október, číslo: 3/2015, XIII. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov Obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania
Po ukončení letných prázdnin a dovoleniek sme sa prehupli do obdobia, kedy príroda hýri
najkrajšími farbami jesene a každý dobrý hospodár zberá úrodu
svojej celoročnej práce.
V spolupráci s redakčnou
radou sme pre Vás pripravili tretie tohoročné vydanie Našich
Topoľčianok, ktoré sa Vám práve dostalo do rúk. Opäť využívam priestor, aby som Vás informoval o aktuálnom dianí v našej obci.
Viac ako rok boli realizované
v našej obci stavebné práce na
investičnej akcii „Dobudovanie
kanalizácie v Obci Topoľčianky“,
investorom ktorej bola ZsVS a.s.
Nitra a dodávateľom stavby Vodohospodárske stavby a.s. Bratislava. V súčasnosti prebiehajú
práce na spätných úpravách povrchov jednotlivých komunikácií v obci. V súčinnosti s touto
investičnou akciou sa začali stavebné práce na vybudovaní

dažďovej kanalizácie a následne
chodníka pre chodcov na Ul.
Hlavnej v úseku od autoservisu
po Ústredný sklad MV SR.
Chcem využiť tento priestor
na úprimné poďakovanie občanom bývajúcim na uliciach dotknutých realizáciou výstavby
kanalizačných stôk za ich tolerantnosť a pochopenie, nakoľko
uvedené stavebné práce a stavebná technika podstatným
spôsobom ovplyvnili ich životné podmienky. Čo sa týka investičných akcií v našej obci, plánujeme v mesiaci októbri zrealizovať opravu strechy v MŠ na
Cintorínskej ulici, na ktorú sme
získali dotáciu z Ministerstva financií SR.
V nasledujúcich riadkoch
by som Vás chcel poinformovať
o zaujímavom projekte, do ktorého sa zapojila aj naša obec.
Projekt je zameraný na rozvoj
a podporu cestovného ruchu
v Nitrianskom kraji. V rámci

tohto projektu vznikla regionálna karta „TOURIST CARD“,
ako určitý sprievodca Nitrianskym krajom, ktorý môžeme
hrdo nazvať krajom bohatej
histórie, čarovného slnka, vody
a vína. Cieľom projektu regionálnej karty je priblížiť krásy
nášho kraja. Vlastníci regionálnej karty môžu navštíviť rôzne
pamiatky, atrakcie, hotely či
kúpaliská v Nitrianskom kraji,
kde im po predložení menova-

nej karty budú poskytnuté cenové zľavy. Ich prehľadnú ponuku nájdete v informačnej
brožúre, ktorá tvorí prílohu
karty. Pre občanov našej obce
je možnosť si uvedenú kartu
objednať alebo zakúpiť v knižnici v priestoroch DKS, alebo si
ju môžu objednať prostredníctvom webovej stránky
www.regionnitracard.sk.
Juraj Mesko, starosta obce

Jeseň pätnásteho roku dvadsiateho prvého storočia
Po lastovičkách ani chýru ani
slychu. Dažďové kvapky konečne zvlažili smädné pery polí
a záhrad. Dozretá sladkosť bobúľ hrozna zmierňuje melanchóliu skorého súmraku a hmlistých rán. Pestrá paleta farieb
lístia vystriedala plodnú zeleň
a zlatú zrelosť leta.
Aj takto poeticky sa môžeme pozerať na tento čas, ktorý
prežívame. Táto nemenná zmena ročných období v pamäti
ľudí, pre ktorých je tento kúsok
zeme domovom, je akýmsi
pevným bodom, istotou v neistote žitia.
V pamäti žijúcich je zaznamenaná prežitá skúsenosť generácií. Stále máme medzi sebou žijúcich svedkov svetovej
vojny, ktorá pre mnohých, našťastie, je len spomienkou najstarších. Stále viac sa v čase
vzďaľuje spomienka na „budovanie socializmu“, zmarené nádeje roku 1968. Aj spomienky na
rok 1989 sú už akosi ďaleko. Do
minulosti sa uzavrel aj čas, kedy
sme získali suverénne Slovensko, naše miesto v Európe. S úľa-

vou sme prijali uhasenie požiaru
nenávisti na Balkáne.
Aj dnes s obavou sledujeme už viac ako rok trvajúce boje
u susedov na Ukrajine. V neposlednom rade je tu pohyb
ohromnej masy ľudí, ktorá nemá
obdobu v novodobých dejinách
Európy. Prichádzajú ľudia ako
rieka z úplne iného prostredia,
kultúry a podnebia.
V jednom ľudskom veku sa
skrýva nemálo skúseností
s krehkou rovnováhou pokoja
a nepokoja. Preto je možné
z tohto pohľadu pochopiť aj
obavy tých, čo vedia, aké je ťažké zachovanie pokoja v srdci
nášho kontinentu. Na druhej
strane je v našej povahe podať
vždy pomocnú ruku všetkým, čo
to potrebujú. Bez veľkých gest,
pátosu a reklamy.
Hľadanie cesty ako prekonať túto situáciu je v tomto čase
asi najväčšou výzvou. Ktorým
smerom sa vydáme je nielen vecou politikov, ale aj nášho osobného postoja. A je jedno či sme
v detskom, dospeláckom alebo
zrelom veku.

V túto jeseň pätnásteho roku dvadsiateho prvého storočia
stojíme pred touto výzvou tak
ako stáli naši predkovia v bránach času. Akokoľvek sa rozhodneme, nech je to rozhodnutie
podľa nášho najlepšieho svedomia. Zbierame úrodu z našich
záhrad a zároveň sejeme svojimi

činmi úrodu našej budúcnosti.
Nech nás vedie múdrosť predkov, ktorí si ctili rodnú hrudu
s vedomím, že po odpočinku
zimy prichádza znova nádej novej jari.

Peter Daniš / Katalpa, olej na plátne, 70x90cm, 2015

Za redakciu R. Kazík
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
Gróf Ján Nepomuk Keglevich de Buzin
pokračovanie (II.)
Gróf Ján Nepomuk Keglevich
de Buzin (13.5.1786-15.10.1856),
bol štátnikom, humanistom, majiteľom panstva Topoľčianky.
Rodinný život: Gróf Ján Nepomuk sa narodil 13. mája 1786 v Bratislave ako najmladšie dieťa grófa
Karola Keglevich de Buzin a jeho
manželky Kataríny. Bol dvakrát ženatý. Jeho prvou manželkou
bola grófka Adela Zichy (15.9.1788
– 17.1.1839), svadba sa konala 12.
novembra 1805. Manželstvo Jána
Nepomuka a Adely trvalo 33 rokov
a bolo bezdetné. Rok po smrti
svojej prvej manželky sa gróf oženil
s o 30 rokov mladšou grófkou
Viktóriou Eugéniou Folliot de
Creneville (6. 8. 1816 – 20. 1. 1900),
svadba sa konala 3. februára 1840.
Spolu mali dvoch synov, Štefana
(18. 12. 1840 – 29. 5. 1905) a Františka Serafína (22. 3. 1843 – 25. 2.
1844), ktorý zomrel ako malé dieťa.
Štúdiá a funkcie: V rokoch
1802-1805 študoval právo vo
Viedni na Theresiane a následne
v Budíne uhorské právo. Jeho
najvýznamnejšími funkciami boli:
člen cisársko-kráľovskej tajnej
rady, cisársko-kráľovský komorník
a magister Uhorskej kráľovskej
kúrie. Okrem toho bol aj hlavným
tekovským županom (od roku
1825).
Život a dielo v Topoľčiankach: Gróf Ján Nepomuk je pre
Topoľčianky
najvýznamnejším
členom rodu. V Topoľčiankach pobýval sporadicky od roku 1809,
trvalo sa tam presťahoval v roku

1825 po dokončení prestavby
zámku. Gróf Ján Nepomuk obohatil Topoľčianky o niekoľko mimoriadne významných diel. Začiatkom 19. stor. dal zbúrať južné
krídlo zámku. Na jeho mieste dal
v rokoch 1818 – 1825 postaviť
honosné klasicistické krídlo
s majestátnou kupolou v palladiánskom štýle podľa projektu rakúskeho architekta Alojza Pichla,
čím úplne zmenil charakter topoľčianskeho zámku z renesančnej
pevnosti na honosné šľachtické
sídlo. Súčasťou zámku je aj známa
knižnica. Gróf ju založil v roku
1806 vo svojom paláci vo Viedni.
Do Topoľčianok ju postupne preniesol po dokončení prestavby
zámku. Dopĺňal ju až do svojej
smrti, kedy mala približne 10000
zväzkov. S grófom Jánom Nepomukom sa spája aj vznik prírodno-krajinárskeho (anglického)
parku v Topoľčiankach. Budovanie parku realizoval záhradník
Georg Gillemot, ktorého gróf povolal do svojich služieb okolo roku
1840. Tento park bol vybudovaný
v dĺžke asi 2 km v údolí potoka
Leveš od zámku až po koniec
dnešného parku za Veľkým rybníkom. Jeho atypicky úzka forma
bola vynútená terénom, obecnými komunikáciami a inou zástavbou. Súčasťou tohto parku teda
ešte neboli plochy okolo Jazierka
pri kaplnke a Poľovníckeho zámku. Do tohto „keglevichovského“
obdobia budovania parku spadá
aj vznik viacerých romantizujúcich stavieb v parku. Jednou

z nich je napr. aj umelá jaskynka
(vybudovaná v roku 1848), nazývaná ako „lurdská“, avšak toto pomenovanie nie je historicky správne, nakoľko táto stavba vznikla
ešte pred lurdskými udalosťami. Zároveň boli položené aj základy vodného systému vrátane
vybudovania Veľkého rybníka.
Ešte predtým gróf postupne skultivoval aj bezprostredné okolie
zámku a dal tak dnešnej vstupnej
časti do parku základný tvar. V tejto časti bol vybudovaný aj skleník, postavený v rokoch 18281829 podľa návrhu rakúskeho architekta Petra Nobileho.
V Topoľčiankach sa zachovala
aj osobitná pamiatka na jeho prvú
manželku grófku Adelu Zichy. Je
to výrazná socha ženy umiestnená na jej náhrobku vo farskom
kostole. Unikátna je práve tým, že
nie je určená pre náboženský kult
a v slovenskom chrámovom prostredí ide o ojedinelosť. Je to
buď idealizovaný sochársky portrét Adely, alebo akási alegória jej
cností. Jej autorom je rakúsky sochár a maliar Hanns Gasser.
Vzťah s obcou: Do éry Jána
Nepomuka spadajú aj dejinné
udalosti v monarchii, ktoré spustili revolučné roky 1848/1849. Pre
Topoľčianky je významný dátum
20.7.1854, kedy tu bolo zrušené
poddanstvo podpisom dohody
medzi grófom a bývalými poddanými zastupovanými obcou o majetkoprávnom vysporiadaní urbárskej pôdy, tzv. „rustikálu“ –
pôdy
formálne
vlastnenej
šľachtou, avšak v dedičnom užíva-

ní urbárskych roľníkov. Na základe
toho táto pôda prešla bezodplatne do vlastníctva týchto roľníkov.
Panská pôda, tzv. „dominikál“
naďalej zostal vo vlastníctve a užívaní šľachty. Postupne tak zanikli
feudálne povinnosti a vzťahy (napr. povinné roboty a iné) nielen
v Topoľčiankach, ale aj v ostatných obciach panstva, čo znamenalo zánik panstva Topoľčianky
ako majetkového komplexu
s poddanským obyvateľstvom.
Úmrtie: Gróf Ján Nepomuk
zomrel 15. októbra 1856 v Topoľčiankach. Pochovaný je v krypte
farského kostola v Topoľčiankach
vedľa svojej prvej manželky Adely.
V lodi kostola má umiestnený honosný epitaf z červeného mramoru. Jeho druhá manželka Viktória
po jeho smrti Topoľčianky opustila a v Bratislave sa vydala za významného rakúskeho štátnika
grófa Júliusa von Falkenhayn.
Ing. Ivan Lukáč, Historický
klub OZ Park Topoľčianky
zdroj
www.parktopolcianky.sk

Výstava obrazov Petra Daniša
V priestoroch DKS sa konala
v dňoch 12. až 20. 9. výstava
obrazov Mgr. art. Petra Daniša
s názvom MAĽBY. Autor na nej
predstavil rozsiahly výber malieb
z jeho posledného tvorivého obdobia. Vernisáž výstavy sa konala
11. 9. a krátkym príhovorom ju
otvoril starosta obce Juraj Mesko,
ktorý ocenil jej prínos v rámci kultúrnych podujatí obce.
Vystavená kolekcia takmer
štyridsiatky zväčša komorných
olejomalieb predstavovala aj
podľa slov samotného autora
akýsi retrospektívny prierez jeho
doterajším “topoľčianskym“ obdobím. Mgr. art. Vladislav Zabel,
ktorý výstavu v sprievodnom texte kurátorsky zmapoval, označil

za jeden z dôkazov autenticity
Danišovej tvorby jeho schopnosť
reflexie prostredia, v ktorom momentálne žije a tvorí, kde sa „svetlom prežiarené scenérie upravenej krajiny Topoľčianskeho parku“ stali vhodnou kulisou pre
jeho maliarsku fascináciu. Podľa
Zabela sú Danišove obrazy „vítanou alternatívou k “obrazovému
smogu“ dnešnej hektickej a senzitivite nie príliš naklonenej post-postmodernej dobe“.
Obrazy Petra Daniša je možné
aj po skončení výstavy vidieť
v priestoroch DKS v menej rozsiahlej kolekcii do konca februára
2016.
kultúra

Peter Daniš (1983) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave, kde študoval maľbu v ateliéri prof. Jána Bergera. Vo svojej
tvorbe dlhodobo rozvíja tému krajiny a fenomén svetla v nej. Aktualizuje tak staršiu tradíciu klasickej krajinomaľby s charakteristickou snahou zachytávať prchavosť zobrazovaného. Vystavoval v Mníchove,
Prahe, Viedni a Bratislave. Žije a tvorí v Topoľčiankach.
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Vinobranie
Dňa 12.9.2015 sa v centre Obce Topoľčianky konal 8. ročník Vinobrania Topoľčianky. Organizátormi podujatia boli ZO SZZ Topoľčianky a Obec
Topoľčianky. Návštevníci mali možnosť okrem burčiaku a vína ochutnať
chutný guláš z diviny a ďalšie gurmánske špeciality. Na úvod prišiel alegorický sprievod s dožinkovým vencom, slávnostne Vinobranie Topoľčianky otvorili starosta Obce Topoľčianky p. Juraj Mesko a predseda ZO
SZZ Topoľčianky p. Miroslav Toman. Náročného moderovania sa výborne
zhostili PhDr. Ernest Haspra a Mgr. Radana Siklienková.
V kultúrnom programe sa organizátorom podarila pripraviť pestrá
zmes vystúpení od folklórnych súborov Cerianka a Topoľnica, detského
folklórneho súboru Zlatňanka, tanečného súboru Steetlup, country
skupiny „Do lesa a z lesa von“ až po dychovú hudbu Podhrušovan. Na
záver si až do večerných hodín mnohí návštevníci zatancovali pri vystúpení speváka populárnych piesní Roba Kazíka, ktoré ukončilo príjemný
septembrový deň v Topoľčiankach.
Výbor ZO SZZ Topoľčianky

Z fotoarchívu Miloslava Brandta

Ďalšia výstava nášho
fotoklubu v Litoměřiciach
Ako už bolo na našej stránke oznámené, fotografická skupina Fotoporo z Litoměříc pod vedením Mgr. Petra Hermanna nás pozvala predstaviť
našu tvorbu v Litoměřiciach. Akcia sa uskutočnila v dňoch 11. až 14.júna.
Tento rok sa na nej zúčastnili ôsmi členovia klubu FoTOP: R. Siklienka,
P. Čepček, M. Horváth, T. Orolinová, M. Mihálik, J. Pažitný, R. Siklienka ml.,
P. Kováč a dvaja hostia: pani M. Siklienková a pán Cyril Šabo.
Cestou sme sa zastavili v Ledniciach, v areáli jedného z najkrajších
zámkov v Českej republike, Státního zámku Lednice. Po príchode do
Litoměříc sa nás ujal Petr Hermann, ktorý sa nám venoval počas celého
nášho pobytu v Litoměřiciach. V piatok popoludní sme si prehliadli
mesto a zúčastnili sme sa v parku na vystúpení afrických hudobníkov.
Vernisáž výstavy svojím príhovorom otvoril starosta mesta Mgr. Ladislav Chlupáč. Privítal nás na území svojho mesta a zaželal nám ďalšie
úspechy v našej tvorbe.
Po ňom prehovoril predseda nášho klubu R. Siklienka. Poďakoval za
milé prijatie a zhodnotil dlhoročnú družbu medzi našou školou a II.ZŠ
Na Valech. Súčasťou vernisáže bolo aj už tradičné vystúpenie hudobnej
skupiny, v podaní ktorej sme si vypočuli slovenské i české piesne. Príjemným prekvapením bolo, keď k mikrofónu pristúpil starosta mesta
a istým hlasom školeného speváka predniesol niekoľko náročných skladieb. Večer sme strávili príjemným posedením spojeným s večerou, na
ktorú nás pozval pán starosta.
V sobotu sme absolvovali turistickú vychádzku Hřenskom. Trasa
bola pomerne náročná, ale naša námaha bola bohato odmenená krásou unikátnych pieskovcových útvarov Českého Švajčiarska. Vstupnou
bránou do Českého Švajčiarska je Pravčická brána (viď. foto).V nedeľu
na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Prahe, kde nám znova poskytol
neoceniteľnú pomoc sprievodcu pán Cyril Šabo.
Text a foto: P. Kováč, Fotoklub FoTOP

Byť zaľúbený je krásne
Byť zaľúbený je krásne. A viete, že darcovia krvi sú „zaľúbení“ do
darovania krvi? Mohli sme sa o tom presvedčiť 20.apríla 2015, kedy sme
v spolupráci s Obecným úradom v Topoľčiankach zorganizovali Starostovskú kvapku krvi už po tretíkrát. O úspechu hovoria samotné čísla – 56
bezplatných darcov krvi. Počas „Prázdninovej kvapky krvi“ 24. augusta
2015 sa priestory obecného úradu zaplnili tiež v počte 63 darcov.
Takéto nezištné darovanie krvi pomôže zachrániť životy a zdravie
tým, ktorí to potrebujú. Patrí im veľké ĎAKUJEM.
V apríli sme pozvali medzi darcov krvi aj naše deti z materských
škôlok. Našli sa hrdinovia, ktorí prešli až k ležiacim darcom a pozerali na
tečúcu krv do vakov. No boli aj takí, ktorí sa nepustili ruky pani učiteľky.
Veríme, že takéto stretnutia odbúrajú strach z nemocničného prostredia a vyrastú nám z nich budúci darcovia krvi.
MS SČK

Seniorske okienko
Ani sme sa nenazdali a leto je
preč. Rok 2015 sa pomaly prehupol do svojej poslednej štvrtiny. Jeseň je úžasne krásne a najmä
farebné obdobie, ktoré má svoje
čaro. Netreba však smútiť za tým,
čo prešlo. Každý deň nás totiž čakajú nové výzvy, stačí sa len správne rozhodnúť.
Všetko ide ľahšie s úsmevom
a svoje o tom vedia aj seniori v Topoľčiankach. Všetci vieme, že táto
veková skupina má v našej obci
svoje pevné miesto. Jej členovia
sa pravidelne stretávajú, porozprávajú sa, rozptýlia a zasmejú sa.
Tu sú dôkazy o ich aktivitách.
Dňa 25. mája 2015 sme sa
zúčastnili autobusového zájazdu
do Strážnice, previezli sme sa po
Baťovom kanáli loďou, navštívili

sme zámok a skanzen. Cestou nazad sme sa zastavili v Skalici.
Ďalšie stretnutie bolo 1. júla
v penzióne u p. Vlčka v Zl. Moravciach. Na programe bola seniorská olympiáda s diplomami a medailami za 1., 2. a 3. miesto. Súťažilo sa v úsmevných disciplínach,
napr. v hode loptičkou na cieľ, vo
vrhu diskom a najväčší úspech
mali striekačky na cieľ. Na harmonike hral Ing. Alojz Švec. Výborný
guláš, huspenina a opekačka boli
súčasťou podujatia.
18. august patril výletu na
Drozdovo. Keďže vonku husto pršalo, mali sme pripravené posedenie vnútri. Bola som milo prekvapená. Na každom stole horeli
sviečky v mohutných svietnikoch
a všade boli kvety vo vysokých

vázach. Ako na svadbe. No nielen
prvý dojem bol dobrý. Na privítanie každý dostal chlieb s masťou
a cibuľou. Ako za detských čias. Na
obed chutný guláš a káva, popoludní zmrzlina. A medzitým harmonika, spevy, voľná zábava, vtipy... No hlavne dobrá nálada a pohodička. Ďalší vydarený deň.
Poslednou akciou tohto leta
bol autobusový zájazd do Banskej
Štiavnice a Sklených Teplíc. Po príchode do Štiavnice väčšina účastníkov sfárala do štôlne Bartolomej. Každý dostal oblečenie – helmu, plášť a a banícky kahan.
Trošku som sa obávala náročnosti
(150 schodov dolu a 150 schodov
hore), ale ľudia vyšli von vysmiati,
trochu síce unavení, ale nadšení.
Veľmi sa im v bani páčilo. Po
hodinovej zastávke v Banskej
Štiavnici popoludnie patrilo Skleným Tepliciam. Na 14. hodinu bol

objednaný bazén – len pre nás.
Kto sa nekúpal, mohol relaxovať
v soľnej jaskyni, alebo využil nádherné počasie na prechádzku
v okolí. Cestou domov sme sa zastavili na večeru v Bzenici. Všetkým pochutil velikánsky rezeň.
Domov sme šťastne prišli o 20.
hodine.
Chcela by som sa úprimne poďakovať vedeniu obce a obecnému zastupiteľstvu za finančnú
i morálnu pomoc, ktorú nám počas celého roka poskytujú.
Čo na záver? Nenašli ste sa
v týchto riadkoch? Stačí, ak sa budete i Vy riadiť svojím srdcom a ste
na správnej ceste za úspechom,
pohodou a iste nájdete pokoj
v duši. Nechajte sa hladiť a tíško
štekliť poslednými jesennými lúčmi slnka.
Zo srdca želá Marta Mrázová
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Leto nie a nie skončiť
Horúce dni pokračujú a začiatok školského roka je v plnom prúde. Na svahoch v okolí našej obce
dozrieva hrozno a sťahovaví vtáci
sa chystajú na odlet do ďalekých
krajín. Zakaždým v tomto čase cítiť ľahký smútok, clivotu a nostalgiu za odchádzajúcim letom a za
prázdninami, no zároveň aj očakávanie a vzrušujúcu neistotu z návratu do školských lavíc. Naši žiaci
ale hlavne učitelia stoja už v rozbehnutom školskom roku pred
novými výzvami, ktoré budú pre
všetkých náročné. Každý nový
školský rok je totiž náročnejší ako
ten predošlý. Zvlášť, keď do praxe
od 1. septembra vstupuje novela
školského zákona, ktorá prináša
výrazne zmeny. Rezort školstva si
na tento rok pripravil množstvo
noviniek.
Inovované štátne vzdelávacie
programy pre 1. a 2. stupeň základnej školy, následne vypracované inovované školské vzdelávacie
programy pre 1.a 2. stupeň základnej školy, ktoré sú platné
od 1. 9. 2015 a platia pre 1. a 5.
ročník.
Rámcový učebný plán pre základné školy je rozdelený na ročníky. Viac hodín získali učebné
predmety ako slovenský jazyk
a literatúra a matematika. Zároveň sa na prvom stupni ZŠ opäť
zavádza prvouka, žiakom druhého stupňa pribudne napríklad hudobná , výtvarná výchova, technika- pracovné vyučovanie po starom. Po novom však pribudnú
kapacity na to, aby sa žiaci naučili
aj praktické veci - ekonomika domácnosti, v rámci ktorého sa budú
deti napríklad učiť variť.

V oblasti jazykového vzdelávania sa stal druhý cudzí jazyk voliteľným predmetom od 7. ročníka
(doteraz povinný od 6.ročníka).
Škola ho povinne ponúka žiakom
v rámci voliteľných hodín až
v siedmom ročníku. Ak nebudú
chcieť, dostanú iný predmet. Anglický jazyk zostáva povinným
prvým jazykom od 3. ročníka základnej školy.
Zmeny sa týkajú zápisu do
prvého ročníka, ktorý sa posúva
z januára/februára na apríl. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme, aby sa znížila administratívna záťaž súvisiaca s vytváraním písomnej verzie. Štát bude
od 1. januára 2016 prispievať školám na žiakov, ktorí sa zúčastnia
v škole v prírode alebo na lyžiarskom výcviku. Zriaďovateľ bude
môcť dvakrát po sebe odmietnuť
kandidáta na riaditeľa školy, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania. Do rozvrhu sa dostalo viac hodín matematiky, fyziky, biológie a chémie.
K novinkám patrí aj celoslovenské
testovanie žiakov piateho ročníka
-Testovanie 5, ktoré je naplánované na stredu 25. novembra 2015.
Testy pre deviatakov- Testovanie 9
sa uskutoční 6. apríla 2016. To sú
stručné novinky , ktoré prichádzajú z rezortu školstva do školských
lavíc od septembra. No zmeny
v novom školskom roku nastali aj
v samotnej našej škole. Tá prvá je
v zmene priestorov školského klubu detí – družina. Po rokoch sa
priestory ŠKD premiestnili do nových priestorov novostavby. Táto
zmena okrem iného má hlavne
ekonomický význam. Nemusí sa

Začiatok školského roka
v našej materskej škole
Prázdniny rýchlo ubehli a naša
materská škola na Ulici SNP v Topoľčiankach privítala 2. septembra 59 malých kamarátov v esteticky upravených triedach s novými hračkami. Sem – tam sa
v očkách zaleskli slzy, veď rozlúčka
s ockom a mamou bola ťažká. Avšak po pohladení a pritúlení pani
učiteľkami sa za krátku chvíľu celkom vytratila. V novom školskom
roku sa chceme veľa nového naučiť, spoznávať naše okolie, prírodu, vážiť si jeden druhého. Čakajú
nás rôzne aktivity, ktoré spestrujú
deťom pobyt v MŠ a zároveň
upevňujú spoluprácu s rodičmi. Aj
vítanie jesene, tohto čarovného
obdobia sa u nás stalo už tradíciou. Vitamínové dni s ochutnávkou šalátov spojené s veselými

piesňami o ovocí, zelenine, zhotovovanie tekvicových strašidielok,
posedenie pri ohníku s ochutnávkou opečených dobrôt ako i návšteva výstavy v miestnom kostole
sú pre všetkých, malých i veľkých nezabudnuteľným zážitkom.
O pár dní nás navštívi putovné
bábkové divadlo Dúha s hrou
o Domčeku, ktorý kašľal. Október
je mesiacom úcty a my si už teraz
pripravujeme darčeky a program
pre našich starých rodičov. Zažiť
príjemné pocity v kruhu kamarátov a svojich blízkych, to je naším
cieľom počas celého školského
roka. Veríme, že sa nám ho podarí
splniť.
Mgr. Ľubica Pavková,
riaditeľka MŠ SNP

v popoludňajších hodinách vykurovať stará budova celej školy. Počas prázdnin sa nám podarilo
skrášliť areál školy osadením sochy pod názvom Premena. Toto
umelecké dielo sme dostali ako
dar. Poďakovanie patrí Ing. Milanovi Ježovičovi, ktorý venoval dielo škole a osobne dohliadol na
osadenie pri hlavnom vchode do
areálu školy.
V personálnom obsadení nastala zmena na poste školníka. Po
rokoch tento post opúšťa pán
školník Karol Polák. Nedá sa zrátať,
koľko sa natrápil, aby bola škola
vykúrená, čistá, dokonca aj cez
prázdniny. Aby areál bol pokosený a ihriská bez buriny. Chcel by
som mu touto cestou poďakovať
za odpracované roky v našej škole
a vytváranie podmienok pre výchovno -vzdelávací proces. Za to
všetko mu pri odchode do dôchodku ďakujem v mene svojom
ale aj v mene všetkých žiakov
a učiteľov. Na uvoľnený post školníka od 1.augusta nastúpil Marián
Kurkin.
Ďalšia personálna zmena nastala v Školskom úrade Topoľčianky, kde po rokoch zo školských
služieb odchádza pán Ladislav
Šusták. Tam, kde začínal ako žiak,
neskôr ako učiteľ, tam sa po rokoch
vrátil, aby v závere svojej pedagogickej kariéry odovzdával svoje
bohaté pedagogické, riadiace ako
aj organizačné skúsenosti mlad-

ším kolegom, za čo mu ďakujem.
Teraz pár slov k organizácii
školského roka. K 15. 9., kedy sa
získavajú podklady k financovaniu škôl- Eduzber má škola spolu
321 žiakov. Sú rozmiestnení do 18
tried. Na prvom stupni je 124 a na
druhom stupni 197 žiakov. V školskom klube detí – družina sú zriadené dve oddelenia do 16,30 hod.
a jedno oddelenie do 14,00 hod.
s celkovým počtom 78 detí. Pedagogický zbor tvorí 27 učiteľov vrátane troch vychovávateliek a rehoľnej sestry, ktorá vyučuje náboženskú výchovu. Správnych
zamestnancov je spolu desať.
Štyri pracovníčky, ktoré sa starajú
o čistotu interiéru a exteriéru, tri
pracovníčky školského stravovania, dve ekonomicko-personálne
pracovníčky a školník.
Na záver si želám, aby počas
celého školského roka bola naplnená vízia našej školy: ,,Každý žiak
v našej škole zažije úspech“. Naším
princípom je, aby každý žiak v škole zažil úspech, aby bol šťastný.
Bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie.
Dať šancu každému žiakovi, aby
sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť
úspech. Nájsť také schopnosti
u žiaka, aby mu umožnili vyniknúť
a zažiť úspech v rámci svojich
možností.
Mgr. Jozef Barát, riaditeľ ZŠ

OBERAČKA
V čase oberačiek na podnet
vedenia Vinárskych závodov v Topoľčiankach boli pozvané deti
z našej materskej školy a ďalšej
materskej školy z Nitry do viníc na
oberačku. Oblečení v krojoch a za
spevu ľudových piesní o víne
a hrozne sme rezko vykročili k viniciam na Babylone.
Pán Ing. K. Kríž predstavil deťom vinohrad s Rulandským šedým a predviedol im, ako sa zberajú strapce so sladkými bobuľami

do vedierok. Pre deti bola táto
činnosť nová, zaujala ich, s radosťou hrozno oberali a zároveň ho aj
stihli koštovať. S naplnenými vedierkami sme sa vrátili cez park
späť do lisovne vo vinárskych závodoch. Po oberačke boli deti odmenené pohostením, sladkým
muštom a domov si odnášali aj
nové vedierka.
Adriana Fialová,
riaditeľka MŠ na Cintorínskej ulici
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10 dní poriadneho leta na skautskom tábore
Aj dnes sa nájdu deti, ktoré
rady vymenia počítače, mobily
a pohodlie domova za čas strávený v prírode v skautskom tábore.
41. zbor TGM Topoľčianky, 1. oddiel Hok – A – Taka, organizoval
tento rok tábor v termíne 25. 7. –
3.8.2015 v lokalite Zlatno – Kľačany. Na tábore bolo 20 účastníkov.
Už ste niekedy mali wellness
pobyt uprostred lesa?
My áno, každý rok... Wellness
pobyt začína postavením priehrady na potoku. V prípade, že je málo vody, pristupujeme k núdzovému riešeniu, využívame svoju šikovnosť a postavíme bazén
z drevených dosiek a igelitu. Po
ťažkom dni dobre padne indiánska sauna, ktorá je postavená tradičným spôsobom a vyhrievaná
rozžeravenými kameňmi. Základom je ale postaviť podsadové
stany, indiánske stany - Tee Pee,
Sahary, hangár s kuchyňou, umyvárku, latríny a potom sa môžeme
pustiť do bonusových stavieb, ako
je brána, veža, sauna, priehrada,
bazén, ihriská... Všetky tieto stavby staviame samy spolu s deťmi,
ktoré učíme skautskej praxi – uzly,
viazané stavby, práca s drevom...
Videli ste už niekedy lámať drevo sádrou?
Chod tábora je závislý na každom z nás, ideálne je, keď sa po-

vinnosť stane hrou. V zápale práce
niektorí zabudnú aj na zlomeniny
a sádru použijú miesto sekery...
Cieľom programu je naučiť deti
samostatnosti a zodpovednosti.
Na každý deň je určená služba
a práca, ktorá sa musí vykonať –
umývanie riadov a príprava dreva
na varenie.
Viete, čoho sa najviac boja deti
pri nočnom strážení?
Služba pokračuje ďalej aj v noci strážením tábora. Sú dve hodiny
ráno, svetlo petrolejky zhasína pri
stožiari, všetci spia, z lesa sa ozývajú strašidelné zvuky, zo stanu
kuchára pílenie, premáhame spánok a strach, zrazu niekto prebehne táborom, vezme sekeru a vám
neostáva nič iné len začať bežať
a kričať prepad, nočná hra práve
začala...
Viete, že sa na skautskom tábore dá v priebehu jedného dňa
porezať 5-krát?
1. pri čistení cibule, 2. pri umývaní riadu, 3. pri otváraní cudzieho nožíka, 4. počas výroby oštepu, 5. keď vedúci usúdi, že vám už
nožík netreba.
Už ste niekedy varili krupicovú
kašu z 5 litrov mlieka?
A to ešte kuchár povedal, či
varíme polovičnú dávku... O deti
sa stará tím dospelých dobrovoľníkov, ktorí s nimi pracujú celý rok

Ohliadnutie za Kultúrnym letom
Dovolenkové,
prázdninové
a slnkom prehriate dni v tomto roku
už nenávratne pominuli a súčasne
s nimi aj naše tradičné nedeľné popoludnia pri jednotlivých vystúpeniach v rámci programu KULTÚRNE
LETO 2015, ktorého organizátormi
už po trinásty rok boli tradične Obec
Topoľčianky v spolupráci s JMF ZOO
SR strediskom Zámok Topoľčianky.
Naším zámerom bolo vybrať pre Vás
účinkujúcich hostí s rôznorodými
hudobnými žánrami, aby sme tak
vyhoveli všetkým vekovým skupinám návštevníkov. Počas deviatich
nedieľ v príjemnom prostredí národnej kultúrnej pamiatky, na nádvorí
zámku, odznelo postupne deväť rôznych koncertov.
Kultúrne leto sme po príhovoroch starostu Obce Topoľčianky, pána Juraja Mesku a Mgr. Mariána Kéryho, poslanca NR SR a poslanca NSK
otvorili skupinou mladých hudobníkov Slovak Tango, ktorí sa zameriavajú na interpretáciu slovenskej populárnej piesne 30. až 50. rokov minulého storočia. Tradičný a obľúbený
folklór sme mali možnosť vidieť a počuť počas dvoch vystúpení. Naša
Folklórna skupina Topoľnica potešila
svojich divákov folklórnym pásmom
„Na priedomí“, v ktorom zazneli slovenské ľudové piesne, veselé a vtip-

né dialógy zo zvykov a tradícií našich
starých mám s typickým topoľčianskym nárečím. Príjemným prekvapením boli hostia programu, FSk Čaračan z Čaradíc. Temperamentné slovenské ľudové tance, piesne, pestrosť
krojov a to všetko v sprievode vlastných muzikantov sme s obdivom
sledovali pri vystúpení FS Inovec,
ktorý nám vo svojom programe
predstavil v plnej paráde a veľkoleposti aj tance, piesne a nádherné
kroje, originál v podaní svojich folklórnych priateľov z chorvátskeho
mestečka Čepin. Obľúbená dychová
hudba a krásne tóny dychových nástrojov sa niesli nádvorím počas
dvoch koncertov v podaní dychovej
hudby Skýcovanka a Podhrušovan.
Veľkému záujmu divákov sa potešili
Hudobná skupina Black Band a Duo
Sonet, ktorých známe šlágre a evergreeny si pospevovali spolu s nimi aj
hostia v publiku. Mladšia generácia si
mohla prísť na svoje pri populárnych
piesňach a známych hitoch speváka
Paľa Haberu a skupiny Team v podaní
hudobnej skupiny Team Revival z
Matina, ktorá úspešne interpretuje
ich repertoár. Novinkou v programe
kultúrneho leta bol tanečný Umelecký súbor Andalucia. Repertoár súboru tvorili všetky základné druhy tancov flamenca z celej oblasti Andalu-

a snažia sa im vštepiť ideály skautingu. Počas celého tábora je prítomný vodca tábora, zdravotník
a kuchár s odbornou spôsobilosťou v danom odbore a na prácu
s deťmi.
Už ste niekedy zažili dojenie
mamuta?
Najväčším ťahákom na tábor
je etapová hra, ktorej téma sa každý rok mení. Tento rok sa tábor
niesol v pravekom duchu. Prioritou jednotlivých etáp bolo rozvíjanie základných skautských zručností pre pobyt v prírode ako zakladanie ohňa, stopovanie, stavba
prístreškov, orientácia v teréne,
poznávanie rastlín a stromov...
Všetko bolo pripravené hravou
formou. Najzábavnejšími etapami

boli praveké školy života, lov mamuta, boj o oheň, mamutie mlieko, veľká voda, šamanský večer,
úlohy pračloveka, víchrica...
Hrali ste niekedy lakros, šlengo
alebo baribal?
Čas medzi etapovkami bol vyplnený netradičnými športmi,
stolnými hrami a večerným
programom pri táboráku.
Poznáte najlepšiu táborovú
uspávanku?
Každý sa po náročne prežitom
dni teší na pocit, keď si ľahne do
spacáku, zatvorí oči a premýšľa
o tom, čo mu ďalší deň prinesie.
Idylku doplní už len jemný dážď
padajúci na stanovú plachtu...

cie. V programe vynikli prekrásne
kostýmy, hra na kastanety, potlesky,
originálna španielska hudba, ukážka
veselej fiesty, temperament a rytmus.
Vystúpenie Umeleckého súboru Andalucia bolo skvelým zavŕšením
a ukončením XIII. ročníka „Kultúrneho leta“ v Topoľčiankach.
Za krásnu fotodokumentáciu
z každého programu „Kultúrneho leta“ patrí srdečné poďakovanie členom Fotoklubu FoTOP Topoľčianky,
ktorú môžete vidieť vo fotogalérii
Obce Topoľčianky na www.topolcianky.sk. Srdečné poďakovanie
patrí predovšetkým sponzorom, ktorí nám pomohli finančne zabezpečiť
jednotlivé podujatia. Ich logá ste
mohli pravidelne vídať na každom
kultúrnom programe v pozadí javiska. Za finančnú podporu ďakujeme
nasledovným sponzorom. Sú nimi:
NSK, Danfoss spol. s r.o. Zlaté Morav-

ce; DVT, s.r.o. Bratislava; ELSE PLUS,
s.r.o. Topoľčianky; FUN club, s.r.o. Zl.
Moravce; HP STROJÁRNE Zl. Moravce; JZ – RENT; KTL a.s. Zl. Moravce;
LAST STAV s.r.o. Machulince; MIKRA
Vráble – Milan Kramár; Penzión Gazdovský hostinec Topoľčianky; PM
MONT s.r.o. Topoľčianky; Vinárske
závody Château Topoľčianky; ViOn,
a.s. Zl. Moravce; Vladimír Laktiš Topoľčianky; VS a.s. Bratislava; Vodostav Zl. Moravce.
Tak ako predchádzajúce roky,
neodmysliteľnou súčasťou KL bola
možnosť prehliadky Národopisného
múzea v centre obce každú nedeľu
a vítanou novinkou sa stala výstava
obrazov slovenského výtvarného
umelca Jozefa Srnu ml. v priestoroch
DKS Topoľčianky. Ďakujeme všetkým, ktorí ste svojou účasťou podporili jednotlivé podujatia.
A. Chrenová

Skauti z Topoľčianok

Umelecký súbor Andalucia, KL 30.8.2015, Foto: Bestfoto, Paľo Čepček
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Zo zápisnice zo šiesteho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 28. mája 2015
V bode č. 1. a 2. Otvorenie a voľba komisií zasadnutia
V bode č. 3. Kontrola plnenia úloh uznesení z posledného OZ - Unesenie č. 81 /2015/4 –písomne oznámiť Štátnej ochrane prírody SR
v Banskej Bystrici, že Obec Topoľčianky má záujem vyhlásiť park
v Topoľčiankach za obecné chránené územie - splnené
V bode č. 4. Informácia starostu o činnosti v obci:
Kultúrno – spoločenské akcie:
26.03.2015 - Deň učiteľov
20.04.2015 - Starostovská kvapka krvi, aj tento rok sa jej zúčastnilo viac
ako 50 darcov
24.04.2015 - konala sa ochutnávka vín v spolupráci so ZO SZZ
30.04.2015 - tradičné stavanie mája
01.05.2015 - Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne, Lesoch SR,
Vinárskych závodoch a otvárala sa turistická sezóna
07.05.2015 - kladenie vencov pri príležitosti 70. výročia ukončenia II.
svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom
10.05.2015 - v DKS vystúpenie detí ku Dňu matiek
Investičné akcie:
• pokračujeme na dobudovaní kanalizácie v obci
• v mesiaci apríl sme zrekonštruovali miestnu komunikáciu Kostolnej ulice
• začali sa práce na výstavbe bytovky
• po ukončení výstavby kanalizácie úpravy miestnych komunikácií
V bode č. 5. Rôzne
p. Rakovský ml. –situácia na Ul. Vígľašskej, v období dažďov nad ulicou
Vinárske závody vysádzali nové vinice
p. Rakovský st. - problém Dolinky a zasypaný jarok, voda nemá kade
tiecť
- naše škôlky - rozšírenie kapacity
p. Oravec - otázka ohľadne cestného retardéra
p. Štefčík - dopravná značka, okno na štadióne, slama na komunikáciách, na kanalizáciu dávajú materiál, čo tam nemá byť a termín prác
na Ul. Hostianskej
Majiteľom je JMF, prejazd ťažkých áut po Ul. Machulinskej
p. Durdy - reagoval na vystúpenie Dr. Šebeňu z piateho verejného zasadnutia
V bode č. 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu – predložil Ing. Pavkov - odporučil OZ prerokovanie
záverečného účtu obce za rok 2014 uzavrieť schválením bez výhrad
– poslanci vzali na vedomie
V bode č. 7. Návrh záverečného účtu obce za rok 2014 - predložil Ing.
Pavkov, poslanci schválili
V bode č. 8. Správu nezávislého audítora za rok 2014 poslanci vzali na
vedomie
V bode č. 9. Správu o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2015 predloženú Ing. Pavkovom poslanci vzali na vedomie
V bode č. 10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 – úprava rozpočtu – poslanci schválili
V bode č. 11. Schválenie zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby –
nehnuteľnosť vo vlastníctve obce pre predaj kina - poslanci schválili spoločnosť DD-REAL, s.r.o.
V bode č. 12. Žiadosti občanov a organizácií
J. Klučiarová - o prenájom nebytových priestorov v priestoroch Domu služieb na prevádzku - výroba zdobených perníkov – poslanci
schválili zámer prenajať majetok z dôvodov osobitného zreteľa za
účelom výroby trvanlivého pečiva

Jeseň v parku, z fotoarchívu Miloslava Brandta

Jeseň v parku, z fotoarchívu Miloslava Brandta

CENTRUM Sv. HUBERT s.r.o. - o prenájom pozemku pod schodami
a plochou pod WC - poslanci schválili zámer prenajať majetok obce
z dôvodov osobitného zreteľa
Ing. P. Orolín - riešenie odtoku dažďovej vody na Hlavnej ulici pred
rodinným domom a pozemkami 74/156 a 72/154, riešenie kalamitnej situácie s dažďovou vodou, ktorá steká z Ulíc Vígľašská, Pažiťská
a Hlavná
starosta - otvorím túto tému so stavbyvedúcim kanalizácie, podobné budeme riešiť aj pri vybudovaní chodníka na hornom konci,
požiadam ho o jeho odborný názor
Zastupiteľstvo uložilo Komisii výstavby, územného plánovania, verejnoprospešných prác navrhnúť do najbližšieho OZ technické riešenie nepriaznivej situácie a Komisii životného prostredia a pôdohospodárstva zistiť príčinu vzniknutej situácie
M. Vavrová - prenájom priestorov v ObZS za účelom prevádzkovania jazykovej školy - poslanci neschválili.
Zo zápisnice zo siedmeho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 30. júna 2015
V bode č. 1. a 2. Otvorenie a voľba komisií zasadnutia
V bode č. 3. Rôzne
p. V. Kukla - Vinárske závody - technické opatrenia proti povodniam,
ktoré budú dokončené do 15. 08. 2015. Prednosta OcÚ informoval
o záveroch komisií na opatrenia na zabránenie škodám pri povodniach v danej lokalite
p. J. Štefčík - práce na kanalizácii, poškodená dlažba 50 x 50 cm výmena, prečo nerobí naša obec „uvítanie detí do života“ , rýchlosť vozidiel na Ul. Hostianska
V bode č. 4. Konsolidovanú výročnú správu Obce Topoľčianky za rok
2014, ktorá obsahuje štandardné informácie o hospodárení obce za
rok 2014 – poslanci vzali na vedomie
V bode č. 5. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015, poslanci vzali na vedomie
V bode č. 6. Poslanci prerokovali a schválili výstavbu 8 b.j. na p. č. 4635/1,
v zmysle uznesenia č.291 /2013/20 z 20. zasadnutia OZ konaného
dňa 24.10.2013 a odporučili starostovi obce podpísať zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na bytový dom 8 b.j.
V bode č. 7. Úprava rozpočtu obce pre rok 2015, poslanci schválili
Príjmy = výdavkom = 1 491 937,27 €.
V bode č. 8. Poslanci prerokovali a schválili zámer na kúpu osobného
motorového vozidla pre obec v hodnote max. 17000 €
V bode č. 9. Poslanci schválili zmluvu o prenájme obecného majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. J. Klučiarovej, výrobcu
trvanlivého pečiva - medovníky
V bode č. 10. Poslanci schválili predaj pozemku p. č. 279/2, ktorý už bol
v roku 1957 odkúpený od obce, ale nebol prevedený v pozemkovej
knihe. Parcela o výmere 144 m2 je trvale využívaná žiadateľom
a obec ju nevyužíva
V bode č. 11. Žiadosti občanov a organizácií neboli žiadosti
V bode č. 12. Interpelácie poslancov
JUDr. Gräffová - kedy budú v centre obce namontované hodiny
Ing. V. Čulík - návrh na zaradenie Obce Topoľčianky do územia pôsobnosti verejno – súkromného partnerstva Mikroregiónu TRIBEČSKO – poslanci schválili
Ing. Siklienka - sa informoval o jednaniach so šampiňonárňou pre
pokračujúci zápach
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Zo zápisnice z ôsmeho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 7.júla 2015

V bode č. 1. a 2. Otvorenie a voľba komisií zasadnutia
V bode č. 3. Rôzne
Ing. K. Kováč ml. - žiadosť na OcÚ o umiestnení vodovodnej
prípojky
p. J. Štefčík - na ceste od Skýcova odporučil semafor na riadenie
premávky v jednom jazdnom pruhu počas prác na kanalizácii,
zápach zo šampiňonárne a zastávka na Ul. Hostianska
V bode č. 4. V návrhu na schválenie spôsobu financovania kúpy
obecných bytov
Poslanci odsúhlasili:
- Dodatok k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa
20.11.2013, v ktorom budú upravené podmienky zmluvy tak,
aby spĺňali podmienky poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úveru zo ŠFRB
Zmena sa týka Čl. II, bod 1., kde sa mení pôvodná cena 712 746
EUR, na cenu 710 928 EUR a Čl. II, bod 2., kde je zmenený pomer
dotácie z MDVaRR SR a úveru zo ŠFRB
- Spôsob financovania kúpy obecných bytov „Bytový dom 16 bytových jednotiek“ prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 40% t. j. 284
370,00 EUR a úverom z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja
bývania vo výške 60% t. j. 426 550,00 EUR z oprávnených nákladov stavby bytového domu. Na dofinancovanie bytového domu
obec vyčlení finančné prostriedky z rozpočtu obce vo výške
8,00 EUR
- Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v súlade so zákonom NR SR
č. 607/2003 Z .z.
- Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania
formou záložného práva na nehnuteľnosť „Bytový dom 16 bytových jednotiek“, katastrálne územie Topoľčianky postavená na
pozemku parcela registra „C“ číslo 4635/1
- Prijatie záväzku dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov
- Prijatie záväzku zriadiť záložné právo na nájomné byty v Bytovom dome 16 bytových jednotiek, postavený na p. č.4635/1
v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania
- Prijatím záväzku dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného
prepisu (§ 22 zákona č. 443/2010 Z. z.)
- Kúpu technickej vybavenosti Bytového domu 16 bytových jednotiek a so spôsobom financovania realizácie kúpy technickej
vybavenosti ku stavbe Bytový dom 16 bytových jednotiek formou dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR vo výške 18 440,00 eur a dofinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 56 709,28 eur
- Odpredaj pozemku KN –reg. C, par. č. 4635/1, spoločnosti ELSE
PLUS, s.r.o., v prípade, že obec odstúpi od kúpy Bytového domu,
16 b.j., a to za cenu obvyklú odvodenú zo znaleckého posudku,
kde táto cena nebude nižšia ako cena uvedená v znaleckom posudku uvedeného pozemku
- Nájomnú zmluvu k pozemku č. 4635/1,pre účel výstavby Bytového domu 8 b.j.
V bode č. 5. Žiadosti občanov a organizácií
Š. Kršiak, K.O. Fruit - poslanci schválili splátkový kalendár na
dlžňú sumu, najneskôr do konca roka 2015
K. Kováč - udelenie súhlasu na zapísanie Ťarchy na: par. č.1182/2
– uloženie vodovodného potrubia pre vodovodný rozvod pitnej
vody, poslanci schválili
V bode č. 6 Interpelácie poslancov
Ing. V. Čulík - návrh na umiestnenie „symbolu vinárstva” suda,
na ktorom bude erb obce a okolo kvetinová výsadba - poslanci
schválili
JUDr Gräffová – výstavba „hospodárskej budovy“ Hradnou strážou je v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou

Najlepší guláš Topoľčianok
Obec Topoľčianky v spolupráci s Komisiou kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu pri OZ Topoľčianky pripravila a zorganizovala
22. augusta pre obyvateľov našej
obce a okolia akciu, ktorej hlavným zámerom bolo stretnúť sa,
oddýchnuť si, vypnúť z každodenného pracovného nasadenia
a pritom prejaviť svoje gurmánske
umenie. Konal sa 1. ročník Súťaže
vo varení gulášu. A o tom, že sa
táto nová aktivita stretla s veľkou
priazňou, svedčí i počet prihlásených družstiev 16.
Súťažilo sa v priestoroch TJ
Tatran v príjemnej atmosfére. Registrácia súťažných družstiev prebiehala do 13,45 hod a presne
o 14,00 hod bola súťaž oficiálne
otvorená. Družstvá dostali presné
pokyny a mohli sa pustiť s chuťou
do varenia. Všade vládla veselá
nálada, do areálu prichádzalo stále viac a viac priaznivcov, pochutiť
si mohli na občerstvení, ktoré bolo pre nich pripravené. Celá akcia
bola obohatená množstvom
sprievodných podujatí – športové
a zábavné súťaže pre deti so sladkou odmenou, koncert DH Podhrušovan, futbalový zápas mužstva Internacionálov Topoľčianok,
koncert skupiny Lazy Days Blues či

cvičenie v rytme zumby alebo penaltový súboj chlapcov.
Prichádzala 18. hodina, družstvá finišovali a odovzdávali vzorky pre odbornú komisiu, ktorá
stála pred neľahkou úlohou – vybrať ten najlepší guláš. A tak po
dlhšom zvažovaní vybrala tri najlepšie družstvá s najchutnejším
gulášom:
1. - Nelly O.B. Team Machulince
2. - Dychovkári – DH Podhrušovan
Topoľčianky
3. - CK Machulince
Všetci účastníci podujatia obdržali diplomy za účasť a tiež spomienkový darček na 1. ročník súťaže a prvé tri víťazné tímy aj pekné vecné odmeny.
Tešíme sa, že táto akcia prilákala do areálu TJ množstvo nadšencov a veríme, že sa v takomto
hojnom počte stretneme aj o rok.
Na záver nám zostáva už len
poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na zvládnutí celej akcie, samozrejme tiež
sponzorom a každému, kto prispel
k spríjemneniu tohto krásneho
augustového dňa.
za Komisiu kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu
Mgr. Eva Chrapková

Výherné družstvá 1. ročníka Súťaže vo varení gulášu

Zo zápisníc vybral R. Kazík.
Plné znenie zápisníc je k dispozícii na OcÚ.

Z 3. miesta sa tešilo aj družstvo CK Machulince
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OFK TATRAN Topoľčianky o.z.
Občianske združenie OFK
TATRAN Topoľčianky vzniklo
v apríli 2014. Od júla 2015 sa spojilo s futbalovým klubom TJ Tatran Topoľčianky a futbalový klub
sa premenoval na OFK TATRAN
Topoľčianky.
Futbalové družstvá zostali
v rovnakom počte ako predtým.
V dôsledku nadobudnutia platnosti nového prestupového a súťažného poriadku sa premenovali
súťaže riadené Obfz Nitra. V súťažiach riadených Obfz Nitra máme
tri družstá: U-15 starší žiaci, U-19
starší dorast a družstvo dospelých. Momentálne máme 100 aktívnych hráčov vo všetkých kategóriách.
Sezóna 2015-2016 začala
3. augusta 2015 a skončí sa 12.
júna 2016. V priebehu jesennej
a jarnej časti naše družstvá odohrajú 69 súťažných stretnutí, z toho 35 na domácom štadióne Tatran Topoľčianky. Pravidelne vyhla-

sujeme v obecnom rozhlase, aké
zápasy sa odohrajú a s kým.
Občianske združenie taktiež
zabezpečuje
bezproblémový
chod tréningových jednotiek
a futbalových stretnutí, zabezpečuje údržbu športového areálu
spoločne s obecným úradom.
Na financovanie najväčšou
mierou prispieva Obecný úrad Topoľčianky svojimi dotáciami a čerpáme aj dotácie, ktorými prispieva Nitriansky samosprávny kraj na
rôznu materiálnu pomoc, hlavne
pre mládežnícke družstvá. Týmto
im chceme poďakovať za pomoc.
Za finančnú podporu ďakujeme:

Issf manažér Miroslav Mesko

Nahliadli sme do matriky
apríl - september 2015

Narodili sa:
Adam Čepček, rodičia Mgr. Iveta Čepčeková a Viliam Čepček, Litoměřická 53
Tereza Blažeková, rodičia Dana Nižňanská a Radoslav Blažek, Mlynská 6
Tamara Kováčová, rodičia Dominika Kováčová a Peter Kováč, Litoměřická 71
Matej Šproch, rodičia Mgr. Zuzana Šprochová a Martin Šproch, SNP 3
Martin Leonard Souissi, rodičia Mgr. Zuzana Souissi a Majed Souissi, Machulinská 21
Adela Chrenová, rodičia Elena Chrenová a Jozef Chren, Hlavná 16
Martin Grossman, rodičia Eva Grossmanová a Ing. Peter Grossman, Mlynská 69A
Adam Slamka, rodičia Mgr. Silvia Slamková a Roman Slamka, Žitavanská 45
Sobáš uzatvorili:
Martin Kokles a Ing. Daniela Tisovská, 17.4.2015 vo Veľkej Lehote
Miloš Holý a Oľga Fialová, 18.4.2015 v Topoľčiankach
Pavel Solmoši a Adriana Klincová,15.5.2015 v Obyciach
Ladislav Martoník a Lýdia Krchová, 20.6.2015 v Topoľčiankach
Marek Čepec a Veronika Béliková, 18.7.2015 v Žiranoch
Mgr. Ľubomír Šabík a Mgr. Lenka Chňapková, 29.8.2015 v Topoľčiankach
Johannes Schippert a Sylvia Sujová, 29.8.2015 v Topoľčiankach
Mgr. art. Tomáš Bödör a Ivana Eliašová, 29.8.2015 v Prievidzi
Ing. Peter Laktiš a Andrea Petrovičová, 19.9.2015 v Obyciach
Opustili nás:
marec – september 2015
Anna Turčanová, Cintorínska, zomrela 27.3.2015 vo veku 61 rokov
Jozef Labaj, Hlavná, zomrel 3.4.2015 vo veku 60 rokov
Ján Haspra, Vígľašská, zomrel 26.4.2015 vo veku 77 rokov
Marian Kazík, SNP, zomrel 12.5.2015 vo veku 66 rokov
Mária Hasprová, Hlavná, zomrela 30.5.2015 vo veku 71 rokov
František Held, Parková, zomrel 31.5.2015 vo veku 74 rokov
Michal Obert, Hlavná, zomrel 14.6.2015 vo veku 57 rokov
Katarína Valábková, Tekovská, zomrela 20.6.2015 vo veku 76 rokov
Anna Králiková, Lipová, zomrela 30.6.2015 vo veku 77 rokov
Július Krpala, Pod Hájom, zomrel 12.7.2015 vo veku 74 rokov
Helena Beňová, Partizánska, zomrela 21.8.2015 vo veku 81 rokov
Helena Števulová, Partizánska, zomrela 24.8.2015 vo veku 91 rokov
Mária Števulová, Hostianska, zomrela 29.8.2015 vo veku 69 rokov
Mária Strečková, Moravecká, zomrela 30.8.2015 vo veku 92 rokov
František Magušin, Pažiťská, zomrel 31.8.2015 vo veku 70 rokov
Stanislav Laktiš, Partizánska, zomrel 10.9.2015 vo veku 75 rokov

Prehľad počasia za apríl – september 2015
Majstrovský zápas žiakov OFK Tatran Topoľčianky a Tekovské Nemce

Vážení spoluobčania,
touto cestou si dovoľujeme poďakovať všetkým občanom, ktorí si
splnili svoju povinnosť a zaplatili
daň z nehnuteľnosti, daň za psa
a poplatok za komunálny odpad za
rok 2015. No i keď sa pomaly blížime
ku koncu roka, sú stále medzi nami
i takí, ktorí miestne dane ešte stále
neuhradili. Rozhodnutia s vyrubenou daňou či poplatkom prevzali,
tie nadobudli právoplatnosť, ale
akosi pozabudli zaplatiť. Pritom
splatnosť rozhodnutia za komunálny odpad a psa je do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Ak ročná daň z nehnuteľnosti
vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33,- € a právnickej osobe 165,€ je splatná naraz, do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.

Ak ročná daň vyrubená fyzickej
osobe presahuje 33,- € a právnickej
osobe 165,-€, správca dane určuje
platenie vyrubenej dane v troch
rovnakých splátkach:
a) prvá splátka dane je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia
b) druhá splátka dane je splatná do
31.augusta
c) tretia splátka dane je splatná do
30. novembra
Z tohto dôvodu vyzývame občanov, ktorí si z nejakých dôvodov
svoje záväzky voči obci nesplnili,
aby tak bezodkladne urobili, pretože v opačnom prípade bude správca
dane nútený vymáhať svoje pohľadávky v súlade s platnou legislatívou.

Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September

Priemerná teplota vzduchu v °C

9,4
15,2
19,5
22,5
23,3
18,2

Vodné zrážky litrov/m²

24,6
82,0
18,7
21,1
117,5
49,3

Okrem teploty v apríli sú teploty ostatných mesiacov v porovnaní
s dlhodobejším sledovaním počasia v našom regione o niekoľko desatín stupňov vyššie.
Z hľadiska zrážok tohtoročné leto nebolo až také suché ako sa zdá.
Za sledované obdobie 5 mesiacov bolo v porovnaní s viacročným
sledovaním počasia „mokrejšie“ o 27,7 milimetrov. Pravda, len zrážky neboli rozložené rovnomerne.
– M. Šabík –

Správa daní a poplatkov
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