október, číslo: 3/2008, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Získali sme dotáciu
z fondov EÚ
V predchádzajúcom čísle
Našich Topoľčianok som Vás, vážení spoluobčania informoval
o pripravovaných projektoch pre
žiadosti o možnosť čerpania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ a taktiež už
o podaných žiadostiach v operačnom programe infraštruktúra
vzdelávania, kde obec Topoľčianky zaregistrovala dve žiadosti a to Rekonštrukcia ZŠ ul. Litoměřická a Rekonštrukcia MŠ SNP.
Som rád, že v dnešnom príspevku Vás môžem informovať,
že jedna z týchto žiadostí bola
úspešná a obec Topoľčianky získala nenávratný finančný príspevok z MVRR SR vo výške 25 919
184,-Sk na rekonštrukciu ZŠ ul.
Litoměřická. Celkové náklady na
rekonštrukciu ZŠ podľa projektovej dokumentácie sú 27 283
351,-Sk. Poskytnuté nenávratné
finančné prostriedky tvoria 95%
z celkových nákladov rozpočtu

a zvyšných 5% spolufinancuje
obec.
V rámci rekonštrukcie ZŠ
podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie bude zrealizovaná výmena okien, zateplenie
strechy, zateplenie fasády budovy, rekonštrukcia WC, modernizácia interiéru ZŠ, vybudovanie
počítačovej triedy, ale hlavne rekonštrukcia plynovej kotolne,
ktorá je v súčasnosti v havarijnom
stave.
V súčasnosti prebieha proces
verejného obstarávania na dodávateľa stavby a následne po
ukončení verejného obstarávania a podpise zmluvy s úspešným
kandidátom môžu byť zahájené
stavebné práce na rekonštrukcii
budovy ZŠ ul. Litoměřická.
Predpoklad začiatku stavebných prác je marec 2009 a termín
ukončenia podľa podmienok
MVRR SR je 18 mesiacov od podpisu zmluvy s MVRR SR.

Pohľad na budovu školy zo školského ihriska. Autor foto: Ing. Roman Kazík

Som presvedčený, že uvedenou rekonštrukciou budovy ZŠ sa
nám podarí skvalitniť podmienky
pre výchovno-vzdelávací proces
a ZŠ ul. Litoměřická v Topoľčiankach bude jednou z najmodernejších v celom Nitrianskom kraji.
Na záver môjho príspevku
Vás chcem informovať o najbližších žiadostiach o poskytnutie
nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ prostredníctvom výziev z MVRR SR, ktoré
budeme podávať.
Na 18. novembra 2008 sme
na MVRR SR zaregistrovaní so
žiadosťou na Rekonštrukciu

Hasičského domu v rámci výzvy Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb. V mesiaci október 2008 by mala byť zverejnená výzva - Infraštruktúra cestovného ruchu, kde v súlade
s podmienkami výzvy máme pripravený projekt na úpravu námestia a rekonštrukciu verejných
WC.
O predložení uvedených žiadostí a projektov Vás budem informovať v nasledujúcom čísle
Našich Topoľčianok.
Juraj Mesko
starosta obce

Vinobranie 2008
S myšlienkou „Vinobrania“
prišiel na výbor záhradkárov ešte
predvlani vtedajší predseda Dr. E.
Haspra. Išlo o akciu časove, finančne aj personálne náročnú
a tak sa akcia dostala do plánu
ZO SZZ až na tento rok. K jej konaniu, ako aj k priebehu vynikajúco prispelo pochopenie a podpora riaditeľa Národného žrebčína Topoľčianky, š. p. Ing. M.
Horného a starostu obce Topoľčianky J. Mesku.
Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov si je vedomé, že Topoľčianky
z pohľadu vinohradníctva a vinárstva nie sú porovnateľné
s Pezinkom alebo Modrou. Sme
predsa len okrajovou oblasťou vinohradníckej oblasti. Na druhej
strane ale niekoľkoročná účasť
našich vinárov na degustáciách
vín v Topoľčiankach, v rámci
Slovenska a dokonca aj v zahraničí dokázala, že naše vína sú vysokej kvality. Dokazuje to množstvo získaných medailí a aj označenie „Šampión“. Medzi našich
úspešných vinárov patria Vinárske závody Topoľčianky, Víno

Beňo, Odštepný lesný závod
Topoľčianky, Miloš Brezina, Ján
Horvát, Miroslav Toman, Ing.
Pavol Mihók a mnohí ďalší. Dá sa
z toho usudzovať, že určité vinohradnícke a vinárske sebavedomie je oprávnené.
Vinobranie 2008 sa stalo
spoločenským vzdaním holdu,
prejavením úcty k vinohradom,
vínu a všetkým tým, ktorí sa o ne
starajú.
Vinobranie 2008 bolo situované do priestorov dostihovej
dráhy a bolo súčasťou Majstrovstiev Slovenska v dvojzáprahoch
s medzinárodnou účasťou. Obe
akcie sa vzájomne dopĺňali
a účastníci sa mohli podľa chuti
premiestňovať od dvojzáprahov
k vinobraniu a opačne. Výborný
burčiak ponúkali domáci producenti. Ako lahôdka bola ponuka
medoviny od O. Belicu z Hostia,
ukážka zdobenia medovníkov
Mgr. V. Rajčanovou. Z remesiel sa
predstavili výrobca keramiky p.
Gahér zo Skýcova a p. Sedláček
z Topoľčian. Nechýbali gurmánske špeciality. Na dostihovej dráhe bol významnou dominantou

Folklórna skupina Topoľnica. Autor foto: Jozef Šabo

pečený vôl, ako za starých kráľovských čias.
Obe prebiehajúce podujatia
dopĺňali celodenné kultúrne vystúpenia. Navodzovali dobrú náladu vyúsťujúcu k večeru k vytváraniu tancujúcich skupiniek.
O dobrú náladu sa postarali
FS Topoľnica, Country tanečný
súbor Zuzana, DH Skýcovanka,
Country skupina Tramp Song,
Humorno - spevácka skupina
Mrchane z Bánova.
Vinobranie 2008 prišiel pozdraviť aj predseda SZZ prof. Ing.
Ivan Hričovský, DrSc. s tajomní-

kom SZZ JUDr. Jurajom Korčekom. Prof. Hričovský pripomenul, že v konzumácii vína na osobu Slovensko zaostáva za okolitým svetom. K večeru sa prešiel
priestormi Vinobrania 2008 aj
Ing. Stanislav Becík, minister pôdohospodárstva SR.
Celkovú dobrú pohodovú
náladu umocňoval posledný neskoroletný teplý slnečný deň.
Ing. Miloslav Rajčan,
predseda ZO Slovenského
zväzu záhradkárov
v Topoľčiankach
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Rekontrukcia miestnych komunikácií v obci
Vážení spoluobčania,
v poslednom čísle Našich
Topoľčianok som Vás informoval,
že pripravujeme rekonštrukciu
miestnych komunikácií na ul.
Partizánskej, časti Litoměřickej,
Mlynskej a Dlhovského. Dnes
som rád, že môžeme skonštatovať, že rekonštrukcia uvedených
ciest je už zrealizovaná.
Stavebné práce na rekonštrukcii sa začali 21. júla na ul.
Partizánskej, kde bolo potrebné
demontovať staré obrubníky
a prídlažbu a následne osadiť obrubníky nové. Po realizácii týchto
prác sa začalo s úpravou podkladu ciest pod asfaltovú hmotu.
Následne bolo zrealizované
samotné položenie asfaltového
koberca, ktoré pozostávalo
z dvoch vrstiev.
„Nový asfaltový koberec“ bol
položený na ul. Partizánskej, časti Litoměřickej a na ulici Mlynskej
o celkovej výmere 6500 m2.Ulica
Dlhovského v úseku od ul.
Moraveckej po ul. SNP bola zrekonštruovaná vyfrézovanou asfaltovou hmotou, ktorá po položení, zvalcovaní a následnom
penetračnom nástreku a opätovnom zvalcovaní vytvorila „asfaltový koberec“. Celkovo bolo zrekonštruovaných takmer 8000 m2
miestnych komunikácií.

Všetky stavebné práce na rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci Topoľčianky realizovala firma EKOM PLUS s. r. o.
z Dunajskej Stredy, ktorej pracovníkom za ich prístup a kvalitu
realizovaných prác chcem týmto
poďakovať. Náklady na rekonštrukciu miestnych komunikácií
presiahli sumu 8 000 000,-Sk
a boli financované z prostriedkov
obce.

z dôvodu odloženia výzvy na
možnosť čerpania fin. prostriedkov z fondov EÚ na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktorú
MVRR SR preložilo z mája 2008
na február 2009. Prostriedky,
ktoré obec vynaložila na rekonštrukciu miestnych komunikácií
budú môcť byť použité ako spolufinancovanie obce pri žiadosti
o poskytnutie nenávratných fin.
prostriedkov z fondov EÚ v rám-

chodníkov, úpravu verejnej zelene a rekonštrukciu inžinierskych
sietí.
Verím, že rekonštrukciou
miestnych komunikácií na uvedených uliciach sa nám podarilo
skvalitniť podmienky bývania občanov a taktiež zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.
JURAJ MESKO
starosta obce

Intalácia meraèa
rýchlosti

Partizánska ulica po rekonštrukcii miestnej komunikácie.
Autor foto: Ing. Roman Kazík

Pre realizáciu týchto havarijných stavov miestnych komunikácií sa rozhodlo obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom zasadnutí dňa 28. 05. 2008

ci opatrenia Regenerácia sídiel,
ktorá bude zverejnená MVRR SR
vo februári 2009, kde máme pripravené projekty na rekonštrukciu miestnych komunikácií,

Stretnutie fotografov
V stredu 8. októbra 2008 o 19:00 hod. sa
v malej zasadačke Kultúrneho domu
v Topoľčiankach uskutoční stretnutie priateľov
fotografovania z Topoľčianok a blízkeho okolia. Na ustanovujúce stretnutie vznikajúceho
fotoklubu pozývame všetkých, ktorí majú záujem zdokonaľovať sa v tejto oblasti. Toto neformálne združenie občanov má ambíciu stať
sa fórom na vzájomnú výmenu informácií
a skúseností, organizovanie prednášok, besied, workshopov, ako aj spoločných výstav
a prezentácii fotografií. Prineste si so sebou 10
- 15 fotografií reprezentujúcich Vašu tvorbu na
akomkoľvek médiu (DVD, CD, USB kľúč, externý disk, ale aj v papierovej forme), ktoré budete prezentovať ostatným účastníkom stretnutia.
Za prípravný výbor
Ing. Radimír Siklienka
Autor fotografie: Ing. Radimír Siklienka

Pozývame Vás
na DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Obecný úrad Topoľčianky Vás srdečne pozýva v nedeľu 12. októbra o 15.30 hod. v DKS
Topoľčianky na divadelné predstavenie veselohry LÁS-KA-NIE z autorskej dielne Stanislava Štepku v podaní Zlatomoraveckého ochotníckeho kolektívu. V komédii s nevtieravým, ale zato nákazlivým „radošinským“ humorom sa Vám predstaví deväť účinkujúcich. Cena vstupenky je 30,- Sk za osobu.

Na základe mnohých podnetov občanov ohľadom riešenia (obmedzenia) rýchlosti na
štátnej ceste II/511 v smere od
Skýcova cez obec Topoľčianky
som absolvoval niekoľko rokovaní s vedením Regionálnej
správy a údržby ciest v Nitre
a tiež s pracovníkmi dopravného inšpektorátu v Nitre ohľadom možnosti umiestnenia
merača rýchlosti pre uvedený
úsek v obci Topoľčianky.
V súčasnosti sme sa konečne dopracovali k výslednému
efektu, keď Regionálna správa
a údržba ciest v Nitre zabezpečí na vlastné náklady signalizačný merač rýchlosti a my zabezpečíme elektrickú prípojku
na zapojenie tohto zariadenia.
V prvej polovici septembra
sa uskutočnila za účasti prednostu OcÚ v Topoľčiankach,
pracovníkov Regionálnej správy a údržby ciest v Nitre a tiež
dopravného inšpektorátu v Nitre tvaromiestna obhliadka
ohľadom technického riešenia
umiestnenia merača rýchlosti.
Po dohode zúčastnených by
mal byť merač rýchlosti osadený v úseku od Skýcova pri
Ústrednom sklade MV SR najneskôr do konca septembra.
Taktiež na tomto stretnutí
boli prerokované možnosti riešenia obmedzenia rýchlosti na
štátnych cestách v obci a to na
ul. Moraveckej, Žikaveckej,
Hostianskej a Machulinskej
a taktiež osadenie zrkadiel na
niektorých križovatkách štátnych ciest v obci.
Ohľadom týchto aktivít
však budú prebiehať ďalšie rokovania, o ktorých výsledkoch
Vás budem informovať.
Verím, že osadenie signalizačného merača rýchlosti sa
stretne s priaznivým ohlasom
občanov, splní svoj účel a hlavne zabezpečí zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v danom úseku.
JURAJ MESKO
starosta obce
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Starostlivos o verejnú zeleò
Jednou z priorít komisie životného prostredia a pôdohospodárstva pri Obecnom zastupiteľstve v Topoľčiankach je podpora starostlivosti o zeleň na
verejných priestranstvách. Táto
povinnosť vyplýva obciam aj
z platnej slovenskej legislatívy na
úseku ochrany prírody a krajiny.
Ako ste si vážení spoluobčania
určite všimli, jednou z prvých väčších aktivít v tejto oblasti bolo
ošetrenie lipovej aleje na Hlavnej
ulici, ktoré sa uskutočnilo v letných mesiacoch tohto roku.
Ošetrenie drevín sme zverili renomovanej arboristickej firme,
ktorá v zmysle najnovších trendov v tejto oblasti uskutočnila výchovný a tvarovací rez drevín práve vo vegetačnom období, kedy
je najväčšia šanca na úspešné zacelenie rán prirodzenou cestou.

Ďalším vzácnym dendrologickým objektom v našej obci je
aleja pagaštana konského na
Parkovej
ulici
v
blízkosti
Národného žrebčína, bývalého
obecného úradu a budovy bývalej hradnej stráže. Aleja bola v minulosti silne zasiahnutá známym
škodcom pagaštanov ploskáčikom pagaštanovým, následkom
čoho listy stromov predčasne vysychali a opadávali, čím sa postupne oslabovala kondícia pagaštanov. Situácia sa zlepšila
v posledných dvoch rokoch, kedy aj na základe odporučenia našej komisie bola aleja niekoľkokrát chemicky ošetrená. Pri jednej z búrok v tomto roku došlo
k polámaniu silnejších konárov
na niektorých stromoch a zhoršený zdravotný stav aleje bol aj
predmetom rokovania obecného

Ošetrené lipy na Hlavnej ulici. Autor foto: Ing. Radimír Siklienka

lia. Radikálna jednorázová výmena nebola doporučená aj vzhľadom k tomu, že aleja patrí medzi
dendrologické dominanty našej
obce. Doporučujeme pokračovať

v každoročnom chemickom
ošetrovaní proti škodcovi.
Ing. Radimír Siklienka
komisia ŽP a pôdohospodárstva pri OZ v Topoľčiankach

Pozvanie na Hubertovu jazdu
Národný žrebčín Topoľčianky Vás srdečne pozýva na tradičné
ukončenie jazdeckej sezóny Hubertovu jazdu. Podujatie sa uskutoční 18. októbra 2008 v nádhernom prostredí zámockého parku
a okolitej prírody. Slávnostné otvorenie Hubertovej jazdy a nástup
kočov a koní pred zámkom bude o 11.00 hodine.

Za Rudolfom Kazíkom

Pagaštanová alej. Autor foto: Ing. Radimír Siklienka

Jednalo sa o stredný zásah do korún stromov, ktorý bol potrebný
aj preto, že alej nebola doteraz
odborne ošetrená. V rámci týchto prác bolo nutné pristúpiť aj
k výrubu dvoch stromov, ktoré
boli posúdené komisiou životného prostredia ako silne zdravotne
poškodené a ohrozujúce svoje
okolie. Výsledkom tohto snaženia
sú presvetlené a ošetrené koruny
drevín so zlepšenou stabilitou,
ktoré majú šancu ešte dlhú dobu
plniť všetky všeobecne prospešné
funkcie
verejnej
zelene.
Poďakovanie patrí vedeniu obce
a obecnému zastupiteľstvu, ktorí
túto akciu všestranne podporili.

zastupiteľstva. Komisia životného prostredia pri OZ v Topoľčiankach uskutočnila vo vegetačnom
období spolu s Ing. Marcelom
Trnovským, ktorý patrí medzi
uznávaných arboristov na Slovensku obhliadku, kde bol prekonzultovaný ďalší postup pri obmene drevín v tejto aleji. Naša
komisia po zvážení všetkých
okolností, konzultácii s ďalšími
odborníkmi ale aj s ohľadom na
požiadavky našich občanov navrhuje, aby sa stromy postupne vymieňali tak ako sa bude zhoršovať ich zdravotný stav, následkom
čoho
bude
hroziť
nebezpečenstvo ohrozenia oko-

V tomto roku nás opustilo
viac než obvykle veľa spoluobčanov. Každý s nich zanechá
v našich srdciach bolestnú stopu a spomienky. Na chvíle prežité u nás doma v Topoľčiankach. Nemožno každého spomenúť na týchto stránkach, ale
predsa sa chceme pristaviť pri
jednej rozlúčke.
Dňa 26. mája ukončil svoju
púť žitia Rudolf Kazík vo svojom 77 roku. Ako zhrnúť jeho
životnú cestu? Najvýstižnejšia
sa mi zdá výpoveď, ktorú predniesol Ing. Michal Siklienka pri
poslednej rozlúčke so zosnulým:
Uzatvorila sa kniha žitia jedného z nás. Zatvorila sa nečakane, zostali nepopísané kapitoly i nenaplnené predsavzatia.
Napriek tomu nie je prázdna,
ale bohatá obsahom, ako bol
bohatý a činorodý život jej autora. Srdce mladého vidieckeho
chlapca
naplnené
láskou
k hudbe a životu mu predurčili
cestu. A tak po ukončení gymnázia vedú jeho kroky do
Bratislavy na hudobné konzervatórium. Tu vo veľkom meste
sa otvárajú pre mladého chlapca možnosti naplniť svoje sny.
On nezaváha a chopí sa hneď
prvých príležitostí. Stáva sa členom významného folklórneho
súboru SĽUK a spolu s rodákom

Imrom Strelkom a ďalšími navštevujú kraje Slovenska, rozdávajú radosť a optimizmus.
V tých časoch vzniká nový kultúrny mediálny fenomén - televízia. Koncom päťdesiatych rokov už možno stretnúť na pôde
Slovenskej televízie aj Rudka.
Ako dramaturg kultúrno - zábavnej redakcie pripravuje relácie zábavného a súťažného
žánru a napokon ako dramaturg literárno - dramatickej redakcie sa podieľal na mimoriadne úspešných tzv. Slovenských pondelkoch. Svojou
tvorivou invenciou pokračoval
aj za hranicami televízie.
Spolupracoval so Slovenským
rozhlasom, písal poviedky, rozhlasové hry detektívneho žánru, ale aj historicko - dokumentárne relácie. Napriek tomu, že
celé tvorivé obdobie prežil
v Bratislave, na dôchodok sa
vracia späť do rodných Topoľčianok. Ani tu neodpočíva jeho
tvorivý duch. Píše pásmo ku sedemstému výročiu obce, ktoré
spolu s hercami ochotníckeho
divadla prezentuje verejnosti.
Sám hral a spolupracoval aj
s deťmi. Jeho srdce navždy dotĺklo, ale jeho pamiatku si odnášame v svojich spomienkach.
Zo smútočného príhovoru
spracoval R.K.
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Dovidenia Kultúrne leto 2008
Dovolenkové, prázdninové
a slnkom prehriate dni sa v tomto roku už pominuli a súčasne
s nimi aj naše tradičné nedeľné
popoludnia pri jednotlivých vystúpeniach v rámci programu
KULTÚRNE LETO 2008, ktorého
organizátorom bol Obecný úrad
Topoľčianky. Oproti predchádzajúcim piatim rokom nás
v tomto roku čakala zmena prostredia, keď sme z dôvodu rekonštrukcie ubytovacích priestorov vymenili nádvorie Zámku
Topoľčianky za priestory v centre
obce pred Domom kultúry a služieb. Snažili sme sa, aby divák aj
účinkujúci túto zmenu čo najmenej pociťoval. V poslednom júnovom týždni pred DKS postupne
„vyrástlo“ pódium aj s kulisou.
Pre návštevníkov sa každú nedeľu rozkladalo sedenie. V tomto
prostredí sa postupne predstavilo deväť účinkujúcich interprétov
folklóru, hudby, tanca a spevu.
Naším zámerom bolo priblížiť
Kultúrne leto všetkým vekovým
skupinám a práve preto sme načreli do „každého rožku trošku“.
Tradičný a obľúbený folklór a dychovú hudbu sme mali možnosť
vidieť a počuť počas štyroch vystúpení. Naša Folklórna skupina
Topoľnica potešila svojich divákov folkl. pásmom PRIADKY
hneď v prvom vystúpení po otvorení Kultúrneho leta a po príhovore starostu našej obce p. Juraja
Mesku. Temperamentné ľudové
tance, piesne, pestrosť krojov
a to všetko v sprievode vlastných
muzikantov sme s obdivom sledovali pri vystúpení FS Inovec.
Dychovú hudbu sme si vypočuli v podaní dychovej hudby

Skupina historického šermu Bojník. Autor foto: Vladimír Bošanský

Skýcovanka a v záverečnom vystúpení v podaní nášho MDO
Topoľanček, ktorý nás okrem
svojich skladieb potešil aj skutočnosťou, že na základe ocenenia
Zlatým pásmom na Krajskom festivale
dychových
hudieb
v Bánove sa v septembri zúčastnia Celoslovenskej súťažnej prehliadky DH v Trenčíne. V týchto
dňoch už poznáme aj výsledok.
V tomto roku sa porota výnimočne rozhodla súťažiacim orchestrom, ktorých bolo sedem, neudeliť žiadne miesto /pásmo/, ale
osobitne vyzdvihli danosť a výnimočnosť toho - ktorého orchestra. MDO Topoľanček získal diplom a cenu za pozoruhodný prínos pre dychovú hudbu v práci
s mládežou.
Ďalšou našou srdcovou záležitosťou boli dve vystúpenie našich rodákov, operného speváka
Františka Ďuriača a populárneho

Pripravujeme pre Vás
FS JAVORČEK a FS LIPA - Integrované vystúpenie - 9. november
2008
HODOVÁ ZÁBAVA - 22. november 2008, hrá HS FORTE
STRETNUTIE S MIKULÁŠOM - 7. december 2008
VÝSTAVA RUČNÝCH PRÁC A VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE - december 2008 - v spolupráci so ZO SZZP a Klubu seniorov
VIANOČNÁ BRATISLAVA - autobusový zájazd - 13. december
2008
VIANOČNÝ KONCERT - 14. december 2008, Vokálno-inštrumentálny súbor Súrodencov Jendruchovcov

Stretli sme sa po prázdninách
Nový školský rok je opäť tu
a s ním naša MŠ na ulici SNP privítala svojich malých kamarátov,
tých, čo ju už navštevovali i tých,
ktorí prišli po prvýkrát. Pekne
upravené triedy, nové hračky
i pohladenie pani učiteľkou pomáhali zdolať rozlúčku s ockom
i mamou.
Spoločne sa chceme naučiť

Tak ako predchádzajúce roky
aj teraz bola súčasťou kultúrneho leta možnosť prehliadky
Národopisného múzea každú
nedeľu v čase od 15.00 do 17.00
hodiny s odborným výkladom.
Nakoľko sme múzeum mali
v bezprostrednej blízkosti, veríme, že mnohí z Vás túto možnosť
využili.
V závere chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí akokoľvek napomáhali priebehu celého
kultúrneho leta. Poďakovanie
patrí aj Vám, ktorí ste svojou účasťou podporovali jednotlivé vystúpenia tohtoročného kultúrneho
leta, pretože Váš záujem a potlesk
je pre účinkujúcich a tiež aj pre organizátorov tou najkrajšou odmenou a motiváciou do budúcnosti.

veľa nového, pripaviť rôzne aktivity, spoznávať prírodu, vážiť si
jeden druhého.Deti trávia v MŠ
veľa času a naším cieľom je vytvoriť pohodu pre ich zdravý, duševný vývin, pre ich všestranný
rozvoj, po psychickej i fyzickej
stránke. Nám sa to spoločnými
silami určite podarí.
Kolektív materskej školy

speváka Roba Kazíka, ktorý si
v tomto roku na pódium prizval
populárnu speváčku Mirku
Klimentovú.
Veľkému záujmu divákov sa
určite potešil náš stály účinkujúci
Tramp Song s pohodovými tónmi
známych country piesní. Tentokrát sme piesne Tramp Songu doplnili aj country tancom tanečného súboru Maryland. Mladšia generácia si mohla prísť na svoje pri
pesničkách speváka populárnych
piesní Salca, ktorého hosťami
v programe boli semifinalistky zo
súťaže
Superstar
Barbora
Balúchová a Dáša Šarközyová.
Novinkou v programe kultúrneho leta bola známa skupina historického šermu Bojník s ukážkami šermu, dobových zbraní,dobových tancov a kostýmov.
Týmto vystúpením sme načreli do
histórie z obdobia baroka a stredoveku.

Žiadne vystúpenie by nemalo tú
správnu atmosféru, keby nemalo
svojich divákov.
Srdečné poďakovanie za finančnú podporu Kultúrneho leta 2008 patrí: Slovenským elektrárňam Enel, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Úradu
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja, Komunálnej poisťovni, a.s.
Vienna
Insurance
Group
a Obecnému úradu Topoľčianky.
A.CH.

Prvý september tohto roka sa
stal významným medzníkom
v našom školstve. Účinnosť nadobudol nový zákon o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), ktorý umožnil začať s obsahovou reformou regionálneho školstva.
V základných školách sa od 1. 9.
2008 v 1. a 5. ročníku uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu vypracovaného na základe
zákonom stanovených princípov
a cieľov vzdelávania v súlade
s príslušným štátnym vzdelávacím programom, ktorý odbúrava
preťaženosť žiakov učivom, ktoré nepotrebujú v ďalšom štúdiu,
ani pri uplatnení v praxi. Žiaci,
ktorí v školskom roku 2008/09
navštevujú 2. - 4. ročník ZŠ sa do
skončenia 4. ročníka a žiaci 6. 9. ročníka ZŠ sa do skončenia 9.
ročníka vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov

podľa doterajších predpisov.
Podľa vzdelávacích programov sa
budú vzdelávať od 1. 9. 2009
deti v materských školách. Zákon
im však umožňuje takto zabezpečovať vzdelávanie už tento
školský rok. Novinkou je bezplatné zaškolenie detí MŠ rok pred
začatím plnenia povinnej školskej dochádzky.
Zákon ďalej definuje stupne
vzdelania:
- predprimárne vzdelanie - získa
dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu MŠ
- primárne vzdelanie - získa žiak
úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre I. stupeň ZŠ
- nižšie stredné vzdelanie - získa
žiak úspešným absolvovaním
vzdelávacieho programu pre II.
stupeň ZŠ
Pokračovanie na 6. str.

Mládežnícky dychový orchester
Topoľanček.
Autor foto: Ing. Miloslav Brandt
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Åart pour la santé - Umenie pre zdravie
Pod týmto mottom sa rozumie zdravie vo vzťahoch medzi
výtvarnými umelcami - sochármi
z viacerých krajín Európy a Ázie.
A tak teda v dňoch 13.8. 31.8.2008 sa konalo v Topoľčiankach III. MEDZINÁRODNÉ
SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM.
Prvé sa konalo v roku 2000
v Dudinciach, druhé v 2004 pod
záštitou exprezidenta MICHALA
KOVÁČA v Topoľčiankach a tretie opäť u nás pod záštitou Doc.
Ing. MILANA BELICU, preds. VÚC
NITRA.
Otvorenie tretieho sympózia
sa konalo pri pamätníku pripomínajúcom túto výnimočnú udalosť v r. 2008, postavenom vedľa
pamätníka z r. 2004, pred budovou zdravotného strediska.
Tohoročného sympózia sa
zúčastnilo šesť umelcov - sochárov a vytvorili nasledovné diela :
Pani HEIDI TSCHANK z Rakúska vytvorila dielo pod názvom
„IRIS“(grécka bohyňa).

Dielo znázorňuje krídlo, ponad ktoré sa akoby tiahne dúha.
Pán IVAN RUSEV z Bulharska
- jeho dielo znázorňuje hlavice
antických stĺpov: dórsku, iónsku
a korintskú. (pozri obr.)
Pán HITOSHI TANAKA z Japonska - dielo tvoria vlnovité vrstvy, znázorňujúce opasok, na
ňom jednoliaty kus dvoch obeliskov: väčší predstavuje muža,
menší ženu.
Ďalšia trojica umelcov bola
slovenská rodina, ktorá sa zúčastnila i II. sympózia u nás v roku 2004. Boli to:
Matka - Doc. JAROSLAVA
ŠICKOVÁ - FABRICI - dielo predstavuje jemnosť, pokojnú pohodu - priestor pre intímnu chvíľu.
Otec - JÁN ŠICKO - akademický sochár - jeho dielo znázorňuje jemné až duchovné stvorenia, anjela či motýľa.
Syn - FILIP ŠICKO - vyštudoval
VŠ výtvarných umení - odbor sochárstvo. Svoje dielo nazval TERRA INCOGNITA zemský povrch - terén - vodorovné
a zvislé priamky
(pripomínajúce poludníky a rovnobežky) naznačujú križovatky ľudských
osudov.
Všetci umelci
pracovali s rovnakým materiálom biely
bulharský
mramor.
Uvedení umelci
diela svojho talentu, ťažkej driny a ne-

zmerného množ-stva potu ponechali v našej obci, v priestoroch
parku. VÁŽME SI TENTO NEOCENITEĽNÝ DAR!
Na ukončenie sympózia bolo
milé stretnutie opäť pri spomínanom „pamätníku“.
Tu odzneli úprimné príhovory a hlboké dojmy hostí i samotných umelcov. Kultúrny doprovod vytvorila spevácka folklórna
skupina TOPOĽNICA. Účastníci si
potom prezreli umelecké výtvory,
pri ktorých autori vyjadrili ideu,
ktorú do svojho diela vložili.
Pani Doc. J. ŠICKOVÁ vyslovila skúsenosť a zároveň želanie, že
sa stáva, najmä v iných štátoch,
že taká udalosť, aká bola realizovaná u nás za uvedené dva týždne a takto slávnostne ukončená
- inšpiruje ľudí, aby umeleckým
dielam prispôsobili i prostredie jednoduchou rečou povedané,
vyzvala nás aby sme skrášlili, udržiavali náš park, vrátili mu úroveň
a krásu z obdobia z pred päťdesiatych rokov.
- Anna Lukáčová Uskutočniť toto významné
podujatie pomohli svojou ochotou a finančnou podporou nasledovné osobnosti a spoločnosti.
Pod záštitou:
Doc. Ing. Milan Belica PhD.
Sponzori:
Obecný úrad Topoľčianky,
Hotel Národný dom a.s., Topoľčianky, Vinárske závody a.s., Topoľčianky, Global Progress a.s.,
Topoľčianky, Lesy SR š.p. OZ
Topoľčianky, Milla Top s.r.o.,
Topoľčianky, Drevo Prim s.r.o.,

Topoľčianky, Valeur s.r.o., Dunajská Streda, Tatra banka, MCE
AG, Linz, MCE Montex s.r.o.,
Rovinka, KPMG, Slovensko, spol.
s r.o., ACS, Viedeň, Vodostav,
Zlaté Moravce, Vion a.s., Zlaté
Moravce, Hydroservice a.s., Zlaté
Moravce, OZ Terra Therapeutica.
Organizátori: Juraj Mesko,
starosta obce Topoľčianky; Milan
Ježovič, riaditeľ spoločnosti MCE
Montex s.r.o., Rovinka; Stanislav
Orovnický, riaditeľ spoločnosti
Vodostav, Zlaté Moravce; Doc.
PaedDr. Jaroslava Šicková - Fabrici, akad. soch. PhD., predsedkyňa OZ Terra therapeutica,
Pedagogiská fakulta Univerzity
Komenského, Bratislava, Katedra liečebnej pedagogiky; Ján Šicko, akad. soch. - Akadémia umení, Katedra sochárstva B. Bystrica
Poznámka redakcie:
Umelecké diela sochárov III.
ročníka Medzinárodného sochárskeho sympózia si môžete
pozrieť aj na web-stránke našej
obce vo fotodokumentácii v takom poradí, ako jednotlivé diela
vznikali.
Autor fotografií:
Vladimír Bošanský

TRÍBEÈSKO, nový Slovenský mikroregión
Hlavnou témou v oblasti rozvoja regiónu je v súčasnosti pokračovanie v aktivitách smerujúcich k príprave na prístup Leader.
Základom tohto diania je vzájomná dohoda jednotlivých aktérov zapojených do prípravy - starostov obcí, podnikateľov a spoločenských organizácií o tom,
akým smerom sa bude rozvoj
spoločného územia uberať.
Dnes je už známe, že Mikroregión TRÍBEČSKO pôjde smerom rozvíjania potenciálu cestovného ruchu a cestou zvýšenia príťažlivosti regiónu, predovšetkým
investovaním do projektov zameraných na obnovu a skrášlenia
obcí a vyzdvihnutie kultúrneho
a historického dedičstva ako
portfólia tvorby nových produktov pre návštevníkov. Potrebné je
vytvoriť podmienky i pre rozvoj
kultúrno - spoločenských, výchovno - vzdelávacích alebo
športových aktivít. Hlavnou sna-

Ilustračné foto. Autor foto: Dušan Mihók

hou je prepojiť mikroregión viacerými líniami rôznych produktov
s tým, že úloha prirodzeného
územného centra, nie náhodou
zostáva v Topoľčiankach. To, že je
na čom stavať, svedčí široké
spektrum prírodných a kultúrnohistorických daností a vysoká at-

raktivita celého územia, ktorá
stále čaká na svoje „objavenie“.
Druhým dôležitým faktorom
je spojenie dvoch vedľa seba ležiacich mikroregiónov do jedného spoločného územia a ich zastrešenie novozaloženým občianskym
združením
pod

názvom
Mikroregión
TRÍBEČSKO. Podarilo sa dať
právnu formu územiu, ktoré sa
pripravuje na prístup Leader
a ktoré sa chce uchádzať v decembri tohto roku o finančné
prostriedky vo výške cca 2,5 mil.
EURO. Ak rátame, že ide o združenie, kde sú členovia nielen obce, podnikatelia, neziskové organizácie alebo jednotliví občania,
je táto iniciatíva veľmi cenná.
Združenie otvorí cestu pre lepšiu
vzájomnú komunikáciu a lepšie
zhodnotenie daností územia. Ide
tu i o akceptáciu názorov a potrieb z hľadiska rozvoja regiónu.
Z tohoto pohľadu je zrejmé, že sa
výrazne posunul celý proces prípravy a z pozície človeka, ktorý sa
stará o celý projekt po odbornej
stránke verím, že práve tento
mikroregión bude v závere medzi
tými úspešnými.
Ing. Barbora Gerhátová
expert pre rozvoj vidieka
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kola bude v novom ate
Obec pre Základnú školu na
Litoměřickej ulici získala nenávratný finančný príspevok od
MVaRR SR vo výške 25 919 184,Sk. Prostriedky z tejto dotácie budú použité na rekonštrukciu budovy školy, inováciu učební a sociálnych zariadení.
Projekt
„Prvá vec, ktorú potrebujete
na to, aby ste získali akúkoľvek
dotáciu je projektová dokumentácia,“ hovorí riaditeľ školy Jozef
Barát. „Projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ZŠ vypracovala projektová kancelária z Nitry.
Ako sa neskôr ukázalo, práve
kvalita projektu bola rozhodujúcim faktorom pri schvaľovaní dotácie,“ dodáva.Prvý problém sa
vyskytol, keď komisia vrátila projekt pre našu školu s odvolaním
sa na zle spracované mierky
v nosnom dokumente celého
procesu. „Ešte v ten deň sme boli v Nitre za naším projektantom,
ktorý mal týždeň na to, aby chyby v dokumentácii odstránil.“
Po týždni sa riaditeľ základnej
školy spolu so starostom obce
a zástupcom agentúry znova vydali do Bratislavy, kde opätovne
predložili dokumentáciu. „Tentokrát už komisia našťastie nenarazila na nič, čo by mohlo brániť prijatiu nášho projektu do posudzovacieho procesu. Odpoveď sme
mali dostať najneskôr do 100 dní
od predloženia projektu.“
Odpoveď napokon prišla 24.
júla. „Na naše veľké potešenie
sme sa nachádzali na zozname
tých, ktorí uspeli a bol im pridelený nenávratný finančný príspevok.“ Základná škola v Topoľ-

čiankach bola jednou z troch škôl
v rámci Nitrianskeho kraja, ktoré
získali dotáciu.
Súčasnosť
Na to, aby sa mohla začať samotná rekonštrukcia školy, musí
sa nájsť vhodná stavebná firma.
Za týmto účelom prebieha trojmesačné verejné obstarávanie,
do ktorého sa môže prihlásiť ktorákoľvek firma, ktorá môže byť
následne po splnení požiadaviek
vybraná na zrealizovanie projektu. Po následnom podpise zmluvy so stavebnou firmou a MVaRR
má obec 18 mesiacov na to, aby
projekt zrealizovala. „Podpísanie
zmluvy by sme chceli načasovať
tak, aby sa do daných osemnástych mesiacov vtesnali dvoje letné prázdniny. Projekt totiž bude
veľmi náročný a škola bude musieť byť kvôli inštalácii nových
plynových rozvodov dočasne
uzatvorená.“
Obec bude musieť vyčleniť zo
svojho rozpočtu 5 % z pridelenej
sumy na spolufinancovanie.
Budúcnosť
Rekonštrukcia školy prinesie
žiakom viacero pozitív. „Tou pre
žiakov najatraktívnejšou novinkou bude určite nová učebňa informatiky, v ktorej bude sedemnásť nových počítačov, jeden
počítač pre vyučujúceho a dataprojektor. Nová učebňa bude zá-

Nový kolský zákon v praxi
dokončenie zo 4. str.
Následne zákon definuje
stupne stredného vzdelania
a vyššieho odborného vzdelania.
Z ustanovení o povinnej školskej dochádzke.
Povinná školská dochádzka
začína začiatkom školského roku, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ
v určenom čase zápisu (od 15. 1.
do 15. 2.)
Zákon umožňuje vydať riaditeľovi školy rozhodnutie o povolení odkladu plnenia povinnej
školskej dochádzky o jeden rok
na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenia príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Povinná školská dochádzka
končí, ak žiak absolvoval desať

rokov vzdelávania, alebo dňom
31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16.
rok veku.
- Novinkou je individuálne
(domáce) vzdelávanie žiaka I.
stupňa ZŠ. Riaditeľ školy ho môže povoliť po splnení zákonom
stanovených podmienok, za
predpokladu, že osoba, ktorá bude individuálne vyučovanie zabezpečovať má požadovanú pedagogickú a odbornú kvalifikáciu.
Ďalšou novinkou je povolenie
opravnej skúšky aj žiakovi I. stupňa, ak neprospel najviac z dvoch
predmetov.
Mení sa i hodnotenie celkového prospechu žiakov. Sú stanovené štyri stupne: prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel.
Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú
dochádzku, alebo žiak neospravedlnene vymešká viac ako 60

Zmeny, ktoré budú
vykonané na budove školy
- Kompletné zateplenie budovy
- Osadenie nových plastových
okien
- Renovácia kotolne
- Nová učebňa informatiky so
sedemnástimi novými počítačmi
- Renovácia a rozšírenie umývarky
- Rekonštrukcia všetkých sociálnych zariadení + jedna bezbariérová toaleta
- Zateplenie strechy prístavby
- Plošina na prepravu imobilných žiakov z prízemia na prvé poschodie
- Bezbariérový vchod do školy
- Výmena dverí na triedach

roveň spojená so starou zbúraním priečky. Týmto krokom dosiahneme to, že budeme môcť
vyučovať dve hodiny informatiky
naraz.“ Plány na umiestnenie novej učebne informatiky súčasne
korešpondujú aj s novým školským zákonom, keďže práve informatika sa stane jedným z nosných predmetov základnej školy.
Za zmienku určite stojí aj sprístupnenie školy pre telesne postihnutých žiakov. „Vchod do
školy bude upravený tak, aby sa
cezeň mohol bez problémov dostať aj žiak na invalidnom vozíčku. Po rekonštrukcii nebude už
žiadnym problémom ani doprava
imobilného žiaka na poschodie,
keďže na prízemí bude inštalovaná plošina, ktorá umožní bezpečné dopravenie žiaka do špeciálne upravenej triedy. Samozrejmosťou bude aj sociálne
zariadenie určené pre telesne postihnutých žiakov.“
Komfort žiakov určite umocnia aj ďalšie úpravy, ktoré budú vykonané v rámci rekonštrukcie.
„Na budove školy budú vymenené všetky okná, keď tie staré budú nahradené novými, plastovými. Pre úsporu energie bude budova
školy
zateplená
a omietnutá. Kompletnou rekonštrukciou prejde aj kotolňa,
v ktorej budú vymenené kotle.
Následne sa celá škola takpovediac rozkope, aby mohli byť osa-

dené nové plynové rozvody.
Výmene sa samozrejme nevyhnú
ani radiátory a aby sme nič
neostali dlžní ani sociálnym zariadeniam, tak vymeníme aj tie.“
Po tejto rekonštrukcii, ktorá
dúfajme prebehne bez väčších
problémov, sa Základná škola
v Topoľčiankach stane jednou
z najmodernejších v kraji.
Michal Červený

hodín ročne, považuje sa to za
priestupok a obec môže zákonnému zástupcovi uložiť pokutu
do výšky 10.000,- Sk.
Z nižších právnych noriem sa
do zákona v oveľa širšom rozsahu dostávajú ustanovenia o právach a povinnostiach detí, žiakov
a ich zákonných zástupcov.
Aspoň nikoľko z nich:
Dieťa alebo žiak je povinný:
neobmedzovať svojím konaním
práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
chrániť pred poškodením majetok školy, učebnice, učebné pomôcky, ktoré mu boli zapožičané, konať tak, aby neohrozoval
zdravie a bezpečnosť seba
a ostatných účastníkov výchovy
a vzdelávania.
Zákonný zástupca má právo :
oboznámiť sa so vzdelávacím
programom školy, byť informovaný o výchovno-vzdelávacích
výslekoch žiaka, byť prítomný na
komisionálnom preskúšaní žiaka
po súhlase riaditeľa školy, má
právo na poskytnutie poraden-

ských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
Z povinností zákonného zástupcu: dodržiavať podmienky
výchovno-vzdelávacieho procesu
určené školským poriadkom, informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti žiaka (dieťaťa), ktorá môže mať vplyv na jeho výchovu a vzdelávanie,
nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne spôsobil, oznamovať škole
bez zbytočného odkladu príčinu
neprítomnosti žiaka v škole.
Nový zákon o výchove
a vzdelávaní ďalej mení a dopĺňa
ustanovenia zákona o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve, zákona o financovaní
základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení, zákona
o priestupkoch a zákona o správe majetku štátu. Znenie zákona
je verejne prístupné na internetovej stránke Ministerstva školstva SR.
Mgr. Ladislav Šusták
spoločný školský úrad
so sídlom v Topoľčiankach

Stručná genéza získavania
prostriedkov
- August 2007 - vypracovávanie projektu
- Marec 2008 - vypracovávanie
opisu
- 17. marec 2008 - elektronická registrácia
- 24. júl 2008 - schválenie projektu
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Z verejného zasadania OZ v Topo¾èiankach  5. august 2008
V úvode zasadnutia po procedurálnych bodoch informoval
prednosta obecného úradu p.
Segíň o príprave návrhov na
uznesenie ku školskému zákonu.
Potom starosta J. Mesko informoval o dianí v obci a to :
- priebeh kultúrneho leta v nákladoch za cca 95 tis. Sk
- konanie púte ku Škapuliarskej
Panne Márii - podiel obce na
organizácii
- o konaní krajských majstrovstiev v požiarnych disciplínach v kategórii dorast
- otvorenie Sochárskeho sympózia 13. až 31.august.

O investičných akciách:
- pokračovanie v budovaní kanalizácie na ulici Mlynská
a Machulinská
- rekonštrukcia vodovodu na
ulici Mlynská
- rekonštrukcia miestnych komunikácií ulíc Partizánska,
Litoměřická a Mlynská
- rekonštrukcia WC v Dome kultúry
- ošetrenie a výrub líp na ulici
Hlavná
- rekonštrukcia
vykurovania
a výmena okien v škôlke
Cintorínska
- pridelenie projektu rekon-

Veobecné informácie o zavedení eura
- Euro bude zavedené od 1. januára 2009;
- Každý občan, všetky inštitúcie
musia byť k tomuto termínu
pripravené na používanie eura v hotovostnom aj bezhotovostnom styku;
- Občania nemusia v súvislosti
s eurom vykonať nijaké kroky
(napr. voči zamestnávateľovi,
bankám, vo vzťahu k dôchodkom, k hodnote ich nehnuteľnosti apod.);
- Duálny obeh, t.j. možnosť používania slovenských aj eurových bankoviek a mincí, bude
v oblasti hotovostného styku
trvať veľmi krátko, od 1. do
16. januára 2009. Po skončení duálneho obehu sa slovenské koruny nebudú môcť používať.
- V hotovostnom styku možno
pri platení počas duálneho
obehu používať slovenské koruny v neobmedzenom rozsahu; výdavok môže byť vrátený
výlučne v eurách.
- V bezhotovostnom styku koruna prestane existovať od 1.
januára 2009;
- Duálne zobrazovanie je povinné všade tam, kde sa občanovi uvádza peňažná čiastka, cena alebo hodnota v domácej mene (konečné ceny
tovarov a služieb, mzdy, dôchodky, faktúry, bankové
služby, spotrebiteľské úvery,
výpisy z účtov občanov
apod.).
- Povinné duálne zobrazovanie
bude trvať do zavedenia eura
(1. januára 2009) a celý rok
2009;
- Nepovinné duálne oceňovanie - prvý polrok 2010;
- Konverzný kurz je stanovený
ako koeficient so šiestimi platnými číslicami. Vyjadruje ekvivalent jedného eura v korunách: 1 EUR = 30,1260 SKK.
Eurové bankovky a mince. Sedem bankoviek má hod-

notu: 500, 200, 100, 50, 20, 10,
5 eúr.
Osem mincí má hodnotu 2
eurá, 1 euro, a 50, 20, 10, 5, 2,
1 centov. Jedno euro má 100
centov.
Dôležité upozornenie pre
občanov:
- V čase blízkom k 1. januáru
2009 nenechávajte si vysokú
hotovosť v slovenských korunách.
- Hotovosť včas, ešte pred 31.
decembrom 2008 uschovajte
v bankách, kde vám ju automaticky prevedú na euro.
- Počas krátkeho duálneho hotovostného obehu nezneužívajte obchod na funkciu zmenárne.
- Dávajte si mimoriadny pozor
na možné sfalšované bankovky, prípadne mince.
- V nijakom prípade nevymieňajte väčšiu slovenskú hotovosť za eurá mimo bánk (možné pokusy oklamať napr. starších
občanov
sľúbeným
výhodnejším kurzom, podsúvanou výhodou, že nemusia
ísť osobne do banky apod.).
- Venujte zvýšenú pozornosť
poznávaniu pravých bankoviek a mincí.
- Každé podozrivé konanie
ihneď ohláste na obecnom
úrade, najbližšiemu oddeleniu polície, najbližšiemu pracovisku Slovenskej obchodnej
inšpekcie.
Výmena slovenskej meny
za menu euro:
Po ukončení duálneho hotovostného peňažného obehu sa
slovenská mena bude vymieňať
V komerčných bankách mince do 30. júna 2009 a bankovky do 31. decembra 2009.
V NBS bankovky neobmedzene a mince do 31. decembra
2013.
Čerpané z príručky ZMOS:
Samospráva a euro I.
Ing. A. Kazíková

štrukcie
Základnej
škole
Litoměřická vo výške 26 mil. Sk
z eurofondov
Poslanci vzali na vedomie
správu audítora o účtovníctve za
rok 2007.
Následne poslanci odsúhlasili VZN číslo 6 a 7 ako aj výšku nákladov na jedlo v materskej škôlke a v jedálni základnej školy na
základe
nového
zákona
245/2008.
Taktiež bol po doplnení
schválený plán činnosti hlavného
kontrolóra.
Nasledovali žiadosti organizácií a občanov:
- Farský úrad požiadal o preskúmanie možnosti umiestnenia
cestného zrkadla pre uľahčenie výjazdu z areálu fary
- Žiadosť obyvateľov z ulice
Mlynská v časti kde je projektovaná tlaková kanalizácia na
možnosť realizácie na náklady
obce
- Fa. KO FRUIT predĺženie nájomnej zmluvy do 30. 6. 2009
- Pani Bohatá Ž. na nájom pre
Zákazkové krajčírstvo

V interpeláciách vystúpili:
Ing. Kazík - požiadavka na
úpravu drevín pred základnou
školou a tlmočil sťažnosť občanov na nelegálne spaľovanie odpadov na ulici Hlavná
JUDr. Gräffová - požiadala
o prehľad nájomných zmlúv na
hrobové miesta.
V poslednom bode rôzne odzneli príspevky:
- J. Mesko - starosta - o možnosti predloženia projektu kanalizácie celej obce z eurofondov
- p. Žikavský - požiadal o kontrolu rýchlosti v obci
- Dr. Haspra E. informoval o príprave prvého Vinobrania v obci
- p. Truchlík - navrhol konanie
výjazdového zasadnutia zastupiteľstva na zistenie stavu
v areáli TATRAN n.o.
- Mgr. Barát - informoval o riešení havarijného stavu plynovej prípojky ku zákl. škole
a o dopade školského zákona
na priebeh nového školského
roka
Z poznámok spracoval
R. Kazík

Jesenné upratovanie
Milí spoluobčania,
jeseň nie je len časom zberu
úrody z našich záhrad a viníc, ale
aj časom jesenného upratovania
domácností. Obecný úrad opäť
zabezpečil rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na objemný odpad.
Touto cestou vás chceme dôrazne požiadať, aby ste do kontajnerov vyvážali len nadrozmerný komunálny odpad z domácnosti a nedávali tam odpad,
ktorý tam nepatrí. V predchádzajúcich rokoch sa niektorí naši
spoluobčania, v snahe o skrášlenie si svojho prostredia, správali
nedisciplinovane a vyvážali do
kontajnerov biologicky rozložiteľný odpad vo forme trávy, lístia,
konárov a odpadu po zbere úrody, elektroodpadu a veľkého
množstvo stavebného odpadu
z búracích a rekonštrukčných
prác. Tým sa nám zvýšili náklady
za likvidáciu odpadu. V prípade,
že nenastane náprava a náklady
sa budú zvyšovať, bude obec musieť pristúpiť k zvýšeniu poplatkov
za komunálny odpad.
Snahou obce je však znižovať
nielen náklady za likvidáciu, ale
aj celkové množstvo komunálneho odpadu. Preto obecný úrad
objednal od firmy ELKOPLAST
Slovakia s. r. o. Trenčianske Teplice zakúpenie 1100 l plastových
kontajnerov na separovaný zber
odpadu. Farebne rozlíšené kontajnery (zelený - sklo, žltý - plasty, červený - tetrapak) budú v me-

siaci október rozmiestnené na
šiestich zberných miestach v obci. Kontajnery budú označené
nálepkami s grafickým znázornením separovaných zložiek. Žiadame občanov, aby do kontajnerov
dávali len odpad, ktorý je znázornený na nálepkách.
Obecný úrad nákupom plastových nádob na separovaný
zber vytvára občanom podmienky na začatie separácie v domácnostiach. Budúci rok bude prípravným rokom na povinnosť,
ktorá obci vyplýva zo zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov
a zaväzuje ju zaviesť na území
obce separovaný zber od 1. januára 2010.
Separáciou odpadu nielen
prispejeme k ochrane životného
prostredia, ale očakávame aj
spomínané zníženie nákladov za
likvidáciu komunálneho odpadu.
Aby sa nám tento zámer vydaril,
apelujeme na vás, milí spoluobčania, aby ste zodpovedne pristupovali k separácii a do kontajnerov dávali len odpad, ktorý je
na nich graficky znázornený.
Ešte pred rozmiestnením veľkoobjemových kontajnerov zorganizujeme zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý môžu
občania, ako po minulé roky,
zhromažďovať na vyznačených
miestach.
Anton Segíň
prednosta OcÚ
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Ïakujeme, vetkým...
Od jeden až po deväťdesiatsedem sa striedali a opakovali
viaceré čísla. Tie znamenali pre
nás to, že niektorí prišli medzi nás
po prvýkrát a iní už niekoľký raz.
A kto vlastne? Boli to darcovia
krvi, ktorí sa rozhodli prísť 14.augusta 2008 do kultúrneho domu
a svojou účasťou podporiť pripravovaný hromadný odber krvi.
Všetkých darcov sa tu v tento deň
stretlo 55, z toho bolo 8 prvodarcov.
Sme hrdí, že to číslo 97 patrí
nášmu spoluobčanovi Štefanovi
Brojovi. Práve on už deväťdesiatsedemkrát dobrovoľne daroval
svoju krv a tým pomohol zachrániť život už mnohým, preňho neznámym ľuďom.
Veľmi nás teší, že každý rok
k nám pribudnú ďalší noví darcovia, ktorí ochotne vystrú svoju ruku a dajú kúsok zo seba, aby niekomu pomohli. Tento rok to boli
darcovia aj z okolitých dedín. Zo

Skýcova, Obýc, Žikavy, Hostia
a Hosťoviec.
Preto za Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža
v Topoľčiankach a v mene pacientov chceme poďakovať všet-

Jarné: 16. - 20. február (BA, NR,
TT kraj)
Veľkonočné: 9. - 14. apríl
Letné: 1. júl - 31. august

Hlásenie relácií v miestnom rozhlase
Na základe pripomienok občanov a nariadenia prednostu OcÚ
bola upravená doba hlásenia v obecnom rozhlase počas pracovných
dní, okrem mimoriadneho hlásenia, nasledovne:
Denne 2 x : o 10.00 hod. o 15.00 hod. Vyhlásenie k blahoželaniu jubilea treba nahlásiť 2 dni vopred.

OZNAM OBECNEJ KNIŽNICE
Pracovníčky Obecnej knižnice Topoľčianky si dovoľujú pripomenúť občanom povinnosť vrátenia knižničných jednotiek z rokov 2005,
2006 a 2007, nakoľko na ne čakajú ďalší čitatelia. Knižnica je otvorená UT-PI od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.30 hod. Ďakujeme za porozumenie a skoré vrátenie knižničných jednotiek.

Preh¾ad poèasia jún - august
JÚN
JÚL
AUGUST

Priemerná mesačná teplota
20,9 °C
20,7 °C
21,3 °C

Vodné zrážky
67,5 mm
111,5 mm
30,7 mm

MATÚŠ ŠABÍK

Program kina Národný dom
OKTÓBER 2008
4. - 5. okt. SO - NE o 19.00 hod.
Báthoryčka - historický veľkofilm,
ktorý musíte vidieť
11. - 12. okt. SO - NE o 19.00 hod.
U mne dobrý - úspešná česká komédia
18. - 19. okt. SO - NE o 19.00 hod.
Dajte si pozor na Zohana - dobrodružný, akčný
25. - 26. okt. SO - NE o 19.00 hod.
Múmia II.

MS SČK Topoľčianky

Darcovia krvi v DKS Topoľčianky. Autor foto: Vierka Kováčová

PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009
Jesenné: 30. - 31. október
Vianočné: 22. december - 7. január
Polročné: 30. január

kým, ktorí prišli v tento deň medzi nás. Poďakovanie patrí aj tým,
ktorí nám pomáhali, či už organizačne alebo finančne pri príprave bezplatného odberu krvi.
Ďakujeme všetkým…

NOVEMBER 2008
8. - 9. nov. SO - NE o 19. 00 hod.
Ako ukradnúť nevestu - romantická komédia
15. - 16. nov. SO - NE o 19.00 hod.
Superhrdina - akčný superfilm
22. - 23. nov. SO - NE o 19.00 hod.
Mamma Mia! - vychytený muzikál
so svetovými skladbami od ABBY
29. - 30. nov. SO - NE o 19.00 hod.
Bratia z donútenia - akčný film

OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
V prípade akejkoľvek poruchy v dodávkach elektrickej
energie, plynu a vody je potrebné volať priamo kompetentných pracovníkov týchto
dodávateľských firiem. Uvedené telefónne čísla môžete volať
nepretržite v priebehu celého
dňa, vrátane sobôt a nedieľ.
Pracovníkov obecného úradu
kontaktujte len v prípade, že
uvedená porucha nebude, v čo
najkratšej dobe, odstránená.
Telefónne čísla v prípade
poruchy: elektrickej energie 0800 111 567, plynu - 0850
111 727, vody - 64 23 691
- Zber biologicky rozložiteľného
odpadu začne od 1. októbra.
- Veľkoobjemové kontajnery
budú rozmiestnené od 13.
októbra.
- Zber batérií a monočlánkov
všetkých typov sa uskutoční
v mesiaci december.

Nahliadli sme do matriky
10. jún - 20. september 2008
Narodili sa:

Samuel Horváth, rodičia Tomáš a Zuzana Horváthoví, Litom. 9/A
Ema Vlčeková, rodičia Jozef a Lenka Vlčekoví, Hrádza 956/14
Lucia Valachová, rodičia Ľuboš a Paula Valachoví, Hrádza 952/4
Dominik a Dominika Koryťákoví, rodičia Jaromír a Zdenka
Koryťákoví, Lipová 110
Radka Fáberová, rodičia Milan a Marta Fáberoví, Lipová 6
Eva Balúchová, rodičia Juraj a Lucia Balúchoví, Železničná 2
Tobias Brojo, rodičia Tomáš a Lenka Brojoví, Záhradnícka 6
Sobáš uzatvorili:

Jozef Dodok a Henrieta Gašparová - 7. 6. 2008 v Partizánskom
Ľuboš Čepček a Zuzana Čepčeková - 21. 6. 2008
Karol Strečka a Zuzana Frgelcová - 12. 7. 2008 v Banskej Bystrici
Ľuboš Haspra a Ing. Lila Boldišová - 25. 7. 2008
Michal Sahaj a Ing. Tatiana Kocúrová - 9. 8. 2008
Marián Müller a Zuzana Obertová - 23. 8. 2008
Marek Chren a Lenka Komňacká - 23. 8. 2008
Ing. Marián Siklienka a RNDr. Zuzana Džundová - 23. 8. 2008
Roman Šabík a Anna Mesková - 6. 9. 2008 v Zlatých Moravciach
Uvítanie novomanželov na Slovensku:

Jay McQueen a Marta rod. Kosorúová /manželstvo uzatvorili 12. 5.
2007 v Moon Point Fraser, Island Queensland, Austrálsky zväz/
Opustili nás:

Anna Kollárová, Športová 50, zomr. 13. 6. 2008 - 87 ročná
Mária Dudášová, SNP 2, zomr. 30. 6. 2008 - 69 ročná
Pavel Báťa, Litoměřická 7, zomr. 10. 7. 2008 - 71 ročný
Denisa Orolínová, Žitavanská 17, zomr. 11. 7. 2008 - 30 ročná
Helena Červená, Cintorínska 47, zomr. 16. 7. 2008 - 77 ročná
Jozef Cigáň, Litoměřická 69, zomr. 25. 7. 2008 - 90 ročný
Helena Šoóšová, Cintorínska 32, zomr. 30. 7. 2008 - 81 ročná
Mária Šútorová, Hlavná 185, zomr. 31. 7. 2008 - 83 ročná
Alžbeta Lukáčová, Litoměřická 29, zomr. 8. 8. 2008 - 84 ročná
Božena Kadišová, Hostianska 40, zomr. 18. 8. - 88 ročná
Mária Šurdová, Športová 20, zomr. 20. 8. 2008 - 78 ročná
Helena Rafajová, Hlavná 201, zomr. 29. 8. 2008 - 93 ročná
František Kazík, Lipová 102, zomr. 31. 8. 2008 - 68 ročný
Pavel Čepček, Dlhovského 72, zomr. 26. 8. 2008 - 61 ročný
Ladislav Krcha, Lipová 77, zomr. 31. 8. 2008 - 77 ročný
Štefan Mravík, Hlavná 63, zomr. 13. 9. 2008 - 79 ročný
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