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Pozvánka
na Kultúrne leto 2008
Čas neúprosne letí a kalendárny rok sa dostáva do obdobia,
ktoré určite väčšina z Vás má najradšej.
Je to obdobie leta, obdobie
dvojmesačných prázdnin, kedy si
deti oddýchnu od svojich školských povinností a my dospelí
formou dovoleniek sa snažíme
zabudnúť na každodenné problémy a načerpať nové sily.
Letné obdobie v Topoľčiankach sa spája tiež s organizáciou
Kultúrneho leta, ktoré sa už stalo tradíciou.
Oproti minulým rokom nás
čaká radikálna zmena prostredia,
v ktorom sa Kultúrne leto 2008
uskutoční, nakoľko tradičné prostredie nádvoria topoľčianskeho
zámku nebude možné využiť
z dôvodu rekonštrukcie ubytovacích priestorov.
Po dlhých úvahách s členmi
komisie kultúry a viacerých náhradných riešeniach sme sa rozhodli pre využitie priestoru pred
Domom kultúry a služieb a to
hlavne z technických dôvodov
(možnosť pripojenia aparatúry
na el. sieť, rozmiestnenia stoli-

čiek pre návštevníkov) a tiež v prípade nepriaznivého počasia
rýchleho presunu súboru či návštevníkov do vnútorných priestorov Domu kultúry a služieb.
Na základe toho sa hlavným
organizátorom Kultúrneho leta
stal Obecný úrad Topoľčianky.
Oproti minulému roku sa Vám
predstavia opäť noví interpreti
a počas jednotlivých vystúpení si
budete môcť vypočuť dychovú
hudbu, folklór, country či pop.
Chcem využiť tento priestor
a poďakovať sa všetkým, ktorí na
základe našich žiadostí finančne
podporili organizáciu Kultúrneho leta 2008 a to: Ministerstvo
kultúry SR, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenské
elektrárne, a. s. člen skupiny
Enel, Komunálna poisťovňa a.s.
Verím, že zmenu prostredia,
v ktorom sa kultúrne leto 2008
uskutoční budete vnímať pozitívne a svojou hojnou účasťou a potleskom odmeníte jednotlivých
interpretov či súbory za ich predvedené výkony.
JURAJ MESKO
starosta obce

Na potulkách prírodou môže pozorné oko turistu potešiť jeden zo skvostov
slovenskej prírody Ľalia zlatohlavá
Autor foto : I. Klučiar

Radostná chví¾a nám vdy vtedy nastáva,
keï Matka Karmelská zvonmi nás zvoláva
Upravené slová známej pútnickej piesne z Jednotného katolíckeho spevníka správne vystihujú pocity, ktoré v našich Topoľčiankach
a v ich širokom okolí dominujú v srdciach mnohých tisícov ľudí vždy
vtedy, keď nám kalendár začne otvárať stránky letných mesiacov.
Aj tento rok sa brány Pútnického miesta Topoľčianky otvoria pre
tých, ktorí doputujú k Panne Márii, aby si tu pri nej obnovili svoju vieru, nádej a lásku.
Je to naozaj radostná chvíľa, keď sa počas svojho pozemského
putovania môžeme bezpečne pozrieť Božími očami na svoju životnú
cestu a pri Matke dobrej rady a Sídle múdrosti sa učiť tomu, čo zodpovedá nášmu ľudskému a kresťanskému povolaniu.
Akoby v Topoľčiankach počas púte na chvíľu spadla príťaž našej
ľudskej ohraničenosti, ktorú spôsobuje vedomie, že každý z nás je
stvorený a nie Stvoriteľ, smrteľný a nie Večný, krehký a nie
Neporušiteľný, hriešny a nie Svätý. Akoby sa tu nanovo každý mohol
nadýchnuť neba, radosti, pokoja, odvahy a svätosti. Pretože tu, pri
Panne Márii, sa s novou intenzitou skusuje to, čo povedal mládeži
Svätý Otec Benedikt XVI. pri svojej nedávnej pastoračnej návšteve talianskych miest Savony a Janova, keď ponúkol slová spisovateľa Léona
Bloya: „Existuje len jeden smútok: ten, že nie sme svätí“ (La femme
pauvre, II, 27).

Sem, do Topoľčianok, sa prichádzajú celé generácie rodín i jednotlivcov učiť, ako je dobré už od svojej mladosti dať svoj život do
služby Bohu a ľuďom. Púť v Topoľčiankach, to sú vlastne dni, kedy sa
od Panny Márie učíme osobnej mystike, keď podľa jej vzoru sa pokorne chceme priblížiť Bohu a ten nás predbieha, keď sa k nám znižuje.
Svätý Otec Benedikt XVI. mládeži v Savone a Janove ďalej povedal: „Nasledovať Krista so sebou vždy nesie odvahu ísť proti prúdu.
Oplatí sa to: toto je cesta opravdivej osobnej realizácie a teda pravej
radosti. S Kristom sa naozaj skusuje, že „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20,35). Hľa, prečo vás povzbudzujem vziať seriózne ideál
svätosti... Drahí mladí, nebojte sa zaangažovať váš život v odvážnych
rozhodnutiach, prirodzene nie osamelí, ale s Pánom! Dajte tomuto
mestu rozlet a entuziazmus, ktoré pramenia z vašej živej skúsenosti
viery. Skúsenosti, ktorá neumŕtvuje očakávania ľudského žitia, ale ich
vyzdvihuje v účasti na samej skúsenosti Krista.“
Slová Svätého Otca znejú naliehavo nielen pre veriacich v ďalekej
cudzine, ale i tu u nás, v Topoľčiankach. Kiež nám pomôžu lepšie pochopiť, čo nám tento rok pripravuje Božia Prozreteľnosť počas púte
k Panne Márii.
Mgr. Anton Ižold, administrátor
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Crux Christi

Je po mnohých rokoch opäť
zreštaurovaný, pozlátený, posvätený a nanovo vyzdvihnutý na vežu Rímskokatolíckeho kostola Sv.
Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach. Crux Christi - Kristov
kríž. Národnej kultúrnej pamiatke tak opäť dominuje Ten, bez
Ktorého sa nedá čítať celistvá história národa, Ten, Ktorý formoval jeho kultúru a Ten, Ktorý je
stále prítomný medzi svojimi v živej pamiatke - vo Sviatosti
Oltárnej. Z výšky veže bude nad
nami opäť bdieť. Bude kraľovať
životom svojich verných, bude
pozývať, dvíhať, napomínať, utešovať, sprevádzať. Je poznačený
storočiami. Prvá písomná zmienka o ňom je zo slávnych čias výstavby kostola r. 1781. Druhá písomná zmienka z r. 1860 a naša
doba teraz nechala budúcim generáciám tiež zmienku o sebe.
Z nadhľadu veže bude pozývať zachovať si duchovný prehľad
a nadhľad nad vecami zeme.
Pozýva pestovať praktický duchovný život. Ježiš hovorí: „Ja
som vinič, vy ste ratolesti. Kto
ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5).

mus... Len objavením Ježiša si
uvedomia: „Toto bolo to, čo som
čakal“.... O čo viac sa človek
vzdiali od Boha, svojho Prameňa,
o toľko viac stráca seba samého,
ľudské spolužitie sa stáva ťažkým, spoločnosť sa triešti“ (por.
http://www.vatican.va).
Magister adest et vocat te Učiteľ prišiel a volá ťa. Takto sa
prihovára pútnikom nápis na jednom z kostolov Slovenska. Takto
sa prihovára pútnikom aj zreštaurovaný Kristov kríž, ktorému
boli venované tieto riadky.
Mgr. ANTON IŽOLD
administrátor

Opäť sme pod
ochranou
SVÄTÉHO KRÍŽA…
Autor foto : M. Mokráň

„Za koho ma pokladajú ľudia?“ - pýta sa na jednom mieste
Pán Ježiš učeníkov.
Pápež Benedikt XVI. nám pomáha odpovedať, keď hovorí:
„Aj pre nás je dôležité nezredukovať sa jednoducho na povrchnosť toľkých, ktorí počuli niečo
o Ňom - že to bola veľká osob-

nosť atď. - ale vstúpiť do osobného vzťahu s ním, aby sme ho
osobne spoznali. A to si pýta poznanie Písma, predovšetkým
Evanjelií, kde Pán hovorí s nami.... Len takto, osobne poznajúc Ježiša, môžeme odovzdať toto naše priateľstvo iným.
Môžeme premôcť indiferentiz-

Program
322. kapuliarskej púte, 16.  20. júl 2008
TRÍDUUM PRED PÚŤOU
(trojdňová duchovná príprava)
STREDA 16. júla 2008:
18.00 hod. - Sv. omša - „VIERA JE NÁDEJ“
(Mons. ThLic. Marián Gavenda, šéfredaktor
Katolíckych novín)
Po sv. omši stretnutie na tému: „KADIAĽ VANIE
DUCH“ - o prúdoch obnovy Cirkvi na Slovensku
(Kultúrny dom Topoľčianky)
ŠTVRTOK 17. júla 2008:
18.00 hod. - Sv. omša - „MIESTA UČENIA SA
A ROZVÍJANIA NÁDEJE“ (Mgr. Marek Suchý,
okresný dekan, Hont)
PIATOK 18. júla 2008:
18.00 hod. - Sv. omša - „MÁRIA, HVIEZDA
NÁDEJE“ (P. Peter Mária Šabo, RPM)
SOBOTA 19. júla 2008:
Od 15.00 hod. - Sviatosť zmierenia
15.00 hod. - Sv. omša (novokňazi Nitrianskej
diecézy)
16.30 hod. - Krížová cesta pre maďarskýchpútnikov
17.30 hod. - Prijatie do Škapuliara (pri kríži pod
lipou)
18.00 hod. - Krížová cesta pre slovenských pútnikov pod vedením seminaristov
Sv. omša pre maďarských pútnikov v kostole
(Mons. Ján Orosch, Trnavský pomocný biskup generálny vikár)
19.00 hod. - Prijatie do Škapuliara (pri kríži pod
lipou)

20.00 hod. - Koncelebrovaná sv. omša
s prítomnými otcami biskupmi na Kalvárii
(hlavný celebrant J. Exc. Mons. Josef Koukl, litoměřický emeritný biskup)
Po sv. omši: - sviečková procesia do zámku, litánie v zámku, slávnostné eucharistické požehnanie z balkóna zámku,mládežnícky program na kalvárii
24.00 hod. - Sv. omša pre mladých na Kalvárii
(Mgr. Ján Kobliška, administrátor v Šrobárovej)
do 3.00 hod. - Eucharistická adorácia v kostole
NEDEĽA 20. júla 2008:
5.00 hod. - Sv. omša pre slovenských pútnikov
v kostole
6.00 hod. - Sv. omša pre maďarských pútnikov
v kostole (Mgr. Igor Písečný)
7.00 hod. - Sv. omša pre slovenských pútnikov
v kostole (ThLic. Daniel Dian)
8.30 hod. - Slávnostná sv. omša pre maďarských
pútnikov v kostole (Mgr. Lórant Lépes)
9.30 hod. - Prijatie do Škapuliara (pri kríži pod lipou)
10.30 hod. - Slávnostná koncelebrovaná sv.
omša na Kalvárii s prítomnými otcami biskupmi (hlavný celebrant J. Exc. Mons. ThDr.
Marián Chovanec,PhD., Nitriansky pomocný
biskup - generálny vikár)
16.00 hod. - Hodinky ku Škapuliarskej P. Márii
(v kostole)
Všetkých pútnikov s radosťou očakávame!
RKFÚ Topoľčianky

Určite každý z našich občanov postrehol, že sa mení kostolná veža - zo šedej na ružovú pokrytú medeným plechom.
Vrchol veže, ktorý sa zo spodu javí pomerne malý, sme mali možnosť vidieť v skutočnej veľkosti
v kostole, kde bol postavený na
podstavci - krásny, veľký, zrenovovaný, pozlátený. V nedeľu 4.
mája 2008 ho posvätil J. Exc. náš
rodák Mons. Jozef Zlatňanský za
asistencie vdp. farára Antona
Ižolda. Všetci prítomní sme tento obrad prežívali s dojatím. Otec
biskup pri tejto príležitosti spomenul historické udalosti - 28.
marca 1945, keď našou obcou
prechádzala frontová línia.
Nemecká armáda ustupovala na
sever na Skýcov a od juhu a juhovýchodu - od Zlatých Moraviec, Žitavian a Machuliniec prichádzala sovietska a rumunská
armáda. Ako pozorovacie stanovisko si Nemci zvolili kostolnú vežu. Prichádzajúce armády ich
spozorovali a toto stanovisko, teda náš kostol - kostolnú vežu začali ostreľovať. Cieľ však netrafili! Okolie poškodili - vlastnej veži, ale hlavne Svätému Krížu
neublížili - KTOSI MOCNEJŠÍ
zmenil smer skazonosného
úmyslu. Nepripomína nám to 13.
máj 1981 - keď vo Vatikáne guľka mieriaca na srdce SV. OTCA
JÁNA PAVLA II. tiež zázračne
zmenila svoj cieľ?
Svätý Otec žiaril nám ešte 24
rokov. Veríme, že aj naša veža
s posväteným krížom bude majákom pre nás a našich budúcich
po viac ako dvoch uplynulých
storočiach ešte ďalšie dlhé časy.
Kríž bol osadený na vrchole
veže 13. mája 2008. Bol privítaný
slávnostným zvonením - v deň 91.
výročia zjavenia P. MÁRIE vo Fatime. Rozmery posvätenej časti:
celková výška 250 cm, z toho kríž
120 cm, kupola - priemer 60 cm.
ANNA LUKÁČOVÁ
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OKIENKO DO KULTÚRY
Zhodnotenie divadelnej sezóny 2007 - 2008
Ako už všetci viete, divadelný
ochotnícky súbor „Topoľ“ nacvičil divadelnú komédiu A.
Strašimirova „Svokra“. Premiéra,
ktorá sa konala 3. februára 2008
sa stretla s veľkým ohlasom. Na
základe tejto pozitívnej odozvy
sme hru 30. marca 2008 reprízovali a veľmi nás potešilo, že sála
DKS sa aj po druhýkrát naplnila,
ba čo viac, mnohí si prišli hru pozrieť i druhý raz. Toto nás veľmi
povzbudilo a preto sme sa rozhodli, že /po 7 rokoch, čo sa nerobili zájazdy/ potešíme ľudí aj

v blízkom okolí. Súbor odohral
sedem predstavení, čo znamená
sedem nedieľ, ktoré obrali rodiny
o svojich členov. Nikdy neprotestovali, aj keď museli odmietnuť
rôzne návštevy, odísť z rodinných
osláv, či odohrať predstavenie
počas choroby. Toto všetko svedčí o tom, že sú to ľudia, ktorí majú divadlo hlboko vo svojich srdciach. Za všetko ich odriekanie,
ale hlavne za skvelé výkony
a spoluprácu patrí všetkým moje
úprimné poďakovanie.
Na záver poďakovanie od ce-

Medzinárodný deò detí
v Topo¾èiankach
k prírode. Toto privítanie a tiež aj
hlavný bod programu - vystúpenie sokoliarov s dravcami sa konalo na priestranstve malého
svahu pred Poľovníckym zámkom, ktorý nám poslúžil ako prírodný amfiteáter. V závere privítania dostali všetky triedy tzv.
sprievodcovské listy, kde mali popis všetkých jedenástich stanovísk aj s orientačnou mapkou,
aby stanoviská ľahšie našli, keďže sme ich zámerne porozdeľovali tak, aby deti hľadali a aby im
poskytovali koruny stromov tieň.
Skutočne krajšie miesto ako je
náš „anglický park“ by sme si na
toto podujatie ani nemohli želať.
Deti sa mohli rozbehnúť na stanoviská v rôznom poradí. Z tradičných remesiel tu bol zastúpený rezbár. Deti sa tu mohli dozvedieť z akého dreva a ako dlho
trvá, kým sa zhotoví čo i len malá drevená hračka, figúrka, väčšia
drevorezba, alebo aj fujara. Na
fujare, kráľovnej medzi ľudovými
hudobnými nástrojmi si mohli
deti vyskúšať vylúdiť aj zopár tónov. A verte tomu, že boli takí,
ktorým sa tento hudobný nástroj
a jeho zvuk skutočne zapáčil. Na
stanovisku s keramikou si tie
menšie deti povytvárali hrnčeky
a
tanieriky.
Celkom z iného
súdka načreli zasa pri stanovisku
s
historickou
raznicou mincí.
Tu si mohli tí
smelší vyskúšať
vlastnoručne vyraziť svoju mincu. Na jednej
strane sa nachádzal orol a na tej
druhej Bojnický
Autor fotografie: Pavol Čepček, BEST FOTO zámok. Výtvory

Viete, koľko máme v našich
dvoch materských školách a v základnej škole spolu detí? Je ich
presne 443. Keď k nim ešte prirátame detičky, s ktorými sú doma mamičky na materskej dovolenke, je ich naozaj pekná hŕstka.
A aj preto sme sa opäť rozhodli
pre ne pripraviť pekný a nezabudnuteľný MDD. Zaujať programom deti vo vekovej kategórii
v rozpätí od 3 do 15 rokov nebolo jednoduché a preto sme si na
pomoc zavolali sokoliarsku skupinu AQUILA z Bojníc s množstvom sprievodných stanovísk.
Z ich bohatej ponuky sme pre deti povyberali interaktívne stanoviská, na ktorých sa deti okrem
zábavy hravou formou podozvedali čo - to o zručnosti niektorých
historických remesiel. Prvým bodom programu bolo spoločné
privítanie detí sokoliarom v dobovom kostýme s pomocníčkou
orlicou menom Zara na ruke
a oboznámenie sa s cieľom sokoliarov AQUILA. Je to predovšetkým pomôcť dravcom v ich zápase o prežitie, nielen chovom,
ale aj propagáciou, približovaním
ich krásy, dokonalosti, ale aj výchova detí a mládeže vo vzťahu

lého súboru patrí starostovi obce
p. J. Meskovi, pracovníčkam kultúry p. A. Chrenovej a p. M.
Brandtovej, ako aj p. V. Laktišovi,
ktorí nám ochotne vychádzali
v ústrety.
MÁRIA ŠVARCOVÁ

Oznam
Prosíme záujemcov, najmä z radov mladých, ktorí by
mali záujem vstúpiť do kolektívu divadelných ochotníkov, aby sa prihlásili do konca augusta 2008 v Obecnej
knižnici v Topoľčiankach.

Èo nového Topo¾anèek ?
Znova sa stretávame v pravidelnej rubrike zo zákulisia MDO
Topoľanček. Rok 2008 sa nesie
pre náš orchester v znamení bohatej úrody a to doslovne.
Presvedčila nás o tom súťaž dychovej hudby v Bánove 20. apríla 2008. Poctivo sme cvičili
skladby a zodpovedne sa na ňu
pripravovali. Náš repertoár pozostával zo šiestich skladieb
a piesní. Okrem povinnej skladby (Pre moju najmilšiu) z pera
Karola Pádivého, ktorého storočnicu si pripomenula aj dychová hudba, si mohli pozorné
uši porotcov vypočuť aj temperamentnú skladbu RIO RITA,
Evička a z piesní malo svoje zastúpenie známe tango Rodný
môj kraj, Zavolaj šuhajko
a Letelo vtáča.
To, čo zasial náš umelecký
vedúci Anatolij Micovčin, mohol
s radosťou zberať. Obsadili sme

totiž zlaté pásmo ! Porota na čele s Adamom Hudecom vybrala
MDO Topoľanček na celoslovenskú súťaž do Trenčína v septembri 2008. Možnosť vidieť nás
v domácom prostredí v Topoľčiankach mali najmä tí, ktorí sa
zúčastnili osláv Otvorenia turistickej sezóny v Topoľčiankach
dňa 1. mája.
V nasledujúcom období nás
čaká:
Festival DH - Žarnovica
Kultúrne leto 2008 - Topoľčianky, 31. august 2008
Kultúrne leto 2008 - Nová Baňa
a už spomínaná celoslovenská
súťaž - Trenčín.
O ďalšom vývoji MDO
Topoľanček-a Vás budeme opäť
podrobne informovať.
Budeme radi, ak sa uvidíme
pri niektorej spoločnej akcii
a nateraz nám držte palce.
- Váš MDO Topoľanček -

detí boli vydarené jeden viac a iný
menej, ale o to vzácnejšie, že boli ich vlastné. K tým zábavnejším
stanoviskám patrilo stanovisko,
kde každé dieťa dostalo jeden
nafúknutý balón, na ktorý mohli
napísať pozdrav, alebo svoje tajné prianie a pustiť ho lietať.
Stačilo potom už len veriť, že sen
sa splní a pozdrav niekoho pozdraví. Pod mohutným a košatým dubom sa nachádzalo stanovisko s rozprávkami a pesničkami, ktoré ako nám povedal
sokoliar vedia pobaviť všetkých
divákov vo veku od 1 do 99 rokov, ktorí sa pobaviť chcú. O to,
aby sa deti na chvíľku cítili ako
králi či kráľovné sa postaralo stanovisko so zapriahnutými koníkmi, kde sa deti povozili v kočoch.
Nezabudli sme ani na občerstvenie detí na stanovisku pri fontáne, odkiaľ sa potom mohli pobrať
na najvzdialenejšie stanovisko,
ktoré sa nachádzalo na lúke za
jazierkom. Tu sa mohli chlapci,
ale aj dievčatá oboznámiť s výukou a streľbou z dobovej kuše
alebo luku.
Animátori na všetkých stanoviskách mali oblečené príslušné
dobové alebo rozprávkové kostýmy. Vystúpenie sokoliarov AQUI-

LA s dravcami sa konalo na záver
spoločne pre všetky skupiny detí.
V podfarbení barokovej a inej dobovej hudby nám predviedli sokoliari Orla kráľovského, Výra
skalného, Myšiaka lesného a červenochvostého v celej ich kráse
a nie raz bolo spomenuté, že dravce nie je možné donútiť poslušnosti a nie je možné ich trestať.
Veríme, že deťom zostane na
tento deň pekná spomienka v ich
pamäti a že mnohé deti si tu našli motiváciu pre začiatok krásneho hobby na celý život.
Spoluorganizátori podujatia Obecný úrad Topoľčianky, ZŠ
Topoľčianky a Združenie RR pri ZŠ
Topoľčianky. Chceme touto cestou srdečne poďakovať všetkým
osloveným, ktorí nám napomohli pri zabezpečení tohto podujatia. Sú to: Lesy SR OZ Topoľčianky,
Národný žrebčín Topoľčianky,
Hotel Zámok Topoľčianky, OcÚ
Hostie, OcÚ Lovce, OcÚ Žikava,
Enter Computers spol. s r.o. Zlaté
Moravce, Ing. Pavel Šišmiš Elektrosystémy, Ing. Pavol Hudec
- Zvarmedia, Ľudovít Tencer Drevoprim, Pavol Čepček - Best
Foto, p. Magdaléna Beláková, p.
Roman Chrapka.
- A. CH. -
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Strom premien
„Maj prírodu rád, buď jej kamarát, nenič ju a šetri ňou,
buďme radi spolu s ňou!“

Z rozprávky
do rozprávky
Kde bolo, tam bolo, v sedemdesiatej siedmej krajine, za
širokým morom, za skleným vrchom, kde sa voda sypala a piesok sa lial... Týmito slovami sa už
po stáročia prihovárame deťom.
Slovenskými ľudovými rozprávkami o pravde a lži, spravodlivosti a krivde, o víťazstve dobra nad
zlom. Túto krásu rozprávok vytvorili naši dávni predkovia v časoch, keď ešte nevedeli ani čítať,
ani písať, a preto si rozprávky rozprávali.
Rozprávali si ich za dlhých jesenných a zimných večerov, pri
svetle ohniska, pri pradení, pri
pasení
alebo
inej
práci.
Vyjadrovali v nich svoje predstavy o dobre, kráse, pravde.
Rozprávka nikdy nezabudne vyjadriť dobrotu srdca, múdrosť
a odvahu. Hrdinovia rozprávok sa
vždy predstavia ako dobrí ľudia
tým, že pomáhajú slabším a starším. A tento zmysel si rozprávky
zachovávajú dodnes.
Po dlhé stáročia sa rozprávky
iba rozprávali a počúvali. Od starých mám sa ich naučili synovia
a dcéry, od nich vnuci a pravnuci. Pokolenie za pokolením odchádza, ale rozprávky nám zostávajú.
Až raz sa mladí študenti rozhodli tieto ľudové rozprávky zozbierať a zapísať. Spoznali, že
rozprávka je vzácne dedičstvo.
Jedným z najhorlivejších zberateľov bol Pavol Dobšinský, ktorý sa
venoval tejto práci celý život a je
to najmä jeho zásluha, že sa nám
ľudové rozprávky zachovali v takom množstve a v takej veľkole-

posti. Aj týmito
slovami
bola
otvorená tohtoročná súťaž žiakov 5. ročníkov
základných škôl
v umeleckom
prednese slovenskej ľudovej
rozprávky s názvom „ Rozpoviem Ti rozprávku“, dňa
21. mája 2008
v DKS Topoľčianky. V tomto
roku sme si priÚčastníci súťaže Rozpoviem Ti rozprávku…
pomenuli 180.
výročie narodenia Pavla Dobšin- kmotre, mlynárovi či princezne
ského a aj táto súťaž bola uspo- započúvali žiaci piatej triedy nariadaná na jeho počesť už po 11 šej základne školy. Štvorčlenná
krát. Pozvanie do súťaže prijalo porota vyhodnotila a ocenila nasedem plnoorganizovaných zá- sledovných žiakov: 1. miesto LINkladných škôl zo zlatomoravec- DA LAURINCOVÁ - ZŠ Jedľové
kého okresu. V obecenstve sa do Kostoľany , 2. miesto DANIEL
rozprávok o kráľovi, žabinej KORDOŠ - ZŠ Topoľčianky, 3.

Zo ivota hornej kôlky

Nastal čas, kedy sa z malých škôlkarov po
prázdninách stanú veľkí školáci. Druhého septembra sa im otvoria brány veľkej školy. Aby mali naši
predškoláci peknú spomienku na posledné chvíle
strávené v Materskej škole na Cintorínskej ulici, pripravili sme pre nich „vyraďovanie“ zo škôlky a už
tradičnú „Indiánsku noc“.
V krátkom programe na školskom dvore deti
ukázali rodičom svoju šikovnosť pri speve, recitácii,
dramatizácii a tanci. Každý predškolák bol slávnostne „pasovaný“ za školáka a dostal vysvedčenie a knihu na pamiatku. Po tejto oficiálnej časti sa
školská záhrada zmenila na rozličné rozprávkové
stanovištia. Rodičia spolu s deťmi na každom stanovišti plnili rôzne zábavné úlohy. Nechýbala tradičná spoločná opekačka a ani veľká školácka torta, na ktorej si deti zamaškrtili.
Netradičná rozlúčka s MŠ v podobe „Indiánskej
noci“ nás ešte len čaká. Deti v podvečer dokazujú

Touto myšlienkou a piesňou
deti z Materskej školy na ulici
SNP v Topoľčiankach otvorili 6.
ročník medzinárodnej environmentálnej výstavy výtvarných
prác detí predškolského veku.
Sprievodnými akciami výstavy
boli prezentácia projektov materských škôl okresu Zlaté
Moravce, pútavá fotografická
expozícia „Z našej prírody“, výherné práce žiakov základných
škôl Ekoplagát a v neposlednom
rade práce detí z našich družobných materských škôl z Ríma,
Podgorice a nemocničnej materskej školy na Špitálskej ulici
v Nitre. Za spoluprácu pri organizácií tejto už tradičnej akcie ďakujeme Obecnému úradu v Topoľčiankach a Regionálnemu
centru ochrany prírody v Nitre.
Vedúca sekcie
environmentálnej výchovy
ZUZANA SIKLIENKOVÁ
miesto s rovnakým počtom bodov ADELA KATRINCOVÁ - ZŠ
Topoľčianky a CINDY SCHUHOVÁ - ZŠ Obyce. Cenu MO MS
v Topoľčiankach získala ADELA
KATRINCOVÁ. Súťažiacim srdečne blahoželáme. Krásne knižné
ceny súťažiacim venoval OcÚ
Topoľčianky.
A my berieme život ako rozprávku ? Ako krásny príbeh života? Ak nie, čo nám v tom bráni?
Kdeže sú draci a princezné? Kde
sú tri oriešky pre Popolušku?
Veru sú tu, hoci ich nevidíme. Ale
keď ich uvidíme v realite života,
potom nám už rozprávku nášho
života nevezme nikto a preto... .
Oplatí sa veriť rozprávke!
-kultúra -

odvahu, šikovnosť, rýchlosť v rôznych zábavných
úlohách. Po úplnom zotmení sa s baterkami vydajú na nočný prieskum školského dvora a záhrady
a možno objavia aj prekvapenie. I keď sa deťom
zvyčajne večer nechce do postieľok, po indiánskej
rozprávke a puse na dobrú noc všetci sladko zaspia.
Ani cez prázdniny sa život v materskej škole nezastaví. Počas letných prázdnin vykonáme ďalšie
úpravy v areáli a v budove MŠ. Máme v pláne dokončiť výmenu plastových okien a následne tieto
priestory vymaľovať. V celej budove budeme meniť plynové vyhrievacie telesá. Tieto úpravy prispejú k ďalšiemu skultúrneniu priestorov materskej
školy.
Milé deti, všetkým Vám prajeme príjemné prežitie letných prázdnin, veľa radosti a zážitkov a aby
ste sa v septembri vrátili do škôl oddýchnutí a zdraví.
Za kolektív MŠ na Cintorínskej ul.
A. FIALOVÁ
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Takmer sme
sa nespoznali

Prvý krok sme úspene ukonèili
V auguste roku 2005 JEDNOTA už tradične organizovala
zájazd na výstavu poľnohospodárskej techniky a výrobkov
v priestoroch výstaviska AGROKOMPLEX v Nitre. Po únavnej
prehliadke sme sa vláčikom
(manž. Lukáčoví) premiestnili do
priestorov, kde sú múzeá s rôznym zameraním - SKANZEN.
V historickom bloku sme žasli
nad objavom: fotografia VEĽKÉHO ZÁMKU z roku 1990, keď bol
ukončený archeologický výskum.
Išli sa na ňu pozrieť i viacerí účastníci nášho zájazdu.
Vtedy som sa rozhodla, že
tento dokument musíme dostať
do Topoľčianok.
Nasledujúci rok v auguste
2006 sme sa išli na fotografiu pozrieť s pánom starostom Jurajom
Meskom, ktorý bol tiež nadšencom pre uvedené rozhodnutie.
V priebehu roku 2007 a začiatkom roku 2008 sme našli
spôsob ako sa dostať k tomuto
obrazu. Začali sme Slovenským
archeologickým ústavom v Nitre
- archeológom PhDr. Matejom
Ruttkayom, ktorý nám po dlhšej
dobe dal povolenie vyhotoviť kópiu uvedeného obrazu.

Dôvod oneskorenia bol, že
naši archeológovia sú vyťažení
robením výskumov nielen na
Slovensku, ale sú prizývaní ako
vynikajúci odborníci aj do zahraničia.
Potom mohol začať svoju
prácu náš rodák - fotograf Pavol
Čepček. Výsledkom tohto spoločného dva a pol ročného úsilia
je to, čo vidíte na priloženej fotografii. Je to záber z roku
1990, ktorý nám približuje výsledok archeologického prieskumu, ktorý sa konal pod vedením PhDr. Mateja Ruttkaya. Pri
prieskume bolo zistené osídlenie
tejto lokality od šiesteho storočia
nášho letopočtu - osídlenie
Slovanmi a nájdené množstvo
historických artefaktov. Tie sa
však nachádzajú v depozite
Slovenského archeologického
ústavu. Na túto tému sme už písali v NAŠICH TOPOĽČIANKACH
niekoľko článkov - naposledy číslo 5/2007.
V súčasnosti MO MS a OcÚ
v Topoľčiankach za pomoci významných štátnych ustanovizní
pracujú na tom, aby sa zbierka
dostala „domov“ do Topoľčianok
a bola sprístupnená návštevní-

kom VEĽKÉHO ZÁMKU, ktorý
stojí na mieste, kde exponáty svedkovia našej histórie boli nájdené. To je teda náš druhý krok,
ktorý veríme, že tiež raz bude
úspešne ukončený.
Uvedený obraz máte možnosť vidieť v kancelárii p. starostu na OcÚ a v MIESTNOM
NÁRODOPISNOM MÚZEU.
Záverom patrí vďaka pracovníčkam kultúry pri OcÚ a všetkým
spomenutým, ktorí majú podiel
na tom, že toto dielo nám sprístupňuje históriu, ktorá je skrytá
pod novou fontánou a zeleným
trávnikom nášho kaštieľa.
- ANNA LUKÁČOVÁ -

V prvú májovú sobotu sa
Základná škola v Topoľčiankach
stala miestom jedného prekrásneho stretnutia. Po pol storočí sa
v nej stretlo 55 bývalých žiakov
troch tried ôsmeho ročníka, ktorí si pred 50 rokmi do lavíc tejto
školy sadali poslednýkrát.
Spolu so žiakmi prišli aj štyria
bývalí učitelia - A. Lukáčová,
K. Švecová, J. Drgoňa a J. Kálnovič. Po milom privítaní riaditeľom Mgr. Jozefom Barátom si
spoločne prezreli budovu školy
a tým sa vrátili späť do rokov
krásneho detstva a mladosti.
Potom zasadli do tried, bilancovali, spomínali a snáď na
chvíľu aj omladli. Veď päťdesiat
rokov nie je málo, niektorí sa celú dobu nestretli a tak sa mnohí
bývalí spolužiaci ani nespoznali.
V príjemnom stretnutí pokračovali v priestoroch TJ TATRAN
Topoľčianky, veď si mali navzájom veľa toho povedať.
Bolo to naozaj ojedinelé
stretnutie, milé, príjemné, dojímavé. Píšem to s presvedčením,
veď som bola jednou z nich.
HELENA CHRAPKOVÁ

Nevedné 100- roèné jubileum Márie Laktiovej
3. mája 1908 sa v roľníckej
rodine Ondriášovcov narodila naša jubilantka Mária. Otec Pavol
a matka Mária boli roľníci a olejkári. Do pokojného života rodiny
ako i celej monarchie zasiahli
údery 1. svetovej vojny. Naša
oslávenkyňa si veľmi dobre pamätá, ako s mamičkou, ktorá bola v tom čase v požehnanom stave a s malou trojročnou sestričkou odprevádzali otecka, ktorý
odchádzal na bojisko, kde musel
s ostatnými narukovať. Dodnes
so slzami v očiach spomína na prvé vojnové Vianoce, keď do radosti, že sa im narodila malá sestrička, prišla z frontu smutná
správa o zranení otecka. Ranený
otec sa liečil v mnohých poľných
nemocniciach a napokon sa dostal do olomouckého špitála.
Otecko - vojnový invalid sa vrátil
domov živý, avšak s vážne podlomeným zdravím. Ťažká robota na
gazdovstve ho ubíjala. Preto ako
dorastajúce dievča mu musela
pomáhať pri prácach na poli.
Akoby toho nešťastia nebolo
dosť, mama Ondriášová z jedného dňa na druhý ostala ležať na
reumu a tak ju museli 12 rokov
opatrovať. V roku 1927 sa vydala za roľníckeho mládenca, ktorý
si ju odviedol do svojho domu za
nevestu. Spolu mali dcéru
Katarínu a syna Gejzu. Pri všetkej
tej práci, či už v dome alebo na

poli nikdy nezabudla na svojich
starých rodičov a vo všetkom im
pomáhala. Jej dcéra Katka sa vydala a syn si založil tiež svoju rodinu. S láskou prijímala a opatrovala vnúčatá ako len najlepšie vedela. Keď ovdovela, veľmi ťažko
ochorela a to až natoľko, že jej lekári nedávali žiadnu nádej.
Odovzdala sa však do vôle božej

a bojovala s chorobou tak úporne a odhodlane, že napokon nad
chorobou zvíťazila. Jej požehnaný vek nebol naplnený len bolesťami, strasťami a ťažkou robotou, ale aj úprimnou a tichou radosťou z rozrastajúcej sa rodiny.
Je veľmi vzácne mať v rodine človeka, ktorý je živou kronikou jedného celého storočia. Veď preži-

DH Podhruovan Topo¾èianky
Dychová hudba Podhrušovan, hudba s dlhoročnou tradíciou, je v našej obci už dlhé roky
neodmysliteľne spätá s každou
významnejšou obecnou a cirkevnou udalosťou, čo ju významným spôsobom dostalo do povedomia tak obyvateľov našej
obce, ako aj ľudí z blízkeho a ďalekého okolia, ktorí sa týchto
udalostí zúčastňujú. Po období,
keď bola hudba na výslní, bolo
v posledných rokoch potrebné
nahradiť odchádzajúcu úspešnú
staršiu generáciu mladšou, čo sa
ale z dôvodu slabšej výchovy
mladých muzikantov nedalo zrealizovať, keďže vlastne nebolo
kým nahrádzať. Hudba sa teda
dala na ústup, keďže bola čím
ďalej, tým viac odkázaná na pomoc muzikantov z okolitých obcí. Žiaľ, bývalej úspešnej generá-

cii sa nepodarilo vychovať si svojich nasledovníkov už za svojich
najlepších čias.
V posledných mesiacoch alebo lepšie povedané týždňoch
nastala zmena v zložení a vedení hudby, pričom došlo k výraznému omladeniu. Kapelu po bývalom pánovi kapelníkovi Štefanovi Meskovi, ktorému by som
touto cestou chcel poďakovať aj
v mene všetkých terajších členov
za všetko, čo pre topoľčiansku
dychovku vykonal, prebrala
umelecky a organizačne dvojica
Jozef Šabo a Peter Kotora.
Hudba v novom zložení funguje v počte 12 členov prevažne
z Topoľčianok, ale stále sme odkázaní na výpomoc z okolia,
a tak s nami účinkujú aj muzikanti zo Žikavy a Machuliniec.
Veríme, že budeme v ďalšom ob-

la vládu dvoch cisárov, 12 prezidentov a pontifikát 9 pápežov.
Spracované z podkladov
Františka Beňuša.
K vzácnemu jubileu sa ku
gratulantom s prianím zdravia a pokoja v jeseni života za
občanov Topoľčianok pripájajú členovia redakčnej rady.
dobí schopní odchovať si vlastných muzikantov z našej obce,
tu ale treba rátať s časovým horizontom aspoň 3-4 roky.
Prvou cirkevnou resp. obecnou
akciu
novozloženého
Podhrušovana bolo hranie na
Veľkú noc a nasledovne pri stavaní mája. Veríme, že poctivým
tréningom bude naša dychovka
napredovať, k čomu ale potrebujeme podporu a predovšetkým trpezlivosť všetkých ľudí
a našich poslucháčov, pre ktorých vlastne toto všetko robíme.
Touto cestou by som ešte na
záver chcel poďakovať a vzdať
pamiatku všetkým muzikantom,
ktorí už žiaľ nie sú medzi nami
a spravili toho veľmi veľa pre dychovku na čele s pánom F.
Hosťoveckým, ale aj s pánom Š.
Gécim a ďalšími, ktorých tu už
teraz nebudem vymenovávať.
Česť ich pamiatke!
P. KOTORA
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EUROFONDY
Vážení spoluobčania,
v predchádzajúcom čísle
Našich Topoľčianok som Vás informoval o pripravených projektoch pre žiadosti o možnosť čerpania nenávratných finančných
prostriedkov z fondov EÚ.
Ako som uviedol v mesiaci
marec 2008 bola MVRR SR zverejnená výzva na registráciu žiadostí pre operačný program školská infraštruktúra. Registrácia žiadostí sa uskutočnila elektronickou
formou a nám sa podarilo zaregistrovať termíny na 4. a 11. 4.
2008, kedy sme odovzdali žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu MŠ SNP 11
a ZŠ Litoměřická 32.
Kontrola žiadostí sa uskutočnila pri odovzdávaní žiadostí na
MVRR SR za prítomnosti žiadateľa a spočívala z kontroly žiadostí
a úplnosti príloh a kontroly technickej projektovej dokumentácie
a jej rozpočtu.
Po zistení nedostatku mal
možnosť žiadateľ chyby odstrániť
do 7 dní a znovu žiadosť odovzdať. Túto možnosť museli využiť takmer všetci žiadatelia, nakoľko nebola stanovená metodika pre projektantov, ktorí
vypracovali technické projektové
dokumentácie. To bol aj náš prípad, nakoľko nám bolo vytknuté, že niektoré výkresy z PD boli
spracované v mierke 1:100 a niektoré 1:250. Po oprave uvádzaných nedostatkov sme úspešne
zaregistrovali žiadosti pre MŠ
SNP 11 - 11. 4. 2008 a ZŠ
Litoměřická 32 - 18. 4. 2008. Od
týchto dátumov má MVRR SR
100 dní na rozhodovací proces,
takže do konca júla 2008 nám
musí byť oznámené, či žiadosti
boli schválené alebo neschválené. Výška nenávratných finančných prostriedkov, o ktoré žiadame, na realizáciu uvedených

projektov je 38 000 000,-Sk. Na
základe skúseností z podania
týchto žiadostí sme sa pripravovali na vyhlásenie výziev a to infraštruktúra cestovného ruchu
a regenerácia sídiel, ktoré podľa
časového harmonogramu výziev,
mali byť zverejnené v máji 2008
a v rámci ktorých máme pripravené projektové dokumentácie
na realizáciu revitalizácie Hlavnej
ulice s výstavbou námestia, rekonštrukcie inžinierskych sietí na
ul. Hlavnej, rekonštrukcie verejných WC, výstavby autobusových zastávok, rekonštrukcie verejného osvetlenia či miestnych
komunikácií a chodníkov .
Príprava týchto projektov bola dlhodobá záležitosť, pretože pri
príprave mnohých z nich sme
museli najskôr vysporiadať vlastnícke vzťahy.
Celkové náklady horeuvedených investičných aktivít sú cca
115 000 000,- Sk.
Miesto možnosti registrácie
uvedených projektov o nenávratný finančný príspevok nás čakalo
nemilé prekvapenie, keď vyhlasovateľ výziev MVRR SR zmenilo
harmonogram výziev. Z mesiaca
máj 2008 boli preložené na termín február 2009.
Na základe týchto skutočností obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom zasadnutí
dňa 26. 5. 2008 rozhodlo o realizácií rekonštrukcie miestnych
komunikácií, ktoré sú v havarijnom stave a to ul. Partizánska, ul.
Mlynská - od Moraveckej po
Machulinskú a časť ulice Litoměřickej. Tieto investičné akcie
budú financované z vlastných
zdrojov obce, ktoré boli pripravené na spolufinancovanie pri získaní dotácie z fondov EÚ. (pri získaní dotácie je podmienka spolufinancovania obce vo výške 5%
z celkových nákladov).
Uvedené
rekonštrukcie
miestnych komunikácií sa začnú
realizovať po skončení výberové-

Vicemajsterky Slovenska
Spišská Nová Ves bola
v dňoch 27. - 28. mája 2008 dejiskom Majstrovstiev Slovenska
v orientačnom behu základných
a stredných škôl. Žiaci a študenti
z celého Slovenska, ktorí uspeli
na krajských kolách si v časti mesta Spišská Nová Ves sídlisko Tarča
zmerali sily v súťaži jednotlivcov,
družstiev a štafiet. Postup cez
okresné a krajské kolá do národnej súťaže z našej školy si vybojovali žiačky Andrea Poštulková,
Veronika Zrastáková a Viktória
Baľčiráková.
V prvý deň majstrovstiev sa
konali súťaže jednotlivcov a z
nich sa vyhodnotili aj družstvá.
V náročnom teréne 260 km od
domova si naše dievčatá veľmi

ZŠ Topoľčianky úspešne reprezentovali dievčatá Viktória Baľčiráková,
Veronika Zrastáková a Andrea
Poštulková

rýchlo, ale hlavne správne zorientovali mapy a buzoly, a tým

ho konania na dodávateľa stavby
v druhej polovici júla 2008 a budú dokončené v auguste 2008.
Na základe uvedeného sa spracovávajú projektové dokumentácie na rekonštrukciu ulíc Žitavanská, SNP, Mlynská (smerom k žel.
stanici), ktoré budú pripravené
pre možnosť podania žiadosti
spolu s ostatnými už spomínanými projektovými dokumentáciami vo februári 2009.
Tieto okolnosti ohľadom preloženia termínov podania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ sú nepríjemné hlavne smerom k občanom,
nakoľko v mediálnych prostriedkoch sa stále spomína možnosť
získať finančné prostriedky z EÚ,
ale skutočnosť je iná.
Tieto dezinformácie potom
mnohokrát spôsobujú nedôveru
občanov voči vedeniu miest či
obcí, ale uvedené skutočnosti ani
primátori ani starostovia ovplyvniť nevieme a tak nám nezostáva
nič iné, len veriť, že termín podávania žiadostí o nenávratné fin.
prostriedky v rámci výziev cestovný ruch a regenerácia sídiel
a to február 2009 bude už definitívny a nemenný.

V súčasnosti pripravujeme
projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Hasičského domu,
nakoľko sme boli spolu so
Sľažanmi a Jedľovými Kostoľanmi
v rámci zlatomoraveckého okresu zaradení do zoznamu obcí,
ktoré môžu získať nenávratnú finančnú podporu na rekonštrukciu a vybavenie hasičských
domov v rámci opatrenia Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb.
Taktiež čakáme na vyhlásenie
výzvy z MŽP SR ohľadom možnosti odkanalizovania celej obce,
kde by mali byť jasne stanovené
podmienky, kto môže byť žiadateľom o nenávratný finančný príspevok a to - či obec alebo
Západoslovenská
vodárenská
spoločnosť a. s., nakoľko obec
Topoľčianky s počtom obyvateľov
nad 2000 musí byť na základe záväzkov SR pri vstupe do EÚ do roku 2015 kompletne odkanalizovaná. O príprave a predkladaní
projektov a žiadostí pre čerpanie
nenávratných fin. prostriedkov
z fondov EÚ Vás budem informovať v ďalších vydaniach novín.
JURAJ MESKO
starosta obce

Získali sme dotáciu z MP SR
Na základe žiadosti doručenej na MŽP SR Environmentálny fond
k 31. 10. 2007 bola rozhodnutím ministra Životného prostredia SR
v máji 2008 obci Topoľčianky poskytnutá dotácia vo výške
5 000 000,- Sk za účelom výstavby kanalizačných stôk v obci
Topoľčianky.
Z poskytnutej dotácie bude dobudovaná gravitačná a tlaková stoka na ulici Mlynskej smerom k ulici Machulinskej, čerpacia stanica ČS
3 pri dielňach Národného žrebčína, z ktorej bude výtlak realizovaný
výstavbou tlakovej stoky na ulici Machulinskej so zaústením do jestvujúcej kanalizácie na ulici Hlavnej.
V prípade zostatku finančných prostriedkov z dotácie po realizácii výstavby uvedených stôk, výstavba bude pokračovať stokou na ulici Lipovej.
Výstavba kanalizačných stôk začína v máji a realizuje ju firma
ViOn na základe výberového konania z roku 1997.
JURAJ MESKO
starosta obce
nasmerovali svoje ambície k tým
správnym métam, čo sa prejavilo
v konečnom umiestnení: A.
Poštulková žiačka 9. ročníka - 5.
miesto (s minútovou stratou na
2. miesto), V. Baľčiráková žiačka
8. ročníka -10. miesto a najmladšia účastníčka majstrovstiev
V. Zrastáková -13. miesto z celkového počtu 24 pretekárok.
Tento vynikajúci individuálny výkon zo súťaže jednotlivcov naše
dievčatá zaradil v družstvách na
celkové druhé miesto za Základnú školu Košice - Kysak.
Druhý deň podujatia boli na
programe štafetové behy, čím
mali naše žiačky možnosť potvrdiť svoj úspech z prvého dňa,
hlavne to, že nešlo o náhodný
výkon. Priebeh štafiet bol od prvého úseku veľmi dramatický. Po
dobehnutí druhých úsekov sa

dievčatá držali na druhom mieste s minimálnym odstupom za
štafetou zo Žiliny a tesným náskokom pred favorizovanou štafetou z Košíc. Finišmanka Košíc
potvrdila úlohu líderky zo súťaže
jednotlivcov a skvelým záverom
zabezpečila titul pre svoju školu.
Na výbornom druhom mieste dobehla A. Poštulková, ktorá dosiahla celkový druhý najrýchlejší
čas na všetkých úsekoch. Za jej výkonom nezaostali ani zvyšné dve
dievčatá. Na prvom úseku dala
dobrý základ pre umiestnenie V.
Zrastáková a na druhom V.
Baľčirárová. Zadosťučinením celej
výpravy bol záverečný slávnostný
ceremoniál, kde naše dievčatá až
dvakrát stáli na stupni víťazov
a získali strieborné medaily.
JOZEF BARÁT
riaditeľ ZŠ Topoľčianky
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Z verejného zasadania OZ v Topo¾èiankach  4. apríl 2008
Prednosta OcÚ informoval o úlohách, ktoré boli uložené na poslednom OZ:
- prednostovi OcÚ v spolupráci
s JUDr. Gräffovou pripraviť vysporiadanie parcely pre kompostovisko.
Pripravuje sa geometrický plán a návhr
na odkúpenie od Slovenského pozemkového fondu.
- prednostovi OcÚ preveriť možnosť prenájmu pre p. Žanetu Bohatú.
Bude doriešené v roku 2008.
- prednostovi OcÚ vyvesiť inventarizačné zoznamy v kanceláriách OcÚ,
zapísať nehmotný majetok - software
do inventárnych súpisov. Nakoľko v súčasnosti na OcÚ prebieha rekonštrukcia
viacerých miestností, úloha bude splnená po rekonštrukcii.
Starosta obce informoval prítomných o nasledovných akciách,
ktoré sa udiali od posledného OZ:
27. 3. - v priestoroch DKS sa z príležitosti Dňa učiteľov uskutočnila akadémia.
29. 3. - sa uskutočnil 34. ročník behu oslobodenia obce Topoľčianky, ktorého súčasťou je aj kladenie vencov pri pamätníkoch v našej obci. Pri kladení vencov pri pamätníku na námestí obce mal
príhovor starosta obce a pplk. Husák,
predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal vyznamenanie priamej
účastníčke SNP pani Svitkovej.
V 13-tom týždni roku 2008 bol vybudovaný v obci informačný systém,
ktorý formou označníkov označuje
všetky ulice a významné inštitúcie. Na
základe pripomienok občanov a pracovníkov OcÚ budú ešte niektoré
označníky doplnené tak, aby sa každý
návštevník bez problémov v obci orientoval.
3. 4. -zasadala rada enviromentálneho fondu, kde sa rozhodovalo komu
a v akej výške budú pridelené dotácie.
Naša obec žiadala z uvedeného fondu
12 mil. Sk na pokračovanie odkanalizovania obce.
4. 4. - o 8.00 hod. budeme na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, na základe prihlásenia sa, predkladať návrh na nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu MŠ SNP a 11. 4.
2008 budeme predkladať žiadosť na rekonštrukciu ZŠ ulica Lito-měřická.
Naša obec obdržala z ministerstva
kultúry dotáciu 50 000 Sk na zabezpečenie akcie Kultúrne leto, na tento istý
účel VÚC taktiež poskytol dotáciu
10 000 Sk. V spolupráci s ďalšími sponzormi sa nám podarí zabezpečiť finančné prostriedky cca. 100 000 Sk a zabezpečiť najkvalitnejšie Kultúrne leto
od roku 2003, kedy táto tradícia bola
obnovená.
Starosta obce vyzval Ing. B.
Pavkova, hlavného kontrolóra obce,
aby oboznámil prítomných poslancov
a občanov so záverečným účtom obce
Topoľčianky za rok 2007.
Ing. Pavkov oboznámil prítomných
s uvedeným materiálom, ktorý sa skladal z 8 hlavných častí:
1. Rozpočet obce na rok 2007
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok
2007
4. Hospodárenie v roku 2007
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné usporiadanie vzťahov
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu
k 31.12.2007
Na základe návrhu poslankyne
JUDr. Ruženy Gräffovej dal starosta obce hlasovať o odložení bodu č. 6 programu - schválenie výšky nájomného obecné byty v priestoroch ZŠ a MŠ.

Na základe zmeny majiteľa pozemkov súčasní majitelia Ing. Kocúr, Ing.
Kemeň a pán Mrváň požiadali o zmenu
územného plánu obce z kolektívnej bytovej výstavby na individuálnu bytovú
výstavbu. Vlastníci pozemkov uhradili
všetky náklady, ktoré vznikli so zmenou
v ÚP obce, a preto je potrebné na základe podkladov, ktoré zaslala Ing. arch.
Čuboňová a Ing. arch. Mizia schváliť
VZN č.5/2008 o vyhlásení záväzných
častí územného plánu obce Topoľčianky
- zmeny a doplnky č. 2 a Územný plán
obce Topoľčianky. Poslanci schválili
zmeny a doplnky.
Z dôvodu úprav v žiadosti na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ došlo k zmene vo finančných sumách v žiadosti pre MŠ SNP 11
a ZŠ Litoměřická - vyňatie nákladov na
rekonštrukciu bytu z oprávnených nákladov a presunutie do neoprávnených
nákladov a následná zmena výšky spoluúčasti obce.
Na základe zmeny došlo k schváleniu nových výšok.
Nakoľko podľa zákona č.369/1999
o obecnom zriadení §18 bol určený dátum na voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 3. 4., 14 dní pred voľbami boli na OcÚ 2 žiadosti, ktoré spĺňajú všetky kritériá. Prvý kandidát je Ing. Anna
Džundová a druhý Ing. Bartolomej
Pavkov.
Ing. Beňová, predsedníčka komisie financií a správy majetku - finančná
komisia doporučuje za hlavnú kontrolórku Ing. Annu Džundovú.
Starosta dal jednotlivým kandidátom 5 minútový priestor na predstavenie svojej osoby a svojich zámerov.
Za volebnú komisiu JUDr.
Gräffová konštatovala, že všetky volebné lístky boli platné a voľby dopadli
nasledovne: 5 hlasov Ing. Pavkov a 3
hlasy Ing. Džundová. Konštatujem, že
za hlavného kontrolóra obce bol zvolený na obdobie 6 rokov Ing. Pavkov.

Ku žiadosťi o finančnú pomoc pre
Základnú organizáciu Zväzu diabetikov
Slovenska, so sídlom Zlaté Moravce poslanci odsúhlasili príspevok 1 000 Sk .
Žiadosť o umiestnenie reklamnej
tabule na ulici SNP pred 24 bytovkou
rozmerov 120 x 80 cm pre pána Dávida
Kazíka - Del servis, ulica SNP 1 poslanci
schválili.
Žiadosť pána Gažiho a manželky,
bytom Žitavanská 8, 951 93
Topoľčianky, o vysporiadanie hasičského domu a zakreslenie nového geometrického plánu posunuli na jednanie
komisie výstavby.
Žiadosť firmy KO Fruits Lovce
o umiestnenie smerových tabúľ pre
stávkovú kanceláriu Tipos a veľkosklad
zeleniny na označníkoch, ktoré realizoval obecný úrad bola zamietnutá.
Bola doručená ponuka na družbu zo
Srbska, nakoľko nemáme dostatok informácií o meste, s ktorým by sa mala
družba uzavrieť starosta navrhol, aby
sme získali čo najviac informácií a vrátili
sa k uvedenej žiadosti na najbližšom OZ.
JUDr. Gräffová - dala návrh na
zváženie celého výrubu gaštanov a vysadiť novú alej.
Ing. Siklienka - na podnet JUDr.
Gräffovej spolu s komisiou životného prostredia a pôdohospodárstva do konca leta predloží OZ návrh na možné riešenie.
Ing. Dostál - národný žrebčín ako
správca časti gaštanovej aleje na základe posudku Doc. Juhásovej musel odstrániť 7 stromov, sú veľké problémy zabezpečiť nové vzrastlé sadenice, nakoľko v SR a ČR sa kvôli chorobe pagaštan
konský v škôlkach nenachádza.
Zabezpečili 15 sadeníc až z Holandska,
kde cena je cca 5000 Sk /ks. Starosta obdržal od Ing. Trnovského z Bánoviec
posudok na zdravotný stav 64 ks líp na
ulici Hlavnej, jeho návrh na ošetrenie
a zredukovanie koruny stromov. Žiadam komisiu ŽP a pôdohospodárstva,
aby pri najbližšom zasadnutí si uvedený

materiál preštudovala a zaujala k nemu
stanovisko.
JUDr. Gräffová - chcela vedieť,
komu patrí vstupná brána do parku
a tiež apelovala na osadenie lavičiek
a smetných košov aspoň v časti parku
okolo veľkého zámku.
Ing. Adamičková - odporučila doriešiť osvetlenie cesty vedúcej k veľkému a malému zámku.
Ing. Beňová - odporučila zabezpečiť zariadenie, ktoré meria rýchlosť
prichádzajúcich motorových vozidiel,
tak ako to je v Rakúsku a v ČR už pomaly bežné.
Ing. Dostál - 1. 5.2008 NŽ tak ako
bolo spomenuté očakáva návštevu veľkého množstva ľudí, a preto požiadal,
aby obec zabezpečila riadenie dopravy.
Ing. Siklienka R. - navrhol zriadiť
pri obecnom úrade možnosť mailovej
modifikácie oznamov obce pre hromadného adresára, aby sa prípadnému
záujemcovi, ktorý sa nahlási na OcÚ zasielali všetky informácie vyhlasované
v miestnom rozhlase.
Haspra Ernest - chcel vedieť, do kedy bude rozostavaná hradná stráž ešte
špatiť našu obec a či obec neplánuje s výstavbou domu sociálnej starostlivosti.
Pán Mašír, Mlynská ulica - chcel
vedieť, kto je stavebný dozor na stavbe
kanalizácie v obci.
Pán Furda, Partizánska ulica - chcel
vedieť, čo sa plánuje s kúpaliskom na
Lazoch, vzniká tam len „smetisko“ a došlo k zničeniu už vybudovaných šatní.
Pán Furda - či sa platí Mochovcami
za ohrozenie našej obce, počul, že už sa
nebude.
Pán Furda - v našom okolí je vodná elektráreň v obci Obyce, ktorej majiteľom je pán Minár. Chcel sa spýtať, či
sa neuvažuje s výstavbou malých vodných elektrární aj v našej obci.
Ing. Pavkov - poďakoval všetkým
poslancom za ich hlas vo voľbách a sľúbil, že vo funkcii hlavného kontrolóra
obce bude konštruktívne pristupovať
k vzájomnej spolupráci.
Zo zápisnice vybral Ing. KAZÍK

Z verejného zasadania OZ v Topo¾èiankach  26. máj 2008
Po procedurálnych bodoch zasadnutia informoval prednosta
obecného úradu A. Segíň o nasledovných úlohách:
- Možnosť zakúpiť a inštalovať digitálne merače rýchlosti v obci je možné zariadeniami, ktorých cena je cca
90 000,-Sk. Ich umiestnenie by bolo
možné na jeseň tohto roka
- Organizácia dopravy počas Dňa
otvorenia turist. sezóny 1. 5. Bola lepšia
ako vlani, ale na plné zabezpečenie je
potrebných až 22 ľudí
- Ako sa dotkne nový školský zákon
chodu škôlok nie je jasné, keďže zákon
v čase konania zasadnutia nebol v platnosti
Nasledovali informácie starostu
J. Mesku o činnosti v obci:
- 26. 4. sa konala Ochutnávka vín
organizovaná vinárskou sekciou Slov. záhradkárskeho zväzu, pri 120 vzorkách vína sa presadili domáci producenti
- 30. 4. sa konalo tradičné stavanie
„mája“ pri tónoch dychovej hudby
Podhrušovan
- 1. 5. bola zahájená turistická sezóna spolu s Plemenárskym podnikom,
našimi súbormi a podnikmi pôsobiacimi
v našej obci
- 7. 5. sa uskutočnila pietna spomienka pri pamätníku padlých na obete druhej svetovej vojny
- Zo stavebných činností obec podala žiadosti na eurofondy pre ZŠ
Litoměřická a Materskú školu SNP
- Ukončí sa vysprávkovanie komunikácií po vlaňajších prácach na kanalizácii
- Vykonal sa postrek pagaštanov
proti škodcovi - ploskáčikovi

- Po získaní dotácie na budovanie
kanalizácie vo výške 5 mil. Sk bude pokračovať jej výstavba na uliciach
Mlynská, Machulinská a Lipová
- Podanie projektov na eurofondy regeneráciu sídel, kde máme pripravený projekt rekonštrukcie stredu obce sa
odkladá až na február 2009
Nasledujúcim bodom bola správa
hlavného kontrolóra obce Ing. B.
Pavkova o plnení rozpočtu obce za 1.
štvrťrok 2008, kedy výdavky celkom boli vo výške 6 025 tis. Sk, príjmy 10 632
tis. Sk a celkové hospodárenie bolo +
4 607 tis. Sk.
Poslanci po doplnení následne
schválili Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2008.
Vzhľadom na posun predkladania
žiadostí na projekty pre eurofondy,
priaznivé hospodárenie, disponibilné
úverové zdroje a nutnosť neodkladného riešenia zlého stavu komunikácií poslanci odsúhlasili návrh Komisie pre výstavbu na vypísanie výberového konania pre realizáciu rekonštrukcie časti
ulice Mlynská, Litoměřická a Partizánska. Ku tomuto konaniu zvolili aj výberovú komisiu.
Ďalej poslanci schválili nové výšky
nájomného v obecných bytoch v základných školách ako aj v materskej
škôlke.
V žiadostiach boli prerokované nasledovné:
-Ing. Rutkajová - odpredaj 41 m2
odsúhlasené
- Ing. Čepec a Ing. Žilovec - odpredaj obecných parciel posunuli na posúdenie komisiám

- Tatran Topoľčianky n.o. - financovanie opravy strechy - možnosť spolufinancovať so správcom objektu
- I. Kuča - predaj parcely 3013/9,
odporučenie najskôr získať medziparcelu od Slov. pozem. fondu, bez ktorej by
predmetná časť nebola prístupná
- Ravena s.r.o. - žiadosť o rozkopávkové povolenie neschválili
- Farský úrad Topoľčianky - žiadosť
o finančnú podporu pri rekonštrukcii
priečelia kostola poslanci neschválili
V interpeláciách poslancov vystúpili:
- JUDr. Gräffová - apelovala na
umiestnenie lavičiek a košov na odpad
v miestnom parku
- P. Belan - požiadal o zistenie možnosti umiestniť zrkadlo na križovatke
ulíc Žikavecká a Cintorínska pre zlepšenie bezpečnosti
- Ing. Siklienka informoval o posudku arboristu Ing. Trnovského o ošetrení 64 líp na ulici Hlavnej. Poslanci odporučili realizáciu v dvoch častiach
z rozpočtu.
V poslednom bode rokovania
odzneli:
- Ing. Dostál - v mene Plemenárskeho podniku vyzval obec na definitívne odstránenie biologického odpadu
z ich pozemku
- P. Fialová informovala o pozitívnom výsledku školskej inšpekcie konanej v Materskej škole Cintorínska
- Ing. Kazíková vyjadrila ľútosť nad
zamietavým rozhodnutím poslancov ku
žiadosti o finančnú pomoc pri oprave
miestneho kostola.
Z poznámok spracoval Ing. KAZÍK
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Olympiáda kolských pracovníkov
Na to, aby sme mali olympiádu, je úplne zbytočné chodiť do
Pekingu, pretože jedna sa konala aj u nás na Slovensku. Išlo
o Olympiádu školských pracovníkov, konkrétne jej už 12. ročník.
Zúčastnili sa jej družstvá všetkých
krajov Slovenska a okrem toho aj
reprezentanti Poľska a Českej republiky. Celé sa to zbehlo 6.-7.júna 2008 priamo v srdci Spiša
v Spišskej Novej Vsi. Zasúťažiť si
a vybojovať víťazstvo si prišlo celkovo 351 účastníkov, z toho náš
Nitriansky kraj zastupovalo 16 reprezentantov. Hoci ich družstvo
bolo počtom najmenšie, na ich

výkonoch sa to neodzrkadlilo,
práve naopak, podľa neoficiálnych výsledkov skončilo družstvo
Nitrianskeho kraja na 2. mieste.
Podiel na tomto úspechu mal
aj riaditeľ ZŠ Topoľčianky Mgr.
Jozef Barát. V atletických súťažiach dosiahol výborné výsledky,
hoci v dejisku atletiky v Levoči pršalo. Súťažil v kategórii muži 4049 rokov. Jeho najväčším tromfom bol beh na 800m, v ktorom
porazil všetkých súperov a túto
disciplínu vyhral. Aj v skoku do
diaľky si vybojoval medailu, a to
striebornú a vo vrhu guľou bol
taktiež úspešný a obsadil pekné

Hrad
Hruov - tip na vychádzku
Hrad Hrušov je v povedomí nás, obyvateľov Topoľčianok, pomerne známy. Väčšina ho určite aspoň raz v živote navštívila, no napriek
tomu si ho dovoľujem dať ako typ za cieľ vašej vychádzky. Milo prekvapení budú hlavne tí, čo na Hrušove už viac rokov neboli.
Bezprostredné okolie hradu bolo upravené, zbavené kríkov a nežiaducej zelene a tým sa naskytá možnosť uvidieť ho v plnej kráse a majestátnosti.
Hrad má aj veľa spoločnej histórie s Topoľčiankami, hlavne v súvislosti s jeho rozširovaním. Menej známy je fakt, že na svoju dobu
to bol moderný bezvežový typ hradu a jeho obrana si nevyžadovala
veľkú posádku. Pred presne 300 rokmi do jeho osudu neslávne zasiahli cisárske vojská. Tak ako aj veľa ďalších hradov na Slovensku ho
v súvislosti s porážkou povstaleckých vojsk spustošili.
Hrušov sa v súčasnosti radí medzi dobre zachovalé a upravené
(zrúcaniny) hrady na Slovensku. Spoločne s kremencovými skalkami
južne od hradu vytvárajú krajinársky veľmi hodnotný celok, ktorý si
určite zaslúži aj Váš obdiv.
Text: MM, foto: I. Klučiar

OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU

štvrté miesto. Atletika však nebola jediná, s ktorou sa potrápil,
zapojil sa aj do tenisového turnaja. V ňom sa dostal do druhého kola, v ktorom však už nestačil na svojho protihráča. V mixbasketbale patril do tímu
a tímové snaženie družstvu vynieslo piate miesto, o ktoré bojovali s Bratislavským krajom
a z tohto súboja vyšli víťazne.
Ako vidíte, školskí zamestnanci si na tejto olympiáde počínali veľmi dobre a pre náš kraj vybojovali cenné úspechy. Určite to
nebola iba náhoda, že svoje
schopnosti preniesli do súťaží
a dokázali svoj talent. Dúfame, že
aj budúci rok budú rovnako
úspešní, a keby aj nie, nie je predsa dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
DOMINIKA SOLÁROVÁ,
MÁRIA ČEREŠNÍKOVÁ
žiačky ZŠ Topoľčianky

Obecný úrad oznamuje občanom, že informácie o umiestnení biologicky rozložiteľného
odpadu získajú u prednostu
obecného úradu.
Zároveň apelujeme na občanov, aby zodpovedne pristupovali k riešeniu problému s likvidáciou komunálneho odpadu
a neznečisťovali svoje okolie a tým aj celú obec - vytváraním
nelegálnych „čiernych skládok“. Obec vytvára svojim občanom podmienky na likvidovanie odpadu a je len na nich, či
ich využijú, alebo svojou nedisciplinovanosťou spôsobia nemalé narastanie finančných
prostriedkov, ktoré musí obec
vynaložiť na likvidáciu odpadu
a na odstránenie nelegálnych
skládok.
O ďalších aktivitách so separovaním komunálneho odpadu budú občania včas informovaní prostredníctvom obecného
rozhlasu,
Našich
Topoľčianok a internetovej
stránky našej obce.

Pozvánka na augustovú kvapku krvi
Už po tretíkrát Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
v spolupráci s Mobilnou transfúznou jednotkou z Nitry organizuje
hromadný odber krvi. Ako po minulé roky, i teraz sa odber bude konať v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach. Chceme preto pozvať
všetkých, ktorí chcú prispieť svojou kvapkou krvi a podporiť túto pripravovanú akciu. Odber sa bude konať dňa 14. augusta 2008 (štvrtok) od 8.00 hod. v DKS. Tešíme sa na všetkých stálych darcov krvi,
i tých, ktorí sa po prvýkrát odhodlajú a prídu medzi nás.
MS SČK Topoľčianky

Nahliadli sme do matriky
od 1. marca do 10. júna 2008

Preh¾ad poèasia marec - máj
Priemerná mesačná teplota
Vodné zrážky
v tomto roku za uplynulých 22 r. v tomto roku za uplynulých 22 r.
Marec
5,2 °C
3,2 °C
85,4 mm
36,6 mm
Apríl
11,5 °C
9,3 °C
26,6 mm
44,1 mm
Máj
17,0 °C
14,9 °C
28,6 mm
60,4 mm

MATÚŠ ŠABÍK

Program kina Národný dom
JÚL 2008
5. - 6. SO - NE o 19.00 hod. 21 oko
berie - komédia
12. - 13. SO - NE o 19.00 hod.
Muzika - slávny slovenský film
19. - 20. SO - NE o 19.00 hod.
Diablova dielňa - thriller
26. - 27. SO - NE o 19.00 hod.
Kliatba zlatého kvetu - čínsky bojový film.

AUGUST 2008
2. - 3. SO - NE o 19.00 hod. Next akčný sci-fi thriller
8. - 9. SO - NE o 19.00 hod. Trick
Track - akčná komédia
16. - 17. SO - NE o 19.00 hod.
Hancock - akčný film
23. - 24. SO - NE o 19.00 hod. Sissi
a Yetti - kreslený dabovaný film pre
deti a celú rodinu
30. - 31. SO - NE o 19.00 hod.
Ironmen - dobrodružný film

Narodili sa:
Matúš Kováč, rodičia Karol a Barbora Kováčoví, Litoměřická 28
Linda Kazíková, rodičia Jozef a Soňa Kazíkoví, Holešovská 32
Filip Zlatňanský, rodičia Marek a Lenka Zlatňanskí, Hlavná 146/A
Patrik Minár, rodičia Peter a Adriana Minároví, Lipová 83
Jonas Šútor, rodičia Radoslav a Slávka Šútoroví, Litoměřická 43
Michal Škorec, rodičia Erik a Zuzana Škorcoví, Holešovská 9
Sobáš uzatvorili:
Mgr. Dušan Mihók a Kristína Lukáčová - 15. 3. 2008 v Bojniciach
Michal Bielik a Lenka Valašíková - 4. 4. 2008
Miloš Mašír a Michaela Baštrnáková - 19. 4. 2008
Branislav Haspra a Mária Zvaríková - 26. 4. 2008
Ľuboš Valach a Pavla Fanturová - 29. 4. 2008
Marcel Chren a Magdaléna Laktišová - 31. 5. 2008
Tomáš Brojo a Lenka Chudá - 31. 5. 2008
Ing. Marek Partl a Ing. Lucia Šebeňová - 7. 6. 2008
Opustili nás:
Anna Orolínová, Cintorínska 25, zomr. 21. 3. 2008 - 88 ročná
Pavel Mesko, Partizánska 36, zomr. 7. 5. 2008 - 69 ročný
Ján Báťa, Mlynská 7, zomr. 18. 5. 2008 - 79 ročný
Rudolf Kazík, Hlavná 95, zomr. 26. 5. 2008 - 77 ročný
Marta Mesková, Lipová 15, zomr. 26. 5. 2008 - 66 ročná
Jozef Orolín, Žitavanská 24, zomr. 29. 5. 2008 - 72 ročný
Barbora Hunková, Pažiťská 8, zomr. 30. 5. 2008 - 61 ročná
Štefan Brojo, Žitavanská 25, zomr. 8. 6. 2008 - 68 ročný
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