noviny pre občanov mesta Topoľčany
občasník

VII. číslo, október 2012 (26)

zadarmo

KLASTER TOPOĽČANY • DNI REGIÓNU 2012 – I. ROČNÍK
Prezentácia mesta Topoľčany, obcí a podnikateľov v regióne Topoľčany v oblasti
ľudového umenia, remesiel a ľudových
tradícií prostredníctvom projektu KLASTER
Topoľčany sa uskutočnilo na Námestí M. R.
Štefánika v dňoch 31. 8. – 1. 9. 2012. Okrem
prezentácie ľudových tradícií, folklórnych
súborov, speváckych a tanečných skupín, sa
uskutočnili workshopy na tému ľudových
tradícií, folklóru v regióne a odkazu
ľudovoumeleckých výrobcov. Súťaž vo varení fazuľovice bola pekných vyvrcholením
dní regiónu.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

Samostatne dopytovo orientovaný projekt KLASTER Topoľčany.

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ÚZEMNÝ SPOLOK TOPOĽČANY
SČK, územný spolok Topoľčany ponúka všetkým obyvateľom mesta a ﬁrmám v meste možnosť stravovania v Dome Červeného kríža, kde varíme
výborné domácke jedlá podľa predpísaných receptúr za dodržania
noriem hygieny pri príprave a podávaní stravy podľa HACCP. Základná
denná ponuka týždenne obmieňaného jedálneho lístka pozostáva z jedného druhu polievky, jedného mäsitého pokrmu, jedného bezmäsitého
pokrmu a chleba. Rozšírená ponuka na objednávku jeden deň vopred
a tvorí ju kysnutá domáca knedľa, parené buchty, dolky, palacinky, perník, kysnuté koláče – záviny a buchty. Zo slanej ponuky sú to oškvarkové
pagáče, langoše, zemiakové placky, osúchy z chlebového cesta. Od
1. októbra 2012 rozširujeme ponuku základných jedál na varenie na
základe lekárskych odporúčaní pre klientov s diabetom (cukrovkou) –

diéta č. 9 a klientov, ktorí majú predpísanú žlčníkovú diétu – diéta č. 4.
Podmienkou odberu obedov nie je poberanie ani starobného ani invalidného dôchodku. Obedy si môžu objednať pracovné kolektívy, ﬁrmy, ale
i jednotlivci. Cena denného menu v našej jedálni je garantovaná v sume
2, 70 €. Ponúkame aj dovoz obedov priamo ku klientovi domov alebo na
pracovisko.
Ďalšie informácie a objednávky:
tel. : 038 / 5327 004,
Stummerova 327/15, Topoľčany
www. sck-topolcany. sk
e-mail: topolcany@redcross. sk
Dodržujeme systém kontroly kvality HACCP • Jedlá na objednávku podľa jedálneho lístka do 12. 00 hod.

Knedľa varená 650 g - 1, 20 €, Koláč domáci sladký, slaný - 0, 40 € / ks • Zemiaková placka - 0, 50 € / ks • Langoš - 0, 50 € / ks
Z OBSAHU: KLASTER TOPOĽČANY • DNI REGIÓNU 2012 – I. ROČNÍK • BESEDA S OLYMPIONIKMI • SLÁVNOSTNÝ
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2012/2013 • JESENNÉ UPRATOVANIE • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MIESTNEJ DEMOKRACIE •
ZBER ELEKTROODPADU • A ZAČAL ŠKOLSKÝ ROK . . .

BESEDA S OLYMPIONIKMI
Olympijská pieseň znela tento
rok nielen na LOH v Londýne,
ale aj v telocvični našej starej,
ale dobrej školy na ulici Hollého
v Topoľčanoch. Práve touto
piesňou sme 24. 9. 2012 privítali dvoch výborných športovcov,
reprezentantov Slovenska na
olympiáde v Londýne, skvelých
a pritom skromných ľudí: kajakárku, reprezentantku Slovenska na OH v Londýne
a Pekingu, niekoľkonásobnú
medailistku z ME, trojnásobnú
medailistku z MS, vždy usmiatu
Martinu Kohlovú a reprezentanta Slovenska na olympiáde
v Londýne, majstra Slovenska
v plávaní, držiteľa slovenského
rekordu v prsiach na 200 m,
rodáka z Topoľčian Tomáša
Klobučníka.
Beseda bola určená žiakom
plaveckých tried. Žiaci boli
veľmi potešení a zvedaví, o čom
svedčí množstvo otázok, ktorými zasypali olympionikov.
Dozvedeli sme sa, kedy a ako

sa začala ich športová kariéra
a kto za ich úspechmi stojí.
Rozprávali nám o dlhej a náročnej ceste k úspechu, tvrdej
drine, neopísateľnej radosti
z víťazstva, sklamania z neúspechu, o prípravách na novú
sezónu, štúdiu na vysokej škole,
či záľubách vo voľnom čase.
Prezradili nám tie najkrajšie
zážitky z olympiády, ale aj tie
smutné momenty, keď ich pár
stotín či sekúnd delilo od medailí.
Celá beseda sa niesla v príjemnej atmosfére a v duchu priateľskej diskusie. Sme radi, že
sme ich mohli privítať v priestoroch našej školy. Veríme, že sme
našich plavcov nielen potešili,
ale predovšetkým motivovali
k zodpovednému prístupu
k plávaniu, aby aj oni mohli
v budúcnosti reprezentovať
našu krajinu, možno aj na OH.

PaedDr. Zuzana Kapustová

SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2012/2013

Pekné septembrové ráno, prázdniny ubehli ako voda, a tak oddýchnutí a usmiati, starí aj noví kamaráti, všetci sme sa stretli na
školskom dvore ZŠ Hollého, aby sme sa slávnostne naštartovali do
ďalšieho školského roka 2012/2013. Milé slová od pána riaditeľa
a hostí, príjemná melódia hymny našej školy a nakoniec bim-bam
nášho historického zvonca, aj plaché úsmevy našich najmenších
prváčikov. . . a 3. september, prvý školský deň, máme všetci za sebou.
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Nech sú úspešné všetky školské dni, každé ráno vykročiť tou správnou nohou a len úsmev na tvári nech sprevádza všetkých našich
žiakov, rodičov, pedagogických aj nepedagogických pracovníkov
počas celého školského roka 2012/2013 praje vedenie školy ZŠ
Hollého v Topoľčanoch.
PaedDr. Zuzana Kapustová

JESENNÉ UPRATOVANIE V DŇOCH 1. 10. 2012 –28. 10. 2012
V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú
slúžiť občanom mesta na objemový odpad
z domácností. Objemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované veci, ktorých sa občania
chcú alebo potrebujú zbaviť. Jedná sa o veci,
ktoré majú väčšie rozmery a nedajú sa umiestniť
do 110 L zberných nádob (domová zástavba)
a do 1100 L zberných nádob na sídliskách. Sú to
veci ako napríklad: posteľ, kreslo, okno, nábytok,
záchodová misa, radiátor a podobne. Kontajnery neslúžia na zber bioodpadov v domovej
zástavbe. Ak by ste predsa mali bioodpad, prosím nevkladajte ho do kontajnera. Väčšie konáre
zviažte do zväzkov a menšie kusy zeleného bioodpadu dajte do vriec
a tieto uložte vedľa kontajnera. Jesenné upratovanie sa nevzťahuje

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov:
1) 1. 10. 2012 – 7. 10. 2012
Mestský výbor č. 4 – ohraničený ulicami: Pod Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka, Puškinova, Kalinčiakova ( IBV pri Chotine )
2) 8. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Mestský výbor č. 6 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
3) 15. 10. 2012 – 21. 10. 2012
Mestský výbor č 5, ohraničený ulicami: Tovarnícka, Brezová,
Malinová, A. Hlinku, Jilemnického (IBV „Mravenisko“)
4) 22. 10. 2012 – 28. 10. 2012
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, Dr. Adámiho, Športovcov
Stanovištia kontajnerov:
1) Ul. Inovecká
- 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na
každom konci ulice a budú sa každý deň
k sebe približovať
Ul. Jaselská
- 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na
každom konci ulice a budú sa každý deň
k sebe približovať
Ul. Budovateľská - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na
každom konci ulice a budú sa každý deň
k sebe približovať
Ul. Družby
- zástavka MHD
Ul. Topoľova
- roh s Ul. A. Grznára
2) Malé Bedzany
- pod cintorínom
- parčík
- za mostom

na likvidáciu nebezpečného odpadu, ako napr. neónové trubice, chladničky, televízory, autobatérie a pod.
Nebezpečný odpad je možné odovzdať bezplatne po celý rok v priestoroch dotrieďovacieho
dvora na Ul. Pivovarníckej. Elektroodpad sa
bude zbierať počas akcie jesenné upratovanie na
špeciálne označených zberných miestach v sobotu dňa 20. 10. 2012. Na sídliskách sa bude elektroodpad zbierať na určených miestach a domovej
zástavbe bude odvážaný na základe nahlásenia na telefónne číslo 5340142, alebo na e-mail:
ladislav. novotny@topolcany. sk.
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.
Veľké Bedzany

- požiarna zbrojnica
- Ul. Čerešňová – Kubrická
- Ul. Broskyňová – otoč autobusu
3) Ul. Sedmikráskova - oproti obchodu pri trafostanici
Ul. Rastislavova
- na rohu s Ul. Sládkovičovou
Ul. Malinová
- na rohu s Ul. Brezovou
Ul. Nezábudkova - pri tenisových kurtoch
Ul. Mojmírova
- 2 ks kontajnerov pri garážach na rohu
s Ul. Rastislavovou
Ul. Timravy
- sídl. „Topoľ“
Ul. Stummerova
- za autoservisom
4) Sídl. JUH
- Ul. M. Benku - pri novinovom stánku
- Ul. Fullu - vedľa ZŠ pred činž. 2699
Sídl. Východ
- Ul. P. O. Hviezdoslava –pri hokejbalovom
ihrisku
- Ul. J. Matušku – stanovište smetných nádob vedľa činž. 2178
Sídl. Stred I. a II.
- Ul. Palárikova na rohu s Ul. J. Bottu
- Ul. Bernolákova – pri činž. 2037
Sídl. F
- Ul. Gogoľova – pred garážami
- Ul. Podjavorinskej – pri činž. 1942
IBV pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa
Kráľa, Mieru, Dr. Adámiho, Športovcov
Tento rozpis pristavenia kontajnerov platí vždy v prvé 2 dni v týždni.
Niektoré kontajnery budú potom presúvané na iné miesto podľa
potreby občanov, alebo na základe požiadaviek Mestských výborov.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MIESTNEJ DEMOKRACIE (15. 10. 2012 – 21. 10. 2012)
„Ľudskými právami budujeme súdržnejšiu spoločnosť“
Európsky týždeň miestnej demokracie (ETMD) je každoročný
Európsky projekt so súčasne prebiehajúcimi národnými a miestnymi podujatiami. Termín Európskeho týždňa miestnej demokracie
je daný na obdobie, kedy bola otvorená na podpis Európska charta
miestnej samosprávy v Rade Európy v roku 1985 (účinnosť nadobudla v roku 1988). Prostredníctvom tohto nástroja sa signatárske štáty zaviazali uznať princípy miestnej samosprávy vo
vnútroštátnom zákonodárstve. ETMD bol prvýkrát spustený

v roku 2007 s cieľom pripomenúť si výročie iniciatívy Rady Európy
pre budovanie demokracie.
Mesto Topoľčany bude počas Európskeho týždňa miestnej demokracie organizovať nasledovné aktivity:
• návštevy obyvateľov v zariadeniach sociálnych služieb
• návšteva základných škôl spojená s prednáškou a diskusiou
o miestnej demokracii s primátorom mesta
• Deň otvorených dverí na MsÚ 19. 10. 2012 od 08,00 – 11,00 h.
Mgr. Janetta Kadliečková
vedúca organizačného odboru
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ZBER ELEKTROODPADU PRE BYTOVÚ ZÁSTAVBU

Sobota 20. október 2012
od 8ºº - 15ºº hod.
Mesto Topoľčany, Mestský úrad v Topoľčanoch, v spolupráci so združením
ENVIDOM, pre vás pripravil zber elektroodpadu. Vašu domácnosť zbavíte nepotrebných elektrospotrebičov a zároveň pomôžete životnému prostrediu.
Veľké domáce elektrospotrebiče sú napríklad: 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 sa týka aj malých domácich elektrospotrebičov, sú to napríklad: vysávače, žehličky, hriankovače, kuchynské roboty, mixéry, fritézy,
mlynčeky a kávovary, elektrické nože, strihače vlasov, holiace strojčeky, kulmy, fény, hodiny či váhy.
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 :
Čas
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

Ulica
Timravy
Fullu
M. Benku
J. Matušku
P. O. Hviezdoslava
Gogoľova
Podjavorinskej
Janka Kráľa
kpt. Žalmana
Ul. Sedmikráskova

Bližší popis zberného miesta
- na trávniku 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
(sídlisko pri predajni Artemis)

ZBER ELEKTROODPADU PRE RODINNÉ DOMY

Sobota 20. október 2012

ORGANIZUJEME ODVOZ STARÝCH SPOTREBIČOV PRIAMO Z VAŠICH DOMÁCNOSTÍ!
ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV JE BEZPLATNÝ!!!

Ako na to?

Zatelefonujte na Mestský úrad Topoľčany na 038/5340142, 038/5340140 alebo pošlite e-mail na:
ladislav. novotny@topolcany. sk a nahláste nasledovné údaje:
1/ Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
2/ Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt

V určený deň z Vašej adresy odoberieme nahlásený elektroodpad. Mesto Topoľčany po druhýkrát organizuje zber starých spotrebičov takouto formou pre obyvateľov rodinných domov žijúcich na území mesta
Topoľčany a mestských častí Veľké Bedzany a Malé Bedzany.
Elektroodpad musí byť vyložený za bránou rodinného domu v deň zberu od 9ºº hod. do 15ºº 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. Odvezieme vám veľké
spotrebiče (chladničky, práčky, TV, umývačky. . . ) ako aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény, mikrovlnky, rádiá, . . . ), ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera.
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NÁM NIE JE ĽAHOSTAJNÉ NAŠE MESTO
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!
Zapojte sa s nami do zberu papiera a plastov!
V prírode to, čo človek pomenoval odpadom, neexistuje.
Všetko v nej má svoj cieľ, zmysel, funkciu, a to nielen počas života, ale i po odumretí.
Mŕtve rastlinné a živočíšne telá vytvárajú pôdu, rovnako ako výkaly či výlučky rastlín a zvierat. Biologický
- prírodný systém sa zakladá na princípe kolobehu - to, čo zaniká, je základom niečoho nového, vznikajúceho. S odpadmi sa človek stretáva odjakživa. V dobách lovcov to boli kosti z ulovených zvierat či zvyšky
jedál, príroda si s tým vedela poradiť. Postupne, ako sa vyvíjala ľudská spoločnosť, narastalo aj množstvo
odpadov.
V 60. rokoch 20. storočia nastal nekontrolovateľný nárast odpadov. Jedným z dôvodov bol začiatok
veľkovýroby a používania plastov. V súčasnosti sa hovorí o konzumnej spoločnosti – kupujeme
aj to, čo nepotrebujeme, a to, čo nepotrebujeme, skôr či neskôr vyhodíme. Vzťah odpad - človek sa
končí odhodením nepotrebnej veci
do koša. Všetky odpady majú dnes
viaceré škodlivé účinky na životné prostredie, zdravie ľudí i na našu ekonomiku.
Slovensko ako člen Európskej únie je povinné plniť právne predpisy, ktoré vyplývajú
z jeho členstva v nej. To znamená, že tieto
predpisy sú povinné plniť aj mestá a obce
v rámci celej Slovenskej republiky. Jedným
z dôvodov, prečo sme sa začali zaoberať
touto problematikou je, že mestá a obce
od roku 2010 sú povinné separovať papier, sklo, plasty a kovy.

Čo zbierame?

Papier - novinový,
časopisy, knihy bez tvrdých obalov, zošity,
kartóny, korešpondencia , plastové fľaše

Kde môžeš nepotrebný
papier a plasty odniesť?
Denné centrum seniorov Nádej - zimný
štadión (klub dôchodcov), Denné
centrum seniorov Jeseň – Dr. Adámiho
Ul. (klub dôchodcov), Denné centrum
seniorov Senior – mater. škola - Ľ. Fullu
Ul. (klub dôchocov), Dom kultúry Veľké
Bedzany, Dom kultúry Malé Bedzany

Odkedy?
od 8. 10. do 12. 10. 2012
od 14, 00 do 16, 00 hod.
Na zberných miestach Vás budú čakať naši
seniori - členovia denných centier seniorov,
ktorí práve takýmto spôsobom chcú
pomôcť svojmu mestu a ukázať, že ešte
vždy môžu pomôcť . . . pomôžte aj Vy. . . ,
pretože kto chce pomôcť, hľadá spôsoby . .
. , kto nechce, hľadá dôvody . . .
Soňa Chotárová, referent OSO
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MsKS Topoľčany

UPOZORNENIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV KINA!

OD 1. OKTÓBRA 2012 BUDE POZASTAVENÁ
PREVÁDZKA
Z DOVODU PRÍPRAVY DIGITALIZÁCIE KINA.
TERMÍN OTVORENIA KINA BUDE ZVEREJNENÝ NA WEB STRÁNKE MsKS
www. kulturato. sk
13. 10. 2012 od 19. 00 do 04. 00 h v Dome kultúry spoločenská
zábava

STRETNUTIE OSAMELÝCH
Vstupné: 4 €, hudobná skupina: TOP KVINTET
20. 10. 2012 – koncert pre deti Spievankovo
Mária Podhradská a Richard Čanaky
Miesto: Spoločenský dom o 16. 00 h, vstupné: 5 €
Predpredaj vstupeniek: v pokladni kina Spoločenského domu
a Chico Caffe Škultétyho Ul. – 1. poschodie Topoľčany
23. 10. 2012 – galakoncert Hany Zagorovej
Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény.
Speváčka nezvyčajných kvalít, veľkých profesionálnych úspechov
a držiteľka deviatich Zlatých slávikov. Hoci sú piesne Hany Zagorovej hudobne a žánrovo veľmi pestré, najtypickejší pre ňu zostáva
tzv. beatový šansón. Práve v ňom dokázala najlepšie zužitkovať
svoje herecké školenie, cit pre obsah a jedinečnú atmosféru každej
piesne (Tanečnice, Maluj zas obrázky, Usnul nám, spí, Kdyby se
vrátil čas). K niektorým si navyše písala texty sama.
Vstupné: 17 €, 19 €, Miesto: Dom kultúry o 19. 00 h
Predpredaj vstupeniek: v pokladni kina Spoločenského domu
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany a Humboldt IDŠ Bratislava

ŠTUDENTI POZOR!
Maturitná skúška z cudzieho jazyka?
Nahraďte ju, urobte si štátnicu
ešte pred maturitou!
Jazyková škola Humboldt IDŠ Bratislava v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom v Topoľčanoch otvára dvojsemestrálne
ﬁlologické štúdium anglického jazyka. Štúdium je určené pre
študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o náhradu maturitnej skúšky z AJ v maturitnom termíne 2013, prípadne i 2014.
Štátna jazyková skúška je devízou i počas univerzitného štúdia.
• KURZY ZAMERANÉ NA PRÁCU V ZAHRANIČÍ
• KONVERZAČNÝ KURZ vo večerných hodinách
• SEMESTRÁLNE KURZY
• INDIVIDUÁLNE KURZY
• FIREMNÉ KURZY – ﬁremné vyučovanie s dochádzkou lektora
do vašej ﬁrmy
• KURZY PRE DETI A ŠTUDENTOV
Informácie: Spoločenský dom, odd. KVA
Č. tel. : 038/5369 427, mail: mskskva@naex. sk, 0903 57 28 69
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Pripravujeme na mesiac november 2012:
26. 11. 2012 – Radošinské naivné divadlo, predpremiéra hry
POLOOBLAČNO. K blížiacemu sa päťdesiatemu výročiu vzniku
RND napísal Stanislav Štepka veľkú dvojdielnu hru zo života rodnej Radošiny a zároveň Nepriamo aj Slovenska v predchádzajúcom dvadsiatom storočí. V smutnosmiešnej komédii, ktorú autor
označil ako „prvú správu o mojom dvadsiatom storočí (1900 –
1950)“ verne a farbisto zobrazuje tragikomické osudy jednoduchých ľudí, inšpirované konkrétnymi osobami a udalosťami, ktorí
na pozadí komických i tragických dobových situácií a udalostí sa
boria so životom a v závere hry snívajú veľký a naivný sen o tom,
že raz bude celkom inak a lepšie.
Miesto: Spoločenský dom o 16. 30 h

GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY PRIPRAVUJE:

OKTÓBER 2012
Eva Holáková, Běla Kolčáková, Karina
Rothensteinová Kolčáková, Mária Treppová
- textil – tkaný aj netkaný (art protis) /Eva Holáková, Maria
Treppova/ - maľba – olej na plátne /Běla Kolčáková/ - maľba,
kresba, vlastná technika /Karina Rothensteinová Kolčáková/
vernisáž: 4. 10. 2012 koniec výstavy: 26. 10. 2012

NOVEMBER 2012
Výstava prác študentov
Ateliér dizajnu VŠVU Bratislava,
pod vedením p. Márie Fulkovej
- výstava ponúka prierez semestrálnymi a diplomovými prácami,
ktoré vznikli v priebehu posledných dvoch rokov. Zahŕňa celú
škálu zadaní, od tradičnej modrotlače, cez odevné a bytové
textílie, až po návrhy dezénov na obuv.
vernisáž: 8. 11. 2012, koniec výstavy: 30. 11. 2012

DECEMBER 2012
Mgr. Gabriela Pösová
výstava reštaurátorských prác
vernisáž: 6. 12. 2012
koniec výstavy: 11. 1. 2013

A ZAČAL ŠKOLSKÝ ROK. . .

Po horúcich letných dňoch oddychu
sa opäť otvorili brány školy na ZŠ
Škultétyho. Pozvanie na slávnostné
otvorenie prijal pán primátor mesta
Ing. Peter Baláž, predseda RŠ Ing. Peter Palcát, predsedníčka RR Renáta
Lukáčová, poslanec MsZ Ing. Peter
Žembera, predseda hokejového klubu Mgr. Ervin Mik, predseda hádzanárskeho klubu František Šulc
a pán kaplán Mgr. Dušan Dúbravický. Riaditeľka školy Mgr. Mária
Bezáková srdečne privítala 69 prváčikov, ich rodičov, nových piatakov v športovej triede a všetkých ostatných žiakov a zamestnancov
školy.
Už druhý rok bude pre žiakov 1. stupňa prebiehať vyučovací proces
v novučičkej prístavbe s 11 triedami, v 23 učebniach v rekonštruovanej starej budove, vo vynovených odborných učebniach (3 jazykové
laboratória, 3 PC učebne, hudobno-pohybové štúdio, ﬁtnes učebňa,

zrekonštruovaná žiacka kuchynka a školská dielnička), ktoré budú
slúžiť na výučbu príslušných predmetov.
V nastávajúcom školskom roku sa budú môcť tešiť nielen žiaci,
ale i rodičia na podujatia a akcie, ktoré sa už stali tradíciou školy.
V nabližšom čase zrealizujeme 9. ročník EDRaŠ s workshopmi, pracovnými dielňami a vedeckou konferenciou. Umožníme rodičom
vstupy na vyučovacie hodiny a zorganizujeme prednášky a ochutnávky jedál. Pre prváčikov pripravujeme „Slávnosť imatrikulácie“slávnostné pasovanie za žiakov našej školy. Začali sme s kurzom
„Spoločenského správania a spoločenského tanca“, ktorý vyvrcholí
Venčekovou slávnosťou. Ďalšie akcie budú zamerané na
vianočné podujatia (Mikulášske besiedky, Vianočný gala
program, Vianočné predajné trhy, vianočné aranžovanie
ikebán a športové podujatia a vianočné turnaje).
Je to len malý zlomok akcií, ktoré máme pripravené.
Aj v nasledujúcich školských mesiacoch sme pripravení
realizovať pútavé podujatia pre žiakov a rodičov našej školy.
Ešte len začal školský a naši žiaci už boli úspešní v športových
súťažiach. Získali 2. miesto v cezpoľnom behu ako družstvo.
Žiačka Erika Chochulová získala 1. miesto v skoku do diaľky
a Samuel Šándor 2. miesto v skoku do diaľky. Žiak Filip Gerhát
získal 3. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu ako jednotlivec.
Žiaci 1. stupňa úspešne absolvovali „Plavecký kurz“. Ako novinku
po prvýkrát s HC Topoľčany organizujeme „Korčuliarsky kurz“ pre
žiakov 1. stupňa. Chceme podporiť a získať talenty pre hokejovú
prípravku a nádejných budúcich športovcov.
Našou snahou je venovať maximálnu pozornosť rozvíjaniu
prirodzených schopností všetkých žiakov a meniť tradičnú školu na
školu celoživotného vzdelávania vo vzťahu učiteľ - žiak - rodič.
PaedDr. Margita Laciková, Foto. Mgr Daniela Vystrčilová

Mesto Topoľčany
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska Topoľčany
Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
Vás pozývajú na podujatie

OKTÓBER
mesiac úcty k starším
11. 10. 2012 o 17, 00 h.
v Dome kultúry/čapkáreň/
Program:
17. 00 h – Kultúrny program:
Martin Jakubec a jeho hostia
18. 00 h – Tanečná zábava so skupinou M TRIO
20. 00 h – Tombola
24. 00 h – Ukončenie
Vstup voľný !
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V. ročník Topoľčianského

dňa zdravia

Topoľčianska kv

80. výročie založenia hokejov

apka krvi

ého klubu v Topoľčanoch
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Neprešlo
jazykovou a štylistickou úpravou.

