november, číslo: 3/2010, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Nezabudnime na voľby
Komunálne voľby sú príležitosť ovplyvniť dianie v našom
bydlisku pre každého z nás. V deň
volieb (27. novembra) si volíme
starostu obce a poslancov do
obecného zastupiteľstva. My vám
v Našich Topoľčiankach prinášame stručné profily niektorých
kandidátov na poslancov.
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho
volebného práva tajným hlasovaním. To znamená, že volieb sa
môžu zúčastniť všetci občania,
ktorí majú v našej obci trvalý pobyt a dovŕšili osemnásty rok života. Vo voľbách si priamo volíme
svojich kandidátov a pri volebnom akte je zaručená tajnosť hlasovania (hlasuje sa v osobitnom
priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov).
Topoľčianky tvoria jeden volebný obvod. Volíme však v dvoch
volebných okrskoch, tak ako sme

zvyknutí pri iných voľbách či referendách. Z dvadsiatich kandidátov si zvolíme deväť poslancov
obecného zastupiteľstva.
Ak chcete ísť voliť, učiňte tak
v deň volieb v čase od 7.00 do
20.00 hod. Nezabudnite si so sebou zobrať preukaz totožnosti. Ak
si ho náhodou zabudnete a nikto
z volebnej komisie vás nebude poznať, vašu totožnosť môžu potvrdiť dve osoby známe komisii.
Volebná komisia vám odovzdá obálku a dva hlasovacie lístky – jeden hlasovací lístok pre
voľby starostu obce so zoznamom kandidátov na starostu (v
našom prípade iba s jedným kandidátom); a jeden hlasovací lístok
pre voľby poslancov OZ. Na hlasovacom lístku so zoznamom
kandidátov na poslancov zakrúžkujete poradové čísla, maximálne
9 osôb, čo aj bude počet poslancov Obecného zastupiteľstva v
Topoľčiankach.
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Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môžete požiadať o
hlasovanie do prenosnej volebnej
schránky. V tom prípade k vám
volebná komisia vyšle dvoch svojich členov.
Musí byť zaručená tajnosť
hlasovania. Uvedomme si, že neúčasťou na komunálnych voľ-

bách si sami odopierame možnosť ovplyvniť dianie v našej obci.
Pristúpme teda k voľbám zodpovedne a zúčastnime sa na nich v
čo najväčšom počte. Len potom
si budeme môcť povedať, že sme
sa podieľali na tom, čo sa deje
v Topoľčiankach.
- Michal Červený -

som na tiché zamyslenie, bez
vnucujúcej sa reklamy, ktorá sa
nás snaží presvedčiť, že príprava
na Vianoce je len zhon za materiálnymi hodnotami. Pravé mihotavé svetlo adventných sviečok
nám môže ako maják ukazovať
správnu cestu zmyslu tohto času.
Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za
pápeža Leva I. Veľkého (440461). Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil
v meste Macon v r. 582 nariadil,
aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej
nedele po sviatku sv. Martina.
Adventné obdobie v tejto forme
zahŕňalo šesť nedieľ a malo pôstno – kajúcny charakter. Pápež
Gregor I. Veľký (590-604) skrátil
adventné obdobie na štyri nedele
(symbolizujúce 4 000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja) a je pôvodcom adventných kázní v Bazilike
Santa Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. V r. 1362
pápež Urban V. (1362-1370),
ktorý aj po svojom zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních,
zaviedol pôstne pravidlá pre adventné obdobie. Myšlienka litur-

gického obdobia venovaného
sláveniu čakania znie v modernej
spoločnosti smiešne. A predsa
nemožno pochopiť pravý zmysel
Vianoc bez objatia Adventu a nedá sa doceniť Advent bez pochopenia podstaty čakania.
V našom živote sú dva druhy
čakania. Prvý je „prázdne čakanie“ – napr. v ambulancii lekára
alebo v aute na semaforoch, keď
šofér čaká na zelenú. Toto čakanie prerušuje plynutie života.
Všetko škrípe, ak máme takto
čakať.
Druhý typ čakania je nám tiež
známy. Je to „plné čakanie,“ ako
keď rodičia čakajú na narodenie
dieťaťa. Nič nestojí, nič neškrípe.
Všetko vyzerá inak. Každý deň
očakávajú so zatajeným dychom,
vediac, že ich svet sa onedlho úplne premení: očakávajú, že sa niečo nádherné stane; očakávajú
„naplnenie.“
A práve takéto očakávania
zázraku – Narodenie Pána - je
podstatou Adventu.
Prajeme všetkým našim čitateľom, aby v zhone každodenných povinnosti nezabúdali na
pravý zmysel tohto obdobia.

Čas adventný
V tomto zadaždenom roku
sme prišli do obdobia, kedy aj
príroda odkladá svoj farebný šat.
Na rozhraní jesene a zimy je
zvláštny čas, ktorý má svoje čaro.
Toto obdobie je v našej kresťanskej tradícii pomenované ako adventné.
V nedeľu 28. novembra 2010
sa začína obdobie prípravy na slávenie narodenia Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Štyri
týždne adventu nás sprevádza
adventný veniec so štyrmi sviecami - tie postupne zapaľujeme

počas adventných nedieľ. Prvú zo
sviečok na adventnom venci treba zapáliť v 1. nedeľu. Postupne
do Vianoc sa zapaľuje jedna
sviečka za druhou. Najčastejšie sú
sviečky fialovej farby, symbolizujúce liturgické farby adventných
nedieľ. Sviatkom Krista Kráľa sa v
Katolíckej cirkvi končí cirkevný
rok a adventom sa začína nový.
Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy pred
slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. Je to
obdobie, ktoré by malo byť ča-

Autor foto: Ing. Miloslav Brandt

Za redakciu R.K.

2

Nová kniha o Topoľčiankach
Od vydania kníh o Topoľčiankach prešlo už niekoľko desaťročí. Kvôli lepšiemu poznaniu
bohatej histórie i zaujímavej súčasnosti vznikla potreba poskytnúť nový komplexný obraz o
tomto malebnom, obyvateľmi
milovanom a turistami hojne navštevovanom mestečku – Topoľčiankach. Preto sa starosta obce
Juraj Mesko dohodol s rodákom,
spisovateľom Pavlom Hudíkom,
že napíše takéto dielo.
Po niekoľkoročnom zbieraní,
triedení a spracúvaní faktografického materiálu i pamätí autora je
príprava knihy v záverečnom štádiu. Autor zvolil formu rozpráva-

nia, v ktorom využil dostupné
dokumenty, osobitne záznamy z
obecnej kroniky, ako aj svoje zážitky. V záujme čo najväčšej objektívnosti tejto autorskej výpovede pri tvorbe knihy úzko spolupracoval s miestnymi inštitúciami
i viacerými osobnosťami obce.
Kniha v ôsmich kapitolách ponúka „cestu“ obce od histórie po
dnešok. Tento Bohom obdarený
kraj – jeho príroda, pamiatky, inštitúcie, ale predovšetkým každodenný i slávnostný život je popísaný na 208 stranách a zdokumentovaný na 104 čiernobielych
fotografiách a 16 stranách farebnej obrazovej prílohy.

Dvojrozhovor o pripravovanej
knihe s autorom Pavlom Hudíkom
a starostom obce Jurajom Mes-

Matičný svetový festival slovenskej mládeže

Tradíciu SVETOVÝCH FESTIVALOV SLOVENSKEJ MLÁDEŽE
založil v roku 1980 SVETOVÝ
KONGRES SLOVÁKOV – za cieľom, aby sa slovenská mládež zo
sveta dostala do intenzívnejšieho
kontaktu so Slovenskom, slovenskými dejinami, prírodnými krásami a významnými mestami.
Žiaľ, prvých takmer desať rokov
(1980 – 1989) Slovensko nemohlo byť hostiteľom slovenskej
mládeže a tak festivaly sa konali
mimo nášho územia.
Posledných dvadsať rokov sa
potomkovia – mládež slovenských vysťahovalcov a emigrantov schádzala na festivaloch už v
rodnej domovine svojich predkov
– na Slovensku.

V tomto roku sa svetový festival konal jedenásty raz – z čoho
siedmy raz v náručí Matice slovenskej a v náručí staroslovanskej
Nitry. Spoluúčasť mali i niektoré
obce Nitrianskeho samosprávneho kraja, medzi ktoré patrili aj
TOPOĽČIANKY.
Aby sme mohli prijať takýchto
vzácnych hostí, bolo potrebné
robiť isté prípravy. Hlavným orga-

Čože je to päťdesiatka ?!
Stručne odpovedajúc na túto
otázku pre človeka dnešnej doby
je to asi väčšina jeho života, pre
matematika polovica storočia,
pre historika len krátky okamih v
mnohoročných dejinách, pre milovníkov folklóru a ľudových tradícií z Topoľčianok a blízkeho
okolia 50 rokov radosti. Pre členov Topoľnice, folklórnej skupiny
v Topoľčiankach, je posledných
50 rokov polstoročím aktívnej
činnosti na poli zachovávania ľudových tradícií a ich šírenia v tejto
technickej dobe, keď akosi zabúdame na to, z čoho sme vyrástli,
čo je nám blízke a čo nás Slovákov
robí Slovákmi – náš folklór.
Korene folkloristiky v Topoľčiankach, ako píše pani Margita
Opálená v publikácii vydanej pri
príležitosti tohto významného jubilea, siahajú do rokov 1959 –
1960 a môžeme ich smelo pova-

žovať aj za roky vzniku folklórnej
skupiny. Nemalou mierou sa o to
pričinila pani Valéria Velbová,
ktorá bola dušou súboru. Ten mal
v tom období 15 členov a s rôznymi ľudovými pásmami vystupoval doma i blízkom okolí. Ako
plynul čas, tak sa menili aj členovia súboru a pribúdali nové a nové ľudové pásma (napríklad Svadba, Kukurica veľký klas, Vyrástol
nám pod okienkom hrebíček,
Uhliarske metamorfózy, Ach, milá naša biela raž, Fašiangy, Pytačky, Asentírka, Svadba v Topoľčiankach, Na muzike, Voľby,
Dranie kôr, Katarínske hody, Zábava, Svadba, Čepenie, Krštenie,
Vianoce…)
Na čele súboru sa postupne
vystriedali: už spomínaná Valéria
Velbová, Anna Hözlová, Jozef
Vodrážka, Helena Hasprová, až
po súčasných vedúcich skupiny

nizátorom pre nás bol DOM MS
v Nitre, ktorý zvolal dve zasadnutia – 2. júla 2009 a 8. marca
2010. Posledného sa zúčastnil aj
predseda MS Jozef Markuš.
Oboch zasadnutí sa za Topoľčianky zúčastnili preds. MS A. Lukáčová a starosta obce p. J. Mesko.
Obec Topoľčianky pripravila pre
hostí bohatý program, ktorý bol
zverejnený v Našich Topoľčiankach

– súrodencov Margitu Opálenú a
Miroslava Bielika.
Za toto pre folklórnu skupinu
výnimočné obdobie sa v jej srdci
vystriedala viac ako stovka členov
a zostala v srdciach mnohých, ktorí čo i len náhodou počuli ľubozvučné tóny, ktorými sa k divákom
prihovárali a stále prihovárajú.
Priestor na stretnutie pre
všetkých, ktorí s Topoľnicou mali
čo dočinenia v celom jej období
činnosti, poskytol spolu s vedením súboru aj starosta Topoľčianok
Juraj Mesko. V sobotu 4. septembra 2010 zorganizovali v miestnom kultúrnom dome slávnostné
posedenie , kde nezabudli oceniť
najobetavejších ďakovnými a pamätnými listami. Nejednému pamätníkovi sa veru aj slza skotúľala po tvári pri prezeraní si historických fotografií či vystúpenia,
ktoré sa ako jediné zachovalo v
archíve STV. Zachytáva mnohých,
ktorí už bohužiaľ nie sú medzi

kom uverejníme v najbližšom čísle.
			
(zh)
v čísle 2/2010. Tento program
účastníkom festivalu priblížil
Topoľčianky po každej stránke.
Kto boli tí šťastní, ktorí spoznali Topoľčianky? Bola to skupina KRAJANSKÝ SÚBOR SPIŠ – Z
POĽSKA, zo severných svahov
Vysokých Tatier. Mládež skromná, pozorná, ktorá si odniesla
bohaté spomienky na históriu ,
kultúru a prírodu z mestečka na
hornom Požitaví – z Topoľčianok.
Vyvrcholením programu všetkých účastníkov MSFSM bola prítomnosť na slávnostnej svätej
omši 5. júla, na sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a sv.
Metoda v Nitre na hrade. Tu
Topoľčianky reprezentoval manželský pár Maruška a Jožko
Laktišoví, ktorým sa dostalo cti
odovzdávať obetné dary (pozri
foto).
Takýto bol náš podiel na
úspešnom priebehu „Matičného
svetového festivalu slovenskej
mládeže“. Vďaka všetkým, ktorí
sa na ňom podieľali!
A. Lukáčová
nami, určite však zostávajú v našich spomienkach. Sme hrdí na
to, čo dokázali vytvoriť. Veď nespočetné vystúpenia na rôznych
folklórnych festivaloch od Krakovian cez Myjavu až po Východnú, nemeckom Altöttingu,
dolnozemskej Békešskej Čabe a
Mezöberény, nahrávky v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii či tradičné vystúpenia na
Kultúrnom lete, výročných členských schôdzach MO MS Topoľčianky, ktorého je Topoľnica kolektívnym členom, nám dávajú
právo byť hrdí na to, že ste naši,
že nedáte zaniknúť tradídiám našich predkov, že šírite dobré meno nielen sebe, ale aj nám
všetkým. Ďakujeme Vám za tých
50 rokov a do mnohých ďalších
rokov zo srdca želáme veľa síl,
elánu a entuziazmu, ktorý rozdávate.
ŠK
predseda MO MS Topoľčianky
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Predstavenie kandidáta na starostu obce Topoľčianky
v komunálnych voľbách dňa 27. novembra 2010
Vážení spoluobčania!
Čas neúprosne letí a ja si uvedomujem, že som sa Vám len nedávno
prihováral na stránkach prvého čísla
„Našich Topoľčianok“ v roku 2007
(na začiatku volebného obdobia
2006 - 2010) z pozície novozvoleného starostu obce Topoľčianky a prezentoval Vám svoje zámery a priority.
Dnes, keď sa blížime k záveru vyššie
uvedeného volebného obdobia, opäť
využívam tento priestor na osobné
predstavenie ako kandidáta na starostu obce Topoľčianky pre volebné
obdobie 2010 - 2014.
Narodil som sa 2.3.1966 v Zlatých
Moravciach a celý svoj doterajší život
som prežil v Topoľčiankach. Po ukončení strednej školy a absolvovaní základnej vojenskej služby som pracoval
v š.p. Calex v Zlatých Moravciach, od
roku 1993 do roku 2001 ako vedúci
skladového hospodárstva v spoločnosti Samsung - Calex s.r.o., neskôr v
a.s. Nový Calex. Po ukončení činnosti
vyššie uvedenej spoločnosti a hromadnom prepúšťaní som rok pracoval v súkromnej firme ako vedúci veľkoskladu. Som ženatý. Spolu s manželkou vychovávame dvoch synov
– Patrika a Timoteja.
V obecnej samospráve pôsobím
12 rokov ) v období rokov 1998 2002 ako poslanec OZ a člen obecnej
rady, od komunálnych volieb v roku
2002 ako starosta obce Topoľčianky.
Skôr ako Vám priblížim svoje zámery a ciele pre volebné obdobie
2010 – 2014 sa v stručnosti vrátim k
dvom predchádzajúcim volebným
obdobiam. Mojou hlavnou prioritou
pred štyrmi rokmi bolo získať čo najviac finančných prostriedkov z fondov EÚ na projekty, ktoré sme dlhodobo pripravovali. Dnes môžem s
potešením konštatovať, že za obdobie rokov 2008 – 2010 mala obec
Topoľčianky schválených 5 projektov z fondov EÚ (Rekonštrukcia
Základnej školy – Litoměřická ul.,
Rekonštrukcia Hasičského domu,
Rekonštrukcia Materskej školy na
Ul. SNP, Revitalizácia centrálnej
časti obce Topoľčianky 1.etapa
(od Koprdovho mosta po Žikaveckú ul.) a Revitalizácia centrálnej časti obce Topoľčianky 2. etapa (námestie) v celkovej výške
získaných nenávratných finančných prostriedkov 3 184 396,20 €
(95 933 119,-Sk).
Okrem vyššie uvedených dotácií
získaných z fondov EÚ sa nám podarilo získať aj dotácie zo štátnych
fondov, z ktorých sme vybudovali
„Nájomné obecné byty“ v hodnote 900 000 € a pokračovali vo výstavbe kanalizačných stôk v rokoch 2004-2008 za 1 milión €. Z
vlastných prostriedkov sme zrekonštruovali miestne komunikácie (Cintorínska ul., Partizánska
ul., časť Litoměřickej ul., Mlynská
ul.) v celkovej výške 400 000 €.
Okrem uvedených aktivít bola zrealizovaná plynofikácia ZŠ na Cintorínskej ul. s novými sociálnymi
zariadeniami v hodnote 40 000 €,
vybudovaný chodník pre cyklis-

tov medzi obcami Topoľčianky a
Žitavany v hodnote 40 000 € a tiež
rozšírenie siete NN na Dlhovského
ul. v hodnote 30 000 €. Získali sme
aj dotácie z Ministerstva financií
na výmenu okien budovy „Domu
kultúry a služieb“ a „Obecného
úradu“ v hodnote 30 000 €. Okrem
týchto investičných akcií bol v obci
Topoľčianky inštalovaný bankomat
Slovenskej sporiteľne a osadený
miestny informačný systém (tabule s názvami ulíc a inštitúcií).
Keď to zosumarizujem, za obdobie môjho pôsobenia vo funkcii
starostu obce v rokoch 2002 - 2010
sa spolu so získanými dotáciami
preinvestovalo (preinvestuje - nakoľko Revitalizácia centrálnej časti
bude dokončená v roku 2011)
5 624 396 € (cca 170 miliónov Sk).
O túto sumu sa zhodnotil majetok
obce Topoľčianky.
To bol v stručnosti z môjho pohľadu súhrn najdôležitejších investičných
akcií za obdobie rokov 2002-2010.
Ďalej by som Vás chcel - vážení
spoluobčania - oboznámiť s mojimi
zámermi pre volebné obdobie rokov
2010-2014, ktoré vyplývajú z reálneho poznania skutkového stavu našej
obce.

dôchodcov a zdravotne postihnutých
■ zabezpečenie opatrovateľskej
služby pre zdravotne ťažko postihnutých občanov
Životné prostredie:
■ vybudovanie obecného
zberného dvora na separáciu komunálneho odpadu a vyriešenie
problematiky obecného kompostoviska pre zber a likvidáciu bioodpadu
■ výsadba a údržba zelene na
verejných priestranstvách (priorita pre
rok 2011 – náhradná výsadba na
Hlavnej ul. v rámci jej revitalizácie
podľa vypracovaného projektu komplexného riešenia úpravy verejnej zelene)
Oblasť školstva:
■ v spolupráci s vedením ZŠ a
MŠ pokračovať v modernizácii objektov ZŠ a MŠ pre zabezpečenie
čo najlepších podmienok pre výchovno-vzdelávací proces
■ vytvárať aktivity pre efektívne
využitie voľného času mládeže

Ekonomicko-investičná oblasť:
■ dokončenie „Revitalizácie
centrálnej časti obce - 1. etapa“,
realizácia „Revitalizácie centrálnej časti obce - 2. etapa“, ktorá je
financovaná z prostriedkov EÚ
(priorita pre rok 2011)
■ zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ na
komplexné odkanalizovanie obce
(celkový náklad vyše 4 milióny €) tento zámer by mal byť riešený cez
ZsVS a.s.
■ pokračovanie v rekonštrukcii miestnych chodníkov a miestnych komunikácií
■ rekonštrukcia a dobudovanie
budovy zdravotného strediska na
modernú polikliniku (financované
zo súkromných prostriedkov) → v
súčasnosti prebieha rokovanie s vážnym záujemcom o dlhodobý prenájom tohto zdravotného zariadenia)
■ zabezpečenie investora na
rekonštrukciu a ďalšie využitie
bývalých priestorov kina (možný
polyfunkčný objekt)
■ vypracovanie projektu vybudovania protipovodňových opatrení
v obci
■ vybudovanie chodníka pre
chodcov na Hlavnej ul. v úseku od
„AUTOSERVISU“ po Ústredný
sklad MV SR → priorita pre rok
2011

Kultúra a šport – telovýchova:
■ podpora činnosti existujúcich súborov, ktoré reprezentujú
našu obec → miestne folklórne,
dychové a ochotnícke súbory
■ zabezpečenie nových priestorov pre prevádzku národopisnej izby
s možnosťou neustáleho dopĺňania
zbierky
■ podpora pri zabezpečovaní
kultúrnych, náboženských a spoločenských podujatí v obci (púť,
tradičné kultúrne leto, výstavy,
sympóziá, festivaly, jarmoky, …)
■ údržba kultúrnych pamiatok
■ pokračovanie vo vydávaní
„Našich Topoľčianok“ za účelom
zabezpečenia
informovanosti
občanov o dianí v obci
■ v spolupráci s vedením TJ
TATRAN n. o. zabezpečiť modernizáciu TJ a jeho využitie pre širšiu verejnosť; vysporiadanie majetkovo–právnych vzťahov (pozemkov) pre možnosť vypracovania projektu na
získanie nenávratných finančných
prostriedkov z fondov EÚ
■ podpora tradičných športových podujatí v obci
■ podpora Dobrovoľného hasičského zboru s cieľom úspešne reprezentovať našu obec; po modernizácii
Hasičského domu a získaní nového
zásahového vozidla vytvoriť čo najlepšie podmienky pre členov DHZ a
využívať ich pomoc pri ochrane majetku občanov v prípade nepredvídaných živelných udalostí

Sociálna oblasť:
■ venovať maximálnu pozornosť oblasti starostlivosti o rodinu a starších občanov
■ pokračovať v poskytovaní finančného príspevku starším a sociálne slabším občanom na jedno hlavné
jedlo denne
■ poskytovať priestory kultúrneho domu na záujmovú činnosť

Cestovný ruch:
■ po úspešnom dokončení
Revitalizácie centrálnej časti obce
a modernizácii infraštruktúry v
spolupráci s vedením miestnych
podnikov a podnikateľských subjektov zabezpečiť oživenie cestovného ruchu v obci
■ v spolupráci s prevádzkovateľmi pohostinských (reštauračných) a

ubytovacích zariadení dosiahnuť neustále zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb pre občanov a návštevníkov obce
Verejný poriadok a doprava:
■ v spolupráci so súkromnou
bezpečnostnou službou a štátnou
políciou zvýšiť bezpečnosť občanov a zabezpečiť ochranu ich majetku
■ pokračovať v inštalovaní bezpečnostného kamerového systému
■ zabezpečenie pravidelnej
údržby chodníkov a miestnych
komunikácií
Správa a majetok obce:
■ zabezpečenie finančných
prostriedkov na modernizáciu budov, ktoré sú majetkom obce
■ dbať na efektívne využitie
obecného majetku
■ neustále zvyšovanie kreditu
obecného úradu ako inštitúcie
slúžiacej občanovi – ochota a úcta
pracovať pre Vás, milí spoluobčania
Na záver môjho príspevku by som
chcel vysloviť želanie, ktoré vyplýva z
mojich osobných poznatkov a skúseností nadobudnutých vo funkcii starostu obce počas dvoch volebných
období za súčasnej situácie, keď kandidujem na obsadenie tejto zodpovednej funkcie sám.
„Želám všetkým spoluobčanom(voličom) šťastnú ruku pri
voľbe poslancov do Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach. Nech
venujú svoj hlas takým kandidátom na poslancov do OZ, o ktorých sú úprimne presvedčení, že
budú pri svojich rozhodnutiach
rozmýšľať zodpovedne a pragmaticky, že budú koncepčne pracovať celé volebné obdobie s jediným cieľom a to zabezpečiť rozvoj, modernizáciu, skrášľovanie
našej obce a pre všetkých obyvateľov pocit hrdosti na to, že sú jej
súčasťou”.
Juraj Mesko
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Predstavenie kandidátov na poslancov
Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach
v komunálnych voľbách dňa 27. novembra 2010

1. Alžbeta Adamičková, Ing.,
58 r., štátna zamestnankyňa,
SMER

2. Eva Benčeková, rod.
Števulová, JUDr.,
39 r., vedúca útvaru rozvoja
ľudských zdrojov, SMER
Som vydatá, mám 3 deti. Pracujem
ako vedúca útvaru rozvoja ľudských
zdrojov v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra. Som rodáčka z Topoľčianok a moje rozhodnutie kandidovať za poslankyňu do
obecného zastupiteľstva dozrievalo
postupne. Chcela by som poznať potreby mojich spoluobčanov, spolupracovať s kvalitnými ľuďmi a na základe
správneho úsudku a ľudského prístupu vyhodnocovať priority, tie najlepšie
pre spoluobčanov a tak svojou prácou
prispieť k rozvoju a zveľaďovaniu obce. Som presvedčená, že sa aj v našej
obci dá presadiť rozumný nápad a že
kvalita človeka nestráca na hodnote.

3. Vladimír Dostál, Ing.,
44 r., agronóm,
SMER

4. Ružena Gräffová, rod.
Hasprová, JUDr.,
53 r., právnička, KDH
Som rodáčka z Topoľčianok, v kto-

rých som aj prežila celý svoj doterajší
život, okrem štúdia na vysokej škole.
Mám jedného dospelého syna. V samospráve pracujem štyri roky.
Pracujem ako advokátka v Topoľčiankach a teda sa aj denne stretávam s obyvateľmi Topoľčianok a tak
môžem denne reagovať na ich názory a požiadavky. Mám dobrý vzťah
k starším a tiež aj k mladým ľuďom.
Učím na obchodnej akadémii , kde
prichádzam do styku s mladými ľuďmi
a tak poznám aj názory dnešných
mladých ľudí, v ktorých by som chcela vzhľadom na môj veľký záujem
o šport vzbudiť záujem o túto oblasť.
V prípade, ak mi dáte svoj hlas, budem sa snažiť najmä o:
- dobudovanie elektrického osvetlenia chodníka medzi Topoľčiankami
a Žitavanmi
- vyčistenie potokov, aby bola znížená možnosť povodní v obci
- chránenie životného prostredia
napr. čistenie parku formou brigád
- zabezpečenie starostlivosti o starších ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc napr. vybudovanie domova
dôchodcov alebo denného stacionáru.

5. Roman Kazík, Ing.,
49 r., technológ,
nezávislý kandidát
ZODPOVEDNE a SVEDOMITE , to je
to, čím som sa riadil v doterajšej práci poslanca obecného zastupiteľstva.
A to je aj to, čo ponúkam pre občanov. Sám vnútorne cítim, že je potrebné dokončiť rozpracované projekty
a realizovať plné odkanalizovanie obce s úpravou ciest, rekonštrukciu ulíc
Lipová a Žitavanská. Je tu aj nesplnený sľub vybudovania bezpečných
chodníkov na ulici Hlavnej. Čaká nás
riešenie budovy bývalého kina a zdravotného strediska, alebo aj zriadenia
internetovej Free zóny na námestí po
jeho rekonštrukcii. Chcem byť naďalej
garantom za vydávanie Našich
Topoľčianok,
podporovateľom
Topoľnice, Kultúrneho leta a rozšírenia pamätnej izby.
Dosť práce na ďalšie štyri roky. Preto
sa uchádzam o vašu podporu.

nie zberných miest pre zber triedeného domového odpadu /sklo, papier,
plasty/; zvýšenie turistickej atraktívnosti našej obce a podpora kultúrnych podujatí.

6. Štefan Klečka, Mgr.,
34 r., učiteľ,
SMER
Zamestnanie: pedagóg miestnej ZŠ
Vzdelanie: vysokoškolské - Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre
Stav: ženatý
Deti: syn Šimon
Moje kandidátske desatoro:
1. Byť zástupcom svojich voličov a mať
s nimi priamy kontakt
2. Prenášať oprávnené požiadavky
občanov na prerokovanie v obecnom zastupiteľstve
3. Spätne informovať občana o riešení jeho individuálnej požiadavky
4. Podporovať záujem občanov o zachovanie kultúrnych tradícií
5. Vytvárať priestor pre čo najširšie
športové vyžitie občanov
6. Presadzovať zvýšenie bezpečnosti
chodcov dobudovaním chodníkov
celou obcou
7. Podporovať hľadanie možností výstavby ďalších nájomných bytov v
obci
8. Preveriť možnosť vybudovanie cyklotrás spájajúcich dominanty mikroregiónu
9. Využívať všetky kontakty a osobný
potenciál pre rozvoj obce
10. Napĺňať obsah sľubu poslanca v
plnom rozsahu

7. Karol Kováč, Ing.,
55 r., podnikateľ,
KDH
Narodil som sa v Zlatých Moravciach.
Som ženatý, mám dve dospelé deti. V
období do roku 1992 som pracoval v
Lesoch SR Štátny podnik Topoľčianky
ako technik. Popri zamestnaní som sa
sústredil na obnovu rybníčkov v našom parku a o chov vodného vtáctva
v nich. Od roku 1992 podnikám v
oblasti drevovýroby a spracovania
dreva. Vo voľnom čase sa venujem
poľovníctvu a ochrane prírody. Po
zvolení budem presadzovať najmä:
vybudovanie kanalizácie a chodníkov
v hornej časti obce; znovuobnovenie
rybníkov a chovu vodného vtáctva v
našom parku; zvýšenie zamestnanosti v obci a to najmä podporou vytvorenia obecného podniku; vybudova-

8. Miloš Kúnsky, Ing.,
49 r., lesný inžinier,
SMER

9. Pavel Laktiš,
58 r., podnikateľ,
SMER

10. Vladimír Laktiš,
46 r., živnostník,
nezávislý kandidát
Väčšinu svojho života som prežil
v našej obci. Som ženatý, mám 2 deti,
zaťa a vnučku Veroniku. Ako poslanec OZ by som sa chcel zamerať na
oblasť kultúry a športu. Podporovať
kultúrno-športové aktivity našej mladšej generácie. V oblasti kultúry podporovať naše súbory, zabezpečiť im
priestory, financie na ich činnosť, ktorú robia na úkor svojho voľného času.
V stavebnej oblasti doriešiť celkové
odkanalizovanie celej obce, zriadiť
chodníky na uliciach Cintorínska,
Hlavná a horný koniec, na ktorý sa v
poslednom čase zabúda, doriešiť prechody cez cesty . V sociálnej oblasti
podporovať mladé rodiny v otázke
bytovej a pracovnej. Pre starších
a osamelých spoluobčanov zabezpečiť lepšiu pomoc a tým aj spokojné
a dôstojné dožitie v tejto obci, veď si
to zaslúžia. Dalo by sa sľúbiť mnoho
a preto sa nechcem držať toho výroku, že nikto vám nedá viac ako vám ja
môžem sľúbiť. Budem sa snažiť nesklamať vašu dôveru v nasledujúcom
volebnom období.
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veľa vecí osvetliť. Niečo o mne na
www.topolcianky.sk v rubrike osobnosti.

11. Andrej Maurery, Mgr.,
26 r., technik IT,
SMER

12. Mária Mesiarkinová, rod.
Švecová, PhDr.,
49 r., štátna zamestnankyňa-psychologička, KDH
Som vydatá, mám 1 dieťa. Ukončila
som Univerzitu Komenského –
Filozofickú fakultu v Bratislave, odbor
psychológia. V danom odbore som
pracovala v školstve 9 rokov, neskôr
ako štátny zamestnanec v ÚVV Nitra.
Naďalej sa vzdelávam, som otvorená
novému. Mám rada prírodu, najmä
kvety a plávanie. Zaujímajú ma problémy mladých, sociálna oblasť, rada
by som sa pričinila o zviditeľnenie krás
Topoľčianok a ich okolia.

13. Peter Minár,
42 r., policajt,
nezávislý kandidát
Od roku 1991 pracujem ako policajt
na Obvodnom oddelení PZ Zlaté
Moravce, kde zodpovedám za výkon
hliadkovej služby. V roku 1991 som sa
priženil do obce Topoľčianky. 8 rokov
pôsobím v komisii pre verejný poriadok a dopravu pri Obecnom úrade
v Topoľčiankach. Mojím zámerom je
rozvoj turizmu v obci, prispieť svojimi
skúsenosťami k zabezpečeniu pokoja
a bezpečnosti občanov Topoľčianok
ako aj návštevníkov našej obce. Mám
záujem o podporu a rozvoj dobrovoľného hasičského zboru, ktorý má
v Topoľčiankach bohatú tradíciu a ich
pomoc je častokrát nedocenená. V
neposlednom rade sa chcem zamerať
na bezpečnosť chodcov – detí v častiach obce, kde doposiaľ nie je riešená
bezpečnosť chodcov vybudovaním
chodníkov pre chodcov , kde je to
z hľadiska ich bezpečnosti potrebné.

14. Jana Oravcová, JUDr.,
48 r., právnička,
nezávislý kandidát
Pracujem ako právnička a personalistka v spol. AGROK, spol. s r.o.,
Topoľčianky. Ako poslankyňa obecného zastupiteľstva by som chcela pomôcť vysporiadať pozemky pod areálom štadiónu. Verím, že moja práca
a Vaša ochota uvedené riešiť, nám
pomôže v skvalitnení a zvýšení využitia tohto objektu nie len na športové,
ale aj na kultúrne podujatia, ktoré
majú už dlhodobú tradíciu. Myslím si,
že spoločnými silami by sme mali aj
ďalším generáciám zachovať a odovzdať dedičstvo v podobe všetkých
aktivít, ktoré sme poznali my. Sú to
hlavne úspechy vo futbalovej reprezentácii, bežeckom lyžovaní, ale aj
využitie pre školy – plávanie, volejbal,
orientačný beh, tenis, atď. Na to, aby
sme do nášho regiónu prilákali turistov je potrebné mať rozvinutú infraštruktúru. Viem, že sa z roka na rok
stretávame so sľubmi o úprave infraštruktúry, ale určite je aj jej ukončenie spojené s vašou trpezlivosťou
a mojou snahou je hlavne pre bezpečnosť občanov zabezpečenie vybudovania chodníkov pre peších chodcov
(Hostianska ulica a horný koniec).
Zároveň budem podporovať partnerstvo obce s inými obcami a mestami,
ktoré môžu mať pre našu obec prínos.

15. Michal Siklienka, Ing.,
71 r., dôchodca,
SNS
Prečo ten Siklienka do všetkého vŕta?
Nuž prečo? Napr. zo zákona vyplynula povinnosť obci
vypracovať
územný plán. Zavŕtal Siklienka , až tak
hlboko, že projektant Ing. Arch.
Mizzia uznal dôvody a vyžiadal si, aby
v záujme najlepšieho riešenia tento
vrták zastupoval obec na schvaľovacom procese v Nitre. Zavŕtal som aj do
metodiky prípravy investičnej akcie
rekonštrukcie stredu obce. Vypadla
fiktívna pešia zóna , fontány s jazierkami, lavičky pri ceste a veľa ďalších
nezmyslov . Nepodarilo sa uspokojivo
doriešiť veľa. Kritické bude parkovanie v obci, na spoločnom chodníku
chodcov a cyklistov to bude veselo ,
veľké plechové skrine ako nikde vo
svete nám budú skrášľovať verejné
priestory atď, atď. Pritom neodborná
a neefektívna investičná príprava vybrala z obecnej pokladne nemalé peniaze. Želám Topoľčiankam veľa „vrtákov “ , lebo múdro vŕtať nie je ľahké.
Cez vyvŕtané dierky sa predsa môže

16. Radimír Siklienka, Ing., PhD.,
44 r., riaditeľ S-CHKO Ponitrie,
nezávislý kandidát
Vážení spoluobčania, s rozhodnutím
prijať kandidatúru na poslanca obecného zastupiteľstva nevyhnutne súvisí pocit zodpovednosti za verejné
dianie v našej obci. Volení predstavitelia samosprávy svojimi rozhodnutiami výrazne ovplyvňujú verejný život
obce a preto je veľmi dôležité zvoliť si
za svojich zástupcov odborníkov, ktorí majú skúsenosti so správou vecí
verejných. Moje profesionálne zameranie je už takmer 20 rokov spojené
s pôsobením v rôznych inštitúciách
venujúcich sa ochrane a tvorbe životného prostredia. Medzi priority v budúcom volebnom období bude patriť
ukončenie rekonštrukcie stredu obce, dobudovanie kanalizácie, vybudovanie obecného kompostoviska,
zlepšenie systému separovaného
zberu odpadu ale aj doriešenie ďalšej
existencie športového areálu. V neposlednom rade by som sa chcel zasadzovať o dôslednú údržbu, rekonštrukciu a výsadbu verejnej zelene.
Naše Topoľčianky čaká ešte veľa práce
a úsilia v snahe pripraviť pre nás a budúce generácie to najlepšie pre dôstojný život v zdravom, funkčnom,  ekologicky udržateľnom a estetickom prostredí.

17. Dušan Smatana, Ing.,
57 r., podnikateľ,
SMER

18. Marián Stano, Ing.,
29 r., technológ,
KDH
Som ženatý a mám 1 dieťa. Pracujem
v Danfos Compressors s.r.o. na pozícii
technológ a som zodpovedný za zavádzanie nových projektov a technológií do výroby. Ukončil som Slovenskú
technickú univerzitu a Materiálovotechnologickú fakultu v Trnave. Vo
svojom voľnom čase sa venujem hud-

be, turistike, ale najmä rodine. Hoci
bývam v Topoľčiankach pomerne krátko, táto obec, priľahlé okolie a milí
ľudia na mňa veľmi zapôsobili. Preto
som sa rozhodol, že budem kandidovať a svojimi vedomosťami a schopnosťami pomôžem Vám, spoluobčanom a prispejem k rozvoju našej obce.

19. Michal Šebeňa, Dr.,
69 r., dôchodca,
nezávislý kandidát
Narodil som sa a vyrástol som na hornom konci obce v Topoľčiankach.
Pracoval som ako konštruktér a elektrotechnik. Po ukončení pedagogického vzdelania som učil na stredných
školách a univerzitách doma a v zahraničí. Dokonale ovládam dva cudzie
jazyky. Ako poslanec chcem pracovať
na vyriešení parkovania v centre obce,
kultúrneho a športového vyžitia mládeže. Budem sa venovať úľavám a finančnej výpomoci starším. Jednou
z mojich priorít bude spravodlivejšie
rozdelenie investícií v obci. Chcem sa
angažovať pri zmene kultúry rokovania zastupiteľstva tak, aby bola zaujímavá pre všetkých občanov a nielen
pre politické strany a úzke záujmové
skupiny. Informovanie občanov považujem za dôležité preto, aby sa občania mohli k dianiu v obci vyjadriť skôr,
než rozhodne zastupiteľstvo. Chcem
dohliadnuť na povinnosť obce informovať občanov zo zákona. Žiadna
zmluva nesmie byť utajená.

20. Oľga Valkovičová, rod.
Némová, Ing.,
49 r., ekonómka, KDH
Narodila som sa v Topoľčiankach.
Som vydatá, mám dve deti. Ukončila
som štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Pracujem ako
ekonómka. Baví ma práca s ľuďmi
a svoje odborné skúsenosti a znalosti
by som rada využila aj pri práci
v obecnom zastupiteľstve. Medzi moje záľuby patrí cyklistika, príroda, cestovanie, varenie. Držím sa hesla:
Nerob druhým ľuďom to, čo nechceš,
aby robili oni tebe. Po zvolení by som
chcela presadzovať najmä :
- opravu cestnej komunikácie na ulici
Lipová
- zvýšenie možnosti kultúrneho vyžitia a trávenia voľného času pre mladých, ale aj starších
- výstavbu ďalších obecných bytov
pre mladé a sociálne slabšie rodiny
- rozšírenie cyklotrás v okolí obce
- zlepšenie starostlivosti o park a zeleň
- rozvoj agroturistiky v obci
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Mozaika kultúry
Od posledného čísla novín Naše Topoľčianky nás delia vyše štyri mesiace a preto by sme sa chceli pozastaviť a pripomenúť si spätne spolu
s Vami niektoré momenty z oblasti kultúrno-spoločenských podujatí. Na tie ďalšie, ktoré nás ešte len čakajú a ich príprava v tomto období nie
je ukončená Vás v druhej časti tohto príspevku srdečne pozývame.
17.00-ej hodiny s odborným výkladom pani A. Lukáčovej a Mgr. M.
11. 10. navštívili veľkú sálu DKS Kuklovej. Do projektu sa zapojil aj
žiaci ZŠ Topoľčianky a deti obidvoch Zámok Topoľčianky
ponukou
materských škôlok, ktoré mali mož- Špeciálnej prehliadky muzeálnej exnosť započúvať sa do ľubozvučných pozície spojenej so sprístupnením
tónov tradičných i netradičných hu- kaplnky a historických apartmánov
dobných nástrojov ako fujara, flauta, prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka
pastiersky roh, drumbľa či gajdy do- a jeho dcéry, ktorej ste sa mohli zúplnené sprievodným slovom pána častniť 19.septembra 2010.
Budinského z Očovej v tradičnom
6. 9. sme Vám v priestoroch DKS
očovskom kroji. Deti takouto formou ponúkli päťčlenné profesionálne arspoznali pastiersku kultúru a minu- tistické a zábavné predstavenie
losť našich starých rodičov. Výchovný JADRAN s klasickým kúzelníkom,
koncert pre žiakov ZŠ a škôlkárov za- klaunom a akrobaciou. Žiaľ, aj na- našu knižnicu. Deti maľovali farbami ženy so šikovnými rukami, spod ktobezpečilo vedenie ZŠ Topoľčianky.
priek dostatočnej propagácii formou na sklo, navliekali farebné koráliky, rých vykúzlia množstvo vyšívaných
5. – 8. 10. sme pre Vás pripravili reklamných tabúľ po uliciach obce si modelovali z keramickej hmoty, odlie- a háčkovaných obrusov, obrazov a
burzu kníh, ktorá pozostávala z vyra- toto predstavenie bolo pozrieť len 43 vali a maľovali sadrové odliatky, vy- iných dekorácií. Pravidelne v utorok
dených knižničných jednotiek v Obec- detí a rodičov. Možno malo na tom tvorili päť metrov dlhú spoločnú koláž sa tiež stretávajú ženy pri relaxačnom
nej knižnici Topoľčianky po predchá- svoj podiel aj nepriaznivé sychravé – Podmorský svet /viď. foto/ alebo cvičení JOGY a cvikoch zameraných
dzajúcom odsúhlasení Obecného počasie, ale jedno je isté, predstave- mozaiku – Vesmír očami detí. Na na zdravé držanie chrbtice a celého
zastupiteľstva v Topoľčiankach hlavne nia tohto druhu, ako sme ich poznali Prázdninové tvorivé dielne s deťmi sa tela. Nácviky svojich programov si
z dôvodu opotrebovania a zastaralos- z čias detstva my, teraz už rodičia, tešíme opäť o rok. Na záver pre zau- v priestoroch DKS pripravujú naše súti. Tiež to boli nahromadené knihy, alebo starí rodičia, majú v porovnaní jímavosť uvádzam pár štatistických bory: FSk Topoľnica, MDO Topoľanček,
ktoré nám počas dlhšieho časového s TV, internetom či počítačom malú údajov počas uvedeného obdobia v jeseni a v zime ODS Topoľ. DH
obdobia darovali spoluobčania a či- šancu na prežitie. Škoda!
(júl-november), týkajúcich sa prenáj- Podhrušovan využíva priestory mimo
tatelia. Z týchto darovaných kníh
23. 8. MS SČK Topoľčianky a pra- mu a využívania priestorov DKS.
DKS. Klub seniorov sa v uvedenom
boli určité knižničné jednotky zapísa- covníci mobilnej transfúznej jednotky
Pondelok a každá druhá streda časovom období stretol 3 krát.
né do prírastkového zoznamu obec- z Nitry nás pozvali na Hromadný bez- patrí priaznivcom stolnotenisových Prenájom priestorov na prezentácie
nej knižnice ako darované a tie ostat- platný odber krvi uskutočnený turnajov, ktorí sa tu stretávajú na pra- a predajné akcie bol poskytnutý 11
né boli ponúknuté na burze. Spolu to v priestoroch DKS už po piatykrát, videlných tréningoch. Každý utorok krát, na rodinné oslavy 7 krát, iné
bolo približne 1500 kusov kníh, z kto- bližšie informácie nájdete na str. 8.
sa na „Ručných prácach“ stretávajú stretnutia 19 krát.
rých si návštevníci burzy vybrali pri3. 7. – návšteva účastníkov Mabližne 318 kusov. Zo získaných fi- tičného svetového festivalu slovenskej
nančných prostriedkov 64,- € boli mládeže, bližšie sa dočítate na str.2
zakúpené do našej knižnice nové kniNakoniec sme sa v kalendári poV sobotu 4. decembra o 15.00 hod. privítame v našej obci sv. Mikuláša,
hy v počte 7 kusov.
dujatí dostali až ku Kultúrnemu letu ktorý príde potešiť najmä deti, ale aj pre dospelých sme pripravili v tento deň
V dňoch 2. – 4. 10. ste si mohli 2010. Program obsahoval pestrú po- príjemné rozptýlenie v podobe malých „vianočných trhov“, kde budete môcť
prezrieť „Výstavu ovocia, zeleniny nuku dychových hudieb, folklórnej ochutnať vianočné pečivo, punč, medovníčky, med či medovinu, alebo si zaa okrasných rastlín“, ktorú pre vás skupiny, folklórneho súboru, svet kúpiť milé vianočné dekoratívne predmety a ikebany, ktorými si v čase vianočpripravili členovia ZO SZZ Topoľčianky muzikálových a operetných melódií, nom skrášlite svoje domovy. Vybrať si budete môcť aj z pestrej ponuky výtvarv spolupráci s obcou Topoľčianky. temperamentné mexické piesne, me- ných prác svojich detí v stánku základnej školy. Atmosféru podujatia podporí
Bližšie informácie sú uvedené v člán- lodické trampské pesničky o prírode, pásmom adventných piesní Folklórna skupina Topoľnica. Vianočné trhy potrku Výstava ovocia, zeleniny a okras- láske a priateľstve alebo populárne vajú približne do 19.00-ej hodiny. Radi uvítame našich domácich predajcov,
ných rastlín, str. 7
piesne Roba Kazíka. Zároveň tu chce- ktorí by nám predajom svojho tovaru takto pomohli obohatiť ponuku a atmo4. 9. sme si slávnostne pripome- me vyjadriť poďakovanie členom fo- sféru vianočných trhov.
nuli 50. výročie vzniku Folklórnej toklubu FoTOP za to, že všetky vystúSTRETNUTIE DETÍ SO SV. MIKULÁŠOM A VIANOČNÉ TRHY
skupiny v Topoľčiankach. Skupinu penia počas KL profesionálne zachyV sobotu 4. decembra 2010 o 15.00 hodine Vás pozývame pred DKS
tvorí „veľká rodina“ folkloristov a ich tili objektívom svojho fotoaparátu
Topoľčianky na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa otvoria príchodom a stretnutím
počet za uplynulé roky dosiahol už a fotografie uverejnili vo fotogalérii
detí so svätým Mikulášom, pokračovať budú vystúpením Folklórnej skupiny
neuveriteľné trojciferné číslo, presnej- na web stránke našej obce.
Topoľnica. Vianočné trhy potrvajú do 19.00 hodiny.
šie 190 členov, ktorých spája nadše- Poďakovanie patrí aj všetkým Vám,
nie a láska k folklóru, k zvykom a tra- ktorí ste tieto podujatia pravidelne či
VIANOČNÁ BRATISLAVA
díciám našich prarodičov a tie už menej pravidelne navštevovali, pretoPozývame Vás na výlet do vianočnej Bratislavy, kde budete mať možnosť
polstoročie zachovávajú a prinášajú aj že návštevnosť tohtoročného kultúrnákupu v nákupnom centre Avion a obchodnom dome Ikea, tiež v novomedzi nás, sprítomňujú minulosť na- neho leta prevýšila naše očakávania,
otvorenom centre Eurovea s parkom, tromi vyhliadkovými mólami a promešich pramatiek a praotcov a oboha- čo je pre účinkujúcich a v nemalej
nádou na nábreží Dunaja v blízkosti novej budovy Slovenského národného
cujú takto kultúrny a spoločenský ži- miere aj pre organizátorov veľkou
divadla.
vot nielen v našej obci. Bližšie sa do- motiváciou a výzvou do budúcnosti.
V popoludňajších hodinách navštívime staromestské Vianočné trhy
čítate v príspevku Čože je to Aj preto sa na budúcoročné KL pripras tradičným vianočným tovarom na Hlavnom a Františkánskom námestí.
päťdesiatka ?! na str. 2
vujeme už teraz a to tak, že k dnešnéOdchod autobusu bude v sobotu 11. decembra 2010 o 8.00 hod. spred
26. 9. obec Topoľčianky prostred- mu dňu sme vypracovali a podali dva
budovy obecného úradu. Poplatok je 5 € na osobu.
níctvom Národopisného múzea pod- projekty na finančnú podporu tohto
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v obecnej knižnici denne od 8.00 do16.30
porila projekt „Dni Európskeho kul- podujatia (Nadáciu SPP pre budúchod., prípadne informovať sa na tel. čísle: 630 12 63. Výlet sa bude môcť
túrneho dedičstva“ (DEKD) pripravo- nosť a ÚNSK - Podpora kultúry a šporuskutočniť len v prípade dostatočného záujmu !!!
vaný „Združením historických miest tu). V budúcom roku to bude ešte
a obcí SR“ (ZHMaO). Všetky plánova- žiadosť na Slovenské elektrárne, člen
ODS Topoľ pripravuje…
né podujatia boli zaradené do spoloč- skupiny Enel.
Ďalšie finančné
Milé
prekvapenie
v
podobe
divadelného predstavenia pripravujú pre nás
ného kalendára podujatí DEKD 2010, prostriedky na KL bývajú doplnené
členovia ODS Topoľ, ktorí sa už od polovice októbra začali v DKS pravidelne
ktorý bol prístupný na oficiálnej strán- z rozpočtu obce.
stretávať a nacvičovať. Bližšie informácie a pozvanie zároveň Vám ponúkneke ZHMaO. Cieľom tohto celoeurópVždy v pondelok popoludní pome vo vianočnom vydaní „Našich Topoľčianok“.
skeho podujatia, ktoré sa koná tradič- čas prázdnin mali deti možnosť strene v priebehu mesiaca september távať sa v malej sále DKS alebo v knižPOSVÄTENIE ADVENTNÉHO VENCA
v 49 štátoch Európy bolo prostred- nici na Prázdninových tvorivých dielTak, ako po minulé roky, v tomto roku si tiež chceme pripomenúť predvianíctvom množstva aktivít pripomínať ňach. Preto chceme pochváliť ich
nočné adventné obdobie, jeho duchovnú hodnotu a význam prípravou adširokej verejnosti význam a bohatstvo aktivitu a spomenúť, že počas týchto
ventného venca v centre obce, jeho vysvätením duchovným otcom našej
európskeho kultúrneho dedičstva. dní deti vytvorili množstvo darčekofarnosti Mgr. Antonom Ižoldom a zapálením prvej adventnej sviece v prvú
Múzeum bolo počas tohto dňa verej- vých a dekoratívnych výrobkov, ktoré
adventnú nedeľu 28. 11. o 15.00 hod.
nosti prístupné v čase od 13.00-ej do ešte doteraz zdobia ich izbičky a tiež

Uskutočnilo sa…

Pozývame Vás…
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Výstava ovocia, zeleniny, a okrasných drevín
V dňoch 2. - 4.10.2010 Základná
organizácia SZZ Topoľčianky v spolupráci s Obecným úradom Topoľčianky
pripravili výstavu ovocia, zeleniny,
kvetov a okrasných kríkov. Tento rok
bol pre záhradkárov obzvlášť náročný,
veľké množstvo zrážok a silný infekčný tlak spôsobili záhradkárom značné
problémy, obávali sme sa nízkej účasti, čo sa našťastie nesplnilo. Výstavy
sa zúčastnilo 55 vystavovateľov, vystavených bolo 106 exponátov jabĺk,
25 exponátov hrušiek, 4 exponáty
dule, 5 exponátov hrozna, 24 exponátov zeleniny, 2 kolekcie kvetov a 2
kolekcie bonsai. Exponáty zhodnotila
odborná komisia pod vedením Ing.
Ivana Rubaninského, ktorá vyhodnotila 3 najkrajšie kolekcie jabĺk, 3 exponáty jabĺk, hrušiek a zeleniny a udelila 21 pestovateľských uznaní. Boli
ocenené nasledovné exponáty:
JABLKÁ:
1 Ing. J. Haspra - odroda Rubín
2. Ing. J. Kováč - odroda Pinova
3. Ing. V. Fiala - odroda Šampion

KOLEKCIE JABĹK:
1. Ladislav Siklienka
2. Ing. J. Hrdlovič
3. NOVAFRUIT Nová ves nad Žitavou,
spol. s r.o.
HRUŠKY:
1. M. Belovič - odroda Erika
2. Ing. P. Lednár - odroda Cascade
3. Ing. P. Hrabárik - odroda Dicolor
ZELENINA:
1. A. Tomanová
2. M. Siklienková
3. B. Lukáčová
Návštevníci výstavy svojimi hlasmi rozhodli o udelení titulu JABLKO
ROKA 2010 pre odrodu Kardinál pásikavý od pestovateľa Ing. J.Džundu.
Na slávnostnom otvorení výstavy
a vyhodnotení výsledkov sme mali tú
česť privítať okrem iných vzácnych
hostí aj predsedu republikového výboru SZZ Prof. Ing. Ivana Hričovského,
DrSc. a tajomníka republikového výboru SZZ Dr. Juraja Korčeka.
Chceli by sme poďakovať podnikom, ktoré sa zúčastnili a ich expozí-

cie boli spestrením výstavy, konkrétne
Globalprogres a.s, Vinárske závody
Topoľčianky s.r.o. a Záhradné centrum Ing. Rubaninský, tiež Ing.
Jurajovi Džundovi a Ing. Pavlovi
Starovičovi za kolekcie bonsai, obzvlášť by sme chceli poďakovať
Základnej škole v Topoľčiankach, výtvarné práce detí veľmi skrášlili výstavu. Tiež by sme chceli poďakovať

všetkým vystavovateľom za vzorky,
veľmi si ceníme, že v takomto náročnom vegetačnom roku dokázali vypestovať ukážkové ovocie a zeleninu,
a tak svojou účasťou prispieť k spestreniu jedného jesenného víkendu
pre obyvateľov našej obce.
Autor textu a foto:
Ing. Jaroslav Hrdlovič
výbor ZO SZZ Topoľčianky

TRÍBEČSKÉ VINÁRSKE SLÁVNOSTI 2010
Vinohrady a vinárstvo na hornom
Požitaví - v jeho severnej časti
v Mikroregióne TRÍBEČSKO, má dlhoročnú tradíciu. Za centrum vinohradníctva v tomto mikroregióne sa môže
považovať práve sídlo mikroregiónu, ktorým je obec Topoľčianky.
V okolí Topoľčianok sa vinohrady zakladali už na prelome 16. a 17. storočia. V tomto období miestni zemepáni kultivovali pôdu a vysádzali prvé
pokusné vinice. Neskôr si na tieto práce prizvali odborníkov z tých častí
Európy, kde mali svoje panstvá a vínnej réve sa tam dobre darilo. Takouto
oblasťou bolo a dodnes je okolie
jadranského Dubrovníka. Práve
z týchto končín dal grófsky rod
Keglewichovcov priniesť niektoré odrody viniča a tomu sa v okolí
Topoľčianok darí dodnes. V súčasnosti sa vinárstvu na svahoch Tríbeča
a Pohronského Inovca tradične venujú Vinárske závody Topoľčianky,
Národný žrebčín Topoľčianky š. p.,
Lesy Topoľčianky š. p., Víno
Ondrejmiška Machulince, Víno Beňo
Topoľčianky, ale nesmieme zabudnúť
na niekoľko desiatok usilovných jednotlivcov, ktorí v menšej miere obrábajú vinohrady a dorábajú kvalitné
vína. Mikroregión TRÍBEČSKO môžeme pomenovať aj ako Tríbečský vinohradnícky región, v ktorom sa nachádzajú menšie vinohradnícke územia
ako sú Ladická vinohradnícka oblasť,
vinohrady v Beladiciach na Pustom
Chotári, Slažianske vinohrady, vinohrady v Topoľčiankach, vinohrady
v Machulinciach a vinohrady
v Žitavanoch, ktoré vyrástli na južných
svahoch Pohronského Inovca. Okrem
hore uvedeného aj v iných obciach
mikroregiónu sú vinohrady v menšej
či väčšej miere a vinohradníctvu sa
tam venujú ľudia so záujmom, hlavne
však s úctou voči tejto peknej tradícii.
Veď ako by sme si mohli vysvetliť pestovanie
viniča
na
Jedľových
Kostoľanoch - Borisku či na Zlatne, na
Skýcove, alebo na svahoch Malého
Lysca vo Velčiciach. I keď len ako doplnok domovej architektúry, ale hlav-

ne kôli krásnym a chutným strapcom
hrozna.
Častokrát bola vinohradnícka téma súčasťou činnosti rôznych spolkov.
Najrozšírenejšie sú Základné organizácie Slovenského zväzu záhradkárov.
Aj členovia a vedenie ZO SZZ
v Topoľčiankach už dlhšie plánovali
pre vinohradníkov zorganizovať spoločenské podujatie, ktoré by prispelo
k povzbudeniu ich vinohradníctva.
Táto skutočnosť inšpirovala vtedajšieho predsedu ZO SZZ PhDr. Ernesta
Haspru usporiadať slávnosti vína
a burčiaku, na ktoré nadviazal novovzniknutý Mikroregión TRÍBEČSKO,
ktorý aj v tomto roku prevzal úlohu
oraganizačného garanta podujatia
a vytvoril z dotácie NSK opatrenie na
podporu aktivít so spoločenským zameraním. Žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok môžu byť spoločenské organizácie, miestne spolky, ale aj
podnikatelia alebo skupiny občanov.
Partnerom Tríbečských vinárskych slávností bol Národný žrebčín
Topoľčianky š. p., ktorý ponúkol
atraktívny priestor pre takýto typ
podujatia a nemalou mierou prispel
k úspešnému priebehu podujatia realizáciou záprahových pretekov.
Takto aj s vydareným počasím a bohatou návštevnosťou podujatie nad
očakávanie splnilo svoj cieľ.
Hlavný program otvoril alegorický sprievod obcou, na čele ktorého
bol dvojzáprah lipicanov, ktoré priviezli do areálu jazdiarne symbolický
vinársky veniec. Moderátorskej taktovky sa ujal PhDr. Ernest Haspra,
ktorý v súlade s harmonogramom
manažoval vystupujúcich na pódiu.
Úvodné slovo udelil predsedovi
Mikroregiónu TRÍBEČSKO pánovi
Jurajovi Meskovi a ten podujatie
otvoril. Všetci účinkujúci sa tešili na
opätovné stretnutie so známymi
priaznivcami dychoviek a folklóru
z obcí združených v Mikroregióne
TRÍBEČSKO. Keďže názov podujatia
sám vraví o význame vína v našom
území, tak mu bola venovaná patričná pozornosť aj v repertoári účinku-

júcich. Ako prvý sa predstavil domáci
súbor DH Podhrušovan. Za ním
v programe vystúpili DH Obyčanka,
MDO Topoľanček, FS Drieňovanka z
Obýc, FS Rocháň zo Sľažian, FS
Skerešovanka z Obýc, FS Kamenec
z Machuliniec, DH z Machuliniec, FS
Turňa z Jedľových Kostolian, domáca
FS Topoľnica, DH Skýcovanka.
V programe vystúpil aj gajdoš Tatarka
zo Slovenskej Ľupče. Súčasťou
programu boli už spomenuté čiastkové záprahové preteky sponzorované
firmou SIGI-TRADE. Pestrý kultúrny
program, ktorý sa nadšenému publiku páčil, pokračoval bez nácviku, generálky a skúšok, ale spontánne až do
večerných hodín. Napriek menšiemu
záujmu vinohradníkov z celého mik-

roregiónu vinársku česť na podujatí
zachránili tradiční účastníci : Vinárske
závody Topoľčianky, Národný žrebčín
Topoľčianky š. p., Víno Ondrejmiška
z Machuliniec a burčiak od firmy Víno
Beňo si návštevníci mohli zakúpiť v
stánku ZO SZZ Topoľčianky. K dobrej
nálade prispel aj chutný guľáš od
miestnych poľovníkov. Na záver môžeme iba skonštatovať, že v Mikroregióne TRÍBEČSKO tohtoročnými
Tríbečskými vinárskymi slávnosťami
sa kompetentní dôstojne poďakovali
i keď za skromnú tohtoročnú úrodu.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia.
Zapísal: dm
foto: dm
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Pozdrav z našej „novej“ škôlky
Deti po prázdninách prišli do
krásnej, farebne namaľovanej a zrekonštruovanej materskej školy, aby
v nej prežili aj v tento školský rok veľa
veselých chvíľ a nadobudli množstvo
zaujímavých poznatkov.
Dobre pripraviť deti pre život je
najdôležitejším poslaním tých, ktorí
ovplyvňujú ich vývoj. Sú to ich rodičia,
ale aj učitelia. Dieťa má právo na výchovu v súlade s jeho individuálnymi
schopnosťami, záujmami a potrebami. Vieme, že má byť vychovávané a
vzdelávané tak, aby bolo schopné
vnímať dianie okolo seba, pružne sa
v ňom orientovať a správne naň reagovať. Dosiah-nutie týchto cieľov nie
je vec jednoduchá. Cítime, že čosi nie
je v poriadku, keď sivovlasá starenka
rozpačito postáva v dopravnom
prostriedku, keď ho naše dieťa slušne
nepozdraví. Veď predsa pozorní a
taktní nechceme byť iba v určitej spoločnosti a za určitých okolností.
Výchova nie je len záležitosťou školy.
Hlavné výchovné činitele musia pôsobiť predovšetkým v rodine, pretože v
škole prežíva dieťa len tretinu dňa,

ďalšiu dobu je pod ochranou svojich
rodičov. Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je v tomto
čase paletou nádherných farieb a odtieňov. Takýmto dokonalým umeleckým dielom je aj človek v jeseni života.
Veď ho tvaroval a formoval majster
život svojimi skúškami, radosťami, ale
aj starosťami. Milé staré mamy a starí
otcovia! Sme presvedčení, že jeseň
vášho života Vám vaše vnúčence
skrášľujú tým, že vás obdarúvajú svojím pohladením či úsmevom, básničkou a pesničkou, ktoré sme ich naučili. Veľmi radi využívame mesiac október ako Mesiac úcty k starším na to,
aby vaši blízki práve v tomto čase znásobili svoju nehu a boli k vám ešte
milší, vrúcnejší. Stretnutie s Vami v
priestoroch našej škôlky má ambíciu
byť vyvrcholením tohto snaženia. Aj
tento rok sme Vás chceli potešiť a obdariť malými darčekmi, ktoré Vám
pripomenú, že Vás máme radi, vážime si Vás a sme šťastní, že Vás máme.
Bc. Zuzana Siklienková
učiteľka MŠ na ul. SNP

Prehľad počasia za jún – október 2010
Priemerná teplota vzduchu v °C

Jún
Júl
August
September
Október

19,5 °C
22,8 °C
19,9 °C
14,2 °C
8,2 °C

Vodné zrážky litrov na m2

124,5
115,8
142,3
100,1
20,0

Priemerné teploty vykazovaných mesiacov sú primerané pre náš
región. Neprimerané sú zrážky v letných mesiacoch, ktoré spôsobili zatopenie pivníc mnohých našich občanov.
– M. Šabík –

Nahliadli sme do matriky
júl – október 2010

Narodili sa:
Agáta Ela Chudá, rodičia Martina Gašparíková a Jozef Chudý, Moravecká 6
Miloslav Rajčan, rodičia Michaela Chrenová a Ing. Miloslav Rajčan, Lipová 20
Marián Chladný, rodičia Gabriela Chladná a Marián Chladný, SNP 8
Roman Lukáč, rodičia Terézia Lukáčová a Roman Lukáč, Mlynská 1B
Michaela Malá, rodičia Gabriela Malá a Ľuboš Malý, Hlavná 162
Alexandra Balážová, rodičia Mgr. Zuzana Balážová a Rastislav Baláž, Pod
Hájom 5
Nela Belanová, rodičia Ing. Jana Belanová a Samuel Belan, Partizánska 80
Adam Bielik, rodičia Lenka Bieliková a Michal Bielik, Hrádza 24
Sofia Cibiriová, rodičia Mgr. Jana Cibiriová a Ing. Igor Cibiri, Športová
Sobáš uzatvorili:
Ján Krištofík a Mária Iľková, 17. 7. 2010 v Chorvátskom Grobe
Ing. Martin Richter a Lucia Pinterová, 24. 7. 2010 v Topoľčiankach
Martin Foltán a Lucia Vargová, 7. 8. 2010 v Topoľčiankach
Miroslav Beňovič a Žaneta Bohatá, 4. 9. 2010 v Topoľčiankach
Patrik Altperger a Daniela Dzimková, 4. 9. 2010 v Krompachoch
Dušan Uhrecký a Magdaléna Fazekašová, 11. 9. 2010 v Topoľčiankach
Bc. Róbert Šusták a PaedDr. Katarína Bernátová, 11. 9. 2010 v Leviciach
Opustili nás:
Ján Kocian, Pažiťská 21, zomr. 14.6.2010 vo veku 85 rokov
Štefan Mesko, Lipová 15, zomr. 19. júla 2010 vo veku 71 rokov
Františka Kocianová, Pažiťská 21, zomr. 28.7.2010 vo veku 77 rokov
Mária Baráneková, Pažiťská 20, zomr. 29.7.2010 vo veku 77 rokov
Helena Tomanová, Litoměřická 42, zomr. 14.8.2010 vo veku 80 rokov
Rozália Korytárová, Pažiťská 36, zomr. 28.8.2010 vo veku 73 rokov
Ján Hrdlovič, Tekovská 22, zomr. 28.9.2010 vo veku 73 rokov
Viliam Krés, SNP 2, zomr. 6.10.2010 vo veku 85 rokov
Igor Kočica, Hlavná 192, zomr. 15.10.2010 vo veku 39 rokov
Michal Bielik, Hrádza 24, zomr. 26.10.2010 vo veku 75 rokov

Piaty ročník bol opäť úspešný
Darcovstvo krvi
bolo a je jednou
z hlavných úloh MS
SČK v Topoľčiankach.
Približne od roku
1960 pod vedením
MUDr. Michala Kazíka
sa takmer každoročne uskutočňovali hromadné odbery, na
ktorých sa zúčastňovalo veľa darcov
i z okolitých obcí.
Posledných päť rokov Pán Štefan Brojo, daroval krv 23.augusta 2010 po
tento hromadný od- stýkrát.
ber usporiadavame v spolupráci
Naše rady rozšírilo aj 11 prvodars mobilnou transfúznou jednotkou cov. Stáva sa, že na odber neprídu len
z Nitry najmä v letných mesiacoch, jednotlivci, ale aj skupinky kamarátov,
kedy aj ostatné transfúzne oddelenia či rodina so svojimi priateľmi, ako nazápasia s akútnym nedostatkom krvi. príklad rodina Krpalová. Ako posledTento rok sa odber konal 23.augusta né roky, ani tento rok nás nesklamali
2010 a zúčastnilo sa ho 61 darcov. mládežníci. A keďže nám spravili dobVeľkou vzácnosťou konanej akcie bo- rú reklamu, pridal sa k nim i vdp. kapla účasť darcu, ktorý svoju krv daroval lán Ondrej Kellner. Ako sme sa od
presne stýkrát a bude mu udelená neho dozvedeli, nie je žiadnym novávzácna plaketa Dr. Kňazovického. čikom medzi darcami.
Sme hrdí o to viac, že náš rodák, pán
Preto veríme, že za spolupráce
Štefan Brojo je zároveň členom výbo- všetkých dobrovoľníkov z MS, sponzoru MS.
rov a najmä darcov budeme môcť aj
Pani Márii Janovičovej, ktorá da- po iné roky usporiadavať takéto stretrovala krv 61. krát bude tento rok nutia s čím väčším počtom zúčastneudelená diamantová Jánskeho plake- ných. Všetkým prajeme veľa síl a zdrata. Tiež patrí medzi členov nášho via, aby sme sa opäť o rok stretli.
miestneho spolku.
MS SČK Topoľčianky

Topoľčianske lipy
Už viac ako osemdesiat rokov lemujú Hlavnú ulicu košaté lipy. Neraz
som počul z úst návštevníkov
Topoľčianok pochvalné slová na tieto
prekrásne a užitočné stromy - hlavne
v dobe kvitnutia. Veď nie náhodou
si ich naši predkovia zvolili za symbol
slovanskej vzájomnosti. Len nám domácim akosi zovšedneli a ešte nás aj
hnevajú, keď spolu s ostatnými stromami začínajú zhadzovať listy. Občas
treba pozametať a odpratať lístie.
Spomínam si, ako chlapci aj dievčence každú sobotu sme zametali
priedomky a akosi nám to nevadilo.
Naopak, stretali sme sa na ulici, bola
zábava a Topoľčianky boli na nedeľu
čistučké a vyparádené. Je pravda, nemali sme také brušká, aj sadielka bolo menej a ani sme toľko nečumeli do
obrazoviek, pri ktorých sa ľahko nainfikujeme pohodlím a bohužiaľ sa dá
aj ohlúpnuť. A tak si ani neuvedomíme, čo pre nás príroda znamená.
Trebárs také lipy. Akú službu nám robia, keď zachytávajú víriaci prach
z cesty , keď tlmia hukot rachotiacich
autiakov, alebo keď fúkajú silné vetry,
ako ich krotia. A to nie je všetko. Už
malé deti sa v škole učia, že sú našimi
druhými pľúcami. Vdychujú výfukové
plyny z aut a vydychujú kyslík , bez
ktorého nemôžeme žiť. V lete sa im
nevyrovnajú ani najvýkonnejšie klimatizačné jednotky. Skúste sa v horúcom lete prechádzať po betóne
a potom pod stromami . A to nie je
len to, že nám tienia, ale oni obrovské
množstvo tepla zachytávajú a
prostredníctvom asimilácie premieňajú na drevnú a listovú hmotu. A čo

včelári? Aký majú osoh, keď tak postupne kvitne jedna lipa za druhou ?
Vraj lipový med nie je len chutný, ale
aj zdraviu prospešný. A čo tá príjemná
vôňa a estetická
hodnota líp?
Navštívil ma náš rodák žijúci v zahraničí a medzi rečou som mu povedal ,
že je tu snaha odstrániť lipovú aleju.
Poklepal si po čele a opýtal sa , či si
niekto uvedomil , že bez líp môže
Hlavná ulica konkurovať Harlemu ,
alebo aj Luníku. Dá sa o lipe povedať
toho ešte veľa, aký je to odolný strom,
ako znáša aj hrubé barbarské zaobchádzanie, ako sa dokáže zregenerovať, ako sa dá dobre formovať, akú
má dlhú životnosť. Ešte aj po smrti má
veľkú hodnotu. Jej drevo je vzácnym
a vyhľadávaným artiklom pre umeleckých rezbárov. Potvrdili mi to aj rezbári z vinobrania u nás v Topoľčiankach,
ktorým boli ponúkané na kúpu možno aj naše lipové kmene.
Poviem pravdu, že nie je mi jedno, keď vidím padať podťatú lipu, ani
keď mala nejaký ten suchý konár, alebo inú boľačku. Veď aj ľudí chorých
na chrípku hneď nezabíjame. Neviem
ako vy zmýšľate, ale ja som si zasadil
pred dom lipu , na pamiatku tým podťatým. Už teraz sa teším na to, keď
bude kvitnúť, keď na jeseň sa zafarbia
jej listy a keď jesenné vetry sa začnú s
nimi pohrávať a rozhadzovať po okolí. Potom za jedného pekného jesenného dňa vezmem metlu, hrabličky
pozbieram ich a vôbec sa nebudem
hnevať, pretože život nie je o pohodlí, ale aj o citovom vnímaní prostredia, v jeho zveľaďovaní a ochraňovaní.
M.T.
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