júl, číslo: 2/2010, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Pozvánka na Kultúrne leto
Čas neúprosne letí a kalendárny rok sa dostáva do obdobia,
ktoré má určite každý z Vás najradšej.
Je to obdobie leta, obdobie
dvojmesačných prázdnin, kedy si
deti oddýchnu od svojich školských povinností a my dospelí sa
formou dovoleniek snažíme zabudnúť na každodenné problémy a načerpať nové sily.
Letné obdobie v Topoľčiankach sa už tradične spája s organizáciou kultúrneho leta.
Aj tento rok pracovníčky oddelenia kultúry v spolupráci s komisiou kultúry pri OZ v Topoľčiankach sa snažili pre Vás pripraviť zaujímavý program, ktorý
Vám spríjemní nedeľné odpoludnia počas mesiacov júl – august
2010.

Tak ako po minulé roky, dávame priestor domácim súborom
a tiež interpretom, ktorí ešte
v Topoľčiankach v rámci kultúrneho leta nevystupovali. Hlavnými organizátormi kultúrneho
leta 2010 sú obec Topoľčianky
a JMF ZOO SR – Zámok
Topoľčianky, na ktorého historickom nádvorí sa predstavia jednotlivé súbory či interpreti.
Som rád, že aj napriek hospodárskej a finančnej kríze sa nám
podarilo zabezpečiť finančné
prostriedky na toto podujatie, za
čo chcem všetkým poďakovať.
Sponzormi kultúrneho leta
sú:
Obec Topoľčianky, JMF ZOO
SR – Zámok Topoľčianky, Úrad
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja, Slovenské elektrárne a.s.

FS ROZSUTEC zo Žiliny, KL 2009.

– člen skupiny Enel, Dexia banka
Slovensko a.s. a ViOn a.s.
Verím, že jednotlivé súbory
a interpreti Vám svojimi vystúpeniami spríjemnia nedeľné odpo-

Fotoarchív: Ing. Miloslav Brandt

ludnia a Váš potlesk bude pre
nich tou najväčšou odmenou.
Juraj Mesko
starosta obce

Nech Tvoja cesta je naša cesta…
Týmito slovami, ktoré sa inšpirujú jednou z mládežníckych
piesní, sa obraciam na Vás, drahí
čitatelia, drahí farníci. Robím tak
v čase, ktorý je pre obyvateľov
Topoľčianok a tiež pre mnohých
ľudí na širokom okolí známy
Škapuliarskou púťou v Topoľčiankach.
Od detstva som počúval príbehy mnohých mojich rodákov,
ktorí sem, do Topoľčianok, rok čo
rok putovali pešo, či iným spôsobom v čase konania púte.

Obdivoval som tých ľudí, ktorí
vedeli na konkrétnu pozvánku
Pána Ježiša: „Hľa, tvoja matka“
odpovedať pravidelne raz do roka tým, že opustili svoje domovy
a vydali sa na cestu. Zvolili si
Ježišovu cestu, vybrali si Ježišov
štýl života a po vzore sv. apoštola
Jána postavili Pannu Máriu doprostred svojej rodiny ako neomylný maják pravej vernosti
Kristovi a jeho Cirkvi. Koľko harmónie potom vnášala Panna
Mária rok čo rok do ich osobného

Očakávame návštevu

Topoľčianky privítajú účastníkov MATIČNÉHO SLOVENSKÉHO
FESTIVALU SLOVENSKEJ MLÁDEŽE dňa 3. júla 2010.
Program bude nasledovný: 9.00 hod. privítanie za doprovodu
DH Podhrušovan. Osobné privítanie starostom obce p. Jurajom
Meskom a predsedom MO MS Mgr. Štefanom Klečkom.
Návšteva NÁRODOPISNÉHO MÚZEA za doprovodu Anny
Lukáčovej a Mgr. Márie Kuklovej.
Návšteva Národného žrebčína – chov koní, drezúra.
12.00 hod. obed v DKS.
ZUBRIA OBORA – doprovod starostom obce p. Jurajom
Meskom a Mgr. Štefanom Klečkom, predsedom MO MS.
ZÁMOK – historická časť.
VINÁRSKE ZÁVODY - pri tomto posedení vystúpi FS Topoľnica.
17.00 hod. – rozlúčka s účastníkmi Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže 2010.
Obecný úrad pripraví pri príchode každému účastníkovi
program dňa a drobné pamiatkové predmety.
Tešíme sa na návštevu našich zahraničných rodákov a veríme,
že naše prostredie ich očarí a budú sa dobre cítiť.
Anna Lukáčová

Škapuliarska púť 2009, zverenie dievčat.

duchovného života a do ich rodín! Koľko vecí, ktoré sa už zdali
neriešiteľné, sa vyriešilo práve tu,
pred Pannou Máriou v Topoľčiankach!
Drahí čitatelia, spoločne
s mnohými z Vás sa iste zhodneme v tom, že tu, v Topoľčiankach,
sme dedičmi veľmi slávnej náboženskej histórie a vznešenej duchovnej cesty. Stali sme sa týmito
dedičmi z Božej vôle prejavenej
v rozhodnutí Matky Cirkvi v dávnom r. 1686, kedy vzniklo
Škapuliarske bratstvo v Topoľčiankach. Zbožná grófka Alžbeta
vtedy otvorila brány svojho panstva Božej Matke, a tá nemeškala
chrániť Boží ľud v rôznych histo-

fotoarchív RKFÚ Topoľčianky

rických epochách. A my z tohoto
odvážneho gesta grófky Alžbety
dodnes čerpáme duchovné milosti.
Preto teraz, keď nás už len
pár dní delí od našej Škapuliarskej
púte v Topoľčiankach, úprimne
žičím každému, kto si nájde čas
na tieto riadky, aby sa nebál i v
tejto modernej dobe otvoriť brány svojho domu Panne Márii,
Ježišovej i našej Matke.
Prajem Vám požehnanú a radostnú púť 2010, počas ktorej sa
pri Panne Márii dá opäť rozhodnúť pre Ježišovu cestu plnenia
Otcovej vôle.
Anton Ižold
administrátor farnosti
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Mal rád Topoľčianky a obdivoval Požitavie
Každoročne od roku 1990
chodil do Topoľčianok na Škapuliarsku púť, ale v tomto roku už
bohužiaľ nepríde. Profesor teológie Mons. ThDr. Jozef Koukl,
emeritný litoměřický biskup, zomrel 22. mája 2010 vo veku 83
rokov. Známy bol nielen vo svojej
diecéze, kde bol biskupom od
roku 1989, ale poznali ho aj tisíce
pútnikov, ktorí prichádzali na púť
do Topoľčianok. Bol hlavným celebrantom na sobotnej večernej
svätej omši, ktorá sa koná pred
nedeľnou púťou. Mal radosť, keď
videl pred sebou niekoľko tisíc
ľudí, ktorí mu v jeho diecéze chýbali.

Mons. Jozef Koukl sa narodil
8.novembra 1926 v Brne. Mladosť prežil v Břeclavi, kde bol jeho
otec profesorom na gymnáziu.
Po maturite v Brne študoval od
roku 1945 v Prahe na teologickej
fakulte. Za kňaza bol vysvätený
23.apríla 1950 a ako kaplán začal
pôsobiť v Sokolove. Vojenskú
službu vykonával u PTP na rôznych miestach v Čechách, ale aj
vo Zvolene na Slovensku. Po
skončení vojny bol administrátorom a farárom na viacerých farnostiach. Od roku 1970 pôsobil
v Litoměřiciach v kňazskom seminári ako spirituál. V roku 1974
bol promovaný na doktora teoló-

gie a v tom istom roku začal prednášať na teologickej fakulte morálnu teológiu už ako profesor.
Neskoršie sa stal kanonikom kapituly u Všechsvätých v Prahe na
Hrade. Dňa 26. júla 1989 bol menovaný za diecézneho biskupa
v Litoměřiciach.
Do Topoľčianok prichádzal na
pozvanie už nebohého pána kanonika Emila Scheimera. Poznali
sa z rokov päťdesiatych, kedy boli spolu vo vojenskom pracovnom
tábore. V posledných rokoch na
Škapuliarsku púť do Topoľčianok
pozýval Mons. Jozefa Koukla nový správca farnosti Mgr. Anton
Ižold.

„Ku Márii, ku milej Matièke...“
324. výroèie púte
POZÝVA BOŽIE DETI
RÍMSKOKATOLÍCKY
FARSKÝ ÚRAD
v Topoľčiankach

NA TOHTOROČNÚ
324. ŠKAPULIARSKU PÚŤ
14. – 18. JÚLA 2010

P R O G R A M:
TRÍDUUM PRED PÚŤOU
(trojdňová duchovná príprava)
Streda 14. júla 2010:
18.00 hod. - Sv. omša - „Katolícky pozdrav“
(Mons. Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.)
Štvrtok 15. júla 2010:
18.00 hod. - Sv. omša - „Znamenie kríža a prežehnanie sa“
(Mons. ThDr. Pavol Zahatlan)

Po sv. omši: - sviečková procesia do zámku,
litánie v zámku, slávnostné eucharistické
požehnanie z balkóna zámku,
mládežnícky program na kalvárii
24.00 hod. - Sv. omša pre mladých na Kalvárii
(Mgr. Pavol Hudák)
do 3.00 hod. – Eucharistická adorácia v kostole
NEDEĽA 18. júla 2010:

5.00 hod. - Sv. omša pre slovenských pútnikov
v kaplnke zámku
6.00 hod. - Sv. omša pre maďarských pútnikov
v kaplnke zámku (Mgr. Igor Písečný)
SOBOTA 17. júla 2010:
7.00 hod. - Sv. omša pre slovenských pútnikov
v kostole (ThLic. Daniel Dian)
Od 15,00 hod. - Sviatosť zmierenia
8.30 hod. - Slávnostná sv. omša pre maďarských
15.00 hod. - Sv. omša
pútnikov v kostole (ThDr. Attila Józsa, PhD.)
(novokňazi nitrianskej diecézy)
9.30 hod. - Prijatie do Škapuliara
16.30 hod. - Krížová cesta pre maďarských pútnikov
(pri kríži pod lipou)
17.15 hod. - Hodinky ku Škapuliarskej P. Márii
10.30 hod. - Slávnostná koncelebrovaná sv. omša
(v kostole)
17.30 hod. - Prijatie do Škapuliara (pri kríži pod lipou) na Kalvárii: J. Exc. Mons. Dominik Tóth, emeritný
bratislavsko-trnavský pomocný biskup
18.00 hod. - Krížová cesta pre slovenských
l6.00 hod. - Hodinky ku Škapuliarskej P. Márii
pútnikov pod vedením seminaristov
(v kostole)
- Sv. omša pre maďarských pútnikov
Všetkých pútnikov s radosťou pozývame!
v kostole (vsdp. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár pre
maďarských veriacich)
RKFÚ Topoľčianky
19.00 hod. - Prijatie do Škapuliara
(pri kríži pod lipou)
MLÁDEŽ:
20.00 hod. - Koncelebrovaná sv. omša na Kalvárii
Karmelfest – pútnické stretnutie mládeže
za biskupa Josefa Koukla
v Topoľčiankach od 16.-18. júla 2010, viac info a prihláška
(hlavný celebrant J. Exc. Mons. prof. ThDr. Viliam
na: www.karmelfest.sk alebo na tel. č.: 0915 583 725
Judák, PhD. nitriansky sídelný biskup)

Piatok 16. júla 2010:
18.00 hod. - Sv. omša - „Modlitba Anjel Pána“
(Mons. ThLic. Marián Dragúň)

Keď bol otec biskup v Topoľčiankach, vždy si našiel čas spoznávať historické zaujímavosti
a prírodné krásy Požitavia. Prešiel
všetko, od Veľkého Inovca, kde
sa zapísal aj do pamätnej knihy,
až po Žitavský luh. Obdivoval
Hrušov, Arborétum Mlyňany
a ďalšie skvosty Požitavia. Bol veľmi dobrý spoločník a prítomných
pobavil aj priliehavými vtipmi.
Bolo mi cťou sprevádzať otca
biskupa Jozefa pri jeho návštevách v Topoľčiankach po celom
Požitaví, ale aj na iných miestach
Slovenska. Mal rád Slovensko
a mal tu veľa priateľov.
Na jeho pohrebe nechýbali
ani zástupcovia z Topoľčianok
a okolia, ktorých viedol správca
farnosti Mgr. Anton Ižold. Na zádušnej svätej omši v Katedrále
sv.Štefana v Litoměřiciach bolo
prítomných veľa biskupov, kňazov a veriacich. Pochovaný bol
29.mája 2010 v biskupskej hrobke na mestskom cintoríne.
Zostane v našej pamäti ako vzácny človek, dobrý kňaz a priateľ
mnohých ľudí v Topoľčiankach
a na Slovensku.
Autor textu a foto:
PaedDr. Ondrej Valach
Sú ľudia, ktorí majú svoje rodisko ďaleko od kraja , kde leží
naša obec. Hoci sú často vzdialení stovky kilometrov, sú nám veľmi blízki. Takým bol emeritný litoměřický biskup Mons. Josef
Koukl, ktorý po osemdesiattriročnej pozemskej púti, 22.mája
predstúpil pred tvár Stvoriteľa.
V našich pamätiach zostáva
spomienka na jeho pravidelné
návštevy počas púte ku Škapuliarskej Panne Márii. Jeho osobnosť
patrí neoddeliteľne k duchovnému dedičstvu našej obce.
Preto aj pri tohtoročnom požehnaní z balkóna priečelia zámku si pripomenieme nielen kanonika Emila Scheimera, ale aj
Mons. Josefa Koukla.
Za redakciu R.Kazík

Volebné valné zhromaždenie MO MS
v Topoľčiankach
Volebné valné zhromaždenie
sa konalo 23. mája 2010 podľa
programu odsúhlaseného na výborovej schôdzi. Na VZ MO MS
sa zúčastnili:
Hostia: Ing. Mária Mihalíková
- riaditeľka Domu MS v Nitre,
Michal Dodok – predseda OV MS
v Zlatých Moravciach, Juraj
Mesko – starosta obce Topoľčianky. Po slávnostnom uvítaní a
oboznámení prítomných s programom p. A. Lukáčová, predsedníčka MO MS predniesla správy o
činnosti MO MS za volebné obdobie 2007 – 2010. Správa bola
odoslaná do ČÚ MS v Martine.
Správu o hospodárení za
uplynulé obdobie pripravil Ing.
Peter Grossman a predniesla
predsedníčka revíznej komisie p.
Marta Mrázová.
Voľby: Do výboru MO MS na
nasledujúce obdobie boli navrhnutí: Ing. Peter Grossman, Eva
Grossmanová, Miroslav Hosťovecký, Marta Kazíková, Mgr.
Štefan Klečka, Roman Kováč a
Anna Lukáčová.
Za predsedu MO MS bol zvolený Mgr. Štefan Klečka. Do revíz-

nej komisie boli navrhnutí Marta
Mrázová, Magdaléna Nováková,
Ing. Magdaléna Valová. Za predsedníčku bola zvolená Ing.
Magdaléna Valová. Voľby do
ústredných orgánov MS: MO MS
navrhuje nasledujúcich kandidátov: za predsedu – Ing. Jozef
Markuš, DrSc., za členov výboru
MS: Ing. Mária Mihalíková,
Michal Dodok, MUDr. Svetozár
Hikl. Za predsedu DV MS: Ing.
Jozef Lukáč, za člena DV MS: Ing.
Magdaléna Valová.
Súčasťou slávnostného zhromaždenia bola spomienka na
príležitostné významné výročia –
100 rokov od narodenia nórskeho spisovateľa Björnstjerna
Björnsona a 90. výročie uzatvorenia Trianonskej mierovej zmluvy
– pripravila p. Marta Kazíková.
Odstupujúci členovia výboru
MO MS, resp. z funkcie: A. Lukáčová, D. Kniebüglová, A. Orolínová, M. Mrázová a J. Krta boli
odmenení knižnými darmi.
Prítomní hostia poďakovali
dlhoročnej predsedkyne p. A. Lukáčovej za jej obetavú prácu, ktorá sa dobrovoľne vzdáva funkcie

Výmena generácií
autor foto: Marián Strečka

predsedníčky po vyše dvadsaťročnej svedomitej práci pre matičné hnutie počas 7 volebných
období. Hlavnou náplňou bolo
poznávanie histórie vlastnej obce
a histórie vlastného národa, čím
sa sledovalo zvyšovanie národného povedomia.
Slávnostné
zhromaždenie
spestrila svojim programom folklórna skupina Topoľnica. Zhromaždenie bolo ukončené hymnickou piesňou „Kto za pravdu
horí...“
Marta Kazíková

Pred 100 rokmi sa narodil nórsky obranca
Slovákov BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON
Björnstjerne Björnson (8. 12.
1832 Kvikne, Nórsko - 26.4.1910
Paríž, Francúzsko) - veľká postava demokracie a kultúry nielen severskej,
ale aj svetovej. Jeho dielo - básne,
novely, romány i drámy vynikajú veľkou umeleckou hĺbkou. Jeho známa
báseň „Milujeme túto krajinu“ sa stala textom nórskej štátnej hymny.
Mladšej generácii na Slovensku
už znie toto meno takmer cudzo.
Dejinné zvraty a búrlivý vývoj postupne vytláčali z vedomia slovenskej spoločnosti meno tohto nórskeho spisovateľa a verejného činiteľa.
Všetky jeho literárne práce sa zaoberali závažnými časovými a sociálnymi problémami. Björnsonova
osobnosť sa z nich prihovára ku
všetkým národom, najmä k tým ma-

lým a utláčaným. Ešte za svojho života si vyslúžil epiteton Tolstoj severu a
od Švédskej akadémie Nobelovu cenu za literatúru v roku 1903.
Kým svet ho poznal skôr cez literárne dielo, u nás v srdci Európy by
sme ho mali spoznať skôr pre humanistický postoj, ktorým odsúdil národnostný útlak Slovákov v RakúskoUhorsku. B. B. bol presvedčený, že
mierovou cestou možno odstrániť
sporné otázky medzi národmi a štátmi. Všímal si, že v Európe nie sú národnostné pomery usporiadané na
princípoch spravodlivosti, že viaceré
národy sú predmetom útlaku.
Do sŕdc nášho ľudu sa zapísal v
rokoch 1907 a 1908 svojím neohrozeným a obetavým bojom za práva
slovenského národa na samostatný

TRIANON – vzkriesenie Slovenska
V júnových dňoch sme si pripomenuli 90. výročie uzatvorenia
TRIANONSKEJ MIEROVEJ ZMLUVY. 4. júna 1920 podpísali tento nielen historický, ale dodnes medzinárodne a vnútroštátne právne platný dokument
vo francúzskom VERSAILLES v letohrádku TRIANON pri Paríži. Táto zmluva
bola súčasťou série mierových zmlúv dohodnutých v Paríži po skončení
1. svetovej vojny. Potvrdila rozpad RAKÚSKO-UHORSKA, stanovila hranice
nástupníckych štátov a vyčlenenie Slovenska zo zaniknutého Uhorska a po
prvý raz od základu stanovila hranice medzi Slovenskom a Maďarskom.
Štefan Osuský, generálny tajomník čsl. delegácie v Trianone povedal:
„Vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým
Uhorskom, vyúčtovanie účtov popísaných od vrchu až dolu krvou, utrpením
a biedou môjho národa“. Trianonská zmluva je listinou, ktorá znamenala
vzkriesenie Slovenska a jeho uvedenie do kultúrneho sveta, rovnako prvý raz
vymedzila pojem Slovensko ako určitý historický, geografický a právny celok
v medzinárodnoprávnom dokumente prvoradého významu.
Marta Kazíková

kultúrny a politický život, keď brutálne maďarizačné úsilie uhorskej vlády
vrcholilo.
Stal sa advokátom Slovákov v
Uhorsku. Verejne sa vo svetovej tlači
vyjadril k udalostiam v Černovej.
Nezostal ľahostajný k udalostiam,
keď na Slovensku uzavreli tri gymnáziá, keď MS musela ukončiť svoju
činnosť a vyučovanie slovenčiny sa
postupne obmedzilo iba na niektoré
nižšie stupne škôl.
Slovenský spisovateľ S. H.
Vajanský, ktorý ako prvý u nás začal
prekladať Björnsonove diela do slovenčiny, po týchto udalostiach vyzýva
Slovákov k vďačnosti.
Chceli sme sa mu zavďačiť pamätníkom, jeho meno malo byť vytesané do brala
Slávny architekt Dušan Jurkovič
mal predstavu, ale jeho snahy zostali
nesplnené. Pamätník mal stáť v
Demänovskej doline v Nízkych
Tatrách. Meno Björnson malo byť vytesané do bralnej skaly. Nápis mena
mal byť vo výške 100 m nad
Demänovským potokom a pod menom nápis, ktorého autorom bol básnik Vladimír Roy a znel:
„Krivdu si bil pravdou, keď mrak
sa nad Tatrami vznášal.
Dnes v lúčoch slobody vďačne Ťa
ctí naša zem!“
Naša národná podlžnosť voči
Björnsonovi nie je splatená. V životnom slovenskom priestore pripomína
tohto velikána iba jedna pamätná
tabuľa v Bratislave.
Marta Kazíková

3

Poznať svoju históriu –
znamená zvýšiť svoje
národné povedomie
Členovia MO MS a členovia ZO
SZZP a Klubu seniorov z Topoľčianok
sa rozhodli uskutočniť poznávací zájazd do svojho krajského mesta
NITRA.
Aký nenáročný cieľ! Veď Nitra
bola desaťročia naším okresným mestom. Program, ktorý bol ponúknutý,
oslovil však mnohých. A tak 25. mája
2010 sa uskutočnila naša poznávacia
exkurzia s nasledovným programom.
NITRIANSKY HRAD – 1. zástavka.
Hrad bol budovaný a mnohými nájazdmi ničený, vypaľovaný od 9. až do
konca 20. storočia. My sme ho našli
nádherne zrenovovaný, dôstojný, majestátny svedok tisícstoročnej histórie
SLOVÁKOV. Navštívili sme katedrálu,
ktorá sa skladá z troch chrámových
priestorov: kostol sv. Emeráma, kde
sa nachádzajú relikvie slovenských
svätcov – najvzácnejšia relikvia SV.
CYRILA; ďalej „gotického horného
kostola“ a najmladší je „dolný kostol“.
DIECÉZNE MÚZEUM – nachádza
sa na nádvorí hradu. Bolo otvorené 5.
júla 2007. Približuje návštevníkovi
chrámové poklady zo 17. – 19. storočia.
BISKUPSKÝ PALÁC – dvojposchodová budova, súkromné sídlo biskupa, t. č. OTCA BISKUPA VILIAMA
JUDÁKA.
ZOBOR – BENEDIKTÍNSKY KLÁŠTOR – oboznámili sme sa s históriou,
ktorá sa začala iste ešte pred príchodom sv. CYRILA a METODA. Žiaľ, písomné doklady nie sú zachované.
Videli sme však torzo kláštorného
chrámu a aj budovu, ktorá slúžila posledným rehoľníkom do roku 1950!
Budovu prebralo zdravotníctvo a pristavili k nej ďalšie trakty. Pred rehoľným domom je cintorín, kde pochovávali mníchov.
KALVÁRIA /213 nm/ - ďalšia vyhľadávaná dominanta Nitry. Tu vďaka
p. riaditeľke DOMU MS Ing. MÁRII
MIHÁLIKOVEJ a jej spolupracovníčke
p. Ing. MIROSLAVE ZAUJCOVEJ, ktoré nás prevádzali od začiatku nášho
putovania pridal sa k nám Dr.
JAROLÍM KOPRDA, znalec histórie
BENEDIKTÍNSKeHO KLÁŠTORA na
Zobore a významných osobností našich dejín, najmä JURAJA SZELEPČÉNIHO POHRONCA. Oboznámil nás
s uvedenými témami v CHRÁME
MATKY BOŽEJ, kde sme z vďačnosti
MATIČKE zaspievali pieseň „Ó,
MÁRIA BOLESTIVÁ“. Potom sme navštívili Misijný dom, v ňom MISIJNÉ
MÚZEUM, kde sme obdivovali predmety pochádzajúce z celého sveta,
kde pôsobili a pôsobia slovenskí misionári – kde šíria kresťanstvo a kultúru.
Záverom nám premietli film o živote ľudí, najmä detí trpiacich na
AIDS v Afrike a pôsobenie „slovenskej sestry“ medzi nimi.
Ako zhodnotiť zážitky tohto
dňa? Spoznali, ba objavili sme Nitru z
iného pohľadu. Poznáme ju spravidla
z potrieb prozaických, každodenných.
Bolo by veľmi žiaduce, aby ju
takto spoznala naša mládež a uvedomila si, že je to MESTO našich miest.
Anna Lukáčová
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KULTÚRNE LETO 2010
Obec Topoľčianky
JMF ZOO v SR - stredisko Zámok
Vás srdečne pozývajú na KULTÚRNE LETO,
ktoré sa uskutoční na nádvorí Zámku Topoľčianky
4. júl 2010
18.00 hod.

MDO TOPOĽANČEK
Otvorenie KULTÚRNEHO LETA 2010

11. júl 2010 FS TOPOĽNICA a DH PODHRUŠOVAN 8. august 2010
17.00 hod. Topoľčianky
17.00 hod.

TRAMP SONG
country skupina

18. júl 2010 SKÝCOVANKA
17.00 hod. dychová hudba Skýcov

15. august 2010
17.00 hod.

INOVEC
folklórny súbor Zlaté Moravce

25. júl 2010 ELIŠKA HORNÁ a JEJ HOSTIA
17.00 hod. čarovný svet muzikálových
a operetných melódií

22. august 2010
17.00 hod.

JADRANKA
populárna speváčka
balkánskych piesní

29. august 2010
17.00 hod.

ROBO KAZÍK
populárny spevák

1. august 2010 MARIACHI SIN FRONTERAS
17.00 hod. tradičné mexické piesne

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

Podujatie podporili:

Z Inaugurácie poštovej známky Zámok Topoľčianky

Dňa 18. júna 2010 sa v
priestoroch historického klasicisticko-renesančného zámku v Topoľčiankach uskutočnila inaugurácia novej poštovej známky za
účasti mnohých významných
hostí.
Autorom návrhu je Doc. Igor
Benca, akademický maliar, dekan
FVU Banská Bystrica.
Rytina je dielom grafika a rytca svetového formátu, Františka
Horniaka, rodáka zo Žikavy.
V tento deň bola uvedená do

Slávnostná inaugurácia

filatelistického života pričinením
Slovenskej pošty a POFISU i príležitostná obálka (FDC) s priliehavými pečiatkami, ktorých auto-

Úvod slávnosti začal príchodom posledných majiteľov zámku, manželov
Habsburgovcov
Autor foto: Dušan Mihok

Autor foto: Dušan Mihok

rom je tiež rytec František
Horniak. Na podujatí sa zúčastnili spomínaný autor a rytec, riaditeľka odboru pôšt Ing. J.
Brichtová, riaditeľ kancelárie GR
SP, a.s. Ing. M. Lieskovský, prezident Svetového spoločenstva sv.
Gabriela Dp. J. Vallo, podpredseda NSK PhDr. J. Vančo, akademický maliar Doc. M. Činovský,
šéfredaktor časopisu Merkur
Revue - Ing. Z. Fritz, starosta Juraj
Mesko a vedúca Zámku Topoľčianky L. Vargová.
Podujatie začalo príchodom
posledného majiteľa zámku arcivojvodu Jozefa Augusta Habsburga a manželky, arcivojvodkyne Augusty, ako i hradných pánov z Hrušova, v podaní p.
Hosťoveckého a p. Kmeťovej
a členov občianskeho združenia
Leustach. Slávnostnú inauguráciu známky sledovalo vyše 300
divákov, ďalej členovia Klubu F.
Horniaka a filatelisti z blízkeho i

Milé deti,
každý pondelok počas
prázdninových mesiacov Vás
pozývame stráviť popoludnie
v čase od 13:00 do 16:00 hodiny v kruhu svojich kamarátov
v obecnej knižnici, kde budú
pre Vás pripravené rôzne hry,
súťaže a tvorivé dielne s množstvom zaujímavého materiálu
a techník na vytvorenie vlastnoručne vyrobených darčekov
a ozdôbok na skrášlenie svojej
izbičky.
Spoločne budeme vytvárať
korálikové šperky a šperkovničky, závesné dekoratívne predmety z farebných kartónových
a vlnitých papierov, maľovanie
na sklo, obrázky vytvorené servítkovou technikou a mnoho
iných milých drobností podľa
Vášho záujmu.
Srdečne Vás pozývame už
v pondelok 12. júla 2010
o 13:00 hod. do Obecnej knižnice v Topoľčiankach a tešíme
sa na stretnutie s Vami!
Podujatie finančne podporili:
Nitriansky
samosprávny
kraj a obec Topoľčianky
Prázdninové pozvanie
pre deti
Pozývame deti v sprievode
svojich rodičov alebo starých
rodičov na tradičné prázdninové výlety za vodou.
V tomto roku Vám chceme
ponúknuť dva výlety tohto druhu.
Na jeden Vás pozýva OBEC
TOPOĽČIANKY a druhé letné
osvieženie vo vode Vám ponúka Rada rodičov pri ZŠ Topoľčianky.
Bližšie informácie týkajúce
sa dátumu výletu, miesta výletu
a ceny Vám budú včas oznámené prostredníctvom obecného
rozhlasu.
Záujemcovia o výlety sa budú môcť v obidvoch pozvaniach
prihlasovať v Obecnej knižnici
Topoľčianky osobne alebo informovať sa na telefónnom čísle 037/6301263.
ďalekého okolia. Prítomní boli
i zahraniční hostia - filatelisti z Tatabányi.
Sponzorsky sa na inauguračnej slávnosti podieľali Zámok
Topoľčianky, Obec Topoľčianky
riaditeľstvo NŽ v Topoľčiankach a
Lesy SR OZ Topoľčianky. Program
svojou prítomnosťou spestrili,
okrem už spomínaných historických postáv, folklórna skupina
Topoľnica a deti zo ZŠ Topoľčianky
svojím vystúpením za čo im
všetkým patrí vďaka. Po skončení
podujatia sa uskutočnila autogramiáda autorov.
Mgr. Michal Sládek
Ing. Pavol Hudec
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Kde bolo, tam bolo, v sedemdesiatejsiedmej krajine…
Dňa 19. mája 2010 sa v DKS
Topoľčianky konal XIII. ročník súťaže v umeleckom prednese prózy s názvom „Rozpoviem Ti rozprávku”, ktorej organizátorom je
Obec Topoľčianky. Práve rozprávkami sme si opäť pripomenuli
najvýznemnejšieho zberateľa a
zapisovateľa ľudových rozprávok
PAVLA DOBŠINSKÉHO, ktorý sa
venoval tejto práci celý život a je
to najmä jeho zásluha, že sa nám
ľudové rozprávky zachovali v takom množstve. Posolstvo tejto
súťaže je tiež v tom, že chceme,
aby deti objavili kúzlo v čítaní,
ktoré v každom čitateľovi podporuje predstavivosť, fantáziu, vcíti
sa do deja, vie si predstaviť opisovanú krajinu, rastliny ktoré tam
rastú, bytosti a živočíchy, ktoré v

nej žijú. Aj týmito slovami sme sa
snažili prednášajúcich i poslucháčov nabádať k čítaniu všeobecne,
k čítaniu rozprávok, neskôr vo
vyššom veku k čítaniu cestopisov,
náučnej literatúry i beletrie.
Pozvanie do súťaže prijalo deväť plnoorganizovaných základných škôl z okresu Zlaté Moravce.
V obecenstve sa do rozprávok započúvali žiaci piatej triedy
našej základnej školy. Štvorčlenná
porota v zastúpení preds. MO MS
A. Lukáčovej a troch prítomných pani učiteliek vyhodnotila a
ocenila nasledovných žiakov :
1. miesto Nikola Brojová – ZŠ
Topoľčianky, 2. miesto Barbora
Bošanská - ZŠ Pribinova 1, Zl.
Moravce, 3. miesto Radoslava
Danková – ZŠ Štefana Moysesa,

Výhercom súťaže srdečne blahoželáme

Tesárske Mlyňany. Cenu MO MS
v Topoľčiankach získal: Matúš
Barát – ZŠ Topoľčianky. Diplom a
ocenenie za účasť dostali aj ostat-

ní súťažiaci. Súťažiacim srdečne
blahoželáme a všetkým želáme
veľa krásnych zážitkov pri čítaní.
- kultúra -

Škôlka plná zážitkov

Zo života hornej škôlky

Možno je symbolické, že práve pod krásnym a mohutným topoľom vyrastá nová generácia topoľčianskych detí. Detí, ktoré majú v našej materskej škole pohodu a možnosť získavať veľa užitočných informácií, vedomostí, zručností a návykov. Charakter procesu výučby
v materskej škole vystihla už pred viac ako 170 rokmi grófka Mária
Terézia Brunswicková, zakladateľka prvých detských opatrovní na
Slovensku: „Tieto malé deti sa tak vyučujú, že ani nevedia či sa učili
a celý deň trávia tak, že si myslia, že sa len hrajú.“ Vďaka za to, že
skutočne vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch. V 21. storočí chápeme hru ako koncepčne a metodicky premyslenú, vzájomne nadväzujúcu a v príslušnom kontexte usporiadanú
pedagogicko - didaktickú aktivitu. Hru prenášame do rôznych zaujímavých akcií, ktoré počas celého školského roku pre deti pripravujeme. Posledný mesiac jún v našej školičke bol veselý aj smutný. Radosť
sme videli v očkách našich deti pri hľadaní pokladu, ktorý nám pripravili pracovníčky obecného úradu p. Chrenová a p. Brandtová spolu so
študentkami. Za sladké odmeny pre deti k ich sviatku ďakujeme COOP
Jednote a za darčeky Západoslovenským vodárňam Nitra. Týždeň detskej radosti pokračoval rozprávkovým dňom, športovou olympiádou,
pečením koláčikov a samozrejme veselou diskotékou. Dňa 17. júna
sme si pripravili už 8. ročník environmentálnej výstavy „Strom premien“ v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre, Správou
Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Obecným úradom v
Topoľčiankach. Na našej výstave sa prezentovali aj sluchovo postihnuté deti zo špeciálnej materskej školy v Bratislave, ako aj deti z celého
okresu Zlaté Moravce. Krásne ekohračky naše deti vyrobili spoločne
so svojimi rodičmi. Bolo nám smutno pri lúčení s našimi predškolákmi,
ktorí v septembri už budú školáci. Spoločne sme im zaželali veľa sily,
aby sa im písmenka vždy darili. Melanchólia ale rýchlo opadla, veď v
septembri už čakáme nových kamarátov a naša školička bude znovu
plná detí. Zážitky prežité v materskej škole ostávajú dlho v pamäti
detí. Zážitok sa spája so šťastím. Keď dieťa prežije deň plný pohody
a zážitkov, je šťastné a to je náš cieľ.
Autor textu a foto:
Bc. Zuzana Siklienková, učiteľka MŠ na ul.SNP

Záver školského roka spestrili deťom v Materskej škole na Cintorínskej ulici žiaci a pedagógovia zo ZUŠ v Zlatých Moravciach. Prišli
medzi nás s pekne pripraveným koncertom.

Na úvod nám pani učiteľka G. Šabová porozprávala o ich škole a o
tom, čo všetko sa v nej učia. Pozornosť škôlkarov bola sústredená na
spev, tanec a hru na hudobných nástrojoch. Deti sa o jednotlivých
hudobných nástrojoch dozvedeli veľa zaujímavého a poučného.
Spoznali husle, gitaru, keybord, bubny, harmoniku, trúbku, priečnu
flautu a flautu. Príjemným prekvapením bolo aj to, keď si deti mohli
samé vyskúšať hru na bicie nástroje. Na záver sme si všetci spolu zaspievali známu pesničku: „Keď si šťastný…“. Koncert sa deťom veľmi
páčil a výkony účinkujúcich odmenili silným potleskom. Ešte raz ďakujeme všetkým účinkujúcim umelcom zo ZUŠ v Zl. Moravciach za
krásny umelecký zážitok. Pekný úspech dosiahol Matejko Tencer (4r.),
ktorý v krajskom kole literárno – výtvarnej súťaže Zlaty Dônčovej v Nitre
získal ocenenie za výtvarnú prácu: „Vláčik Tomáš“. Maťkovi všetci srdečne gratulujeme.
Adriana Fialová, riaditeľka MŠ

MDD v Topoľčiankach s najmenšími

Dňa 31. mája 2010 ožil Dom kultúry v Topoľčiankach veselým
džavotom detí z materských škôl, ale aj detí, ktoré ešte škôlku nenavštevujú a zavítali sem so svojimi mamičkami. Vo veľkej sále DKS sa
mohli stretnúť s rozprávkovými postavičkami – ježibabou, princeznou,
Pipi Dlhou Pančuchou, vodníkom Gustom, pirátom či rytierom. Pri
každom z nich ich čakala malá úloha ako napodobňovanie zvieratiek,
hádanky, prekážková dráha, varenie lektvaru s ježibabou, hľadanie
mapy alebo vyslobodenie princeznej z hradu u trojhlavého draka. Deti
sprevádzali stanoviskami ich pani učiteľky, ktoré im tiež napomáhali
pri plnení súťažných úloh, za ktoré deti získavali vždy jeden kúsok
mapy, ako odmenu za splnenú úlohu. Nakoniec zo šiestich kúskov
poskladali celú mapu, pomocou ktorej sa vydali spoločne hľadať poklad. A verte tomu, že poklad sa našiel. Našiel sa v rozprávkovej truhlici plnej čokoládových dukátov, ktoré deťom porozdával rytier aj s
princeznou. Za pomoc pri organizovaní MDD ďakujeme študentom
PaSA Levice a žiakom ZŠ Topoľčianky. Fotogaléria z podujatia na
www.topolcianky.sk
-kultúra -
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Vodný živel vyčíňal aj v Topoľčiankach

Nepriaznivé klimatické podmienky v mesiaci máj sprevádzané dlhodobými a intenzívnymi
dažďami kulminovali v našej obci
dňa 1. júna, kedy sa v popoludňajších hodinách vylialo koryto
potoka Leveš na ul. Hlavnej a koryto Hostianskeho potoka na ul.
Mlynskej, Tekovskej a ul. Litoměřickej.
Voda v jednotlivých častiach
týchto ulíc začala ohrozovať majetky občanov. Na základe uvedených skutočností bol zvolaný
krízový protipovodňový štáb obce a formou relácie v obecnom
rozhlase výzva k občanom o za-

bezpečenie
jutových
vriec
a osobnú účasť pri záchrane
obydlí občanov v najviac postihnutej oblasti.
Za pomoci občanov, ktorí reagovali na našu výzvu a členov
Dobrovoľného hasičského zboru
v Topoľčiankach sa nám podarilo
„navrecovať“ 150 ton piesku,
ktorý sme zabezpečili z lomu
z Hostia a pomocou ktorého sa
nám podarilo vytvoriť nepriepustné hrádze a tak ochrániť majetky občanov.
Okrem týchto najviac postihnutých oblastí bolo vytopené veľké množstvo pivničných priesto-

Dominik Klučiar

Ing. Jaroslav Hrdlovič

rov na rôznych uliciach našej
obce, ktoré spôsobila vysoká hladina spodnej vody, alebo intenzívne tečúca dažďová voda
z okolitých polí.
Chcem využiť tento priestor
a srdečne sa poďakovať všetkým
občanom našej obce, ktorí reagovali na výzvu v obecnom rozhlase a akoukoľvek mierou
prispeli k záchrane majetku spoluobčanov, ktorí boli postihnutí
týmto vodným živlom.
Zvlášť moje poďakovanie patrí veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru v Topoľčiankach p.
Jaroslavovi Orolínovi a všetkým

členom DHZ v Topoľčiankach,
ktorí aj na úkor spánku a vlastných dovoleniek pomáhali pri
ochrane majetku občanov nielen
v spomínaný 1. jún, ale tiež v nasledujúcich dňoch a tak dokázali,
že „Bohu ku cti a blížnemu na
pomoc“ je ich celoživotným krédom.
Na záver mi neostáva nič iné
ako vysloviť presvedčenie, že takáto situácia, kedy vodný živel
dokázal
svoju
silu,
sa
v Topoľčiankach predlhé roky
opakovať nebude.
Juraj Mesko
starosta obce

Prvomájový fotografický víkend v Topoľčiankach
V piatok 30. apríla 2010 privítali historické priestory Zámku
v Topoľčiankach medzinárodnú
výstavu fotografií pod názvom
Príroda a krajina. Súčasťou jej
slávnostnej vernisáže bol komorný gitarový koncert Mertz Guitar
Duo v podaní Karola Kompasa
a Vladimíra Ondrejčáka. Hlavným
organizátorom výstavy bol fotoklub FoTOP Topoľčianky, ktorého
členovia nainštalovali takmer 150
fotografií od viacerých autorov.
Spoluorganizátormi
podujatia
boli obec Topoľčianky, Krajské
osvetové stredisko v Nitre a Hotel
Zámok Topoľčianky, mediálnu
prezentáciu podporil fotoportál
e-photo. Okrem členov Fotoklubu
FoTOP prezentovali svoju tvorbu
aj hostia z Litoměříc Petr Hermann
a Karel Pech. Slovenský klub fo-

tografov prírody predstavil 30
vynikajúcich fotografií od 30 autorov, členov SKFP. Veľkou cťou
nám bolo ukázať návštevníkom
tvorbu dlhoročného predsedu
Slovenského klubu fotografov
prírody a známeho slovenského
fotografa prírody Ing. Miroslava
Zumríka, ktorý minulý rok tragicky zahynul v holandských
Antilách. Fotografi z Litoměříc,
venujúci sa prevažne krajinárskej
fotografii, predstavili malebnú
krajinu okolia svojho mesta na
sútoku Labe a Ohře v severných
Čechách, členovia FoTOP predstavili výber svojej tvorby so zameraním na flóru, faunu ale aj
krajinársku tvorbu svojich členov.
Expozícia členov SKFP a M.
Zumríka zaujala excelentnými zábermi zo živočíšnej ríše sloven-

Účastníci workshopu pred Zámkom v Topoľčiankach.

Ing. Miloš Brandt

Výstavu slávnostne otvorili starosta obce Topoľčianky Juraj Mesko, riaditeľka
KOS v Nitre Daniela Gundová, predseda SKFP Péter Fodor a predseda fotoklubu FoTOP Radimír Siklienka.
Autor foto: Pavol Čepček

skej, ale aj európskej prírody.
V sobotu 1. mája 2010 si výstavu
prezrelo niekoľko tisíc návštevníkov, ktorí navštívili našu obec pri
príležitosti Dňa otvorených dverí
Národného žrebčína v Topoľčiankach. Výstava bola sprístupnená
verejnosti do piatku 7. 5. 2010.
Pre skutočných zanietencov
fotografie usporiadal fotoklub
FoTOP v spolupráci s Krajským
osvetovým strediskom v Nitre
v nedeľu 2. mája 2010 workshop
s redaktorom portálu e-photo
Karolom Srncom na tému krajinárska fotografia a makro.
Účastníci workshopu si v predpoludňajších hodinách so záujmom
od tohto renomovaného odbor-

níka vypočuli teoretické základy
spojené s prezentáciou fotografií. V priateľskej atmosfére smerovali na lektora mnohé otázky,
ktoré svedčili o vážnom záujme
zúčastnených fotografov o problematiku, ktorej bolo podujatie
venované. Popoludní sme absolvovali praktické fotenie v nádhernom topoľčianskom parku
voňajúcom pestrou zmesou rozkvitnutých májových drevín a bylín. Verím, že podujatie takéhoto
charakteru nebolo v Topoľčiankach posledné a že náš fotoklub FoTOP pripraví v budúcnosti
priaznivcom dobrej fotografie
ďalšie zaujímavé stretnutia.
Radimír Siklienka
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Vážení spoluobčania,
v prvom vydaní Našich
Topoľčianok v roku 2010 som Vás
informoval o získaných dotáciách
z fondov EÚ na základe podaných žiadostí – projektov pre
obec Topoľčianky.
Aj keď nám klimatické podmienky v mesiaci máj veľmi nepriali, dnes môžem konštatovať,
že na všetkých schválených pro-

jektoch sa už začali stavebné práce.
Určite ste si všetci všimli stavebné aktivity na ul. Hlavnej, kde
pracovníci firmy Vodostav začali
s výmenou vodovodného potrubia v úseku od Koprdovho mosta
po hotel Národný dom a to po
oboch stranách ulice.
Následne koncom mesiaca
jún nastupujú pracovníci firmy

Z verejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného 20. mája 2010
Po procedurálnych častiach
rokovania starosta obce Juraj
Mesko informoval o nasledovnom dianí od predošlého zasadnutia:
27. 3. sa konal Beh oslobodenia
a uctenie si padlých kladením
vencov k pamätníku
30. 3. ku Dňu učiteľov sa konal
galaprogram
16. 4. Vinohradnícka sekcia SZZ
pripravila ochutnávku vín s 202
vzorkami
1. 5. sa konal úspešný Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne, otvorenie turistickej sezóny
v obci
7. 5. pripomienka skončenia druhej svetovej vojny za účasti príbuzných popravených partizánov
9.5. oslava Dňa matiek s programom detí
18. 4. začiatok prác na rekonštrukcii Hasičského domu (340
tis. €)
24. 5. odovzdanie staveniska na
dolnej časti Hlavnej ulice 1. etapa
(1 550 tis. €)
28.4. podanie žiadosti na 2. etapu rekonštrukcie stredu obce
(1 mil. €)
pripravuje sa vysprávkovanie
miestnych komunikácií
pripravuje sa postrek proti
ploskáčikovi na pagaštanoch
V časti kontroly plnenia úloh
informoval prednosta obecného
úradu p. Segíň o likvidácii skládok
na Machulinskej a Športovej ulici.
Postupne poslanci prerokovali dokumenty:
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok
2010 – vzali na vedomie
- Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za 2009
- schválili bez výhrad záverečný
účet obce za 2009
- schválili Výročnú správu obce
Topoľčianky za rok 2009
- vzali na vedomie Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2010
- schválili Programový rozpočet
obce na rok 2010
- schválili Plán činnosti hlavného
kontrolóra na 2. polrok 2010
- vzali na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2009
- schválili
VZN
č.8/2010
o umiestňovaní volebných tla-

čovín kandidujúcich subjektov
do parlamentných volieb 2010
V časti žiadosti prerokovali
nasledovné:
- Fa. Milla Top s.r.o. o zmenu
prevádzkového času – vyhoveli pre zhodu s VZN
- J. a M. Gažioví – odpredaj 38
m2 pod nehnuteľnosťou
- Godor B. - predĺženie otváracích hodín – Zelená žaba - neodsúhlasené pre rozpor s VZN
- D. Kazík – umiestnenie reklamnej tabule len s kladným vyjadrením dopravného inšpektorátu
- J. Mesko – odkúpenie časti pozemku č. 788/2 na Mlynskej
ulici – zamietnuté
- M. Cibira – zmena značenia na
Mlynskej ulici – (odročené) na
vyjadrenie dopravného projektanta
- J. Rafaj – postúpenie pozemkov parciel 1346/2 a 1353/4
a 5 - súhlas s vydržaním
- V. Mavler – Žiadosť na dlhodobý prenájom telocvične TJ
Tatran – odročené na pokračovanie v jednaní
- Milk AGRO prenájom kina –
odročené na ďalšie rokovanie
- MUDr. Balco – nájomná zmluva schválená
- Ž. Bohatá - prenájom priestorov do konca roku
- NOSPA s.r.o. – prenájom s právom kúpy – na pokračujúce
jednanie
- M. Valent – prenájom priestorov pre ochrancov prírody – odročené
- skauti – prenájom priestorov dočasne sa vyhovuje
V časti interpelácií vystúpili:
- Ing. Adamičková – úprava a výrub v koryte potoka Leveš
- Ing. B. Paukov predniesol
Správu o kontrole platieb daní
- p. Labajová poškodenie od koreňov lipy pred nehnuteľnosťou
- Mgr. J. Barát – informácie o základnej škole:
- inšpekcia na vzdelávací proces
prebehol monitoring žiakov 9.
ročníka
- škola sa zapojí do mliečneho
a ovocného programu
- p. Beňovič sa vyjadril proti žiadosti o zrušenie jednosmerky
na Mlynskej ulici
R.K.

Enermont na prekládku vzdušného vedenia NN do zeme a v súčinnosti s nimi pracovníci firmy
ViOn s realizáciou nového verejného osvetlenia.
Po ukončení zemných prác sa
začne s výstavbou nových chodníkov, cyklochodníkov, autobusových zastávok a úpravou verejnej zelene.
V prípade priaznivých klimatických podmienok v letnom období je predpoklad ukončenia
uvedených stavebných aktivít na
ul. Hlavnej koniec októbra 2010.
Ďalším objektom, na ktorý
nám boli poskytnuté nenávratné
finančné prostriedky z fondov EÚ
je objekt Hasičského domu
v Topoľčiankach.
S rekonštrukciou tohto objektu sa začalo v mesiaci apríl
a predpoklad dokončenia komplexnej rekonštrukcie je december 2010.
Som rád, že do nového objektu Hasičského domu nám pribudne aj nová technika, nakoľko

v krátkom časovom období nám
pán minister vnútra SR Róbert
Kaliňák odovzdá nové zásahové
hasičské auto značky Iveco.
Taktiež v mesiaci jún 2010 sa
začali stavebné práce na rekonštrukcii MŠ na ul. SNP, na ktorú
sme tiež získali nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ.
Na budove MŠ SNP sa zrealizuje zateplenie budovy, výmena
okien a výmena plynových kotlov.
Harmonogram prác je nastavený tak, aby deti pri nástupe do
nového
školského
roka
2010/2011 1. septembra 2010
sa mohli tešiť z nových zmodernizovaných priestorov objektu
svojej MŠ.
V týchto dňoch prebieha
hodnotiaci proces na MVRR SR
na žiadosti podanej v rámci opatrenia Regenerácia sídiel, kde máme podaný projekt „Revitalizácia
centrálnej časti“ – II. etapa v hodnote 1 000 000 EUR.
Juraj Mesko
starosta obce

Ako sme hlasovali vo voľbách do NR SR
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov vo volebnom okrsku
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú
obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku podľa § 30 Z.č. 333/2004
Počet platných odovzdaných hlasov
Percento zúčastnených voličov

okrsok č. 1

okrsok č. 2

1150

1210

2360

692

810

1502

2

4

6

690

806

1496

685
60,17%

791
66,94%

1476
63,64%

Počet platných hlasov odovzdaných pre čískaždú politickú stranu, politické hnutie :
lo
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
1
Únia - Strana pre Slovensko
2
Strana rómskej koalície - SRK
3
Paliho Kapurková, veselá politická
4
strana
Sloboda a Solidarita
5
Strana demokratickej ľavice
6
Strana maďarskej koalície - Magyar Koal.
7
Partja
Ľudová strana - Hnutie za demokrat.
8
Slovensko
Komunistická strana Slovenska
9
Slovenská národná strana
10
NOVÁ DEMOKRACIA
11
Združenie robotníkov Slovenska
12
Kresťanskodemokratické hnutie
13
Ľudová strana Naše Slovensko
14
Slovenská demokratická a kresťanská
15
únia - DS
AZEN - Aliancia za Európu národov
16
SMER - sociálna demokracia
17
MOST - HÍD
18
SPOLU POČET PLATNÝCH HLASOV
Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu

okrsok
č. 1
5
3
1

spolu

okrsok
spolu
č. 2
3
8
4
7
0
1

3

2

5

75
29

84
28

159
57

0

0

0

41

18

59

19
56
2
1
71
20

15
54
2
5
128
15

34
110
4
6
199
35

91

96

187

0
264
4
685

0
324
13
791

0
588
17
1476

447

535

982

Údaje vypísané zo zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch č.1 a č. 2.

8

Slovenský Červený kríž pozýva...
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Topoľčiankach Vás
opäť po roku pozýva na hromadný odber krvi, ktorý sa bude konať
v priestoroch Domu kultúry a služieb v Topoľčiankach dňa 23.augusta 2010 (t.j. v pondelok) od 8.hodiny ráno.
Sme veľmi radi, že toto podujatie organizujeme už po piatykrát
a tak dúfame, že sa táto akcia stáva tradíciou nielen pre nás ako organizáciu, ale hlavne pre Vás, ako darcov krvi. Vieme, že s niektorými
darcami sa tu stretneme opäť po roku, no iným možno nedovolí zdravotný stav, či iné okolnosti prísť medzi nás. Veľmi nás teší záujem zo
strany ľudí a preto by sme chceli zdôrazniť, že na odber môžu prísť aj
obyvatelia z iných obcí. Ak máte priateľov či známych, ktorí by sa tiež
chceli pridať, budú medzi nami srdečne vítaní.
Taktiež chceme povzbudiť i všetkých tých, ktorí zatiaľ len hľadajú
odvahu , aby sa darcami krvi vôbec stali. Pokiaľ máte viac ako 18 rokov
a zdravie Vám to dovoľuje, neváhajte! Nikdy neviete, či medzi tými,
ktorým Vaša krv pomôže nebude aj niekto z Vašich blízkych.
Na stretnutie s Vami sa teší výbor Miestneho spolku SČK
v Topoľčiankach a pracovníci Mobilnej transfúznej jednotky z Nitry.
MS SČK Topoľčianky

OTVORENIE
novozrekonštruovanej fínskej sauny, ktorá
je v prevádzke od 12. júna 2010.
Každý piatok a v sobotu,
pre dámy od 16.00 - do 18.00 hod.,
zmiešaná sauna od 18.00 – do 20.00 hod.
Bližšie informácie, ako aj možnosť objednať sa osobne,
telefonicky alebo e-mailom na recepcii Zámku, č. t. 7777555.

POZVÁNKA
Miestny spolok
Slovenského Červeného krížav Topoľčiankach
pozýva všetkých darcov krvi, tiež i tých, ktorí chcú darovať krv
po prvýkrát na hromadný odber, ktorý sa bude konať dňa

23. AUGUSTA 2010 o 8.00 h
v budove Obecného úradu v Topoľčiankach

Prehľad počasia za marec – máj 2010
Priemerná teplota vzduchu v °C

oznamuje

Vodné zrážky litrov na m2

Marec
5,2 °C
33,0 mm
Apríl
10,5 °C
57,2 mm
Máj
15,6 °C
150,9 mm
Priemerné teploty uvedených mesiacov sú primerané pre náš región.
Neprimerane vysoké sú zrážky za mesiac máj, keď na každý meter štvorcový napršalo 150,9 litrov vody. Pre porovnanie uvádzam, že viac ako 100
milimetrov zrážok padlo v máji na našu obec za ostatných 25 rokov len v
rokoch: 1987 – 127,4 mm, 1996 – 114,0 mm, 2006 – 101,9 mm.
Podľa vyjadrenia meteorológa Jurkoviča tohoročné májové zrážky sú na
Slovensku najvyššie za ostatných 70 rokov.

LETO

Čas prázdnin, dovoleniek, zmeny stereotypu alebo len tak mať
trochu viac času pre seba a pre blízkych pri potulkách prírodou, pri
vode či len tak v tichu domáceho súkromia.
Čas na nový chlieb v dozretých klasoch, na stavbu krajšieho domova alebo krajšej obce.
Tak či onak prežijete dni tohto leta, redakcia Našich Topoľčianok
vám praje pekné zážitky a v jeseni sa stretneme opäť na našich stránkach.
Dovidenia

Matúš Šabík

Nahliadli sme do matriky
marec – jún 2010

Narodili sa:
Dávid Weiszer, rodičia Denisa Poláčeková a Norbert Weiszer, Pažiťská 10
Simona Dibalová, rodičia Katarína Dibalová a Jozef Dibala, Machulinská 14
Šimon Haspra, rodičia Ing. Lila Hasprová a Ľuboš Haspra, Partizánska 44
Adrián Chren, rodičia Denisa Chrenová a Róbert Chren, Parková 16
Simona Dodoková, Henrieta Dodoková a Jozef Dodok, Hrádza 10
Sobáš uzatvorili:

Michal Čaladik a Zuzana Jančovičová, 24. 4. 2010 v Topoľčiankach
Peter Kováč a Ing. Karolína Belicová, 15. 5. 2010 v Topoľčiankach
Ing. Michal Bibko a Ing. Dana Šišmišová, 29. 5. 2010 v Topoľčiankach
Roman Slamka a Mgr. Silvia Rosíková, 12. 6. 2010 v Topoľčiankach
Opustili nás:

Oľga Žitňanová, Hrádza 17, zomr. 24. 2. 2010 vo veku 82 rokov
Paulína Mesková, Lipová 25, zomr. 25. 3. 2010 vo veku 79 rokov
Michal Chladný, Žitavanská 45, zomr. 2. 4. 2010 vo veku 55 rokov
Katarína Hrúziková, Mlynská 52, zomr. 23. 4. 2010 vo veku 80 rokov
Jozef Bihari, Hlavná 171, zomr. 3. 5. 2010 vo veku 85 rokov
František Bielik, Partizánska 57, zomr. 6. 5. 2010 vo veku 76 rokov
Štefan Mesko, Hostianska 58, zomr. 24. 5. 2010 vo veku 79 rokov
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