december, číslo: 3/2009, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Váení spoluobèania,
rok 2009 sa pomaly blíži k svojmu koncu a ja znovu využívam príležitosť prihovoriť sa Vám prostredníctvom
vianočného
vydania
Našich Topoľčianok.
Vianoce sú obdobím roka, ktoré si zasluhuje našu pozornosť. Je to
čas, keď sa ľudia snažia byť k sebe
milší a vľúdnejší, čas radosti a pokoja, ktorých je stále akosi menej.
Koniec roka je obdobie, kedy
sa každý z nás zamýšľa nad tým, čo
dobré sa mu počas roka podarilo
urobiť a naopak, čo urobiť nestihol.
Aj keď toto vydanie a jeho obsah je prevažne venované najkrajším sviatkom roka, nedá mi, aby
som v stručnosti nezbilancoval rok
2009. Z môjho pohľadu by som
charakterizoval rok 2009 ako rok
prípravy projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Proces prípravy projektových dokumentácií bol náročný
nielen z časového hľadiska, ale tiež
finančného. Som však rád, že dnes
môžem konštatovať, že čas a finančné prostriedky, ktoré sme venovali do projektov nevyšli nazmar,
nakoľko štyri naše žiadosti o dotácie z fondov EÚ boli schválené.
(Eurofondom je venovaný samostatný článok).
Hneď prvá žiadosť, ktorá bola
schválená obci Topoľčianky v rámci
opatrnia Infraštruktúra vzdelávania - Rekonštrukcia ZŠ ul.
Litoměřická už bola aj zrealizovaná
a obec Topoľčianky sa dnes môže
pýšiť jednou z najmodernejších
škôl v Nitrianskom kraji.
Na jednej strane nás teší úspešnosť našich žiadostí o získanie dotácií z fondov EÚ, na strane druhej
veľmi ťažko znášame dopady finančnej krízy na štátny rozpočet,
čoho dôsledkom je krátenie podielových daní pre mestá a obce v SR.
Toto krátenie podielových daní
(najväčší príjem prostriedkov pre
mestá a obce od štátu) bolo zverejnené Ministerstvom financií SR koncom mesiaca júl 2009 a pre
Topoľčianky znamenalo zníženie finančných prostriedkov do rozpočtu
obce o 102 000 EUR (3 072 852 Sk).
S takýmto znížením je veľký problém zabezpečiť vôbec základné
funkcie fungovania samosprávy. Na
základe toho tiež poslanci OZ
v Topoľčiankach prijali úsporné
opatrenia v jednotlivých kapitolách
rozpočtu obce pre rok 2009. V súčasnosti mestá a obce v SR prostredníctvom zástupcov ZMOSu rokujú s vládou SR aspoň o čiastočné
dofinancovanie podielových daní
do rozpočtov miest a obcí.

Nezostáva mi iné, ako vysloviť
presvedčenie, že rok 2010 bude
v oblasti financovania samosprávy
lepší ako končiaci sa rok 2009.
Na záver môjho príspevku Vám
chcem zaželať príjemné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu svojich
najbližších. Vianoce sú sviatkom
rodiny, ktorá nech je pre všetkých
studnicou živej vody zavlažujúcou
naše často ubolené duše. Nech čaro Vianoc a ich sviatočná atmosféra prispievajú k načerpaniu nových
síl a energie, toľko potrebných pre
zdolávanie prekážok, ktoré na nás
čakajú v roku 2010.
Prajem Vám všetkým šťastné
a veselé Vianoce.
Juraj Mesko
starosta obce
Autor fotografie: Ing. Marián Mokráň

Drahí obyvatelia Topoľčianok,
milí priatelia,
v týchto dňoch sa už chýlia ku
koncu prípravy na Vianoce.
Predchádzala im doba adventného radostného očakávania príchodu Mesiáša. Nepochybne mnohí
využili túto ponuku a pripravili cestu Pánovi, ako k tomu pozývajú
texty Svätého Písma. Urobili tak
preto, aby k nim mohol prísť Boh.
On, ako vieme, „prichádza k nám
vo vianočných bohoslužbách,
v Božom slove, v Eucharistii,
sviatostnom odpustení, v tichej
modlitbe... Dajme mu dostatočný
priestor v našom živote, veď aj prvá časť vianočnej zvesti: Sláva
Bohu na výsostiach - nás k tomu
vyzýva. Bez tohto nebude ani pokoj ľuďom dobrej vôle. Adventné
obdobie i vianočné sviatky sú pre
nás vzácnou ponukou prijať
Ježišove hodnoty do svojho života.
Dať tak svojej činnosti hlboký zmysel. Opäť objaviť v sebe zrnko dobroty, nefalšovanej krásy a pravdy
a zachovať si ho do ďalších dní, ba
i podporovať jeho vzrast. V tomto
zmysle vstupuje náš život do vyššej
polohy. Každý, kto koná podobne,
sa stáva človekom, ktorý zostáva
verný sebe aj hodnotám vyšším vo
chvíľach šťastia, aj keď sa mu darí
menej, či musí znášať určitú bolesť,
či životnú skúšku. Človekom, ktorý
sa nedá ovplyvniť ani ľudskou chválou, ani strachom pred inými“ (in:
Mons. Viliam Judák, Acta Curie nitriensis, 2009).
V neustálom kolobehu času
nám, teda, bola daná opäť veľká
milosť - môžeme spolu s hlavnými
protagonistami prvých Vianoc
v histórii tejto planéty zakúsiť ra-

dosť a dojatie z dôvernej a poníženej blízkosti Božieho Syna.
Jasličky, ktoré v prozreteľnom
Božom pláne boli pripravené, aby
poskytli
útočište
malému
Ježiškovi, nepomýlili svojou vonkajšou chudobou ani Pannu

Ing. Marián Mokráň

Máriu, ani sv. Jozefa. Naozaj, Boh
prichádza v tichu a pokore. Sám
o sebe hovorí: „Učte sa odo mňa,
lebo som tichý a pokorný srdcom“
(Mt 11,29). Boh sa v celej histórii
pyšným protiví, ale maličkým dáva
milosť (por.: Jak 4,6). Maličkí dokážu prísť k nemu. To je z Božej
strany nevyhnutná podmienka:
„Ak nebudete ako deti, nevojdete
do nebeského kráľovstva“ (Mt
18,3). Cesta k skutočným jasličkám a malému Ježiškovi sa tak
otvára tým, čo sa nenechajú okúzliť pozlátkou meniacou sa a nestálou v čase. Tým, čo si zachovali
v srdci túžbu po Božom odpustení
a sami vedia odpustenie svojim
blížnym aj ochotne dať.
Keď prvýkrát v 13. storočí sv.
František z Assisi postavil v talianskej dedinke Greccio živý betlehem, radosť ľudí bola taká veľká,
že tento zvyk sa rýchlo rozšíril po
svete a stal sa jedným zo zdrojov
hlbokého duchovného prežívania
Vianoc. Pohľad dedinčanov na bie-

du Panny Márie, ktorá v jasličkách
chránila svojho a Božieho Syna, vyvolával iste radostnú ochotu poslúžiť Kristovi i dnes v našich blížnych. Veď keď sa On, Večný Boh,
vedel znížiť k nám, prečo by malo
byť dnes nemoderné vedieť poslúžiť, potešiť, pomôcť, pofúkať rany,
zodvihnúť, chrániť, vychovávať?!
„Kto chce byť medzi vami prvý,
nech je sluhom všetkých“ (por.: Mt
20,27).
Svätý Otec Benedikt XVI. pri
svojej nedávnej návšteve Českej
republiky veľkému počtu pútnikov
pripomenul, že môžu byť vo svojej
krajine kreatívnou menšinou.
Ani Panna Mária a jej Svätá
Rodina nebola v Betleheme vo
väčšine - to vedia už naši najmenší. A predsa jej život a konanie bolo natoľko kreatívne, že, iste nie
bez Božieho riadenia, pri nej sa
mohli národy hľadajúce Mesiáša
prvýkrát stretnúť s Kristom.
Prihováram sa Vám, drahí priatelia, ktorí niekedy možno máte dojem, že Vašu lásku k Bohu a k Cirkvi
nezdieľajú mnohí vo Vašom okolí.
Nebojte sa! Aj prvé Vianoce boli
o naozaj úzkom spoločenstve Boha
a ľudí, kde ťažko možno hovoriť
o väčšinovom zastúpení obyvateľov
kraja v okolí Betlehema. Buďte kreatívni, tvoriví. Otvorte dokorán brány svojho srdca a svojej rodiny
Kristovi, a Boh sa postará. Veď
Vianoce sú jeho! Je to Boží tajomný čas veľkej milosti.
Všetkým vám prajem a vyprosujem požehnané Vianoce, šťastný nový rok a zo srdca vám
žehnám.
Anton Ižold
administrátor farnosti
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Aby sme nezabudli
Z autentických spomienok
nášho spoluobčana, priameho účastníka sviečkovej demonštrácie - Bratislavský veľký piatok v roku 1988
Dňa 19. marca na deň sv.
Jozefa, ochrancu rodín, som bol
v Hronskom Beňadiku na slávnosť, ktorá sa každoročne koná
k tomuto svätcovi v starobylom
kláštore, kde som sa dozvedel, že
o týždeň, čiže 25. marca na sviatok Zvestovania Pána, ktorý
v tomto roku pripadol na piatok,
sa bude konať v Bratislave na
Hviezdoslavovom námestí sviečková demonštrácia za väčšiu slobodu veriacich a cirkvi vôbec.
Dňa 25. marca sa na Hviezdoslavovom námestí zhromažďovalo
veľké množstvo veriacich, každý
mal pripravenú sviečku a očakávanie začatia manifestácie sme si
krátili modlitbou sv. ruženca. Vo
vchode do Národného divadla
som stretol mladého človeka,
pravdepodobne vysokoškoláka,
a po krátkej debate sa nahlas pomodlil „Otčenáš“ po latinsky,
slovensky, maďarsky a nemecky,
ktorý som sa s ním v latinčine
a maďarčine pomodlil tiež.
Potom mi podal ruku so slovami
„Daj dobrotivý Bože zvíťaziť nám
veriacim pri tejto požiadavke
spravodlivej veci“ a odišiel.

Každý si potom zapálil svoju
sviečku a v modlitbe ruženca pokračoval. Demonštrácia potom
začala štátnou hymnou, po nej
nasledovala pápežská hymna.
I keď táto demonštrácia bola
legálna a ohlásená, veď preto
tam boli prítomní aj novinári
z iných krajín, počas tejto pápežskej hymny začalo húkanie sirén
a klaksónov, použité boli vodné
delá, ktoré tam boli už pripravené a striekali vodou do zástupu
ľudí, ktorí hlasite pokračovali
v modlitbe. Modlitby boli prehlušované húkaním sirén a krikom
príslušníkov štátnej bezpečnosti,
ktorá tam robila „poriadky“, lebo vraj je to protištátna demonštrácia. Ľudia potom odchádzali
v modliacich sa skupinkách do
kostolov, ktoré boli v ten sviatočný deň otvorené alebo domov.
Takto dopadla sviečková demonštrácia, hoci „legitímna“ v tento
sviatočný piatkový deň. Už pri samom začiatku demonštrácie začínal padať drobný jarný dážď,
takže akoby bolo aj same nebo
slzilo nad touto nespravodlivosťou. Ešte aj po ukončení demonštrácie pred kostolmi hliadkovala
bezpečnosť. Dodnes na pamiatku opatrujem sviečku, ktorá mi
horela pri demonštrácii na tomto
Bratislavskom veľkom piatku.
Okrem mňa sa na tejto demon-

štrácii zúčastnila aj pani Jozefína
Solčianska, rodáčka a obyvateľka
Topoľčianok, ktorá v tom čase bývala v Nových Zámkoch. Tu sa jej
prihovoril jeden americký novinár, ktorý jej lámanou slovenčinou vysvetľoval, vraj o tomto dianí musí vedieť a byť informovaný
celý svet. Vystríhal ju, aby si dávala pozor, pretože aj na Námestí
SNP boli tiež pripravené vodné
delá a množstvo policajtov.
Pristúpili k nej dvaja mladí ľudia,
ktorí ju poprosili o radu, kde by
sa mohli dať pokrstiť, pretože rodičia ich pri narodení a ani neskôr
pokrstiť nedali.

Toto ich rozhodnutie pravdepodobne ovplyvnili udalosti tohto piatku a súdržnosť, sila a odhodlanie kresťanov pri tejto demonštrácii. Jeden z nich sa
vyjadril, že by sa chcel stať kňazom a hovoril jej, že ak sa tak stane, že jej v budúcnosti určite napíše. V tom zmätku si však zabudli vymeniť adresy, takže sa
pani Solčianska o ďalšom osude
tohto mladého muža už nedozvedela.
Také sú moje spomienky na
udalosti Bratislavského veľkého
piatku z roku 1988.
František Beňuš

Stretneme sa opäť pri Vatre samostatnosti
Vážení spoluobčania,
V SILVESTROVSKÚ POLNOC - na prelome rokov 2009 - 2010 si
opäť pripomenieme vznik samostatnej Slovenskej republiky.
Pri príležitosti 17. výročia nášho štátneho sviatku bude horieť
VATRA SAMOSTATNOSTI už po osemnásty raz. Pozývame všetkých
našich spoluobčanov na toto tradičné stretnutie, kde si pri tejto príležitosti navzájom poprajeme hojnosť zdravia, pokoja a štastia do
budúceho ROKU 2010.
Na záver nebude chýbať ani tradičný silvestrovský ohňostroj, na
ktorý nám finančne prispeli firmy Paket s.r.o. a Prunus MK, za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
Dovidenia v priestoroch pri Dome kultúry a služieb.
Obecný úrad Topoľčianky

Starý rok sa lúèi
a nový sa rodí,
takto to rok, èo rok
na tomto svete chodí.
Je u starým zvykom
v tejto vzácnej chvíli,
ela si navzájom
mnoho zdravia, sily.
A hlavne nech pokoj,
láska vládne svetom
eláme vám vetkým ,
dospelým i deom.

Autor fotografie: Ing. Marián Mokráň

Vianoce
Ten zvyk trvá už dlhé veky,
keď začal voňať Vianoc čas
vyzdobili sme stromčeky
s pocitom zvláštnym v každom
z nás.
A netreba sa ani pýtať,
„k čomu to bolo ?“, každý tuší.
Pachoľa v našich chyžiach zvítať
čo pokoj vnáša do našich duší.
PaedDr. Július Kuruc

Posviacka LURDSKEJ JASKYNKY
6. decembra 2009 - tesne pred sviatkom NEPOŠKVRNENÉHO
POČATIA PANNY MÁRIE v záhrade DOMU BLAHOSLAVENEJ SESTRY
ZDENKY v Topoľčiankach konala sa dojímavá udalosť.
OTEC BISKUP MONS. ZLATŇANSKÝ posvätil sochu LURDSKEJ
PANNY MÁRIE umiestnenú v kamennej sklepenej jaskynke.
Vo svojom príhovore prítomným sa zdôveril „pohnútkami“, ktoré ho viedli k výstavbe tohto milého mariánskeho miesta. Bola to v prvom rade úcta k Panne Márii, ďalej hlboké duchovné zážitky z miesta zjavenia NEPOŠKVRNENEJ z Lurd a spomienka na svoje prvé pôsobisko v severnom Taliansku - v alpskej oblasti, zvanej TAVODO, kde
dal postaviť jaskynku pre sochu LURDSKEJ PANNY MÁRIE.
Teraz, keď sa vrátil domov, rozhodol sa, že akým dielom obohatil svoje prvé pôsobisko, takým poctí i súčasné svoje prostredie v rodnej obci.
Spoločne prosme - NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE ochraňuj toto dielo a občanov Topoľčianok!
A. L.
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BASILICA MINOR
Konferencia
biskupov
Slovenska na svojom ostatnom
zasadnutí v októbri 2009 schválila, aby sa nitrianske biskupstvo
uchádzalo o udelenie titulu „basilica minor“ pre náš farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej.
I keď nášmu topoľčianskemu
kostolu tento titul ešte nie je udelený, mnohých z nás zaujíma, čo
to vlastne „basilica minor“ je.
Z histórie vieme, že baziliky
boli verejné budovy v starom
Ríme, ktoré si starovekí kresťania
prispôsobili na bohoslužobné
účely. Neskôr začali dostávať svoju štandardnú podobu a stavali
sa zámerne na slávenie liturgie.
Dnes udelenie titulu bazilika vyjadruje zvláštne spojenie s pápežom a je vyhradené pre zvlášť významné chrámy.
Z liturgického a právneho
hľadiska rozlišujeme baziliky väčšie (maiores) a menšie (minores).
Medzi väčšie baziliky, nazývané aj
patriarchálne, patria rímske chrámy sv. Jána Krstiteľa v Lateráne,
chrám sv. Petra, sv. Pavla za hradbami a chrám Santa Maria
Maggiore. V nich sa nachádza
pápežský trón, na ktorom smie
sedieť iba pápež a taktiež pápežský oltár, na ktorom smie celebrovať iba rímsky veľkňaz.
Baziliky menšie sú pápežské
chrámy významné z historického
či umeleckého pohľadu, alebo
dôležité pútnické miesta. Pápeži
histórie mali tieto svätyne vždy vo
zvláštnej úcte a ozdobovali ich titulom „basilica minor“. Na
Slovensku máme momentálne

10 takýchto bazilík. Nachádzajú
sa napríklad v Šaštíne, Levoči či
v Ľutine a jedinou bazilikou v našej nitrianskej diecéze je
Katedrálny chrám sv. Emeráma
v Nitre. Udeľovanie spomínaného titulu spadá do kompetencie
Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Táto vydala
i predpis o bazilikách menších.
Súčasné podmienky získania
titulu baziliky sú veľmi náročné.
Kostol musí byť v prvom rade
riadne posvätený. Má v ňom prekvitať liturgický a pastoračný život počas celého liturgického roka a slávenia majú mať príkladný
a slávnostný priebeh. Kostol by
mal mať dostatočný počet miništrantov, spevácky zbor i dostatok
kňazov pre vykonávanie slávení.
Chrám má byť priestranný, umelecky hodnotný, má spĺňať súčasné liturgické smernice a má sa
v diecéze tešiť osobitnej úcte.
Žiadosť odobrenú národnou biskupskou konferenciou posiela
diecézny biskup na schválenie
spomínanej kongregácii.
Po udelení titulu „basilica minor“ vyplývajú pre ňu záväzky
nadväzujúce na podmienky získania titulu. Ide hlavne o zveľaďovanie liturgie, obohacovanie
náboženského života a donedávna mali byť na priečelí baziliky
umiestnené insígnie Rímskeho
pápeža alebo Apoštolskej stolice.
So záväzkami prináležia bazilike i niektoré privilégiá. Veriaci
môžu v určených dňoch získať
v bazilike za obvyklých podmienok úplné odpustky a pontifikál-

Svätý farár arský ako vzor kòaza
Z príhovoru arcibiskupa Giovanniho Battisty Montiniho,(neskôr Pavol VI.) k 100. výročiu
úmrtia Jána Mária Vianneya.
Byť si správne vedomí sám
seba je nadmieru náročné, a súčasne dôležité, vieme to už z antickej filozofie, ktorá z poznania
samého seba tvorila základný
bod múdrosti. My, ktorí máme
iste niečo celkom jedinečného,
ktorí máme určite rozhodujúcu
funkciu pre život druhých, ktorí
sme v styku s Božími tajomstvami a ktorí sme súčasne lekári,
ktorí sú takpovediac v kontakte
so všetkými chorobami ľudstva,
musíme mať o sebe predstavu
primeranú tejto povahe kňazstva a tejto jeho funkcii. Zdá sa
nám to obtiažne? Iste, je to obtiažne. Prečo? Pretože je tu nebezpečenstvo v samotnej skutočnosti, že sa snažíme meditovať sami o sebe. Sebareflexia
v nás môže vyvolať závrat, môže
sa nám z nej zatočiť hlava.
Kňazská dôstojnosť, akú máme,

nás môže okúzliť, a keď chceme
podľa takého konceptu jednať,
prejavujeme sa pred našou verejnosťou, na našej historickej
scéne, ktorá nás obklopuje, a ľudia na to poukazujú, ako sa plní
ambícií, ktoré by v nás nikto nečakal, pretože môžeme dôjsť
i k takej predstave: som pozdvihnutý do výšky, vyššie než
druhí, už nie som ako laik, je treba, aby to druhí u mňa uznávali. Staviame celú svoju kňazskú
psychológiu na priesečníku ambícií a pýchy. Keď si potom myslíme, že k dôstojnosti sa pripája
moc, môže to znamenať: ja som
arbitrom nad osudom druhých,
nad inými dušami, ja mám kľúče
od nebeského kráľovstva a tak
mám v rukách právo, a to môže
dávať zmysel nášmu opojeniu
a nahradiť správne kňazské vedomie, aké by sme mali mať: staviame sa pred druhých ako tí,
ktorí rozkazujú, a nikto nie je
nad nás. Všetci ma musíte poslúchať. Je to mentalita, ktorá je

Priečelie kostola sv. Kataríny Alexandrijskej

Ing. Marián Mokráň

ne insígnie (skrížené kľúče) sa
smú používať na zariadení a pečati baziliky.
Topoľčianky by udelením titulu „basilica minor“ pre Farský
kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

istotne nabrali na význame a príťažlivosti pre mnohých pútnikov.
Preto môžeme na tento úmysel
obetovať mnohé modlitby a očakávať rozhodnutie Apoštolskej
stolice. Miroslav Hosťovecký

v našom klére veľmi zakorenená,
zvlášť v minulých rokoch. Je to
feudálna psychológia kňazstva.
Podľa tejto koncepcie pravý ľud
je ten, ktorý je poslušný, ktorý sa
veľmi nepýta, ktorý nenarušuje
poriadok, ktorý prenecháva kňazovi jeho majestát. To je veľké
nebezpečenstvo.
Nebezpečenstvo, opakujem, kedy z vedomia kňazskej dôstojnosti vyplývajúcej zo svätosti svätenia kňazstva sa vyvinulo iné vedomie a potlačilo to pravé.
Naopak podľa toho, čomu nás
učí svojou psychológiou svätý farár arský, musíme opraviť svoju
mentalitu, snažiť sa, aby zodpovedala tomu, čo chce Kristus.
Jeho pojatie nie je iné ako to,
ktoré kázal Kristus. Aká je naša
nesmierna dôstojnosť? V čom
spočíva naše právo? Prečo sme
kňazmi? Sme kňazmi, aby sme
slúžili: to je funkcia nášho zasvätenia: kto chce byť prvý, nech je
otrokom všetkých. Kto chce stáť
v čele, musí byť prospešný všetkým. Sme vo funkcii voči druhým, a nie voči sebe a musíme

reprodukovať Kristovu ideu, ako
ju Kristus reprodukuje vo svätom
farárovi a ktorá nás robí srdečnými, prístupnými. L’Osservatore
Romano
Aj preto sa denne modlime:
Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, požehnaj svojich kňazov
a daj im prebývať v ochrane
Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže uškodiť. Zachovaj
bez poškvrnenia ich pomazané
ruky, ktoré sa denne dotýkajú
tvojho
Najsvätejšieho
Tela.
Zachovaj bez poškvrnenia ich ústa, ktoré sú denne zvlažované
tvojou
predrahou
Krvou.
Zachovaj čistými ich srdcia, do
ktorých si vtlačil pečať svojho
slávneho kňazstva, a chráň ich
od všetkých pozemských náklonností. Daj, nech prospievajú
v láske a vernosti voči tebe,
a uchráň ich pred svetskou nákazou. Daj im moc premieňať
srdcia, ako premieňajú chlieb
a víno. Žehnaj ich práce, aby prinášali hojný úžitok, a daruj im
korunu večnej spásy. Amen
Miroslav Bielik
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Kronikárka obce
Každá obec či mesto si vedie
svoju kroniku. Obecná kronika
predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko - ekonomickej, kultúrno spoločenskej oblasti života obyvateľov obce. Obecný kronikár pravdivo, vecne a verne zaznamenáva
dôležité udalosti, ktoré sa v obci
stali, ako aj informácie, ktoré sa obce týkajú.
Pri výbere obecného kronikára
sa prihliada na jeho občiansku vyspelosť a dobré predpoklady, ktoré
zaručia správne vedenie obecnej
kroniky.
Vážení spoluobčania,
v úvode tohto môjho príspevku som sa Vám v stručnosti snažil
ozrejmiť dôležitosť funkcie obecného kronikára.
V obci Topoľčianky túto funkciu od roku 1996 zastáva pani uči-

teľka Marta Mrázová. Obdobie,
v ktorom pani Mrázová pôsobí vo
funkcii obecnej kronikárky je v kronike zdokumentované veľmi precízne a zachytáva hodnoverný ob-

raz o dianí v obci, ktorý raz poslúži
hlavne ďalším generáciám.
Kronika obce Topoľčianky spĺňa všetky kritéria, ktoré som v úvode tohto článku spomenul, určite aj

na základe kvalitných podkladov
a príspevkov, ktoré si dokázala vždy
zabezpečiť.
Keďže k 31.12. 2009 sa pani
Marta Mrázová rozhodla ukončiť
pôsobenie vo funkcii obecnej kronikárky, chcel by som využiť tento
priestor a z pozície starostu obce jej
srdečne poďakovať za dlhoročnú
veľmi precíznu a obetavú prácu vo
funkcii obecnej kronikárky.
Chcem sa poďakovať za príkladnú spoluprácu s vedením obce
v jednotlivých volebných obdobiach a za aktívny prístup pri plnení povinností obecnej kronikárky.
Na záver tohto príspevku by
som chcel pani Marte Mrázovej
v mene poslancov OZ, pracovníkov
obecného úradu, ale hlavne v mene svojom zaželať veľa pevného
zdravia do ďalších rokov života.
Juraj Mesko
starosta obce

Najväèia rekontrukcia
v histórii koly
Keď Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MVRR SR) zverejnilo v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013 výzvy na
predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, medzi prihlásenými uchádzačmi nemohla chýbať naša obec - škola už to nevyhnutne potrebovala.
V auguste 2008 podľa informácií uvedených na oficiálnej
stránke MVRR SR bola žiadosť
schválená. Na predložený projekt,
zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu školy obec získala
707 011,67EUR.
Po ročnom čakaní, nekonečnom verejnom obstarávaní, uzatváraní zmlúv a kontrole dokladov
riadiacich orgánov sa škola predsa
len dočkala vytúženej rekonštrukcie a myslím si, že si ju po 56. rokoch svojej existencie naozaj zaslúžila. Bolo už veľmi potrebné urobiť
zásadné zmeny najma kvôli zvýšeniu energetickej hospodárnosti.
Začiatok výstavby bol umocnený dátumom „1. jún 2009 - Deň
detí“. V tento deň sa začal do are-

álu školy sťahovať základný stavebný materiál. O dva týždne neskôr sa
začali vykonávať prvé práce v priestoroch telocvične.
Od toho času prešla škola komplexnou rekonštrukciou v skrátenom termíne, oproti pôvodnému
plánu (termín odovzdania mal byť
jún 2010).
Hlavné búracie práce, ktoré sú
už dnes minulosťou, začali počas
prázdnin (júl - august), kedy denne
pracovalo na stavbe 50 - 60 ľudí
v 10 hodinovom pracovnom čase aj
počas víkendov.
Počas mesiaca august sa
vzhľad školy začal ako tak podobať
skicám v projektovej dokumentácii. Rekonštrukcia sa týkala najmä
výmeny starých okien, vonkajších
dverí, strechy prístavby, rovnako
zateplenia a úplnej obnovy fasády.
Realizáciou stavebných úprav, výmenou vykurovacích telies v kotolni a rozvodov ústredného kúrenia
v budove sa spotreba energie na
vykurovaní celej budovy školy zníži
približne o 30%.
V rámci projektu boli realizované stavebné práce v priestoroch

umyvárky, ktorá dnes spĺňa všetky
hygienické normy, menila sa sanita, dlažba, obklady vo všetkých sociálnych zariadeniach spolu s vnútornou kanalizáciou a rozvody pitnej vody. V sociálnom zariadení na
1. poschodí boli zrekonštruované
sanitárne zariadenia tak, aby mohli slúžiť pre imobilné osoby, pre ktoré bude slúžiť aj výťahová plošina
z prízemia na 1. poschodie. V triedach sú nové umývadlá, vodovodné batérie s obkladmi a vymenili sa
dvere so zárubňami.
Nový vzhľad dostala aj jedáleň,
ktorú sme doplnili historickými
umeleckými fotografiami z obce.
Modernizáciou je aj špičková
učebňa informačno - komunikačných technológií a literárna učebňa - knižnica na 2. poschodí.
Všetky priestory školy sú vymaľované veselými farbami, ktoré potešia každého.
Za 56 rokov svojej existencie sa
mnohé veci fyzicky opotrebovali
a komplexná rekonštrukcia bola
potrebná aj z technického, energetického i psychohygienického hľadiska. Preto som rád, že nám finančné prostriedky zo štruktuálnych eurofondov EU umožnili
skvalitniť podmienky pre výučbu,
lebo žijeme v dobe, ktorá si vyžaduje moderné a estetické prístupy

pre zdravý vývoj žiakov. Myslím si,
že tak ako žiaci, aj pedagógovia tejto školy si nový vzhľad školy zaslúžili. Veď posledné roky bola naša
škola na popredných miestach
Nitrianskeho kraja a v uplynulom
školskom roku 2008/2009 sa z vyše troch stoviek základných škôl
Nitrianskeho kraja umiestnila na
prvom mieste za vedomostné
a športové súťaže.
Realizáciou tohto projektu sme
získali nielen nový vzhľad, ale aj nové odborné učebne (literárnu, IKT),
v ktorých sa dobre cítia učitelia
i žiaci. Spokojní žiaci, ktorí s radosťou spomínajú na roky strávené
v školských laviciach sú najlepšou
odmenou nielen pre rodičov, ale aj
pre učiteľov. Vďaka komplexnej
najväčšej rekonštrukcii v histórii
školy sme na najlepšej ceste k tomu, aby na našej škole bolo čo najviac spokojnosti a radosti.
Za týmto úspechom je veľa ľudskej práce, iniciatívy a snahy urobiť
veci lepšie. Veľké ďakujem patrí
zriaďovateľovi obce a firme Vion,
ktorá odviedla v predstihu kus precíznej a svedomitej práce.
Poďakovanie patrí aj všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto diele.
Mgr. Jozef Barát
riaditeľ školy
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Advent v Topo¾èiankach
Posledná novembrová nedeľa bola začiatkom adventného
obdobia. Je to obdobie vymedzené štyrmi nedeľami pred
sviatkom narodenia Ježiša Krista
a zároveň obdobie duchovnej
prípravy na Vianoce. Aj my
v Topoľčiankach sme v nedeľu 29.
novembra 2009 zažali na adventnom venci v centre obce
prvú sviecu. Duchovný správca
farnosti vdp. Mgr. Anton Ižold ho
počas milej slávnosti posvätil
a deti zo spevokolu zaspievali adventné piesne. V nedeľu 6. decembra sa tešili aj deti
z Topoľčianok. Okrem toho, že
im sv. Mikuláš priniesol malé darčeky do čižmičiek, zavítal medzi
ne
aj
do
centra
obce
v Topoľčiankach. Prišiel spolu
s anjelmi, na koči ťahanom dvoma krásnymi bielymi koňmi,
z ktorého anjeli rozdávali deťom
sladkosti. Deti sv. Mikuláša vítali
s radostným očakávaním toho,
čo im vo svojich veľkých balíčkoch priniesol. Po príchode na
pódium im zaželal veľa radosti
a šťastia do nadchádzajúcich vianočných sviatkov a svojou berlou

symbolicky zažal vianočný stromček. Potom už deti postupne
v skupinkách po jednotlivých
triedach počnúc deťmi z mater-

dosť. Sviatočnú atmosféru tomuto podujatiu navodilo úvodné
a záverečné pásmo piesní v podaní Lenky P., Veroniky B., Evky
K. a Vierky K. s hudobným sprievodom Miroslava Bielika. Deti,

Predvianočná atmosféra v Materskej škole na Cintorínskej ulici nabrala na obrátkach už začiatkom decembra a v očiach detí vyčarila radosť z blížiacich sa
sviatkov.
Najprv sme si zhotovili spoločný adventný kalendár, potom
sme básňami a piesňami privítali Mikuláša, ktorý deti obdaril balíčkami.

Autor fotografie Ing. Miloslav Brandt

ských škôl na Ulici SNP
a z Cintorínskej ulice až po deti
zo Základnej školy v Topoľčiankach predviedli sv. Mikulášovi to,
čo sa pre neho naučili. On so svojimi anjelmi im za to podaroval
milé darčeky, z ktorých mali ra-

ale aj ostatní účastníci tohto mikulášskeho podujatia sa mohli
občerstviť vianočným pečivom či
teplým čajom. Nakoniec by sme
radi poďakovali všetkým tým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na realizácii celého tohto popoludnia, z ktorého mali radosť nielen deti, ale aj my dospelí, pretože vidieť radosť v očiach
detí je pre nás najkrajšou odmenou.
kultúra
Obecný úrad Topoľčianky vás
srdečne pozýva na
KROJOVÚ ZÁBAVU
v sobotu 16. januára 2010
o 19.30 hod.
do DKS Topoľčianky.
O zábavu a dobrú náladu sa
postará hudobná skupina
TROP.
Účasť v kroji nie je podmienkou, ale je vítaná. Súčasťou
zábavy je občerstvenie.

Ja a môj svet
Je názov školského vzdelávacieho programu, prostredníctvom ktorého naša MŠ na ulici
SNP v Topoľčiankach plní od 1.
septembra 2009 stanovené ciele
vo výchove a vzdelávaní tých najmenších. Obsahuje rôzne aktivity, ktoré spestrujú deťom pobyt
v MŠ a zároveň upevňujú spoluprácu s rodičmi. Spomeniem niektoré z nich.
Jeseň pani bohatá: vítanie
tohto čarovného ročného obdobia v mesiaci september sa u nás
už stalo tradíciou. Vitamínové
dni s ochutnávkou šalátov, spojené s veselými piesňami o ovocí,
zelenine, zhotovovanie tekvicových strašidielok a posedenie pri
ohníku zanechali vo všetkých,

Zo ivota
hornej kôlky

malých i veľkých, nezabudnuteľné zážitky.
Október je mesiacom úcty
k starším. Naše pozvanie do MŠ
prijali starí rodičia, ktorých sme
potešili kultúrnym programom
a malým darčekom. Pri teplom
čaji a koláčikoch si zaspomínali
na svoje detstvo a veru mnohým
sa pri rozprávaní zaleskla v oku
i slza.
O pár dní MŠ navštívilo putovné bábkové divadlo s hrou
O neposlušnom ocinovi. Deti sa
v spoločnosti bábok Lenky a Filipa
dozvedeli, že ich detstvo je dôležitým momentom v živote.
V novembri sa v spolupráci
s rodičmi detí našou škôlkárskou
záhradou premávali veselé šarka-

ny. Každý bol najkrajší a najsilnejší. Naši predškoláci potom navštívili 1. ročník ZŠ a dozvedeli sa,
čo všetko ich čaká vo veľkej škole, keď sa z nich stanú ozajstní prváci.
December je Mikuláš, čo prichádza medzi nás. Dňa 3. decembra naozaj prišiel a doniesol
nám sladké balíčky. Veď za poslušnosť sme si ich zaslúžili.
V týchto dňoch v našej MŠ
vládne predvianočná atmosféra.
Vyzdobené triedy, vianočné piesne a koledy nasvedčujú tomu, že
o pár dní sú tu najkrajšie sviatky
roka - Vianoce. Poprajme si veľa
zdravia, porozumenia a lásky,
ktoré všetci tak veľmi potrebujeme. Šťastné a veselé!
Ľubica Pavková
riaditeľka MŠ

K oživeniu vianočných tradícií sme sa pridali pečením medovníčkov. Deti sa oboznámili so
surovinami na prípravu, vaľkali
cesto, vykrajovali medovníky
a potajomky z nich ochutnávali.
Práca sa deťom darila a mali z nej
veľkú radosť. Počas pečenia sme
počúvali vianočné koledy z hudobných nahrávok. Škôlkou sa
ešte dlho vznášala medovníková
vôňa a vniesla k nám tu pravú
vianočnú atmosféru.
Pred Vianocami sme ešte
stihli zhotoviť vianočné ikebany
a na vianočnej besiedke deti ponúkli upečené medovníky svojim
najbližším.
,,Milé deti, prajeme Vám príjemné prežitie nadchádzajúcich
vianočných sviatkov, aby ste si
pod tým Vašim stromčekom našli to, po čom Vaše srdiečka túžia
a k tomu veľa zdravia v novom
roku Vám želajú Vaše pani učiteľky.“
Adriana Fialová
riaditeľka MŠ
Obecný úrad Topoľčianky vás
srdečne pozýva na tradičnú
Fašiangovú zábavu 2010
v sobotu 13. februára 2010
do DKS Topoľčianky
so začiatkom o 19.30 hod.
Hrá DJ KABÁT.
Príďte sa zabaviť, čaká vás príjemná zábava, chutné občerstvenie a bohatá tombola !

Otvárame srdcia láske,
u prichádza Vianoc èas,
a tajomstvo tichej noci
nech pohladí vetkých nás.
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Spomienkové podujatia
Dve výročia...
Dňa 30. augusta 2009 v rámci programu KULTÚRNEHO LETA
sa konala na nádvorí kaštieľa
spomienka na trvanie NÁRODOPISNÉHO MÚZEA - august
1984 - august 2009 - 25 rokov
a 15 rokov existencie dychového
súboru TOPOĽANČEK. Starosta
obce p. JURAJ MESKO odovzdal
zakladateľke - kustódke múzea
PAMÄTNÝ LIST a knihu: M.
Kučera - SLOVENSKÉ DEJINY I.
Spolupracovníčke p. MÁRII KUKLOVEJ a vedúcemu MDO Topoľanček p. ANATOLIJOVI MICOVČINOVI - PAMÄTNÉ LISTY.
kultúra
••••••••••
Dvadsať rokov Miestneho
odboru MS...
Spomienkové stretnutie sa
konalo 25. októbra 2009.
Slávnostnej schôdze sa zúčastnili členovia MATICE SLOVENSKEJ PhDr. MARCEL PECNÍK, tajomník
MS, za ČÚ MS Mgr. JOZEF LISKAJ, riaditeľka Domu MS v Nitre
Ing. MÁRIA MIHÁLIKOVÁ a predseda OR MS MICHAL DODOK. Za
obec Topoľčianky p. JURAJ MESKO - starosta, bývalý starosta Ing.
PAVOL MIHÓK, náš rodák - redaktor - spisovateľ PhDr. PAVOL
HUDÍK.
Ústredie MS ocenilo dvadsaťročnú aktívnu činnosť MO MS
udelením medailí SV. CYRILA
a SV. METODA: predsedníčke
ANNE LUKÁČOVEJ - striebornú
a podpredsedovi ROMANOVI
KOVÁČOVI - bronzovú. Stretnutie svojím programom obohatil
kolektívny člen MO MS folklórna
skupina TOPOĽNICA.
M. Kazíková

Stretávky bývalých
žiakov ZŠ Topoľčianky
50...
Po 50. rokoch sa 10. októbra
2009 zišli žiaci vtedajšej OSŠ,
ktorí ukončili základnú školskú
dochádzku v školskom roku
1958 - 59. Školu navštevovali žiaci Topoľčianok, Hostia, Žikavy,
Loviec, Obýc a Skýcova. Stretnutie začalo sv. omšou, pokračovalo návštevou ZŠ a zavŕšenie sa konalo v Národnom dome. Triedne
kolektívy VIII. A, B, C spomínali si
na triednych učiteľov. S pietou na
Jána Čepčeka a Elenu Paldanovú
i ďalších vyučujúcich, ktorí nás
opustili. Prítomní boli: A. Lukáčová - triedna uč. VIII. C, M. Horná, H. Tomanová, K. Valkovičová
- Švecová a J. Kalnovič. Stretnutie
zorganizovali: M. Poliaková, M.
Čepcová, T. Kazíková a L. Šusták.
organizátori
••••••••••
Stretli sme sa
po štyridsiatych rokoch
17. X. 2009 sme sa zišli pred
budovou
Základnej
školy
v Topoľčiankach. Základnú školskú dochádzku sme ukončili
v školskom roku 1968 - 1969 vo
vtedajšej základnej deväťročnej
škole, ktorú navštevovali žiaci
nielen z Topoľčianok, ale aj
z Hostia, z Loviec a zo Žikavy. Po
štyridsiatych rokoch stála pred
nami budova ZŠ v novom šate,
zrekonštruovaná nielen zvonka,
ale aj vo vnútri. V priestoroch
školskej jedálne sme sa porozprávali s pánom Mgr. I. Šimovičom, ktorý bol triedny učiteľ IX.
A triede, s pani učiteľkou M.
Mrázovou, ktorá bola triedna IX.
B triede a s pánom PaedDr. O.
Valachom, ktorý bol triedny uči-

teľ IX. C triede. Minútou ticha
sme si uctili pamiatku tých vyučujúcich a spolužiakov, ktorí sa
týchto chvíľ nedožili. Spomínania
a rozhovory pokračovali do neskorých večerných hodín v budove Poľnohospodárskeho družstva
v Topoľčiankach v priestoroch závodného stravovania pána J.
Koprdu. Poďakovanie za pekné
chvíle patrí organizátorom M.
Ďurišovej, A. Pechovej, M.
Altpergerovej, Š. Godavcovi
a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o príjemné stretnutie.
Mgr. M. Kuklová
••••••••••
30 ...
20. novembra 2009 sa po 30tych rokoch uskutočnilo poškolské stretnutie bývalých žiakov

Novoroèný achový turnaj
Šachový klub Topoľčianky pozýva šachistov a priaznivcov šachu
na Novoročný turnaj, ktorý sa bude konať v nedeľu 3. januára 2010
o 9.00 hod v priestoroch DKS Topoľčianky.
Veríme že účastníci turnaja, tak ako po iné roky tu nájdu tú
správnu atmosféru a odnesú si príjemné športové aj spoločenské
zážitky.

Fotoklub FoTOP Topo¾èianky

Koniec jesene je už tradične
obdobím, kedy priaznivci fotografie a fotografovania najčastejšie
prezentujú svoje celoročné úsilie.
A preto aj my, členovia fotoklubu
FoTOP Topoľčianky, sme sa v minulých dňoch pripojili k tejto tradícii a usporiadali v Dome kultúry

elajme si v novom roku, dobrých
¾udí vdy po boku. Zdravia, lásky
plný dom a spokojný ivot v òom.

v Topoľčiankach svoju úvodnú autorskú výstavu. Prvýkrát sme predstavili svoju tvorbu aj širšej verejnosti. Stalo sa tak symbolicky
v predvečer prvého výročia vzniku
nášho fotoklubu.
História združovania sa priaznivcov fotografovania z Topoľčianok i z okolia sa začala písať
8.októbra 2008. Vtedy sme sa
stretli v malej zasadačke Domu
kultúry starší i mladí, skúsenejší
i začínajúci, všetko však priatelia
fotografovania a dobrej fotografie. Potom už stačilo iba niekoľko
našich spoločných stretnutí a prišiel 5. január 2009, deň našej
ustanovujúcej schôdze a tým aj
oficiálneho zrodu fotoklubu. Náš
klub sa prezentuje ako neformálne združenie občanov, ktoré vždy
bude otvorené každému nadšencovi tohto umeleckého prejavu.
V súčasnosti má klub 15 členov

Základnej školy v Topoľčiankach,
ktorí jej dvere zatvorili poslednýkrát v roku 1979. Stretli sa iba bývalí žiaci z ročníka, v ktorom bola triedna učiteľka pani A.
Lukáčová. Stretávka sa začala aj
skončila v Národnom dome v Topoľčiankach. Z 25 bývalých žiakov spomínalo s úsmevom na
tvári na krásne školské roky až 20
spolužiakov a spolužiačok z Topoľčianok, z Hostia a zo Žikavy
pod príjemným pohľadom triednej učiteľky pani Anny Lukáčovej.
Rozlúčka na záver bola smutnejšia, ale s prísľubom stretnutia
o ďalších päť rokov - dovidenia.
Stretnutie zorganizovali: PaedDr.
D. Nováková a M. Partlová.
organizátori

a predsedom je Ing. Radimír
Siklienka. Aj napriek krátkemu
obdobiu trvania je činnosť nášho
klubu pomerne bohatá a rôznorodá. Uskutočnili sme viaceré
spoločné akcie, ako fotovýpravy
za históriou na Hrušov, za zubrom do Zubrej obory, za kvetmi
na Zobor, Žibricu a Bujakov vrch,
za architektúrou do Banskej
Štiavnice, ale aj za zaujímavosťami našej obce. Súčasťou našich
pravidelných stretnutí boli aj viaceré prezentácie renomovaných
fotografov. Absolvovali sme
prednášky odborníkov na úpravu
fotografií, alebo sme si premietali odborné filmy. Viacerí naši
členovia sa podieľali na tvorbe
ekoplagátu „Fauna a flóra
Zobora“. Nezanedbateľné je aj
uverejnenie fotografií v publikáciách bratislavského vydavateľstva
DAJAMA v edícii „Prírodné krásy

Slovenska“, známom slovenskom
časopise „Krásy Slovenska“ a českom odbornom časopise „Živa“.
Náš fotoklub má za sebou už aj
niekoľko prezentácií v regióne,
ako účasť na fotovýstave festivalu
horských filmov v Nitre v roku
2008 a 2009, prehliadke fotografickej tvorby FOMAFOTOFEST
2009 a stálej expozície fotografií
vzácnych rastlín regiónu v Mineralogickom múzeu v Obyciach.
Postupne sa snažíme svojou prácou zaradiť sa medzi renomované
slovenské fotokluby, čoho dôkazom je aj prijatie na webový portál fotokluby.sk.
Dúfame, že naša činnosť bude prínosom pre kultúrny a spoločenský život v našej obci a radi
medzi sebou privítame aj ďalších
priaznivcov fotografovania.
Viac sa o našej činnosti sa
môžete dozvedieť na webovej
stránke www.fotop.sk.
Ing. Marián Mokráň
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Informácia o Eurofondoch
a získaných dotáciách
Vážení spoluobčania,
v predošlom čísle Našich
Topoľčianok som Vás informoval
o podaných alebo pripravovaných žiadostiach o získanie nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ. Dnes som rád,
že môžem konštatovať, že popri
úspešnom projekte Rekonštrukcia ZŠ na Litoměřickej ulici, ktorý sa už aj realizoval, boli schválené aj naše ďalšie žiadosti.
Z opatrenia Infraštruktúra
nekomerčných záchranných služieb sme získali dotáciu vo výške
368 910 EUR (11 113 782 Sk) na
projekt Rekonštrukcia Hasičského domu Topoľčianky. Z uvedenej dotácie bude zrealizovaná
komplexná modernizácia Hasičského domu v Topoľčiankach.
Ďalšou úspešne schválenou
žiadosťou bol projekt Revitalizácia centrálnej časti obce
Topoľčianky, ktorý sme podali
v rámci opatrenia Regenerácia sídiel a získali sme dotáciu vo výške 993 770 EUR (29 938 315 Sk).
Uvedený projekt rieši revitalizáciu časti Hlavnej ulice od
Koprdovho mosta po Žikaveckú
ulicu. V tomto projekte je zahrnutá rekonštrukcia chodníkov,
výstavba cyklochodníkov, výstavba autobusových zastávok, rekonštrukcia verejného osvetlenia
a úprava prvkov verejnej zelene.
V rámci revitalizácie tohto úseku
Hlavnej ulice dôjde ešte k rekonštrukcii vodovodnej siete a tiež
k prekladu vzdušného vedenia
siete NN do zeme. Tieto aktivity
budú financované z iných zdrojov, nie z fondov EÚ.
Posledným schváleným projektom bola žiadosť v rámci opatrenia Infraštruktúra vzdelávania,
kde sme získali dotáciu na rekonštrukciu MŠ na ulici SNP vo
výške 165 056 EUR (4 972 477
Sk). Z uvedenej dotácie sa zrealizuje zateplenie budovy MŠ, výmena okien a výmena plynových
kotlov.
Všetky uvedené dotácie pre
obec Topoľčianky boli poskytnuté z rezortu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR,
ktorý bol vyhlasovateľom výziev.
V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na
dodávateľa stavby pri úspešných
projektoch (kontrolu realizuje
MV RR SR) a po ukončení kontroly budú podpísané zmluvy
medzi obcou Topoľčianky a MV
RR SR.
Realizácia stavebných prác
na horeuvedených projektoch sa
začne v období marec - apríl
2010, podľa toho, ako nám to
umožnia klimatické podmienky.
V súčasnosti máme na Minis-

terstve životného prostredia SR
podaný projekt Kanalizácia obce
Topoľčianky s celkovými nákladmi 4 317 147,65 EUR
(130 058 380 Sk). O úspešnosti
alebo neúspešnosti tohto projektu by sme mali byť upovedomení do konca februára 2010.
Zatiaľ posledný projekt, ktorý máme pripravený pre získanie
nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ, je Revitalizácia centrálnej časti obce
Topoľčianky (II. etapa), ktorý zahŕňa komplexnú modernizáciu
centra obce – námestia.
Opatrenie Infraštruktúra cestovného ruchu, v rámci ktorého sa
tento projekt môže podať, mala
byť zverejnená v októbri 2009,
ale MV RR SR ako vyhlasovateľ
výzvy ju presunulo na začiatok
roka 2010 (presný termín ešte
nie je zverejnený). Celkové dotácie získané z fondov EÚ pre obec
Topoľčianky
činia
doteraz
2 227 736 EUR (67 112 774 Sk).
Juraj Mesko
starosta obce
Vážení spoluobčania,
blíži sa koniec roka a stále sú
medzi nami i takí, ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a nezaplatili miestne dane
a poplatok za komunálny odpad.
Z tohto dôvodu ich vyzývame, aby
tak urobili v čo najkratšom čase.
Vlastníkom psa pripomíname,
že daň za psa je každoročne splatná do 31. januára príslušného
zdaňovacieho obdobia.
Občanom, ktorým počas roka
2009 vznikla daňová povinnosť
k dani z nehnuteľností alebo im
vznikla skutočnosť, na základe
ktorej sa mení pôvodné daňové
priznanie (nadobudnutie nehnuteľnosti, zmena majiteľa nehnuteľnosti, vydanie stavebného povolenia, povolenie k odstráneniu
stavby, kolaudácia a pod.) pripomíname, že sú povinní si do 31.1.
podať nové daňové priznanie.
Tlačivá na daňové priznanie sú
k dispozícii na sekretariáte obecného úradu. Je potrebné, aby si
občania so sebou priniesli aj aktuálny list vlastníctva, kúpnu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie a pod.
Pri miestnom poplatku za komunálny odpad môže poplatník
žiadať o zníženie na 50 % alebo
odpustenie poplatku v lehote do
30 dní od vzniknutej skutočnosti
písomnou žiadosťou (tlačivo je
k dispozícií na sekretariáte OcÚ)
a potvrdením od príslušných inštitúcií alebo čestným prehlásením
v týchto prípadoch:
• prechodný pobyt mimo obce
• dlhodobý študijný alebo pracovný pobyt v zahraničí

Európsky futbal na skok
V stredu 18. novembra sa na
neďalekom štadióne FC Vion
v Zlatých Moravciach odohral zápas, ktorý si futbalový fanúšik
nenechal ujsť. Obďaleč našej obce totiž zavítali reprezentačné výbery Slovenska a Chorvátska,
aby odohrali zápas kvalifikácie
Majstrovstiev Európy hráčov do
21 rokov, ktoré sa v roku 2011
uskutočnia v Dánsku.
Zlaté Moravce však nehostili
medzinárodný reprezentačný zápas po prvýkrát. Reprezentačný
výber Slovenska si tu v marci
2008 zmeral sily s výberom futbalistov Islandu (1:2). V tej dobe
bol hlavným trénerom slovenskej
futbalovej reprezentácie rodák
z Topoľčianok a bývalý československý reprezentant Ján Kocian.
V auguste 2009 sa v Zlatých
Moravciach odohral prípravný
zápas Slovensko 21 - Grécko 21.
Zápas sa skončil výhrou domácich v pomere 1:0. „Touto cestou
chcem poďakovať fantastickým
divákom. Som rád, že na priateľský zápas ich prišlo tisícpäťsto,“
hovoril po zápase tréner reprezentácie do 21 rokov Boris Kitka.
• pobyt študentov na internáte
alebo priváte
U platiteľov poplatku, ktorým
rodinné domy slúžia výlučne len
na individuálnu rekreáciu a chalupárčenie sa stanovuje poplatok
tak, že tento sa uhradí za 1 osobu
a kalendárny rok, bez ohľadu na
počet osôb, ktorými bude nehnuteľnosť počas roka využívaná.
Záverom upozorňujeme občanov na plnenie si oznamovacej
povinnosti. Jedná sa o písomné
oznámenie týkajúce sa akýchkoľvek zmien u všetkých miestnych
daniach ako aj poplatku za komunálny odpad (zmena majiteľa
nehnuteľnosti, kolaudácia, zmena
druhu stavby a pozemku, zadováženie psa ako aj jeho stratu, vznik
a zánik povinnosti platiť poplatok
za komunálny odpad a pod.).
Oznamovaciu povinnosť si musí
splniť daňovník/poplatník do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti/ povinnosti platiť poplatok za komunálny odpad.
Ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie podáva každá fyzická alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá
ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť
musia písomne oznámiť správcovi
dane pred uplynutím lehoty na
podanie daňového priznania. To
sa nevzťahuje na manželov, ktorí
majú nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, v tomto prípade priznanie podáva jeden
z manželov.
Spáva daní a poplatkov

Ešte pred začiatkom kvalifikačného cyklu Boris Kitka povedal, že už viac nechce hrávať
v Senci a okolí Bratislavy. Jeho iniciatíva bola jasná: ísť tam, kde sú
ľudia hladní po futbale a kde by
boli ochotní prísť podporiť mladé
futbalové nádeje.
Cieľ, ktorý si stanovil, mu aj
vyšiel. Na zápasy v Moravanoch
nad Váhom, Senici či práve
v Zlatých Moravciach bolo zvedavých mnohonásobne viac ľudí
ako na duely v Senci. Priaznivá
kulisa a dobré podmienky, ktoré
boli vytvorené v Zlatých Moravciach boli zrejme impulzom pre
zorganizovanie „ostrého“ kvalifikačného zápasu.
Po dvoch prípravných zápasoch sa tak fanúšikovia z okolia
Zlatých Moraviec dočkali. Na
modernom štadióne FC ViOn,
ktorý sa môže popýšiť kamerovým systémom alebo veľkoplošnou obrazovkou, sa tiesnilo niečo cez 3400 divákov. Tí videli zápas dvoch rozličných polčasov. Či
už zo strany herného prejavu,
alebo aj atmosféry. V prvom polčase na ihrisku dominovali
Chorváti, čo sa odzrkadlilo aj na
nálade fanúšikov. Na tribúnach
vládlo hrobové ticho a krikľúni sa
realizovali hlavne na hviezdnom
stredopoliarovi Miroslavovi Stochovi, od ktorého takpovediac
čakali zázraky. V druhom polčase sa však všetko obrátilo a atmosféra vygradovala, čo pozitívne nabudilo aj hráčov. Zápas nabral na obrátkach a na štadióne
to doslova vrelo. Slovenskí futbalisti nakoniec po bojovnom výkone podľahli favorizovanému súperovi 1:2. To však fanúšikom nezabránilo v tom, aby svojich
miláčikov po zápase vytlieskali.
„Chcel by som sa poďakovať
divákom. Boli naozaj skvelí, aj
keď v prvom polčase si mohli odpustiť tie pokriky na moju adresu,“ hovorí Miroslav Stoch, hráč
holandského Twente Enschede.
„Vedel som však, že sa ide hrať
do Zlatých Moraviec a že tu sú ľudia takí. Mohol som to očakávať,“ dodáva.
V blízkosti Topoľčianok sa
odohral zápas európskej kvality,
v ktorom si futbalový fanúšik určite prišiel na svoje. Dúfame, že
podobných zápasov sa odohrá
viac, čím sa momentálny „futbalový ošiaľ“ dostane aj priamo
k miestnym obyvateľom.
Michal Červený

Cez Vianoce vyber úsmev
a rozdaj ho vetkým,
dávaj si naò dobrý pozor,
aby nebol riedky.
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Kvalitné kravské mlieko
Dňa 18. 11. 2009 sa v priestoroch zasadačky Národného
žrebčína Topoľčianky uskutočnila tlačová beseda spojená s uvedením mliečneho automatu
žrebčína do prevádzky. Po privítaní účastníkov nasledovala prezentácia riaditeľa NŽ. V nej zoznámil prítomných s kvalitami
mlieka a chovu hovädzieho dobytka v Topoľčiankach. Národný
žrebčín Topoľčianky produkuje
štandardne mlieko s vysokými
kvalitatívnymi ukazovateľmi ako
je priemerný obsah tuku (3,69%)
a bielkovín (3,47 %). Na základe
požiadaviek čistoty je produkované mlieko v Q-triede najvyššej
kvality. Chov hovädzieho dobytka v Topoľčiankach získal mnoho

prestížnych ocenení, napríklad
v súťaži TOP TEN o najlepší šľachtiteľský chov Holsteinského plemena, „Naj slovenský chov“ - III.
ročník súťaže o najlepšieho chovateľa, diplom za umiestnenie
v kategórii podnik s chovom dojníc.
Po tomto vystúpení riaditeľ
poďakoval obecnému zastupiteľstvu a prítomnému starostovi za
umožnenie výhodného umiestnenia automatu v obci. Automat
sa nachádza na hlavnom ťahu
cez obec, priamo v centre a oproti najvyužívanejšej autobusovej
zástavke. Ďalej sa poďakoval
predstaviteľom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
a Úradu pre verejné zdravotníc-

Oznam redakcie
Bezpochyby najskloňovanejšie slovné spojenie v tomto
a snáď aj v budúcom roku je
„hospodárska kríza“. Znižovanie
platieb štátu je jej priamy dôsledok a následne zníženie príjmov
obce sa prejavuje na šetrení
v každej oblasti. Aj plánované
vydanie Našich Topoľčianok, ktoré malo byť v tlači v septembri,
sme podriadili tejto skutočnosti.
Preto prichádzame k svojim čitateľom až v koncoročnom vydaní.
Pre budúci rok však neplánujeme s obmedzením počtu vydaní, ale ak to nedovolí ekonomická situácia využijeme možnosť
publikovania jedného alebo
dvoch čísel v elektronickej forme
zverejnenej na internetových
stránkach obce www.topolcianky.sk.

Tým, ktorý nemajú pripojenie
na internet ponúka obecná knižnica v stanovených časoch internetovú sekciu a pre tých, ktorí sa
chcú naučiť s internetom pracovať radi poradia. Žiaľ najviac budú v nevýhode starší čitatelia. Pre
tých bude k dispozícii niekoľko
výtlačkov skopírovaných z internetu v miestnej knižnici a vo vývesnej tabuli obce.
Kolektív redakcie verí, že aj
napriek týmto ťažkostiam nám
zachováte priazeň a spolu prečkáme nepriaznivé ekonomické
obdobie tak, aby sme sa v budúcnosti stretávali štyrikrát v roku v klasickom vydaní.
Za redakciu vedúci redaktor
Ing. Roman Kazík

Na záver roka
V týchto chvíľach prežívame posledné dni starého roka. Sú pred
nami chvíle Vianoc, kedy si prajeme navzájom šťastie a pokoj. Chvíle
štedrosti, súdržnosti a lásky. K tomuto pocitu nepotrebujeme milióny v bankách ani veľké paláce. Stačí ku tomu otvorené srdce a pokoj v duši. Prajeme vám preto k vianočnému stolu prostú a čistú lásku blízkych i vzdialených duší. Vianoce sú radostné očakávanie nádejí človeka. Nech sú splnené aj vaše nádeje. Aj nový rok sa hlási
o svoje slovo, tak by sa bolo treba obzrieť za tým terajším.
Veríme, že pre vás nebol rokom zbytočným, veď aj zdanlivo zlé
a bezvýznamné udalosti v zrkadle času nadobudnú zmysel. Niekto
môže mať tento rok poznačený smútkom, bolesťou alebo strádaním. Pre tých nech je ďalší rok nádejou na šťastné dni.
Pre tých, ktorí si povedia, že tento rok bol dobrým rokom, nech
je ten nasledujúci ešte lepší. Pre obec prajeme v novom roku 2010
nech si vyberie v jesenných voľbách takých zástupcov, ktorým bude
záležať na tom kde žijú. Nech sa zrealizujú všetky zámery, na ktoré
boli vynaložené toľké námahy. A nech nás opustí hospodárska kríza. Nedovoľme, aby sa nás zmocnila kríza ľudskosti, ktorá je horšia
ako tá ekonomická.
Pokojné prežitie vianočných sviatkov
a nového roka vám praje kolektív redakcie.

tvo za bezodkladné posúdenie
a schválenie využitia automatu.
Po zodpovedaní otázok sa účastníci presunuli k automatu a presvedčili sa o jednoduchosti jeho
obsluhy. Týmto bol automat oficiálne uvedený do prevádzky.
Výhody mlieka z automatu sú
hlavne v tom, že do neho nie sú
pridávané žiadne konzervačné
látky, zachováva si svoj pôvodný
obsah vitamínov a bielkovín.
Mlieko teda nie je žiadnym spôsobom upravované a dajú sa
z neho pripraviť druhotné suroviny, ako napríklad syry, maslo.
Automat je v prevádzke nonstop
a môžete si „načapovať“ ľubo-

voľné množstvo decilitrov. Preto,
keď budete mať v pláne prechádzať cez Topoľčianky, nezabudnite si zobrať so sebou prázdnu fľašu!
Ing. Emil Kovalčík, PhD.
NŽ Topoľčianky

Preh¾ad poèasia jún - november
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER

Priemerná mesačná teplota
18,0 °C
21,7 °C
21,4 °C
17,6 °C
9,5 °C
2,9 °C

Vodné zrážky
82,6 mm
33,7 mm
37,8 mm
15,5 mm
91,2 mm
60,5 mm

Vykazované teploty vzduchu sú primerané pre náš región. Ako
nepostačujúce sa javia vodné zrážky v letných mesiacoch, najmä
v septembri, keď priemer zrážok v tomto mesiaci za obdobie od roku 1986 je 47,7 mm.
Opačne vyznievajú zrážky za mesiac október, ktoré v dlhodobom sledovaní zaostávajú len za októbrom 1994, kedy napršalo
99,7 mm.
Matúš Šabík

Nahliadli sme do matriky
jún 2009 - november 2009
Narodili sa:

Mojmír Lintner, rodičia Mojmír Lintner a Erika Labajová, Hlavná 93
Tayron Zinga, rodičia Martin a Gabriela Zinga, Mlynská 16
Alexandra Longovičová, rodičia Peter a Silvia Longovičoví, SNP 2
Sobáš uzatvorili:

Peter Mesko a Martina Rozenbergová - 20.6.2009 v Topoľčiankach
Anton Šmondrk a Karolína Richterová - 20.6.2009 v Topoľčiankach
Alojz Siklienka a Paulína Šabová - 20.6.2009 v Topoľčiankach
Juraj Stanko a Ing. Zuzana Beňová - 4.7.2009 v Topoľčiankach
Peter Kollár a Veronika Gutmanová - 25.7.2009 v Topoľčiankach
Miroslav Mihalik a Zuzana Baluchová - 26.7.2009 v Topoľčiankach
Paul Hoagland a Barbora Naštická - 1.8.2009 v Topoľčiankach
Marián Chladný a Gabriela Chrumová - 29.8.2009 v Topoľčiankach
Branislav Šútor a Bc. Zuzana Švecová - 19.9.2009 v Topoľčiankach
Mgr. Andreaj Maurery a Mgr. Jana Čaladiková - 10.10.2009 v Čiernych Kľačanoch
Sobáš nahlásený z osobitnej matriky :
Martin Zinga a Gabriela Kukučková - 25.9.2008 Zürich, Švajčiarsko
Opustili nás:

Dominik Hosťovecký, Hostianska 31, zomr. 30.6.2009 vo veku 59
rokov
Peter Orolín, Hostianska 64, zomr. 14.7.2009 vo veku 81 rokov
Rozália Hasprová, Hlavná 161, zomr. 19.7.2009 vo veku 84 rokov
Edita Mandelíková, Žikavecká 1, zomr. 31.7.2009 vo veku 87 rokov
Amália Bltová, Dlhovského 64, zomr. 9.8.2009 vo veku 92 rokov
František Durdy, Športová 16, zomr. 21.9.2009 vo veku 76 rokov
Paulína Nemešová, Vígľašská 17, zomr. 26.9.2009 vo veku 89 rokov
Matilda Uhrecká, Lipová 30, zomr. 26.9.2009 vo veku 87 rokov
Anna Konopová, Žikavecká 2, zomr. 4.10.2009 vo veku 83 rokov
Barbora Čermáková, Hlavná 88, zomr. 23.10.2009 vo veku 84 rokov
Mária Banská, Vigľašská 22, zomr. 9.11.2009 vo veku 82 rokov
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