE ZBERU ELEKTROODPADU KONANÉHO DŇA 27.4.2013
Počas akcie zber elektroodpadu
bolo vyzbierané 4213 kg elektroodpadu z toho:
televízory
19ks
chladničky
8ks
práčky
4ks
8

sporáky
počítače
monitory
tlačiarne
mikrovlnky

1ks
8ks
15ks
16ks
17ks

vysávače
16ks
umývačky riadu
2ks
mrazák
2ks
Ostatné množstvo tvorili rádiá,
varné konvice, mixéry, telefóny,
sušiče, stolné lampy, fritéza a pod.

Upozorňujeme občanov mesta, že nepotrebný elektroodpad je možné bezplatne
odovzdať počas celého roka
na dotrieďovacom dvore na
ul. Pivovarníckej.

Digitalizáciu kina Spoločenský dom Topoľčany
ﬁnančne podporil

a Mesto Topoľčany

3D KINO SPOLOČENSKÝ DOM • MÁJ 2013
24., 25., 26. V. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.

28., 29. V. – utorok, streda o 19,00 h.

31. V. a 1., 2. VI. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

Česká rodinná hraná rozprávka kombinovaná s animáciou bábok. Hlavnou
témou rozprávky je súboj dobra so zlom,
snaha o získanie pravej lásky a objavenie
hodnôt skutočného priateľstva. Hrajú: Bolek Polívka, Jozef Somr, Jiří Pecha, Ivana
Chýlková, Szidi Tobias, Iveta Dušková,
Gregor Bauer a Valéria Šamalová. Česká
verzia. 100 min.

Francúzska dráma. Život Paula sa zmení po
tom, čo jeho žena nenávratne zmizne. Po
roku hľadania je zúfalý a bez východiska.
Jeho posledná šanca je začať všetko znovu
od nuly. Sťahuje sa so svojimi dvoma deťmi
do Saint-Malo mesta, kde vyrastal. Ale
zisťuje, že všetko je inak, než si predstavoval.
České titulky. 91 min.

Americký akčný ﬁlm. Agentovi Hobbsovi
sa nedarí dopadnúť zločineckú skupinu.
Ukáže sa, že jediný, kto mu môže pomôcť
je Dominik Toretta a jeho team. Výmenou
za túto službu budú Torettovi a jeho
priateľom odpustené všetky trestné činy.
Lenže, Dominik netuší, že medzi ľuďmi, po
ktorých pôjde, je i jeho mŕtva partnerka
Letty. Slovenské titulky.

KOVÁŘ Z PODLESÍ
Vstupné: 4.- €
nevhodné pre maloletých do 7 rokov

PROTI VETRU
Vstupné:4.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

24., 25., 26. V. – piatok, sobota, nedeľa o 19,00 h.

31. V. a 1., 2. VI. – piatok, sobota, nedeľa o 17,00 h.

Americká komédia nabitá hviezdami
v hlavých úlohách s Amandou Seyfried
a Robertom De Nirom, nám rozpráva príbeh
klasickej veľkej americkej rodiny. Po tom, čo
sa veľký klan stretá, aby spoločne oslávili
svadbu svojich ratolestí, by na povrch mohli
vyplávať nepríjemné tajomstvá. České
titulky. 90 min.

Americký animovaný rodinný ﬁlm. Teenager sa ocitne v temnom lese, kde sa odohráva bitka medzi silami dobra a zla. Nechce
to tak nechať a dá dohromady skupinu,
s cieľom zachrániť ich svet – a tým aj ten
náš. Slovenský dabing.

VEĽKÁ SVADBA
Vstupné: 4.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

KRÁĽOVSTVO LESNÝCH
STRÁŽCOV 3D
Vstupné: 6.- €
vhodné pre všetky vekové skupiny

RÝCHLO A ZBESILO 6
Vstupné: 4.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov
PRIPRAVUJEME NA MESIAC
JÚN 2013

VEĽKÝ GATSBY 3D a 2D
VO ŠTVORICI PO OPICI
NEUVERITEĽNÉ DOBRODRUŽSTVÁ
TADA STONESA
STAR TREK: DO TEMNOTY / 3D a 2D
PO ZANIKU ZEME
PRÍŠERKY : UNIVERZITA/ 3D a 2D

GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY

VITAMÍNKOV ŠPORTOVÝ DEŇ

pripravuje

„Pani učiteľka, toto je môj
najšťastnejší deň v živote.....“
spontánne povedalo súťažiace
dievčatko pri odovzdávaní
medailí a vecných cien na
„Vitamínkovom
športovom
dni“. Súťaž sa konala dňa
23.04.2013 v MŠ Tribečská
2703/10, Topoľčany. Osem
súťažiacich družstiev malých
predškolákov z materských škôl
v Topoľčanoch si zmerali sily na
športovom podujatí v štyroch
disciplínach: skok do diaľky, beh cez prekážky, hod na cieľ a beh s fúrikom.
Na priebeh súťaže dohliadala porota a pozvaní hostia, viceprimátor mesta Topoľčany JUDr.
Milan Lisý, SŠÚ zastupovala Mgr. Soňa Šilhárová a p. riaditeľky prítomných MŠ. Vyhodnotenie: 1. miesto: MŠ Tribečská 2703/10,Topoľčany, 2.miesto: MŠ J. Kráľa 1594/1,Topoľčany
a 3. miesto: MŠ Škultétyho 2630/10,Topoľčany. Akcia prispela k podpore zdravého vývinu
detí, ale aj zdravej súťaživosti. Vďaka všetkým zúčastneným celú súťaž sprevádzala príjemná športová atmosféra a naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o ňu postarali.

Jún 2013
celoslovenská výstava prác žiakov
umeleckých a iných škôl pod názvom
Dielo tvojich rúk
Vernisáž: 31.5.2013. Koniec výstavy: 27.6.2013

Júl 2013 a August 2013
maľba ekvádorského umelca William
Patrício Cáceres García
Vernisáž 11.7.2013. Koniec výstavy 15.8.2013

Prvé Topoľčianske
maliarske sympózium
v dňoch 12. – 17.8.2013 s vernisážou
v Galérii mesta Topoľčany
Viac informácií o pripravovaných akciách
sa dozviete na stránkach:
www.topolcany.sk alebo www.kulturato.sk

Mária Wiedermannová
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MLADÍ SI VYČISTILI SVOJE MESTO OD ODPADKOV
Stredoškoláci z Topoľčian sa zapojili do Dňa Zeme
Pondelok, 22. apríla sa v areáli oddychovo-rekreačnej zóny Margarétka konal zber odpadu s názvom Vyčisti si svoje mesto.
Akciu zorganizoval Mládežnícky parlament mesta Topoľčany pri
príležitosti Medzinárodného dňa Zeme. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného
prostredia. Do akcie sa zapojili nielen členovia Mládežníckeho parlamentu, ale aj dobrovoľníci z topoľčianskej obchodnej akadémie
a gymnázia. V čase, keď väčšina z nás sedela v škole alebo v práci,
sa mladí rozhodli zapojiť do tejto ekologicky prospešnej akcie
a spríjemniť tak prostredie oddychovo- rekreačnej zóny Margarétka
na sídlisku JUH. Počas slnečného dňa mládež vyzbierala odpadky
z okolia areálu, v ktorom každý deň trávia svoj voľný čas rodiny
s malými deťmi. Po dvoch hodinách usilovnej práce sa mladým
dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 12 plných vriec rôzneho od-

LETNÉ KÚPALISKO - PREVÁDZKOVÁ DOBA A CENNÍK
od 1. júna do 1. septembra 2013
Otváracie hodiny:
Mesiac
pondelok - piatok
sobota - nedeľa
Jún
13.00 - 19.00
10.00 - 19.00
Júl, August, September 10.00 - 19.00
10.00 - 19.00
CENNÍK pre Letné kúpalisko v Topoľčanoch na rok 2013
PONDELOK – PIATOK
Dospelí .............................................................................................................................2,20 €
Deti 6 – 15 rokov........................................................................................................1,50 €
Deti do 6 rokov ....................................................................................................... zdarma
Ostatní (ZŤP, Študenti, Darcovia krvi, osoby narodené v roku 1952 a skôr) .........1,50 €
Dospelí po 16.00 hod. ..............................................................................................1,50 €
Deti 6 – 15 po 16.00 hod. ......................................................................................1,00 €
Deti do 6 rokov po 16.00 hod. ....................................................................... zdarma
Ostatní (ZŤP, Študenti, Darcovia krvi, osoby narodené v roku 1952 a skôr)
po 16.00 hod.................................................................................................................1,00 €
SOBOTA – NEDEĽA – ŠTÁTNE SVIATKY
Dospelí .............................................................................................................................2,50 €
Deti 6 – 15 rokov........................................................................................................1,80 €
Deti do 6 rokov ....................................................................................................... zdarma
Ostatní - /ZŤP, Študenti
Ostatní (ZŤP, Študenti, Darcovia krvi, osoby narodené v roku 1952 a skôr) .........1,80 €
Dospelí po 16.00 hod. ..............................................................................................1,70 €
Deti 6 – 15 po 16.00 hod. ......................................................................................1,00 €
Deti do 6 rokov ....................................................................................................... zdarma
Ostatní - /ZŤP, Študenti
Ostatní (ZŤP, Študenti, Darcovia krvi, osoby narodené v roku 1952 a skôr)
po 16.00 hod.................................................................................................................1,20 €
Hromadný vstup od 10 osôb + sprievodca .................................................1,00 €
Vstupné v prvý deň............................................................................................... zdarma
Permanentky 10 vstupové
Dospelí .......................................................................................................................... 16,00 €
Deti 6 – 15, ZŤP, Študenti, Darcovia krvi,
osoby narodené v roku 1952 a skôr .............................................................. 10,00 €
Služby
Šatňa .................................................................................................................................0,50 €
Bezpečnostná skrinka ..............................................................................................1,50 €
Ležadlo, športové potreby ....................................................................................1,00 €
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padu. Vo vreciach sa nachádzali najmä plastové a sklenené fľaše,
obaly od sladkostí a prázdne škatule od nápojov. Je potešujúce,
že aj mladí ľudia si uvedomujú vážnosť ekologických problémov
a snažia sa spríjemniť si prostredie, v ktorom žijú. ,,Túto akciu sme
organizovali aj minulý rok a pevne verím, že sa podobné podujatia budú v budúcnosti opakovať. Zo zberu mám výborný pocit,
pretože aj my, ako mládež tohto mesta, sme urobili niečo pre
planétu Zem, ktorá je už naozaj veľmi znečistená.“ S potešením
prezradil hneď po ukončení akcie podpredseda mládežníckeho
parlamentu O. Schlosser. V rovnakom čase sa do podobnej akcie
zapojili aj študenti zo Strednej odbornej školy Tovarnícka 1632,
ktorí sa rozhodli vyčistiť oblasť okolia rieky Chociny, ktorá je
v blízkosti ich školy. Žiakom a pedagógom sa podarilo naplniť celkovo 40 ks plastových vriec. Zem je náš domov, a preto by mal
každý z nás prispieť svojou troškou k tomu, aby sa krásy našej
planéty zachovali aj pre budúce generácie. Ľudia by mali svoju
pozornosť zamerať nielen na jarnú úpravu svojich príbytkov, ale
aj na skrášlenie okolia, v ktorom žijú. Každoročne sa veľa slovenských miest počas Dňa Zeme zapája do aktivít, ktoré poukazujú na problémy znečistenia prírody. Sú organizované besedy,
výsadby mladých stromčekov, ale aj zbery odpadu. Ani Topoľčany
neboli výnimkou. Mladí stredoškoláci sa stretli a strávili pondelkové dopoludnie užitočnou aktivitou, pričom sa im podarilo
vyčistiť časť svojho mesta. Dúfajme, že sa takéto akcie, zamerané
na ochranu životného prostredia budú konať častejšie. No lepšie
by bolo, keby si ľudia vážili prírodu, v ktorej žijú a správali sa k nej
s úctou nielen počas Dňa Zeme. Veď ako sa hovorí, chrániš prírodu - chrániš sám seba.
Mgr. Janetta Kadliečková, vedúca organizačného odboru
Marcela Rebrová, členka Mládežníckeho parlamentu

www.billa.sk

OTVÁRAME
29. 5. 2013

NÁMESTIE M. R. ŠTEFÁNIKA
Giuseppe Daddio / Šéfkuchár

TOPOĽČANY
(DOM NÁBYTKU KMK KINČEK)

MESTO TOPOĽČANY PODPORUJE ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL SENIOROV
Seniori, ale i ostatní občania mesta Topoľčany sa môžu v blízkej
budúcnosti tešiť na nový Fit park pod holým nebom. Vybudovanie
takéhoto športového priestranstva poskytne nielen nové možnosti
pre aktívny životný štýl obyvateľov mesta, ale otvorí tiež i nové
možnosti pre stretávanie sa občanov v príjemnom prostredí pri
športových aktivitách, ktoré majú radi. Vo Fit parku by mali byť
umiestnené spolu štyri cvičné stroje, ktorých zloženie je navrhnuté
tak, aby zabezpečili možnosť dôkladne precvičovať všetky svalové
skupiny a časti tela. Fitness vybavenie je vďaka svojej jednoduchosti určené pre široké spektrum obyvateľov všetkých vekových
kategórií, ktorí obľubujú aktívny životný štýl. Fit park sa bude
nachádzať v areáli Základnej školy s materskou školou Gogoľova
2143/7, Topoľčany, v blízkosti zariadenia pre seniorov Komfort
a Denného centra pre seniorov Slnečnica. Táto lokalizácia umožní
jeho návštevnosť seniormi z týchto zariadení, ktorí tu budú môcť
vykonávať rehabilitačné cvičenia, prípadne tráviť svoj voľný čas.
Predpokladané ukončenie projektu a jeho slávnostné otvorenie by
sa malo uskutočniť v priebehu septembra 2013. Vybudovanie Fit
parku ﬁnančne podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis.
Mgr. Vladimír Grežo, projektový manažér
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Mesto Topoľčany, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany,
Mládežnícky parlament mesta Topoľčany
ý j na
Vás p
pozývajú

TOPOòãIANSKY

DEö DETÍ
n
ú
j
2. 3
201

15.00 h - 17. 30 h
Námestie M. R. Štefánika Topoľčany
Program pod názvom

DETI DEŤOM, v ktorom sa predstavia: finalisti prehliad-

ky ZUČ TOP TALENT 2013, žiaci zo ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch, tanečný súbor
TOSUMA, tanečný klub NOVUM, Choduľové divadlo Vranov nad Topľou – Jánošík
a 2000 zbojníkov, vystúpenie speváka Martina Haricha, súťaže o ceny sponzorov
V prípade nepriaznivého počasia sa tento program uskutoční v Dome kultúry Topoľčany.

od 15.00 h – zábavný park Margarétka /pri rieke Nitre/

kolotoče, poníky, nafukovací hrad, maľovanie na tvár, grilovanie
18.00 h - vystúpenie topoľčianskeho súboru SEM TAM – klauniáda
19.00 h - zoskok parašutistov, hudobná produkcia IMPRESS
16.30 - 18.00 h kyvadlová autobusová preprava na trase: Topoľčany, Krušovská ul.- zastávka pri MODRÁKU smer zábavný park MARGARÉTKA
Toto podujatie podporili:

Mediálni partneri:

ÚS Topoľčany

Topoľčany

odštepný závod Topoľčany

Topoľčany

OrangeDream
OR PZ Topoľčany
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zostručniť,
prípadne neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou.

