apríl, číslo: 1/2014, XII. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania!
Nie je to tak dávno, čo som sa
Vám prihováral v decembrovom
predvianočnom vydaní Našich Topoľčianok. Ani sme sa nenazdali
a už k nám zavítala jar. So zábleskom prvých jarných slnečných lúčov sa v nás prebúdza život
a načerpávame novú energiu na
prekonávanie
každodenných
problémov a prekážok, ktoré nám
prináša život.
Tak ako po iné roky aj v tomto
roku využívam priestor prvého
vydania Našich Topoľčianok, aby
som Vás oboznámil s aktuálnym
dianím v obci a podal Vám informácie o plánovaných investičných aktivitách pre rok 2014.
Uplynulo len niekoľko mesiacov (september 2013) od významnej udalosti pre našu obec, kedy
sme si v jej centre pripomenuli
720. výročie prvej písomnej
zmienky o obci Topoľčianky, ktorá
bola spojená so slávnostnou kolaudáciou zrevitalizovaného centra obce a už v mesiaci marec
2014, konkrétne 18. marca sa
v centre obce pred DKS uskutočnilo slávnostné poklopanie základného kameňa investičnej akcie
„Topoľčianky – dobudovanie kanalizácie“ (foto).
Slávnostného poklopania základného kameňa sa zúčastnil
predseda NSK, riaditeľ sekcie
ochrany vôd z Ministerstva životného prostredia SR, generálny
riaditeľ ZsVS a.s., predseda pred-

stavenstva ZsVS a.s., predseda dozornej rady ZsVS a.s. a členovia
dozornej rady ZsVS a.s., ktorá je
investorom investičnej akcie a
taktiež najvyšší predstavitelia dodávateľa stavby Vodohospodárskych stavieb Bratislava a.s.
Chcem využiť tento priestor na
poďakovanie nášmu rodákovi Robovi Kazíkovi, ktorý svojím vystúpením spríjemnil kultúrnu časť
tohto slávnostného aktu. Ako som
už spomenul, investorom tejto investičnej akcie je ZsVS a.s. Nitra a je
financovaný z nenávratných finančných prostriedkov z Európskej únie za spolufinancovania
ZsVS a.s. Celkové náklady na dobudovanie kanalizácie v obci predstavujú sumu takmer 4 milióny EUR.
V rámci tejto akcie sa vybuduje
8 km kanalizačných stôk a viac ako
400 prípojok k jestvujúcim nehnuteľnostiam. Začiatok stavebných
prác je stanovený na apríl 2014 a
harmonogram výstavby kanalizácie v rámci jednotlivých ulíc obce
bude zverejnený na tabuli oznamov pri obecnom úrade. Predpokladaný termín ukončenia prác je
koniec septembra 2015.
Zrealizovaním tejto investičnej akcie sa zabezpečí kompletné
odkanalizovanie obce Topoľčianky. V rámci tejto akcie obec zrealizuje výstavbu chodníka pre peších v úseku od autoservisu po
autobusovú zastávku pri Ústrednom sklade MV SR.

Prvé jarné zamyslenie
Po takej „neslanej, nemastnej“
zime sme rovnými nohami v roku
2014.
A to hneď s novým prezidentom, ktorý bol zvolený priamou
voľbou nás občanov.
Aj touto cestou blahoželáme
Ing. Andrejovi Kiskovi k jeho zvoleniu za prezidenta - v poradí štvrtého v novodobej Slovenskej republike.
Bez ohľadu na to, koho sme
my – obyvatelia Topoľčianok volili,
pozývame nového prezidenta navštíviť náš krásny kraj. Bude to
symbolické naviazanie na historické tradície našej obce, kedy počas éry republiky či už Československa alebo Slovenska u nás
vždy radi pobudli naši prezidenti.

A že sú Topoľčianky pekným
miestom na Slovensku hodným
takejto návštevy, o tom som presvedčený. Ako dobrí hospodári
pokračujme vo zveľaďovaní toho,
čo nám bolo odovzdané. Podporme úsilie tých, čo sa v našom parku snažia o obnovu jeho plnej
funkcie. Už dnes je park miestom,
ktoré láka návštevníkov zo širokého okolia.
V tomto roku podporujeme
realizáciu výstavby kanalizácie,
ktorá nás znovu posunie k lepšiemu životnému prostrediu. Dúfame, že sa podarí v tomto roku vyriešiť aj dlhoročný problém
s miestom pre obecné kompostovisko. Verím, že aj všetci dobrí rodáci priložia ruku k dielu a bude

V súčasnosti už prebiehajú
stavebné práce na realizácii
z môjho pohľadu taktiež veľmi
významnej investičnej akcie, ktorou je prístavba nového školského pavilónu k ZŠ na Ulici Litoměřickej.
Prístavba
zaberá
takmer 600 m2 zastavanej plochy, v rámci ktorej budú vybudované 4 triedy pre žiakov 1. a 2.
ročníka, šatne, kabinet, zborovňa, WC, technická miestnosť pre
vykurovanie objektu. Termín dokončenia stavby a jej kolaudácie
je plánovaný na august 2014, aby
tak žiaci 1. a 2. ročníka mali v septembri zabezpečený vyučovací
proces už v novom školskom pavilóne. Konečne tak dosiahneme
vzdelávanie žiakov 1. až 9. roční-

im ležať na srdci prostredie v okolí ich domovov alebo verejných
priestranstiev. Niekedy stačí naozaj len málo – nebyť ľahostajným.
Tento rok je aj rokom troch
volieb. Voľbu prezidenta už máme
za sebou. Voľba do európskeho
parlamentu je na programe v máji, ale na konci roka nás čaká voľba
starostu a nového poslaneckého
zboru. A táto voľba bude pre život
obce určujúca pre nasledovné
štyri roky. Preto už dnes sa treba
zamyslieť a povzbudiť tých, čo by
chceli ponúknuť svoje schopnosti
a svoj čas v prospech obce a teda
aj v náš prospech.
Je tesne pred veľkonočnými
sviatkami. Upratovanie v domácnostiach je už vo finále.
Aj v duši si môžeme milosťou
prameniacou z obety na kríži
upratať, zbaviť sa prachu zloby

ka v jednom školskom zariadení,
v ktorom budú mať zabezpečené
kvalitné podmienky pre vyučovací proces, mimoškolské a športové aktivity bez zbytočných presunov, ktoré im tento proces
predovšetkým v prípade nepriaznivého počasia komplikovali.
Za pár mesiacov sa prehupneme do letného obdobia a tak už
teraz začíname s prípravami na
zabezpečenie Kultúrneho leta
2014.
V závere mi dovoľte, nakoľko
sa blíži obdobie veľkonočných
sviatkov, aby som Vám všetkým v
mene svojom a taktiež v mene
pracovníkov obecného úradu poprial ich príjemné prežitie v kruhu
svojich najbližších.
Juraj Mesko
starosta obce

a nánosu nenávisti. Čistý prameň
lásky Ukrižovaného nám dáva nádej, že nie zlo je víťazom nad životom.
Často je počuť len o tom, čo sa
kde stalo zlého. Ale dobro je tu
stále medzi nami. Je nenápadné,
nekričí, neukazuje sa na rohu ulice, aby ho mohli obdivovať. Je v
každom človeku. Treba ho len hľadať, nechať mu voľnosť a darovať
ho ďalej, aby sa mohlo stonásobne vrátiť späť.
Nie je to len snenie. Rozhliadnime sa vôkol a nájdeme ho tam,
kde ho najmenej čakáme.
Nech je tento jarný čas pre nás
prameňom energie, prebudením
zo zimného spánku a nech je tento rok bohatý na dobré časy pre
celé Topoľčianky.
Za redakciu R. Kazík
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Topoľanček bez taktovky dirigenta
Dňa 25.02.2014 náš orchester zaskočila smutná správa o úmrtí dirigenta a umeleckého vedúceho MDO
Topoľančeka p. Anatolija Micovčina
po 3-ročnom ťažkom boji so zákernou chorobou. Odišiel tíško z nášho
ľudského bytia vo veku nedožitých
57 rokov v nitrianskom hospici - Dome pokoja a zmieru u Bernadetky. Po
celý ten čas po jeho boku vytrvalo
stála milovaná manželka Maria, dcéry
Natália a Svetlana. Skromný Anatolij
Micovčin sa narodil na Ukrajine, kde
vyštudoval vysokú školu v odbore
dirigent a hru na pozaune. Na Slovensko sa presťahoval spolu s rodinou
a stal sa občanom SR. Celkovo prežil na Novej Bani 20 šťastných rokov,
v rámci ktorých mu bolo niekoľkokrát udelené vyznamenanie „Učiteľ
roka“. Po celý ten čas sa snažil rozširovať dychovú hudbu a podchytiť
mladé nádejné talenty, a preto sa od roka 1994 stal dirigentom MDO
Topoľanček. Spolu s ďalšími zakladateľmi a vypomáhajúcimi hudobníkmi sa pokúsili udržať tradíciu dychovej hudby v Topoľčiankach. Topoľanček pod jeho vedením napredoval a prešiel mnohými úspešnými rokmi
a získal niekoľko hodnotných ocenení na pôde dychovej hudby. Ani náš
súbor neobišlo neustále striedanie sa mládeže a jej postupné dospievanie, ale p. Micovčin bol zhovievavý k danému stavu. Videli sme v ňom
nielen učiteľa či dirigenta, ale najmä dobrého kamaráta, otca, či brata,
ochotného poradiť a podať pomocnú ruku. Mal totiž zvláštnu schopnosť, ktorou sa dokázal priblížiť všetkým vekovým kategóriám. A to bol

Zvolili sme si prezidenta...
Pri výnimočnej udalosti sa spravidla človek, ba i celá spoločnosť
začína rozpamätávať, spomínať, porovnávať. Takouto, každých päť rokov sa opakujúcou realitou na Slovensku je voľba prezidenta Slovenskej
republiky.
Nového prezidenta sme si volili v prvom kole 15. marca 2014.
Výsledok na Slovensku:
1. Robert Fico, Doc., JUDr., CSc.
2. Andrej Kiska, Ing.
Výsledok v Topoľčiankach: 1. Robert Fico, Doc., JUDr., CSc.
2. Andrej Kiska, Ing.
V druhom kole 29. marca 2014 zvíťazil:
Výsledok na Slovensku:
Andrej Kiska, Ing.
Výsledok v Topoľčiankach: Andrej Kiska, Ing.
A tak máme nového prezidenta, hlavu štátu Ing. Andreja Kisku na
nasledujúcich päť rokov.
Koľký je to prezident v poradí v našich dejinách?
Uvedomme si, že do roku 1918 sme boli súčasťou feudálneho štátu – Rakúsko-Uhorska. Hlavou štátu bol cisár, respektíve kráľ. Roku 1918,
keď vznikla Č-SR, funkciu hlavy štátu vykonáva volená osoba – prezident. Nás, občanov Topoľčianok, otázka počtu prezidentov zvlášť zaujíma, lebo naša obec po vzniku republiky bola vyhliadnutá ako „letné
sídlo“ česko-slovenských prezidentov.
Naše obecné zastupiteľstvo za starostu Ing. Pavla Mihóka na pamiatku uvedených prezidentov dalo vyhotoviť v roku 2001 žulovú tabuľu (130 x 80 x 3 cm), kde sú uvedené ich mená a roky, počas ktorých
zastávali úrad hlavy štátu.
PREZIDENTI NÁŠHO ŠTÁTU, KTORÍ POBUDLI V TOPOĽČIANKACH
1918 – 1935
1. TOMÁŠ G. MASARYK
2. EDVARD BENEŠ
1935 – 1938 5. 10. 1938 odstúpil,
22. 10.1938 emigroval do Londýna
14.3.1939 – 1945
3. JOZEF TISO
EDVARD BENEŠ
1945 – 1948
4. KLEMENT GOTTWALD
1948 – 1953
5. ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ 1953 – 1957
6. ANTONÍN NOVOTNÝ
1957 – 1968
7. LUDVÍK SVOBODA
1968 – 1975
8. GUSTÁV HUSÁK
1975 – 1989
9. MICHAL KOVÁČ
1993 – 1998
10. RUDOLF SCHUSTER
1999 – 2004
11. IVAN GAŠPAROVIČ
2004 – 2014
Tabuľa je umiestnená v priestoroch múzea Národného žrebčína
Topoľčianky.

dôvod, prečo bol veľmi obľúbený! Nikdy nezabudneme na spoločné
piatky, ktoré sme trávili nácvikom v kultúrnom dome, na svojský humor a preňho typické slovíčka „štipci (štipce)“, „es-ta-ta-ta“, „buďmo (na
zdravie)“. Vedel sa dôstojne povzniesť nad malichernosti tohto sveta.
Vravieval, že všetko, čo sa deje s každým z nás, potrebuje svoj čas. Čas
vyzrieť a dospieť. Rodinné zázemie, pohoda a teplo rodinného krbu
mu pomáhali napredovať v hudobnej tvorbe a prekonávať prekážky.
Pri jeho januárovej hospitalizácii na onkológii v Nitre sme ho spoločne
navštívili a v areáli nemocnice mu zahrali zopár ľudových piesní. Bol
neuveriteľne šťastný a prekvapený zároveň, a nám sa na chvíľu zdalo,
že sa zaručene vylieči. Práve vtedy sme mu odovzdali nami podpísanú
knihu Kultúrne dedičstvo Horného Požitavia, ktorá obsahovala aj
kúsok Topoľančeka. Po pár týždňoch však nabrala jeho loď života iný
kurz a začala sa neúprosne rútiť do búrky, z ktorej návrat nebol možný.
Smútočný obrad prebehol 27. 02. 2014 na miestnom cintoríne v Novej
Bani. Odprevadiť ho prišli okrem rodiny a príbuzných poslankyňa za
mesto Nová Baňa, riaditeľka ZUŠ p. Mgr. Urdová, starosta obce Topoľčianky Juraj Mesko, predseda ZDHS p. Baláž a iní. Nechýbali ani členovia MDO Topoľanček a Detská dychová hudba (Nová Baňa), ktorá na
počesť jej zakladateľa prijala pomenovanie Detská dychová hudba
Anatolija Micovčina. Za zvuku dychovej orchestrálnej skladby Záporožský march, Oči čierne a skladby s názvom Prvé kroky, ktorú dirigent
sám zložil pre detskú dychovku, sme sa s ním dôstojne rozlúčili. Opustil nás veľký ČLOVEK, ktorý nadovšetko miloval svoju rodinu, vnuka
Artura, hudbu a Topoľanček. Všetkým nám chýba a pociťujeme neskutočne prázdno, ktoré po ňom zostalo, no jeho odkaz bude aj naďalej
žiť v našich srdciach....
ODPOČÍVAJ V POKOJI, TOĽJA!!!

za MDO Topoľanček
Daša Kunkelová

Na tabuli nie sú uvedení dvaja prezidenti, ktorí Topoľčianky nenavštívili:
1. EMIL HÁCHA – bol prezidentom Č-SR od 30.11.1938 do 14.3.1939
2. VÁCLAV HAVEL – bol prezidentom Č-SR od 29.12.1989 do 1.1.1993
Tak máme nového prezidenta, Andreja Kisku. Do nastávajúceho
volebného obdobia mu prajeme dobré zdravie, štátnicku rozvahu
a múdrosť pre prospech našej vlasti.
SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Veríme, že neporuší tradíciu, navštívi Topoľčianky a jeho meno pripíšeme na tabuľu prezidentov. Hostiteľom
mu budú vďační občania a vedenie obce Topoľčianky.
- A. Lukáčová -

AKO SME VOLILI V 1. KOLE PREZIDENTSKÝCH VOLIEB

dňa 15. marca 2014 v Topoľčiankach okrsok č. 1okrsok č. 2 spolu
Počet oprávnených voličov zapísaných 1163
1182
2345
do zoznamu oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli 527
585
1112
vydané obálky			
Počet odovzdaných obálok
527
585
1112
520
576
1096
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov		
Percento zúčastnených voličov
45,31% 49,49% 47,42%
Počet platných hlasov odovzdaných okrsok č. 1okrsok č. 2 spolu
pre kandidátov
		
1. BÁRDOS Gyula
0
0
0
2. BEHÝL Jozef, Mgr.
5
0
5
3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.
4
7
11
4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc.
163
190
353
5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS
0
4
4
6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.
15
38
53
7. JURIŠTA Ján, PhDr.
6
7
13
8. KISKA Andrej, Ing.
130
122
252
9. KŇAŽKO Milan
62
68
130
10. MARTINČKO Stanislav
0
3
3
11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc.
4
1
5
12. MEZENSKÁ Helena, Mgr.
9
8
17
13. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD.
121
128
249
14. ŠIMKO Jozef, JUDr.
1
0
1
spolu odozdaných platných hlasov
520
576
1096
Zo zápisníc okrskových volebných komisii č. 1 a č. 2 v Topoľčiankach

3

Škola a čas

Tento školský rok je výnimočný v tom, že sa nesie v znamení
osláv 60. výročia otvorenia budovy školy na Litoměřickej ulici.
V poslednom príspevku, ktorý vyšiel pod názvom Šesťdesiatročná
dáma oslavuje, bolo písané o histórii školstva v našej obci a o oslavách, ktoré prebiehali v decembri
minulého roka.
Naša škola žije v tomto duchu
ďalej. Na začiatku nového kalendárneho roka, presne 19.01.2014
v nedeľu sa konal deň otvorených
dverí. 75 občanov obce si prišlo
prezrieť výstavu dnes už historických didaktických pomôcok, fotografií a iných materiálov. 350 fotografií vo formáte A4 zachytáva
žiakov školy od jej začiatkov až po
súčasnosť. Výstavu fotografií je
možné prísť si pozrieť kedykoľvek
do konca školského roka.
Vo februári prebiehal v našej
škole slávnostný zápis do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015. Zapísalo sa 31 detí z Topoľčianok,
Žikavy a Loviec. Z toho je do
dnešného dňa 7 odkladov povinnej školskej dochádzky . Budúci
prváci sa začnú ako prví vzdelávať
v novej budove školy, ktorá sa začala pristavovať k súčasnej budove. Zhodou okolností tiež vo februári (28.02.2014) . Výstavba sa má
ukončiť v auguste 2014. Tým sa

začne písať ďalšia nová kapitola
v živote našej školy. Prvýkrát v histórii Topoľčianok sa deti z Topoľčianok a okolia začnú vzdelávať
pod jednou strechou.
Minulosťou už budú budovy
školy U Ferusa, na Hradnej stráži,
na Cintorínskej ulici.....
Najlepšie vystihuje tieto zmeny známy výrok Cicera : „ Tempora
mutantur et nos mutamur in illis.“
(Časy sa menia a my sa meníme
s nimi). Výstavbou prístavby na
Litoměřickej ulici sa výrazne zlepšia podmienky našich detí pre
edukáciu a odstráni sa množstvo
problémov spojených s dochádzkou do školského klubu detí.
Mohlo by sa zdať, že len život
učiteľa sa nemení. No nie je tomu
tak, lebo sa musí neustále vzdelávať.
A preto aj v priestoroch našej
školy v týchto mesiacoch prebieha Národný projekt zvyšovania
kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy a športovej výchovy. Garantom projektu je Národné športové centrum ako priamo zriadená organizácia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Tento projekt je financovaný
zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľom je zvyšovanie kvalifikácie učiteľov s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na základ-

K obľúbeným a navštevovaným podujatiam
v Topoľčiankach už tradične patrí

STAVANIE MÁJA,
na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame.

Pekný a urastený strom, očistený od kôry
a vyzdobený farebnými stuhami
postavia topoľčianskym dievčatám chlapci
z dobrovoľného hasičského zboru
v stredu 30. apríla 2014 o 18.00 hod.
pred DKS Topoľčianky.
Podujatie nám svojím spevom a hudbou spríjemnia
dychová hudba Podhrušovan a folklórna skupina Topoľnica.
Pre návštevníkov podujatia budú napečené koláče, pripravený
chutný guláš a chýbať nebude ani stánok s cukrovinkami pre deti.

AKO SME VOLILI V 2. KOLE PREZIDENTSKÝCH VOLIEB

dňa 29. marca 2014 v Topoľčiankach okrsok č. 1okrsok č. 2 spolu
Počet oprávnených voličov zapísaných 1166
1192
2358
do zoznamu oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli 626
694
1320
vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
626
694
1320
Počet platných hlasov odovzdaných
615
682
1297
pre všetkých kandidátov
Percento zúčastnených voličov
53,69% 58,22% 55,98%
Počet platných hlasov odovzdaných okrsok č. 1okrsok č. 2 spolu
pre kandidátov
FICO Robert, doc. JUDr., CSc.
304
330
634
KISKA Andrej, Ing.
311
352
663
Spolu odozdaných platných hlasov
615
682
1297
Zo zápisníc okrskových volebných komisii č. 1 a č. 2 v Topoľčiankach

ných a stredných školách. Ide
o podporu zmien vo výučbe telesnej a športovej výchovy tak, aby
výučba bola zážitkom a motivujúca pre súčasnú generáciu detí
a mládeže. Súčasná mladá generácia nemá taký pozitívny vzťah
k športu a pohybu, ako to bolo
v minulosti.
Každoročne sa škola zapája do
vedomostných olympiád, športových, literárnych a výtvarných súťaží. Okresné a krajské kolá prebiehajú v týchto mesiacoch. Víťazov školských kôl už poznáme
a pripravujeme pre nich ku Dňu
detí slávnostné vyhodnotenie.
Bude spojené s oceňovaním
školskej výtvarnej súťaže: „Po stopách našich výtvarníkov“, ktorá
bola vyhlásená pri príležitosti 60.

výročia školy. Výtvarné práce sa
budú hodnotiť v dvoch kategóriách.
Prvá kategória sú žiaci 1. stupňa . Druhá kategória žiaci 2. stupňa. Témy súťaže: Zemanovičov
akvarel, Horniakova známka, Štikárovo reštaurátorstvo. Prečo takéto názvy tém? Určite všetci vieme, že ten prvý bol dlhoročný
učiteľ – výtvarník na našej škole
a ďalší dvaja sú bývalí žiaci našej
školy – známi výtvarníci.
Veríme, že všetky naplánované akcie budú prínosom a dobrou
spomienkou pre všetkých zainteresovaných a dôstojnou oslavou
60. výročia našej školy.
Mgr. Jozef Barát
riaditeľ školy

Ochutnávka vín
Topoľčianky
ZOSZZ, vinohradníci a Obec Topoľčianky
Vás pozývajú na
X. ROČNÍK OCHUTNÁVKY VÍN.
Ochutnávka vín sa uskutoční
v piatok a sobotu 25.- 26. 4. 2014 od 16:00 do 23:00 hod.
v Dome kultúry a služieb Topoľčianky
Otvorenie a vyhodnotenie súťaže sa uskutoční
v piatok 25. 4. 2014 o 16:00 hod.

Otvorenie turistickej sezóny
v obci Topoľčianky
V centre obce Vás pozývame vo štvrtok 1. mája 2014 navštíviť
OBECNÉ NÁRODOPISNÉ MÚZEUM
s odborným výkladom v čase od 09.00 do 15.00 hod.
Chýbať nebudú ani jarmočné stánky, stánky remeselníkov
a stánky s občerstvením.
Prajeme Vám príjemne prežitý deň a veľa pekných zážitkov.

Poďakovanie

Dovoľte mi, aby som zo srdca poďakovala všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dojímavú poslednú rozlúčku s mojím manželom Anatolijom Micovčinom. Moje veľké ĎAKUJEM patrí starostovi
obce Topoľčianky pánovi Jurajovi Meskovi za kondolenčný prejav,
hráčom dychovej hudby Topoľanček za bezchybný priebeh obradu,
ako aj za pomoc a podporu Romanovi Kováčovi, Eve Grossmanovej,
Michaele Pupákovej, Daši Kunkelovej a ostatným, ktorí sa zaujímali
o manželov zdravotný stav.
Maria Micovčinová
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„Náš park“
Tak ako každý rok, tak aj teraz
sa Vám prihováram prostredníctvom novín, aby som Vám mohla
oznámiť novinky o „Našom parku“, aj keď si myslím, že ste si ich
určite všimli aj sami. Ale predsa.
Oprava povrchového vodného
systému bola dňa 28. 3. 2014 z veľkej časti ukončená. Dňa 29.3.2014
o 11,43 hod. bol tento unikátny
vodný systém spustený za Veľkým
rybníkom a vode trvalo 67 minút,
kým sa dostala ku kúpalisku pri
Medveďa. Na tomto mieste sa systém rozdeľuje.. Jedna jeho časť
pokračuje do Labutieho jazierka
novovybudovaným povrchovým
tehlovým kanálom, následne popod povrch zeme až do Labutieho
jazierka, kde voda prepadá malým
vodopádom spodnou časťou do
jazierka, ale tiež aj vrchnou časťou
prepadom cez malú kovovú rúrku.
Druhá časť pokračuje do Kúpaliska pri Medveďovi a tretia časť
podzemným systémom do rybníka pri Kaplnke sv. Vendelína. Naplnenie kúpaliska a Labutieho jazierka vodou sa podarilo len vďaka každodennej obetavej práci
členov Občianskeho združenia
PARK TOPOĽČIANKY a nezanedbateľnej finančnej pomoci Lesov
Topoľčianky, za čo im patrí vďaka.
Ďalším plánom je sprevádzkovanie dvoch malých fontán pri skleníku a pod zámkom a tiež skultúrnenie priestoru po tenisových
kurtoch. Okrem týchto náročných
plánov samozrejme zostáva každodenná práca ako je čistenie ce-

lého kanála od lístia a nánosov,
obnovovanie zarastajúcich chodníkov v celom parku, vykášanie
náletových burín a kríkov a v neposlednom rade obnovenie niektorých malých stavieb ako sú
schody nad kúpaliskom, besiedky,
do ktorej chodil prezident Masaryk a iných. Oznam o brigádach
bude vyhlasovaný obecným rozhlasom a tiež aj na internetovej
stránke občianskeho združenia.
Každý môj článok som končila
tým, že v„Našom parku“ mi chýbajú len tie labute. Odteraz si budem
musieť želať niečo iné, lebo podľa
dostupných informácií a domčeka
na Labuťom jazierku je zrejmé, že
sa môj sen v krátkej dobe splní.
Chcela by som poprosiť všetkých
obyvateľov Topoľčianok, aby pri
prechádzkach v parku dali na svojich psíkov pozor, a aby upozornili
na to aj ostatných návštevníkov
parku, pretože labute sú vzácne a
určite všetci chceme, aby nám v
parku vydržali a mohli sme tieto
krásne tvory na Labuťom jazierku
obdivovať a tešiť sa z nich.
Ďalším mojím snom je obnovenie výsadby kvetov pred zámkom v parku, tak ako kedysi, aby
hneď pri vstupe do „Nášho parku“
bolo každému zrejmé, že park už
nie je to zanedbané miesto, kde sa
ľudia neodvážili ísť ďalej ako po
zámok, ale je miestom, kde každý
z nás si môže nájsť svoje miesto,
svoj kútik na odpočinok, prechádzky a šport nielen pri vstupe
do parku, ale v celom areáli „ Nášho parku“.
Ružena Gräffová

Zámok Topoľčianky
1. máj 2014
Počas dňa otvorených dverí bude Zámok Topoľčianky
ponúkať návštevníkom prehliadku muzeálnej expozície
dobového nábytku a historických bytových doplnkov.
V tento deň bude múzeum sprístupnené
v špeciálnom otváracom čase. Od 09.00 do 16.00 hod.
Vás sprievodkyne prevedú každú pol hodinu
po zámockých priestoroch.
Počas tohto dňa bude zámocká reštaurácia ponúkať
chutné a výhodné menu pre všetkých hostí.
Okrem toho budete mať možnosť posedieť si na nádvorí zámku
s občerstvením na terase.
Súčasťou ponuky bude aj možnosť degustácie miestnych vín
ponúkaných someliérmi priamo na nádvorí zámku.
To všetko a ešte viac nájdete v historických priestoroch
Zámku Topoľčianky.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Topoľčianky
ponúkajú 1. mája návštevníkom Topoľčianok
v čase od 9.00 do 16.00 hod:
l prehliadku Poľovníckeho zámku
l predaj mrazeného mäsa zo zveriny a okrasných drevín
(vo vlastnej predajni)
l poľovnícky guláš pri Poľovníckom zámku
l návštevu Zubrej zvernice Topoľčianky (vstupné zdarma)

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA MATRIKA ROK 2013

Počet občanov k 1. 1. 2013
2812
Počet občanov k 31. 12. 2013
2776
z toho žien: 1 215, mužov: 1 153, deti a mládež do 18 rokov: 408
Priemerný vek:			
42,03 roka
Deti do 15 rokov:			
346
z toho dievčatá: 154, chlapci: 192
Deti od 15 do 18 rokov:		
62
z toho dievčatá: 36, chlapci: 26
Občania od 18 do 104 rokov:		
2 368
z toho ženy: 1 215, muži: 1 153
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská: dospelí: 2 415, deti: 345
dospelí: 9
Národnosť česká:
Národnosť maďarská: dospelí: 6
Národnosť iná:
dospelí: 1
Narodených celkom:			
21
z toho chlapcov: 14, dievčat: 7
Zomrelo celkom: 			
34
z toho mužov: 16, žien: 18, dieťa: 0
26
Prihlásených občanov na trvalý pobyt
Odhlásených občanov z trvalého pobytu
49
Najstarší občania:
Mária Laktišová (zomrela 17.02.2013), Sidónia Foltánová (zomrela
09.08.2013), Ján Pulpitel, Jozefína Solčianska (zomrela 13.09.2013),
Alojz Rafaj (zomrel 13.04.2013), Mária Zálesňáková (zomrela
07.04.2013), Karol Haspra, Agáta Bratová, Alojzia Kodríková, Helena
Pechová, Alojzia Kmeťová, Sidónia Furdová (zomrela 09.09.2013), Mária Konopová, Mária Pernecká (zomrela 10.10.2013),
V roku 2013 bol 9 občanom zrušený trvalý pobyt na návrh vlastníkov
a občania boli prihlásení na trvalý pobyt na Obec Topoľčianky.
Sobáše:
Obec Topoľčianky – matrikárka obce zapísala do knihy manželstiev
v Obci Topoľčianky 43 sobášov, z toho Topoľčianky: 13 cirkevných
a 26 občianskych sobášov, Hostie: 3 cirkevné sobáše, Žikava: 1 cirkevný sobáš (z celkového počtu sobášov bolo 11 sobášov našich štátnych
občanov, ktorí uzatvorili manželstvo s cudzincami.) 		
Z celkového počtu 43 sobášov bolo 8 sobášov občanov našej obce:
Vypracovala: Mária Partlová, matrikárka

Nahliadli sme do matriky
december 2013 - marec 2014

Narodili sa:
Matej Sulan, rodičia Jaroslava Čapláková a Milan Sulan, Hlavná 273
Šimon Kováč, rodičia Ing. Barbora Kováčová a Ing. Karol Kováč, Litoměřická 28
Juliana Čulíková, rodičia Mária Čulíková a Ing. Vladimír Čulík, Holešovská 26
Michal Maurery, rodičia Mgr. Jana Maureryová a Mgr. Andrej Maurery, Moravecká 19
Samuel Slamka, rodičia Mgr. Silvia Slamková a Roman Slamka, Žitavanská 45
Juraj Šproch, rodičia Elena Tomeková a Michal Šproch, Hostianska 29
Radoslav Blažek, rodičia Dana Nižňanská a Radoslav Blažek, Mlynská 6
Sofia Bieliková, rodičia Michaela Bieliková a Michal Bielik, Hrádza 24
Hana Kučerková, rodičia Katarína Kučerková Partl a Anton Kučerka, Litoměřická 10
Nina Bieliková, rodičia Mgr. Jarmila Bieliková a Ján Bielik, Hlavná 80
Sobáš uzatvorili:
Jozef Hudec a Marta Antalíková, 13.12.2013 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Jozefína Krésová, SNP 2, zomr. 3.12.2013 vo veku 85 rokov
Ernest Čepček, Mlynská 46, zomr. 20.1.2014 vo veku 79 rokov
Júlia Kóňová, Hlavná 115, zomr. 23.1.2014 vo veku 86 rokov
Zuzana Žarnovičanová, Hlavná 279, zomr. 11.2.2014 vo veku 76 rokov
Pavel Števula, Záhradnícka 13, zomr. 14.3.2014 vo veku 84 rokov
Rudolf Furda, Partizánska 28, zomr. 26.3.2014 vo veku 84 rokov

1. máj - Deň otvorených dverí
v Château Topoľčianky
Stalo sa príjemnou tradíciou, že prvý máj nesymbolizuje len začiatok
najzamilovanejšieho mesiaca, ale taktiež chuť kvalitného vína.
V Topoľčiankach sa tak každoročne stretávajú priaznivci lahodného moku
a magickej atmosféry. A nebude to inak ani tento rok... Pozývame Vás
1. mája do Topoľčianok, kde sa opäť uskutoční verejná degustácia našich
vín spojená s prehliadkou pivníc. V ponuke bude viac ako 80
degustačných vzoriek. Vaše detské ratolesti sa môžu vyšantiť v detskom
kútiku. Radi Vás privítame aj na Zámku v Topoľčiankach, kde bude verejná
degustácia a vyhodnotenie šiesteho ročníka prvej čisto ženskej
hodnotiteľskej súťaže vín Vienále Topoľčianky 2014.
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Beh oslobodenia Topoľčianok

Posledná marcová sobota v tomto roku bola v Topoľčiankach opäť
športovým sviatkom. Vďaka OZ Park Topoľčianky v stále krajšom našom
parku sa uskutočnil už 40. ročník Behu oslobodenia Topoľčianok, ktorý organizovala obec Topoľčianky a ZŠ v spolupráci s DHZ, KOB, ZO
SZPB a ŠK Polícia, za podpory ZO SZZ, PZ Breziny so sídlom v Topoľčiankach, PMMONT, ZRPŠ pri ZŠ a DV COOP Jednota SD, ČZ Topoľčianky.
Pred pretekmi sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pomníku SNP. Za účasti vzácnych hostí Mgr. Mariána Kéryho, poslanca NR SR,
Dr. Jozefa Havla, predsedu OV SZPB v Nitre a Mgr. Milana Galabu, vedúceho OÚ OŠ v Nitre predniesol slávnostný prejav starosta obce Juraj
Mesko.
Po skončení pietneho aktu nasledovali preteky v detských a žiackych kategóriách v počte 150 účastníkov, ktorým boli odovzdané spomienkové plakety. Najlepší dostali vecné ceny a diplomy. Počas vyhlasovania týchto výsledkov boli ocenení zakladatelia a dlhoroční organizátori tohto podujatia pamätnými listami starostu obce Juraja Mesku a
predsedu OV SZPB Dr. Jozefa Havla.
Pretekov v kategóriách dorastu a dospelých sa zúčastnilo 142 pretekárov. Štart takéhoto počtu účastníkov zanechal veľký dojem. Vyhodnotenie pretekov v týchto kategóriách spojené s občerstvením a odovzdaním vecných cien a finančných odmien najlepším sa uskutočnilo
vo vynovených priestoroch ZŠ Topoľčianky. Okrem toho všetci pretekári dostali spomienkové plakety. Ich pochvalné vyjadrenia na prostredie
pretekov a ich organizáciu sú veľkým poďakovaním všetkým, ktorí sa
podieľali na realizácii tohto prekrásneho podujatia.
Výsledky uvádzame v poradí na prvých troch miestach v týchto kategóriách.
Dievčatá MŠ: 1. K.Miklóšová, Levice, 2. P. Koišová, Nitra, 3. R. Fáberová,
Topoľčianky,
Chlapci MŠ: 1. B. Boniš, Lovce, 2. S. Majerský, Bratislava, 3. D. Fekiač,
Topoľčianky
Dievčatá ZŠ nar. 2006-2007: 1. I. Cigáňová, Topoľčianky, 2. M. Novotová, Zlaté Moravce, 3. D. Cibiriová, Topoľčianky
Chlapci ZŠ nar. 2006-2007: 1. A. Mihál, Topoľčianky, 2. A. Benč, Topoľčianky, 3. D. Šánta, Levice
Dievčatá ZŠ nar. 2004-2005: 1. D. Chorvátová, Kozárovce, 2. A. Kováčová, Trenčín, 3. G. Laktišová, Topoľčianky
Chlapci ZŠ nar. 2004-2005: 1. M. Boniš, Topoľčianky, 2. D. Haspra, Nitra,
3. G. Orlík Topoľčianky
Dievčatá ZŠ nar. 2002-2003: 1. K. Jánošová, Levice, 2. H. Eliášová, Sľažany, 3. D. Zaťková, Sľažany
Chlapci ZŠ nar. 2002-2003: 1. M. Drienovský, Obyce, 2. T. Trubáčik, Sľažany, 3. M. Kollár, Obyce
Dievčatá ZŠ nar. 2000-2001: 1. M. Mrázová, Topoľčianky, 2. R. Nyulassyová, Topoľčianky, 3. G. Kováčová, Trenčín
Chlapci ZŠ nar. 2000-2001: 1. V. Šimek, Rajec, 2. D. Cesnek, Rajec, 3. M.
Koiš, Nitra
Dorastenky (1 650 m) rok nar. 1996-1999: 1. L. Drahovská, Piešťany, 2.
Orolínová, Žikava, 3. T. Bobčeková, Nitra
Dorastenci (2 650m) rok nar. 1996-1999: 1. P. Ziman, Veľký Ďur, 2. R.
Borčin, Klatová Nová Ves, 3. O. Kaločai, Jedľové Kostolany
Ženy do 34 rokov (12 000m): 1. P. Fašungová, Banská Bystrica, 2. B.
Listopadová, Banská Bystrica, 3. N. Benyó, Nové Zámky
Ženy od 35-49 rokov (12 000m): 1. J. Hudáková, Trenčín, 2. S. Krnáčová,
Čierne Kľačany, 3. S. Havranová, Tlmače
Ženy od 50 rokov a viac (12 000m): 1. A. Portášiková, Skalica, 2. Z. Balážová, Partizánske, 3. H. Barančíková, Považský cukor
Muži do 39 rokov (12 000m): 1. I. Magyar, Šurany, 2. M. Valkovič, Čierne
Kľačany, 3. M. Kulich, ŠK Delfín

Foto Pavol Čepček, BEST FOTO

Organizačný výbor I. ročníka Behu Oslobodenia Topoľčianok

Muži od 40-49 rokov (12 000m): 1. J. Hudák, Trenčín, 2. M. Furár, BK
Hory zhora, 3. O. Vasko, Opatovce nad Nitrou
Muži od 50-59 rokov (12 000m): 1. P. Portášik, Skalica, 2. E. Páleník,
Trenčín, 3. J. Môcik, Cerovo
Muži od 60 rokov (12 000m): 1. J. Pobuda, Veľké Vozokany, 2. M. Samec,
Partizánske, 3. L. Urbanovič, Čierne Kľačany
Rekreačné bežkyne-ženy bez rozdielu veku (3 800m): 1. I. Miklóšová,
Levice, 2. L. Kecskésová, Nové Zámky, 3. C. Krnáčová, Vyhne
Rekreační bežci-muži bez rozdielu veku (3 800m): 1. S. Jánoš, Levice,
2. E. Kozolka, Nitra, 3. B. Hajtman, Nové Zámky
Mgr. Ladislav Šusták

Foto Pavol Čepček, BEST FOTO

Pozývame Vás:
11. 5. 2014 o 15:00 hod. Kultúrny program detí MŠ a žiakov ZŠ
venovaný mamičkám a starým mamám pri príležitosti sviatku „Dňa
matiek“
15. 5. 2014 Rozpoviem Ti rozprávku, umelecký prednes ľudovej rozprávky, určené pre žiakov V. ročníkov ZŠ okresu Zlaté Moravce
18. 5. 2014 o 15:30 hod. – Súťažná prehliadka folklórnych choreografií s názvom „IDÚ HRAŤ“, usporiadaná KOS Nitra v spolupráci s OcÚ
Topoľčianky, na ktorú do publika srdečne pozývame našich spoluobčanov, vstup voľný
25. 5. 2014 o 15:30 hod. - BIELE MARGARÉTY, kabaretné predstavenie mládežníckeho súboru Veľké Vozokany v rytme melódií slovenských piesní 30. – 50. rokov 20. storočia, doplnené tancami a pútavým
dejom o láske
V dňoch 1.6.2014 - 30.6.2014 sa uskutoční v Múzeu v Zlatých Moravciach VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z PRIEREZU TVORBY PAĽA ČEPČEKA.
Uskutočnilo sa:
27.3.2014 Slávnostné stretnutie pri príležitosti sviatku „Dňa učiteľov“
29.3.2014 Beh oslobodenia Topoľčianok, 40. ročník
Slávnostný obrad kladenia vencov k pomníku padlých vojakov pri
príležitosti 69. výročia oslobodenia obce Topoľčianky
4.4.2014 Starostovská kvapka krvi
Touto cestou vyslovujeme veľké poďakovanie všetkým darcom !
8. a 9. 4. 2014 Jarný lúčik, súťaž v prednese poézie určená pre deti MŠ
Topoľčianky
10.4.2014 Piesne starých materí, určené pre I. stupeň žiakov ZŠ Topoľčianky
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Zo zápisnice z dvadsiateho prvého verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 19. novembra 20133
V bode č. 1 a 2) Poslanci prerokovali základné procedurálne úkony
V bode č. 3) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ

- vykonať inventúru v Tatran n.o. Topoľčianky - splnené
- zabezpečiť - odstránenie kvetináčov s vysadenými tujami pred budovou HOTEL Národný dom ako aj odstránenie vodorovných bielych čiar
- čiast. splnená
- zabezpečiť označenie v centre obce smerovými tabuľami, kde sa nachádza verejné WC a budova OcÚ - objednané
- objednať vytýčenie pozemkov parcelné číslo: 631,632,634 - objednané
- zabezpečiť osadenie kvetináčov pozdĺž zaoblenia cesty od Ulice Machulinskej po Ul. Hlavnú na stranu od cesty, ktorá ohraničuje pešiu zónu
obce Topoľčianky - splnené
V bode č. 4) Schválenie prenájmu časti parcely 1561/12 - výstavba nového
pavilónu v ZŠ, Ulica Litoměřická 32. Poslanci schválili.
V bode č. 5) Schválenie zmluvy o spolupráci na zabezpečenie prístavby
školského zariadenia. Poslanci schválili.
V bod č. 6) Schválenie zmluvy o nájme na prenájom pozemkov, parcelné
číslo 4635/1 ktoré sú zapísané na LV č. 1552. Poslanci po dlhšej diskusii
schválili.
K bodu č. 7) Schválenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy so
spoločnosťou ELSE PLUS s.r.o.. Poslanci po dlhšej diskusii schválili.
V bode č. 8) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
– predložil Ing. Bartolomej Pavkov – hlavný kontrolór obce. Poslanci
vzali na vedomie.
V bode č. 9) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Petíciu občanov o zrušenie
uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Topoľčianky schvaľujúceho
výstavbu bytových domov 16 b. j. a 8 b. j. na pozemku parc. č. 4635/1 k.
ú. Topoľčianky na ulici SNP. Poslanci po diskusii neprijali návrh petície.
V bode č. 10) Prehodnotenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov s TATRAN TOPOĽČIANKY, n.o. a Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa
09.12.2010. Poslanci neschválili úpravu zmluvy.
V bode č. 11) Plnenie rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2013, poslanci vzali na
vedomie.
V bode č. 12) Poslanci schválili tretiu úpravu rozpočtu obce za rok 2013
– rozpočtové opatrenie č.4/2013
V bode č. 13) Interpelácie poslancov:
JUDr. Gräffová - písomne vyzvať nájomcu TATRAN TOPOĽČIANKY, n.o.,
aby odstránil porušenie zmluvy a jej dodatku č. 1 v primeranej lehote
- komisii životného prostredia úlohu - návrh na úpravu okolia pamätníka padlých hrdinov
JUDr. Oravcová – zabezpečiť poistenie nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Topoľčianky, ktoré v súčasnosti prevádzkuje Tatran, n. o.
Mgr. Klečka - pri príprave rozpočtu na rok 2014 zohľadniť možnosť
vybudovania krytej autobusovej zastávky pri spoločnosti AGROK s. r. o.
Ing. Oľga Valkovičová – informovala o žiadostiach o poskytnutie dotácie na rok 2014.
V bode č. 14) Rôzne
p. Števčík – otázky vo veciach: Tatranu n.o., premávka na Ulici Hostianska, parkovanie na Ulici Machulinskej, kanalizácia v obci
p. Hudec Dušan – upozornil na zlý stav chodníka ku základnej škole
p. Hudec – most na Parkovej ulici - zlý technický stav a veľkoobjemové
kontajnery
p. Hrdlovič – vo veci kontroly spaľovania biologického odpadu

Zo zápisnice z dvadsiateho druhého verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 12. decembra 2013
V bode č. 1 a 2) Poslanci prerokovali základné procedurálne úkony
V bode č. 3) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ

- písomne vyzvať nájomcu TATRAN TOPOĽČIANKY, n.o.,aby odstránil
porušenie zmluvy a jej dodatku č. 1 v primeranej lehote - splnené
- zabezpečiť poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve obce, ktoré v súčasnosti prevádzkuje Tatran Topoľčianky, n. o. V plnení.
- predložiť návrh na úpravu okolia pamätníka padlých hrdinov. Úloha
čiastočne splnená.
V bode č. 4) VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky. Poslanci schválili.
V bode č. 5) VZN č. 2/2014 o úhradách a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané Obecným úradom v Topoľčiankach. Poslanci schválili.
V bode č. 6) VZN č. 3/2014 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky. Poslanci schválili.
V bode č. 7) VZN č. 4/2014 o výške úhrad za krátkodobý prenájom hnuteľ-

ného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Topoľčianky. Poslanci schválili.
V bode č. 8) VZN č. 5/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Poslanci schválili.
V bode č. 9) VZN č. 6/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok
2014. Poslanci schválili.
V bode č. 10) Štvrtá úprava rozpočtu obce za rok 2013 – rozpočtové opatrenie č.7/2013, poslanci schválili.
V bode č. 11) Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelanie detí v CVČ. Poslanci schválili.
V bode č. 12) Žiadosti občanov a organizácií:
- TREBAN s. r. o., predĺženie nájmu nehnuteľnosti - „Garáže“ - schválené
- Ivan a Melánia Čepcoví o odpredaj pozemku - odložené
- Jarmila Klučiarová o predĺženie nájomnej zmluvy - schválené
V bode č. 13) Interpelácie poslancov:
Ing. Radimír Siklienka, PhD. - zabezpečiť plnenie úloh uvedených v
bode 3 zápisnice zo zasadnutia Komisie životného prostredia a pôdohospodárstva konaného dňa 09.12.2013
JUDr. Jana Oravcová - požiadať Národný žrebčín Topoľčianky o vyčistenie územia na ul. Parkovej pri potoku od mosta za 4-bytovku.
JUDr. Ružena Gräffová - upozorniť majiteľov skládok dreva na Cintorínskej ulici a na ul. Dlhovského, aby skládku odstránili.
Mgr. Klečka - preveriť stav po terénnych úpravách na Vígľašskej ulici,
ktoré realizoval p. Ježovič, či nehrozí poškodenie majetku občanov
V bode č. 14) Rôzne
Starosta –poďakoval všetkým pracovníkom a pracovníčkam OcÚ, ktorí pripravili akciu, ktorá sa uskutočnila 7.12. 2013 – Uvítanie sv. Mikuláša.
p. Libor Paulen – žiada odstránenie skládky za jeho pozemkom, upraviť tuje
p. Bielik – mal by sa zriadiť miestny podnik na zabezpečenie zníženia
nezamestnanosti
p. Hudec –posunúť radar pri vojenských stavbách bližšie do centra obce, kde je väčší pochyb chodcov, osadiť druhé podobné zariadenie,
komu patria zberné nádoby na použité šatstvo a obuv, plán, kde sa
začne robiť kanalizácia

Zo zápisnice z dvadsiateho tretieho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 18. februára 2014
V bode č. 1 a 2 ) Poslanci prerokovali základné procedurálne úkony
V bode č. 3) Informácie starostu o činnosti v obci podal Juraj Mesko –
starosta obce
V bode č. 4) Schválenie zodpovednej osoby na prevenciu proti požiarom v obci. Poslanci schválili Ing. Róberta Ambru.
V bode č. 5) Dodatok k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie prístavby
školského zariadenia – poslanci schválili.
V bode č. 6) Poslanci schválili výšky dotácií pre žiadateľov v zmysle VZN
č. 4/2013
V bode č. 7) Poslanci schválili Návrh rozpočtu obce pre r. 2014 – 2016
a vzali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce pre r. 2014 – 2016
V bode č. 8) Poslanci schválili Návrh programového rozpočtu obce pre
r. 2014 – 2016
V bode č. 9) Poslanci schválili Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného
kontrolóra obce Topoľčianky na obdobie r. 2014 – 2020
V bode č. 10) Poslanci schválili Návrh plánu práce hlavného kontrolóra
obce Topoľčianky na I. polrok 2014
V bode č. 11) Poslanci vzali na vedomie Správu o inventarizácií majetku obce k 31.12.2013
V bode č. 12) Poslanci schválili Zámer na odpredaj majetku obce– z
dôvodu osobitného zreteľa na základe žiadosti p. Mgr. Michala
Adamca.
V bode č. 13) Žiadosti občanov a organizácií:
- Martin Lazicius - prenájom pozemku - schválené
V bode č. 14) Interpelácie poslancov
Mgr. Klečka –vybudovanie chodníka pre peších v úseku od Zelenej
žaby po Drevosklad. S JUDr. Oravcovou sme zistili, že tento prísľub
nebudeme môcť zrealizovať, pokým nedôjde k odkúpeniu pozemkov, ktoré tam nevlastníme.
V bode č. 15) Rôzne
Starosta – o investičnom zámere Energetické zhodnocovanie plastových obalov v Zlatých Moravciach – „Spaľovňa“ – nesúhlasí s projektom
p. Ján Krta – dve kamery, či fungujú
Zo zápisníc vybral R. Kazík
Plné znenie zápisnice je na obecnom úrade alebo na stránke obce
www.topolcianky.sk
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Úspešná účasť FoTOP na AMFO
AMFO je v súčasnosti najväčšou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku s dlhoročnou tradíciou. V tomto roku
prebieha už jej 42. ročník. Vyhlasovateľom AMFO je Národné
osvetové centrum a jednotlivé
kolá prebiehajú pod gesciou krajských a regionálnych osvetových
stredísk. Fotoklub FoTOP Topoľčianky sa tejto súťaže zúčastňuje
už niekoľko rokov a výsledkom
nášho snaženia je viacero získaných cien na všetkých stupňoch

súťaže, vrátane celoslovenského.
Tohtoročné regionálne kolo
AMFO okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa usporiadalo Krajské
osvetové stredisko v Nitre. Znovu
sa ukázalo, že náš fotoklub patrí k
významným hráčom na poli amatérskej fotografie. Na regionálnom kole AMFO v Nitre získali
naši členovia ocenenia vo všetkých vekových kategóriách. Medzi najmladšími fotografmi v kategórii do 16 rokov vyhral Marcel
Meluš cenu za dve čiernobiele
fotografie Odraz a Patrulla Águila

Ocenená fotografia Radimíra Siklienku mladšieho „Let“

Španielska letka. Aj Marcelove farebné fotografie Miešačka, Východ slnka Viedeň, Mesiac a Firefighters in action boli odmenené,
tentokrát čestným uznaním, ktoré
si v tejto kategórii prevzal aj Radimír Siklienka mladší za fotografie
Let, Odvážny skok a Pohľad
dravca. V kategórii autorov do 21
rokov farebná fotografia získal
čestné uznanie Richard Sládek za
fotografie Veternica hájna a Srnec.
Nechýbali sme samozrejme ani
v najviac obosielaných kategóriách autorov nad 21 rokov, kde za
čiernobiele fotografie Vlaňajšie
makovice a Púpava získal čestné
uznanie Pavel Kováč a za fotografie Osvietený a Zakázaný svet Tatiana Orolínová. Čestné uznanie
získal aj náš nový člen Jozef Pažitný za farebné fotografie Čajky
a Portrét nočného motýľa.
Všetky ocenené fotografie postupujú na krajské kolo AMFO,
ktoré sa bude v tomto roku konať
v Nesvadoch. Do tohto kola boli
vybrané aj fotografie našich ďalších členov Moniky Gduľovej, Pavla Čepčeka, Milana Horvátha a Miroslava Mihálika. Ocenené a ďalšie

Náš najstarší člen Pavel Kováč
preberá cenu na regionálnom
AMFO v Nitre (foto R. Siklienka)

vybrané fotografie z regionálneho kola AMFO boli v marci
a začiatkom apríla vystavené na
veľmi reprezentatívnej výstave
v OC Galéria Mlyny Nitra. Ďalšie
informácie o činnosti nášho fotoklubu nájdete na
www.fotop.sk
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
predseda fotoklubu
FoTOP Topoľčianky

Ocenenie ministrom

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
si Vás dovoľuje srdečne pozvať na

XIV. ročník
otvorenia novej jazdeckej, turistickej
a chovateľskej sezóny 2014.
09.00 hod.
10.00 hod.
14.00 hod.

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva si 28. marca z rúk
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzali Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Za celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu v prospech rozvoja základného školstva bol
medzi ocenenými aj Mgr.Ladislav Šusták. Slávnostné podujatie, ktoré
sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.
Ocenenia nesúce meno sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri
príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom, ale aj pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života už od roku 1999.

Otvorenie jazdiarne a hipologickej expozície
Verejné tréningy športových koní
Slávnostný galaprogram

Nenechajte si ujsť možnosť sledovať galaprogram z pohodlia tribún.
Ponúkame Vám možnosť rezervovať si miesta na tribúne na Galaprogram vopred. Vstup na tribúny bude povolený len s platnou vstupenkou. Predpredaj vstupeniek v sieti TICKETPORTAL alebo na tel. č. :
+421 2 529 333 23.
Predaj bude pokračovať na mieste (stánok s predajom suvenírov
NŽ Topoľčianky) počas Dňa otvorených dverí 1. mája 2014 od 09.00
hod. Predpredaj vstupeniek bude ukončený po vypredaní množstva
určeného na predpredaj. Upozorňujeme však, že počet miest bude
limitovaný. CENA VSTUPENKY NA GALAPROGRAM (vrátane 20%
DPH):
- deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby:
zdarma
3,- EUR
- predpredaj (osoba)
- dopredaj vstupeniek počas DOD 1. mája (osoba) 4,- EUR

Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 9. júna 2014 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Pracovníci firmy odvezú elektroodpad
priamo spred domov občanov, preto je potrebné tento elektroodpad
vyložiť pred svoj rodinný dom. V elektronickom zbere je možné likvidovať: veľké a malé domáce spotrebiče, informačné technológie
a telekomunikačné zariadenia, spotrebnú elektroniku, elektronické
a elektrické náradie (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) a pod.

Fotoklub FoTOP Vás pozýva

na vernisáž už piateho ročníka Medzinárodnej fotografickej výstavy, ktorá sa uskutoční v stredu 30. apríla
2013 o 19.00 hod. v Zámku v Topoľčiankach. Hlavnými
organizátormi výstavy sú FoTOP fotoklub Topoľčianky, obec Topoľčianky a Hotel Zámok Topoľčianky. Na výstave budú prezentovať svoje fotografie členovia fotoklubu FoTOP Topoľčianky a hostia z družobných Litoměříc František Diviš (predseda fotoklubu PORTA) a Petr
Hermann, Karel Pech, Josef Rotter a Miroslav Zimmer (členovia skupiny FotoporoT). Na vernisáži budú odovzdané ceny víťazom ďalšieho
kola fotosúťaže TOP FoTOP, tentokrát na tému REPORTÁŽ. Súčasťou
vernisáže bude koncert skupiny MUSICANTICA SLOVACA v kupole
Zámku v Topoľčiankach.
Výstava bude otvorená v nedeľu 27.4. 2014 v čase od 17:00 - 20:00,
v pondelok a utorok 28.4. a 29.4. 2014 v čase od 16:00 - 19:00,
v stredu 30.4. 2014 po vernisáži a vo štvrtok 1.5.2014 od 8:00 - 18:00.
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Horská cyklistika a Topoľčianky

V Topoľčiankach sa začína rozširovať a rozvíjať športová disciplína
– horská cyklistika. Nachádzame sa na rozhraní dvoch pohorí: Tribeč
a Pohronský Inovec, čo sú vynikajúce predpoklady pre tento šport.
V priebehu dvoch hodín vieme prejsť napríklad z Topoľčianok cez Hrušov na Jedľové Kostoľany – Drieňovú a späť , zažijeme scenériu okolia
za krátky čas. Preto si dovolím zmeniť výrok: Najkrajší pohľad na svet je
zo sedla bicykla.
Doteraz sa naši cyklisti zúčastňovali jednotlivo na pretekoch, no od
roku 2014 je oficiálne zaregistrovaný Športový klub Topoľčianky. Zameranie klubu je účasť na pretekoch v tomto odvetví v rámci Slovenského
pohára , kde sú dve disciplíny: XCM , čo sú vytrvalostné maratóny v dĺžke od 60 – 120 km, kde sa nastúpa 1500 až 2500 výškových metrov.
Polmaratóny sa jazdia 40-60km s prevýšením do 1500m a ešte je kategória Hobby s nižšou náročnosťou pre širokú verejnosť. Najlepšie sa
darí na najdlhších tratiach Petrovi Richterovi, ktorý vo svojej vekovej
kategórii nad 50 rokov získal už zopár medailí a v rokoch 2012 aj 2013
obsadil celkovo krásne 4. miesto v Slovenskom pohári, ktorý jazdí už 12
rokov. Máme zastúpenie aj v ženskej kategórii, kde sa Helenka (Beňová)
Ďuricová často umiestňovala v prvej trojke a v Slovenskom pohári sa
umiestnila dva roky po sebe rovnako na 4.mieste. Tretiu sezónu začínajú aj Martin Laktiš (1.zimný MTB maratón v Bratislave: 2013 obsadil
12.miesto, 2014 6.miesto) a Peter Haspra. Na pretekoch sa z Topoľčianok zúčastňujú aj Mário Ondriaš s manželkou Helenou a synom Samkom a Roman Bielik. Súťaží sa na horských bicykloch len v teréne so
širokými a odpruženými kolesami . Na jednotlivých maratónoch sa
celkovo zúčastňuje aj viac než 600 pretekárov. Štartuje sa na námestiach miest a obcí s veľkou diváckou kulisou.
Ale hlavná priorita pre fungovanie cyklo-klubu v Topoľčiankach je
mládež a s tým spojená účasť v druhej olympijskej disciplíne horskej
cyklistiky - XCO v Slovenskom pohári, čo je najvyššia liga . Už v minulom
roku si chlapci zmerali sily s rovesníkmi z celého Slovenska a výsledkami
nesklamali. Timotej Laktiš dosiahol 4. a 5. miesto, Timotej Bugár a Patrik
Chren obstáli v strede štartovného pola. Treba dodať, že konkurencia je
z profesionálnych klubov v rámci našej krajiny , napríklad klub CyS Žilina, kde vyrastali Saganovci. Na Zelenej stope v Banskej Bystrici sme
zabodovali aj naplno: Matúš Števula v kategórii 17-18 rokov 3. miesto,

Dorast vo finále
Dorastenci Tatrana Topoľčianky sa 15. februára 2014 zúčastnili 16.
ročníka halového turnaja PP Invest Cup pod záštitou Oblastného zväzu
Nitra. Pod vysokú úroveň podujatia sa podpísalo 30 tímov z okresov
Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Nové Zámky. Dorastenci Tatrana boli nasadení do hlavnej časti turnaja, pretože po jesennej časti tohto súťažného
ročníka obsadili prvé miesto vo svojej súťaži. Chlapci si vybrali „smolu“
hneď na začiatku turnaja, keď sa zranil brankár Slaninka a celý turnaj
odchytal hráč Adam Mesko. Tento handicap zverenci trénera Mariána
Zlatňanského nahradili vysokou efektivitou v útočnej fáze, o čom svedčí aj najvyšší počet nastrieľaných gólov zo všetkých tímov /28/. Problém
im nerobili ani mužstvá z vyšších súťaží, ako sú Chrenová a Veľké Zálužie.
Svojou bojovnou, kolektívnou a disciplinovanou hrou sa prebojovali do
finále, kde však v dramatickom priebehu prehrali s obhajcom titulu Močenkom v pomere 2:3 a obsadili 2. miesto. V individuálnych oceneniach
sa stal Jaroslav Antal najlepším strelcom turnaja s 11 gólmi a Patrik Borčin bol zaradený do najlepšej zostavy celého turnaja. Toto podujatie
našim hráčom spestrilo zimnú prípravu a zároveň sa ukázala morálna
sila mužstva. Dobrá spolupráca hráčov s realizačným tímom je toho
ukazovateľom. Naši chlapci veľmi dobre reprezentovali Obec Topoľ
Topoľčianky nielen na ihrisku, ale aj počas voľna medzi zápasmi.
Pri tejto príležitosti by sme chceli osloviť občanov Topoľčianok, aby
si našli čas a prišli podporiť našich žiakov, dorastencov a mužov v majstrovských zápasoch, ktoré sa budú konať už v prvej polovici marca.
Uvítame akúkoľvek podporu a pomoc ľudí, ktorým futbal v Topoľčiankach nie je ľahostajný.
Turnaj odohrali: Milan Slaninka, Adam Mesko, Matej Cigáň, Dávid
Minár, Jaroslav Antal, Samuel Fabián, Marek Belica, Patrik Borčin, Christián Beňo, Adam Kunský. Tréner: Marián Zlatňanský a vedúci mužstva
Ján Ďuriš.
Samuel Belan, predseda Tatran Topoľčianky

2. miesto Timotej Bugár medzi 13-14 ročnými a Timotej Laktiš bol dokonca na 1. mieste medzi 9-10 ročnými.
K tomu, aby sa dosiahol aspoň čiastkový úspech je potrebné najazdiť tisíce kilometrov. Môžete nás stretnúť napríklad na trasách: Hostianske, Hrušov, Benát , Inovec, Zubria obora, Krížne cesty... Cestnej premávke sa vyhýbame, asi viete prečo. Tento šport so sebou prináša zážitky aj
v podobe krásnych výletov v našom okolí, kde sme v prírode a vidíme
jej prerod od pučania až po nádherné , jesenné sfarbenie lístia.
Jednotlivé preteky sú rozmiestnené od Skalice po Košice, takže je
to náročné hlavne na cestovanie. Samozrejme, že bez podpory rodiny
a aj partnera – Vinárske závody Topoľčianky nie je možné napredovanie,
preto im patrí VĎAKA.
- M.Laktiš -

Prehľad počasia za rok 2013
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov/m²

Január
- 0,6
78,7
Február
2,1
90,8
Marec
3,4
125,7
Apríl
8,9
25,5
Máj
15,6
82,7
Jún
19,8
94,2
Júl
22,1
21,2
August
21,2
94,9
September
14,4
84,4
Október
12,4
24,3
November
6,6
72,1
December
2,9
18,3
Priemerná teplota roka 2013 bola 10,7 °C. Na územie našej obce
padlo 812,8 litrov vody na 1 m². Rok predtým to bolo 559,5 litrov.

Prehľad počasia za január – marec 2014
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov/m²

Január
3,8
Február
5,5
Marec
8,5
Za povšimnutie stojí porovnať teploty týchto
s minuloročnými teplotami.

32,2
50,6
45,5
troch mesiacov
– M. Šabík –

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.
Veselú Veľkú noc plnú slniečka, radosti,
milých priateľov a pekných chvíľ v kruhu
svojich najbližších Vám zo srdca prajú
členovia redakčnej rady Našich Topoľčianok.
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