marec, číslo: 1/2008, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky
Vážení spoluobčania,
nie je to tak dávno, čo som sa
Vám prihováral prostredníctvom
Našich Topoľčianok v slávnostnom predvianočnom období
a ani sme sa nenazdali a na dvere nám už klope jar. S príchodom
jarného obdobia sa do Vašich domácností dostáva prvé tohtoročné vydanie Našich Topoľčianok,
ktoré ako ste si už určite všimli
prichádza v novom šate. Verím,
že táto zmena Vás osloví a budete ju vnímať pozitívne. Ja však
chcem využiť priestor a tak ako
som sľúbil v predvianočnom čísle
Našich Topoľčianok, že Vás v prvom tohtoročnom vydaní poinformujem o pripravovaných aktivitách v obci pre rok 2008. Určite
mnohí z Vás sa prostredníctvom
médií dozvedeli o prvých výzvach
na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie. Prvé výzvy boli
vyhlásené ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja a Ministerstvom životného prostredia
SR v mesiaci január 2008. My
sme sa tiež dlhodobo na tieto výzvy pripravovali a v spolupráci
s obecným zastupiteľstvom a jednotlivými komisiami sme pripravili projekty na čerpanie finančných prostriedkov v oblasti školstva, cestovného ruchu a turizmu
a regenerácie sídiel. Už v krátkom
čase, konkrétne 17. marca sa
uskutoční registrácia žiadostí cez
rezort Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR pre oblasť
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školská infraštruktúra, kde máme pripravené dva projekty.
Jeden je na rekonštrukciu a modernizáciu budovy ZŠ Litoměřická v celkovom objeme 36 mil. Sk
a druhý projekt je tiež na rekonštrukciu a modernizáciu objektu
MŠ SNP, kde sú náklady vo výške
13,6 mil. Sk. Ďalšie projekty sme
pripravovali v rámci výziev a aktivít vyhlásených MVRR SR a to
konkrétne: rekonštrukcia miestnych komunikácií (ul. Partizánska, Litoměřická, Mlynská, Lipová, SNP), rekonštrukcia miestnych chodníkov (ul. Partizánska,
Litoměřická, Hlavná, SNP, Lipová).
Revitalizácia Hlavnej ulice od
Koprdovho mosta po vstup do
parku v rámci ktorej budeme žiadať a predložíme projektové dokumentácie na úpravu verejného
priestranstva, úpravu verejnej zelene, výstavbu námestia, výstavbu autobusových zastávok, rekonštrukciu verejných WC, rekonštrukciu vodovodnej siete
a časti kanalizácie, rekonštrukciu
siete nízkeho napätia (preložka
vzdušného vedenia do zeme)
a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Celkové náklady horeuvedených investičných aktivít sú
približne 115 mil. Sk. Žiadosti na
tieto aktivity sa budú predkladať
na MVRR SR v mesiacoch apríl máj 2008 a 70 dní po predložení

Zamyslenie
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žiadostí by mal byť ukončený rozhodovací proces o pridelení nenávratných finančných prostriedkoch. Taktiež pripravujeme projekt na rekonštrukciu a modernizáciu Hasičského domu,
v rámci možnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov pre Hasičské a záchranné
zbory a tiež Dobrovoľné hasičské
zbory, ktorých obec je zriaďovateľom. To sú aktivity, na realizáciu
ktorých budeme žiadať finančné
prostriedky z fondov EÚ. Z vlastných prostriedkov (z rozpočtu
obce) plánujeme do konca marca zrealizovať vybudovanie
miestneho informačného systé-

Slávny filozof Ludwig Wittgenstein hovorí
takto: „Čo sa dá povedať, treba povedať jasne.
O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať“. Azda
niečo nie je v poriadku s našou veľkonočnou vierou? Na vzkriesenie nemáme nijakú presnú definíciu ani fyzické či matematické vzorce. Keď čítame evanjelium o vzkriesení ako učeníci a ostatní
hovoria: Pán žije! Máme teda o tom mlčať?
V našom živote hovoríme o nevysloviteľnej radosti, o nevysloviteľnej bolesti alebo o nevysloviteľnom smútku. Sú aj také zážitky, skúsenosti, ktoré možno len ťažko vyjadriť slovami. Nikto nebude preto mlčať. Práve naopak, znova a znova
skúšame opísať, čo cítime. Človek hľadá nové slová, nové obrazy, aby sa mohol s tým druhým podeliť o skúsenostiach v živote. Takisto tomu bolo
aj pri zážitku Veľkej noci u prvých kresťanov.
Podnikali stále nové pokusy, hľadali stále nové obrazy pre túto svoju skúsenosť, ktorá sa v skutočnosti
vymyká názornej predstave. Radosť ich zachvátila
natoľko, že nemohli mlčať. O tom musia hovoriť:
Pán bol vzkriesený! Zem sa strasie, kameň sa odvalí, objavia sa anjeli, vojaci padnú, prázdny hrob.
Toto všetko je zázračné a predsa to ešte nie je
samotný zázrak. Zázrak je: On žije! Mŕtvy je vzkriesený. Smrť je prekonaná. O tom musia hovoriť.

mu (označenie jednotlivých ulíc
v obci) a v letných mesiacoch výstavbu chodníka pre peších
v úseku od Jednoty ( na hornom
konci) po ulicu Hrádza. V súčasnosti tiež čakáme na stanovisko
Environmentálneho fondu, kde
máme žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 12 mil. Sk na pokračovanie vo výstavbe kanalizačných stôk v obci. Verím, že na
základe kvalitne vypracovaných
projektov sa nám podarí získať čo
najväčší objem finančných prostriedkov na realizáciu horeuvedených aktivít.
Juraj Mesko
starosta obce

O tejto skutočnosti o zmŕtvychvstaní treba hovoriť aj teraz, v dnešných časoch. O tom by sme
mali aj my svedčiť, že On je živý.
Veľká noc, Veľkonočné sviatky to nie sú len nejakou epizódou bez obsahu. Nejde iba o súkromný osud človeka menom Ježiš Nazaretský. Nejde
o to, že jeho pozemský život sa predĺžil o niekoľko týždňov. Ide o udalosť, ktorá zvestuje nové
stvorenie. Ide o zvrat - o porážku smrti. A tak už
zmŕtvychvstanie nie je nejakým snom, ale ako hovorí sv. apoštol Pavol v liste Rimanom: „Ale ak sme
zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť.
Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje“ (Rim 6, 8 - 9).
Celkom na záver by som uviedol myšlienky
Svätého Otca, Benedikta XVI. z knihy „Cesta
Veľkonočným tajomstvom“, ktorú ešte napísal ako
kardinál: „Vo Veľkej noci Boh zjavuje sám seba,
svoju moc - väčšiu ako moc smrti - silu trojičnej lásky. Tak nám veľkonočné zjavenie dáva právo spievať Aleluja takým spôsobom, ktorý preniká oblaky smrti.“
Všetkým Vám spolu s pánom farárom prajeme
milostiplné, spokojné prežitie Veľkonočných sviatkov.
„Kristus vstal z mŕtvych!“ - „Naozaj vstal z mŕtvych!“
Mgr. Štefan Siekel, diakon
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Vatra samostatnosti horela
u estnásty krát
Usporiadateľom bol OcÚ Topoľčianky v spolupráci s nasledujúcimi organizáciami:
- MOMS - slávnostný príhovor pripravila a 31.12. 2007 a 1. 1.
2008 prečítala v miestnom rozhlase preds. MO MS - A. Lukáčová
- drevo na vatru dodal miestny spolok URBÁR
- vatru pripravili a udržiavali miestni HASIČI
- víno sponzorovali VINÁRSKE ZÁVODY, ZO SZZ a súkromní vinohradníci,
varili a pripravili ho miestni nadšenci v kuchyni v DKS
Topoľčianky.
O polnoci r. 2008 sa prítomným prihovoril starosta obce Juraj
Mesko - poprial zdravia, šťastia a pokoja všetkým prítomným. Vinš
zapili pohárom horúceho vína, ktoré sa v tú noc veľmi hodilo, lebo mrzlo. Takto sa teda zopakovala už „tradičná vatra“ po šestnásty raz ukončená nádherným ohňostrojom. Daj Bože pokoja,
chuti, nadšenia a národnej hrdosti, aby pokračovala i v budúcich
rokoch.
Vďaka všetkým, ktorí sa o oslavu štátneho sviatku, ktorého oficiálny názov znie:
„ Deň vzniku Slovenskej republiky“ pričinili či už prípravou alebo osobnou účasťou.
A. Lukáčová
preds. MO MS

Videl som anjelov
Býva zvykom, že pani učiteľka po prázdninách dáva svojim žiakom napísať slohovú úlohu na tému „Môj najkrajší zážitok“. Veď ešte čistá nepopísaná duša dieťaťa dokáže zachytiť i také veci, čo staršie oči ľahko prehliadnu. Tak sa môžeme dozvedieť o veciach, o ktorých sme ani netušili. Ale čo môže už nové postrehnúť starý chlap,
ktorý jednou nohou prekračuje sedemdesiatku? A predsa ! Stalo sa
to neočakávane. Videl som prichádzať krásne mladé bytosti, celé
v bielom. Len tmavý plášť čiastočne prekrýval ich belostne sa skvejúce rúcha. Uvelebili sa v mojej blízkosti, vybalili z futrálov harfu, citaru, husle i gitaru. Nerozprávali, len pohľadmi si dávali znamenia, ktorým dobre rozumeli. Neskôr som pochopil, že pre nich sú slová málovravné a disponujú čímsi, čo je výrečnejšie ako slová. Pocítil som, že
so sebou priniesli čosi viac ako je obyčajná pohoda. Bol to nebeský
pokoj. Potom sa rozozvučali struny a v priestore s trblietajúcimi svetielkami ako na hviezdnej oblohe sa niesli pokojné tóny prekrásnej
hudby. V Betleheme traja králi vzdávali poklonu malému Ježiškovi
a veľký zástup ľudí pokojne čakal na božie požehnanie. Mladí novokňazi postupne kládli ruky na hlavy veriacich a prenášali božiu milosť
do ich sŕdc. Krátke tiché rozjímania striedali veselšie a potom tajomné, ale povznášajúce tóny nebeskej hudby. Ubiehali minúty, hodina,
dve. Doba čakania na veľkého majstra Petra Michalicu vďaka prekrásnej hudbe a spevu anjelského chóru z Haliča stratila rozmer času. Potom sa objavil on, aby tónmi svojich huslí potvrdil pravdu, že
nič nie je tak blízko Bohu ako je hudba. Kto v tento trojkráľový večer
bol v kostole sv. Kataríny zaiste potvrdí, že som povedal pravdu a len
čistú pravdu. Pre mňa určite tento večer zostane natrvalo najkrajšou
spomienku na obdobie Vianoc.
- M. Siklienka -

NEKROLÓG

NEKROLÓG - slovo gréckeho
pôvodu - hovorí o živote istého
človeka po jeho smrti.Uvedený
nekrológ je venovaný nášmu spoluobčanovi Jozefovi Lukáčovi.
Narodil sa 14. februára 1925
v Topoľčiankach v rodine maloroľníka. Ako každé dieťa tej doby
začal chodiť do Štátnej ľudovej
školy v Topoľčiankach 1. septembra 1931. V školskom roku
1937/38 ukončil siedmu triedu.
Hlavne posledné dva roky požadoval od rodičov dovolenie ísť
študovať. Nebola však nato vôľa,
rátali s ním, že bude pokračovať
v obrábaní pôdy. Na dlhé prosíkanie sa však matka rozhodla, ísť
poradiť sa s vtedajším pánom dekanom Jánom Jakabovičom. Ten
rodičom poradil: Nedáte ho študovať, bude z neho lump! A bolo rozhodnuté.
V septembri 1938 začína
chodiť do Štátnej meštianskej
školy v Zlatých Moravciach.
1. septembra 1939 na základe skúšok pokračuje v druhom
ročníku v štúdiu na Štátnom slovenskom gymnáziu v Zlatých
Moravciach. Úspešne ukončil

štúdium 19. júna 1946 s vysvedčením: „Gymnaziálne vysvedčenie dospelosti - s vyznamenaním
- a doporučením zapísať sa za
riadneho poslucháča na univerzite „. Pri vstupe na ďalšie štúdium
získava „LIST IMATRIKULAČNÝ Slovenská vysoká škola technická
v Bratislave - odbor chemickotechnologického inžinierstva na
študijný rok 1946/47“.
Päťročné vysokoškolské štúdium ukončil obdržaním DIPLOMU - užívať titul INŽINIER (Ing.)
27. júna 1951. Bol to prvý inžinier chémie v Topoľčiankach.
V tom čase bola povinná mládežnícka brigádnická prázdninová činnosť. Zúčastňoval sa jej každé prázdniny. Na stavbe TRAŤ
MLÁDEŽE (Hronská Dúbrava Banská Štiavnica) r. 1948, roku
1949 vo Vratičově, v roku 1950
získal titul „UDERNÍK“ , čo bola
vstupenka na bezplatný vysokoškolský internát - vstupenka za
takmer nadľudské pracovné výkony.

V novom ate

Po ukončení štúdia dostal
úradnú miestenku - povinnosť
nastúpiť do podniku Magnezitové závody v Lovinobani. Z tohto pracoviska odchádza na dvojročnú vojenskú prezenčnú službu do Brna. Po nej sa vrátil späť
do Lovinobane. V tom čase sa
budovala v Zlatých Moravciach
fabrika CALEX (v decembri 1950
slávnostne otvárali prvú halu). Tu
sa naskytla príležitosť zamestnať
sa mnohým občanom a tak 1. 1.
1955 nastupuje do nej a zakladá
prepotrebné chemické laboratórium aj Ing. J. Lukáč. V CALEXe
pracoval plných tridsať rokov.
Navrhol a dal do činnosti štyridsaťštyri zlepšovacích návrhov
a bol autorom a spoluautorom
šiestych PATENTOV, na ktoré vydával autorské osvedčenie Úrad
pre vynálezy a objavy v Prahe,
ktoré priniesli hodnoty niekoľkých miliónov korún pre vtedajšiu spoločnosť. Stojí za pripomenutie, že výrobky CALEXu v tej
dobe ako jediné mali päťročnú

Prichádzať v marci so želaním šťastia, zdravia
v novom roku by nebolo asi veľmi vhodné. A predsa sa stretávame na stránkach Našich Topoľčianok
po prvýkrát v tomto roku. Je na mieste otázka prečo až tak neskoro?
Prvým z dôvodov je ten, že na tlač novín sú potrebné financie plánované z rozpočtu obce. Ako sa
dočítate v čísle, rozpočet bol schválený len nedávno.
Druhým dôvodom je zmena na štyri vydania
v roku, aby zvýšenie nákladov na vydania nezaťažilo obecný rozpočet a aby ste aj naďalej mohli dostávať vydania zdarma.

záručnú dobu. V priebehu tohto
pracovného vypätia ukončil v roku 1968 postgraduálne štúdium
na SVŠT V Bratislave a v roku
1976 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu, za čo mu bola udelená vedecká hodnosť „kandidát
technických vied (CSc.)“.
Prišiel však rok 1985 - 60-ka,
kedy sa odchádzalo do dôchodku. Problémy fabriky, pre ktoré
žil, vymenil za nové záujmy. Venoval sa najmä štúdiu vitamínov
a ich účinkov na zdravie človeka.
Roky plynuli, zdravia a životnej
energie však ubúdalo.
Až prišiel DEŇ 18. január
2008, kedy vo veku nedožitých
83 rokov v Topoľčiankach ukončil pozemský život a svoju dušu
odovzdal PÁNOVI ŽIVOTA A
SMRTI.
Pri tejto príležitosti z hĺbky
srdca ďakujem všetkým za prejavy sústrasti, kvetinové dary a tým,
ktorí môjho manžela na poslednej ceste s úctou a pietou odprevadili.
- Anna Lukáčová -

Posledným dôvodom je aj nová farebná tlač,
ktorou chceme pripraviť príťažlivejšie vydania.
Zostáva pripraviť pútavý obsah vydaní. O ten sa
bude snažiť redakčná rada, ktorá privíta spoluprácu aj s vami občanmi. Preto prijmeme podnety na
témy, ktoré vás zaujímajú a na ktoré budeme hľadať odpovede.
V tomto roku sa jar netrpezlivo a skoro hlási
ku svojej moci. Novoročné predsavzatia je najvyšší čas naplniť činmi. Kolektív redakčnej rady týmto vydaním začína plniť svoje predsavzatie priniesť
pre vás pútavejšie Naše Topoľčianky.
Za redakčný kolektív R. Kazík
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50 rokov záhradkárstva v Topo¾èiankach
Výročia sú udalosťami, ktoré
umožňujú pripomenúť si naše
úspechy či neúspechy z minulosti a na základe tohto rozboru si
vytýčiť ciele do budúcnosti.
Poslaním SZZ je organizovať,
rozvíjať a zabezpečovať záhradkársku činnosť, spolupracovať na
tvorbe a ochrane životného prostredia a uspokojovať záujmy
a potreby svojich členov.
Nositeľmi týchto myšlienok a prvých ovocinárskych a záhradkárskych poznatkov boli už v minulosti miestni učitelia, kňazi a ľudoví nadšení záhradkári.
Takto to bolo aj v našej obci.
Prvým, ktorý sa rozhodol založiť
takéto združenie bol učiteľ
miestnej základnej školy JÁN SVITOK, ktorý okolo seba združil odborníkov a nadšencov, akými boli Karol Zatkalík, Ján Kadiš,
Rudolf Bielik, Jozef Kukliš
a Alžbeta Nižňanská. Stalo sa tak
12. marca 1958. Po ňom túto
štafetu v roku 1965 prevzal p. JOZEF KUKLIŠ, ktorý v tejto funkcii
pôsobil neuveriteľných 19 rokov
- do roku 1984, kedy odišiel na
zaslúžený dôchodok, ale aj počas
neho svojimi radami pomohol
každému, kto ho o to požiadal.
Písať o činnosti tejto organizácie by si vyžadovalo veľký priestor, ktorý nemám a preto stručne. Ďalšími predsedami tejto základnej organizácie boli p.
Ladislav Siklienka, Ján Nižňanský,
Doc. Ing. František Benčať DrSc.,
ktorého výbor nastúpil v roku
1991 a začal novú bohatšiu etapu činnosti, keď do organizácie
pribudla pálenica - hlavný zdroj
finančných príjmov, vybudovala
sa genofondová záhrada atď. Po
ňom sa stal predsedom p. Jozef
Bielik a od roku 2001 sa stal jej
predseda PhDr. Ernest Haspra,
ktorého výbor zaznamenal najväčšie úspechy nielen po stránke

investičnej činnosti (vybudovala
sa prístavba k pálenici, vysporiadali sa vlastnícke vzťahy, vybudovala sa zámková dlažba, zakúpila počítačová technika, zaviedli
sa úľavy - 20,- Sk na liter alkoholu pre členov organizácie, organizujú výstavy ovocia, zeleniny,
kvetov, degustácia vín, ochutnávka vín, zriadil sa poradný orgán pre vinohradníctvo , organizácia je členom Združenia páleníc Slovenska, organizujú sa
záhradkársko - vinohradnícke
posedenia, zájazdy, prednášky
a iné zaujímavé podujatia).
Oslava 50. výročia tejto organizácie sa uskutočnila 8. februára 2008 v DKS.
Zúčastnili sa jej: Dr.h.c. Prof.
Ing. I. Hričovský DrSc. - predseda
RV SZZ Bratislava, Dr. J.Korček tajomník RV SZZ, Ing. K.
Kettmannová - vedúca odd. RV
SZZ, V. Szorad - predseda OV SZZ,
Ing. L. Košálková - tajomníčka
OV SZZ, J. Šimek člen RV SZZ
a aktivista OV SZZ, predsedovia
okolitých ZO SZZ, J. Mesko - starosta obce, A. Segíň - prednosta
obce, Mgr. A. Ižold - správca farnosti a zástupcovia miestnych
podnikov. Oslavy sa zúčastnilo
186 z 238 členov našej organizácie = 78 % účasť.
Históriou a činnosťou ZO SZZ
za uplynulých 50 rokov prítomných oboznámil predseda PhDr.
E. Haspra, potom nasledovali:
- príhovory hostí, prijatie najvyšších predstaviteľov zväzu Prof. Hričovského a tajomníka Dr.
Korčeka za „ČESTNÝCH ČLENOV“ našej organizácie
- odovzdanie „ PAMÄTNÝCH
LISTOV“ RV SZZ - ZO SZZ Topoľčianky Obecnému úradu Topoľčianky, Doc. Ing. F. Benčaťovi
DrSc., PhDr. E. Hasprovi, PaedDr.
O. Mravíkovi, V. Krajčovi, Ing. J.
Hrdlovičovi, J. Nižňanskému.

Urbársky spolok hodnotil svoju èinnos
Dňa 2. marca 2008 sa konala výročná členská schôdza.
Vyhodnocovala sa na nej zároveň aj činnosť za uplynulé dvojročné volebné obdobie. Tiež sa
pripomenula úspešná desaťročná existencia súčasného predsedníctva Urbárskeho spolku.
Prítomní boli oboznámení
s činnosťou, hospodárením, ochranou lesov, ale bolo poukázané
tiež na nekultúrnosť občanov
i podnikov, ktorí vynášaním najrôznejších odpadov vytvárajú
ohyzdné skládky na okraji takmer každej lesnej plochy.
Ďalej členovia odsúhlasili
predĺženie volebného obdobia
z dvoch na päť rokov. Príjemnou
správou bol oznam, že hodnota

jedného podielu sa zvýšila na
2 000,- Sk - teda o 100 %.
Podstatným bodom schôdze bola voľba orgánov miestneho Urbárskeho spolku na nasledujúcich päť rokov. Navrhnutí
a zvolení boli zodpovední členovia, ktorí problematiku našich
lesov poznajú. Spomeniem aspoň najvýznamnejších: predsedom naďalej zostáva PAVOL
LAKTIŠ, lesným hospodárom odborník Ing. JOZEF RAFFAJ
a predseda dozornej rady Ing.
ALOJZ ŠVEC.
Tichým - nevypovedaným
želaním je, aby naše lesy obišli
prírodné - živelné pohromy, ktoré už neobchádzajú ani naše
Slovensko.
- A. L. -

Autor fotografie : Ing. Jaroslav Hrdlovič

Výbor ZO SZZ potom ocenil
„PAMÄTNÝMI LISTAMI“ 13 organizácií a 25 jednotlivcov. Príjemnú atmosféru celej oslavy
umocnil koncert DH Skýcovanka.
Na záver oslavy na požiadanie predsedu RV SZZ Prof. Ing.
Hričovského sa uskutočnilo stretnutie výboru ZO a všetkých hostí, ktorí spolu aj s Dr. Korčekom
a tajom. OV SZZ Ing. L.

Košálkovou vyhodnotili túto
oslavu ako vzorové podujatie
a Ing. Hričovský sa vyjadril, že bude presadzovať, aby sa ZO SZZ
Topoľčianky stala školiacim strediskom pre ukážkové vedenie
a organizáciu takýchto podujatí.
PhDr. Ernest Haspra
predseda ZO SZZ
Topoľčianky

Z ÈINNOSTI NAICH SKAUTOV
Deň narcisov
Dňa 11. apríla 2008 sa už po jedenástykrát uskutoční zbierka na
podporu Ligy proti rakovine s názvom „ Deň narcisov“. Ako po mnohé roky predtým aj tentokrát sa my skauti z Topoľčianok zúčastníme
na tejto významnej akcii. Chceli by sme Vás preto vyzvať, aby ste to
nebrali v zlom, keď Vás v tento deň na ulici niekto zastaví a bude pýtať peniaze na Ligu proti rakovine. Je medzi nami mnoho ľudí, ktorí
potrebujú v tomto smere našu pomoc a preto nebuďme ľahostajní.
Skauti zo 41. zboru Topoľčianky
Cesta svetla
Betlehemské svetlo. Viacerým z vás určite každoročne zdobí toto
svetielko štedrovečerný stôl, ale mnohí určite ani netušia ako sa k nim
dostalo. S týmto symbolickým zvykom začali rakúski skauti v roku
1989 a neskôr sa k nim pridalo mnoho krajín Zeme. Odvtedy skauti
priniesli toto svetielko do tisícok rodín na celom svete. Ako každý rok
aj tento sa odovzdávanie svetla uskutočnilo vo Viedni, kde sme sa aj
spolu so stovkami skautov z rôznych kútov sveta zúčastnili ekumenickej omše v kostole Gustava Adolfa. Počas tejto zaujímavej slávnosti bolo svetielko z Betlehema odpálené prostredníctvom dievčatka Elizabeth Nemec všetkým zúčastneným skautom. Z Viedne pokračovala cesta Svetla Nádeje do Bratislavy. Tu sme ho odovzdali ako
obetný dar vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána. Nakoniec
cesta svetla skončila 23. decembra u nás v Topoľčiankach, kde ste si
ho mohli na Štedrý deň od nás skautov prevziať aj vy.
Medzi dvomi storočnicami
V sobotu 23. februára 2008 sa v DKS Topoľčianky pri príležitosti
dňa sesterstva uskutočnila prezentácia skautingu pod názvom
„Medzi dvomi storočnicami“.
Storočnicou svetového skautingu 1907 - 2007 a slovenského skautingu 1913 - 2013. Touto výstavou sme chceli priblížiť našu činnosť
počas tohto obdobia verejnosti v Topoľčiankach. Počas celého dňa
ste sa mohli oboznámiť so životom skautingu. Všetko sa to začalo už
ráno o 10.00 hod. programom pre deti. Počas dňa sa tam vystriedalo okolo 40 detí, pre ktoré sme pripravili množstvo hier. Oficiálna prezentácia sa začala o 16.00 hodine. Boli na ňu pozvaní predstavitelia
obce, rodiny skautov ako aj všetci minulí aj súčasní skauti. Pán farár
sa na nás prišiel pozrieť už doobeda. Prezentácie sa zúčastnilo mnoho ľudí, a tí, ktorí si našli na nás čas určite neoľutovali. Tešíme sa na
Vás opäť o rok.
Skauti zo 41. zboru Topoľčianky
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Poïakovanie
V nenápadnom biltene čítam: Obecný úrad Topoľčianky
a ochotnícky divadelný súbor
Topoľ Vás pozývajú na divadelné
predstavenie Antona Strašimirova SVOKRA. A tak v nedeľu popoludní dňa 3. februára 2008
som aj ja zamierila do kultúrneho domu, aby som si pozrela veselohru, ktorú režírovala pani
Mária Švarcová s pomocnou réžiou p. Gabriela Orlíka.
Denne sa stretávame na televíznej obrazovke s úžasnými hereckými výkonmi a človek je už
raz taký, že rád porovnáva…
Zdalo by sa, že dedinské divadlo
nemá šancu proti profesionálnym hercom.
Bola som však veľmi milo prekvapená. Krásna scéna, pekné
farebné kostýmy. Všade plno
svetla. Nebolo to však svetlo žiaroviek a reflektorov, ktoré dominovalo. Bolo to celkom iné svetlo. SVETLO, ktoré vyžarovalo zo
sŕdc a tvárí účinkujúcich. Z ich očí
ste cítili lásku k divadlu, lásku
k umeniu.
A ich výkon sa skutočne dotýkal umenia. Pani Anna Laktišová
sa predviedla ako úplná profesionálka, od ktorej by sa mohli učiť
i bratislavskí herci. V ničom za ňou
nezaostávala ani Terka Škulová.
Milka Kmeťová tiež ukázala kus

svojho herectva. Zuzka Čerešníková zaujala svojou bezmocnosťou, ktorá sa počas predstavenia
premenila na rozhodnosť. Pristalo
jej to. Na Veronike Bielikovej sme
obdivovali jej krásnu nevinnosť
a dievčenskosť. A hlavne prebúdzajúci sa herecký talent. A mužské postavy?
Miro Hosťovecký je už ostrieľaný herec a dobre sa zhostil svojej úlohy. Troška „pod papučou“
matky, ale aký by to bol príbeh,
keby nezvíťazila láska? Fero
Cigáň bol tiež výborný. Fúzy mu
pristali, rozhodnosť s akou hral
svoju úlohu tiež. Jarko Bielik ako
poručík. Kto by nebral takého
driečneho chlapca v uniforme?
Dobre sa predviedol. A Gabriel
Orlík ako doktor? Bol taký presvedčivý, ako keby celý život iné
nerobil. Výborný výkon. Text sledovala Romanka Chrapková
schovaná niekde v zákulisí. Nakoniec sa chcem poďakovať p.
Marienke Švarcovej, ktorá hru režírovala. Chcem sa jej poďakovať
za seba i za všetkých občanov našej obce za jej čas, ktorý venovala nácviku a príprave hry, za umelecký takt, ktorý do réžie vložila,
za obavy i vnútorný nepokoj
a drobný strach či všetko dobre
dopadne, či sa hra bude ľuďom
páčiť.

Tradièná Krojová zábava
V sobotu 19. januára 2008 sa
opäť konala tradičná - obľúbená
zábava, ktorej výnimočný „punc“
dodávajú účastníci, ktorí si oblečú naše kroje. Vítaní sú všetci,
ktorí takýmto spôsobom sprítomnia minulosť našich predkov,
oblečú si odev, ktorý aspoň na
pár hodín je vystavený obdivu
prítomných na tomto výnimočnom kultúrnom podujatí.
Krátko pred 22.00 hodinou
hudobná skupina Forte zahrala
do tanca sólo krojovaným párom
a po tanečnom kole nám účastníci svoje kroje predstavili, teda
ich pôvod, z ktorého regiónu
Slovenska pochádzajú. V tomto
roku celkom myšlienku zábavy
naplnilo 26 účastníkov. Vďaka
im.
Ocenení boli darčekom z keramiky - „tancujúci pár v ľudovom kroji“.
Aby sme povzbudili domácich, aby predviedli naše staré topoľčianske kroje MO MS udeľuje
cenu krojovanému páru, ktorý je
oblečený v „kompletnom topoľčianskom kroji“. V tento večer
bol ocenený manželský pár Eva
a Anton Segíňoví. Ako cenu
dostali knihy z vydavateľstva MS:
Jozef Cíger Hronský - Na krížnych
cestách a Zuzana Zemaníková -

Lulukaj. Knihy boli doplnené patričným venovaním. Ceny odovzdal podpredseda MO MS
Roman Kováč.
Ďakujeme za záujem všetkým účastníkom tejto zábavy,
krojovaným za to, že i naďalej zachovávajú
tradíciu
krojov
a Krojovej zábavy, ktorá sa konala už po sedemnástykrát a veríme, že dodali chuť aj ostatným
účastníkom zábavy obliecť sa do
krojov v budúcom roku. Dovidenia na „Krojovej zábave“ v roku
2009.
- kultúra -

Autor fotografie : Ing. Miloslav Brandt

A chcem sa poďakovať všetkým divákom, ktorí v nedeľu na
predstavenie prišli a strávili príjemné dve hodiny. Lebo všetci

účinkujúci nám venovali kus svojho srdca, svojej duše. Ešte raz
úprimná vďaka a obdiv.
- Marta Mrázová -

Pre tých, ktorí premiéru spomínanej divadelnej veselohry
s názvom SVOKRA nevideli alebo ju chcú vidieť ešte raz, budú mať možnosť pozrieť si jej reprízu

dňa 30. marca 2008 o 15.30 hod v DKS Topoľčianky
O tom, že o divadelné predstavenia ochotníckych divadelných
súborov je aj v dnešnej modernej dobe DVD prehrávačov a DIGI TV
stále záujem svedčia aj dohodnuté divadelné predstavenia nášho
ODS Topoľ, ktorý má v týchto dňoch potvrdené objednávky už na
šesť divadelných predstavení v okolitých obciach ( Veľké Vozokany,
Machulince, Starý Tekov, Rybník nad Hronom, Kostoľany pod
Tribečom a Skýcov ) a siedme u nás v Topoľčiankach.
Hercom ODS Topoľ prajeme veľa síl, energie a chuti v ich činnosti, aby sa im na divadelných doskách v susedných obciach darilo tak skvele, ako u nás doma a sme radi, že zachovávajú tradíciu
divadla a prostredníctvom kultúry reprezentujú našu obec.
- Andrea Chrenová -

Faiangy a faiangová zábava
Fašiangy patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari a sú
pre slovenské dediny veľkým sviatkom. Predchádzajú veľkonočnému
pôstnemu obdobiu. Začínajú sa na Troch kráľov a končia sa
Popolcovou - škaredou stredou. V našej obci každoročne oživujú túto tradíciu fašiangov členovia FOLKLÓRNEJ SKUPINY TOPOĽNICA, ku
ktorej patrí fašiangový sprievod, ktorý prechádzal ulicami Topoľčianok
v sobotu 2. februára 2008 v popoludňajších hodinách a obveseľoval
nás spevom a vinšom za sprievodu harmoniky .
Fašiangový sprievod vítali na každej ulici, ponúkali klasickými fašiangovými dobrotami alebo aj fľaštičkou domácej pálenky.
Vyvrcholením tohto dňa a celého fašiangového obdobia bola tradičná „Fašiangová zábava“, ktorá sa konala v podvečerných hodinách
v dome kultúry a služieb, ktorej sa
zúčastnili aj členovia fašiangového
sprievodu v krásnych topoľčianskych krojoch. Počas prestávok nás
folklórna skupina Topoľnica zabávala peknými ľudovými pesničkami. Fašiangová zábava sa končila
v skorých ranných hodinách a všetci sme sa rozchádzali s pocitom príjemne prežitej poslednej tohtoročnej fašiangovej soboty.
Členom folklórnej skupiny
Topoľnica, ktorá účinkuje pod vedením Margity Opálenej a Miroslava Bielika patrí srdečná vďaka za
udržiavanie tradícií folklóru v našej
obci ale aj za reprezentovanie nás
mimo Topoľčianok.
Autor fotografie : Vladimír Laktiš
- kultúra -
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Z èinnosti komisie ivotného prostredia a pôdohospodárstva
V novom volebnom období zahájila svoju činnosť aj komisia životného prostredia a pôdohospodárstva pri Obecnom zastupiteľstve obce Topoľčianky v novom zložení, ktoré bolo začiatkom roku 2007 schválené obecným zastupiteľstvom.
V rámci úvodných stretnutí komisie v zložení p. Ľubica Krajčová, tajomníčka, členovia Ing. Peter Barek, Ladislav Hečko, Štefan Krajčo, Dušan Mihók, Ing. Jozef Raffaj, Ing. Ladislav Šusták pod vedením predsedu komisie a poslanca OZ Ing.
Radimíra Siklienku boli stanovené priority, ktorým sa chce komisia venovať v tomto volebnom období.
Jednou z nich je aj návrh riešenia problematiky zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktorú sme niekoľkokrát
v roku 2007 prejednávali v komisii. Táto úloha vyplýva obciam
z platnej legislatívy a zriadenie
obecného kompostoviska je jedným z možných riešení. V priebehu uplynulého roka bolo navrhnutých niekoľko lokalít, ostatné zastupiteľstvo vo februári
2008 poverilo prednostu OcÚ
v Topoľčiankach jednaním so
Slovenským pozemkovým fondom ohľadom prenajatia, resp.
kúpy pozemku v lokalite Martonov jarok za Partizánskou ulicou
za účelom zriadenia kompostoviska. Na inom mieste týchto novín nájdete zoznam zberných
miest na ukladanie biologicky
rozložiteľného odpadu, kde občania budú môcť prechodne

ukladať odpad zo záhrad v jarnom období tohto kalendárneho
roka. Predpokladám, že v priebehu roku 2008 sa nám konečne
podarí vybudovať obecné kompostovisko a zahájiť jeho prevádzku. O podrobnostiach budú
občania včas informovaní obvyklým spôsobom.
Komisia ako poradný orgán
vedenia obce vykonala obhliadku viacerých stromov rastúcich
mimo lesa za účelom posúdenia
žiadostí občanov o vydanie súhlasu na ich výrub, ktorého vydanie je v kompetencii obce.
Podľa aktuálne platného zákona
o ochrane prírody a krajiny sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje
najmä na stromy s obvodom
kmeňa do 40 cm, meraným vo
výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 štvorcových metrov, pri obnove pro-

Zberné miesta biologického odpadu
Obecný úrad Topoľčianky oznamuje svojim občanom, že v rámci pravidelného zberu biologicky rozložiteľného odpadu sa uskutočňuje zber konárov a prútia v dňoch od 1. marca do 15. apríla
2008.
Zberné miesta dočasných skládok biologicky rozložiteľného odpadu v obci:
1. Moravecká ulica v blízkosti AGROKU
2. Moravecká ulica pri Drevosklade
3. Hlavná ulica oproti Domu služieb
4. Hlavná ulica obecný úrad
5. Hlavná ulica hostinec (horná krčma)
6. Hlavná ulica za posledným domom - pravá strana - smer Skýcov
7. Holešovská ulica horná časť ulice
8. Lipová ulica križovatka ulíc Lipová a SNP
9. Mlynská ulica pri lavičke (Koprdov most)
10. Mlynská ulica za posledným domom č. d. 60
11. Dlhovského pri 12-bytovke
12. Machulinská ulica „Vrzulov breh“
13. Hostianska ulica za posledným domom - pravá strana - smer
Hostie
14. Športová ulica pri moste
15. Cintorínska ulica oproti Domu smútku
16. Cintorínska ulica križovatka Žikavecká ulica
17. Litoměřická ulica základná škola
Miesta vyhradené pre biologicky rozložiteľný odpad sú označené tabuľkou. Zároveň dôrazne žiadame občanov, aby rešpektovali
určené lokality a nevytvárali si skládky mimo označených miest a tiež
aby nemiešali konáre a prútie s trávou a lístím. Na uvedené miesta
je zakázané vyvážať tuhý komunálny odpad a vyklčované korene,
nakoľko konáre a prútie sa budú drviť a v prípade nedodržania uvedených pokynov dôjde k poškodeniu drtiaceho zariadenia a k veľkým finančným stratám pre obec.
Zároveň oznamujeme občanom, že dňa 27. a 28. marca 2008
v čase od 10.00 do 17.00 hod. sa uskutoční zber autobatérií a monočlánkov vo dvore Zdravotného strediska na Parkovej ulici.
Anton Segíň, prednosta OcÚ

dukčných ovocných drevín, ak sa
výsadba nových ovocných drevín
uskutoční do 6 mesiacov odo
dňa výrubu, pri bezprostrednom
ohrození zdravia a života človeka, alebo značnej škody na majetku (pri ovocných stromoch
a ohrození platí oznamovacia povinnosť ohlásiť obci dôvod výrubu písomne do piatich dní od jeho uskutočnenia), na stromy
s obvodom kmeňa do 80 cm,
meraným vo výške 130 cm nad
zemou, ak rastú v súkromných
záhradách a záhradkárskych osadách. Vo všetkých ostatných prípadoch je potrebné vyžiadať si na
výrub drevín rastúcich mimo lesa
súhlas obce, tiež nie je možné
strom vyrúbať bez súhlasu majiteľa pozemku na ktorom rastie.
Na základe odporučenia komisie ŽP bol aj v roku 2007 opakovane vykonaný postrek proti
hmyziemu škodcovi aleje pagaštana konského pri Národnom
žrebčíne a vo vstupnej časti parku,
čo sa priaznivo odrazilo na zdravotnom stave týchto stromov.
V tomto postreku bude nutné pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, aby sme zabránili podstatnému zhoršeniu zdravotného stavu týchto drevín. Členovia komisie
zorganizovali v mesiaci november
2007 spoločnú brigádu za účelom
výsadby sadeníc drevín na cintoríne, ktoré boli zakúpené z obecného rozpočtu. Táto povinnosť
náhradnej výsadby bola obci uložená Obvodným úradom životného prostredia v Zlatých Moravciach. Problematika údržby a zveľaďovania verejnej zelene je tiež
jednou z priorít našej komisie.
Komisia sa snaží aj o posilnenie environmentálnej výchovy našich mladých spoluobčanov, čoho
výsledkom bolo usporiadanie podujatia pri príležitosti Dňa Zeme
pre deti materských a Základnej
školy v Topoľčiankach - premietanie filmov s environmentálnou
problematikou v miestnom kine
a ekohry v parku. Radi by sme
v tomto smere založili tradíciu a
preto pripravujeme podobnú akciu aj v tomto roku.
Komisia ŽP sa v uplynulom
roku zaoberala aj niekoľkými
sťažnosťami občanov obce Topoľčianky. Na ich základe bolo
zorganizované stretnutie s vedením spoločnosti Global Progres
Topoľčianky vo veci šírenia zápachu z prevádzky šampiňonárne.
Po preverení komisia skonštatovala, že z hľadiska súčasnej legislatívy si firma Global Progres splnila všetky zákonom predpísané
povinnosti. Napriek týmto skutočnostiam spoločnosť vyjadrila
ochotu v priebehu nasledujúcich
rokov zlepšiť technologický proces takým spôsobom, aby sa čo

najviac minimalizoval vznikajúci
zápach z technologických procesov pri spracovaní substrátu. Ďalšia sťažnosť ohľadom znečisťovania povrchových vôd bola odstúpená kompetentnej inštitúcii,
ktorou je Obvodný úrad životného prostredia v Zlatých Moravciach. Nakoľko v prípade vodohospodárskej havárie je potrebné postupovať z dôvodu
zaistenia potrebných dôkazov
ako aj minimalizácie škôd veľmi
rýchlo, chcel by som občanov poinformovať o potrebnom postupe pri podozrení na nelegálny
únik látok škodiacich vodám do
vodného toku. V zmysle príslušnej legislatívy je mimoriadne
zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd
náhle, nepredvídané a závažné
zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd bez povolenia alebo v rozpore s ním,
alebo spôsobené neovládateľným únikom nebezpečných látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody,
tukovým povlakom, vytváraním
peny, výskytom uhynutých rýb na
hladine vody alebo výskytom nebezpečných látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou
alebo podzemnou vodou.
V prípade akéhokoľvek podozrenia na takéto znečistenie
vodného toku je potrebné
okamžite kontaktovať nonstop
linku Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu ochrany vôd v Nitre, tel. č.
0903 770 163, ktorá zariadi
všetky potrebné náležitosti
k zaisteniu dôkazov a odstráneniu následkov havárie.
Doporučujem ešte pred príchodom kompetentných pracovníkov odobrať do čistej sklenenej
fľaše vzorku znečistenej vody.
Záverom by som chcel poďakovať odstupujúcemu členovi
komisie životného prostredia pánovi Dušanovi Mihókovi za odvedenú prácu a popriať ostatným
členom našej komisie veľa dobrých nápadov a elánu v prospech
riešenia aktuálnych enviroproblémov v našej obci.
Ing. Radimír Siklienka
predseda komisie ŽP
pri OZ v Topoľčiankach
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Zápis detí do M na Cintorínskej ulici
Zápis detí pre školský rok 2008/09 do Materskej školy na
Cintorínskej ulici bude prebiehať v materskej škole v marci, denne
od 7:30 hod. do 16:00 hod.
V MŠ deťom odovzdávame regionálne tradície a zvyky, sme zapojení do projektu Zdravá škola, ponúkame rodinné prostredie, vynovené priestory a aktívny pobyt v školskej záhrade. Dieťa môžete
prihlásiť na výučbu základov anglického jazyka. Na zápis je potrebné priniesť so sebou rodný list dieťaťa. Všetci sa tešíme na stretnutie s Vami a Vašimi deťmi.
Adriana Fialová
riaditeľka MŠ Cintorínska ul.

Zápis detí do M na ulici SNP
Autor fotografie : P. Čepček, BEST FOTO

Bolo nám veselo
Fašiangy - čas karnevalov,
tanca a zábavy. Aj naša Materská
škola na ulici SNP v Topoľčiankach v spolupráci s kultúrnym
strediskom pripravila dňa 27. 1.
detský karneval pre deti a rodičov. Tešili sme sa naň všetci.
Veľkým prekvapením bol šašo
Roman, ktorý zabával svojím
programom malých i veľkých.
Šašo, šašo, veľký šibal, všade
bol a všade chýbal. Smial sa na celé kolo, aby všetkým dobre bolo.
Na tanečnom parkete sa zabávali princezničky, zvieratká, víly, čarodejnica a iné postavičky
z rozprávok. V rôznych súťažiach
ukázali svoju šikovnosť nielen deti,ale i rodičia. Odmenou boli
sladkosti a darčeky z karnevalovej tržnice. Nechýbali ani napečené dobroty, ovocie a občer-

Materská škola SNP v Topoľčiankach srdečne pozýva rodičov
a deti vo veku od 2 do 6 rokov na zápis pre školský rok 2008 - 2009.
Termín zápisu : od 1.3. - do 31.3.2008 v čase od 7.30 - do 16.00
hod. Ponúkame Vám: zdravú školu - čističky vzduchu a vody, logopedickú poradňu, tanečnú a rytmickú prípravu, folklórny a divadelný krúžok, oboznamovanie sa s anglickým jazykom
Ľubica Pavková
riaditeľka MŠ SNP Topoľčianky

Zo ivota hornej kôlky
P. Čepček, BEST FOTO

stvenie, ktoré nám pripravili mamičky, staré mamy, tety Andrejka a Monika. O dobrú
hudbu pri tanci sa postaral p.
Vladko Laktiš. Všetkým patrí veľká vďaka. Veselé karnevalové popoludnie s usmiatym šašom zanechá v deťoch pekné spomienky na ich krásne prežité detstvo.
Katarína Štetková
učiteľka MŠ SNP
v Topoľčiankach

„Doobeda veľkí, malí, pekne
sme sa zabávali. Veď sa konal
veľký bál, fašiangový karneval.“
Na konci zimy, počas obdobia zábav a plesov - na Fašiangy,
je tradíciou pripraviť deťom v MŠ
na Cintorínskej ulici karneval.
Kto z detí by sa netešil na karnevalovú zábavu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch materskej
školy. Deti sa vďaka šikovným
mamičkám premenili na čarodejnice, motýle, baletky, kovbojov,

včielky, kozmonautov… Všetci
rodičia, starí rodičia a známi, ktorí sa prišli pozrieť mali čo obdivovať. Do tanca hrala veselá hudba,
pre deti bolo pripravené občerstvenie, súťaže a darček. Pani učiteľky ani toho roku nesklamali
a prezliekli sa tiež za rozprávkové bytosti. Všetky deti mali z karnevalu radosť a zostanú im naň
krásne spomienky a fotografie.
Adriana Fialová
riaditeľka MŠ Cintorínska ul.

Opýtali sme sa za vás
To, že SAD už dlhodobo ignoruje spoj Zlaté Moravce Topoľčianky vieme už dávno. Prečo tomu tak je, kedy sa to zlepší a čo preto môžeme spraviť aj my, občania?
Na tieto aj iné otázky sme sa snažili nájsť odpoveď za Vás.
Autobus v dezolátnom stave
Autobus na trase Zlaté Moravce - Topoľčianky je v nevyhovujúcom
technickom stave a jeho poruchy sú častou príčinou meškania. Počas
cestovania „naším“ autobusom sa môže stať, že na cestujúcich začne
kvapkať voda zo strechy, poprípade zo zle utesneného okna.
„My vám skrátka nemôžeme prideliť lepší autobus,“ tvrdí zamestnankyňa SAD v Zlatých Moravciach. „Autobus na tejto trase
spraví denne 200 km, nie 400 km, ako ostatné,“ dodáva.
„Prideľovanie autobusov aj tak nie je v našej kompetencii. S týmto
problémom sa obráťte na SAD Nitra.“
Ranné spoje
Mnohých z vás určite zaujíma, či by sa nedala zlepšiť situácia s rannými spojmi. Študentom spôsobujú problémy najmä preplnené autobusy, ktoré na zastávke pri Števulovi nemôžu zobrať ďalších cestujúcich. Študentom tak nezostáva nič iné, ako ísť na neskorší autobus,
ktorý slúži na dopravenie žiakov do základnej školy na Litoměřickej
ulici.
V tomto prípade však problém spočíva v tom, že študenti, ktorým
sa vyučovanie začína o 7:50, nestíhajú včasný príchod do školy, a tak
musia vymeškávať prvé minúty vyučovania.
„Ale čo vám tam máme poslať? Tu už nie sú žiadne zvyšné autobusy, ktorými by sme mohli posilniť rannú situáciu. V tomto prípade
vám opäť nezostáva nič iné, ako sa obrátiť na SAD Nitra,“ vysvetľuje
zamestnankyňa SAD v Zlatých Moravciach.

Autor fotografie : P. Čepček, BEST FOTO

Odchody autobusov
Nevyhovuje vám čas odchodu autobusu a situáciu by vám uľahčilo to, že by sa čas odchodu o pár minút posunul? „V tomto prípade sa obráťte na starostu obce. Každého pol roka sa predstavitelia
SAD stretávajú so starostami okolitých obcí a prerokúvajú časy odchodov a príchodov autobusov,“ hovorí zamestnankyňa SAD
v Zlatých Moravciach.
Všetky cesty vedú do Nitry…
Vyzerá to tak, že situáciu ohľadom stavu nášho autobusu a posilnenia ranných spojov budeme musieť riešiť listom adresovaným
SAD Nitra.
O ďalšom pokračovaní prípadu dopravnej situácie v našej obci sa
budete môcť dočítať na stránkach nasledujúceho vydania Našich
Topoľčianok.
- Michal Červený-
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Z verejného zasadnutia Obecného zastupite¾stva
v Topo¾èiankach konaného dòa 21. 2. 2008
Po procedurálnych záležitostiach zasadnutie pokračovalo
kontrolou plnenia úloh, ktoré predniesol prednosta OcÚ p.
Segíň. Informoval o rokovaní s dozorným výborom Jednoty vo
veci úpravy stredu obce na parcelách SD Jednoty. Ďalej informoval o splnení úlohy - zlikvidovanie letného posedenia pred
Cukrárňou u Kočišov; o umiestnení dopravného značenia na
komunikácií smerom ku zámku.
V časti informácie starostu
odznelo nasledovné:
- 18. 12. 2007 bolo tradičné
predvianočné stretnutie seniorov;
- 28. 12. 2007 sa konala
Vinohradnícka zábava;
- 30. 12. 2007 sa konal Farský
ples;
- 31. 12. 2007 úderom polnoci
bola zapálená Vatra samostatnosti s ohňostrojom, ktorý zabezpečili sponzori;
- 5.1. 2008 sa konala v obci primičná slávnosť novokňaza dp.
Petra Šabu;
- 11. 1. 2008 sa uskutočnilo
v Topoľčiankach stretnutie
dvoch prezidentov: ČR p. V.
Klausa a SR p. I. Gašparoviča;
- 19. 1. 2008 bola Krojová zábava;
- 31. 1. 2008 v malom zámku sa
zišla Rada vlády pre verejnú
správu;
- 3. 2. 2008 počas dňa FS
Topoľnica v obci spevom a tancom pripomenula končiace sa
fašiangové obdobie a večer sa
zavŕšil Fašiangovou zábavou.
Z investičných akcií:
- v januári dokončené odkanalizovanie dolnej časti ulice SNP
a MŠ SNP;
- bol vybraný Miestny informačný systém - smerové tabuľky ktoré budú inštalované v obci
do 1. 5. 2008;
- zahájila sa predprípravná fáza
- dokumentácia - ku realizácii
chodníka na ul. Hlavnej pre peších medzi ulicami Vígľašská
a Hrádza;
- spolu so ZslVS bolo zahájené
konanie vo veci rekonštrukcie
vodovodnej siete na ul.
Hlavnej;
- obec má pripravené projekty
na čerpanie z eurofondov pre
ZŠ a MŠ SNP.
Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2007 predniesol hlavný
kontrolór obce Ing. B. Pavkov.
Správu je možné vidieť na oznamovacej tabuli OcÚ.
V ďalšom bode poslanci prerokovali a schválili vyrovnaný rozpočet obce na rok 2008 vo výške
34 405 tis. Sk.
V ďalšom rokovaní poslanci
schválili zástupcov za obec do
Rady ZŠ - Ing. V. Dostál, S. Belan,
Mgr. J. Schön, Mgr. E. Chrapko-

vá; do Rady MŠ SNP - Ing. R.
Siklienka a B. Jaššová; do Rady
MŠ Cintorínska - Ing. Z. Beňová.
Poslanci odsúhlasili zrušenie
prílohy k VZN č. 8/2004 z dôvodu duplicity a schválili dodatok č.
1 k VZN č. 1/2008. V časti čl. č.9
stanovili poplatok u podnikateľov, u ktorých nie je možný množstvový zber na paušálny vo výške
1,60 Sk/deň.
Vo veci zriadenia obecného
kompostoviska boli prebrané
možnosti jeho umiestnenia v obci a poslanci odporučili jeho zriadenie na parc. č. 1351/2 o výmere 1 470 m2, ktorá je v súčasnosti vo vlastníctve SPF. Areál
kompostoviska bude oplotený
a označený. So SPF odporučili
viesť rokovania o odkúpení parcely do vlastníctva obce.
P. Dušan Mihók informoval
prítomných o projekte LEADER integrovanom prístupe pre rozvoj vidieka a o zriadenom regióne Tríbečsko. Odporučil schváliť
členstvo obce v miestnej akčnej
skupine, čo poslanci aj schválili.
Poslanci schválili predloženie
projektov na rekonštrukciu ZŠ vo
výške 36 358 tis. Sk a MŠ SNP vo
výške 13 400 tis. Sk.
Ďalej schválili zabezpečenie
projektov k týmto žiadostiam
a prípadne spolufinancovanie vo
výške 5%.
Poslanci určili deň voľby hlavného kontrolóra na deň 3. 4.
2008.
V ďalšej časti boli poslanci
oboznámení s výsledkami inventarizácie majetku k 31. 12. 2007
a schválili návrh na vyradenie poškodeného, zastaraného a nefunkčného
majetku
podľa
zoznamu. Z inventúry vyplynula
potreba zriadenia stálej inventarizačnej komisie pre prípady nutnosti vyradenia majetku priebežne počas roka, napr. pri výmene
nábytku,… Komisia bola schválená v zložení: P. Laktiš, A. Segíň,
Ľ. Krajčová.
Boli prerokované nasledovné žiadosti:
- P. Ž. Bohatá: prenájom priestorov na krajčírsku dielňu od septembra 2008 vo väčších priestoroch. OcÚ preverí túto možnosť.
- Správca farnosti A. Ižold : žia-

dosť o príspevok na rekonštrukciu miestneho kostola.
V rozpočte je plánovaných 100
tis. Sk, s možnosťou navýšenia
v prípade vyššieho plnenia
v príjmovej časti rozpočtu.
- Žiadosť o financovanie publikácie Doc. F. Benčaťa Dendrologica Slovaca. Poslanci odsúhlasili zakúpenie kníh do obecnej knižnice.
- Fi SFING: žiadosť o zmenu
územného plánu na parcele
vedľa štadiónu ViOn. Poslanci
súhlasia so zmenou za podmienky, že žiadateľ bude znášať všetky finančné náklady
s tým spojené.
V časti interpelácie poslancov:
- Ing. Siklienka požiadal o roko-

vanie s Lesmi SR o znovuzriadení zábran pre automobily na
príjazdovej ceste k zámku.
V časti rôzne:
- P. Kováčová vyjadrila nespokojnosť s riešením umiestnenia
trafostanice na ulici SNP, ktorá
susedí s jej pozemkom;
- D. Mihók požiadal o riešenie
dopravnej situácie v priestoroch výjazdu z „Kočišovho
dvora“ na ul. Hlavnú, kde dochádza k nebezpečným kolíziám peších, cyklistov a automobilov. Ďalej oznámil, že sa
vzdáva členstva v komisii ŽP.
Z poznámok spracoval
Ing. R. Kazík

8

Upravený a obnovený hrad Hruov
Hrad Hrušov patrí k najstarším
pamiatkam horného Požitavia. Vidieť ho už zďaleka a aj preto láka turistov. Od svojho zničenia v roku
1708, kedy hrad zanikol po demolácii cisárskymi vojskami, boli hradné
múry vystavené poveternostným
podmienkam a žiaľ aj úmyselnému
poškodzovaniu. Hrad postupne
chátral až do roku 1928. Vtedy na
návrh prezidenta Československej
republiky T. G. Masaryka, ktorý na toto miesto veľmi rád chodieval, sa urobila čiastočná úprava hradného areálu. Ako jeden z mála hradov sa v rokoch 1928 - 1930 dočkal kvalitnej
konzervácie pod odborným vedením
Ing.K.Kúhna zo Štátneho pamiatkového úradu v Prahe. A potom ďalších
75 rokov sa na hrade nič neurobilo.
Až v roku 2005 občianske združenie
LEUSTACH začalo s úpravami na hra-

de Hrušov.
LEUSTACH - združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja.
Zviditeľnilo sa na Nitrianskom hrade
a zvlášť na hrade Gýmeš.
Dobrovoľná činnosť detí, mládeže a dospelých je obdivuhodná. To,
čo dokázali urobiť na hrade Hrušov,
je neuveriteľné. Za posledných 50 rokov hrad bol obrastený kríkmi, stromami, nádvoria boli plné kamenia
a sutiny, po schodoch sa sotva dalo
prejsť. To všetko upravili dobrovoľníci z LEUSTACH-u.
Z hradných nádvorí odstránili náletovú zeleň, narastené kríky, ba aj
veľké stromy. Vyzbierali a uložili popadané kamene a odviezli sutinu.
Upravili schody, po ktorých sa dá
bezpečne chodiť. Týmito úpravami sa
návštevníkom naskytol krásny po-

Milí spoluobčania,
opäť sa blíži termín platenia dane z nehnuteľnosti (31. máj 2008) a termín poplatku za komunálny odpad (31. marec 2008). Všetkým občanom,
ktorí si vlani splnili svoju povinnosť a zaplatili dané poplatky ďakujeme.
Niektorým z Vás, ktorí na svoju povinnosť pozabudli boli poslané upomienky, z ktorých väčšina bola hneď zaplatená.
K dátumu 31. január 2008 bolo potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností ale len v tom prípade, ak ste v minulom roku kupovali alebo predávali pôdu, dom, byt. V prípade, že ste tak neurobili Vás žiadame,
aby ste tak urobili čo najskôr. Následne k tomu dátumu bolo potrebné zaplatiť aj poplatok za psa. V tomto roku treba zaplatiť aj poplatok za hrobové miesto, pokiaľ ste ho platili naposledy v roku 1998 na desať rokov. S prípadnými otázkami sa obracajte na pracovníčku obecného úradu pani
Krajčovú. Všetky tieto poplatky sú súčasťou rozpočtu obce, z ktorých následne môžeme realizovať projekty v obci.
Ing. Zuzana Beňová
za Komisiu financií a správy majetku obce

Zber papiera
Rodičovská rada pri ZŠ v spolupráci s riaditeľstvom Základnej školy
v Topoľčiankach organizujú dňa 5. apríla 2008 tradičný jarný ZBER PAPIERA.
Prosíme občanov, ktorí vo svojich domácnostiach majú prebytočný papier,
aby ho poviazali do balíčkov a povykladali v dopoludňajších hodinách pred
svoje domy. Výťažok zo zberu papiera bude použitý pre potreby žiakov ZŠ.
Občanom, ktorí sa do zberu papiera zapoja vopred ďakujeme.
RR pri ZŠ Topoľčianky

Preh¾ad poèasia za rok 2007
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September

teplota
3,8
4,6
4,4
11,9
17,7
21,3
22,2
21,3
13,4

zrážky
86,8
46,4
57,2
58,7
50,4
23,1
138,0
87,8

Október
9,7
30,5
November
3,7
64,4
December
– 0,6
14,0
spolu:
657,3 mm
Priemerná teplota
roku 2007:
11,1 °C
Január 2008
Február 2008

2,7
38,4
2,8
10,4
Matúš Šabík

Program kina Národný dom
MAREC 2008
22. - 23. marec SO - NE o 16.00 hod.
Alvin a Chitmunkovia. Detský dabovaný film.
29. - 30. marec SO - NE o 19.00 hod.
Votrelci versus predátor 2. Akčný.
APRÍL 2008
5. - 6. apríl SO - NE o 19.00 hod. 3.10

vlak do Yumy. Dobrodružný film.
12. - 13. apríl SO - NE o 19.00 hod.
Čierne Vianoce. Horor.
19. - 20. apríl SO - NE o 19.00 hod.
Medvídek. Český film.
26. - 27. apríl SO - NE o 16.00 hod.
Kronika rodu Spidervikovcov.
Detský dabovaný film.

hľad na hradné zrúcaniny a na celý
hradný areál.
Slovenský skauting v rámci projektu Odklínanie slovenských hradov
dal zhotoviť drevenú informačnú tabuľu, ktorú 20.októbra 2007 pod
hradom osadili členovia občianskeho
združenia Leustach.
Informačná tabuľa, ktorá napriek tomu, že nie je veľká, obsahuje tieto údaje:
- stručnú históriu hradu
- obraz hrad Hrušov od severovýchodu na litografii A. Kunikeho
z roku 1830
- obraz hrad Hrušov od severovýchodu na litografii F.Wolfa z roku
1845
- teoretickú rekonštrukciu hradu
Hrušov zo 17. storočia podľa
Ing.arch. Martina Bónu
Keď 20. októbra 2007 osadzovali informačnú tabuľu, bol v rámci
Hubertovej jazdy pod Hrušovom aj
prezident SR Ivan Gašparovič. Škoda,
že pre nedostatok času nevyšiel sto
metrov, kde ho čakali dobrovoľníci
z LEUSTACH-u. Dobre by im padlo

poďakovanie, ktoré si určite zaslúžia.
Robíme tak my a urobia tak všetci,
ktorí prídu na upravený a obnovený
hrad Hrušov.
PaedDr. Ondrej Valach

Beh oslobodenia
Tatran n.o., Klub orientačného
behu, ŠK Polície, Základná škola
Topoľčianky pod patronátom Obce
Topoľčianky usporiadajú v sobotu
29. marca 2008 v parku v Topoľčiankach tradičný Beh oslobodenia.
Účastníci sa môžu prihlasovať
29.marca 2008 v kategórii žiakov
MŠ a ZŠ od 8.30 - 9.15 hod., v kategórii dorastu a dospelých s predložením OP najneskôr 30 minút
pred štartom v mieste pretekov.
V tomto roku zriadia organizátori prvýkrát aj kategóriu rekreačných bežcov pre mužov a ženy - dĺžka trate bude 4 000 metrov.
Žiaci neplatia, dorast 30,- Sk,
dospelí 50,- Sk. Vítané bude aj obecenstvo, ktoré podporí pretekárov
svojou účasťou .
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel.: 037/6301321-2.
- Mgr. Jozef Barát -

Z matrièných záznamov roka 2007
Celkový počet občanov bol 2858, z toho žien 1 287, mužov 1 199, detí do
15 rokov 372 (z toho 182 dievčat a 190 chlapcov). Priemerný vek obyvateľa
je 41 rokov.
Cudzinci s trvalým pobytom v našej obci: 15
Národnostné zloženie občanov (vrátane prechodného pobytu):
Národnosť slovenská:
dospelí: 2465
deti: 370
Národnosť česká:
dospelí: 12
deti: 2
Národnosť maďarská:
dospelí: 9
Národnosť iná:
dospelí : 2
Najstarší občania: Mária Laktišová, narodená 3. 5. 1908, Karol Siklienka, narodený 2. 11. 1908, Valéria Velbová, narodená 9. 2. 1913.
Narodených celkom: 17, z toho chlapcov 8, dievčat 9.
Zomrelo celkom: 28, z toho mužov 16, žien 12.
Za rok 2007 bolo prihlásených na trvalý pobyt 35 nových občanov a odhlásilo sa z trvalého pobytu 37 občanov.
Sobáše: Matričný úrad zapísal 73 sobášov. z toho 30 cirkevných a 43 občianskych sobášov. Z celkového počtu sobášov bolo 15 sobášov občanov
Topoľčianok a 4 sobáše uzatvorené s cudzincami.
Údaje poskytla Mária Partlová, matrikárka

Nahliadli sme do matriky
od 10. decembra 2007 do 1. marca 2008
Narodili sa:
Zuzana Brojová, rodičia Marián a Zuzana Brojoví, Záhradnícka 5
Matúš Čaplák, rodičia Roman a Mariana Čaplákoví, Hlavná 273
Sobáš uzatvorili:
Tomáš Horváth a Zuzana Prvá - 26. 1. 2008
Marián Páleník a Patrícia Hrúziková - 2. 2. 2008
Peter Minár a Adriana Brunaiová - 8. 2. 2008
Ing. Ľubomír Bene a Mgr. Katarína Partlová - 1. 3. 2008
Opustili nás:
Helena Hasprová, Partizánska 42, zomr. 28. 12. 2007 - 63 ročná
Štefan Lednár, Parková 16, zomr. 29. 12. 2007 - 90 ročný
Peter Strečka, Holešovská 1, zomr. 3. 1. 2008 - 49 ročný
Eliáš Ďuriač, Hlavná 130, zomr. 3. 1. 2008 - 79 ročný
Ing. Jozef Lukáč CSc., Kopaničky 2, zomr. 18. 1. 2008 - 82 ročný
Gizela Valentová, Hostianska 7, zomr. 22. 1. 2008 - 85 ročná
Milan Pacalaj, Lipová 51, zomr. 31. 1. 2008 - 59 ročný
Mária Kocianová, Litoměřická 67, zomr. 10. 2. 2008 - 72 ročná
Pavlína Chrenová, Hlavná 193, zomr. 10. 2. 2008 - 74 ročná
Blažej Strečka, Pažiťská 15, zomr. 16. 2. 2008 - 87 ročný
Katarína Uhrecká, Žitavanská 29, zomr. 18. 2. 2008 - 62 ročná
Vojtech Daniel, Hlavná 143, zomr. 25. 2. 2008 - 56 ročný
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