november, číslo: 3/2012, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania!
Pomaly sa blížime k úspešnému
ukončeniu stavebných prác v rámci
realizácie projektu „Revitalizácia
centrálnej časti obce Topoľčianky –
II. etapa“, ktorý je financovaný
z nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Je to v poradí už piaty úspešný
projekt financovaný z týchto zdrojov. Som nesmierne rád, že dnes
môžem skonštatovať, že všetky
uvedené projekty pripravované
spolu s poslancami OZ, pracovníkmi OcÚ, členmi jednotlivých komisií
pôsobiacich pri OZ Topoľčianky
pre programovacie obdobie rokov
2007 – 2013 boli v rámci schvaľovacieho procesu 100% úspešné.
Prvým schváleným projektom
bola „Rekonštrukcia ZŠ na Ul.
Litoměřickej“ a následne „Rekonštrukcia MŠ na Ul. SNP.” Úspešná
realizácia obidvoch projektov ma
teší predovšetkým z dôvodu, že
v objekte ZŠ na Ul. Litoměřickej sme
pred rekonštrukciou riešili už
takmer havarijný stav plynovej kotolne. Dnes môžeme skonštatovať,
že v Topoľčiankach majú deti, či už
v predškolských zariadeniach, alebo v samotnej ZŠ vytvorené optimálne podmienky pre rast a rozvoj
osobnosti.
Ďalším úspešným projektom
bola „Rekonštrukcia hasičského
domu, ktorý dnes predstavuje moderný objekt slúžiaci pre potreby
dobrovoľných hasičov. Práve dobrovoľný hasičský zbor pôsobiaci
v Topoľčiankach dlhé roky svojimi
výsledkami v rámci celého Slo-

venska vzorne reprezentuje našu
obec. Nezanedbateľnou zásluhou
je aj jeho aktívny prístup a pomoc
pri organizácii športových, kultúrnych, spoločenských a náboženských podujatí v obci.
Ďalšie schválené projekty boli
tie, na realizáciu ktorých obec
Topoľčianky čakala dlhé desaťročia
a to konkrétne Revitalizácia centrálnej časti obce, ktorá musela byť
z dôvodu rozlohy územia a výšky
požadovaných finančných prostriedkov rozdelená do dvoch samostatných projektov.
Obidva tieto projekty úspešne
prešli schvaľovacím procesom a výsledkom sú dnes nové chodníky,
chodníky pre cyklistov, nové autobusové zastávky, verejné osvetlenie, verejná zeleň, verejné WC,
či verejné priestranstvá vybavené
novými lavičkami a odpadkovými
košmi.
Posledné stavebné práce sú realizované v priestoroch pred budovou DKS, kde bol vytvorený priestor
pre konanie kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou počas celého roka.
V mesiaci november sa uskutoční technická kolaudácia zrealizovaného projektu „Revitalizácia
centrálnej časti obce Topoľčianky –
II. etapa“. „Slávnostnú kolaudáciu
zrealizovaného diela“ plánujeme
uskutočniť za prítomnosti pozvaných významných rodákov a hostí
v jarných mesiacoch budúceho roka – o konkrétnom termíne Vás
budem včas informovať.

Vinobranie 2012

Jeseň, ilustračné foto, autor: Miloslav Brandt

V súčasnosti spolu s poslancami OZ a členmi jednotlivých komisií
pôsobiacich pri OZ Topoľčianky riešime možnosti revitalizácie verejného priestranstva centra obce, ktorého financovanie už nebolo predmetom poskytnutých nenávratných
finančných prostriedkov z fondov
EÚ. Konkrétne sa jedná o úsek pred
budovou DKS so vstupom od Ul.
Machulinskej, úsek od budovy
Pošty po budovu Farského úradu
a taktiež parkovisko pred bodovou
Hotela Národný dom.
Poslednou investičnou akciou
financovanou z nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ
prostredníctvom rezortu MŽP SR
bude kompletné dobudovanie kanalizácie v obci Topoľčianky. Tento
projekt bol schválený v roku 2012
a predpokladaný začiatok staveb-

ných prác sú jarné mesiace v roku
2013. Projekt bude realizovaný cez
ZsVS a.s., ktorá bude uvedený projekt spolufinancovať.
Na záver môjho príspevku sa
chcem poďakovať všetkým poslancom OZ - súčasným aj tým, ktorí
pôsobili v OZ v minulých volebných
obdobiach, členom komisií pôsobiacich pri OZ Topoľčianky, pracovníkom OcÚ, občanom, ktorí akoukoľvek mierou participovali na príprave a realizácii vyššie uvedených
úspešných projektov a taktiež
všetkým občanom za trpezlivosť
a ústretovosť pri ich realizácii, ktorá
bola odmenená výsledkom v podobe krajšieho a modernejšieho
vzhľadu našej obce a efektívnejšieho stvárnenia verejných priestranstiev centrálnej časti obce.
Juraj Mesko, starosta obce

Dňa 22.9.2012 sa na dostihovej dráhe v Topoľčiankach konal 5. ročník Vinobrania Topoľčianky ako súčasť Medzinárodných záprahových dostihov
a Majstovstiev Slovenska v dvojzáprahoch. Organizátormi podujatia boli ZO SZZ Topoľčianky
a Obec Topoľčianky. Návštevníci
mali možnosť okrem burčiaku
a vína ochutnať chutný guláš z diviny a ďalšie gurmánske špeciality. Na úvod prišiel alegorický
sprievod s dožinkovým vencom,
slávnostne Vinobranie Topoľčianky zahájili starosta obce Topoľčianky p. Mesko a predseda ZO
SZZ Topoľčianky p. Toman. V kultúrnom programe sme mali možnosť vypočuť si folklórny súbor
Požitavan zo Žitavian, milým
spestrením bolo vystúpenie detského
folklórneho
súboru
Zlatňanka zo Zlatých Moraviec.

Z Topoľčianok sme mali možnosť
vidieť a počuť dychovú hudbu
Podhrušovan a folklórnu skupinu
Topoľnica. Potom vystúpil folklórny súbor Benát z Machuliniec
a zlatým klincom programu bolo
vystúpenie dychovej hudby
Topoľanček.
Náročného moderovania sa
výborne zhostil PhDr. Ernest
Haspra, ktorý návštevníkov informoval o stručnej histórii každého
súboru. Chceme sa poďakovať za
spoluprácu pracovníkom OcÚ
Topoľčianky, Slovenskému poľovníckemu zväzu, poľovnému
združeniu Breziny so sídlom
v Topoľčiankach, Národnému
Žrebčínu Topoľčianky a všetkým,
ktorí prispeli k úspešnému priebehu „Vinobrania Topoľčianky
2012.”
za ZO SZZ Topoľčianky
Jaroslav Hrdlovič
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Ako sme privítali vyhlásenie SLOVENSKEJ ÚSTAVY...,

ktorú schválila 1. septembra
1992 Slovenská národná rada. MO
MS v Topoľčiankach zorganizoval
z uvedeného dôvodu 6. septembra
1992 vlastivednú exkurziu do lokality VRCHHORA v Tríbečskom pohorí. Aby sme sa čo najviac dozvedeli o tomto zabudnutom mieste
nášho blízkeho okolia, požiadali
sme o sprievodné slovo vtedajšieho
riaditeľa Archeologického ústavu
SAV PhDr. Alexandra Ruttkaya,
CSc. – on tam totiž previedol archeologický výskum.
Prvé, čo nás upútalo, boli a aj
po dvadsiatich rokoch sú, obvodové múry kedysi pútnického barokového kostola, ktorý bol zasvätený
sv. Michalovi. Posledná renovácia
tohto kostola bola prevedená v roku 1706. Odvtedy sa prepadla
chrámová klenba, vietor navial semienka do chrámovej lode a tu
vyrástli stromy, medzi ktorými dominuje lipa, ktorej vek podľa odborníkov dnes je asi 100 rokov. V tesnej blízkosti sa nachádza kaplnka
sv. Jána, ktorá po zániku kostola
slúžila naďalej hutníckej tradícii.

Veľkým prekvapením pre účastníkov zájazdu bola obhliadka hradišťa z 11. až 13. storočia na
Michalovom vrchu. Svojou rozlohou 112 x 25 m patrilo toto hradište v tej dobe k najväčším na
Slovensku. Bežný turista by vôbec
nevidel to, na čo nás upozornil
PhDr. Ruttkay: obranné valy, pravouhlé obvodové múry, cisterna na
vodu, niekdajšie obytné priestory
zabudované do prírodného skalného útvaru. Tu sme si s úctou
spomenuli na našich predkov.
Ďalší program pokračoval ako
členská schôdza MO MS v netradičnom prostredí – pod lipou v lodi
zaniknutého kostola. Bolo nás okolo 120 účastníkov /dva autobusy/,
za samozrejmej prítomnosti vdp.
kanonika Emila Scheimera.
Hlavným bodom programu bola SLOVENSKÁ ÚSTAVA. Tu sa zapojil aj náš sprievodca a vyslovil vetu,
ktorá sa nedá zabudnúť: „Osobne
vítam SLOVENSKÚ ÚSTAVU – kráľovnú našich zákonov“.
Potom nasledovalo pobavenie
pri táboráku, opekali sa špekačky,

Od srdca k srdcu...

tak možno nazvať podujatie
prvej augustovej nedele uskutočnené na nádvorí nášho zámku v rámci programov KULTÚRNE
LETO 2012. Pútačom pre prežitie
tohto popoludnia bol titul: 130
ROKOV DYCHOVEJ HUDBY
V TOPOĽČIANKACH – za účasti
našich súborov DH Podhrušovan,
FS Topoľnica a MDO Topoľanček.
Pri takom významnom jubileu sa spomínalo na zakladateľov našej dychovky, na tých, ktorí prebrali štafetu, niesli ju a podávali si ju počas uplynulých
trinásť desaťročí. Súčasní vedúci
boli odmenení obecným úradom ĎAKOVNÝMI LISTAMI, ktoré im odovzdal v zastúpení starostu obce JURAJA MESKU – zástupca starostu ING. ROMAN
KAZÍK.
Čo povedať k programu? Bol
nádherný – počnúc umeleckými
skladbami, postupne prechádzal
v dedičnosť našich predkov, te-

da, do ľudových melódií a ľudových piesní. Pútavý program trval
dve a pol hodiny – gradoval –
stále viac si získaval poslucháčov
a odišiel len ten, kto musel.
Nikto neodišiel z nezáujmu –
z nudy!
Precítili sme tiež pravdivosť
porekadla „V jednote je sila!“
Dôkazom toho bola spoluúčasť
všetkých dychových súborov
Horného Požitavia a ich morálne
ocenenie formou ďakovných listov udelených Obecným úradom Topoľčianky. Vďaka všetkým, ktorí slávili, ktorí účinkovali i tým, ktorí svojou prítomnosťou
– ako poslucháči a diváci – ich
vyburcovali k tým najdokonalejším výkonom. A tak záverom
môžeme povedať – bolo nám
spoločne dobre!
Text: Anna Lukáčová,
Foto: Miloslav Brandt

pán kanonik Emil Scheimer

rozospieval sa kolektívny člen MO
MS – Topoľnica za doprovodu harmoniky , na ktorej hral p. organista
Ján Valábek.
Od tohto krásneho bohatého
nedeľného popoludnia uplynulo

dvadsať rokov. Mnohí z účastníkov
už nie sú medzi nami. Nech odpočívajú v pokoji! Tí, ktorí žijú, nech
štafetu MO MS nesú naďalej v zdraví a pokoji!
Anna Lukáčová

Na záver „Kultúrne leto 2012“ s populárnym
spevákom ROBOM KAZÍKOM a 30. výročie
otvorenia Kultúrneho domu v Topoľčiankach
Dva prázdninové a dovolenkové mesiace ubehli rýchlejšie ako by
sme si želali a na javisku, ktorého
kulisu tvorilo južné klasicistické
krídlo nádvoria Zámku Topoľčianky
sme počas jednotlivých vystúpení
Kultúrneho leta 2012 mali možnosť v tomto roku vidieť a počuť
4 dychové hudby, folklórnu skupinu, melodické country piesne od
dvoch kapiel, sedliacku hudbu
z obdobia gotiky, slovenskú populárnu speváčku Helenu Vrtichovú
a tradičné mexické piesne. Záverečné vstúpenie kultúrneho leta, ktoré
sa uskutočnilo v nedeľu 26. augusta 2012 v Dome kultúry a služieb
Topoľčianky bolo spojené so slávnostnou príležitosťou, akou je pripomenutie si 30. výročia otvorenia
Kultúrneho domu v Topoľčiankach.
V piatok 13. augusta v roku
1982 počas funkčného obdobia
vtedajšieho predsedu MNV Ing.
Pavla Mihóka bol kultúrny dom
slávnostne otvorený. Na výstavbe
kultúrneho domu bolo celkom občanmi odpracovaných 29300 brigádnickych hodín, čo svedčí o mimoriadnej pracovitosti a vysokej
aktivite prevažnej väčšiny našich
občanov, členov spoločenských organizácií, poslancov a funkcionárov MNV, čím vytvorili pre budúce
generácie vhodný priestor na konanie kultúrno-spoločenských podujatí. Sme úprimne radi, že títo spoluobčania prijali naše pozvanie
a veríme, že si z tejto chvíle odniesli
príjemný zážitok. Sme radi, že pozvanie prijali aj naši spoluobčania
a návštevníci Topoľčianok.
Po slávnostnom privítaní všetkých zúčastnených nasledoval
úvodný príhovor k jubileu, ktorým
sa hosťom podujatia prihovoril starosta obce Topoľčianky Juraj Mesko.

O tom, ako realizácia stavebných
prác prebiehala od zrodenia prvotnej myšlienky nutnosti výstavby
nového kultúrneho stánku až po
jeho slávnostné otvorenie v príhovore priblížil Ing. Pavel Mihók,
predseda vtedajšieho MNV.
Následne bola návštevníkom
premietnutá krátka 7-minútová videonahrávka, ktorá sa zachovala
z 13. augusta 1982 zo slávnostného otvorenia kultúrneho domu.
Návštevníci mohli zo slávnostného
otvorenia spred 30-tich rokov vidieť aj fotografickú dokumentáciu
nainštalovanú vo vestibule Domu
kultúry.
Po oficiálnej časti sme sa dostali k očakávanému kultúrnemu
programu a na javisku sme mohli
privítať nášho rodáka a obľúbeného speváka populárnych piesní
Roba KAZÍKA. Účinkovanie Roba
Kazíka nás vždy poteší a zaplní hľadisko do posledného miesta, čo sa
v nedeľu opäť potvrdilo. Po koncerte mu jeho rodáci vyjadrili poďakovanie dlhým aplauzom a “standing
ovations”. Hosťom programu populárneho speváka Roba Kazíka
bol ľudový rozprávač Milan Barabáš,
alias strýko Izidor.
Na
záver
tohtoročného
„Kultúrneho leta“ patrí poďakovanie aj nášmu publiku, ktoré svojou
účasťou pravidelne podporovalo
jednotlivé vystúpenia Kultúrneho
leta 2012, pretože záujem a potlesk publika je pre účinkujúcich
a tiež aj pre organizátorov tou najkrajšou odmenou a motiváciou do
budúcnosti. Poďakovanie chceme
vyjadriť aj všetkým tým, ktorí nám
pomohli Kultúrne leto 2012 finančne zabezpečiť.
Dovidenia na Kultúrnom lete
2013 !
Andrea Chrenová
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Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov
V dňoch 6. – 8. októbra 2012 sa
uskutočnila v Dome kultúry a služieb
v Topoľčiankach výstava ovocia,
zeleniny, kvetov a okrasných kríkov.
Organizátori výstavy zo Slovenského
zväzu záhradkárov v Topoľčiankach
a obce Topoľčianky pripravili pre
návštevníkov výstavu, ktorej sa

zúčastnilo 66 vystavovateľov so
194 vzorkami ovocia, zeleniny
a kvetov. Vystavených bolo 125
vzoriek jabĺk, 17 vzoriek hrušiek, 21
vzoriek ostatného ovocia a 31 kolekcií zeleniny a kvetov. Výstava bola
obohatená o expozície žiakov ZŠ
v Topoľčiankach – výstava výkresov

Kalendár podujatí v DKS Topoľčianky
4.11.2012 Vernisáž výstavy fotografií členov fotoklubu FoTOP
Topoľčianky, o 17:00 hod.
5. - 9.11.2012 Výstava fotografií členov fotoklubu FoTOP
Topoľčianky, od 17:00 do 20:00 hod. sprievodné podujatie - Po až Pia o 18:00 hod. séria prednášok pri príležitosti „Mesiaca fotografie“
13.11.2012 Beseda o knihách Čarovná starká Dobromila a
O škriatkovi Bonifácovi s autorkou kníh MUDr. Ivanou
Jungovou, určená pre deti I. stupňa ZŠ Topoľčianky
24.11.2012 Hodová zábava, hrá DJ Peter Gajdoš
27.11.2012 Seniorklub, stretnutie členov ZO SZZP a KS
8.12.2012 Stretnutie detí so sv. Mikulášom a program detí MŠ
a ZŠ, centrum obce o 15:00 hod.
11.12.2012 Seniorklub, predvianočné posedenie seniorov
21.12.2012 Vianočná akadémia detí ZŠ Topoľčianky
26.12.2012 Štefanská zábava, hrá HS UNIVERZ, usporiadateľ
PMMONT, s.r.o.
30.12.2012 Farský ples, hrá DJ KABÁT
31.12.2012 Novoročná vatra samostatnosti a Silvestrovský ohňostroj
5.1.2013 Novoročný šachový turnaj, XX. ročník
12.1.2013 Krojová zábava, hrá DH Podhrušovan, DH Obyčanka
18.1.2013 Ochutnávka mladých vín
19.1.2013 Záhradkársko-vinohradnícke posedenie, usporiadateľ
ZO SZZ
26.1.2013 Rodičovská zábava, hrá DJ KABÁT
31.1.2013 Detský karneval a súťaže pre deti ZŠ Topoľčianky
2.2.2013 Vyhodnotenie poľovného roka 2012 s posedením pri
hudbe SPODORECHA
9.2.2013 Fašiangová zábava, hrá DJ KABÁT
23.2.2013 Výročná členská schôdza ZO SZZ

a vyzdobených tekvičiek, detí Materskej školy z ulice Cintorínskej, Chateau Topoľčianky, Branislava Kuklu
o poľnohospodárske náradie, Ing.
Michala Siklienku – naša záhrada,
Ing. Ivana Rúbaninského zo záhradného centra v Zlatých Moravciach,
Strednej odbornej školy polytechnickej v Zl. Moravciach o dekoračné
kytice a náradie. Výstavu obohatila expozícia bonsajov Ing. Pavla
Staroviča a Ing. Anny a Juraja
Džundovcov.
Odborná päťčlenná komisia
vyhodnotila jednotlivé exponáty
a kolekcie a udelila nasledovné
ocenenia:
- v súťaži jabĺk:
1. miesto: Anton Tancer
2. miesto: Mária Hrdlovičová
3. miesto: Vladimír Laktiš
- v súťaži hrušiek:
1. miesto: Ing. Ján Helenin

2. miesto: Mária Hrdlovičová
3. miesto: Mária Valašíková
- v súťaži zeleniny:
1. miesto: Anna Tomanová
2. miesto: Vladimír Laktiš
3. miesto: František Durdy
Odborná komisia ohodnotila 35 exponátov a kolekcií ovocia,
zeleniny a kvetov „Pestovateľským
uznaním“.
V súťaži „Jablko roka 2012“,
ktorú hodnotili návštevníci výstavy
bolo vyhodnotené jablko odrody Topaz Ing. Antona Adamičku.
Rád by som sa touto cestou
poďakoval všetkým vystavovateľom
za prejavenú ochotu, všetkým, ktorí
pomáhali pri organizácii a zrealizovaní výstavy. Pevne verím, že
pre návštevníkov bola výstava obohatením a možnosťou spoznania
nových druhov ovocia.
Foto: Jaroslav Hrdlovič
Text: Miroslav Toman, predseda
ZO SZZ Topoľčianky

Mesiac fotografie v Topoľčiankach
FoTOP

FOTOKLUB
To p o ľ č i a n k y
v spolupráci s Obecným úradom v Topoľčiankach usporiadajú pri príležitosti mesiaca fotografie výstavu
fotografií členov fotoklubu pod
názvom DRUHÁ AUTORSKÁ.
Výhradne členovia FoTOP predstavia návštevníkom v malej sále
Obecného úradu v Topoľčiankach
to najlepšie zo svojej tvorby bez obmedzenia témy. Sprievodným po-dujatím výstavy bude séria prednášok, na ktoré pozývame všetkých
priateľov dobrej fotografie a cestovania!
Program:
nedeľa 4. 11, 17:00 hod.
– vernisáž výstavy spojená s prezentáciou tvorby vystavujúcich autorov
pondelok 5. 11, 18:00 hod.
– prednáška Pavla Čepčeka
– Škótsko 2012
utorok 6. 11, 18:00 hod.
– prednáška Mariána Mokráňa
– Vzácne rastliny Slovenska
streda 7. 11, 18:00 hod.
– prednáška Stanislava Harvančíka
– India 2012

štvrtok 8. 11, 18:00 hod.
– prednáška Radimíra Siklienku
– Nórsko 2008, 2010
piatok 9. 11, 18:00 hod.
– prednáška Vladimíra Bošanského
a Miloša Brandta - Digitálna úprava
fotografií
Výstava bude otvorená v pondelok 5.11. 2012 až piatok
9.11.2012 v čase 17:00 – 20:00
hod., resp. na požiadanie dohodou
na info@fotop.sk.
Text a foto:
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky

O B E C T O P O Ľ Č I A N K Y VÁ S S R D E Č N E P O Z Ý VA N A
HODOVÚ ZÁBAVU,

ktorá sa uskutoční v sobotu
24. novembra 2012 o 19.30 hod.
v DKS Topoľčianky
O zábavu a dobrú náladu sa postará
D J PETER GAJDOŠ.
Cena vstupenky je 11,- EUR/osoba.
Predpredaj vstupeniek je v Obecnej knižnici denne od 8.30 -16.30 hod.
V cene vstupenky je zahrnutá večera a občerstvenie.
*****

KROJOVÚ ZÁBAVU

v sobotu 12. januára 2013 o 19.30 hod.
do DKS Topoľčianky
O zábavu a dobrú náladu sa postará

DH PODHRUŠOVAN, DH OBYČANKA.
Účasť v kroji nie je podmienkou, ale je vítaná.
Súčasťou zábavy je občerstvenie.
*****

STRETNUTIE DETÍ
SO SVÄTÝM MIKULÁŠOM,

ktoré sa uskutoční v sobotu
8. decembra 2012 o 15:00 hod.
pred budovou obecného úradu.
V sviatočnom programe sa predstavia deti materských škôl
a deti I. stupňa Základnej školy Topoľčianky.
Pre deti bude pripravené sladké pečivo s čajom.
Zároveň sa budete môcť občerstviť vianočným punčom,
vareným vínom a lokšami.
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Zo zápisnice z desiateho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Topoľčiankach konaného dňa 28. júna 2012
v priestoroch DKS Topoľčianky
Bod č.1.) Otvorenie (prítomných 7 poslancov)
Bod č.2.) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie
zapisovateľa
Bod č.3.) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ
Prednosta OcÚ - oboznámil o plnení úloh z posledných zasadnutí OZ
Bod č.4.) Informácie starostu o činnosti v obci:
• 22.3. - 23.3 2012 – uskutočnila sa ochutnávka vín, organizátorom
bola ZO SZZ sekcia vinárov a Obec Topoľčianky
• 30.4.2012 - v tento deň sa už tradične konalo stavanie mája,
o príjemnú atmosféru sa postaral folklórny súbor Topoľnica a dychová
hudba Podhrušovan
• 1.5.2012 - uskutočnil sa Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne,
vo Vinárskych závodoch a v Štátnych lesoch, taktiež sa otvárala
turistická sezóna, obec navštívilo v tento deň približne 15 tisíc ľudí, v
spolupráci s mestskou políciou zo Zlatých Moraviec sa nám podarilo
zvládnuť náročnosť dopravy
• 13.5.2012 - v priestoroch veľkej sály DKS sa konal Deň matiek
• 1.6.2012 - uskutočnil sa Deň detí
• Prebiehajúce práce na revitalizácii centra obce. Taktiež sa finišuje s
rekonštrukciou obchodného domu Jednota a úpravou okolia. Termín
ukončenia je 12.7.2012.
Bod č.5.) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu za rok 2011- poslanci vzali na vedomie
Bod č.6.) Záverečný účet obce za rok 2011 - poslanci schválili. Príjmy spolu za
rok 2011 boli 2 029 757,78 €, výdavky spolu za rok 2011 boli 2 036 055,56 €.
Bod č.7.) Výročná správa za rok 2011 obsahuje základnú charakteristiku
obce - poslanci vzali na vedomie
Bod č.8.) Správa nezávislého audítora za rok 2011- poslanci vzali na vedomie
Bod č.9.) Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2012 - poslanci vzali na
vedomie Za I. štvrťrok 2012 dosiahli príjmy obce 447 627,00 €, výdavky
2012 dosiahli čiastku 258 640,00 €
Bod č.10.) Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012 - poslanci schválili
Bod č.11.) Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2010 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za ich poskytnutie
Bod č.12.) Dodatok č. 1 k VZN 2/2012 o úhradách za služby a poplatkoch
za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Topoľčiankach
Bod č.13.) Žiadosti občanov a organizácií:
JUDr. Peter Haspra, ul. Partizánska č. 758/10, Topoľčianky, žiadosť
na riešenie doterajšieho užívania pozemkov v jeho vlastníctve obcou –
odložená
Ľubica Dedinská – Maderová, A. Bernoláka 11, 900 25 Chorvátsky
Grob: sťažnosť na nevybudovanie dláždeného prístupu k jej nehnuteľnosti
par. č. 754/7 - neschválená
Sofia Blakčoriová, Bottova 4, 953 01 Zlaté Moravce: Žiadosť
o odkúpenie zmrzlinového stánku v centre obce – žiadosť odložená
Hradná stráž s.r.o., Parková 11, 951 93 Topoľčianky Posúdenie zámeru
- zámena majetku obce na Parkovej 12 (zdravotné stredisko) za majetok
Národného žrebčína na Hlavnej 68 (hipologické múzeum) – žiadosť
odložená
Bod č.14.) Interpelácie poslancov:
Ing. Adamičková – návrh spracovať vizualizáciu stavieb v centre obce
Mgr. Klečka – preverenie možnosti výstavby bytovky na ulici SNP cez ŠFRB
JUDr. Gräffová – upozornila na otvorený kanál pri saune Národného žrebčína
- informáciu, koľko by stálo ukončenie revitalizácie od pošty po faru.
JUDr. Oravcová –SBS chodí v parku po trávnikoch motorovým vozidlom
Bod č.15.) Rôzne:
JUDr. Gräffová – Sú poplatky za TKO nižšie, keď sa zriadili miesta na
separovanie?
p. Bielik Milan, ul. Mlynská – chcel vedieť, kto vytipoval pozemok
pri 24 – bytovke na výstavbu KBV. Starosta - je to v rámci územného
plánu obce
p. Bielik Milan – bolo by dobré vysporiadať pozemok vedľa cesty na Žikavu
JUDr. Haspra – v smere od Žikavy chodia autá veľkou rýchlosťou a pri
prechode z ul. Cintorínskej na Partizánsku majú hlavne starší občania
obrovský problém cez túto štátnu cestu prejsť. Predkladám požiadavku na
zabezpečenie obmedzenia rýchlosti a zabezpečiť vymaľovanie prechodu
pre chodcov s dopravným značením. Starosta – sme si vedomí týchto
problémov, a preto sme tam zriadili aj zrkadlo.
JUDr. Haspra – kto povolil stavbu pri pošte, poukázal na skládku odpadu pri
„Martónke“ – ľudia sú nedisciplinovaní a umiestňujú na BIO skládku aj iný odpad
Ing. Mokráň – navrhoval na cestu od Žikavy osadiť merač rýchlosti
JUDr. Oravcová – navrhla osadiť nové dopravné značenie na ul. Parkovej,
kde po osadení ozdobných kvetináčov Národným žrebčínom sa situácia
stala úplne neúnosnou a kvôli parkovaniu pacientov Zdravotného strediska
je cesta väčšinou neprejazdná
p. Minár – musíme vypracovať projekt dopravného značenia na uvedenej
ulici a dať ho schváliť.

Zo zápisnice z jedenasteho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Topoľčiankach konaného dňa 27.septembra 2012
v priestoroch DKS Topoľčianky
Bod č.1.) Otvorenie (prítomných 9 poslancov)
Bod č.2.) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie
zapisovateľa

Bod č.3.) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ
Prednosta OcÚ - oboznámil o plnení úloh z posledných zasadnutí OZ
Bod č.4.) Informácie starostu o činnosti v obci:
• 1.7.2012 - zahájené Kultúrne leto 2012 v poradí už 10. ročník,
poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na jeho organizácii,
pracovníčkam kultúry a sponzorom
• 15.7.2012 - v obci sa konala púť k Panne Márii Škapuliarskej,
poďakovanie tým, ktorí pomáhali pri organizovaní spolu s mestskou
políciou v Zlatých Moravciach
• 5.8.2012 - oslávili sme 130. výročie DH v Topoľčiankach
• 26.8.2012 - ukončili sme Kultúrne leto 2012 a v priestoroch DKS
oslava 30. výročia uvedenia DKS do prevádzky
• 28.8.2019 - kladením vencov pri pomníku padlých, spomienka 68.
výročia SNP
• 22.9.2012 - tradičné Vinobranie v priestoroch dostihovej dráhy
v Národnom žrebčíne spolu s medzinárodnými záprahovými
pretekmi, poďakovanie spoluorganizátorom ZO SZZ Topoľčianky
• Regionálna správa ciest Nitra zabezpečila výmenu zvodidiel v úseku
štátnej cesty II./511 od farského úradu po lavičku z parku
• Prebiehajú záverečné práce na revitalizácii centrálnej časti obce II. etapa
• V mesiaci október plánujeme opravu časti strechy na MŠ SNP
Bod č. 5.) schválená Smernica Obce Topoľčianky č. 1/2012 pre
vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov
Bod č. 6.) schválená Smernica Obce Topoľčianky č. 2/2012 pre činnosť
vyraďovacej komisie a likvidačnej komisie
Bod č. 7.) schválený Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie
majetku záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov obce k 31.12.2012
a schválenie inventarizačných komisií
Bod č. 8.) schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2012 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za ich poskytovanie
Bod č. 9.) schválené VZN č. 7/2012 o dočasnom obmedzení alebo
zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní žúmp
Bod č. 10.) vzaté na vedomie Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2012
Bod č. 11.) Vyradený z rokovania Návrh na schválenie čerpania nového úveru
Bod č. 12.) Žiadosti občanov a organizácií:
René Krta autodoprava Retrans, Pod Hájom 981/9A, 951 93
Topoľčianky o odkúpenie stĺpov vyradeného verejného osvetlenia v počte
4 ks schválené
Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, 951 24 Nové
Sady 176 o prenájom priestorov pre zriadenie pobočky Súkromnej
umeleckej školy Evy Pacovskej v Topoľčiankach schválené na skúšobnú
dobu od 1.10.2012 do 31.12.2012
Boris Kazík, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky o prenájom miestnosti
v budove zdravotného strediska - zamietnuté
Martin Hudec, Mlynská 8/C, 951 93 Topoľčianky o prenájom
nebytového priestoru v budove zdravotného strediska – za účelom nácviku
hudobnej skupiny - schválené
Sofia Blakčoriová, Bottova 4, 953 01 Zlaté Moravce o odkúpenie
zmrzlinového stánku v centre obce z dôvodu jeho opravy a rekonštrukcie
schválené za 400,- €
Hradná stráž, s. r. o. Parková 11, 951 93 Topoľčianky o odkúpenie
stavby - hospodárskej budovy nachádzajúcej sa na par. č. 339/6 o rozlohe
163 m2, podľa GP č. 505/2012 a o odpredaj časti par. č.339/4 o výmere
325 m2 odkladá žiadosť
Dobrovoľný Hasičský Zbor Topoľčianky, Machulinská 2, 951 93
Topoľčianky žiada od poslancov OZ Topoľčianky vyvodenie dôsledkov voči
nájomcovi na miestnom štadióne – Tatran Topoľčianky n.o., za nedodržanie
podmienok zmluvy - prerokované
Františka Cibirová, Mlynská 17, 951 93 Topoľčianky o poskytnutie
priestorov v DKS z dôvodu precvičovania kalanetiky 1x týždenne, počas
celého roka - schválené
Bod č. 13.) Interpelácie poslancov:
JUDr. Gräffová - pamätník padlých pri Národnom dome – žiadosť
o úpravu priestorov
JUDr. Benčeková - na cintoríne ukladanie betónových kusov, náhrobných
kameňov, je potrebné tam urobiť poriadok
Ing. Siklienka PhD. - ku starostlivosti o zeleň na ul. Hlavnej
v zrekonštruovanej časti trávnik chemicky ošetriť a podsiať, riešiť údržbu
zelene. Možnosť zamestnať záhradníka
JUDr. Haspra Peter ku svahu na ulici vhodné vykonať opatrenia na
zabezpečenie svahu, aby nedošlo k jeho zosuvu
Mgr. Klečka - k sťažnosti DHZ na Tatran Topoľčianky. Kontrola dodržiavania
podmienok nájomnej zmluvy s Tatranom n.o.
p. Minár - v Našich Topoľčiankach zverejniť nákres zrevitalizovaného
centra a vyznačiť, kde sa môže parkovať. Teraz obyvatelia parkujú aj na
chodníkoch
Ing. Adamičková - komisia cestovného ruchu navrhuje obci zriadenie
obecného podniku služieb
Bod č. 14.) Rôzne: Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 Zák. č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre sp.zn. PD 147/12-6, že starosta obce nemôže
uzatvárať zmluvy o pôžičke bez súhlasu OZ. Toto upozornenie bolo
prejednané na zasadnutí OZ.

Zo zápisnice vybral R.Kazík
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Vážení občania,

UPOZORNENIE
Upozorňujeme občanov, ktorí plánujú stavebné úpravy svojich hrobov a
hrobiek (výmena pomníka, platní,
oprava obruby a iné), aby písomne
oznámili obci – správcovi cintorína –
rozsah prác, ktoré plánujú vykonať.
Všetky práce spojené s údržbou hrobového miesta musia byť vykonávané
so súhlasom správcu cintorína.
Zároveň upozorňujeme občanov,

že právo užívať hrobové miesto vzniká
uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou
prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové
miesto. Poplatok za nevyplatené hrobové miesto uhraďte do pokladne
obecného úradu, prípadne Vám na
Vaše požiadanie zašleme poštovú poukážku.
Správa cintorína

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. oznamuje
Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.
pôsobí na území Slovenskej republiky
ako prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete. Zaznamenáva časté
poškodenia svojich plynovodov, ktoré
spôsobujú tretie strany pri stavebnej
činnosti – najmä pri stavebných a zemných prácach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení. Tieto poškodenia znamenajú
pre spoločnosť značné problémy, pričom najvážnejším z nich je ohrozenie
bezpečnosti okolia, tzn. ohrozenie ľudí
a majetku. V záujme bezpečnosti distribučnej plynárenskej siete a najmä v
záujme bezpečnosti obyvateľov bude
obec požadovať od všetkých subjektov, ktoré žiadajú o vydanie stavebných, búracích, rozkopávkových či
iných povolení, prípadne ktoré ohlasujú uskutočnenie drobnej stavby, predloženie písomného stanoviska spoloč-

nosti SPP – distribúcia, a.s., alebo nákres s vyznačením distribučnej
plynárenskej siete, z ktorého bude vyplývať, že voči uskutočneniu takýchto
činností nemajú námietky. Vydanie
vyššie uvedeného stanoviska NIE JE
spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.
SPOPLATNENÉ. Zároveň spoločnosť
SPP – distribúcia, a.s. vykonáva od
1.4.2011 vytyčovanie trasy plynárenských zariadení pre objekty v rozsahu
vytýčenia do 1 hod., resp. 100 m dĺžky
v súvislosti s výstavbou rodinných domov, BEZPLATNE. Bližšie informácie:
www.spp-distribucia.sk v časti / obchodno-technické informácie / iné
poskytované služby / vytyčovanie plynárenských zariadení.
Kontakt pre využitie služby vytyčovanie plynárenských zariadení: 048/
626 57 42 Banská Bystrica.
vybrané z listu SPP – distribúcia, a.s.

Riešenie parkovania v obci
Milí spoluobčania. Nakoľko sa
blíži ukončenie prác na druhej časti Revitalizácie centrálnej časti obce
Topoľčianky a iste nikomu z Vás
neuniklo, že súčasťou Revitalizácie
je aj zmena v parkovaní v našej obci, prihováram sa Vám s vysvetlením niektorých podrobností súvisiacich s touto problematikou. Isté
je, že koľko ľudí, toľko názorov a to
isté platí aj s hodnotením vybudovaných oddychových plôch v našej
obci. Myslím, že všetci sa spoločne
zhodneme, že centrum našej obce
sa zmenilo na veľký čistý priestor
a podľa ohlasov návštevníkov obce
ja osobne nadobúdam dojem, že
zmeny sú viac ako pozitívne. No
aby sa zachoval pekný vzhľad obce
po jej Revitalizácii, je potrebné dodržiavať určité pravidlá a mám na
mysli pravidlá parkovania v obci.
Dnes vidíme, ako na opravených
plochách stoja zaparkované motorové vozidlá ako sa im chce. Stoja
aj na plochách, kde v budúcnosti
parkovanie nebude a dnes je tomu
tak preto, že sa jedná o stavenisko
a parkujú tam zamestnanci, ktorí
vykonávajú stavebné práce v našej
obci. V priloženom obrázku sú žltou farbou znázornené miesta určené na parkovanie. Jedná sa
o plochy určené na pozdĺžne státie
vedľa hlavnej cesty, ktorá prechádza stredom obce. Teda na státie
vodorovne vedľa cesty a nie kolmo,
ako je tomu dnes a tým vodiči svojimi autami mnohokrát zaberajú
miesto na chodníku pre chodcov

alebo cyklistov. Ďalšie miesta na
parkovanie sa nachádzajú na parkovisku pred obchodným domom
COOP Jednota a pred hotelom
Národný dom. Parkovacie plochy
vedľa cesty sú vydláždené sivou betónovou dlažbou a plochy na parkovanie pred COOP Jednota a pred
hotelom Národný dom sú asfaltové. Všetky ostatné plochy vydláždené farebnou dlažbou alebo tmavosivou a červenou dlažbou sú
chodníky a oddychové plochy určené na prechádzky, oddych a posedenie. Buďme prosím tolerantní k
svojmu okoliu, parkujme autá na
miestach na to určených a tým
umožnime ostatným obyvateľom
obce ako aj návštevníkom našej
obce, aby sa u nás cítili dobre, aby
sa mohli v kľude poprechádzať po
peknej obci a aby nemuseli obchádzať autá, ktoré stoja na chodníkoch pred obchodmi a reštauráciami. To, že máme vybudovaný krásny stred obce je jedna splnená
úloha orgánov obce, ale aby sme
sa my a aj ostatní cítili v našej obci
príjemne je úlohu každého z nás. A
je to jednoduchá úloha. Stačí, ak si
zvykneme využívať parkovacie plochy na parkovanie a oddychové
zóny a chodníky na relax a prechádzky. Prajem všetkým obyvateľom obce Topoľčianky ako aj návštevníkom našej obce, aby sa u nás
cítili príjemne a bezpečne.
Peter Minár
Komisia pre ochranu verejného poriadku a dopravy

už viackrát sme vás prostredníctvom našich novín alebo výzvou
v miestnom rozhlase upozorňovali na
podmienky separovania komunálneho odpadu. Zberné miesta sú určené
len na vyhradené druhy odpadu, ktoré sú na uvedených miestach vyznačené a ktoré vám i cez naše noviny
chceme teraz pripomenúť. Zároveň aj
v tomto čísle vás opäť musíme upozorniť, aby ste do zberných miest a do
ich okolia nedávali odpad, ktorý tam
nepatrí - ostatný komunálny odpad,
objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad (lístie, konáre) a iné. Do
kontajnerov nedávajte ani PET – fľaše,
lebo ich zber je zabezpečovaný priamo od vašich rodinných domov posledný utorok v mesiaci. Tým, že nebudete uvedené PET – fľaše dávať do

kontajnera, vytvárate možnosť pre
separáciu ostatných plastov a nedôjde tak k rýchlemu naplneniu kontajnera. Do kontajnerov na separovaný
zber dávajte len taký odpad, ktorý sa
zmestí do nádoby.
V prípade potreby likvidácie iných
druhov odpadov (napr. drobný stavebný odpad, zemina, betón, biologicky rozložiteľný odpad a iné) kontaktujte obecný úrad na č. t. 630
1222 - sekretariát a 0908 057223 –
prednosta obecného úradu, kde vám
budú poskytnuté informácie, ako
naložiť s uvedeným odpadom.
Vážení občania, veríme, že naše
opakované upozorňovania už budú
smerovať k dôslednému separovaniu
vybraných zložiek komunálneho odpadu a zberné miesta už nebudú pripomínať smetiská.
Prednosta OcÚ

Takto to vyzerať nemá!!!
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Matičný nohejbalový turnaj
Pomaličky si už začíname zvykať, že záver leta sa fanúšikom
nohejbalu v Topoľčiankach spája s turnajom, ktorý si pod svoje
organizátorské krídla vzal Miestny odbor Matice slovenskej
v Topoľčiankach. Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku
sme sa tento rok stretli v deň, keď sa deťom definitívne skončili
prázdniny a dospelým zostali iba spomienky na letné dovolenky; v deň, keď
sme si všetci pripomínali Deň ústavy - 1.september. Možno to bolo smútkom
za neoficiálne sa končiacim letom, ale počasie nám tohto roku bohužiaľ
veľmi neprialo. Už od rána sme sa spolu s ôsmimi súťažiacimi tímami s obavami pozerali na oblohu, z ktorej so sporadickými prestávkami neustále
mrholilo, čo nám nedovolilo naplno využiť kapacitu ihriska s umelým povrchom pri ZŠ Topoľčianky a väčšinu zápasov sme museli odohrať na palubovke v telocvični. Táto komplikácia priniesla síce trošku nervozity do tvárí súperov, no v konečnom dôsledku sa so stiesnenými priestormi vyrovnali
všetci súťažiaci. V napínavom a veľmi vyrovnanom finále sa po roku stretli
znova tímy Podkova (R. Polák, R. Šútor, M. Beňuš) a Krstný tím (J. Barát,
J. Mesko, M. Hlavačka). Šťastnejší z tejto dvojice boli Podkováci, ktorí si po
tom, čo už dva roky nedovolili súperom uhrať ani set, odniesli opäť Putovný
pohár MOMS Topoľčianky. Na treťom mieste skončili nové tváre z tímu
Blancos (P. Mesko, J. Balčirák a J. Antal).
V snahe vytvoriť priestor aj pre mladšie ročníky milovníkov futbalovej
lopty sme pre deti do 15 rokov pripravili súťaž o hodnotné vecné ceny
v streľbe na bránku s názvom Matičná penalta. V dvoch vekových kategóriách si svoje sily spoločne zmerali tak dievčatá ako aj chlapci. A o prekvapenia nebola núdza, nakoľko prvé miesta v oboch kategóriách obsadili
dievčatá. V kategórii detí do 10 rokov bolo poradie nasledovné: 1. Gabriela
Laktišová,2. Michaela Laktišová, 3. Šimon Klečka. V kategórii mládeže do
15 rokov: 1. Veronika Škulová, 2. Lukáš Uhrecký, 3. Monika Laktišová. Hoci
MO MS Topoľčianky bol organizátorom tohto podujatia, nezaobišli by sme
sa bez spolupráce s Obcou Topoľčianky, p. starostom, ZŠ Topoľčianky a taktiež bez finančného príspevku z Nitrianskeho samosprávneho kraja, za čo
by sme sa menovaným chceli ešte raz poďakovať a vyjadriť nádej, že sa
v ešte hojnejšom počte stretneme o rok pri treťom ročníku Matičného turnaja v nohejbale.
- Mgr. Štefan Klečka, predseda MO MS -

Nahliadli sme do matriky
jún - október 2012

Narodili sa:
Eray Mikail Kilic, rodičia Veronika Kunská a Serdar Kilic, Kopaničky 41 (marec)
Adam Siklienka, rodičia PharmDr. Andrea Siklienková a Martin Siklienka,
Mlynská 49
Jakub Stano, rodičia Ing. Jana Stanová a Ing. Marián Stano, Partizánska 23
Pamela-Anna Zinga, rodičia Gabriela Zinga a Martin Zinga, Mlynská 16
Samuel Pavček, rodičia Soňa Pavčeková a Mgr. Stanislav Pavček, Športová 10
Kayla Gavrilová, rodičia Bc. Ing. Karmen Gavrilová a Ing. Ján Kollár PhD.
Patrik Tóth, rodičia Romana Krčmárová a Michal Tóth, Mlynská 8C
Marco Ondrejka, rodičia Margaréta Ondrejková a Stanislav Ondrejka,
Vígľašská 5
Adam Baluch, rodičia Lucia Baluchová a Juraj Baluch, Železničná 2
Samuel Ján Kováč, rodičia Jana Kováčová a Martin Kováč, Mlynská 8A
Sobáš uzatvorili:
Mgr. Juraj Laktiš a Ing. Zuzana Lukáčová, 21.7.2012 v Topoľčiankach
Ing. Jozef Strapko a Bc. Eva Mrázová, 4.8.2012 v Topoľčiankach
Miroslav Chrapka a Kristína Kunská, 25.8.2012 v Topoľčiankach
Juraj Petrovič a Ivana Chrenová, 1.9.2012 v Topoľčiankach
Ing. Ján Vician a Mgr. Jana Pavlíková, 8.9.2012 v Topoľčiankach
Jozef Kurkin a Jana Lukáčová, 14.9.2012 v Čiernych Kľačanoch
Michal Tóth a Romana Krčmárová, 6.10.2012 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Paulína Mesková, Hlavná 65, zomr. 7.6.2012 vo veku 87 rokov
Ján Mašír, Hlavná 12, zomr. 22.6.2012 vo veku 19 rokov
Marián Páleník, Vígľašská 4, zomr. 14.7.2012 vo veku 66 rokov
Gizela Magušínová, Mlynská 38, zomr. 27.7.2012 vo veku 91 rokov
Hedviga Šabová, Lipová 82, zomr. 30.7.2012 vo veku 75 rokov
Jozef Géci, Litoměřická 51, zomr. 12.8.2012 vo veku 51 rokov
Arnošt Králik, Vígľašská 15, zomr. 14.8.2012 vo veku 89 rokov
Alžbeta Šebeňová, Hlavná 209, zomr. 22.8.2012 vo veku 83 rokov
Marián Uhrin, Športová 2, zomr. 23.8.2012 vo veku 61 rokov
Ľudovít Valent, Hostianska 7, zomr. 23.8.2012 vo veku 83 rokov
Miroslav Mišák, Športová 46, zomr. 24.8.2012 vo veku 75 rokov
Daniela Matejová, Mlynská 1, zomr. 6.9.2012 vo veku 59 rokov
Vlasta Kováčová, Lipová 61, zomr. 12.9.2012 vo veku 85 rokov
Valéria Korcová, Litoměřická 49, zomr. 24.9.2012 vo veku 85 rokov
Ján Šabo, Lipová 82, zomr. 8.10.2012 vo veku 84 rokov

Prehľad počasia za marec - september 2012
Priemerná teplota vzduchu v °C
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Prvý Zumbamaratón v Topoľčiankach

V sobotu 22.septembra 2012 sa v Topoľčiankach uskutočnil historicky prvý
Zumbamaratón. Dvadsiatka miestnych žien, mužov a detí absolvovala nepretržitý dvojhodinový tanec v kultúrnom dome.
Zumbamaratón bol vyvrcholením novej letnej aktivity pre ženy, ktorú do
Topoľčianok priniesla Eva Tomanová so svojím občianskym združením EVANTO.
„Počas pobytu v zahraničí som sa naučila tancovať zumbu. Keď som sa vrátila
na Slovensko, zdalo sa mi to ako vhodná pohybová aktivita pre ženy, mužov
a deti v Topoľčiankach a aj pre ľudí zo širokého okolia. Doposiaľ nemali takúto
možnosť tanečnej aktivity v obci. Som rada, že v lete mi vyšla v ústrety aj obecná samospráva v Topoľčiankach a s miestnymi ženami sme vytvorili veľmi dobrý
kolektív,“ uviedla hlavná organizátorka Eva.
Na sobotňajší Zumbamaratón prišlo dvadsať odhodlaných tanečníkov, ktorí po letnom tréningu od mája zvládli bez prestávky plné dve hodiny zumba
tanca. Po maratóne všetkým dobre padlo pripravené občerstvenie a zaujala
i tombola, v ktorej sa našli ceny pre všetkých účastníkov tohto zaujímavého
podujatia.
„Dnes bol skvelý zumba deň. Musíme to zopakovať,“ zhodli sa viaceré
unavené, ale spokojné „zumbamaratónkyne a zumbamaratónci“. Ďalší ročník
bude na budúci rok, pokiaľ sa ženy nedohodnú na ďalších podobných akciách
ešte predtým.
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Vodné zrážky litrov na m2
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Celé sledované obdobie sa vyznačovalo nedostatkom zrážok.
Nakritickejšie to bolo v mesiaci marec, keď od 28. februára do 30.
marca napršalo len 0,6 litrov na m².
– M. Šabík –

Zumba sa v Topoľčiankach tancuje pravidelne každý pondelok a stredu od
18:15- 19:15 hod. v kultúrnom dome s kapacitou okolo 50 účastníkov. Môže
prísť každý, kto chce užitočne stráviť voľný čas a urobiť niečo pre svoje telo.
text: OZ EVANTO, foto: Vladimír Bošanský
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