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MESTO TOPOĽČANY ROZŠÍRILO SEPAROVANIE ODPADU O ĎALŠIU KOMODITU
Naa území mesta Topoľčany
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záujem. V meste boli rozmiestnené kovové kontajnery
v počte 30 ks označené logom zberu a informáciou pre
občanov o spôsobe zberu (hlavne oblečenie a obuv vhadzujte čisté a zabalené). Jedna nádoba bude slúžiť približne
900 občanom nášho mesta. Počet a rozmiestnenie kontajnerov bude priebežne upravované tak, aby bola ich
dostupnosť čo najlepšia. Dva kontajnery sú umiestnené aj
na dotrieďovacom dvore mesta Topoľčany na ul. Pivovarníckej (za závodom SEWS), kde môžete uvedené komodity kedykoľvek odovzdať. Ďalšie zhodnotenie odpadu je
v réžii zmluvného partnera. Mesto nemá žiadne náklady
súvisiace so zberom, rozmiestnením a vyprázdňovaním
nádob. Mesto Topoľčany zároveň týmto vyzýva občanov
mesta, aby v prípade, ak sú držiteľmi textílií, šatstva, obuvi

DVADSAŤ KRÁSNYCH ROKOV
PLNÝCH NÁDHERNÝCH OKAMIHOV
Základná škola sv. Don Bosca na sídlisku
Juh v Topoľčanoch koncom mája oslávila 20 rokov svojej existencie. Osláv sa
zúčastnili poprední predstavitelia Nitrianskej diecézy, poslanci i predstavitelia mesta
Topoľčany. Všetci sa presvedčili, že táto
škola má v meste významné postavenie
medzi vzdelávacími inštitúciami. Za ten čas
zažili žiaci i učitelia veľa nádherných okamihov. Stretli množstvo vzácnych ľudí, rukami pedagógov prešli stovky detí. Práve na
tieto svetlé chvíle si prítomní zaspomínali
25. mája na oslave 20. výročia založenia
tejto druhej najväčšej cirkevnej základnej
školy v diecéze. Oslavou narodenín žilo celé
školské spoločenstvo už niekoľko týždňov
vopred. Všetci chceli prispieť k tomu, aby
„jubilantka“ mala čo najkrajšiu oslavu svojej
dvadsiatky. Okrem učiteľov, zamestnancov
a žiakov prišlo škole zablahoželať mnoho
vzácnych hostí. Ako prvý ju na svätej omši
v školskej telocvični pozdravil sídelný nitriansky biskup Mons. Viliam Judák so svojím
sprievodom. Privítal ho topoľčiansky dekan
Mons. Marián Dragúň. Na omši sa zúčastnili

a hračiek, ktorých sa chcú zbaviť, môžu využiť predmetné
nádoby v jednotlivých lokalitách mesta. Nádoby budú
vyprázdňované spravidla 1x za 2 týždne. Zároveň chceme
občanom pripomenúť, že na dotrieďovacom dvore môžu
bezplatne odovzdať použité rastlinné oleje, nepotrebné
elektrospotrebiče (práčky, chladničky, vysávače, mikrovlnky, varné kanvice, počítače, monitory, televízory
a pod.), batérie a akumulátory, žiarivky atď. Tým, že nebudete odkladať staré nepotrebné elektrospotrebiče k nádobám na komunálny odpad, budú náklady na odvoz
odpadu nižšie a nevyužiteľný odpad z týchto spotrebičov
sa nebude hromadiť v určitých lokalitách nášho mesta,
ktorých likvidácia stojí mesto ročne nemalé ﬁnančné prostriedky.

DANCESTAR 2012 - TK NOVUM

aj zástupcovia Krajského školského úradu
v Nitre, Obvodného úradu v Topoľčanoch,
Mestského úradu na čele s primátorom
mesta, riaditelia topoľčianskych škôl,
bývalí zamestnanci školy, rodičia žiakov a
mnoho ďalších priaznivcov. Školu prišiel
pozdraviť aj poslanec NR SR Vladimír Faič.
Po omši nasledoval zápis hostí do kroniky,
prehliadka priestorov školy a kultúrny program. Ten začal príhovorom riaditeľa školy
PaedDr. Petra Jamricha, ktorý v krátkosti
pripomenul, že história školy a jej úspechy
dokazujú boží zámer. Ďalej vyzdvihol priority školy a víziu do budúcnosti. Potom
prišli na rad deti. Ukázali to, čo dokážu
a v čom sú výnimočné. Spestrili program
recitáciou, hrou na hudobných nástrojoch, a ukážkou hip – hopového tanca.
Vyvrcholením kultúrneho programu
bolo muzikálové predstavenie pod názvom „Každý sa môže stať anjelom“. Všetci
účinkujúci zožali veľký potlesk a uznanie
publika. Na záver programu školu krátkymi
príhovormi pozdravil primátor mesta Ing.
Peter Baláž, riaditeľ Diecézneho školského
úradu v Nitre Ing. Augustín Hriadel a PaedDr.
Rozália Bezáková z Krajského školského úradu
v Nitre. Bol to deň, ktorý
vlial prítomným optimizmus v ich práci a istotu, že škola tu má svoje
nezastupiteľné miesto aj
v budúcnosti.

Tanečné majstrovstvá sveta s názvom
DANCESTAR World Dance Tour 2012
sa konali v dňoch 15.-20.5.2012 v Poreči
v Chorvátsku. 4000 tanečníkov z celého
sveta, viac ako 1000 choreograﬁí, 20
zúčastnených krajín zo 4 kontinentov
/Európa, Severná Amerika, Južná Amerika,
Afrika/ ako: Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Mexiko, Brazília, Južná Afrika,
Česká republika, Fínsko, Nemecko, Slovenská republika, Rumunsko, Bulharsko,
Slovinsko, ...

Slovenskú republiku a Mesto Topoľčany tu
reprezentovalo 42 tanečníkov vo veku od 8
do 17 rokov z tanečného klubu NOVUM,
ktorého zriaďovateľom je Mestské kultúrne
stredisko Topoľčany a občianske združenie
Tanečný klub NOVUM Topoľčany.
Autorkou víťazných choreograﬁí je Katarína Roháčová.
TK NOVUM získal nasledovné ocenenia:
2x 1. miesto - titul MAJSTROV SVETA:
• tanečná skupina Novum: choreograﬁa
MARY POPPINS - kategória produkcia juniori
• tanečná skupina Novum - Monika
Čanigová: choreograﬁa MONYONCE kategória MTV commercial - sólo juniori
3x 2. miesto - titul VICEMAJSTROV SVETA:
• tanečná skupina Novum-junior: choreograﬁa MATILDA - kategória muzikálov - juniori
• tanečná skupina Top Team mini: choreograﬁa GIRLS RUN THE WORLD - kategória
MTV commercial – juniori
• tanečná skupina Novumáčik: choreograﬁa SCHOOL TIMES – kategória muzikálov
– deti
1x 3. miesto:
• tanečná skupina Novum-junior: choreograﬁa WE LOVE ROCK - kategória open –
juniori – zároveň táto choreograﬁa získala
aj nomináciu v rámci 5 najlepších formácií
na súťaži

Mgr. Andrej Sitár,
zástupca riaditeľa

HARMONOGRAM VÝSTAV
V GALÉRII MESTA TOPOĽČANY NA II. POLROK 2012
Júl 2012

Študenti AU VŠVU Banská Bystrica (Lucia Šemeláková, Bc. Lukáš Krajčík,
Bc. Ivana Gálusová, Bc. Ivana Paučeková, Henrich Krutý, Miloš Grežďo)
vernisáž: 4. 7. 2012
koniec výstavy: 27. 7. 2012

August 2012 PaedDr. Viktor Šimek - folklórne námety, ľudový odev
vernisáž: 2. 8. 2012
koniec výstavy: 24. 8. 2012
September 2012

Občianske združenie GAE Prievidza (Jana Hubová, Rudolf Cigánik,
Emília Jakubisová, Peter Hitzinger, Tomáš Scherer, Anna Burakowska,
Lukáš Turček, Lívia Boliešiková, Viki Fabian)
vernisáž: 30. 8. 2012
koniec výstavy: 28. 9. 2012

Mesto Topoľčany – Mestský úrad hľadá kolportérov na distribúciu Radničných zvestí.
Záujemcovia sa môžu informovať na podateľni MsÚ, na tel. číslach 038/5340101,
038/5340361 alebo mailom na adrese: janetta.kadlieckova@topolcany.sk .
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