október, èíslo: 4/2007, Dvojmesaèník obyvate¾ov obce Topo¾èianky

Výstavba nájomných bytov dokonèená
Dòa 14.8.2007 sa uskutoènila technická kolaudácia
nájomných bytov - 18. bytových jednotiek v obci Topo¾èianky za prítomnosti jednotlivých dotknutých orgánov
tátnej správy a organizácií,
ktorí sa vyjadrovali k stavebnému povoleniu.
Som rád, e svorne skontatovali, e pri kolaudaènom
konaní nebola zistená ani jedna závaná závada, ktorá by
bránila k vydaniu kolaudaèného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu. Kolaudaèné
rozhodnutie bolo vydané a
dòa 10. 9. 2007 nadobudlo
právoplatnos a tak nájomníkom u niè nebráni, aby sa do
svojich nových nájomných
bytov mohli nasahova.
Výstavba nájomných bytov v obci Topo¾èianky sa zaèala dòa 25. 5. 2006, kedy sa
uskutoènilo odovzdanie staveniska za úèasti zástupcov
obce, stavebného dozoru a
zástupcov dodávate¾a stavby.
Výberové konanie na zhotovite¾a stavby (dodávate¾a)
pod¾a predloených ponúk
dopadlo najlepie pre stavebnú firmu ViOn a.s., s ktorou

obec následne podpísala
zmluvu o diele. Realizáciu
stavby vak pre firmu ViOn
a.s. subdodávate¾sky zabezpeèovala firma ELSE s.r.o. Pri
výstavbe bolo pouitých
mnoho moderných stavebných materiálov ako napr.
PROFI tehla od firmy Wienerberger, ktorá bola pouitá pri
realizácii obvodových múrov
stavby.
Stavba bola dokonèená
a odovzdaná objednávate¾ovi
stavby (obci) v súlade s harmonogramom prác uzavretým v zmluve. Celková doba
výstavby trvala 14 mesiacov.
Bytový dom pozostáva
z prízemia, poschodia a podkrovia a nachádza sa v òom
18 bytových jednotiek s obytnou plochou celkom 1062 m2.
Tvorí ju jeden jednoizbový byt
o výmere 40 m2, dvanás dvojizbových bytov, kde je obytná
plocha bytu 56 m2 a pä trojizbových bytov o výmere 70 m2
na byt.
Budova bytového domu
má dva samostatné vchody a
v kadom je umiestnených
devä bytov. Celkové náklady
na realizáciu stavby boli 25

Slávnostná kolaudácia - pásku prestrihuje minister výstavby a reg.
rozvoja SR - Ing. Marian Januek a starosta obce Juraj Mesko.
Foto : D. Mihók

210 630 Sk, ktoré tvorili - úver
zo tátneho fondu rozvoja bývania vo výke 15 660 000 Sk,
nenávratná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja vo výke 7 672 100 Sk
a vlastné zdroje - 1 878 530
Sk.
V pondelok 3. 9. 2007 sa
uskutoènila slávnostná kolaudácia stavby za úèasti ministra výstavby a regionálneho
rozvoja SR p. Mariana Janueka, riadite¾a FRB p. Miro-

Poh¾ad na bytovku, ktorá krátko po kolaudácii prijímala svojich prvých obyvate¾ov.

Foto: D. Mihók

slava Kaubu, predsedu NSK
p. Milana Belicu, prednostu
Krajského stavebného úradu
p. Zoltána Dania, pracovníkov MVRR SR, FRB, KSÚ,
projektantov stavby, dodávate¾a stavby a zástupcov obce.
Som rád, e najvyí predstavitelia rezortov, z ktorých
bola výstavba bytového domu financovaná (MVRR SR,
FRB) zhodnotili vysokú kvalitu realizovaných prác a doporuèili bytový dom prihlási
do súae stavba roka, ktorú
vyhlasuje FRB.
Na záver môjho príspevku
by som chcel vyslovi poïakovanie vetkým, ktorí sa
akýmko¾vek podielom zúèastnili na úspenej realizácii
výstavby bytového domu.
Novým nájomníkom elám
príjemné bývanie zaloené
na korektných susedských
a medzi¾udských vzahoch.
Na základe ve¾kého poètu iadostí o pridelenie nájomného
obecného bytu obèanov nielen z Topo¾èianok, ale i z blízkeho okolia je predpoklad, e
obecné zastupite¾stvo v Topo¾èiankach prehodnotí monos výstavby nájomných bytov v obci Topo¾èianky aj pre
ïalie roky.
Juraj Mesko, starosta obce
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Pripomenutie jedného ivotného jubilea
Písal sa deò 29. august
1922, keï v Topo¾èiankach
manelom TEFANOVI a KATARÍNE GONDOVÝM sa narodilo diea. Boh im poehnal druhého syna, ktorý pri sv. Krste
dostal meno MICHAL.
V tomto roku sa teda dôst.
pán MICHAL GONDA doil poehnaného veku - 85 rokov ivota. Jeho ivotná dráha spoèiatku bola ako u vetkých detí
tej doby. Najskôr navtevoval
miestnu ¾udovú kolu. Po istom
èase dospelo v òom rozhodnutie slúi p. BOHU - sta sa kòazom. K tomu vak bolo potrebné dobehnú stredokolské
vzdelanie. Ako externý tudent
maturoval r. 1947 na Gymnáziu
J. Krá¾a v Zl. Moravciach. V tom
èase mal u 25 rokov. Po maturite zaèal tudova teológiu
v Bratislave.

Prili vak smutne známe pädesiate roky - 14.apríl 1950 BARBARSKÁ NOC, ktorá kruto
zasiahla na Slovensku katolícku cirkev, klátory, kolstvo
a teda aj BOHOSLOVECKÚ FAKULTU a jej tudentov. túdium
bolo preruené, nasledovali
rôzne formy prenasledovania,
ikanovania a zneistenie, ktoré
dokáe èloveka poznaèi na dlhú dobu. Cesty boie sú vak
nevyspytate¾né. Ná jubilant sa
dostal do kontaktu s ¾uïmi, ktorí mu podali pomocnú ruku
a tak sa postupne zaradil do ivota na pedagogickej dráhe venoval sa výchove postihnutých detí. K vykonávaniu tejto
profesii si nadobudol patrièné
vysokokolské vzdelanie.
A priiel ïalí medzník v histórii náho národa a krajiny - rok
1968 - DUBÈEKOVA DOBA.

Nastalo veobecné uvo¾nenie,
sloboda prejavu - hlavne náboenského a oivenie cirkevného kolstva. Ná spolurodák
MIKO sa okamite vrátil na nastúpenú cestu a pokraèoval
v túdiu teológie. Po úspenom
ukonèení bol 2. júla 1970 vysvätený za kòaza. Nepredstavite¾nú rados preívali jeho staruèkí rodièia.
Potom nastúpil do pastorácie - do Jablonice na Záhorí,
kde pôsobil 29 rokov.
Tam okrem bohatej duchovnej èinnosti a pomocou farníkov postavil farskú budovu, ale
hlavne previedol generálnu
opravu miestneho kostola.
Milý ná jubilant. Èas sa
vak naplnil, priiel dôchodkový vek a Vae ivotné putovanie
riadením boím dospelo do
miesta, z ktorého ste vyli. Do

rodnej obce a do rodného domu k svojej drahej sestre ste sa
vrátili r. 1999.
Spolurodáci Vás prijali s radosou a s nádejou, e si budeme vzájomne potrební a nápomocní. Od vtedy uplynulo
osem rokov. Ïakujem Vám za
Vau obetavú slubu, za dlhé
hodiny strávené v spovednici,
kde z moci Pánovej nám odpúate nae viny.
Je potrebné pripomenú ete jeden vás èin, keï ste spolu
so sestrou ANNOU ve¾koryso
ponúkli priestor na vybudovanie klátora MILOSRDNÝCH
SESTIER SV. KRÍA. Tak ste
umonili naplni túbu a predstavu OTCA BISKUPA JOZEFA
ZLATÒANSKÉHO. Vdp. MICHAL
GONDA - vyprosujeme Vám od
Najvyieho hojnos boích milostí do budúcich èias, ktoré
Vám PÁN IVOTA A SMRTI
predurèil.
Anna Lukáèová

Prezident T. G. Masaryk v Topo¾èiankach
K 70. výroèiu jeho úmrtia
Prvý èeskoslovenský prezident T. G. Masaryk si vybral známy katie¾ v Topo¾èiankach za
letné sídlo.
TOMÁ GARRIGUE MASARYK (1850 - 1937) doktor filozofie, univerzitný profesor, vedec, historik. Prezidentom Èeskoslovenskej republiky bol
v rokoch 1918 a 1935.
Do Topo¾èianok priiel prvýkrát v roku 1923 a potom chodil na letný pobyt pravidelnekadý rok a do roku 1933, kedy sa mu zhoril zdravotný stav.
Spolu s ním chodila do Topo¾èianok aj jeho dcéra Alica a syn
Ján. Prezidenta republiky doprevádzala jednotka hradnej
stráe. V Topo¾èiankach prijímal
rôzne diplomatické návtevy
a èlenov vlády na èele s predsedom vlády.
Prvýkrát priiel T.G.Masaryk
do Topo¾èianok 29. júla 1923.
Pricestoval osobitným vlakom
s celým sprievodom. Prezidenta privítal richtár Topo¾èianok Karol tevula a vtedají minister po¾nohospodárstva, do
pôsobnosti ktorého katie¾ patril, dr. Milan Hoda. Na lúkach
lazy bolo zriadené doèasné letisko. Niektoré návtevy prichádzali lietadlom, iné vlakom
a potom sa do katie¾a presúvali koèom. Snehobiele kone
priváali cudzích hodnostárov.
Spomeòme aspoò niektorých.
7. septembra 1923 priiel
do Topo¾èianok na stretnutie
s prezidentom rumunský ministerský predseda lon Bratian
a 15. septembra 1923 prijal pre-

zident rumunského princa
Karola. Na stretnutiach bol prítomný aj dr. Edvard Bene, minister zahranièných vecí Èeskoslovenskej republiky.
V roku 1925 navtívil prezidenta v Topo¾èiankach ve¾vyslanec Ve¾kej Británie Georg
Clark. 21. septembra 1926 zavítala do Topo¾èianok vdova po
americkom prezidentovi Edith
Wilsonová, ktorá sa tu stretla
s T. G. Masarykom. Na stretnutí bola prítomná aj dr. Alica
Masaryková.
27. augusta 1930 prijal prezident zástupcov juhoslovanskej armády a 30. septembra
1932 zavítal do Topo¾èianok
k prezidentovi francúzsky minister letectva Paul Painlev.
Na stretnutí bol prítomní aj
Ján Masaryk. Do Topo¾èianok
prichádza aj druhá dcéra T. G.
Masaryka O¾ga Masaryková Revilliodová, jej manel MUDr.
Henry Revilliod a ich deti, prezidentovi
vnuci,
Herbert
a Leonard. Èastým návtevníkom prezidenta bol známy èeský spisovate¾ Karel Èapek, ktorý o Topo¾èiankach napísal:
T. G. Masaryk po príchode
do Topo¾èianok vdy pookrial.
Miloval leto s jeho búrkami
a horúèavou, ktorá zlátila polia
na okolí a strapcom hrozna pridávala sladkos medu. Z politika sa opä stal èlovek väèmi filozofujúci, ktorý sa rád zabudne v kninici, èi zatúla sa aj do
najvzdialenejích kútov parku
peo alebo na koni.
V Topo¾èiankach vznikli aj
známe hovory s T. G. M. od
Karla Èapka.

Prezident T.G.Masaryk pri
svojich obvyklých vychádzkach, ktoré konal najèastejie
na koni, ve¾mi rád si pohovoril
s ro¾níkmi na poli, zaujímal sa
o úrodu a o iné dôleité okolnosti. Stalo sa, e chudobná
starenka nesie z hory batoh
dreva, pán prezident ju osloví
a pýta sa jej na vek a ivotosprávu. Odpoveï znie: Mám
u veru 82, naèo pán prezident
odpovedal, veï sme v jednom
veku. Medzièasom doiel aj fotograf a pán prezident bol s babièkou odfotografovaný. Na
obrázku nechýbal ani batoh haluzia. Prezident èasto navtevoval obec Skýcov, kde sa zaujímal o pálenie vápna vo vápenných peciach. V obci Obyce
v sprievode predsedu vlády
Antonína vehlu nahliadol do
rozpoètu a dal si vysvetli hospodársky stav obce. Tu chodil
èasto k Drienovej studnièke,
kde sa vdy napil známej kyselky. V Machulinciach mal ob¾úbené miesto nad obcou, pod
horou, kde sedával pri starej divej hruke. Odtia¾ bol krásny výh¾ad na celé Horné Poitavie.
Rád sedával aj pod starým dubom na Pieskoch. Najèastejie
chodieval na jeho najob¾úbenejie miesto, na lúku pod zrúcaninou hradu Hruov, kde bol
vzduch najèistejí a poh¾ad na
okolité lesy priamo majestátny.
Prichádzal sem na koèi, ale
èastejie na koni, na ktorom
jazdil aj v pokroèilom veku.
Hlboká dolina za obcou Hostie
sa nazývala aj Karlova dolina.
Horská cestièka spolu s potokom, lúènymi úboèiami a pek-

ným výh¾adom na okolie lákala
aj politikov, s ktorými sem prezident èasto prichádzal.
Vzácne vo¾né chvíle trávil aj
so svojimi najbliími. Fotograf
ho zachytil ako sa v úlohe starého otca èlnkuje s vnukmi na
rybníku v parku, èi ako h¾adá
zatúlanú loptu v kanáli.
Na prezidenta T. G. Masaryka zostali v Topo¾èiankach
a v okolí tie najkrajie spomienky. Nie náhodou u 19 dní po jeho smrti bol odhalený pomník
na lúke pod Hruovom. Za
úèasti irokej verejnosti pomník
odhalili skauti 3. októbra 1937.
Na tomto mieste stojí po úprave dodnes. Sochu T. G.
Masaryka v nadivotnej ve¾kosti nájdeme aj vo vstupnej hale
topo¾èianskeho katie¾a. Zostal
tu aj prezidentský apartmán,
dodnes zariadený tak, ako pôvodne, s monosou ubytovania. V pracovni sa nachádza
stôl, za ktorým prezident úradoval.
PaedDr. Ondrej Valach
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Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných rastlín

Organizácia záhradkárov
v naej obci patrí medzi ve¾mi
aktívne, o èom svedèia viaceré
podujatia, ktoré organizovali
v tomto roku.
V týchto dòoch organizovali za posledných es rokov u
tvrtú výstavu ovocia, zeleniny,
kvetov a okrasných rastlín.
Tohtoroèná výstava sa uskutoènila v dòoch 14. - 17. septembra 2007. Na jej otvorení sa zúèastnili okrem iných vzácnych
hostí aj najvyí funkcionári
Slovenského zväzu záhradkárov - Prof. Dr. Ing. Ivan Hrièovský - predseda republikového
výboru SZZ a tie tajomník republikového výboru Dr. Juraj
Korèek. V programe pri otvorení prítomným zaspievala folklórna skupina Topo¾nica.
Spoluorganizátormi výstavy boli èlenovia ZO SZZ Topo¾èianky a Obecný úrad Topo¾èianky. Vystavených bolo 123
exponátov jabåk, 42 exponátovhruiek, 42 exponátov hrozna
a 31 exponátov zeleniny.
Vyhodnotenie najlepích
exponátov sa uskutoènilo dòa
16.sptembra o 17.00 hodine
v DKS. Predsedom poroty bol

Mgr. Teodor Koprda a tyria odborníci z jednotlivých hodnotených oblastí. Ponúkame Vám
nahliadnutie do výsledkov :
JABLKÁ: 1. m. Ladislav
Siklienka - odroda Florina, 2. m.
Ing. Vladimír Fiala - odr. ampión, 3. m. Emil Borèin - odr.
Golden delícius a Milan Kukla odr. Melódia
HRUKY: 1. m. Ing. Milan
Fáber - kolekcia hruiek, 2. m.
Mária Hrdlovièová - odr. Lukasova, 3. m. Pavel Haspra - Boscová flaa
ZELENINA: 1. m. Paulína
Èepèeková - paprika a sada tekvíc, 2. m. Viliam Matejov - paprika a cesnak, 3. m. Miroslav
Toman - tekvica jedlá a Gabriela
abová - zeler, zemiaky
HROZNO: 1. m. Miroslav
Toman - kolekcia stolového
hrozna, 2. m. Jozef Brieka - kolekcia stolového hrozna, 3. m.
Ing. Pavel Mihók - odr. Moldavské hrozno
KVETY: 1. m. Anna Hasprová - kolekcia kvetov vodnica, 2.
m. Anna Tomanová - Pojazmín
previsnutý, 3. m. Terézia Kazíková - Asparágus
BONSAJE: Ing. Pavol

Poh¾ad na vystavené exponáty a návtevníkov výstavy poèas vyhodnotenia
Foto: Ing. J. Hrdloviè
Staroviè - kolekcia bonsajových
stromkov, Ing. Juraj Dunda kolekcia bonsajových stromkov
Návtevníci výstavy hlasovali v súai o JABLKO ROKA
2007: 1. miesto Ing. Jaroslav
Hrdloviè - odr. Gloster, 2. m.
Jozef Brieka - odr. Rubinola, 3.
m. Emil Borèin - odr. Melo
Rosse.

25 rokov prevádzkovania DKS

Mylienka nutnosti výstavby
nového kultúrneho stánku sa
zrodila pribline ete v roku
1972 na základe nedostatoèných a nevyhovujúcich priestorov pre uskutoèòovanie bohatej
kultúrno-spoloèenskej èinnosti,
ktorá mala v Topo¾èiankach dlhoroènú tradíciu. Vetka táto
èinnos
sa
uskutoèòovala
v priestoroch Kultúrneho domu
Plemenárskeho
podniku
Topo¾èianky, ktorý bol prebudovaný z bytov ako provizórium na
schôdzkovú èinnos podniku.
V r. 1977, ktorý bol prvým ro-

kom vtedajieho volebného obdobia, bola v rámci investiènej
èasti akcie Z zaradená okrem
iných stavieb aj výstavba kultúrneho domu v celkovej hodnote
diela 4 498 tisíc slov. korún, pri
vynaloení finanèných nákladov
3 148 tisíc slov. korún. Rozdiel
medzi týmito hodnotami sa mal
vytvori brigádnickymi prácami
obèanov a vlastnými mechanizaènými prostriedkami, èo sa aj
podarilo. Hlavná stavba bola
ukonèená do konca roku 1981.
V roku 1982 sme uskutoènili dokonèenie kanalizácie, úpravu

Detské ihrisko - zdravý pohyb pre deti
Opustené miesto v parku oilo detským smiechom. V lete bolo
odovzdané tak potrebné detské ihrisko. V ochrane zelene parku
sa môu mamièky s ratolesami pokojne zahra na preliezkach, hojdaèkách, kolotoèi a pieskovisku. Vïaka patrí vetkým, ktorí prispeli
k tomuto zdarnému dielu. Obec vynaloila na tento projekt bez mála 60 tisíc slovenských korún.
Foto: Ing. R. Kazík

terénu a vybudovanie príjazdovej komunikácie.
V piatok 13. augusta 1982
bol kultúrny dom za úèasti politických, tátnych predstavite¾ov
okresu Nitra, za úèasti zástupcov dodavate¾ských organizácií,zástupcov miestnych podnikov a obèanov slávnostne otvorený. Na výstavbe kultúrneho
domu bolo celkom obèanmi odpracovaných 29300 brigádnickych hodín, èo svedèí o mimoriadnej pracovitosti a vysokej
aktivite prevanej väèiny naich obèanov, èlenov spoloèenských organizácií, poslancov
a funkcionárov MNV. I keï od
otvorenia kultúrneho domu
uplynulo u 25 rokov, s vïakou
spomínam na týchto obèanov,
ktorí odpracovali najviac brigádnickych hodín. Boli to Ján
Kohút,Libor tevula, Alexander
Korec st., Jozef Pisoò, Karol
varc st., tefan Krajèo st.
a mnohí ïalí.
Z poslancov a funkcionárov
nezastupite¾né miesto na výstavbe patrí Pavlovi tevulovi
z Hostianskej ulice, v tom èase
vedúcemu Agrostavu Nitra HSV Zl. Moravce, ktorý bezplatne vykonával stavebný dozor
a poèas celej výstavby sa podielal na zabezpeèovaní a dodávkach stavebného materiálu,

Najlepí pestovatelia a organizácie boli ohodnotené
Pestovate¾skými uznaniami a
vecnými cenami. Výtvarné práce detí Materskej koly na ul.
SNP a iakov Základnej koly
Topo¾èianky boli odmenené
diplomami a vecnými cenami.
Za ZOSZZ Topo¾èianky
PaedDr. Ernest Haspra
mechanizmov a rieení vetkých vtedy vyskytnutých problémov. I dnes, tak ako vtedy pri
slávnostnom otvorení KD môem poveda, e bez jeho pomoci a priamej úèasti na výstavbe by sa nám len ve¾mi ako toto dielo podarilo dokonèi.
Obdobie, v ktorom sme budovali kultúrny dom patrilo medzi
najaktívnejie obdobia rozvoja
Topo¾èianok, pretoe súbene
s výstavbou kultúrneho domu
sme zapoèali s výstavbou kotolne, ubytovne, jedálne a kuchyne na tadióne TJ Tatran, ako aj
s výstavbou M na Kosenici.
Úsilie obèanov a funkcionárov bolo ocenené aj vládou SR,
keï obci za r. 1980 a 1981 bolo
za výsledky dosiahnuté v investiènej èasti akcie Z v súai NV
udelené Èestné uznanie vlády
SSR s finanènou odmenou.
Stavba kultúrneho domu,
areál TJ Tatran, M pre 60 detí
i ostatné menie stavby budované v tomto období zostanú trvalými pamätníkmi pracovnej
aktivity a iniciatívy obèanov
a funkcionárov Topo¾èianok.
Verím, e ïalích 25 rokov
sa bude v tomto kultúrnom stánku aj naïalej uskutoèòova kvalitná a bohatá kultúrno-spoloèenská èinnos za úèasti èo najväèieho poètu obèanov naich
Topo¾èianok, ako odmena vetkým, èo sa na jeho výstavbe podielali.
Ing. Pavel Mihók
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Rozlúèili sme sa s Kultúrnym letom 2007
Poèas prázdninových mesiacov a obdobia dovoleniek,
v júli a v auguste sme Vám, milí spoluobèania chceli u tradiène spríjemni nede¾né popoludnia vystúpeniami umeleckých
súborov, skupín a jednotlivcov
v rámci programu KULTÚRNE
LETO 2007, ktorého spoluorganizátormi sú u po piatykrát
Obecný úrad Topo¾èianky
a JMF ZOO v SR stredisko
Zámok Topo¾èianky. Snaili
sme sa spolu s èlenmi kultúrnej
komisie vybra pre Vás úèinkujúce súbory s rôznorodými hudobnými ánrami. Take poèas
deviatich nediel sa nám na
nádvorí zámku, ktoré nám v letných mesiacoch poskytuje tú
najvhodnejiu a najkrajiu scénu pre kultúrne vystúpenia
predstavilo postupne devä
rôznych súborov.
Kultúrne leto sme po príhovore pána starostu otvorili vystúpením Vokálno-intrumentálneho súboru Súrodencov
Jendruchovcov z Bratislavy.
V nasledujúcich vystúpeniach
sa nám predstavili: dychová
hudba Bojnická kapela; dychová hudba Topo¾anka; Duo
Evergreens - koncertná speváèka a ansoniérka Monika
Stanislavová a hudobný skladate¾ a koncertný klavirista Igor
Bázlik; Folklórny súbor Vatra
z Tlmáè, Country skupina
Tramp -Song; folklórna skupina
Topo¾nica; cimbalová hudba
Cimbaltrio zo Zvolena a ukonèenie kultúrneho leta sme uzatvorili vystúpením domáceho
Mládeníckeho dychového súboru Topo¾anèek.
Poèasie k nám nebolo vdy
celkom prívetivé, niekedy nás
nechávalo a do poslednej
chví¾ky v neistote, èi vystúpenie
Pozvanie na divadelné
predstavenie
Srdeène Vás pozývame
na divadelné predstavenie
Zlatomoraveckého ochotníckeho kolektívu, ktoré sa
uskutoèní v nede¾u 14.októbra 2007 o 15.30 hod. v DKS
Topo¾èianky. V divadelnej hre
v troch dejstvách pod názvom
FARAÓNI sa Vám predstaví
devä úèinkujúcich v úsmevnom príbehu o zámene muských a enských rolí. Budete
svedkami boja muov a ien
o postavenie v zamestnaní ale
aj spoloèenskú prestí. Dej hry
sa odohráva v prvej polovici
20. storoèia v ruskom kolchoze. Cena vstupného: 30,- Sk /
osoba
kultúra

uskutoèníme na nádvorí alebo
v náhradných priestoroch
v podkupolí zámku èi v DKS.
A práve v nede¾u 12. augusta,
keï úèinkovala naa FS
Topo¾nica sa z dôvodu nepriaznivého poèasia vystúpenie
uskutoènilo vo ve¾kej sále DKS.
Silný a neutíchajúci dáï dokonca skomplikoval mnohým
obèanom príchod na vystúpenie. Preto veríme, e hodnotné
vystúpenie FS Topo¾nica ete
budeme ma monos uvidie
niekedy v náhradnom termíne,
o èom Vás budeme vèas informova.

Topo¾èianky sú najkrajie
v letnom roènom období vïaka
mnostvu zelene a cudzokrajných drevín, ktoré sa nachádzajú v anglickom parku, sú vyh¾adávaným a navtevovaným
miestom pre turistov a na atraktivite im pridávajú aj jednotlivé vystúpenia kultúrneho leta,
preto veríme, e i v budúcom
roku Vám budeme môc opä
ponúknu kvalitný a pestrý
program domácich a pozvaných interprétov folklóru, hudby, tanca a spevu.
Nakoniec by sme ete raz
radi vyjadrili poïakovanie vet-

Vokálno - intrumentálny súbor
súrodencov Jendruchovcov pri
otvorení Kultúrneho leta 2007.
kým sponzorom, ktorí nám pomohli finanène zabezpeèi tieto
podujatia a tie vetkým Vám,
ktorí ste podporili svojou úèasou a potleskom úèinkujúcich
a atmosféru jednotlivých vystúpení. Dovidenia na Kultúrnom
lete 2008.
A. Chrenová

Verejný internet v kninici
Projekt pod názvom Informatizácia kniníc
bol realizovaný v tomto roku a do naej obecnej
kninice pribudlo kvalitné poèítaèové vybavenie
za cca 243 183 Sk.
Priamym dodávate¾om techniky je firma TEMPEST Bratislava. V mesiaci júl technici TEMPESTu naintalovali internet v priestoroch naej
kninice a pre verejnos sme ho sprístupnili
v stredu 1. augusta 2007 po èiastoènej úprave
a vyma¾ovaní priestorov.
Jednotlivé pracoviská sú vybavené 17 farebným LCD monitorom, klávesnicou a myou.
Elektronické zariadenie s názvom Tenký klient
umoòuje èítanie a uchovávanie údajov cez USB
- k¾úè. Súèasou zariadenia je aj èiernobiela laserová tlaèiareò IBM Infoprint 1612 Express. Pri
vybavení jednotlivých pracovných miest bolo
myslené i na rôzne malièkosti - ceruzky, poznámkový papier, èasomiera
Aby bola prevádzka internetu bezporuchová
a bezproblémová, boli pre jej organizáciu stanovené nasledovné pravidlá:
1. Prístup do INTERNETu prostredníctvom poèítaèovej techniky v obecnej kninici je umonený
bezplatne kadému návtevníkovi kninice.
2. Návtevník miestnosti je povinný:
a) dodriava tieto pravidlá a repektova pokyny osoby, poverenej starostom obce dozorom
nad prevádzkou miestnosti a jej technického vybavenia (dozorujúca osoba),
b) bezodkladne nahlási dozorujúcej osobe
zistené poruchy a nedostatky pri prevádzke zariadení,
c) bezodkladne nahlási dozorujúcej osobe
poruovanie týchto pravidiel iným návtevníkom.
3. V miestnosti sa môu zdrova iba osoby, ktoré sedia za terminálom a pracujú na INTERNETe.
Za jedným terminálom môe sedie len jedna
osoba.
4. V odôvodnených prípadoch môe dozorujúca
osoba èasovo obmedzi dåku práce návtevníka, ak sa tým zabezpeèí úèelnejie vyuitie zariadení v prospech kadého návtevníka.
5. V INTERNETovej miestnosti je zakázané:

Vitajte nai malí kamaráti

a) pokodzova zariadenie miestnosti,
b) akýmko¾vek spôsobom zasahova do technického a programového vybavenia, do kabeláe a nastavenia poèítaèov,
c) premiestòova zariadenie miestnosti a poèítaèovú techniku,
d) spôsobova v miestnosti neèistotu, hluk, alebo inak obaova ostatných návtevníkov.
6. Pri práci na termináli nie je dovolené:
a) prezera internetové stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom,
b) konzumova jedlá a nápoje,
c) tlaèi na tlaèiarni neprimerane ve¾ké mnostvo stránok.
7. Pri poruení týchto pravidiel je dozorujúca
osoba oprávnená vykáza návtevníka z miestnosti minimálne na 24 hodín.
Z dôvodu efektívnejieho vyuívania internetu sme upravili otváracie hodiny obecnej
kninice a otváracie hodiny verejného internetu nasledovne:
PONDELOK - ZATVORENÉ
UTOROK: 9.00 - 12.00 H
13.00 - 16.30 H
STREDA: 9.00 - 12.00 H
13.00 - 16.30 H
TVRTOK: 9.00 - 12.00 H
13.00 - 16.30 H
PIATOK:
9.00 - 12.00 H
13.00 - 16.30 H
Vstupy na internet:
dopoludnia - 9.00, 10.00, 11.00,
popoludní - 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - 16.30
K 14. septembru sme zaevidovali 490 vstupov na vyuitie bezplatnej sluby internetu. V popoludòajom èase od 13.00 hod. je návtevnos
internetu vyuitá na 95 %. V dopoludòajích hodinách, keï si iaci a tudenti plnia svoje kolské
povinnosti ponúkame vyui sluby internetu
v èase od 9.00 do 12.00 hod. aj Vám milí spoluobèania, ktorí ete skúsenosti s prácou na internete nemáte a chceli by ste sa touto formou dosta k potrebným informáciám, radi Vám v rámci
moností poradíme a pomôeme. Záujemci
o sluby internetu sa môu nahlási aj telefonicky na è. t. 630 12 63 v daný deò, max. deò vopred.
pracovníèky kninice a kultúry

Prázdniny rýchlo ubehli a nový kolský rok je opä tu. Naa M na ulici SNP v Topo¾èiankach privítala 3. septembra 44 malých kamarátov v esteticky upravených triedach s novými hraèkami.
Sem - tam sa v oèkách zaleskla slza, veï rozlúèka s ockom a mamou bola aká. Avak po pohladení a pritúlení pani uèite¾kami sa za krátku chví¾u celkom vytratila. V novom kolskom roku sa
chceme ve¾a nového nauèi, spoznáva nae okolie, prírodu, vái si jeden druhého. Celý kolektív naej M sa bude i poèas tohto kolského roka usilova o to, aby rodièia, ktorí nám zverujú svoje deti, prichádzali a odchádzali od nás s pocitom spokojnosti a istoty. ¼ubica Pavková, riadite¾ka M
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Zaèiatok kolského roka v naej základnej kole
Zaèiatok nového kolského
roka 2007/2008 zaèal tradiène
na kolskom dvore hymnou
Slovenskej republiky.
Slávnostnú atmosféru otvorenia kolského roka podèiarkovala prítomnos starostu obce p. Juraja Mesku, p. farára
Antona Iolda, rodièov, starých
rodièov. Po slávnostných príhovoroch riadite¾a koly Mgr.
Jozefa Baráta a naich hostí
(starostu obce a pána farára)
prevzali nai prváci od starostu
obce Topo¾èianky darèek - prvú
knihu. Do prvého roèníka nastúpilo 27 iakov, ktorí sa v tomto kolskom roku spolu s druhákmi budú uèi v budove hornej koly na Cintorínskej ulici.
Tretí a deviaty roèník sa bude
vyuèova v hlavnej budove na
Litomìøickej ulici. Spolu bude
Základnú kolu v Topo¾èiankach navtevova 372 iakov.
Pokles populácie zasiahol aj
nau kolu, po prvýkrát v histórii koly sa otvorila len jedna
piata trieda a oproti minulému
kolskému roku máme o 39 iakov menej. Ani prognózy do
ïalích rokov nepoteia. Poèítame s úbytkom iackej populácie. To nás vak neodrádza
od skvalitòovania a skrá¾ovania koly. Poèas iackych letných prázdnin sme inovovali jedáleò koly a tým skultúrnili
prostredie, v ktorom sa iaci
stravujú.
Na nové ihrisko sa zabudoval basketbalový kô, vysadila
sa v jeho okolí zeleò. Teilo nás,
e ihrisko poèas dvoch mesiacov bolo vdy obsadené naimi
iakmi, ale i mládeou z obce.
Cie¾ tejto stavby sa zaèal napåòa.
Nai iaci svoj vo¾ný èas po
vyuèovaní budú trávi nielen na
ploche ihriska, ale budú si môc

vybra spomedzi 15 krúkov,
ktoré sa v tomto kolskom roku na naej kole otvárajú.
urnalistický krúok - vyuèuje
Mgr. tefan Kleèka, Internetový krúok 8. - 9. roè. - Mgr. tefan Kleèka, achový krúok PaedDr. Ondrej Mravík, Geografický krúok - Mgr. Janka
Ertlová, portový krúok - Mgr.
Jozef Barát, Matematický krúok 5. roè. - PaedDr. Ondrej
Mravík, portové hry - Mgr.
Marcela Ondriaová, Výtvarný
krúok - PaedDr. Jana Baka¾árová, Biblický krúok - Ing.
Dana Krajèová, Taliansky jazyk - Mgr. Anton Iold, Volejbalový krúok - PaedDr. Ondrej Mravík, Dychová hudba Alojz Martinoviè, portová
stre¾ba - Vojtech Solèiansky,
Anglický jazyk - PaedDr. Jana
Baka¾árová, Detské dramatické túdio - Peter Kere.
Ponuka je lákavá. Veríme,
e iaci si s pomocou rodièov
vyberú ten správny krúok,
a tak prispejú k zmysluplnému
rozvoju osobnosti svojho dieaa.
V kolskom roku 2007/2008
sa opä uèíme v roè. 1.- 4. pod¾a variantu è. 3 (jazykový), èo
znamená, e od 3. roèníka sa
povinne uèia cudzie jazyky (anglický a nemecký).
Na 2. stupni sa v roè. 5.-9.
vyuèuje pod¾a variantu è. 2.
Do Základnej koly Topo¾èianky v 5. roèníku prichádzajú
iaci zo spádových obcí Hostie,
Lovce a tretí rok od 1. roèníka
iaci zo ikavy. Pre zaujímavos
z celkového poètu 372 iakov je
196 z Topo¾èianok, 76 z Hostia,
51 z Loviec, 36 zo ikavy a 11
iakov z iných obcí. V tomto
kolskom roku budeme ma 15
tried (5 v roèníkoch 1.-4. a 10
v roèníkoch 5.-9.)

kolský klub detí bude ma
dve oddelenia a navtevova ho
bude 39 iakov.
Pred nami je 10 mesiacov
namáhavej, ale peknej práce.
Veï dobré vzdelanie a výchova
mladej generácie sú základmi
astného a spokojného ivota
nielen iakov, ale celej naej
spoloènosti. Preto chceme uisti vetkých rodièov, e aj v tomto kolskom roku my, uèitelia,
vychovávatelia, ale aj nepedagogickí zamestnanci budeme
odovzdáva pedagogické majstrovstvo, manuálne a vô¾ové
vlastnosti pod¾a náho najlepieho vedomia a svedomia.
Vás, milí rodièia, chceme
poprosi o spoluprácu s nami,
aby sme pri akomko¾vek probléme nali tú najsprávnejiu
cestu k jeho odstráneniu.
Zostáva nám zaela vetkým, ktorí sa podie¾ajú na výchove naich iakov, ve¾a zdravia, trpezlivosti a pochopenia

toho druhého poèas celého
kolského roka 2007/2008
Prvý polrok sa zaèína 1.
septembra 2007, slávnostné
otvorenie kolského roka a vyuèovanie sa zaèína 3. septembra 2007 (pondelok) a konèí sa
31. januára 2008 (tvrtok),
Druhý polrok sa zaèína 1.
februára 2008 a konèí sa 30. júna 2008. Vyuèovanie v druhom
polroku sa zaèína 4. februára
2008 (pondelok) a konèí sa 27.
júna 2008 (piatok).
Termíny prázdnin poèas
k. r. 2007/2008 :
Jesenné prázdniny: 31.10 - 2.
11. 2007,
Vianoèné prázdniny: 22. 12. 07
- 7.1.2008,
Polroèné prázdniny: 1. február,
Jarné prázdniny: 25. 2. - 29. 2. ,
Ve¾konoèné prázdniny: 20.3. 25.3.2008,
Letné prázdniny: 28. 6. - 31. 8.
Mgr. Jaroslava Fábryová

Zo ivota ,,hornej kôlky
Aj poèas týchto letných
prázdnin sme pre deti k nastávajúcemu kolskému roku
2007-2008 v priestoroch materskej kôlky na Cintorínskej
ulici èo-to skrálili.
Hneï zaèiatkom prázdnin
sme spoloènými silami s mamièkami natreli detské stolièky
novými farebnými nátermi.
Srdeèná vïaka patrí pani J.
Bielikovej, K. Kopèákovej, E.
Grzybovej, J. ebeòovej. V
ïalom priebehu prázdnin
nám stihli nanovo nama¾ova
ve¾kú triedu a atòu. Pre zdravý spánok naich detí boli zakúpené nové antialergické
vankúe. V tomto kolskom roku budeme ma otvorenú jed-

nu zmieanú triedu, ktorá je
zaloená na mylienke vzájomnej spolupráce detí rôzneho veku. Pribliujeme sa tým
k rodinnému prostrediu, ktoré
je podnetnejie pre sociálny
a emocionálny rozvoj detskej
osobnosti. Úprimne nás teí
rastúci záujem rodièov o zápis
detí do naej M, zároveò je
nám vak ¾úto, e z personálnych dôvodov sme v tomto roku nemohli vyjs v ústrety vetkým záujemcom.
Na záver by sme chceli popria vetkým novým prváèikom ve¾a úspechov pri zvládaní kolských povinností.
Adriana Fialová
riadite¾ka M

Skautské leto
V dòoch 25.7. - 3.8. 2007
usporiadali skauti z Topo¾èianok letný tábor v Tribeèskom
pohorí, blízko obce Jekova
Ves. Spolu s nami sa tábora zúèastnili skauti z Vrábe¾ a Nitrianskej Blatnice, poèet úèastníkov presiahol èíslo 60.
Program tábora sa niesol
v duchu rytierstva.
Úèastníci sa na nieko¾ko dní
preniesli do dôb odványch bojovníkov a v celotáborovej etapovej hre sa snaili porazi zlého draka. Svoje fyzické i duevné schopnosti a zruènosti
sa snaili zdokonali pri rôznych aktivitách, ktoré pre nich
v doobedòajích programo-

vých blokoch pripravili starí
skauti.
Poèas náho tábora, dòa 1.
augusta 2007, sme spoloène
s ostatnými skautmi a skautkami na celom svete oslávili sté
výroèie zaloenia skautského
hnutia.
Skupina naich starích
skautov - roverov sa v tento deò
zúèastnila celosvetového podujatia s názvom Úsvit skautingu, poèas ktorého skauti
z celého sveta vystúpili na najvyie vrcholy rôznych pohorí
v rôznych kútoch zeme, kde ráno vítali východ slnka a symbolicky i úsvit nového skautského
milénia.

Úèastníci letného skautského tábora pri hrách
Foto : . Hosovecký
Za cie¾ náho putovania
sme si vybrali vrch Ve¾ký
Inovec, kde sme oslávili túto vý-

znamnú chví¾u spolu so skautmi z Nitry.
Skauti zo 41. zboru Topo¾èianky
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Sme druhí na Slovensku
Keï sme si 26. mája tohto
roku pripomenuli 125. výroèie
zaloenia DHZ v naej obci, tak
sme na slávnostnom zhromadení nielen hodnotili, ale sme si
stanovili aj predsavzatia do ïalieho obdobia. Nae predsavzatie znelo neporui tradíciu
a tvrtýkrát za sebou sa zúèastni hasièskej súae DHZ. Tento
rok to boli majstrovstvá SR
Dobrovo¾ných hasièských zborov. Tomuto predsavzatiu a jeho
koneènému splneniu sa venovala celá príprava a mnostvo
èasu èi u pri nácviku tafetového behu a taktie vodného
útoku.
Po novej úprave vekových
kategórií a vyradení dorastencov zo súae sa v naom zbore pripravovalo drustvo muov
a ien. Dòa 3. júna na tadióne
Tatranu sa zaèala naa cesta za
úspechmi v tejto sezóne. Organizátorom OP PPD bola naa
organizácia. Súae sa zúèastnilo desa drustiev z náho
okresu. V súai ien zvíazilo
nae drustvo a taktie nae
drustvo muov nenechalo nikoho na pochybách, e v naom okrese nemá konkurenciu, ktorá by ho zosadila z vedúceho miesta a tradície. Dòa
7. júla sa obe nae drustvá zúèastnili na krajskom kole PPD,
ktoré sa uskutoènilo vo Ve¾kom
Kíry okr. Nové Zámky. V samotnej súai sa znovu prejavila sila náho drustva muov, ktorí
obsadili prvé miesto a tak si zabezpeèili postup na Majstrovstvá SR. Nae drustvo ien obsadilo pekné tretie miesto. Po
tejto súai sa nae drustvo
muov zaèalo pod vedením velite¾a DHZ p. Jaroslava Orolína
intenzívne venova príprave na
Majstrovstvá SR v Pruskom
v okrese Ilava. Dòa 4. augusta
nae drustvo a nieko¾ko fanúikov vycestovalo do Pruského,
kde sa na ihrisku u vetko pripravovalo k súaiam, veï sa tu
stretli najlepie poiarne drustvá za kadý kraj naej republiky. Po absolvovaní tafetového behu a vodného útoku sme
dosiahli celkový výsledný èas
93, 50 s, èo bol druhý najlepí
èas za víazným drustvom
z Gerlachova, za ktorým nae
drustvo zaostalo len 13 stotín
s. Musíme kontatova, e takýto výsledok je ve¾ký úspech
a po dvoch tretích miestach je
to rázne zlepenie dopredu
a nae drustvo sa stáva pojmom v poiarnom porte na
Slovensku. Za tento úspech
patrí poïakovanie èlenom súaného drustva a samozrejme jeho trénerovi a velite¾ovi
v jednej osobe p. Jaroslavovi

Orolínovi, ktorý bol po skonèení súae prezidentom DPO SR p. JUDr. Jozefom Minaøíkom vyznamenení mitovou
medailou za výcvik. Nae drustvo obdralo pohár za druhé
miesto a za najlepí vodný
útok. Po skonèení Majstrovstiev
SR sme zaèali pripravova organizovanie poiarnej súae
o Pohár starostu obce, výroèie
SNP a novovzniknutú poiarnu
súa Tekovsko - Hontiansku
hasièskú ligu.V tejto súai v sobotu 25. augusta 2007 súailo
na tadióne Tatranu 36 drustiev a z toho bolo 10 drustiev
ien. V kategórii muov sa drustvá umiestnili v nasledovnom
poradí: 1. Lehota pod Vtáènikom, 2. Svinná, 3. Topo¾èianky.
V kategórii ien boli dosiahnuté
tieto výsledky: 1. Podluany, 2.
Topo¾èianky, 3. Krasno. Uvedené súané drustvá boli odmenené vecnými cenami.

Súané drustvo DHZ Topo¾èianky pri plnení disciplíny vodný
útok
Foto: A. Segíò
Súa o Pohár starostu obce prebiehala v dobrej a priate¾skej atmosfére. Súae sa
pravidelne zúèastòujú i druobné drustvá z Holeova a Hluboèiek. Poèas súae bolo zabezpeèené stravovanie a obèerstvenie,
za
èo
patrí
poïakovanie vetkým, ktorí sa
o to prièinili. Touto cestou chce-

me poïakova Obecnému úradu Topo¾èianky, Tatranu a vetkým sponzorom, ktorí akoko¾vek pomohli k zorganizovaniu
hodnotnej súae.
Ïakujeme vetkým obèanom obce, ktorí prili povzbudi
súané drustvá.
Vladislav Krajèo
èlen DHZ

Príprava nových mikroregiónov
nitrianskeho samosprávneho kraja
na integrovaný rozvoj vidieka - prístup Leader
Èo je to Leader? Program
Európskej únie s cie¾om zlepi rozvojový potenciál vidieckych oblastí èerpaním z miestnej iniciatívy
a zruènosti, podpori získavanie
know-how o miestnom integrovanom rozvoji a íri toto know-how
do ïalích vidieckych oblastí.
Samotné slovo LEADER je skratka
pre linky akcií pre rozvoj vidieckej
ekonomiky z francúzskeho liaison entre actions de developpement rual. Od svojho spustenia
v roku 1991 poskytol Leader vidieckym spoloèenstvám v EÚ nástroje na aktívnu úèas na vytváraní vlastnej budúcnosti. Prístup
Leader vyvolal ve¾ký záujem v EÚ
a aj ïaleko za jej hranicami. Aj
z týchto dôvodov sa stal neoddelite¾nou súèasou politiky rozvoja vidieka. Leader je dobre fungujúci
nástroj v pomerne rôznych situáciách a druhoch oblastí, ktoré prispôsobujú tvorbu vidieckych politík mimoriadnej rozmanitosti potrieb
vidieckych
oblastí.
V
programovacom období 20072013 u Leader nie je samostatný
program, ale je zaèlenený vo vetkých vnútrotátnych/regionálnych
programoch rozvoja vidieka. Tým
sa aj v NSK otvoria nové monosti
na uplatnenie prístupu Leader na
omnoho iriu kálu a omnoho
väèí rozsah èinností rozvoja vidieka ako doteraz.
V rámci výzvy NSK na prípravu
miestnych rozvojových stratégií vidieka a prípravu miestnych a odborných kapacít prístupom Leader,
sa o podporu úspene uchádzalo
aj obè. zdr. Traditional club
z Topo¾èianok, ktoré pre úèely výzvy zastreuje spoloèné územie
19. obcí, delených do dvoch mik-

roregiónov. Zdruenie obcí mikroregiónu Podtríbeèie - Drevenica
s obcami: Beladice, Neverice,
Ladice, Kosto¾any pod Tribeèom,
S¾aany, Ve¾èice, Zlatno, Mankovce, Martin nad itavou, Hosovce,
Lovce a zdruenie obcí Hruovsko-Beòaditského mikroregiónu
s obcami: Jed¾ové Kosto¾any,
Obyce, Machulince, itavany,
Topo¾èianky, Hostie, Skýcov, ikava, prièom Topo¾èianky sú prirodzeným regionálnym centrom tejto
oblasti a v obci je zriadené sídlo pre
technicko-informaèné zázemie prípravy prístupu Leader, v spomenutom spoloènom území. Projekt sa
zaèal realizova v auguste 2007
a prvá fáza spoloèného plánovania
bude dokonèená v zime 2007.
Jeho hlavným cie¾om je príprava integrovanej stratégie takým spôsobom, aby reálne odráala skutoèné potreby miestnch obyvate¾ov.
Je ve¾mi dôleité, aby sa do procesu tvorby stratégie zapojili samotní
obèania, èi u jednotlivci, podnikatelia, záujmové organizácie, poslanci, starostovia, aby vyjadrili
svoj názor na smerovanie rozvoja
tohto územia. Garantom odbornej
prípravy stratégie je obè. zdr.
Nitriansky vidiecky parlament. Ing.
Barbora Gerhátová ako èlenka tohto parlamentu vykonáva prácu expertky pre plánovanie a administratívu. Miestny manaér projektu
je Duan Mihok z obè. zdr.
Traditional club. Odborníèka pre
metodiku a postup prác Ing. Jela
Tvrdoòová je hlavnou metodièkou
SR pre Leader a disponuje s dlhoroènými medzinárodnými skúsenosami v danej oblasti. Proces
tvorby spoloènej stratégie zahàòa
mapovanie a analýzu vnútorných

zdrojov tohto regiónu a prieskumy
názorov, potrieb a oèakávaní obyvate¾ov. Na základe získaných údajov, informácií a materiálov z
jednotlivých obcí sa budú kona
spoloèné stretnutia verejno-súkromného partnerstva tvoreného
z predstavite¾ov samospráv podnikate¾ov a spoloèenských organizácií. Pripravená stratégia rozvoja regiónu bude podkladom pre uchádzanie sa o prostriedky na
realizáciu jej jednotlivých aktivít
z ministerstva pôdohospodárstva
SR. 14. 9. sa v mesteèku ahy
v centre Hontiansko-Poipe¾ského
regiónu konalo koordinaèné stretnutie v rámci technickej pomoci.
Úèastníci- zástupcovia 6-tich mikroregiónov zapojených do druhého kola prípravy pre prístup Leader
v NSK, poèas pracovného dòa intenzívne prerokovali vetky body
programu. Metodièka Ing. Tvrdoòová skontatovala, e sú rozdiely
medzi tímami, ale práce prebiehajú vo vetkých územiach. V diskusii odznel podnetný názor o tom, e
rôzne formy pomoci pre obce a regióny a ich príprava by mali vykazova prvky harmonizácie. Starostovia a obecné zastupite¾stvá pri
tvorbe plánov hospodárskeho rozvoja, územného plánu a plánov pre
Leader by mali v perspektíve ich
ciele a zámery zosúlaïova do
kompaktnej línii záujmov potrebnej
pre smerovanie rozvoja územia.
V závere pracovného stretnutia
zástupcovia z Topo¾èianok vyjadrili pozvanie na III. Koordinaèné
stretnutie práve do Topo¾èianok,
kde 24. októbra sa teia na irokú
úèas èlenov zapojených mikroregiónov ale aj ostatných hostí a partnerov programu Leader.
D. M.
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Z verejného zasadnutia Obecného zastupite¾stva konaného dòa 9. 8. 2007
Po procedurálnych bodoch
bola na programe rokovania
kontrola úloh z posledného zasadania, kde starosta informoval o:
- koncepcia rozvoja telovýchovy a portu na rok 2008
- preh¾ad platenia obecných
daní
- nájomná zmluva o pouívaní
pozemku na prechod cez
Koèiov dvor
- verejná prezentácia projektu
Stred obce
V informáciách starostu obce o èinnosti od posledného
zasadnutia boli informácie:
- 1. júla bolo zahájené tradièné
nede¾né popoludnie kultúrneho leta, v tomto roku aj
s dotáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výke
25 000 Sk
- 14. a 15. júla sa konala pú
ku kapuliarskej panne Márii, kde obec vypomáhala najmä s úpravami a organizáciou dopravy
- 4. 8. drustvo poiarnikov na
súai v Pruskom získalo druhé miesto
- v mesiaci jún bola vykonaná
rekontrukcia vozovky cesty
na ikaveckej ulici.
- pre mamièky s demi bolo rekontruované ihrisko v parku
za 60 000 Sk
- v júli bol dokonèený chodník
na Hlavnej ulici v rozlohe 360
m2 v hodnote cez 600 000 Sk
- v rokovaniach s Rozvodnými
závodmi sl. energetiky bol
daný prís¾ub uloenia elektrických sietí do zeme v èasti
Hlavnej ulice od stredu k Litomìøickej ulici

OZNAM
Obecný úrad oznamuje
obèanom, e v druhej polovici mesiaca október budú
v obci opä postupne rozmiestnené
ve¾koobjemové
kontajnery na zber objemného odpadu.
Zároveò upozoròujeme
ob-èanov, e do kontajnerov
je zakázané dáva elektronický odpad ( t. j. televízory, rádiá, vysávaèe akumulátory,
odpadové oleje, staré farby
a laky...) a biologicky rozloite¾ný odpad (BRO). V prípade BRO sa v jesenných
mesiacoch opä uskutoèní
separovaný zber, o èom budú
obèania vopred informovaní
prostredníctvom obecného
rozhlasu a internetovej stránky obce www.topolcianky.sk.
Anton Segíò
prednosta OcÚ

- zmena projektu odkanalizovania èasti ulice SNP je v kroku odsúhlasenia úradmi
- v obecnej kninici je pre obèanov k dispozícii verejný prístup k internetu
- 15. 8. je plánovaná kolaudácia novej bytovky
Správu o plnení rozpoètu
obce za prvý polrok predniesol
hlavný kontrolór Ing. Pavkov.
Poslanci prerokovali text
nájomnej zmluvy pre nájomcov
v novopostavenej bytovke.
Návrh obecnej kninice
o vyradenie 370 kníh poslanci
schválili.
Vo veci predpokladaného
výrubu stromov pagatana
konského na Parkovej ulici prijali odporuèenie poslanca Ing.
Siklienku na vyiadanie posudNové autobusové zastávky
Po mnohých rokoch sa cestujúci doèkali nových autobusových zastávok na Hlavnej ulici - horný koniec a Moravecká.
U nevyhovujúce hrdzavé prístreky vystriedali nové presvetlené kontrukcie. Po dokonèení úprav okolia poskytnúväèí komfort a bezpeènos
pre èakajúcich na autobusové
spoje. Obec vynaloila na realizáciu 107 tisíc slovenských
korún. Zostáva len veri, e vynaloené prostriedky neznièia
svojim vandalským poèínaním
tí, èo si neváia nielen snahu
iných, ale ani seba samých.

ku od doc. Juhásovej, ktorá je
v problematike znalcom.
V iadostiach poslanci prerokovali:
- odsúhlasili výmenu ïalích
okien na kôlke Cintorínska
- v iadosti vlastníkov parciel è.
3045/11,30,31 súhlasia so
zmenou územného plánu,
ale proces zmeny ako aj náklady s tým spojené si musia
vlastníci hradi sami
- iados o prijatie uèite¾ky do
kôlky Cintorínska nebola
schválená pre vo¾né kapacity
v kôlke SNP, ku tomuto bodu sa konala dlhá a emotívna
diskusia
V interpeláciách poslancov
- p. Lakti v mene Urbársleho
spolku vyzval na vypratanie

-

-

-

pozemku pri Martonovom
jarku
Ing. Siklienka iadal správu
o budovaní obecného kompostoviska
V rôznom odzneli:
p. Paulen iadal o pokraèovanie budovania odvodnenia
Litomìøickej ulice
Ing. Pavkov iadal o úpravu
parkovacích miest na ulici
SNP
p. Lakti iadal o dôslednú
úpravu po prácach na obecnej kanalizácii najmä po
usadnutí zeminy na ul.
Dlhovského
p. Bielik sa vyjadril k diskusii
ku iadosti o prijatie novej
uèite¾ky do kôlky na ul.
Cintorínska
Z poznámok Ing. R. Kazík

Autobusová zastávka na Hlavnej ulici - Moravecká Foto: Ing. R. Kazík

Zmena prevádzkovate¾a obecnej kanalizácie v obci Topo¾èianky
Váení spoluobèania, tak ako som u v jednom z predchádzajúcich èísiel Naich Topo¾èianok avizoval, pripravuje sa zmena prevádzkovate¾a ÈOV a kanalizácie v obci Topo¾èianky. Budúcim prevádzkovate¾om bude Západoslovenská vodárenská spoloènos a.s., ktorá v obci prevádzkuje aj vodovodnú sie. Prevádzkovanie obecnej kanalizácie bolo plánované u od 1. 7. 2007, avak akcionári ZsVS a.s. (obce a mestá) na valnom zhromadení a.s. v mesiaci máj 2007 zruili pôvodné nájomné
zmluvy a uloili právnemu odboru ZsVS a.s. vypracova zmluvy nové.
Týmto sa termín prevádzkovania obecnej kanalizácie v obci Topo¾èianky oddialil a do súèasných
mesiacov. Nová zmluva zo strany obce je u podpísaná a èakáme u len na podpis tatutárneho zástupcu ZsVS a.s. Predbený termín prevádzkovania obecnej kanalizácie je 1. 10. 2007 alebo 1. 11.
2007. V súèasnosti tie prebieha proces stavebného konania (územné rozhodnutie je u právoplatné) na vybudovanie kanalizaèného zberaèa, èie prepojenia obecnej kanalizácie v obci Topo¾èianky
na ÈOV v Zlatých Moravciach. Investorom tejto investiènej akcie bude ZsVS a.s. a je v súlade s koncepciou èistenia a odvádzania splakových vôd v aglomerácii Zlatomoravecko, kde budú postupne
odstavené vetky malé ÈOV v okolitých obciach a èistenie a likvidáciu splakových vôd bude zabezpeèova ÈOV v Zlatých Moravciach.
Na základe horeuvedených skutoèností týmto vyzývam obèanov, ktorí svoje domácnosti ete nemajú pripojené na vybudované kanalizaèné stoky v obci Topo¾èianky, aby tak uèinili èo najskôr, nako¾ko v súèasnosti náleitosti spojené s vybavením povolenia domovej kanalizaènej prípojky (ohlásenie drobnej stavby, správny poplatok) je moné vybavi na Obecnom úrade v Topo¾èiankach. Avak
po zmene prevádzkovate¾a kanalizácie v obci Topo¾èianky vetky náleitosti (okrem ohlásenia drobnej stavby) budú musie obèania vybavova v Zlatých Moravciach v sídle prevádzky ZsVS a.s.
(Projektovú dokumentáciu domovej kanalizaènej prípojky, zmluvu o pripojení, podmienky pripojenia.....). Presný termín zmeny prevádzkovate¾a Obecnej kanalizácie v obci Topo¾èianky bude obèanom oznámený formou relácie v obecnom rozhlase a tie oznamom na tabuli oznamov pri OcÚ.
Juraj Mesko, starosta obce

Èasový rozpis prevádzky obecnej rotovne obilia:
11. a 25. september 2007, 9. a 23. október 2007, 6. a 20. november 2007, 4. a 18. december
2007, 8. január 2008. V èase od 15.00 hod. do 16.00 hod.
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Podali sme pomocnú ruku ...
Leto a prázdniny sú pre nás
mnohých u len peknými spomienkami na oddych, dovolenky, èi nové záitky. Najväèím
astím vak je, ak sme sa vrátili domov zdraví a nepotrebovali sme pomoc záchranárov.
Práve oni spolu s lekármi zápasia cez obdobie dovoleniek
s ve¾kým problémom - nedostatkom krvi. Mnohé transfúzne
stanice vyzývajú poèas prázdnin ¾udí, aby prili poda pomocnú ruku tým, ktorí to vtedy
najviac potrebujú. Miestny spolok Slovenského Èerveného
kría preto zorganizoval 23.augusta 2007 hromadný odber

Darcovia krvi v DKS Topo¾èianky
V. Kováèová

krvi, ktorého sa zúèastnilo 46
darcov. Boli sme ve¾mi radi, keï
na nau výzvu zareagovali nielen obèania Topo¾èianok, ale
priviedli aj svojich priate¾ov zo
ikavy,
Hostia,
Skýcova,
Zlatých Moraviec, Nemèiòian
a Machuliniec.
Takúto akciu sme si s pracovníkmi pojazdnej transfúznej
jednotky z Nitry zopakovali po
druhýkrát a ve¾mi nás poteilo,
keï sme mohli medzi nami privíta i nových darcov krvi.
Vïaka patrí vetkým, ktorí
svojím èinom pomohli zachráni ¾udský ivot. Ale nali sa aj
takí, ktorí nemohli pomôc
vlastnou krvou, no pomohli èi
u sponzorským darom alebo
pomocnou rukou pri organizovaní. Aspoò takouto cestou
chceme poïakova rodine
Laktiovej, ktorá bez akéhoko¾vek nároku na odmenu pripravovala od skorých ranných hodín obèerstvenie pre darcov.
Veríme, e ak o rok budeme
vetci zdraví a okolnosti nám to
dovolia, tak sa znovu stretneme
na ïalom hromadnom odbere. U teraz sa na vetkých teíme a ete raz ïakujeme.
MS SÈK Topo¾èianky

Zacviète si s nami
Pozývame vetky eny
a dievèatá, ktoré majú chu zacvièi si pre svoje zdravie a dobrú kondíciu na pravidelné cvièenie, ktoré sa koná od
24.9.2007 vdy dvakrát do týdòa a to v pondelok a vo tvrtok o 18.30 hod. v strednej sále DKS Topo¾èianky.

Cvièi sa budú rôzne druhy
cvikov zamerané na pohyblivos, prunos a uvo¾nenie chrbtice a stuhnutého svalstva. Je
potrebné prinies si so sebou
podloku na cvièenie a dobrú
náladu.
Teíme sa na stretnutie
s Vami.

Preh¾ad poèasia
za jún - august 2007

teplota zráky
jún
21,3 °C 50,4 mm
júl
22,2 °C 23,1 mm
august
21,3 °C 138,0 mm
Augustový príval vody je

v naich podmienkach neobvyklý jav a za ostatných 20 rokov nebol u nás prekonaný.
Matú abík

Program kina Národný dom
OKTÓBER 2007
6. - 7. október SO - NE o 17.00
h HARRY POTTER A FENIXOV RÁD. Ïalie pokraèovanie
známej knihy.
13.-14. október SO - NE
o 17.00 h Spider- Man 3.
Pavuèí mu sa vracia.

20. - 21. október SO - NE
o 19.00 h. Vratné lahve. Slávny
Svìrákov film - èeský.
27. - 28. október SO - NE
o 16.00 h. Divoké vlny.
Animovaný príbeh malého tuèniaka, ktorý sa prihlási na
Majstrovstvá sveta v surfe.
Dabovaný - pre deti.

Predzáhradka Jany Minárovej na Lipovej ulici è. 15/a, ktorá získala 1. miesto.
Foto: Ing. J. Hrdloviè

Vyhodnotenie súae o najkrajiu predzáhradku
v Topo¾èiankach v roku 2007

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
v Topo¾èiankach v spolupráci s Obecným úradom v Topo¾èiankach
uskutoènili tvrtý roèník hodnotenia predzáhradiek. Hodnotili sa:
estetický dojem, funkèné vyuitie priestoru, vhodnos druhov pouitých k výsadbe a udriavanie výsadby. Uplatnené novátorské
prvky mali tie vplyv na hodnotenie. Hodnotenie vykonala komisia v zloení. Ing. M. Rajèan - predseda a èlenovia Ing. J. Hrdloviè
a M. Poliaková v mesiacoch jún a august.
Koneèné hodnotenie je nasledovné: 1. miesto - J. Minárová,
Lipová 15, 2. miesto - R. Laktiová, Cintorínska 23, 3. miesto - A,
Chrenová, itavanská 38, 4. miesto - M. Kurkinová, Partizánska 73
Osobitné ocenenie za údrbu verejnej zelene: M. Dadová, 24 bytovka, ul. SNP, vchod è. 5
Uskutoènený tvrtý roèník súae sa u dá pomenova tradíciou. Tradícia, ktorá vedie k skrá¾ovaniu vzh¾adu naej obce bez
osobitých investièných nákladov, len vïaka usilovnosti rúk naich
ien. Vyhodnotení bolo odmenení vecnými cenami a diplomami,
ktoré venovali ZO SZZ Topo¾èianky a Obecný úrad Topo¾èianky.
Ing. Miloslav Rajèan
predseda hodnotiacej komisie

Nahliadli sme do matriky
od 11. júna do 16. septembra

Narodili sa:
Jorge Belmenen, rodièia Aron Belmenen a Eva Lukáèová, itavanská 33
Agáta Orlíková, rodièia Mgr. Gabriel a Mgr. Martina Orlíkoví,
Mlynská 8 / B
Dominik Fekiaè, rodièia Martin a Eva Fekiaèoví, Hostianska 56
Daniela Laktiová, rodièia Jozef a Renáta Laktioví, Lipová 84
Dominik urda, rodièia Ivan a Zuzana urdoví, SNP 4
Stanislava Hlavatá, rodièia Mgr. Stanislav a Mgr. Mária Hlavatí
Sobá uzatvorili:
Rastislav Balá a Zuzana Drienovská - 16. jún 2007
Stanislav Ondrejka a Margaréta Oberová - 18. august 2007
Ing. Peter Tibenský a Mgr. Paulína úiová - 31. augusta 2007
Ing. Stanislav Vician a Mgr. Lenka Krajèová - 15. september
Richard Géci a Alena Zajacová - 15. september 2007
Opustili nás:
Dezider Szegény, Mlynská 40, zomr. 20.6.2007 - 65 roèný
Ján Kováè, Lipová 64, zomr. 8.7.2007 - 66 roèný
Michal Antalík, eleznièná 5, 25.8.2007 - 42 roèný
- spracované z podkladov matriky -
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