apríl, číslo: 1/2010, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania,
v poslednom vydaní Našich
Topoľčianok v roku 2009 som Vás
informoval o získaných dotáciách
z fondov EÚ na základe podaných žiadostí projektov pre obec
Topoľčianky.
Dnes s blížiacim sa príchodom jari sa postupne blíži aj realizácia schválených projektov. Pri
všetkých schválených projektoch
máme za sebou kontrolu verejného obstarávania, kde neboli
zistené žiadne nedostatky. Proces verejného obstarávania kontrolovali pracovníci Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Pri každom projekte bol kontrolovaný proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby,
projektanta, ktorý vypracoval
projektovú dokumentáciu, stavebný dozor, externý manaž-

ment a výber verejného obstarávateľa.
Dnes už máme podpísanú
zmluvu medzi obcou a MVRR SR
na Rekonštrukciu Hasičského domu v Topoľčiankach, kde sa so
stavebnými
prácami
začne
v mesiaci apríl. V najbližších
dňoch budú podpísané aj zmluvy na ďalšie projekty a to
Rekonštrukcia MŠ SNP a Revitalizácia centrálnej časti obce
Topoľčianky I. etapa.
Predpoklad zahájenia stavebných prác na Rekonštrukcii MŠ
SNP je máj 2010. Revitalizácia
centrálnej časti obce Topoľčianky
je určite jednou z najväčších investičných akcií posledných desaťročí. I. etapa zahŕňa úsek od
Koprdovho mosta po ul. Žikaveckú, kde budú vybudované nové
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chodníky, cyklochodníky, autobusové zastávky, verejné osvetlenie a úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene.
Ešte pred začatím uvedených aktivít sa nám po dlhých a úspešných rokovaniach podarilo dosiahnúť, aby správcovia sietí ZSE
a.s. a ZsVS a.s. na vlastné náklady zrekonštruovali svoje siete.

Priblížil sa čas Veľkej noci...
Zo správy „Potratovosť v
Európe a v Španielsku“, ktorá
bola predstavená v uplynulých
dňoch v Bruseli Španielskym inštitútom pre rodinnú politiku, vyplýva, že v roku 2008 bolo
v Európe vykonaných 2 863 649
interrupcií. Toto číslo (takmer
3 milióny potratov za rok!) svedčí o tom, že potraty sú hlavnou
príčinou smrti na stále staršom
kontinente. Štúdia ďalej zdôrazňuje, že v 27 krajinách Európskej
únie by prakticky nebol demografický pokles, ak by bolo
umožnené narodiť sa všetkým
počatým deťom (por.: http://
www.tkkbs.sk/view.php?cislocla
nku=20100304025 ).
Myslím, že nemusíme hľadať
ďalšie argumenty na to, aby sme
mohli povedať, že Európa potrebuje Veľkú noc. Myslím, že taktiež nemusíme zdôrazňovať, že
Európu tvoríme i my. Aj nám teda v tejto morálnej temnote pristane s vierou očakávať slávne
Kristovo zmŕtvychvstanie k novému životu.
Už zakrátko, drahí veriaci,
milí priatelia, budeme v liturgii
Bielej soboty počúvať známe starobylé slová tak, ako nám ich cez
stáročia vyspieva Exsultet:
„Zaraduj sa, zem, zaplavená
toľkým jasom, lebo svetlo večného Kráľa vymanilo ťa z moci

temnôt“ (por.: Rímsky misál,
Veľkonočný chválospev).
Nepochybne je skúsenosť
ateizmu či tmy v duši bolestivým
duchovným zážitkom. Eugenio
Jonesco, jeden z otcov absurdného divadla, v roku 1975 v jednom interview vyjadril s celým
zanietením človeka našich čias,
že hľadá a má smäd po pravde.
Uveďme niekoľko jeho slov:
„Potrebujeme večnosť... Nezostáva nám nič, nič stále, všetko je
v pohybe. A my predsa potrebujeme skalu“ (in: Jozef Ratzinger,
Cesta veľkonočným tajomstvom).
Cez štyridsaťdňové pôstne
obdobie pomaly vstupuje každý
z nás k tajomstvu Kristovej smrti
a zmŕtvychvstania. Najprv nás
v tomto čase Matka Cirkev volá
pripraviť si svoje srdce modlitbou, pôstom a dobrými skutkami tak, aby bolo srdce vôbec
schopné citlivo vnímať udalosti
našej spásy a potom si ich uchovávať a čerpať z nich. Na Zelený
štvrtok vystúpime s Pánom Ježišom i my do Hornej siene, ako ju
spomína Evanjelium, aby sme
v tomto Roku kňazov ešte osobitnejšie mohli uvažovať nad významom Eucharistie, prikázania
lásky a daru sviatosti kňazstva.
Na Veľký piatok sa budeme s bolesťou v duši pýtať a rozjímať:

Foto: Michal Gašparík, FoTOP

Quare obdormis, Domine? –
Prečo si usnul (zomrel), Pane?
Urobíme tak preto, aby sme potom v nasledujúci deň nechali
priestor neutíchajúcej radosti
počas
Obradu
vzkriesenia
a Procesie na oslavu Vzkrieseného Pána aj pri tých známych a
dojímavých slovách: Ó, Kriste,
večná Tebe chvála, prápor tvoj
slávnostne veje...“ (in: P.
Vendelín Jozef Kučera, Nová harmonia, Brno, 1937).
Drahí veriaci, milí priatelia,
všetkým Vám prajem a vyprosujem milostiplné a radostné prežitie sviatkov Veľkej noci. Osobitne
každému z Vás v tomto Roku
kňazov žičím hlboké a vrúcne
načretie z pokladu sviatosti zmierenia a Eucharistie.
Anton Ižold
administrátor farnosti

Takže od mája 2010 ZsVS a.s. začne s rekonštrukciou vodovodnej
siete na Hlavnej ulici – úsek od
Koprdovho mosta po Národný
dom – obidve strany ulice
a súbežne tiež ZSE a.s. začne
s prekládkou vzdušného vedenia
NN do zeme. Následne po realizácii týchto aktivít sa začne
s úpravou verejného priestranstva, čiže rekonštrukciou chodníkov, výstavbou cyklochodníkov,
autobusových zastávok, verejného osvetlenia a úpravou verejnej
zelene. Predpoklad ukončenia
všetkých spomenutých stavebných aktivít je november 2010.
Členovia komisie výstavby pri OZ
v Topoľčiankach navštívia (navštívili) v mesiaci marec 2010 občanov, ktorých nehnuteľnosti budú
dotknuté uvedenými stavebnými
aktivitami, aby ich oboznámili
s rekonštrukciou vodovodných
prípojok, elektrických prípojok
a pomohli im v prípade vzniknutých problémov.
V súčasnosti pripravujeme žiadosť na Revitalizáciu centrálnej
časti obce Topoľčianky – II. etapa
(námestie), ktorá bude podaná
v mesiaci apríl 2010. Taktiež čakáme na stanovisko z MŽP SR na
projekt komplexného odkanalizovania obce, ktorý je v súčasnosti
v schvaľovacom procese.
Na záver môjho príspevku by
som Vás chcel
požiadať
o toleranciu a trpezlivosť počas
stavebných prác, nakoľko realizácia uvedených aktivít bude prebiehať až do zimných mesiacov
roku 2010 a v priestoroch
Hlavnej ulice bude množstvo
strojov a pracovníkov firiem, čo
mnohým z Vás naruší súkromie.
Verím, že budete trpezliví
a tolerantní a výsledok – nový
vzhľad Hlavnej ulice určite bude
stáť za to.
Juraj Mesko
starosta obce
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Výročie, ktoré varuje !
V tomto roku uplynie 65 rokov ako postupne doznievala
najstrašnejšia vojna v ľudských
dejinách.
DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA:
oficiálne začala 1.septembra
1939, keď fašistické Nemecko
napadlo suverénny štát Poľsko.
Skončila kapituláciou Japonska
2.septembra 1945. Bolo to
plných šesť rokov nekonečného
utrpenia.
Kto túto tragédiu zapríčinil?
ČLOVEK – jeho chamtivosť zapálila oheň na najkrajšej, najdokonalejšej, najpresnejšej planéte
SLNEČNEJ SÚSTAVY – na ZEMI.
Na všeobecnú skazu boli použité ničivé zbrane všetkých druhov a kalibru od bežnej poľovníckej pušky až po atómové
bomby. Do tejto vojny bolo zapojených 61 štátov, bojovalo 110
miliónov vojakov, z ktorých zahynulo vyše 30 miliónov a ďalšie milióny zostali ožobráčené na celý
zvyšok života.
Ľudia hynuli na frontových líniách všetkých svetadielov. Nepredstaviteľné metódy trýznenia
človeka človekom boli používané
v koncentračných táboroch, gulagoch a vo väzniciach. Nikto
presne nesčítal ľudské obete a ich
hroby na pevnine a po námorných bitkách na dne nekonečných oceánov. Duševné a telesné
muky, ktoré prežíval každý jed-

notlivec žijúci v tej dobe, od dieťaťa po starca – akou mierou vyjadriť? Také merítko človek ešte
nevynašiel. Takýto je všeobecný,
ale zdrvujúci pohľad na toto obdobie.
Vráťme sa však k udalostiam,
ktoré sa viažu na Európu, na územie našej vlasti a na našu obec.
Dňa 8. mája 1945 v Berlíne bola
podpísaná a SPOJENCOM (ZSSR,
USA, V. BRITÁNIA, FRANCÚZSKO) odovzdaná kapitulácia Nemecka.
Týmto faktom skončila vojna
v Európe a teda aj u nás. V histórii
Slovenska však nastala zmena.
Z rozhodnutia víťazných veľmocí
(SPOJENCI) zaniká Slovenská republika (r. 1939 - 1945) a obnovuje sa Československo.
Pre Topoľčianky druhá svetová vojna skončila 28. marca
1945, bola to streda pred
Zeleným štvrtkom. Skončila odchodom nemeckých vojsk smerom na Skýcov a príchodom vojsk
II. Ukrajinského frontu, príchodom sovietskej a rumunskej armády od Pohronského Inovca
a z juhu od Zlatých Moraviec
(podrobnosti o udalostiach v Topoľčiankach nájdete v občasníku
Naše Topoľčianky č. 2/2005).
Prechod
frontovej
línie
v Topoľčiankach prebehol vcelku
pokojne. Priblížili sme si udalosti
II. svetovej vojny, ktorá má už má-

Miestny odbor Matice Slovenskej – MO MS
oznamuje svojim členom a sympatizantom,
že dňa 23. mája 2010 o 15:30 hodine sa bude konať
VOLEBNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE
v priestoroch DKS.
Bude sa voliť nový výbor,
ktorý bude riadiť MO MS
na najbližšie tri roky 2010 – 2013.
Výbor MO MS sa teší na vašu hojnú účasť!

Spomíname ...
• Dňa 1. marca 2010 uplynulo dva a štvrť storočia – 225 rokov od narodenia Th. Dr. JOZEFA
DLHOVSKÉHO. V Topoľčiankach
medzi našimi predkami pôsobil
ako rímskokatolícky duchovný
v období rokov 1817 - 1857, takmer celých 40 rokov. Na úradnej
listine z r. 1817 sa zachoval jeho
vlastnoručný podpis: DLHOVSZNa stole bahniatka
a ve¾ké dobroty,
príde i láska, vykroč jej oproti!
Nepokaz nikomu
tieto dni sviatočné,
veï patria každému,
sú predsa ve¾konočné.

KY JOSEPHUS. Popri dušpastierskom pôsobení venoval sa aj literárnej činnosti. Spolucítil s ľudom
svojej farnosti. Za obranu ich ľudských práv bol i väznený.
Spomeňme si modlitbou na duchovného otca našich predkov
pri jeho hrobe, ktorý stráži košatá lipa – symbol slovanstva.
• Druhá spomienka patrí
PÁPEŽOVI JÁNOVI PAVLOV II.,
ktorý previedol ľudstvo z druhého do tretieho tisícročia nášho letopočtu. Dňa 2. apríla 2010 uplynie 5 rokov od jeho odchodu do
VEČNOSTI. Na PETROVOM
STOLCI bol od 16. októbra 1978
až do okamihu smrti 2. apríla
2005 – takmer 27 rokov. My
Slováci sme mu neskonale vďační za pozornosť, ktorú nám ve-

Foto: Ing. Miloslav Brandt, FoTOP

lo žijúcich pamätníkov. Preto je
potrebné ísť po stopách vojnových rokov. V Topoľčiankach máme tri miesta, kde si môžeme pripomenúť obete II. svetovej vojny:
- POMNÍK PADLÝCH: na ňom
z druhej svetovej vojny figuruje
13 mien našich rodákov, ktorých
miesta hrobov nikto nepozná.
- POMNÍK POPRAVENÝM
PARTIZÁNOM:
dve
obete
Francúz a Holanďan.

- HROB NA CINTORÍNE,
v ktorom pôvodne boli príslušníci maďarskej národnosti, francúzskej a holandskej. V súčasnosti sú tam pozostatky Holanďana, ostatné boli sústredené na
národnostné cintoríny, Francúz
– pomník pri Strečne.

noval. Za svojho pontifikátu navštívil Slovensko 3 razy:
- 22. apríla 1990 sa konalo
stretnutie v Bratislave na letisku
Vajnory,
- druhé – bola jeho cesta po
pútnických miestach Slovenska
v júni 1995,
- tretie v septembri 2003,
keď blahorečil v Bratislave –
Petržalke biskupa VASILA HOPKU a rehoľnú sestru ZDENKU
SCHELINGOVÚ.
Ako odveta sa konali mnohé
púte zo Slovenska do RÍMA –
VATIKÁNU, cieľ stretnúť SV.
OTCA a ďakovať MU.
Topoľčianky neboli výnimkou, spomeniem aspoň jedno
stretnutie. Konalo sa v auguste
1990 (dva autobusy pútnikov),
keď nás sprevádzal náš rodák
MONS. JOZEF ZLATŇANSKÝ.

Zabezpečil nám výnimočnú
osobnú audienciu, ktorá sa konala 27. augusta v paláci
v CASTEL GANDOLFO, kde sa
k nám SV. OTEC prihovoril, požehnal nás, mnohým pútnikom
podal ruku a každému účastníkovi podaroval svätý ruženec so
svojím emblémom. Za tento celoživotný zážitok i po 20. rokoch
vyslovujem OTCOVI BISKUPOVI
JOZEFOVI v mene všetkých účastníkov srdečné ďakujeme – žiaľ,
už takmer tretina účastníkov nie
je medzi nami – tak ako aj VEĽKÝ
HOSTITEĽ SV. OTEC JÁN PAVOL
II. SV. OTEC žehnal nášmu národu, vkladal do neho dôveru, veríme, že nám vyprosuje milosti
i vo VEČNOSTI. Naša odveta –
modlitba – nech VŠEMOHÚCI
BOH MU odplatí jeho lásku
k nám!
A.L.

Uctime si ich pamiatku!
Za seba i za ich rodiny.
- A.L.-
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Uvedenie poštovej známky
ZÁMOK TOPOĽČIANKY

Pripravuje sa na deň 18. júna
2010. V tento deň o 15.00 hod.
sa bude v priestoroch Zámku konať inaugurácia tejto slovenskej
poštovej známky za účasti mnohých významných hostí.
Poštovú známku navrhol
doc. Igor Benca, akad. mal., dekan Fakulty výtvarných umení
Akadémie umení v Banskej

Bystrici. Rytina tejto známky je
dielom grafika a rytca Františka
Horniaka, nášho krajana, narodeného 16. júna 1956 v Žikave,
ktorý sa tvorivou invenciou vypracoval na umelca svetového
formátu.
V tento deň Slovenská pošta
a POFIS pripravujú viacero možností nášho zviditeľnenia vo svete. Bude vydaná obálka prvého
dňa, príležitostná poštová pečiatka a s novou známkou sa takto
môžu rozletieť do sveta pozdravy
všetkých účastníkov tejto milej
slávnosti. Súčasťou slávnosti bude autogramiáda.
-ph-

Majster rytec pri práci.

Ako sme fašiangovali v Topoľčiankach
Fašiangy, Turíce, Veľká noc
príde, kto nemá kožúšok zima
mu bude… Túto pesničku pozná
vari každý z nás. Fašiangy patria
k zvykom spojeným s prelomom
zimy a jari a sú najveselšími zvykmi počas roka. Obdobie fašiangov je časovo vymedzené odo
dňa Troch kráľov po začiatok cirkevného pôstu (Veľkého pôstu) a
to po Popolcovú stredu (nazývanú tiež Škaredá streda). Popolcovou stredou sa pre kresťanov
začína obdobie štyridsaťdňového
pôstu, ktorý trvá až do Veľkonočnej nedele. Je to čas pokánia
a prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského
cirkevného roka - Veľkú noc.
Veľká noc je pohyblivým sviatkom a každý rok ju máme v inom
termíne. Podľa toho, na aký dátum pripadne, sa hovorí o dlhých
a krátkych fašiangoch. Dátum
Popolcovej stredy závisí od dátumu Veľkej noci, podobne ako aj
termíny ďalších na ňu nadväzujúcich sviatkov, napríklad sviatku
zoslania Ducha Svätého. Určenie
ich dátumu závisí od výpočtu začiatku astronomickej jari a následného splnu Mesiaca. Preto je
Veľká noc niekedy už koncom
marca, inokedy začiatkom apríla
a v niektorých rokoch v polovici
alebo až koncom apríla.

V Topoľčiankach sériu fašiangových zábav otvoril 19. ročník tradičnej Krojovej zábavy (16. januára) , ktorá v tomto roku dosiahla
rekordný
počet
návštevníkov v kroji. Bolo ich 31.
Pre porovnanie v roku 2009 to
bolo 19 krojov a v roku 2008 bolo v kroji oblečených 26 hostí.
Okrem našich topoľčianskych
krojov mohli hostia zábavy obdivovať mužský a ženský kroj ždiarsky, goralský, detviansky, detvianskohudský, velčický a ženský kroj
šarišský a tirolský. Touto cestou
ďakujeme všetkým krojovaným
účastníkom za sprítomnenie minulosti a za zachovávanie a prezentáciu slovenského ľudového
kroja z rôznych regiónov Slovenska, čím bolo splnené hlavné
posolstvo tejto zábavy. Budeme
radi, ak sa nám v budúcom roku
2011 podarí tento počet obhájiť,
alebo dokonca aj prekonať.
Fašiangy pokračovali a 23. januára sa mohli zabaviť všetci členovia aj nečlenovia ZO SZZ na obľúbenom
Záhradkársko-vinohradníckom posedení. O deň
neskôr, t.j. v nedeľu 24. januára
patril tanečný parket našim škôlkárom z MŠ na ulici SNP, ktorí
svojimi veselými maskami zmenili detský karneval na jednu veľkú
rozprávku. Celým programom,

ktorý pripravili pani učiteľky, sprevádzal deti šašo so svojimi šašovskými kúskami, čím pobavil nielen deti, ale aj rodičov a starých
rodičov. Ďalší detský karneval patril žiakom ZŠ, ktorý sa konal vo
štvrtok 28. januára. Deti I. stupňa sa predviedli v maskách
a starší žiaci spolu s p. uč. pre nich
pripravili súťaže. O 16-ej hodine
to bola skôr už discozábava pre
5.- 9. ročník. V sobotu 30. januára sa konala Rodičovská zábava,
po ktorej sme sa pretancovali
k slávnostnému ukončeniu kurzu
spoločenských tancov (VENČEK),
ktorí absolvovali žiaci 8. ročníka
ZŠ Topoľčianky pod vedením Ing.
Radovana Bakaľára, vedúceho FS
Inovec a Bc. Marianny Švábovej,
členky FS Inovec. Venček sa konal 7. februára a deti predviedli
svojim rodičom 12 druhov spoločenských tancov ako napr. viedenský valčík, angl. valčík, mazúrku, polku, tango, rumbu, čardáš, či pre nás menej známi
foxtrot alebo jive (džajf).
Posledným ohnivkom zábav bola
13. februára Fašiangová zábava
až do rána bieleho, ktorej predchádzal fašiangový sprievod všetkými ulicami obce, ktorého
účastníkmi boli členovia dychovej
hudby Podhrušovan a folklórnej
skupiny Topoľnica v krásnych topoľčianskych krojoch. Ďakujeme im
za zachovávanie
tejto tradície, vďaka čomu patríme
medzi
obce,
z ktorých sa ešte
tento ľudový zvyk
nevytratil.
Ďakujeme
aj všetkým tým,
ktorí svojím záujmom toto podujatie podporili.

Čo myslíte? Maturanti, alebo ôsmaci? Venček 8.ročníka ZŠ Topoľčianky. Foto: František Kabát

- a.ch. -

POZÝVAME VÁS…
• 16. - 17. apríl – Ochutnávka vín,
ZOSSZ sekcia vinohradníkov
• 22. apríl – Výchovný koncert pre
žiakov ZŠ Topoľčianky
• 27. apríl – Seniorklub, ZOSZZP
a KS
• 30. apríl – 18:00 hod. Stavanie
mája, spevom a hudbou sprevádza
dychová hudba Podhrušovan
• 1. máj – Otvorenie turistickej sezóny a Deň otvorených dverí v NŽ
Topoľčianky
• 1. - 7. máj – Príroda a krajina,
Medzinárodná výstava fotografií v
Zámku Topoľčianky
• 19. máj – Rozpoviem Ti rozprávku,
súťaž v prednese prózy určená žiakom 5. ročníka zlatomoraveckého okresu
• 23. máj – 15:30 hod. Volebné valné zhromaždenie MO MS
• 29. máj – ZÁBAVA, usporiada SČK
• 1. jún – pestré programové pásmo
pre deti pri príležitosti MDD
• jún – veselé kreslenie detí z MŠ na
asfalt pred DKS
• 12 .jún – voľby do NR SR
• 18. jún – Inaugurácia poštovej
známky Slovenska ZÁMOK TOPOĽČIANKY
• 30. jún - 1. júl – nové informácie v
novom číslo novín Naše Topoľčianky

USKUTOČNILO SA…

Podujatia a stretnutia v mesiaci marec
• Marec – mesiac knihy, návšteva
knižnice pre kolektívy žiakov MŠ a
ZŠ Topoľčianky
• 7. marec – Výročná členská schôdza Urbárskeho spolku Topoľčianky
• 24.marec – Jarný lúčik, súťaž
v prednese poézie pre našich najmenších MŠ SNP
• 25.marec – Jarný lúčik, súťaž
v prednese poézie pre našich najmenších, MŠ Cintorínska
• 27. marec – Slávnostný akt kladenia vencov pri Pomníku padlých
vojakov, 65. výročie
• Beh oslobodenia Topoľčianok –
36.ročník
• 27. marec – Hodnotiaca členská
schôdza SČK, v programe sa predstavil ODS Hrušov
• 30. marec – slávnostný program
pripravený k sviatku „Dňa učiteľov“
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Máj, máj, máj zelený
v Topo¾čiankach sadený ...

POZVÁNKA
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
a obec Topoľčianky
si dovoľujú Vás srdečne pozvať na tradičný

„Deň otvorených dverí“
a
„Otvorenie turistickej sezóny“
1. máj 2010
Tradičné podujatie v tradičnom termíne

ROK 2010

K obľúbeným a navštevovaným podujatiam v Topoľčiankach
už tradične patrí „Stavanie mája“, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame v piatok 30. apríla 2010 o 18.00 hod. pri DKS
Topoľčianky. Podujatie nám svojím spevom a hudbou spríjemní dychová hudba Podhrušovan a FS Topoľnica.

Z výročnej členskej schôdze DHZ
Dňa 20.februára 2010 sa konala VČS DHZ v Topoľčiankach,
ktorú
viedol
podpredseda
a veliteľ DHZ p. Jaroslav Orolín.
V prvom rade privítal hostí
a všetkých prítomných členov organizácie. Po uvítaní nasledovalo
uctenie pamiatky najdlhšie pôsobiaceho predsedu našej organizácie p. Karola Kováča, ktorý nás
navždy opustil dňa 19. januára
2010. Jeho pamiatka bola uctená minútou ticha. Ďalej podľa
programu nasledovala voľba
mandátovej a volebnej komisie,
správa predsedu o činnosti hasičského zboru, ktorú predniesol
náš predseda p. Mgr. Martin
Cibira. Slovo ďalej dostal veliteľ
DHZ v Topoľčiankach p. Jaroslav
Orolín, ktorý kritizoval slabú
účasť členov organizácie, ale naopak pochválil svojich zverencov
súťažných družstiev, ktoré dosiahli veľmi dobré výsledky za sezónu 2009. K nim patrí aj účasť
Prijmite pozdrav milý

na sviatky Ve¾kej noci,

Pán daj vám zdravia, sily

buï vám vždy na pomoci.

na MSR v hasičskom športe, ktoré sa uskutočnili v Kysuckom
v Novom meste, kde sa umiestnili ženy na 3. mieste a muži na
2. mieste. Samozrejme si naša organizácia spomenula na jubilantov, ktorých si uctila pamätným
listom. Ďalším bodom schôdze
bola diskusia, v ktorej starosta obce p. Juraj Mesko poďakoval za
vzornú reprezentáciu obce družstvám na MSR. Ďalej informoval,
že v roku 2010 sa začne
s rekonštrukciou hasičského domu z eurofondov, ktorá má byť
aj v tomto roku dokončená. Do
tohto diskusného príspevku sa
zapojili aj členovia organizácie
s rôznymi nápadmi a kritikami na
rekonštrukciu. Schôdzu ukončil
veliteľ p. Jaroslav Orolín, poďakoval za účasť a do roku 2010
poprial mnoho zdravia a úspechov. Po ukončení programu bolo podávané občerstvenie.
Za DHZ Zuzana Losová
Láska Zeleného štvrtku,
viera Ve¾kého piatku,
nádej Bielej soboty a
rados. i ví.azstvo Ve¾konočnej nedele
nech Vás posilní a naplní
pokojom a dôverou

Je asi zvláštne pripomínať si
rok v čase, kedy sa po pôstnom
období
pripravujeme
na
Veľkonočné sviatky. S takmer
dvetisíc ročnou nádejou sprevádzame Ježiša Krista na jeho ceste na Golgotu, spolu s bolesťou
Márie ho ukladáme do hrobu
a s radosťou apoštolov v srdci si
obnovujeme nádej, že táto obeta bola aj za nás a je bránou ku
Otcovi vo večnosti.
Už nám vyprchali spomienky
pri ohňostrojoch s pohárom sektu a s prianím lepšieho roka ako
bol ten predošlý. S nádejou sme
očakávali zajtrajšie dni. Aj teraz
na prahu jari si pripomeňme tieto chvíle, pretože pre Naše
Topoľčianky je toto stretnutie
s vami prvým v tomto roku.
Teda aký bude rok 2010 ?
Pre svet to bude rok zápasu
s hospodárskou krízou, ktorú by
chcel každý mať hneď za sebou,
ale ktorá si vyžiada ešte nemalé
úsilie a obete nás všetkých. Bude
to isto aj rok plný obáv z prírodných katastrof. Zemetrasenia
v Haity a Čile sú už teraz skúškou pre ich obyvateľov ale aj pre
solidaritu nás všetkých.
A nemusíme chodiť ani ďaleko, veď aj zima, ktorú tak netrpezlivo odprevádzame sa ukázala v strede Európy vo svojej
krutej podobe.
Preto by to mal byť rok ekologickej zodpovednosti. Nielen
politikov, ale aj každého z nás.
Je na čase začať myslieť aj
v praktickom živote na prostredie okolo nás. Topoľčianky budú
čistejšie bez skládok odpadu,
bez dymu z vypaľovania záhrad,
keď budeme konečne dávať
triedený odpad tam kam patrí,
do kontajnerov, keď majitelia
svojich psov, po tom ako vykonajú biologickú potrebu, po
nich odstránia výkaly tak, aby
sme sa nebáli o naše deti pre nezodpovednosť iných.
A stačí naozaj tak málo, začať od seba. Pre tých, ktorým je

blízky šport, je to rok zimnej
olympiády v kanadskom Vancouveri, kde nám naši športovci
vybojovali kompletnú sadu medailí, ale kde aj nenaplnili všetky
naše nádeje.
Netreba zúfať, môžeme sa
ešte tešiť na futbalové majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike so začiatkom 11. júla. Bude
sa na čo pozerať.
Našu krajinu okrem celosvetových udalostí čakajú júnové
voľby do parlamentu, ktoré
v mnohom napovedia, aké smerovanie budeme v budúcich štyroch rokoch mať. Zodpovednosti sa nezbavia ani tí, ktorí neprídu voliť! Slovensko si svoju
krízu pretrpelo už druhýkrát.
Najprv to bolo po roku 1989
a teraz znova trpký chlebík okusujeme pre nezodpovednosť
iných.
Nádejame sa len, že sme
z najhoršieho vonku. Pre našu
obec je tento rok rokom zníženého rozpočtu, ktorý nás
v príjmoch a výdavkoch vrátil
o štyri roky späť. Ale je to aj rok,
kedy sa začnú realizovať zmeny
meniace tvár obce rekonštrukciou časti stredu obce. A navyše
ku koncu roka nás čakajú komunálne voľby a to bude znova
čas na hodnotenie uplynulého
obdobia a voľby budúcnosti
nášho takmer trojtisícového
spoločenstva.
V neposlednom rade to bude rok nových udalostí pre každého z nás. Či už budú smutné,
veselé, príjemné alebo menej
príjemné, bude to súčasťou nášho života jedinečného a neopakovateľného.
Preto sa tešme z prebúdzania prírody k novému rastu.
Nestrácajme nádej v to, že tento kúsok zeme a času nám bol
darovaný s láskou.
Vážme
si
tento
dar
a napĺňajme zmysluplne tento
rok svojím životom.
Za redakciu Kazík Roman
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Členovia fotoklubu FoTOP súťažia…
Spätná väzba v akejkoľvek
oblasti ľudskej činnosti je nesmierne dôležitá a pre fotografiu
to platí obzvlášť. Pretože iba tak
sa môže autor - fotograf dozvedieť, či jeho práca má zmysel, estetickú hodnotu a hlavne, kde
urobil chybu.
Dňa 25. februára 2010 sa
v Krajskom osvetovom stredisku
(KOS) v Nitre konala vernisáž
k otvoreniu výstavy fotografií
amatérskych fotografov, súťažiacich v regionálnom kole už tra-

dičnej amatérskej fotografickej
súťaže AMFO 2010. Aj náš fotoklub FoTOP bol oslovený organizátorom súťaže, KOS Nitra, zapojením sa do súťaže. Výzvu nakoniec prijali piati členovia fotografi
amatéri. Odbornej porote predsedal Mgr. Jozef Sedlák a členovia poroty boli Mgr. Rudolf
Lendel a Mgr. František Tomík,
všetko veľké mená slovenskej fotografie. Prvé miesto v kategórii
„Farebná fotografia“ si odniesol
Ing. Radimír Siklienka za sériu pia-

tich profesionálne zvládnutých
fotografií z ríše zvierat: Haja červená, Jasoň červenooký, Dudky,
Vlci a Vydra riečna. Fotografie
presvedčili porotu dobrou prácou s dlhým ohniskom, kompozíciou a dramatičnosťou situácií
zvierat v ich prirodzenom prostredí. Čestné uznania v kategórii
„Čierno-biela fotografia“ boli
udelené autorom Vladimírovi
Bošanskému, ktorého Pierko na
vode dýchalo ľahkosťou a vizuálnou čistotou a Ing. Miloslavovi
Brandtovi, ktorého fotografia
Poézia vidieka pripomínala odkaz

piktorialistickej fotografie z prelomu 19. storočia. Svojimi prácami sa prezentovali aj Pavol Čepček a Richard Horný.
Všetci menovaní postupujú
aj do krajskej súťaže AMFO
2010, ktoré sa bude konať
v Leviciach. Záverom by som ešte
uviedol ten fakt, že všetky súťažné fotografie si budú môcť občania prezrieť na pripravovanej výstave fotografií v našej obci
v mesiaci máj. Bližšie informácie
k podujatiu budú zverejnené na
webovej stránke fotoklubu
a obce.
- kultúra -

Príroda a krajina
Fotoklub FoTOP Topoľčianky
v spolupráci s obcou Topoľčianky, Krajským osvetovým strediskom v Nitre a Hotelom Zámok
Topoľčianky usporiada v dňoch
1. - 7. mája 2010 v reprezentačných priestoroch zámku v Topoľčiankach medzinárodnú výstavu fotografií na tému Príroda
a krajina. Vystavovať budú naši
priatelia z Litoměříc Petr
Hermann a Karel Pech, členovia
Slovenského klubu fotografov
prírody a členovia fotoklubu
Poézia vidieka.

FoTOP v Topoľčiankach. Súčasťou expozície bude aj reprezentatívna kolekcia fotografií v minulom roku zosnulého vynikajúceho slovenského fotografa
prírody Ing. Miroslava Zumríka.
Sprievodným podujatím bude workshop pod vedením profesionálneho fotografa na tému
Makrofotografia. Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach sledujte na www.fotop.sk.
Ing. Radimír Siklienka
FoTOP Topoľčianky

Autor fotografie Ing. Miloslav Brandt, FoTOP

ZO SZZ Topoľčianky bilancovala
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov mala pred rokom 254 členov a tohto
roku pri bilancovaní svojej činnosti na výročnej členskej schôdzi (VČS) dňa 26. 2. 2010 mala
250 členov. Je to organizácia početná, čomu zodpovedá aj mnohostranná činnosť. Organizuje
prednášky pre členov a záujemcov, zájazdy Záhradkár Trenčín,
Arborétum Mlyňany, v minulosti
sa zúčastňovala aj zájazdov do
Rakúska. Vlani sme usporiadali už
6. ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku. Ide o akciu, ktorá pomáha k výraznému zlepšeniu
vzhľadu obce. Zabezpečili sme
pre každého člena po jednom
kuse výpestku sliviek JOJO odolných voči chorobe šárke.
Dovezených bolo 300 kusov, zvyšok sa rozpredal záujemcom.
V spolupráci s p. farárom Mgr. A.
Ižoldom sme zabezpečili litánie
na počesť sv. Urbana, patróna vinohradov,
svätenie
vína
v decembri 2009. V apríli sme
uskutočnili výstavu a degustáciu
vín odbornou degustačnou komisiou v počte 17 členov.
Zúčastnilo sa jej 76 vystavovateľov so 166 vzorkami vín.
Z domácich vystavovateľov získalo titul Šampióna víno z Lesov SR,
O. Z. Topoľčianky. Zlaté medaily
získali Víno Beňo, M. Toman a R.
Kováč. Sympatickou akciou je
ochutnávka mladých vín, ktorá

bola 15. 1. 2010. Zabezpečili
sme taktiež na náklady ZO SZZ
stráženie vinohradov na jeseň
2010.
Veľmi úspešnou bola akcia 2.
ročník Vinobrania 2009, ktoré sa
po dohode s vedením Mikroregiónu Tríbečsko stalo zároveň 1.
ročníkom Tríbečských vinárskych
slávností za účasti viacerých obcí
nášho regiónu a folklórnych súborov. Pre históriu je potrebné
pripomenúť, že s tradíciou vinobraní prišla naša organizácia za
úzkej spolupráce s vedením
Národného žrebčína, š. p. Topoľčianky a s obcou Topoľčianky.
Pri nástupe nového roka
2010 sa prezentovali naši vinári
vareným vínom do ranných hodín. Uskutočnili sme 15. ročník
záhradkársko-vinohradníckeho
posedenia dňa 23. januára 2010
v príjemnom prostredí, nálade,
bohatej tombole a dvoma kapelami. Významným počinom je
vstup našej organizácie do
Požitavskej vínnej cesty, ktorá má
otvoriť nové možnosti našim
úspešným vinárom.
Organizované akcie sú zaujímavé nielen pre členov ZO SZZ,
ale aj pre ostatných občanov obce. Šíria dobré meno nielen ZO
SZZ, ale aj menu obce Topoľčianky. Jedným dychom je potrebné dodať, že ide o akcie finančne náročné. Nebolo by ich
možné realizovať bez príjmov zí-

skaných z výroby v pálenici. Hoci
drvivá väčšina vytvorených zdrojov odchádza do štátu vo forme
spotrebnej dane z liehu a dane
z príjmu, ďalej na náklady prevádzky pálenice (plyn, elektrina, voda, platy páleníkov…), predsa len
pri dobrom hospodárení sa dá
ušetriť nielen na činnosť organizácie, ale aj na investičné zveľadenie pálenice, nakoľko ide
o technológiu zastaranú a opotrebovanú. V roku 2009 sme vymenili hlavný kotol a prepojovacie rúry k chladičom. V tomto
roku plánujeme výmenu rektifikačného kotla a chladičov.
Dňa 26. februára 2010 sa
uskutočnila VČS ZO SZZ Topoľ-

čianky za účasti 157 členov. Okrem prijatia programových dokumentov bolo zvolené aj nové zloženie jedenásťčlenného výboru
a trojčlennej kontrolnej a revíznej
komisie. Konkrétnych funkcionárov z členov výboru si zvolia na
výborovej schôdzi dňa 9. marca
2010.
Želám novému výboru ZO
SZZ Topoľčianky, aby sa mu darilo udržať doterajšiu úroveň života organizácie a mne zostáva dodať, že mi bolo cťou vykonávať
funkciu predsedu v tejto príjemnej spoločnosti.
Ing. Miloslav Rajčan
predseda ZO SZZ Topoľčianky

Otvorenie 15. ročníka Záhradkársko – vinohradníckeho posedenia.
Autor fotografie Ing. Jozef Haspra
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Pierko na vode.

Autor fotografie Vladimír Bošanský, FoTOP

Z matričných záznamov roka 2009
Počet občanov k 1.1.2009
2821
Počet občanov k 1.1.2010:
2818
Z toho: 1 222 žien, 1 148 mužov,
448 detí a mládež do 18 r.
Priemerný vek: 40,72 roka
Deti do 15 rokov:
338
z toho dievčatá:
161
chlapci:
177
Deti od 16 do 17 rokov: 110
z toho dievčatá:
59
chlapci:
51
Občania od 18 do 98 rokov:
2 370
z toho ženy:
1 222
muži:
1 148
Cudzinci s trvalým pobytom na
území našej obce 21
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská:
dospelí: 2 460
deti: 338
Národnosť česká:
dospelí:
10
Národnosť maďarská:
dospelí:
8
Národnosť iná:
dospelí:
2
Narodených celkom: 22
z toho 10 chlapcov, 12 dievčat.
Zomrelo celkom: 23
z toho 9 mužov, 14 žien.
Prihlásených občanov na trvalý
pobyt 52
Odhlásených občanov z trvalého
pobytu 32
Najstarší občania:
Mária Laktišová, nar. 3.5.1908
Valéria Velbová, nar. 9.2.1913
zomrela 8.3.2010

Sidónia Foltánová, nar. 3.7.1913
Štefánia
Fridrichová,
nar.
27.12.1913
Františka
Petrovičová,
nar.
21.1.1915
Eugénia
Jurášeková,
nar.
14.3.1915 zomrela 16.1.2010
Amália Bltová, nar. 20.12.1916
zomrela 9.8.2009
Anna Kazíková, nar. 9.9.1917,
zomrela 5.5.2009
Ján Kadiš, nar. 1.9.1918
Ján Pulpitel, nar. 24.8.1919
Jozefína
Kazíková,
nar.
10.8.1919
Paulína
Kraváriková,
nar.
4.9.1919
Alojzia
Hasprová,
nar.
10.11.1919
Paulína
Némešová,
nar.
27.11.1919, zomrela 26.9.2009
Sobáše:
Obec Topoľčianky – matrikárka
obce zapísala do knihy manželstiev v obci Topoľčianky 55 sobášov
z toho Topoľčianky: 25 cirkevných a 30 občianskych sobášov
Hostie:
2 cirkevné
Žikava:
1 cirkevný
(z celkového počtu sobášov bolo
8 sobášov uzatvorených s cudzincami)
Z celkového počtu 55 sobášov
bolo 11 sobášov občanov našej
obce.
Mária Partlová
matrikárka obce

Zmena v ambulancii pre deti a dorast
Od 1. 4. 2010 sa sťahuje Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast z Parkovej ulice na Hlavnú ulicu č. 74 v Topoľčiankach.
Ambulantné hodiny: Pondelok – piatok: 7.30 - 11.30 h, 13.00 - 14.30
hod.: poradne a objednaní pacienti. V prípade mojej neprítomnosti
akútne stavy v čase od 13.00 – 15.30 hod. vybavia lekári:
Pondelok: DA Topoľčianky alebo DA MUDr. Zhorelovej (nám. A.
Hlinku Zl. Moravce)
Utorok: DA MUDr. Kováčovej alebo MUDr. Nyulassyovej (Poliklinika
Zl. Moravce)
Streda: DA MUDr. Krištofíka (Jednoobvod Hviezdoslavova Zl.
Moravce)
Štvrtok: DA MUDr. Kardoša alebo MUDr. Šedivej (Poliklinika Zl.
Moravce)
Piatok: DA toho lekára, kto má v tento deň LSPP (vypísané na LSPP
v Zl. Moravciach)
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) je denne na Poliklinike v Zl.
Moravciach: Pracovné dni: 15.30 hod. – 21.00 hod. V dňoch pracovného voľna, v soboty a v nedele: 8.00 hod. – 20.00 hod.
MUDr. Helena Ragasová

Oznam
Tak, ako každý rok, aj v roku 2010 sa uskutoční liečebný pobyt
pre deti s rodičmi alebo starými rodičmi do Chorvátska. Pobytu sa
môžu zúčastniť deti choré pre alergické a kožné ochorenia. V prípade
záujmu a voľných miest môžu s nami cestovať aj zdravé deti. Turnus:
od 11. 6. 2010 – 20. 6. 2010 na Porečskej riviére v hoteli Delfín
s polpenziou. Turnus: od 20. 8. 2010 – 29. 8. 2010 v Lanterne
v elegantných apartmánoch s možnosťou dokúpenia si polpenzie.
Pri oboch zájazdoch odchádza autobus z Topoľčianok. Počas pobytu deti denne inhalujú a rehabilitujú s možnosťou každodennej lekárskej starostlivosti a poskytnutia potrebných liečiv. Informácie
a prihlášky obdržíte v Detskej ambulancii v Topoľčiankach.
MUDr. Helena Ragasová

Prehľad počasia za rok 2009

Priemerná mesačná teplota
Vodné zrážky
Január
-2,4 °C
38,0 mm
Február
0,7 °C
59,3 mm
Marec
4,7 °C
64,3 mm
Apríl
14,2 °C
10,5 mm
Máj
15,9 °C
46,5 mm
Jún
18,0 °C
82,6 mm
Júl
21,7 °C
33,7 mm
August
21,4 °C
37,8 mm
September
17,6 °C
15,5 mm
Október
9,5 °C
91,2 mm
November
2,9 °C
60,5 mm
December
1,3 °C
88,9 mm
Priemerná ročná 10,4 °C
628,8 mm
teplota:
Január 2010
-2,9 °C
41,9 mm
Február 2010
0,7 °C
46,6 mm
Vykazované teploty vzduchu sú primerané pre náš región. Ako nepostačujúce sa javia vodné zrážky v letných mesiacoch, najmä v septembri, keď priemer zrážok v tomto mesiaci za obdobie od roku 1986 je 47,7 mm. Opačne
vyznievajú zrážky za mesiac október, ktoré v dlhodobom sledovaní zaostávajú len za októbrom 1994, kedy napršalo 99,7 mm.
Matúš Šabík

Nahliadli sme do matriky
november 2009 - marec 2010
Narodili sa:
Christian Rybár, rodičia Štefan Rybár a Eva Lukáčová, Hlavná 14
Michaela Valachová, rodičia Ľuboš Valach a Pavla Valachová, Hrádza 4
Michaela Záhorská, rodičia Ivan Záhorský a Timea Zimmermannová,
Holešovská 30
Sofia Stanková, rodičia Juraj Stanko a Ing. Zuzana Stanková,
Partizánska 21
Veronika Chrenová, rodičia Marcel Chren a Magdaléna Chrenová,
Machulinská 7
Sabína Tóthová, rodičia Michal Tóth a Romana Krčmárová, Mlynská
8/C
Peter Jančo, rodičia Ing. Peter Jančo a Mária Jančová, Mlynská 8/D
Melánia Radka Šútorová, rodičia Radoslav Šútor a Slávka Šútorová,
Litoměřická 43
Dominika Šabová, rodičia Martin Šabo a Jana Šabová, Mlynská 36
Nina Cibirová, rodičia Mgr. Martin Cibira a Mgr. Martina Cibirová, Pod
Hájom 18
Emilio Belmenen, rodičia Ing. Aaron Jorge Belmenen Vergara a Mgr.
Eva Lukáčová, Žitavanská 33
Sobáš uzatvorili:
Róbert Chren a Denisa Maceková 13. 2. 2010 Topoľčianky
Opustili nás:
Štefan Čepec, Španielsko, zomr. 26.8.2009 vo veku 36 rokov
Vojtech Smatana, Športová 14, zomr. 7. 1. 2010 vo veku 85 rokov
Eugénia Jurášeková, Dlhovského 52, zomr. 16. 1. 2010 vo veku 94
rokov
Ing. František Benčať, Mlynská 22, zomr. 17. 1. 2010 vo veku 80 rokov
Karol Kováč, Športová 42, zomr. 19. 1. 2010 vo veku 77 rokov
Ing. Alexander Chren, Hlavná 176, zomr. 31. 1. 2010 vo veku 55
rokov
Karol Švec, Lipová 9, zomr. 21. 2. 2010 vo veku 63 rokov
Anna Bieliková, Hlavná 69, zomr. 27. 2. 2010 vo veku 84 rokov
Alojz Bielik, Machulinská 25, zomr. 6. 3. 2010 vo veku 63 rokov
Valéria Velbová, Hlavná 25, zomr. 8.3.2010 vo veku 97 rokov
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Z verejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného dňa 25. 2. 2010
Po procedurálnych častiach
rokovania informoval prednosta
obecného úradu p. Segíň o stave
úloh z posledného zastupiteľstva: o zverejnení ponuky na prenájom kina a o stave procesu zrušenia pamiatkovej ochrany na
stavbu kolkárne v parku.
Starosta p. Mesko následne
informoval o dianí v obci za posledné obdobie:
- 30.12. sa konal tradičný farský
ples
- 31.12. pred DKS bolo privítanie
nového roka s ohňostrojom
a vatrou samostatnosti
- 16.1. sa konala krojová zábava za účasti 31 krojovaných párov

- 18.2. bola fašiangová zábava,
pred ktorou sa konala tradičná
rozlúčka s fašiangom v obci,
za ktorú poďakoval folklórnej
skupine Topoľnica a dychovej
hudbe Podhrušovan.
Z investičných akcií pripomenul nasledovné:
- k 1.3. bude podpísaná zmluva
na rekonštrukciu hasičského
domu
- pred podpisom je aj zmluva na
rekonštrukciu Materskej škôlky SNP
- je schválený projekt na rekonštrukciu časti námestia od Žikaveckej po Litoměřickú ulicu
s prvou etapou rekonštrukcie
vodovodu v mesiaci máj

Rozpočet obce Topoľčianky na rok 2010
Bežné príjmy (v euro)

rok 2010

Daňové príjmy - výnos dane z príjmov

480 227

Daňové príjmy - daň z nehnuteľnosti

67 525

Daňové príjmy - dane za špecifické služby

63 896

Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku

53 100

Nedaňové príjmy - administr. poplatky a iné poplatky a platby

74 100

Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné granty a transfery
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:

200
500
385 931
1 125 479

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: prevod FP z roku 2009

Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky (v euro)
01.1.1 Výdavky verejnej správy
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/
01.7.0 Transakcie verejného dlhu

0
38 378

1 163 857
rok 2010
335 059
2 100
4 551
10 600

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

4 360

04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť

1 000

04.5.1 Cestná doprava

7 000

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

64 649

06.4.0 Verejné osvetlenie

19 160

08.1.0 Rekreačné a športové služby

10 400

08.2.0.3 Klubové a špeciál. kultúr.zariadenia - DKS
08.2.0.5 Knižnica
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - Miestny rozhlas
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - MŠ
09.1.2. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - SpŠÚ
09.1.2. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ

9 320
300
550
137 240
13 175
368 624

09.6.01 Základné vzdelávanie - Školská jedáleň, ŠKD

35000

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - starším občanom, opatrovateľky

58 310

10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:

600
1 081 998

kapitálové výdavky
01.1.1.6 Verejná správa

3 200

04.4.3 Výstavba - nové akcie

30 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:

33 200

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

48 659

Rozpočtové výdavky spolu

1 163 857

- do 8.3. je v rozhodovaní projekt
na celkové odkanalizovanie obce v hodnote cez 4 mil. EUR
- v marci predkladáme projekt
na druhú etapu rekonštrukcie
námestia.
V ďalšom vzali poslanci na
vedomie podrobnú správu hlavného kontrolóra obce Ing.
Pavkova o plnení rozpočtu obce
za rok 2009.
Poslanci schválili rozpočet na
rok 2010 ako vyrovnaný vo výške
1 163 857 EUR (bližšie v inej časti) a takisto schválili výhľadový
rozpočet na roky 2011 a 2012.
Následne schválili vrátenie
príjmov základnej školy na prevádzkové účely a schválili sadzbu
pri odpredaji obecných pozemkov na rok 2010 za 1 m2 a to
6 EUR pri pozemkoch, ktoré občan dlhodobo používa a 15 EUR
pri ostatných.
Z inventarizácie konanej ku
koncu roka 2009 poslanci schválili vyradenie neupotrebiteľného
a poškodeného majetku obce.
Schválili zmluvu zo ZS vodárňami o právach a povinnostiach pri rekonštrukcii vodovodnej siete.
V žiadostiach sa prejednali:
- Materská škôlka Cintorínska
rekonštrukcia sociálnych zariadení bude ak zvýšia financie
- Ľubica Rakovská – prenájom je
možné riešiť až po odchode
MUDr. Ragasovej
- Fotoklub FoTOP – podpora pri
výstave
fotografií
bude
z prostriedkov rozpočtu
- M. Kúsek – prenájom kina na
diskotéku – vec odročená na
dôkladnejšie prerokovanie
- NOSPA s.r.o. – prenájom zdravotného strediska, vyžiadané
sú bližšie informácie
- TATRAN n.o. – investície do
opráv budov a komunikácií
podľa možností rozpočtu
- Ž. Bohatá – rozšíriť nájom – riešiť až po odchode MUDr. Ragasovej
Vážení spoluobčania,

blíži sa jarné obdobie, a to
je čas na „upratanie záhrad“ po
zimnom oddychu . V zmysle zákona o odpadoch je zakázané
zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a z parkov jeho spaľovaním. Za
nerešpektovanie zákazu je možné uložiť pokutu do výšky
165,96 €. Tento rok sme pristúpili k alternatíve odvozu drobného biologického odpadu (lístia,
trávy,
vypletej
buriny, konárov a prútia) na
centrálnu skládku. Skládka sa
nachádza pri „Martonovom jarku“. Na toto miesto sa do konca apríla môžu vyvážať konáre
a prútie. Chcem však dôrazne
upozorniť, že len biologický odpad rastlinného pôvodu. Lebo

- Dychová hudba Podhrušovan
– príspevok na nástroje je možné čerpať z rozpočtu
- K.O. FRUITS – riešenie prenájmu časti garáží je navrhnuté
vyňatím z nájomnej zmluvy
a následne na tieto priestory
uzavrieť zmluvu so záujemcom
- Buksus Garden – prenájom parcely 764/3 (genofondová záhrada) schválený na 10 rokov
- Slovenský zväz chovateľov
m.o. – príspevok na výročie bude z kapitoly reprezentačné
- MUDr. Ragasová predĺžený nájom do 1.4.2010
- odpredaj časti parcely 339/3
o výmere 3 m2, ktoré sú pod
stavbou Hradná Stráž
- zámena alebo odkúpenie zisteného pozemku v strede záhrady p. Rafaja bola odročená
V interpeláciách odznelo:
- Kazík R. – upozorniť správu
ciest na ničenie vozoviek ťažkými vozidlami na uliciach Hostianska a Machulinská
- Preradenie ochranného pásma
parku na 2. stupeň, pričom
návrh bol na úplné rušenie
ochrany, informáciu predniesol
starosta
- Štefčík – tiež upozornil na
otrasy pri preprave nákladov
po ulici Hostianska, informoval
sa o pokračovaní v budovaní
kanalizácie a upozornil na čiernu skládku odpadu v priestoroch štadióna
- Beňovič – požiadal o úpravu
priestorov vo dvore zdravotného strediska na parkovanie,
upozornil na častejšie odvážanie triedeného odpadu z kontajnerov
- Mašír – upozornil na blížiace sa
jarné práce a s tým spojené vypaľovanie trávy a spaľovanie
odpadu v záhradách
Na otázky odpovedali J. Mesko – starosta a A. Segíň – prednosta.
Z poznámok vybral
Ing. Kazík Roman
niektorí naši „poriadkumilovní“
spoluobčania na toto miesto vyvážajú aj komunálny a stavebný
odpad, čím znehodnocujú už vynaloženú prácu a nemalé finančné prostriedky. Tiež devastujú okolitú prírodu, čo vrhá zlé
svetlo na všetkých občanov
Topoľčianok.
Každý občan pri riešení odvozu bioodpadu (konárov, prútia, lístia, trávy a pod.), respektíve nadrozmerného stavebného
a komunálneho odpadu (škridlová krytina, omietky, betóny,
nábytok, penový polystyrén, polyetylénové fólii a pod.) má kontaktovať pracovníkov Obecného
úradu, respektíve priamo prednostu obce na tel. čísle 630
1222, mobil: 0908057223.
pokračovanie na 8. strane
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Futbal je najmä o peniazoch
Areál TJ Tatran Topoľčianky
už dlhé roky chátra. Predstavitelia
Tatranu Topoľčianky, n.o. sa ocitli v začarovanom kruhu, pretože
o „európske“ peniaze požiadať
nemôžu. Nemajú totiž vysporiadané pozemky.
Tatran Topoľčianky, n.o. má
tri mužstvá. Starších žiakov, dorast a A-mužstvo. Pre „áčkarov“
a dorastencov začína jarná časť
ligy 13. marca, žiaci začínajú až
17. apríla. „Mladších žiakov nemáme, pretože sa rodí málo detí. Navyše, FC ViOn Zlaté Moravce vždy do svojho košiara stiahne
veľa mladých futbalistov,“ hovorí Ivan Truchlík, tajomník topoľčianskej telovýchovnej jednoty.
Kameňom úrazu sú pozemky. Na pôde Tatranu sa momentálne nepripravujú žiadne projekty. Stavebným prácam či zmenám
infraštruktúry
bránia
nevysporiadané pozemky. „Od
hlavnej brány až po dostihovú
bránu máme 75 vlastníkov pôdy.
Každý tam má určitý slíž. Pokiaľ
sa pozemky nedajú do poriadku,
nebudeme môcť požiadať o
granty alebo peniaze z eurofondov.“
Tatran dobehla minulosť.
V poslednej dobe sa
v spolupráci s obcou ako-tak zrekonštruovali strechy, Tatran zainvestoval do plynofikácie objektu.
Tatran Topoľčianky aj napriek tomu, že nie je vlastníkom, každoročne prispieva na údržbárske
a režijné náklady. „Za to, ako to
tu vyzerá môže fakt, že dlhé ro-

ky sa do tohto objektu nič neinvestovalo. Za dva roky sa nedá
dostihnúť 20 rokov ničnerobenia.“
Družstvo mužov momentálne v rámci I. triedy okupuje posledné 16. miesto. Prečo sa futbal
v Topoľčiankach dostáva do slepej uličky? „Bohužiaľ, v dnešnej
dobe
je
futbal
najmä
o peniazoch. V minulosti sa, najmä tento dedinský, hrával pre radosť. Teraz od nás mladí hráči
chcú iba peniaze.“
Záujem o futbal je v Topoľčiankach veľmi nízky. Tajomník
klubu sa sťažuje najmä na neochotu ľudí pomôcť. „V druhých
obciach sa organizujú všelijaké
súťaže, tomboly. U nás nič. Keď
aj chceme trochu zvýšiť vstupné
na 20-30 centov, tak tých pár ľudí, čo sem chodí, iba frfle,“ ponosuje sa.
Korupcia vo futbale bola, bude aj je. Najväčším parazitom na
futbale je korupcia. Tá od „horskej ligy“ siaha až do tých najvyšších futbalových sfér. „Ryba
smrdí od hlavy. Slovenský futbalový zväz by túto situáciu mal riešiť. Namiesto toho si však každý
zakrýva oči. Našiel sa jeden obetný baránok (Vladimír Wänke pozn.red.) a odvtedy sa nič nerobí.
Ako sa hovorí: „Psy brešú, karavána ide ďalej“. My na regionálnej úrovni s tým nič nenarobíme.
Keby som sa o niečo pokúsil, tak
ja prídem o svoje miesto ako prvý. To je slovenská realita,“ uzatvára Ivan Truchlík.
- Michal Červený -

Šachisti ŠK Topoľčianky v 2. lige
na konečnom 3. mieste
Šachisti ŠK Topoľčianky boli
po 7. kole dokonca na čele druholigovej tabuľky s dvojbodovým
náskokom, ale svoju šancu na
historický postup nevyužili.
V P. Bystrici získali len 1 bod
z 2 zápasov za remízu s domácim
A tímom a prekvapujúcu prehru
2,5:5,5 s P. Bystricou B. Napriek
tomu však ešte bolo možné postúpiť: po „povinnom“ víťazstve
6:2 s poslednou Belušou bol
v poslednom kole na programe
zápas
pravdy
s
vedúcou
Prievidzou B. Ten však zvládol lepšie líder tabuľky a po výsledku 3:5
zaslúžene súťaž vyhral. Na ŠK
Topoľčianky tak zostalo „len“ 3.
miesto, keď pred nimi skončili ešte N. Zámky B.
Predstavme si teraz jednotli-

vých hráčov „bronzového“ tímu.
Prvú šachovnicu hájil veľmi
úspešne Ľuboš Debnár, získal 4
body z 5 partií za 3 výhry a 2 remízy a dosiahol performance (Rp)
2475 bodov, čo je výkon na úrovni medzinárodného majstra.
Sezóna sa vydarila aj ďalším
dvom hráčom v poradí, Patrik
Pinter získal 8,5 b z 11 partií (Rp
2407) a Marián Horváth 7 b z 11
(Rp 2261), čo sú výkony vysoko
nad ich aktuálny rating. Ondrej
Hudoba získal na začiatku 3/3
z toho nakoniec bolo 5,5/11 (Rp
2125) a Ján Tomka (4/8, Rp
2096). Karolína Pinterová (3/5,
Rp 2124) a najmä Dušan
Záhorský (2,5/3; Rp 2334) hrali
výborne. Po slabšom začiatku sa
dobre rozohral Róbert Šabík, zí-

dokončenie zo 7. str.
V súčasnosti je v obci 6 zberných miest na separovaný zber.
Doteraz bol vývoz pomerne zložitý, ale v súčasnosti je už zabezpečený pravidelný vývoz separovaných komodít. Veľké nedostatky sú s „červenými“
kontajnermi na tetrapaky, v ktorých je viac ako 50 % papiera
a ostatného komunálneho odpadu. Podobne je to aj v „žltých“ nádobách, ktoré sú určené na „kelimky“ z jogurtov, fólie a PE fľaše zo saponátov. Táto
nedisciplinovanosť má za následok, že odberateľ kontajner neodvezie a musí nasledovať ručné pretriedenie, čo je časovo a finančne
náročné.
Dôrazne
žiadame občanov, aby obaly
z tetrapakov a „kelimky“ pred
vhodením do nádoby opláchli,
nakoľko zvyšky potravín spôsobujú vznik plesní a zápach.

Odberateľ takto znehodnotené
vyseparované suroviny nepreberie. Neustále sa zhoršuje aj disciplína pri vývoze PET fliaš.
Občania „nezošľapujú“ fľaše a
vozením „vzduchu“ nám náklady na ich vývoz stúpli o 40%.
Z dôvodu týchto nedostatkov sa
nám nedarí znižovať náklady na
likvidáciu odpadov.
V priebehu mesiaca apríl
obecný úrad zabezpečí zber
opotrebovaných batérii a akumulátorov a 25. mája 2010 sa
zrealizuje zber elektroodpadu.
Dúfam, že spolupráca obecného úradu a občanov v oblasti
triedenia a likvidácie odpadov sa
bude v budúcnosti neustále
zlepšovať a skvalitňovať v prospech životného prostredia a pre
blaho nás občanov a budúcich
generácií.
Bc. Anton Segíň
prednosta OcÚ

Záber z posledného nástupu lyžiarskeho výcviku žiakov 7.ročníka na zjazdovke ,,Martonka", ktorý je najvyšším kopcom v dolnom konci Topoľčianok.
Fotoarchív ZŠ.

skal 4,5/9 (Rp 2049) a pripíše si
takisto nejaké plusové body do
svojho ratingu. Vladimír Botto
uhral jedinú remízu z 3 partií.
Oporami na zadných šachovniciach boli Štefan Valovič (4,5/7;
Rp 2122) a Martin Podhorský
(5/8, Rp 2114). Petrovi Frajkovi sa
nedarilo (0/6) a tiež rovnako

Gabrielovi Fazekašovi.
Poďakovanie patrí všetkým
hráčom ŠK, ktorí dôstojne reprezentovali našu obec a rovnako
náš okres. Na úspechu sa podieľalo aj príjemné prostredie v DKS,
za čo ďakujeme vedeniu obce a
pracovníčkam kultúry.
-pp-ph-

PLÁN ŠPORTOVÝCH, CHOVATEĽSKÝCH
A KULTÚRNO–SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
V NŽ TOPOĽČIANKY V ROKU 2010
26. 3. Zasadnutie rád plemenných
kníh
9. 4. Stretnutie chovateľov v Topoľčiankach, seminár
1. 5. Deň otvorených dverí
22. 5. Deň predajných koní
28. 5. Verejné záprahové sústredenie
29.-30. 5. CAN – Národné preteky
dvojzáprahov
13. 6. Dostihy
26.-27. 6. AEGON CUP – Cena NŽ
Topoľčianky parkúr
3. 7. SVP – voltíž
4. 7. Dostihy

10.-11. 7. Majstrovstvá SR v drezúre
1. 8. Dostihy
14.-18. 8. Sústredenie slovenskej
záprahovej reprezentácie
9.-12. 9. DAP neoficiálne majstrovstvá Európy v dvojzáprahoch
25.-26. 9. Finále pohára ZCHKS –
parkúr
3. 10. Dostihy
16.-17. 10.Vytrvalostné preteky
23. 10. HUBERTUS
6. 12. Mikuláš v Národnom žrebčíne
Topoľčianky
29. 12. Zimný deň otvorených dverí
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