júl, číslo: 2/2012, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Pozvánka na kultúrne leto
Čas neúprosne plynie a kalendárny rok sa dostáva do obdobia, ktoré mnohí z nás majú najradšej.
Je to obdobie leta, obdobie,
kedy sa na dva mesiace zatvoria
dvere škôl a deti si vychutnávajú
čaro letných prázdnin.
My dospelí vnímame toto obdobie, ako obdobie dovoleniek,
kedy sa aspoň na pár dní snažíme
zabudnúť na každodenné problémy a či už pri vode alebo na
horách načerpávame nové sily
a pohodu.
Letné obdobie v Topoľčiankach sa už tradične spája s organizáciou kultúrneho leta, ktoré
v spolupráci s JMF ZOO SR stredisko Zámok Topoľčianky nepretržite organizujeme od roku
2003, čiže tento rok sa blížime
k jubilejnému desiatemu ročníku.
Aj tento rok sme sa snažili
pripraviť pre Vás zaujímavý
program, ktorý Vám spríjemní

nedeľné popoludnia počas mesiacov júl – august 2012.
Tohoročné kultúrne leto však
bude špecifické, nakoľko jeho
súčasťou budú tiež oslavy 130.
výročia vzniku dychovej hudby
v obci Topoľčianky, ktoré budú
súčasťou programu dňa 5. augusta a tiež 30. výročie otvorenia
a uvedenia do prevádzky Domu
kultúry a služieb v Topoľčiankach.
Tak ako po minulé roky dávame
priestor domácim súborom a tiež
interpretom, ktorí ešte v rámci
kultúrneho leta nevystupovali.
Samozrejme kvalita interpreta je
vždy limitovaná výškou finančných prostriedkov, ktoré sa nám
podarí na jednotlivé vystúpenia
zabezpečiť. Preto chcem využiť
tento priestor a srdečne sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí
aj napriek neľahkej dobe nám finančne pomohli pri organizácii
Kultúrneho leta 2012.
Hlavnými organizátormi kul-
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túrneho leta sú obec Topoľčianky
a JMF ZOO SR – Zámok
Topoľčianky, na ktorého historickom nádvorí sa predstavia jednotlivé súbory či interpreti.
Verím, že pri výbere interpretov či súborov sme mali šťastnú

ruku a jednotlivé vystúpenia Vás
zaujmú a hlavne Vám spríjemnia
nedeľné popoludnia a Váš potlesk bude pre nich tou najväčšou
odmenou.
Juraj Mesko,
starosta obce

„JUBILEJNÝ ROK“ – 5. júl 2012 - 31. december 2013
Stojíme na prahu „ jubilejného
roku“, ktorý bude trvať osemnásť
mesiacov. Bude to rok pre Slovensko a Slovákov výnimočný,
v porovnaní s okolitými štátmi
ojedinelý. Pripomenieme si a oslávime dve historické udalosti:
1. 1150. výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda
2. 150 rokov od založenia
MATICE SLOVENSKEJ (MS)

1150. výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a sv.
Metoda
Kresťanstvo – učenie Ježiša
Krista – sa prostredníctvom apoštolov a učeníkov dostalo hneď
v prvých desaťročiach nášho letopočtu /n. l./ do širokého – ďalekého okruhu. V Európe sa dostalo
až do centra Rímskeho impéria
do Ríma a na polostrovy vybieha-

Súsošie Cyrila a Metoda na nitrianskom Svätoplukovom námestí.
Autor fotografie: Miloslav Brandt

júce do Stredozemného mora –
dnešné Taliansko a Španielsko...
Prečo naši predkovia prichádzajú do styku s kresťanstvom až
v 8. – 9. str. n. l.? Jednoducho
preto, lebo do strednej a juhovýchodnej Európy sa dostali až v 3.
– 6. str. n. l. Stalo sa tak pod
tlakom „veľkého sťahovania národov“. Vtedy z pôvodných východoeurópskych
území
SLOVANOV vytlačili ázijské kmene HUNOV a turkotatársky kmeň
AVARI. Tým, že Slovania osídlili
strednú Európu – dnešné územie
Česka, Slovenska, Maďarska
a Poľska, dostali sa do susedstva
vyspelých už kultivovaných kresťanských národov – FRANKOV –
germanov. A tak sa začína misionárska činnosť pre Slovanov.
V 7. a 8. stor. na naše územie
prichádzajú prví misionári z Írska
a Švédska a potom intenzívne
z Franskej ríše z bavorských biskupstiev: Salzburg a Pasov.
V tom čase vstupujú do našich dejín slovanské kniežatá
pravdepodobne
potomkovia
SAMOVHO RODU – SAMOVA
RÍŠA rok 623 – 658 /35 rokov/. Sú
to knieža MOJMÍR, jeho synovec

RASTISLAV, knieža PRIBINA, ktorý
bol v Nitre od roku 826, dal postaviť prvý kresťanský kostol v roku 828 – vysvätený salzburským
arcibiskupom Adalramom, jeho
syn KOCEĽ, SVÄTOPLUK – synovec Rastislavov, jeho synovia
SVÄTOPLUK II., MOJMÍR II. ...
(všetko historické osobnosti).
Kristianizácia (šírenie kresťanstva) zo strany FRANKOV
a BAVOROV mala nevýhody. Pospolitý ľud ich reči nerozumel
a taktiež nerozumel liturgickej
reči – latinčine. Hrozilo tiež postupné pričlenenie územia k územiu šíriteľov viery.
Tu prichádza jasnozrivé rozhodnutie: knieža RASTISLAV
spolu so SVÄTOPLUKOM sa
r. 858 obracia na hlavu katolíckej
cirkvi do Ríma na pápeža
MIKULÁŠA I. so žiadosťou o vyslanie biskupa, kňazov, misionárov, ktorí by v zrozumiteľnej slovanskej reči hlásali kresťanskú
vieru jeho ľudu.
Pápež takýchto poslov viery
nemal. Preto sa naše kniežatá
Rastislav, Svätopluk a Koceľ v roku 862 s tou istou žiadosťou obrátili (pokračovanie na 2. strane)
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(pokračovanie z 1. strany) na
Byzantského cisára MICHALA III.
do Konštantínopolu - Carihradu
(Istanbul). Ten vo svojej vzdelanej
s južnými Slovanmi susediacej
krajine takýchto mužov našiel.
Boli nimi súrodenci SVÄTÝ CYRIL
– KONŠTANTÍN a SVÄTÝ METOD.
Títo vzdelaní muži ponuku prijali,
dôkladne sa na misiu pripravili.
Cyril vytvoril abecedu, ktorá vystihovala reč starých Slovákov – písmo hlaholiku. Preložili Sväté písmo, bohoslužobné knihy a právny poriadok.
Na Veľkú Moravu prišli r. 863.
Blahodarne pôsobili svojou výučbou na kniežatá i obyčajný ľud
počnúc mládežou. Prácu im
však sťažoval franský kňaz
WICHING, predĺžená ruka Frankov. Jeho intrigy proti Cyrilovi
a Metodovi viedli až do Ríma k
pápežovi. Z jeho podnetov museli ísť Cyril a Metod do Ríma.
Prvýkrát r. 867 na pozvanie pápeža MIKULÁŠA I.. Prijal ich však
pápež HADRIAN II.
Svoju misijnú činnosť na
Veľkej Morave /V.M./ Cyril
a Metod obhájili a stará slovenčina bola uznaná ako štvrtý liturgický jazyk popri jazyku hebrejskom, gréckom a latinskom.
V Ríme telesne vyčerpaný Cyril
vstupuje do kláštora, prijíma rehoľné meno KONŠTANTÍN a 14.
februára 869 zomiera. V roku
869 Hadrian II. vysvätil Metoda za
biskupa a ustanovil ho za arcibiskupa s určením na pradávne biskupské sídlo sv. ANDRONIKA
v SIRMIU (územie dnešného
Chorvátska) s právomocou pre
celú PANÓNIU, kde sídlil knieža
Koceľ
/územie
dnešného
Maďarska/ a územie kniežat
NITRY, sídlo Svätopluka a MO-

RAVY, sídlo Rastislava. Hadrian II.
vymenoval Metoda aj za pápežského legáta pre všetky stredoeurópske slovanské krajiny: PRVÁ
SLOVENSKÁ CIRKEVNÁ PROVINCIA.
Druhú cestu do Ríma koná
arcibiskup Metod roku 880 za
pápeža Jána VIII. . Opäť obstál,
zbavil sa všetkých obvinení a bol
hodnotený ako „pravoverný vo
všetkých náukách a dobre zastáva svoj cirkevný úrad“. Vrátil sa
na V.M. a pokračoval vo svojom
diele. Po 22 ročnom pôsobení
medzi našimi predkami 6.apríla
885 arcibiskup Metod zomiera.
Stihol urobiť ešte testament, aby
sa jeho nástupcom stal GORAZD.
To sa stalo už za pápeža
ŠTEFANA V.
Do cirkevného vedenia na
V.M. sa dostáva biskup Wiching.
V roku 886 obvinil Metodových
učeníkov, vrhol ich do väzenia
a roku 887 vyhnal z V.M..
Odchádzajú do Poľska, juhovýchodnej Európy, Chorvátska
a Macedónska, Bulharska, kde
prinášajú kresťanstvo, kultúru –
písmo hlaholiku, z ktorej sa vyvinula cyrilika – dnešná azbuka.
Veľká Morava zaniká roku
906 následkom dlhotrvajúcich,
opakovaných útokov Frankov,
Bavorov a najmä Starých Maďarov. Posledným kráľom V.M.
bol MOJMÍR II., ktorý zahynul v
obrannom boji. Počas existencie
V.M. r.863-906 boli aktívne diplomatické kontakty s Rímom –
s pápežmi. V priebehu tej doby sa
vystriedalo 12 pápežov. Živá diplomatická spolupráca bola s piatimi: MIKULÁŠOM I., HADRIANOM II., JÁNOM VIII.,
ŠTEFANOM V. a JÁNOM IX., ktorý ešte zariadil vysviacku štyroch

Vážení spoluobčania,
v úvodnom čísle Našich
Topoľčianok v roku 2012 som Vás
informoval o pripravovaných investičných akciách, ktoré sa budú realizovať v tomto roku.
Určite najviac očakávanou ak-

ciou je Revitalizácia centrálnej časti obce, ktorá sa začala odovzdaním staveniska dodávateľovi stavby
v mesiaci apríl.
Dnes sme v etape, kedy sa realizujú zemné práce v úseku od

pán kanonik Emil Scheimer

biskupov na V.M., medzi nimi
i ORAZDA. To však už V.M. zanikala.
Misionárske dielo sv. Konštantína a sv. Metoda vysoko ocenil v roku 1980 dnes už blahoslavený pápež JÁN PAVOL II., keď ich
vyhlásil za SPOLUPATRÓNOV
EURÓPY.
150 rokov od založenia
MATICE SLOVENSKEJ (MS)
V prvej polovici 19. storočia
dochádza na území RakúskoUhorska k vzniku spolkov zvaných „MATICA“. Dôvod ? Na
území
mnohonárodnostnej
Habsburskej monarchie žili slovanské národy, ktoré nemali svoje kultúrne ustanovizne. Chýbali
im knihy v národnom jazyku, vedecké i záujmové spolky na podporu národného vzdelávania
a uvedomenia.
Ako prvá vznikla MATICA
SRBSKÁ, rok 1826 a posledná
MATICA BULHARSKÁ, roku
1909. Celkom vzniklo v rozpätí
83 rokov „14 MATÍC“.
Naša MATICA SLOVENSKÁ
vznikla v roku 1863, v roku 1000.
výročia príchodu našich vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda.
Teda v budúcom roku 2013 si
pripomenieme jej vznik – pred
150 rokmi – 4. augusta 1863
v Turčianskom svätom Martine.
Za prvého predsedu MS bol zvolený banskobystrický katolícky
biskup Dr. ŠTEFAN MOYZES. Bol
to slovenský národný dejateľ, kultúrny i politický činiteľ, upevňovateľ spolupráce slovanských národov. Veľký ctiteľ vierozvestov
sv. Cyrila a sv. Metoda. Zaslúžil sa
o ustanovenie dátumu sviatku
týchto našich svätcov – misionárov na deň 5. júl. Kongregácia
v Ríme 2. júna 1864 tento jeho

návrh potvrdila a pápež PIUS IX.
dal povolenie konať oslavy v tomto dátume na území diecézy
BANSKÁ BYSTRICA. Roku 1880
pápež LEV XII. určil tento dátum spomienky Cyrila Metoda
pre celú katolícku cirkev na celom
svete.
Biskup Štefan Moyzes náhle
zomrel 5.júla 1869, bol to deň,
ktorý vybral za sviatok našich vierozvestov vo veku 72 rokov.
Za prvého podpredsedu MS
bol zvolený patentálny superintendent – cirkevný hodnostár
Evanjelickej
cirkvi
KAROL
KUZMÁNY. Konečne sa splnila
jeho túžba - on chcel Maticu
Slovenskú založiť ešte v 30. rokoch 19. storočia. V tom čase
však okolnosti ešte zrelé neboli.
Náhle zomrel 14. augusta 1866.
Bol autorom matičnej hymnickej
piesne KTO ZA PRAVDU HORÍ.
Matica Slovenská vznikla legálne so všetkými úradnými povoleniami, za súhlasu cisára
FRANTIŠKA JOZEFA I. aj s jeho
finančnou podporou, zaslal 1000
zlatých dukátov pri jej vzniku.
Obsadením týchto funkcií sa
v MS stretli obidve hlavné náboženské zložky slovenskej spoločnosti v účinnej a plodnej spolupráci za vec národa.
Činnosť MS však v priebehu
150 rokov bola viackrát zakázaná, jej majetok zhabaný, predstavitelia väznení, alebo jej činnosť
povolená, ale oklieštená. Zatiaľ
však „vždy vstala z popola“, postavila sa na svoje miesto, ktoré
jej v národe slovenskom patrí.
Spomienkové oslavy budúceho poldruha roka nám uvedené
dve historické udalosti určite priblížia – sprítomnia.

križovatky ulíc Hlavná a Žikavecká
– po zmrzlinový stánok. V tomto
úseku sa vybudujú nové chodníky,
cyklochodníky, vytvorí sa priestor
na parkovanie áut a celý úsek sa
vydláždi
zámkovou
dlažbou.
Taktiež sa už začala rekonštrukcia
verejných WC.
Harmonogram
stavebných
prác je nastavený tak, aby uvedený
úsek verejného priestranstva a verejné WC boli dokončené do polovice júla 2012.
Verím, že klimatické podmienky k nám budú priaznivé a uvedený
termín sa dodrží.
Následne sa začnú stavebné
práce na druhej strane ulice
Hlavnej, kde sa bude pokračovať
s chodníkmi a cyklochodníkmi až
po úsek križovatky ciest Hlavná
a Machulinská. Revitalizácia verejných priestranstiev bude pokračovať až po DKS. Verejné priestranstvo bude vydláždené z viacerých
typov zámkovej dlažby, doplnený

verejnou zeleňou. Taktiež súčasťou
revitalizácie bude doplnenie verejného osvetlenia zemnými i nadzemnými svietidlami a tiež výmena
starých stĺpov verejného osvetlenia
za nové, ktoré budú totožné ako
tie, ktoré boli osadené pri realizácii
I. etapy Revitalizácie centrálnej časti obce.
V súčasnej dobe sa tiež realizuje rekonštrukcia a modernizácia
objektu Nákupného strediska, ktorého investorom je COOP Jednota
spotrebné družstvo Nitra, s vedením ktorého ešte rokujeme o úprave verejných plôch pred Nákupným
strediskom, ktoré sú vo vlastníctve
Jednoty.
Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác na Revitalizácii
centrálnej časti obce Topoľčianky je
október 2012.
Verím, že nový vzhľad centra
našej obce Vás zaujme a budeme
všetci naň hrdí.
Juraj Mesko, starosta obce

Anna Lukáčová
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K tebe, Matka!
Je dielom Božej dobroty, že sa
môžeme aj tento rok tešiť na milostivý čas výročnej púte k Panne Márii
Škapuliarskej v Topoľčiankach.
S nadchádzajúcim časom púte
sa mysle a srdcia mnohých nielen
tu, v Topoľčiankach, ale i v širokom
okolí, otvárajú pre novú túžbu
po nebi a večnosti. Človek v sebe
spoznáva, možno iba čas od
času, pretože je zavalený prácou
a povinnosťami, tú silnú driemajúcu
túžbu po vlastnom naplnení, sebarealizácii. Túži žiť večne. Nechce,
aby sa všetka jeho námaha spojená
s prácou a starosťami tohto života
raz skončila akoby bez zmyslu. Ako
to vyjadruje slovenská speváčka
Janka Daňová v jednej svojej gospelovej piesni: „Musí byť niekde bod,
záchytný bod, pre ľudské šťastie!“
To je prejav toho mocného hlasu
veľkého pokladu, ktorý si každý nosíme vo svojej hrudi a ktorý sa volá
nesmrteľná duša. Jej uvedomenie si,
priznanie si jej existencie, nás spontánne volá k jej Tvorcovi. Táto cesta
objavovania kráse nesmrteľnej duše
a nesmiernej krásy jej Darcu je cestou, ktorú by sme sami bezpečne
neprešli bez tých vzácnych ľudí, ktorí
sú sprievodcami a učiteľmi duchovného života. Prvou spomedzi nich
je Božia Matka.
„Znovuobjaviť
Máriu
nám
pomáha ísť dopredu ako kresťania
a spoznať Syna“ (Benedikt XVI.).
Za ňou, za Matkou nášho
Pána, sa vracali apoštoli pri svojich počiatočných apoštolských
námahách. Pri nej sa učili úplnému
darovaniu sa Bohu tak, ako to urobila ona. Pri nej sa učili, že Pánom
histórie je Boh. Že nie je dôvod báť
sa, ale naopak, že je nespočetné

množstvo dôvodov na
čistú trblietavú radosť
prameniacu z viery. Ako
apoštoli, tak sa k Panne
Márii vracali celé generácie kresťanov, aby sa
nadýchli radosti a nádeje z jej živej viery. Teraz
je rad na nás, aby sme
sa k našej najdrahšej
Nebeskej Matke vrátili
aj my. Nemyslime si,
že nás odmietne, veď
už celé stáročia sa
modlíme spolu so sv.
Bernardom, že „nikdy
nebolo počuť, žeby bol
niekto opustený, kto sa
utiekal pod tvoju ochranu“.
Nuž teda, drahí
priatelia, drahí farníci,
dodajme so sv. Bernardom: „Povzbudený
touto dôverou aj ja sa
utiekam k tebe, Matka,
Panna panien, k tebe
prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý
a
kajúci
hriešnik“
a tak dovoľme, aby sa
tohoročná púť stala
pre nás všetkých medzníkom, ktorý nám raz
pomôže žiť večne. Lebo
veď „Musí byť niekde
bod, záchytný bod,
pre ľudské šťastie!“
(J. Daňová).
Prajem a vyprosujem vám požehnaný
čas výročnej škapuliarskej púte.
ThLic. Anton Ižold
administrátor farnosti

130 rokov dychovej hudby v Topoľčiankach
Dychová hudba je v našej obci
odjakživa spätá s takmer každou
kultúrnou udalosťou v obci a každým cirkevným sviatkom. Rok 2012
znamená pre našu dychovú hudbu
významný míľnik, ktorým je 130.
výročie jej založenia a tým sa stala
najstaršou fungujúcou hudbou
v našom regióne.
V roku 1882 bol v našej obci
založený dobrovoľný hasičský zbor,
nie každý však vie, že s touto udalosťou sa spája aj 1. verejné vystúpenie dychovky v našej obci. Prvým
kapelníkom bol Kornel Čepec.
V nasledujúcich rokoch sprevádzali
vystúpenia dychovej hudby takmer
všetky kultúrne podujatia a cirkevné obrady v obci a nenápadne sa
vryla do povedomia všetkých obyvateľov obce.
Po vzniku 1. Československej
republiky prebehli v dychovke veľké
zmeny, ku ktorým patrilo skvalitnenie repertoára a obmena obsadenia
muzikantov. Kapelníkom bol v tomto období Michal Mesko. V roku

1928 sa sformovala skupina mladých muzikantov, ktorí vytvorili
vlastné hudobné teleso a účinkovali na akciách rôzneho druhu, pričom
stará kapela účinkovala predovšetkým pri cirkevných obradoch a preto bola ľudovo nazývaná „cirkevná
hudba“. V roku 1932 došlo k dohode s dobrovoľnými hasičmi, podľa ktorej došlo k transformácii „cirkevnej hudby“ na dychovú hudbu
DHZ, jej kapelníkom sa stal Štefan
Haspra.
Po 2. svetovej vojne došlo v dychovke k ďalším zmenám, keď sa
kapelníkom stal Štefan Laktiš, ktorý
bol aj hudobným pedagógom.
V rokoch 1958-1959 sa mu podarilo sformovať výber 13 muzikantov,
ktorí začali účinkovať pod jeho vedením s názvom Podhrušovan.
Kapela zaznamenala v ďalších rokoch prudký kvalitatívny nárast,
čoho výsledkom boli ponuky na
hranie z blízkeho aj širokého okolia,
za zmienku stoja vystúpenia
v Bratislave, Nitre, Vysokých Tatrách

ale aj v moravskom Uníne alebo
Holešove. S vydavateľstvom OPUS
tiež Podhrušovan nahral gramofónovú platňu. Po Štefanovi Laktišovi
prevzal post kapelníka Štefan Géci,
ktorý ho zastával do roku 1998, kedy ho vystriedal Alojz Martinovič
a Štefan Mesko ako manažér.
V tomto období sa účinkovanie kapely obmedzilo na vystúpenia
v rámci obce Topoľčianky a jej blízkeho okolia. Začal sa prejavovať
problém nedostatočnej výchovy
mladých muzikantov a preto nemal
kto nahrádzať muzikantov odchádzajúcich do muzikantského dôchodku.
K poslednej zmene v dychovke
došlo v roku 2008, kedy Alojza
Martinoviča a Štefana Mesku nahradili Peter Kotora a Jozef Šabo
a došlo zároveň aj k obmene
a omladeniu obsadenia. Pod týmto
vedením účinkuje DH Podhrušovan
aj v súčasnosti, pričom práve DH
Podhrušovan je nositeľom tradície
dychovej hudby v našej obci a pria-

mym pokračovateľom jej zakladateľov. V tejto súvislosti sa patrí spomenúť aj ďalšie telesá, ktoré účinkovali alebo účinkujú v rámci našej obce
a sú to DH Topoľanka a MDO
Topoľanček, ktoré tiež reprezentovali našu obec, región a dychovku
nášho regiónu v zahraničí.
130 rokov je dosť dlhá doba na
stručnú rekapituláciu. Dychovka
v našej obci je jej pevnou súčasťou
a je v povedomí všetkých občanov,
k čomu prispeli všetky vystúpenia
v rámci tohto dlhého časového úseku. Možno by ale nebolo na škodu,
keby nebola vnímaná ako úplná
samozrejmosť, pretože za všetkým,
čo členovia dychovky predvádzajú
svojim poslucháčom sú hodiny tvrdého tréningu ako individuálneho,
tak aj v rámci skúšok.
Preto pevne veríme, že sa nám
dostane aj do budúcna podpory zo
strany našich poslucháčov a občanov obce, aby sme mali motiváciu
pre ďalší rast a napredovanie a boli
schopní nadviazať na to, čo dosiahli naši predchodcovia.
za DH Podhrušovan
Peter Kotora
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VIII.

ročník
ochutnávky vín
v Topoľčiankach
Po ročnej prestávke v mesiaci apríl 2012 organizačný výbor
ZO SZZ v Topoľčiankach a Obec
Topoľčianky pripravili VIII. ročník
ochutnávky vín. Návštevníci mali možnosť ochutnať vína z 12
obcí a miest v celkovom počte
141 vzoriek. Z toho 99 vzoriek
bielych vín, 37 červených a 5
vzoriek Rossé. Rok 2011 bol pre
vinohradníkov priaznivý, bolo
možné dopestovať hrozno dobrej kvality. Vína z tohto ročníka
sú plné, extraktívne a pomerne
aj odrodovo typické.
Topoľčianski vinohradníci sa
v súťaži vín umiestnili nasledovne: Šampión 1, zlaté medaily 8,
strieborné medaily 29, bronzové
medaily 17.
Šampiónom bielych vín sa
stala fi. Muštomer z Kmeťova.
Šampióna červených vín získali
Lesy SR OZ Topoľčianky. Zlaté
medaily z vinohradníkov z Topoľčianok získali Juraj Orolín za
Rulandské modré, Ján Bafrnec
za André, Miroslav Toman za
Rizling vlašský. Lesy SR OZ
Topoľčianky získali 5 zlatých medailí. Odborné posúdenie jednotlivých vzoriek vín vykonala
odborná degustačná komisia
v počte 25 degustátorov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zúčastnili našej ochutnávky. Poďakovanie patrí členom odborných degustačných komisií ako
i našim sponzorom. Ďakujeme
Obecnému úradu Topoľčianky
za ochotu a spoluprácu pri zabezpečení VIII. ročníka ochutnávky vín v Topoľčiankach.
Za organizačný výbor
Miroslav Toman

KULTÚRNE LETO 2012
Obec Topoľčianky
JMF ZOO v SR - stredisko Zámok
Vás srdečne pozývajú na KULTÚRNE LETO,
ktoré sa uskutoční na nádvorí Zámku Topoľčianky
1. júl 2012 17.00 hod. DYCHOVÁ HUDBA NADLIČANKA

Otvorenie KULTÚRNEHO LETA 2012
8. 7. 2012 VRBOVSKÉ VŔBY
17.00 hod. hudba z dávnej histórie sedliackej gotiky
s tradičnými hudobnými nástrojmi

5. 8. 2012
17.00 hod.

130 ROKOV DH V TOPOĽČIANKACH
DH PODHRUŠOVAN, FSK TOPOĽNICA
MDO TOPOĽANČEK

15. 7. 2012 DH SKÝCOVANKA
17.00 hod. dychová hudba Skýcov

12. 8. 2012
17.00 hod.

TRAMP SONG
country skupina

22. 7. 2012 „DO LESA A Z LESA VON“
17.00 hod. country kapela z Novej Bane a hostia

19. 8. 2012
17.00 hod.

MARIACHI SIN FRONTERAS
tradičné mexické piesne

29. 7. 2012 HELENA VRTICHOVÁ
17.00 hod. slovenská populárna speváčka
známa z relácie Repete

26. 8. 2012
18.00 hod. v DKS

30. VÝROČIE DKS V TOPOĽČIANKACH
ROBO KAZÍK A MIRKA KLIMENTOVÁ
slovenské populárne piesne

Navštíviť môžete Národopisné múzeum v Topoľčiankach každú nedeľu počas kultúrneho leta v čase od 15.00 do 17.00 hod.

Podujatie podporili:
OZ HUDOBNÉ
CENTRUM
TOPOĽČIANKY

B R AT I S L AVA

Medzinárodná výstava fotografií
V historických priestoroch
Zámku v Topoľčiankach sa dňa 30.
apríla 2012 uskutočnilo otvorenie
III. ročníka medzinárodnej fotografickej výstavy FoTOP - fotoklubu Topoľčianky a družobného
klubu fotografov z mesta Litoměřice. Vernisáž výstavy slávnostne otvoril Mgr. Michal Sládek,
privítal vzácnych hostí, pracovníkov Krajského osvetového strediska v Nitre Mgr. Janu Ondruškovú,
Mgr. Zdenku Smrečkovú, priateľov z Českej republiky, starostu
obce Topoľčianky Juraja Mesku
a všetkých návštevníkov výstavy.
Tretia expozícia výstavy je pokračovaním úspešnej činnosti fotoklubu. Za uplynulé obdobie sa
uskutočnila autorská výstava fotografií Pavla Čepčeka pri príležitosti 90. výročia vzniku Štátnej správy
lesov Topoľčianky, výstava víťazných fotografií z fotosúťaže Les
a jeho život a s partnerom KOS
v Nitre zorganizovanie regionálneho kola najvýznamnejšej fotografickej súťaže amatérskych fotografov na Slovensku AMFO
2012. Fotoklub sa v minulom roku
úspešne prezentoval fotografickými prácami svojich členov v Litoměřiciach na výstave v Divadle
Karla Hynka Máchu a v priestoroch nemocnice. Na webovej
stránke organizuje TOP FoTOP
súťaže na rôzne témy pre širokú

Poďakovanie

Riaditeľstvo Základnej školy v Topoľčiankach ďakuje touto cestou
dnes už dospelým žiakom našej školy z 8.A,B,C končiacich v školskom roku 1989/1990 povinnú školskú dochádzku za peňažný dar
škole v hodnote 95,- eur. Darovali ho z príležitosti ich stretávky zo
dňa 12. mája 2012. Sme radi, že naši bývalí žiaci sa do nej vracajú
a aj takouto pomocou podporujú jej rozvoj a skvalitňovanie výučby.
Mgr. Jozef Barát, riaditeľ školy

verejnosť milovníkov peknej fotografie.
K návštevníkom výstavy sa prihovoril Mgr. Peter Hermann, zástupca fotografov z Litoměříc,
Juraj Mesko a Ing. Radimír
Siklienka, predseda FoTOP Topoľčianky. Na výstave boli odovzdané ceny autorom víťazných
fotografií z poslednej súťaže TOP
FoTOP na tému Portrét Vladimírovi Bošanskému, Ľubomírovi
Karšaiovi a Pavlovi Čepčekovi.
Ceny odovzdal sponzor súťaže
Ivan Klučiar.
Zahraniční autori fotografií sa
tohto roku predstavujú pestrým
výberom tvorby na rôzne témy.
Mgr. Peter Hermann kolekciou
fotografií Pamäť dreva, Jarmila
Kacarová na tému Nájdené zátišia, Karel Pech Českým stredohorím, Jozef Rotter predstavuje Veže
a vežičky nielen z výšky a Miroslav
Zimmer s fotografiami pod názvom Mestom a prírodou.
Tematické zameranie domácich

fotografov bolo na voľnú tému, aj
keď dominovali snímky z prírody a
krajiny. Vysokou kvalitou fotografickej tvorby sa predstavili:
Vladimír Bošanský, Miloš Brandt,
Pavol Čepček, Monika Gduľová,
Milan Horváth, Richard Horný,
Ivan Klučiar, Pavel Kováč, Andrej
Mauréry,
Marián
Mokráň,
Veronika
Mokráňová,
Táňa
Orolínová, Radimír Siklienka,
Radimír Siklienka ml., Richard
Sládek, Jozef Šabo a Norbert Švec.
Medzinárodnú výstavu FoTOP
podporil Obecný úrad Topoľčianky,
Hotel
Zámok
Topoľčianky,
Nitriansky samosprávny kraj,
Krajské osvetové stredisko v Nitre,
Občianske združenie INVENIO
a ďalší partneri a sponzori.
V kupolovej sále Zámku sa
v kultúrnom programe výstavy
predstavilo komorné gitarové duo
Mertz Guitar Dou v podaní Karola
Kompasa a Barbory Kolářovej.
Text a foto: Anton Kaiser
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Zo zápisnice z deviateho zasadania Obecného zastupiteľstva
v Topoľčiankach konaného dňa 19. apríla 2012
v priestoroch DKS Topoľčianky
Bod č.1.) Otvorenie (prítomných 9 poslancov)
Bod č.2.) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie
zapisovateľa
K bodu č. 3.) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ
prednosta OcÚ - oboznámil prítomných o plnení úloh z posledných
zasadnutí OZ rokovania OZ dňa 28.02.2012:
Bod č. 4.) Informácie starostu o činnosti v obci:
• 24.03. 2012 – konal sa beh oslobodenia, zúčastnilo sa 94 bežcov
v hlavných kategóriách, zároveň prebehol pietny akt kladenia
vencov pri pamätníkoch v obci.
• Starosta obce vyzdvihol prácu Mgr. Ladislava Šustáka, ktorý bol
pri všetkých 38 ročníkoch behu oslobodenia ako jeden z hlavných
organizátorov.
• 29.03.2012 – vo veľkej sále DKS sme si pripomenuli Deň učiteľov.
• 14.04.2012 – sme si pripomenuli 130. výročie vzniku dobrovoľného
hasičského zboru v obci. Slávnosť bola zahájená pochodom od
obecného úradu do miestneho kostola na sv. omšu, bola vysvätená
vlajka a prebehlo vysvätenie budovy a zásahovej techniky.
• 20.04.2012- Ochutnávka vín, ktorú organizoval ZOSZ sekcia
vinohradníkov.
• 18.04.2012– prebieha odborná degustácia a 20.-21.04. môže
verejnosť ochutnať všetky vystavované vzorky.
• 10.04.2012- bolo odovzdané stavenisko k realizovaniu druhej
etapy revitalizácie centra obce Topoľčianky spoločnosti Alpine
Slovakia s. r. o. .
• V súčasnosti sa realizuje na uliciach Žitavanská, SNP a časť Lipovej
rekonštrukcia nekorektných plynových prípojok.
• COOP Jednota vykoná rekonštrukciu budovy nákupného strediska.
• ZsVS a. s. Nitra uspel so svojím projektom na odkanalizovanie
obce Topoľčianky a má podpísanú zmluvu na čerpanie EU fondov
vo výške cca 4 000 000 euro. Predpokladaný termín začatia
realizačných prác je september 2012.
• Naša žiadosť na Ministerstve financií o finančné prostriedky
z výťažku z lotérie a hier bola úspešná. Bola nám odsúhlasená
výška 10 000 eur na opravu strechy objektu MŠ na ulici SNP .
Bod č. 5.) Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008 o príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ – schválené.
Bod č. 6.) Schválenie spolupráce s Mestskou políciou v Zlatých
Moravciach.
Bod č. 7.) Dodatok k nájomnej zmluve Tatran n. o.
Starosta obce zhodnotil situáciu v Tatran n. o. a uvítal návrh p. Katrinca
Ivana o prevzatí n. o. a o zámere investovať do nehnuteľného majetku
vo výške 168 tis. EUR do konca roka 2012. Zároveň sa p. Katrinec
zaviazal zachovať všetky športové aktivity obce v doterajšom objeme
a v prípade záujmu ich aj rozšíriť.
Dodatok bol po pripomienkovaní odsúhlasený.
Bod č. 8.) Kúpna zmluva – pozemok pre miestnu komunikáciu
IBV Vígľašská
schválený návrh na odkúpenie časti MK Víglašská za 1 euro.
Bod č. 9.) Úprava platu starostu obce
Na základe určenia priemernej mzdy v národnom hospodárstve mesačný
plat starostu obce Topoľčianky je vo výške 1,98 násobku priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (za rok 2011
- 786 Eur), čo predstavuje sumu 1556,28 Eur, a zvýšenie o 60 %, čo
predstavuje sumu 933,76 Eur.
Bod č. 10.)Žiadosti občanov a organizácií
Dávid Kazík, SNP 1, 951 93 Topoľčianky o prenájom nebytových
priestorov na ul. SNP 1 za účelom výstavby garáže - neschvaľuje
NOSPA, s.r.o., Saratovská 83, 934 01 Levice o odkúpenie resp.
dlhodobý prenájom budovy zdravotného strediska a priľahlých parciel
so zámerom realizovať rekonštrukciu zdravotného strediska a vybudovať
zdravotnícke zariadenie s novými pracoviskami. Starosta obce odporučil
zaslať všetkým záujemcom o rekonštrukciu zdravotného strediska
výzvu na predloženie špecifikácií, ich podnikateľské zámery s termínom
doručenia na OcÚ do 15.5.2012
Hradná stráž, s.r.o., Parková 11, 951 93 Topoľčianky o odkúpenie
stavby – skladov a garáže na parcele 339/4, chce vykonať opravu budovy
tak, aby historicky a esteticky nadväzovala na budovu HRADNEJ STRÁŽE.
Stavbu chce využívať na skladové účely.
Počas rokovania Ing. Bobok stiahol svoju žiadosť z bodu programu.
ROYAL PRESS spol. s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra o zníženie
nájomného na pozemok pod novinovým stánkom neschvaľuje
TREBAN s. r. o. 951 93 Machulince 344 o uzatvorenie zmluvy
o prenájom nebytových priestorov v areáli Tatran Topoľčianky n. o.
schvaľuje
SEPS Marek Opálený o prenájom obecného priestranstva 5 x 10 m,
na ul. Hlavná, ako záhradnú terasu s prenosnými stolmi a stoličkami
neschvaľuje
K bodu č. 11.) Interpelácie poslancov:
JUDr. Oravcová – doriešiť pozemky v okolí 24 bytovky ul. SNP.
JUDr. Gräffová – žiadam písomne upozorniť Národný žrebčín
o sústavné porušovanie VZN o čistote v obci a to znečisťovanie miestnych

komunikácií konským trusom. Vyčistiť zberné miesto na separovaný zber
na ulici SNP.
Ing. Siklienka PhD. – p.Šútor má dohodu s obcou o vyčistení areálu
bývalého kúpaliska, svoj záväzok si nesplnil, vyzvanie na zjednanie
nápravy do 30.05. 2012.
p. Minár – doriešiť osvetlenie prechodu pre chodcov pri „Panenke
Márii” na ulici Hlavnej, je tam potrebné osadenie stĺpa, aby sa mohlo
namontovať LED osvetlenie.
Bod č. 12.) Rôzne
p. Rakovský – na ulici Víglašskej sa nachádza už niekoľko rokov elektrický
betónový stĺp, ktorý je v súčasnosti blízko MK a vytvára potencionálne
nebezpečenstvo úrazu.
p. Tomková – na križovatke ulíc Hostianska a Machulinská je už dlhší
čas poškodené dopravné zrkadlo, čo značne ohrozuje účastníkov cestnej
premávky.
p. Opálený – kedy sa plánuje rekonštruovať chodník od miestneho
farského úradu až po poštu. V prípade, že v budúcnosti by pripadalo do
úvahy mať možnosť si prenajať priestory pred mojou novovznikajúcou
predajňou občerstvenia, som ochotný v prípade dohody sa finančne
spolupodieľať.
p. Rakovský – vyjadril svoj názor za občanov Topoľčianok, že prioritou
našej obce je zdravotné stredisko a že nie je vhodné kúskovať pozemky,
ktoré k nemu patria.
Zo zápisnice vybral R.Kazík

Topoľčianky spolupracujú
s Mestskou políciou Zlaté Moravce
Milí spoluobčania.
Dňa 1. mája sa v našej obci konal
už tradičný Deň otvorených dverí
v Národnom žrebčíne, Vinárskych závodoch, Zámku Topoľčianky a otvorenie letnej turistickej sezóny v obci
Topoľčianky. Ročník 2012 zhodnotili
mnohí pozorovatelia ako ročník s najväčšou návštevnosťou turistov, čo nás
iste všetkých nesmierne teší, lebo to
prospieva k zviditeľneniu našej obce
tým najlepším spôsobom. Každoročne
našu obec v tento deň navštevuje niekoľkotisícový dav turistov a návštevníkov, čo okrem príjemných vecí prináša
aj veľkú záťaž na dopravné zaťaženie
ciest v obci. Iste si mnohí z Vás všimli
počas celého dňa na našich cestách
popri policajtoch Policajného zboru
SR, dobrovoľníkoch z organizácií
a združení aj Mestskú políciu mesta
Zlaté Moravce, ktorá svojou činnosťou
značnou mierou pomohla k lepšiemu
zvládnutiu náporu turistov, motorových vozidiel a k ochrane verejného
poriadku, za čo im vyjadrujeme poďakovanie. Obec Topoľčianky sa snaží
o neustále zlepšovanie verejného poriadku a ochrany majetku občanov
Topoľčianok. Jedným z podstatných
krokov, ktoré tomuto prispievajú, je aj
uzavretie zmluvy o spolupráci pri výkone úloh mestskej polície. Mnoho slušných občanov sa opakovane pohoršuje nad správaním niektorých nezodpovedných vodičov, ktorí svoje motorové
vozidlá parkujú na verejnej zeleni v revitalizovanej časti obce a tým ničia
trávnaté plochy a z tohto dôvodu sa
musia tieto plochy opravovať, dosievať
novou trávou a preto máme okolo
ciest a chodníkov nepekné kovové tyčky so stužkami, ktoré chránia novú
trávu pred zničením. Množstvo slušných spoluobčanov sa opakovane sťažuje na správanie nezodpovedných
ľudí, ktorí vytvárajú v obci nelegálne
skládky odpadu, alebo na popíjanie
alkoholu maloletých a mladistvých
osôb. Zmluvou s Mestskou políciou
Zlaté Moravce obec zabezpečila, že
o vymenované a aj niektoré iné problémy v obci sa bude spolupodieľať aj
Mestská polícia Zlaté Moravce a zistené priestupky budú na základe dohody
s obcou Topoľčianky riešiť na mieste
blokovou pokutou, čím potrestajú ne-

zodpovedných ľudí a slušní občania
budú mať z toho osoh dvakrát. Po prvé
- potrestaný nezodpovedný človek
pravdepodobne nebude opakovane
poškodzovať záujmy Topoľčianok
a tým znepríjemňovať život slušným
občanom a druhýkrát tak, že výnos
z uložených pokút bude príjmom rozpočtu našej obce a každý príjem do
rozpočtu obce dáva väčšie možnosti
na ďalší rozvoj obce. Tento článok som
považoval za potrebné zverejniť z toho
dôvodu, aby sa naši spoluobčania nepozastavovali nad tým, prečo Mestská
polícia Zlaté Moravce vykonáva svoju
činnosť aj v obci Topoľčianky a aby vedeli, že ich činnosť v našej obci je legitímna a zákonná. Ďalším z dôvodov je
vysvetlenie, aký je systém spolupráce
Mestskej polície Zlaté Moravce a obce
Topoľčianky. Občania by mali vedieť, že
Mestská polícia pracuje na základe
dohody Mesta Zlaté Moravce a Obce
Topoľčianky. To znamená, že svoju činnosť v našej obci budú vykonávať na
základe objednávky našej obce a nie
na základe telefonických oznamov
jednotlivých oznamovateľov. Obec
Topoľčianky bude objednávať spoluprácu mestskej polície na zabezpečovanie verejného poriadku a dopravy
počas kultúrno-spoločenských podujatí, ochranu verejného poriadku
a ochrany mládeže počas vytypovaných dní, prevažne v nočných hodinách, na kontrolu nelegálnych skládok
odpadu a na kontrolu nedovoleného
parkovania. Asi ešte stojí za zmienku,
že nedovolené parkovanie bude riešené ukladaním pokút, čomu bude pri
neprítomných páchateľoch predchádzať osadenie (ľudovo povedané) papúč na koleso motorového vozidla,
ktoré stojí na zakázanom mieste.
Spolupráca Mestskej polície Zlaté
Moravce a Obce Topoľčianky prinesie
do našej obci pokoj a kľud pre slušných
spoluobčanov a väčší dôvod na prehodnotenie nezodpovedného správania niektorých neprispôsobivých občanov.
Prajem všetkým, ktorí v tejto obci
žijú alebo ktorí cez našu obec len prechádzajú, aby mali z Topoľčianok vždy
dobrý pocit a spomienky na peknú,
čistú, modernú a slušnú obec.
- Peter Minár -
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Nahliadli sme do matriky
marec – jún 2012

Narodili sa:
Lenka Kováčová, rodičia Mgr. Viera Kováčová a Roman Kováč, Mlynská 44
Štefan Takács, rodičia Dominika Bařinová a Štefan Takács, Machulinská 11
Ondrej Orlík, rodičia Mgr. Martina Orlíková a Mgr. Gabriel Orlík, Mlynská 8/B
Lukáš Čepček, rodičia Ing. Zuzana Čepčeková a Ľuboš Čepček, Lipová 96
Nela Weiszerová, rodičia Denisa Polačeková a Norbert Weiszer, Pažiťská 10
Zoe Lodňáneková, rodičia Elena Lodňáneková a Samuel Lodňánek, Hlavná 78
Simona Zlatňanská, rodičia Lenka Zlatňanská a Marek Zlatňanský, Hlavná 146/A
Sobáš uzatvorili:
Mgr. Stanislav Pavček a Soňa Majlátová, 14.4.2012 v Topoľčiankach
Juraj Gajdoš a Erika Bieliková, 28.4.2012 v Topoľčiankach
Ing. Roman Gajdošík a Ing. Michaela Beňová, 11.5.2012 v Topoľčiankach
Martin Kováč a Jana Mašírová, 19.5.2012 v Topoľčiankach
František Dubaj a Erika Furdová, 26.5.2012 v Topoľčiankach
Branislav Bielik a Jaroslava Kéryová, 19.5.2012 v Nitre
Opustili nás:
Paulína Hosťovecká, Žitavanská 16, zomr. 25.3.2012 vo veku 73 rokov
Pavel Hosťovecký, Žitavanská 18, zomr. 28.3.2012 vo veku 70 rokov
Tibor Grossmann, Moravecká 1, zomr. 12.4.2012 vo veku 61 rokov
Martin Benč, Hostianska 68, zomr. 23.4.2012 vo veku 2 mesiace
Marta Zárembová, Žitavanská 26, zomr. 28.4.2012 vo veku 64 rokov
Anna Ďatková, Mlynská 16, zomr. 29.4.2012 vo veku 90 rokov
Alojzia Hasprová, Moravecká 25, zomr. 7.5.2012 vo veku 92 rokov
Jozef Hosťovecký, SNP 5, zomr. 23.5.2012 vo veku 71 rokov
Štefan Chren, Holešovská 15, zomr. 23.5.2012 vo veku 63 rokov
Helena Zlatňanská, Hlavná 146, zomr. 27.5.2012 vo veku 58 rokov
Anna Augustínová, Pod Hájom 2, zomr. 2.6.2012 vo veku 78 rokov

MATIČNÝ TURNAJ V NOHEJBALE

O PUTOVNÝ POHÁR MO MS TOPOĽČIANKY

Kedy?: 25. august 2012 o 9.00 hod.
Kde?: ihriská ZŠ Topoľčianky
Prezentácia: 18. august 2012 od 17.00 do 18.00 hod. v bare PODKOVA
Žrebovanie do skupín: 18. august 2012 o 18.00 hod.
Podmienky účasti: l družstvo s počtom hráčov 3 až 5 l zaplatené štartovné
vo výške 3,50 €/hráč l hráči sú obyvateľmi Topoľčianok
O 13.00 hod. bude prebiehať tiež súťaž pre deti od 6 do 15 rokov v streľbe
pokutových kopov. V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie!
Prípadné info: Facebook: Matica slovenská Topoľčianky

Zubria zvernica v Topoľčiankach
Zubriu zvernicu obhospodarujú Lesy
SR š.p. Odštepný závod Topoľčianky, ktorý
od vzniku zvernice zabezpečuje chov zubrov a prevádzku zvernice z vlastných zdrojov, bez príspevkov štátu a za výsledky
chovu zubrov nesie plnú zodpovednosť.
Od vzniku zvernice v roku 1958 až do mája 2012 sa v Zubrej zvernici narodilo 180
zubrov, čo možno považovať za významný
príspevok k záchrane zubra ako živočíšneho druhu. Prvoradou úlohou Zubrej zvernice je chov zubra hrivnatého horskej línie.
Aj z tohto dôvodu bol privezený z Nemecka
na občerstvenie krvi trojročný zubor
Egelmez, ktorý úspešne a v zdraví absolvoval dlhú cestu zo Severného Vestfálska.
Do topoľčianskej zvernice dorazil
v noci 23. apríla. Z prepravnej debny vystúpil celkom pokojný v ranných hodinách
24. apríla, zhodou okolností v deň svojich
tretích narodenín. V súčasnosti žije vo zvernici 13 zubrov, vrátane nového prírastku.
Dočasne je vo zvernici umiestnená na vyliečenie mladá zranená zubrica z Polonín.
V prípade, že sa jej podarí úspešne vyliečiť
poranenú nohu, mala by sa vrátiť do voľnej
prírody. Všetky v zajatí chované zubry sú
zaznamenané v plemennej knihe zubrov,
ktorú vedie prof. Wanda Olech vo Varšave.
Každý chovateľ je povinný viesť podrobnú
evidenciu pôvodu zubrov a všetky chova-

teľské opatrenia, vyraďovanie zvierat
z chovu a zaraďovanie nových zvierat do
chovu musí byť prekonzultované a vopred
schválené s vedúcou plemennej knihy zubrov. Aby v Zubrej zvernici nedochádzalo
k príbuzenskej plemenitbe a tým k znehodnoteniu genetickej línie tu chovaných
zubrov, musia sa v určitých intervaloch
vymieňať dospelé býky, ktoré spravidla zabezpečujú ďalšie potomstvo. Problém je
v tom, že mladé zubrice dospievajú v tunajších podmienkach v druhom alebo treťom
roku života a tak môže nastať možnosť, že
vodca čriedy sa spári so svojou dcérou.
Zvernica je síce rozdelená na 4 oddelenia,
ale aj keď sa z chovu vyradené býky chovajú osobitne, počas ruje dokážu oplotenie
vysoké 180 cm bez problémov prekonať.
Preto sa v praxi výmena realizuje ponukou
na odlov solventným záujemcom. V roku
2012 boli takto ponúknuté 2 zubry, 5 ročný zubor Silo a 6 ročný Sinet. Úspešný
lovci zaplatili za každého 10 000 €. Pričom
takto získané prostriedky sa používajú výhradne na prevádzku zvernice.
Počas 54 ročnej histórie sa v Zubrej
zvernici narodilo 179 mláďat. Každé novonarodené mláďa sa po dožití 6 mesiacov
ohodnotí sumou 500 € a zaeviduje sa do
majetku OZ Topoľčianky. Majetková hodnota zubra sa po dožití každého polroka

Aká bola futbalová sezóna na Tatrane
V súťažnom futbalovom ročníku 2011/2012 v ObFZ NITRA účinkovali mužstvá Tatranu v súťažiach : Dospelí II.“C“ TRIEDA, DORAST I. “A“ TRIEDA, ŽIACI
I. “D“ TRIEDA.
Do nového ročníka naše mužstvá nastupovali s ambíciou potvrdiť nárast
kvality a majstrovstva tak, aby umiestnenie zodpovedalo tradícii nášho oddielu.
Veď 90. výročie športu v našej obci dalo zdravý impulz pre všetky mužstvá.
Pri bilancovaní končiaceho ročníka sa ukazujú klady i zápory v našich mužstvách. Mužstvo dospelých pod taktovkou Stanislava KOVÁČA v jesennej časti
skončilo na 4.mieste. Po 20. kole preberá mužstvo Jozef BARÁT. Konečné umiestnenie mužstva je 2.miesto, čo určite nie je úspech. Všeobecne sa čakalo od
hráčov viac. Samozrejme sa vyskytli okolnosti, ktoré sa nedali ovplyvniť. To znamená vážne zranenia, prípadne stop pre osobné tresty /ŽK-ČK/ , čo malo za
následok, že mužstvo sa doplnilo hráčmi z dorastu. Toto bol trochu problém.
Určite niektorí hráči mali prispieť k tomu, aby sa umiestnili na prvom mieste, čo
by znamenalo vytúžený postup do I.TRIEDY. U hráčov chýbala väčšia vôľa po víťazstve, viac sa pobiť za dres TATRANU i obce. Hráči sa musia naučiť prekonávať
sami seba, začať viac behať po ihrisku a zúčastňovať sa tréningov. Keď to dokážu, určite ľudia začnú chodiť vo väčšom počte na zápasy.
Mužstvo dorastu jesennú časť odohralo pod trénerom Marcelom PETRÍKOM
a skončilo na 8. mieste. V jarnej časti mužstvo prevzal Miroslav MESKO, konečné
umiestnenie mužstva je 9.miesto. Napriek tomu, že hráči vypomáhali mužstvu
dospelých, výkony boli za očakávaním. V kádri sú hráči, ktorí majú predpoklady
sa uplatniť v družstve dospelých. Záporom je, že nedokážu prekonať sami seba
a byť ťahúňom mužstva. Mužstvo sa dopĺňa pravidelne z mužstva žiakov prípadne z okolitých oddielov.
Mužstvo žiakov pod vedením Jozefa HASPRU v jesennej časti skončilo na
6.mieste a toto umiestnenie si zopakovalo i v konečnom umiestnení. Káder mužstva tvoria hráči prevažne z našej obce. V súťaži patrili medzi najmladších hráčov
a do novej sezóny sa zaradia medzi popredné žiacke mužstvá. Škoda, že riadiaci
orgán /ObFZ/ nedokáže zmeniť štruktúru tejto súťaže. Určite musíme venovať
značnú pozornosť tomuto mužstvu, veď takmer všetci hráči v našom oddieli
prešli touto kategóriu. Touto skutočnosťou sa môže pochváliť minimum mužstiev
v našom regióne.
AKO ĎALEJ - PRED NOVOU FUTBALOVOU SEZÓNOU
V športe i spoločnosti je apatická situácia. Ľudia si nevážia prácu dobrovoľných funkcionárov. Na vine je štát, ktorý dáva obci iba omrvinky. Veď každý má
plné ústa podpory športu. Konečne treba začať pracovať systematicky a najmä
podporovať mládež.
V týchto dňoch došlo k zmene vo vedení neziskovej organizácie TATRAN.
Ciele futbalového oddielu do nového súťažného ročníka 2012/2013 budú vychádzať hlavne z finančných možností neziskovej organizácie a jej podpory pre futbalový oddiel a jeho futbalové mužstvá.
- Marián Valovič o túto hodnotu zvyšuje. Aj napriek pomerne vysokým nákladom na prevádzku zvernice (priemerne ročne 40 000 €), ktoré OZ
Topoľčianky zabezpečuje výhradne z vlastných zdrojov, sa snaží investovať finančné
prostriedky aj do zlepšenia životného prostredia zubrov a zlepšenia podmienok pre
návštevníkov. V roku 2005 bolo skolaudované a uvedené do prevádzky sociálne
zariadenie s bufetom, ktoré bolo vybudované nákladom 51 900 €. V roku 2010 bol
odstránený pôvodný senník na kŕmenie
zubrov z roku 1958. Na jeho mieste bol
vybudovaný senník aj s vyhliadkovou terasou pre návštevníkov v hodnote 60 595 €.
V tomto období je už odstránený aj druhý
pôvodný senník a na jeho mieste sa buduje nový v celkovej hodnote 51 900 €.
Zubriu zvernicu navštevuje ročne
mnoho návštevníkov, ale tržby za vstupné,
ktoré je viac menej symbolické, dosahujú
ročne iba 2 000 až 2 500 €. Záujem verejnosti o Zubriu zvernicu sa z roka na rok
zvyšuje. Z tohto dôvodu sa OZ Topoľčianky
snaží, aby zvernica okrem svojej prioritnej
úlohy, ktorou je chov zubra hrivnatého
horskej genetickej línie, plnila aj úlohu informačného a výchovného centra pre
otázky biológie zubra hrivnatého. Pri príležitosti 50. výročia vzniku zvernice bol otvorený Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica, ktorý na 10 paneloch oboznámi
návštevníkov s históriou chovu zubra
v Topoľčiankach, s príbuznými druhmi a so
živočíchmi a rastlinami, ktoré sa vyskytujú

v Zubrej zvernici a v jej bezprostrednom
okolí. Chodník má dĺžku 2 500 m, jeho
trasa je vedená nenáročným terénom,
s veľmi malým výškovým prevýšením, takže
ho môžu pohodlne absolvovať aj menej
zdatný návštevníci a deti. Zubria zvernica
je v súčasnosti prístupná verejnosti celoročne. Trasa pre všetky dopravné prostriedky
je vyznačená z centra obce Topoľčianky, až
po záchytné parkovisko v blízkosti vonkajšieho oplotenia zvernice. Po asi 500 m
pešej chôdze sa návštevníci dostanú k chovateľskému jadru, kde sa môžu stretnúť so
zubrami. Pre organizované zájazdy odporúčame zabezpečiť si návštevu vopred, aby
bolo možné upraviť kŕmny režim, pretože
niektorým návštevníkom sa zubry nemusí
podariť uvidieť.
Zubry majú v rámci zvernice svoje obľúbené stanovištia, ktoré nie sú vždy prístupné ľudským očiam. Pri kŕmnych zariadeniach, kde si ich môžu návštevníci prezrieť, sa zdržujú väčšinou iba v čase
kŕmenia , ktoré sa vykonáva 2 krát denne.
V dopoludňajších hodinách o 9,00 hod.
a popoludní o 14,00 hod. Od 1. mája bolo
vstupné do zvernice upravené s tým, že
súčasťou každej vstupenky je brožúra
Lesnícky náučný chodník. Deti od 6 do 15
rokov a ZŤP s platným preukazom zaplatia
vstupné 1,00 €, študenti a dôchodcovia
1,50 € a dospelí 2,00 €.
Kontakty: 0915 899 911,
e-mail: topolcianky@lesy.sk
Text: Jozef Šabo, OZ Topoľčianky
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