október, číslo: 3/2011, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania
Využívam priestor predposledného vydania Našich Topoľčianok v
tomto roku, aby som Vás v stručnosti oboznámil s investičnými projektmi, ktoré sa pripravujú, alebo
ktoré sú už v realizácii.
Tak, ako som Vás v poslednom
čísle Našich Topoľčianok informoval, nedarí sa nám dotiahnuť do
úspešného konca proces verejného
obstarávania na dodávateľa stavby
„Revitalizácia centrálnej časti obce
Topoľčianky – II. etapa“. Už dvakrát
Úrad pre verejné obstarávanie zrušil súťaž na základe námietok
účastníkov súťaže.
V súčasnosti je vo vestníku verejného obstarávania SR zverejnená súťaž na dodávateľa uvedenej
stavby.
Verím, že ako sa hovorí „do
tretice všetko dobré“, konečne sa
súťaž uzavrie a budeme mať dodávateľa stavby, nakoľko zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na „Revitalizáciu
centrálnej časti obce Topoľčianky –
II. etapa“ máme s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podpísanú už od augusta
2010.
Do tretice všetko dobré však
platilo pri projekte „Kanalizácia obce Topoľčianky – dobudovanie“,
kde sme boli dvakrát neúspešný
a tak sme kompletný projekt odovzdali Západoslovenskej vodáren-

skej spoločnosti a. s. , ktorá pripravila novú žiadosť na MŽP SR o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku. Žiadosť bola posúdená
v schvaľovacom procese kladne
a ZsVS a. s. získa 4 mil. EUR na dobudovanie kanalizácie v obci
Topoľčianky.
V súčasnosti ZsVS a. s. zabezpečuje proces verejného obstarávania na dodávateľa uvedenej stavby,
aby v roku 2012 bolo možné začať
s realizáciou stavebných prác.
Realizácia je naplánovaná na obdobie rokov 2012 – 2013.
Po ukončení realizácie sa dosiahne kompletné odkanalizovanie
obce Topoľčianky.
V súčasnosti sa blíži k ukončeniu projekt protipovodňových
opatrení v rámci pilotného projektu „Program revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí SR 2011“. Tento projekt je financovaný z Úradu vlády SR
a v rámci obce Topoľčianky sa realizuje v lokalite za parkom, kde sa
vybudovala vodozádržná nádrž,
kde by sa v prípade prívalových dažďov „vylialo“ koryto potoka Leveš,
aby sa zabránilo zvýšeniu hladiny
vodného toku v obci, ako tomu
bolo naposledy v roku 2010.
Taktiež pripravujeme žiadosť
o poskytnutie nenávratného finanačného príspevku z fondov EÚ cez
MŽP SR na zakúpenie nového trak-

Spomíname
Novembrové dni sa líšia nielen
od ostatných dní jesene, ale aj celého roku. Je v nich viac smútku, nostalgie a spomínania. Každý vie, pre-
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čo je to tak. Prezrádza nám to aj
kalendár, kde sú k týmto dňom priradené Sviatky všetkých svätých
a Pamiatka zosnulých.
Prvého novembra nastáva akési
malé sťahovanie do miest odpočinku mŕtvych.
Mnohí z nás sa odsťahovali z rodiska na celkom iné, častokrát stovky kilometrov vzdialené miesto.
Vďaka pracovnému vyťaženiu či rodine nemajú možnosť svoje rodisko
navštevovať. Je tam však čosi, čo ich
bude až do konca života ťahať aspoň
na jeden deň v roku späť:
miesta spomienok, príbuzní ale
predovšetkým hroby ich blízkych.
Prvého novembra sú cintoríny
plné živých pozostalých. Zapaľujú
sviečky, kladú vence a obzerajú sa po
ďalších hroboch. Podľa toho, v akom
sú stave totiž vidno, či na tých, čo tu
našli svoj večný príbytok ktosi spomína. Mnohé hroby sú krásne uprave-

Ilustračná fotografia, autor: Pavol Čepček BEST FOTO

tora a zberných nádob na zabezpečenie komplexnej separácie odpadu v obci Topoľčianky. Uvedenú
žiadosť podávame v termíne do
10.11.2011.

Ďalšie informácie ohľadom pripravovaných projektov a ich realizácii Vám poskytnem v prvom čísle
Našich Topoľčianok v roku 2012.
Juraj Mesko, starosta obce

né. Sviečka na nich neprestáva horieť ani počas roka. Sú však aj iné
hroby, zarastené trávou. Bez sviečok,
kytíc a bez vencov. Ani na Sviatok
všetkých svätých k ním nikto neprichádza. Kto v nich leží? Mená, vyryté na pohrebnom kameni toho veľa
neprezradia. Snáď iba to, kto sa kedy
narodil a kto kedy zomrel. Aj títo
zabudnutí si zaslúžia plamienok
sviečky ako symbol nádeje večného
života. Len naše spomienky oživujú
tváre tých, ktorí nás predišli v púti
života.
Návšteva cintorínov na Všetkých
svätých patrí k tradičným prejavom
úcty k našim predkom.
V 8. storočí určil pápež Gregor
IV. sviatok Všetkých svätých na
1. november, ktorý mal byť spomienkou na známych kresťanských svätcov. Tento zvyk sa postupne rozšíril
a v kalendári sa zakotvil aj 2. no-

vember ako Pamiatka zosnulých
(Dušičky).
V tomto roku prichádzame so
spomienkami na zosnulých a s očakávaním stretnutia s príbuznými,
známymi, aby sme vytvorili most
medzi minulosťou a prítomnosťou.
Cintorín v Topoľčiankach v tomto čase je viditeľný z veľkej vzdialenosti nielen pre svoju polohu, ale aj
pre svetlo zo sviec, ktoré osvecujú
cestu spomienok.
V týchto dňoch nezabudnime
pri spomienke na blízkych venovať
jeden plamienok sviečky za všetkých,
ktorí zahynuli vo vojnách, cudzích
krajoch, ale ich srdce malo korene
v našej zemi. Spomienka patrí na
všetkých, ktorí pre naše Slovensko
obetovali svoje myslenie, činy ale
často aj cenu najvyššiu - svoje životy.
Aj im patrí naša vďaka.

- R. Kazík -

Poznámka redakcie: Na internetovej stránke obce Topoľčianky
www.obectopolcianky.sk si môžete na odkazoch Online cintorín prehliadnúť všetky známe hrobové miesta s popisom a fotografiami hrobových miest.
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Kostol Svätej Anny
Je po žatve, blíži sa jeseň
a história nám pripomína, že
v tomto roku a v takomto ročnom
období uplynie v dejinách
Topoľčianok 660 rokov od vysviacky druhého nášho kostola –
kostola SVÄTEJ ANNY. Vysviacka
sa konala v roku 1351, - píšeme
rok 2011.
Kto bol staviteľom tohto kostolíka, ktorý stál v blízkosti priečelia vtedajšej pevnosti, dnešného KAŠTIEĽA? Bol to MIKULÁŠ
z TOPOĽČIANOK, vnuk COMESA
HASLAVA – zakladateľa RODU
PÁNOV Z TOPOĽČIANOK. Tento
rod sympatizoval s vtedajším
uhorským kráľom KAROLOM
ROBERTOM z ANJOU. Mikuláš
z Topoľčianok sa stal osobným
strážcom kráľa Róberta a vychovávateľom jeho synov ĽUDOVÍTA
a najmä princa ONDREJA.
Dňa 17. apríla 1330 v kráľovskom paláci v BUDÍNE /Budín –
Buda na pravom brehu Dunaja,
dnes súčasť Budapešti. Základy
Budína položili ešte Rimania v 2.4. storočí nášho letopočtu – pevnosť AQINCUM./ prepadol kráľovskú rodinu barón FELICIÁN
ZACH, ozbrojený nožom s úmyslom vraždiť. Prítomný bol aj
Mikuláš z Topoľčianok, ktorý

Zacha odzbrojil a zneškodnil. Kráľ
Róbert za tento hrdinský čin odmenil Mikuláša a jeho brata
Gregora povýšením do šľachtického stavu a patričným bohatstvom – dostali skonfiškované
majetky po popravenom F. Zachovi.
Mikuláš z Topoľčianok v roku
1340 sprevádzal 13-ročného
princa ONDREJA do Neapola, kde
sa mal na kráľovskom dvore zdokonaliť v mravoch vysokej spoločnosti. Výchova trvala dva roky.
Keď sa v roku 1342 vracali späť
do Budína, Mikuláš z Topoľčianok
sa zastavil v talianskom mestečku
GANDRIA, kde u staviteľov
TADEA a VERDA dal vyhotoviť
plány na stavbu kostolíka
v Topoľčiankach. Uvedené plány
sú uložené vo vojenskom archíve
mesta HEIMSTADTDORF.
Po návrate domov do
Topoľčianok Mikuláš sa venoval
prestavbe zastaralej Topoľčianskej
pevnosti a výstavbe prvého farského kostola. Prvý kostolík
v osade HRÁDZA nebol farský,
v tom čase Topoľčianky ešte neboli farou – osada aj kostolík zanikli po vpáde TATAROV v roku
1241. Mikuláš zostal slobodný
a na uvedené stavebné diela vyu-

žil svoj podiel bohatstva, ktoré
dostal od kráľa Róberta.
Popis kostolíka Svätej Anny:
stál južne od pevnosti a v jeho
okolí založili cintorín. Kostolík bol
postavený z kameňa v gotickom
slohu. Jeho rozloha: 13,5 m x 6,3
m, bol 7 metrov vysoký. Mal plytké základy, preto bol vlhký
a chladný. Strecha bola pokrytá
šindľom. K severnej strane bola
neskôr pristavená sakristia a nad
ňou bolo poschodie s komnatou
pre panstvo, táto bola vykurovaná krbom zo sakristie. Na vežu
Mikuláš zakúpil 150 kg zvon. Pri
kostole bola zvonica, v nej 50 kg
zvon, ktorý priniesli veriaci z kostolíka z Hrádze. Vzácne časti zariadenia kostola boli vyhotovené
z červeného mramoru – mensa
– vrchná doska oltára s reliéfnou
výzdobou, krstiteľnica a reliéf
predposledného člena rodu pánov z Topoľčianok JÁNA TOPOĽČIANSKEHO – TURKOBIJCA,
župana Tekovskej župy. Tieto
predmety boli prenesené a nachádzajú sa doposiaľ v kostole
svätej Kataríny Alexandrijskej.
Kostol SVÄTEJ ANNY vysvätil
mních Svätobeňadického opátstva PÁTER JURAJ. Zároveň inštaloval do funkcie správcu kostola

Rozlúčili sme sa s „Kultúrnym letom 2011“
Dni, týždne, mesiace ubiehajú v priebehu kalendárneho roka
rýchlejšie ako by sme si želali a sú
to už dva mesiace, keď sme sa na
nádvorí klasicisticko-renesančného Zámku Topoľčianky rozlúčili
s Kultúrnym letom 2011. Na javisku, ktorého kulisu tvorilo južné renesančné krídlo nádvoria
sme počas jednotlivých podujatí
mali možnosť v tomto roku vidieť
a počuť tri dychové hudby, dva
folklórne súbory, jednu folklórnu
skupinu, legendu slov. populárnej hudby Pavla Hammela a slovenskú gitarovú hviezdu Juraja
Buriana. Vypočuli sme si slovenské melódie 30. – 50. rokov 20.
storočia v podaní mladých hudobníkov Slovak Tango alebo tradičné mexické piesne od Mariachi
sin Fronteras. Novinkou bol aj

program s názvom Alternativ
music fest, kde sme si mohli vypočuť celkom iný hudobný žáner
ako jazz, blues s prvkami charakteristickými pre funk, soul, swing
alebo reggae a tiež husľového
virtuóza Petra Uličného.
Stalo sa už tradíciou, že úvodné a záverečné vystúpenie KL
patrí predovšetkým našim súborom. Prvými účinkujúcimi hosťami Kultúrneho leta bol „náš“
Mládežnícky dychový orchester
Topoľanček a ich hudobné skladby a evergreeny, ktoré si vždy
veľmi radi vypočujeme v ich podaní. Piesňami MDO Topoľanček
sme
KL slávnostne otvárali.
Našou FSk Topoľnica a DH
Podhrušovan sme sa s tohtoročným KL rozlúčili. „Rozlúčka s regrútmi“ bol názov dojímavého

folklórneho pásma s piesňami,
zvykmi a tradíciami našich prarodičov, ktoré sprítomňujú, zachovávajú a prinášajú medzi nás
členovia folklórnej skupiny.
DH Podhrušovan potešila
svoje publikum pásmom známych ľudových piesní. Zazneli
valčíky, polky, tangá ale aj orchestrálna polka a zmes ľudových
piesní v úprave Zdeňka Gurského.
Bolo príjemné vidieť, že dychová
hudba a spev si stále vie udržať
toľko šikovných a mladých ľudí.

aj prvého topoľčianskeho kňaza
ctihodného otca KAZIMÍRA
Z HOMTU. Reverendus Kazimír,
ako správca kostola mal vyhradené bývanie v panskej kúrii.
Cirkevný deviatok pre faru obstarával od poddaných sám Mikuláš.
Mikuláš pán z Topoľčianok zomrel v roku 1364. Bolo mu teda
Bohom dožičené navštevovať bohoslužby v kostolíku ním vybudovanom 13 rokov. Pochovaný bol
v časti cintorína vyhradenej pre
šľachtu pod lipami, v časti bližšie
k pevnosti. Tam ležia telesné pozostatky príslušníkov rodu pánov
z Topoľčianok a rodu Rákócziovcov – teda aj zakladateľky tradície: PÚTE K ŠKAPULIARSKEJ MATIČKE-ALŽBETY RÁKÓCZIOVEJERDÖDYOVEJ. Druhá časť cintorína od lipovej aleje smerom
k potoku Leveš a k miestnej osade bola vyhradená pre poddaných. Kostol Svätej Anny na bohoslužobné účely a cintorín na
pochovávanie veriacich slúžil od
roku 1351 do roku 1799, teda
428 rokov.
Verím, že keď budeme prechádzať týmito časťami nášho
parku, uvedomíme si, že „kráčame po posvätných miestach“
a aspoň v duchu si na nebohých
s úctou spomenieme.
- Anna Lukáčová Na záver programu a zároveň
aj záver tohtoročného „Kultúrneho leta“ sme sa rozlúčili spoločnými piesňami v podaní DH
Podhrušovan a FSk Topoľnica.
Poďakovanie patrí „Vám“
publiku, ktoré svojou účasťou
pravidelne podporovalo jednotlivé vystúpenia Kultúrneho leta
2011, pretože Váš záujem a potlesk je pre účinkujúcich a tiež aj
pre organizátorov tou najkrajšou
odmenou.
Dovidenia na budúcoročnom
Kultúrnom lete 2012 !
- Andrea Chrenová -

Poďakovanie darcom

autor: Pavol Čepček BEST FOTO

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža usporiadal dňa
15.augusta 2011 po šiestykrát
hromadný odber krvi, na ktorom
sa zúčastnilo 68 bezplatných
darcov. Hlavným sponzorom bol
Obecný úrad Topoľčianky, ktorý
nám bezplatne zapožičal priesto-

ry. Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí
pochopili našu výzvu a podporili
transfúzne oddelenia pri zápase
s nedostatkom krvi v letných mesiacoch. Ďakujeme a príďte nám
pomôcť aj o rok.
MS SČK
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Národný žrebčín si pripomenul 90. výročie svojho založenia
Najväčší štátny chov koní na Slovensku oslavoval.
Dňa 6. augusta si pracovníci Národného žrebčína, široká
odborná i laická verejnosť z domova a zahraničia
pripomenuli 90 rokov od založenia Národného žrebčína
Topoľčianky. Súčasťou osláv bol Národný šampionát
všetkých plemien koní , ktorý sa uskutočnil 5. augusta.
VZNIK
NÁRODNÉHO
ŽREBČÍNA
Po
dlhších
odborných diskusiách, rozboroch a analýzach, rozhodnutím
Ministerstva poľnohospodárstva
ČSR bol zriadený 15.10.1921
Štátny žrebčín Topoľčianky.
Úlohou žrebčína pri založení
bolo chovať a pre potreby
zemského chovu produkovať
plemenné žrebce plemien –
arab, lipican, nonius, anglický
polokrvník a hucul. Až na anglického polokrvníka, ktorý sa
začal chovať v žrebčíne od roku
1961, sa ostatné plemená koní
v Topoľčiankach začali chovať
r. 1921. Pri svojom vzniku žrebčín
z bývalého habsburského majetku prevzal budovu jazdiarne,
ktorá tvorila základ chovu koní.
V rokoch 1922 – 1928
boli postupne dobudované
chovateľské zariadenia na objektoch Breziny, Hostie, Rybník
a Krásny Majer, ktoré boli vhodne
zakomponované do okolitej
prírody a svojím urbanistickým
riešením slúžia ku cti vtedajších
projektantov a staviteľov. Ob-

divuhodná je vhodnosť riešenia
zoohygienických a veterinárnych
požiadaviek pre chov koní.
SÚČASNOSŤ
V súčasnosti podnik hospodári na 1 000 hektároch
poľnohospodárskej pôdy, z čoho
je 480 ha ornej, ostatné sú lúky
a pasienky.
Celá poľnovýroba, osevné
postupy a voľba plodín je zameraná na produkciu kvalitných
jadrových a predovšetkým objemových krmív a krmovín pre
približne 550 kusové stádo koní.
Základom výživy je kvalitný ovos,
seno, slama a trávna senáž. Intenzívna starostlivosť je venovaná
kvalite pastvín, zloženiu trávnych
zmesí, systému ošetrovania
a využívania pasením.
Doplnkovou živočíšnou výrobou je chov hovädzieho dobytka
čiernostrakatého nížinného plemena pre produkciu mlieka
a chov oviec. V roku 2000 bol
chovu priznaný štatút „Šľachtiteľský chov“.
Hlavným poslaním Národného žrebčína je však chov koní.
Dnes je NŽ Topoľčianky, š.p.
špecializovaným a jedinečným
zariadením na chov koní

tradičných a športových plemien. Hlavnou úlohou v chove
tradičných plemien je konzervácia genofondu, uchovanie génových rezerv v tradičnom type,
s dostatočným počtom chovných
jedincov, pri zachovaní priaznivého pomeru v líniovom a rodinnom zastúpení.
Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky sa právom zaradil medzi
významné chovateľské centrá
chovu koní. V súčasnosti chová
570 kusov koní piatich plemien,
čím sa stal európskou raritou,
pretože ostatné európske chovy
sa úzko špecializujú na jedno
plemeno.
NŽ Topoľčianky chová Slovenského teplokrvníka, Arabského plnokrvníka a tri tradičné
plemená: Lipican, Shagya arab
a Hucul. Uvedené tradičné plemená koní boli v roku 1993
zaradené medzi génové rezervy
koní, ktoré sú chránené nie len
na území Slovenskej republiky,
ale aj v zahraničí a z hľadiska zachovania biodiverzity boli zahrnuté aj do chránených plemien
v organizácii FAO.
Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky je poverený vedením plemenných kníh pre plemená lipican, hucul, shagya-arab a arabský plnokrvník. Vedie centrálnu
evidenciu koní na Slovensku. Tá
je ako jediná inštitúcia oprávnená
vystavovať potvrdenia o pôvode
všetkých uznaných plemien
koní na Slovensku.

Žrebčín aktívne spolupracuje s uznávanými vedeckými
a poľnohospodárskymi inštitúciami. Na pôde žrebčína bolo
vypracovaných množstvo odborných, vedeckých doktorandských a diplomových prác. Od
roku 2004 je Národným žrebčín
školiacim centrom pre výchovu
mládeže v oblasti chovu koní
a jazdectva a školiacim centrom
pre domácich a zahraničných
študentov v oblasti inžinierskeho
a doktorandského vzdelania.
Okrem svojej funkcie chovateľského a športového zariadenia plní aj úlohu kultúrno-spoločenského centra. Každoročne
Topoľčianky navštívi mnoho
vzácnych oficiálnych štátnych
návštev, zahraničných hostí i turistov, čím NŽ Topoľčianky pozitívne reprezentuje nie len historicko-kultúrnu úroveň rezortu
Ministerstva pôdoshospodárstva,
ale aj Slovenska.
Každoročne brány NŽ Topoľčianky prekročí viac ako 50
000 návštevníkov. Okrem koní,
možnosti jazdy na koni a v koči,
je obrovským lákadlom jedinečná
hipologická expozícia chovu
koní, v ktorom je sústredených
viac ako 3000 artefaktov z bohatej histórie a súčasnosti chovu koní Národného žrebčína
Topoľčianky.
Výber z textu, plné znenie
nájdete na:
www.nztopolcianky.sk

90 rokov ochotníckeho divadla v Topoľčiankach
... Ach, moja Múza – ôsmich sestier sestra
antických bájí bájna Tália,
vo vzletnom rúchu trúchlivá a pestrá
nám na javisku deje rozvíjaš ...
Október je pre ochotnícke divadlo v Topoľčiankach významným
mesiacom z pohľadu histórie, pretože v tento mesiac slávi prekrásne
a úctyhodné 90. výročie svojho založenia.
Vzhľadom na túto skutočnosť
sa 23. októbra v DKS v Topoľčiankach konalo slávnostné stretnutie
všetkých súčasne i v minulosti aktívnych ochotníckych hercov. Stretnutie veľkej rodiny žijúcich divadelných ochotníkov, ktorá nás spolu
s jej ďalšími členmi, ktorí sa žiaľ
tohto krásneho jubilea nedožili,
takmer bez prestávky počas dlhých
90tich rokov obohacovala svojimi
vystúpeniami. Dokazujú nám to aj
neuveriteľne vysoké čísla z činnosti
ochotníckeho divadla. Počet odohraných divadelných predstavení je
205 premiér a 703 repríz. Pod režisérskou taktovkou sa vystriedalo 25
režisérov a na divadelných doskách

sa predstavilo 977 hercov. Od nás
ostatných im patrí veľký obdiv
a poďakovanie za ich čas, energiu,
entuziazmus, odovzdané posolstvo, kultúrne i duchovné obohatenie. Zatiaľ najnovšia 205. premiéra
divadelnej hry s názvom „Náš richtár“ od Paľa Gejdoša sa odohrala
práve pri príležitosti 90. výročia
ochotníckeho divadla. Vo veselohre
o voľbe richtára, ktorej dej sa odohrával v liptovskej podhorskej dedine v roku 1928 sa skvele predstavilo 12 súčasných hercov (Paľo Čepček, Terézia Škulová, Gabriel Orlík,
Anna Laktišová, Miroslav Hosťovecký, František Cigáň, Július Kuruc,
Jozef Benč, Ján Kazík, Emília Kmeťová, Jaroslav Bielik a Marián Stano)
v réžii Márie Švarcovej a Gabriela
Orlíka. Samotnému divadelnému
predstaveniu predchádzalo slávnostné otvorenie s príhovorom starostu obce Juraja Mesku, v ktorom

nám v stručnosti priblížil vznik a históriu ochotníckeho divadla v Topoľčiankach. Všetkým prítomným sa
prihovorili aj súčasní režiséri Gabriel
Orlík a Mária Švarcová. Následne
starosta obce udelil dlhoročným
hercom a režisérom Ďakovné
a Pamätné listy za dlhoročnú ochotnícku divadelnú činnosť. Slávnostnú
atmosféru podujatia znásobilo pásmo ľudových piesní FSk Topoľnica
a báseň „Sonet pre Táliu“. Pri tejto
významnej príležitosti bola vydaná
aj publikácia o vzniku a histórii
ochotníckeho divadla v Topoľčian-

kach doplnená množstvom fotografií, ktorú obecný úrad venoval
dlhoročným divadelným ochotníkom. Táto publikácia sa bude dať
zapožičať v našej Obecnej knižnici.
Veríme, že veľká rodina divadelných ochotníkov sa bude i naďalej
rozrastať a bude mať svojich následníkov.
Veríme, že divadelné predstavenia nikdy nevymiznú z nášho života a že budú i naďalej patriť medzi
obľúbené podujatia kultúry v našej
obci.
- Andrea Chrenová -

autor fotografie: Vladimír Bošanský

4

90 rokov Štátnych lesov v Topoľčiankach
V kaštieli
v
Topoľčiankach sa 14. septembra stretli
lesníci Odštepného závodu
To p o ľč i a n k y,
hostia z Ministerstva pôdohospodárstva
a generálneho
riaditeľstva LSR,
š. p., aby si pripomenuli uplynulých
90 rokov existencie Štátnych lesov
v Topoľ-čiankach, ktoré v roku
1921 nadviazali na dlhoročnú tradíciu lesníctva a chovu zveri v tomto regióne. Okrem slávnostného
príhovoru riaditeľa odštepného závodu, Ing. Vladimíra Lukoťku, a príhovoru významných hostí, bolo
milým prekvapením vystúpenie
operného speváka, rodáka z Topoľčianok, sólistu opery Slovenského národného divadla v Bratislave, majstra Františka Ďuriača.
Z jeho slov bolo zrejmé, že lesníkom fandí a oceňuje ich dôležitú
a nezastupiteľnú úlohu v ochrane
lesa a prírody.
K slávnostnému priebehu osláv
významne prispelo aj vystúpenie
miestneho folklórneho súboru
Topoľnica. Z pásma ľudových piesní
a scénok účastníkov osláv najviac
zaujala najmä scénka už z takmer
zabudnutej lesníckej činnosti, lúpanie trieslovej kôry, popretkávaná
starodávnymi zvykmi a humorom.

Súčasťou slávnosti bolo aj premietanie videofilmu o histórii Štátnych
lesov v Topoľčiankach a krst publikácie 90 rokov Štátnych lesov
v Topoľčiankach. Autorom filmu aj
publikácie je dlhoročný zamestnanec lesného závodu Jozef Šabo.
Publikáciu dubovým listami pokrstil
riaditeľ odštepného závodu Ing.
Vladimír Lukoťka a bývalý dlhoročný riaditeľ podniku Ing. Ľudovít
Čakajda. Pri tejto slávnostnej príležitosti boli udelené dvanástim bývalým aj súčasným zamestnancom
pamätné listy. Štátna lesná správa
bola vytvorená nariadením ministerstva dňa 1. 3. 1920, ale zoštátnenie celého majetku Habsburgovcov bolo právne potvrdené až
zákonom č. 351/1921 zb., zo dňa
12. 8. 1921.
Časť majetku bola začlenená
k Štátnemu žrebčínu v Topoľčiankach a lesné pozemky boli pridelené štátnym lesom. Preto sa práve
tento dátum traduje ako dátum
vzniku Štátnych lesov v Topoľčiankach. Ich hlavným zameraním
bolo v tomto období pestovanie
lesov a ťažba dreva, ale aj poľovníctvo zamerané na chov a lov zveri vo
Veľkej a Malej zvernici. Terajší
Odštepný závod prešiel po 2. svetovej vojne viacerými organizačnými zmenami a zriadenie samostatného podniku s názvom Správa lesov Topoľčianky sa uskutočnilo dňa
1.1.1956. Podnik trval so zmenami
názvu do roku 1994, kedy prešiel

ako
Odštepný
lesný závod do
štruktúry Západoslovenských
lesov š.p. v Bratislave. Po piatich
rokoch, v roku
1999, sa stal
Odštepný závod
Topoľčianky súčasťou novovytvoreného štátneho
podniku
Lesy Slovenskej
republiky so sídlom v Banskej
Bystrici. V súčasnosti hospodári
na výmere 29
520 ha prevažne
listnatého lesa.
Z tejto plochy 11
867 ha zaberajú
zvernice určené
na chov jelenej,
danielej, muflonej, srnčej a diviačej
zveri.
Autor foto: Pavol Čepček, BEST FOTO
Okrem lesníckej
a poľovníckej činnosti odštepný
ách a 34 v robotníckych profesiách.
závod od roku 1958 obhospodaru- Práce v pestovaní lesa, v ťažbe a odje Zubriu zvernicu, v ktorej sa za voze dreva sú vykonávané dodávacelé obdobie jej existencie narodilo teľským spôsobom, čím poskytuje
170 zubrov, škôlku okrasných dre- prácu mnohým ďalším obyvateľom
vín, vinohrady a topoľčiansky park. nášho regiónu.
Ku dňu 1.1.2011 zamestnával 106
stálych pracovníkov, z toho 72
- Jozef Šabo v technicko -hospodárskych funkciLesy SR, š.p.OZ Topoľčianky

Náš park
né odpadu a špiny, „Malý rybník“
bez vody a divých kačičiek, väčšina
chodníkov už neexistovala a z mojich spomienok na „Náš park“ zostalo iba korčuľovanie na „Veľkom
rybníku“.
Takto to trvalo až do apríla
2011, kedy sa uskutočnila 1.brigáda v „Našom parku“ a začala sa
jeho úprava a čistenie. Odvtedy
prešlo 6 mesiacov a ja som bola
opäť v „Našom parku“, kde sa
znova nachádzali vyčistené chodníčky, „Malý rybník“ s divými kačičkami, opravený vodný systém,
ktorý zásobuje „Malý rybník“ vodou a ku šťastiu mi už chýbalo iba
naplnené „Labutie jazierko“ s labuťami. V „Našom parku“ máme nové lavičky
a odpadové koše. Čo je
však najdôležitejšie, do
„Nášho parku“ sa vrátili ľudia , ktorí v ňom
objavili znovu miesto
na oddych. Toto všetko
sa podarilo ochotným
ľuďom, ktorí bez nároku na odmenu vrátili
„Náš park“ do podoby,
Vodopád po čistení v akej sa nachádza teraz. Záväzok do budú-

Pokiaľ moja pamäť siaha, vždy
som chodila do „Nášho parku“.
Najvčasnejšia spomienka sú prechádzky s mojím starým otcom po
chodníčkoch vysypaných bielym
štrkom, kŕmenie divých kačičiek
v „Malom rybníku“, pozorovanie
vznešených labutí na „Labuťom
jazierku“ a v zime korčuľovanie na
„Veľkom rybníku“. Keď sa mi narodil syn, prechádzky po „Našom
parku“ pokračovali s ním, ale už
bez labutí, postupne už iba po
niektorých chodníkoch, pretože
väčšina zarástla a štrk sa vytratil.
Môj syn vyrástol a ja som sa vrátila
do „Nášho parku“, kde som našla
iba prázdne „Labutie jazierko“ pl-

Pohľad na nové schody a zábradlie pri „Malom rybníku“

ceho roku je naplnenie „Labutieho
jazierka“ vodou a pokračovanie
v čistení „Nášho parku“.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa zúčastňovali na čistení
„Nášho parku“, osobitne však
Vodostavu – Orovnický Zlaté
Moravce, za zhotovenie schodov
ku „Malému rybníku“, Dušanovi
Madudovi za zábradlie na schodoch, Janovi Barutiakovi st. a ml.
za náter na nich a opravu vodného
kanála pri „Malom rybníku“,
Miroslavovi Beňovičovi za prácu
s vlastnou motorovou pílou, štát-

nemu podniku Lesy SR odš.závod
Topoľčianky za lavičky, jeho riaditeľovi Vladimírovi Lukoťkovi a správcovi Milošovi Kunskému a ich zamestnancom a Obci Topoľčianky
za odpadové koše. Za občerstvenie
patrí poďakovanie: Gazdovskému
hostincu, Hotelu Národný dom,
Hotelu Zámok Topoľčianky, Hradnej stráži, Chrumkáču a Žofii
Števulovej a Vám všetkým, ktorí ste
akokoľvek prispeli ku skrášleniu
Nášho parku.
Text: R.G., Foto: V.L.

Milí čitatelia!
Som veľmi rád, že sa vám môžem opäť prihovoriť prostredníctvom Našich Topoľčianok, nášho
obecného časopisu.
Všetko dianie okolo nás sa riadi zákonmi. Tak, ako sa striedajú
ročné obdobia, deň s nocou, pracovné dni s dňami odpočinku,
strieda sa aj školský rok s časom
prázdnin a dovoleniek. V tomto
prázdninovom období naša škola
žila duchom športu. Najskôr k nám

zavítala vzácna návšteva z Českej
republiky, z Litoměříc - manželia
Peckoví. Ide o päťnásobných medailistov z olympijských hier ešte
z čias spoločného štátu Slovákov
a Čechov. Květa Jeriová Pecková
behávala na lyžiach (3x medaila
z OH) a jej manžel Zdeněk Pecka sa
venoval veslovaniu (2x bronzová
medaila z OH) viď foto.
Na multifunkčnom ihrisku sa
odohral nohejbalový turnaj, ktorý
organizoval MO Matice slovenskej
v Topoľčiankach. Máme radosť, že
počas celého leta bolo ihrisko ob-

Zľava: manželia Peckoví - Zdeněk a Květa a manželia Cvikoví – Otília a Rudolf

sadené našimi žiakmi. Po dňoch
športu na školskom dvore, návštev
u starých rodičov, morského pobrežia alebo bicyklovania prišiel
deň 5. SEPTEMBER. Opäť sme sa
vrátili do školských priestorov.
Pomalší rytmus prázdnin a dovoleniek vystriedalo pracovné tempo,
ktoré sa týka rovnako žiakov, učiteľov ale aj rodičov.
Naša škola si zvolila za jeden
z cieľov nasmerovať výchovnovzdelávaciu činnosť k príprave žiakov pre život a najmä ich uplatnenie sa v informačnej spoločnosti
21. storočia. Znamená to u žiakov
rozvíjať komunikatívnosť, flexibilitu, tvorivosť, schopnosť narábať
s informáciami a pod.
Pedagogický zbor sa rozrástol
o p. uč. – Mgr. Lenku Fábryovú,
ktorá je triednou učiteľkou v 1.
ročníku a p. učiteľku Mgr. Zuzanu
Balážovú, ktorá zastupuje počas
materskej dovolenky pani učiteľku
Klečkovú. Celkový počet pedagogických pracovníkov je 26, z toho
na prvom stupni osem, dve vychovávateľky školského klubu a 16
vyučujúcich v ročníkoch 5 – 9 vrátane dvoch kňazov vyučujúcich
náboženskú výchovu. Nepedagogických zamestnancov je spolu 10.
Tento školský rok bude školu navštevovať 314 žiakov, čo je o 4
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žiakov menej ako v minulom školskom roku a 7 žiakov sa vzdeláva
mimo územia Slovenskej republiky. Školský klubu detí navštevuje
49 žiakov. Zhoršujúci sa demografický vývoj – klesajúci počet žiakov
ma výrazný dopad na financovanie
našej školy, režijné náklady hlavne
na budovu na Cintorínskej ulici
stále stúpajú.
Čaká nás desať mesiacov vzdelávania, ale aj hier, nových priateľstiev, súťaží a iných aktivít. Keďže
chceme u našich detí i naďalej rozvíjať ich duchovné hodnoty, kladný
vzťah k zdraviu a športu a najmä
podporovať zmysluplné trávenie
voľného času, i v tomto školskom
roku budú môcť deti pracovať v
rôznych záujmových útvaroch, ako
napr.: – šachový, pohybové hry 1.4. roč., záhradkársky, strelecký,
matematický, športový, anglický a
nemecký jazyk, volejbalový, orientačný beh, zdravotný a výrazne
posilňujeme pohybové aktivity cez
pilotný projekt –športové poukazy
(vybraná naša škola v pilotnom
projekte MŠ VVŠ SR ).
Verím, že naše predsavzatia,
nádeje a ciele sa nám splnia a v júni budeme môcť len kladne hodnotiť uplynulý školský rok
2011/2012.
Mgr. Jozef Barát

Výlet učiteľov
Začiatok júla bol pre nás učiteľov Základnej školy v Topoľčiankach už dlho očakávaný.
Vybrali sme sa spoznávať krásy
Slovenska, ktorých je u nás neúrekom. Naším prvým cieľom sa
stala ťažšie dostupná Jaskyňa
mŕtvych netopierov v Nízkych
Tatrách. To, že to asi nebude typická jaskyňa, sme zistili už pri
zdolávaní prvých metrov. Jaskyniari takmer minimálne zasahujú do pretvárania pôvodnej
podoby jaskyne, aby si zachovala
svoju prirodzenú krásu a bola pre
návštevníkov atraktívnejšia. Po
úspešnom zdolaní sme sa presunuli do Vysokých Tatier, konkrétne do Kežmarských Žľabov, kde
sme boli ubytovaní a odtiaľ sme
uskutočňovali výjazdy a výstupy
na ďalšie krásne miesta. Ďalší deň
nás čakali už tradičné nákupy
v Poľsku, ktoré boli tentokrát spojené so zastávkou
v poľskom Zakopanom, kde sme
mohli vzhliadnuť
druhú
stranu
Tatier.
Podnikli
sme aj nádhernú
túru, ktorú nám
ponúkli Vysoké
Tatry z našej strany.
Turistické
značky smerovali

ku chate pri Zelenom plese. Boli
sme očarení krásnymi výhľadmi,
ktoré sa nám vynárali pred očami,
ale to, čo sme uvideli v cieli, bolo
neopakovateľné. Malebná chata
stojaca pri zrkadlujúcom sa jazere, obkolesená končiarmi, vytvárala
prenádhernú
scenériu.
Navštívili sme aj pekné kúpeľné
mesto Bardejov, ale azda najsilnejšie dojmy v nás zanechala návšteva Dukly, kde na nás dýchala
krutá história nášho národa. Bola
tu neopakovateľná atmosféra plná dojatia, ľútosti, ale na druhej
strane aj hrdosti na našich vojakov, ktorí tu položili svoje životy.
Vystúpili sme k vyhliadkovej veži,
kde sme si vypočuli podrobný výklad o presune vojsk. Domov sme
sa vracali plní zážitkov a energie,
z ktorej môžeme čerpať po celý
rok.
Zuzana Červená

Stretneme sa zas...
,,Bola to najlepšia stretávka
a stretneme sa zas,“ bola často
opakovaná veta, ktorá znela skoro
z každých úst na našej stretávke.
Dňa 3.9.2011 sme sa stretli po 30
rokoch skoro všetci spolužiaci zo
Základnej školy v Topoľčiankach,
ročník narodenia 1966-1967.
Boli sme dosť silný ročník a zo
102 spolužiakov sa nás zišlo 62.
Zraz sme mali v ZŠ, ktorú vedie
skvelý človek a náš spolužiak Jozef
Barát. Boli sme milo prekvapení, čo
všetko sa na škole zmenilo k lepšiemu. To sa však nedalo povedať
o nás. Trošku sme zostarli a mali
sme čo robiť pri zoznamovaní sa.
Jedno však podľa nás ostalo stále
rovnaké, a to naši triedni. Menovite:
pani učiteľky Marta Mrázová,
Emília Maňkovská, Eva Valentová
a pán učiteľ Ondrej Valach zostávajú stále nezmenení. Nehovoriac

o školníkovi Karolovi Polákovi. To
je taktiež stále rovnaký a príjemný
pán.
Po presunutí do kultúrneho
domu a úvodnom privítaní sa rozprúdila skutočná zábava. Tu už
sme zahodili roky za hlavu a zabávali sa až do rána ako v 18-tich. Do
tanca nám hrala živá kapela pod
vedením spolužiaka Jozefa Čmika.
Stoly boli plné vďaka ďalším spolužiakom, ktorí zasponzorovali a bola tam s nami aj dobrá nálada,
ktorú sme si so sebou všetci priniesli, a ktorá nás neopustila až do
konca.
Ďakujem Vám milí spolužiaci,
že ste prišli, ďakujem sponzorom,
organizačnému výboru a za tento
výbor Vám sľubujem, že o 5 rokov
sa pokúsime stretnúť znova.
Dúfam, že ešte vo väčšom počte.
Jana Králiková - Švábová
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Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov
V dňoch 8.-10.10.2011 sa
v DKS Topoľčianky uskutočnila
výstava ovocia, zeleniny, kvetov
a okrasných kríkov.
Organizátorom výstavy bola
základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Topoľčiankach a Obec Topoľčianky.
Návštevníkom výstavy jednotlivé exponáty ukázali, že naši
záhradkári i vinohradníci vedia
dopestovať zdravé, pekné ovocie, ale i zeleninu a kvety. Mohli
obdivovať vystavené kolekcie
bonsay Ing. Džundu Juraja a Ing.
Staroviča Pavla.
Výstava bola obohatená o výtvarné práce žiakov Základnej
školy v Topoľčiankách v počte
170 ks a ukážku rôznych možností úpravy tekvičiek podľa detskej fantázie.
Výstavy sa celkove zúčastnilo
51 vystavovateľov zo 7 miest
a obcí. Návštevníci mali možnosť
sa zoznámiť celkove s 294 exponátmi. Odborná komisia pod ve-

dením Ing. Rubaninského Ivana
vyhodnotila jednotlivé exponáty
nasledovne:
Hodnotenie vystavených jabĺk:
1. miesto - Siklienka Ladislav
odroda Braeburn
2. miesto - Ing. Fiala Vladimír
odroda Pinova
3. miesto - Ing. Hrabárik Peter
droda Jonagold
Hodnotenie vystavených hrušiek:
1. miesto - Hrdlovičová Mária
odroda Lucasova
2. miesto - Ing. Helenin Ján
odroda Drouardova
3. miesto - Jenis Marián
odroda Lepinova
Hodnotenie vystavenej zeleniny:
1. miesto - Tomanová Anna
za kolekciu z našej záhrady
2. miesto - Lukáčová Františka
za zeleninový kôš
3. miesto - Siklienka Ladislav
za kolekciu zeleniny
Pestovateľské uznanie bolo
udelené ďalším 23 vystavovaným
exponátom. V súťaži Jablko roka,

Vinobranie 2011 - IV. ročník
Na dostihovej dráhe v Topoľčiankach sa v dňoch 23.-25. septembra 2011 konali medzinárodné záprahové preteky CAI - A
kat. 4,21 a majstrovstvá SR
v dvojzáprahoch. Dňa 24.9.2011
bol súčasťou týchto pretekov IV.
ročník Vinobrania.
Organizátormi
vinobrania
boli ZO-SZZ Topoľčianky a Obec
Topoľčianky. Návštevníci mali
možnosť okrem burčiaku, vína
ochutnať medovinu, ale i rôzne
gurmánske špeciality. V kultúrnom programe mali možnosť vypočuť si folklórny súbor Kamenec
z Machuliniec, našu domácu
folklórnu skupinu Topoľnicu.
Pekným vystúpením sa predstavil
detský folklórny súbor Zlatňanka
zo Zlatých Moraviec. Po vystúpení Country skupiny sa predstavila

naša domáca dychová hudba
Podhrušovan. Vystúpil i fol. súbor
Briezka Vráble, fol. súbor Benát
Machulince. Dychová hudba
Topoľanček určite zaujala svojím
vystúpením. Na záver vystúpil náš
Robo Kazík so svojím programom.
Náročného moderovania sa
dobre zhostil PhDr. Haspra Ernest.
Chceme sa poďakovať za spoluprácu
pracovníkom
OcÚ
Topoľčianky, Slov. poľovníckemu
zväzu, poľovnému združeniu
Breziny so sídlom v Topoľčiankach,
TJ Tatran Topoľčianky, Národnému
Žrebčínu Topoľčianky a všetkým,
ktorí nám pomáhali zabezpečiť 4.
ročník Vinobrania 2011.
			
Text: Miroslav Toman
predseda ZO SZZ Topoľčianky

Autor fotografie: Ing. Jaroslav Hrdlovič

Foto: Ing. Jaroslav Hrdlovič

ktorú hodnotili návštevníci výstavy bolo vyhodnotené jablko
Gloster od pestovateľa Šramka
Karola.
Výstava bola doplnená exponátmi z Vinárskych závodov
Topoľčianky s.r.o., Global Progres
a.s. Šampiňonáreň Topoľčianky,
Záhradné centrum Zlaté Moravce
- kolekciou okrasných rastlín, ako

i kolekciou poľnohospodárskeho
náradia nášho člena ZO Kuklu
Branislava.
Naše poďakovanie patrí
všetkým vystavovateľom, pracovníkom OcÚ Topoľčianky a všetkým, ktorí nám pomáhali zabezpečiť výstavu.
Miroslav Toman,
predseda ZO SZZ Topoľčianky

Vyhodnotenie predzáhradiek
obce Topoľčianky za rok 2011
Komisia v zložení:
Ing. Jaroslav Hrdlovič – predseda
Marta Siklienková – člen
František Žikavský – člen
Na základe osobnej kontroly
predzáhradok a fotomateriálu komisia určila nasledovné poradie:
1. Valéria Čepčeková,
Dlhovského č. 72
2. Andrea Herdová,
Dlhovského č. 106
3. Rozália Laktišová,
Cintorínska č. 23
Za úpravu verejnej zelene:
Mária Džadová – bytovka na
ulici SNP
Komisiu ďalej zaujali nasledovné
predzáhradky:
Ružena Koprdová, Hlavná č. 124/A
Anna Rajnohová, Mlynská č. 27
Barbora Siklienková, Žitavanská 40
Anna Chrenová, Žitavanská č. 38
Eva Cigáňová, Litoměřická č. 69
Jana Mesková, Partizánska č. 75

Eva Dippmanová, Litoměřická 75
Jana Minárová, Lipová 15/A
Hodnotenie predzáhradiek sa
stáva v našej obci tradíciou, už
niekoľko rokov pravidelne dvakrát v roku v máji a v auguste hodnotíme predzáhradky. Snažíme sa
vyberať nielen podľa vzhľadu
a celkového estetického efektu,
ale aj na základe náročnosti, ktorú
si vyžaduje údržba predzáhradky.
Žiaľ museli sme skonštatovať, že
mnohé predzáhradky ustupujú
parkoviskám pred domami, viacero z nich takto zaniklo. Napriek
tomu je vidno snahu obyvateľov
obce Topoľčianky o rozvíjanie
predzáhradiek a skrášľovanie verejnej zelene, veríme, že k tejto
snahe prispejeme aj my hodnotením predzáhradiek a tak budeme motivovať našich obyvateľov
k ďalšej aktivite.
Výbor ZO SZZ Topoľčianky

Autor fotografie: Ing. Jaroslav Hrdlovič
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Nebuďme ľahostajní k našej obci
Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám ako predseda Komisie
na ochranu verejného poriadku
a dopravy pri Obecnom zastupiteľstve obce Topoľčianky. Iste nikomu
neunikol dôležitý a dúfam, že pre
podstatnú časť obyvateľov obce
Topoľčianky ako aj návštevníkov
našej obce príjemný fakt a to ten,
že bola dokončená prvá etapa revitalizácie centrálnej časti obce
Topoľčianky. Po dlhom čase, vlastne
po mnohých rokoch sa naša obec
obliekla do nových šiat a aj napriek
niektorým kritickým pripomienkam
sa asi zhodneme, že aj z ohlasov
návštevníkov našej obce sa jej tvár
zmenila na peknú, čistú a modernú. Z môjho pohľadu by som sa
chcel venovať verejnému poriadku
a bezpečnosti dopravy v revitalizovanej časti obce. Mnohí obyvatelia
Topoľčianok mi kladú otázku, že si
všimli pred priechodom pre chodcov na ulici Hlavnej pri kríži na ceste namaľované priečne biele čiary
a pýtajú sa, čo to znamená. Najjednoduchšia odpoveď by bola, že je
to vodorovné dopravné značenie
s označením V16 optická psychologická brzda. No mnohým ľuďom,
ktorí možno nie sú držiteľom vodičského oprávnenia by to asi veľa
nepovedalo a tak by som chcel vysvetliť, že sa jedná o doplnkové
vodorovné dopravné značenie,
ktoré by malo prispieť k bezpečnosti chodcov ( hlavne detí ) prechádzajúcich cez cestu na tomto mieste. Význam tohto dopravného značenia je ten, že čiary sú na ceste
namaľované tak, že ako sa vodič
približuje k priechodu pre chodcov,
čiary sa zhusťujú a vodič má pocit,
ako keby zrýchľoval a tak noha
z plynového pedálu by mala automaticky ubrať plyn. Ak si vodič aj
toto neuvedomí, tak ho minimálne
na ceste upúta táto dopravná značka a uberie plyn, lebo nevie čo je
tam namaľované, ale toto je už len
druhoradý postreh vodiča. Takéto
vodorovné dopravné značenie je
v okrese Zlaté Moravce len na tomto jedinom mieste ako doplnkové
dopravné značenie. A teraz odpoveď na otázku, prečo práve tu?
Odpoveď je jednoduchá. Tento
priechod pre chodcov je umiestnený ako najbližší k našej základnej
škole, nachádza sa tesne za zákrutou od mosta a blízkosť mosta
v zimnom období je predpokladom
na tvorbu námrazy na ceste a tak
sme tento prechod vyhodnotili
s hľadiska bezpečnosti detí v blízkosti základnej školy ako najdôležitejší. Ďalšia vec, na ktorú by som
chcel upriamiť Vašu pozornosť
v súvislosti s revitalizáciou centrálnej časti obce je vybudovanie cyklistických chodníkov. Chodník pre
chodcov a chodník pre cyklistov sú
od seba opticky oddelené farebne,
kde chodník pre chodcov má farbu
šedú a chodník pre cyklistov farbu
červenú a vždy na začiatku a konci

cyklistického chodníka je umiestnená aj dopravná značka, ktorá znázorňuje, ktorá časť chodníka je určená pre ktorý druh pohybu. V súvislosti s revitalizáciou centrálnej
časti obce boli vybudované spevnené okraje cesty na ulici Hlavnej a vybudované nájazdy do dvorov rodinných domov. Aj napriek tomu, že
tráva v okolí cesty, ktorá bola vysiata, ešte ani poriadne nestihla zapustiť korene, už niektorí nezodpovední vodiči parkovali svoje motorové vozidla na trávnatej ploche.
Iste. Teraz sa mnohí pýtate, kde je
možné zaparkovať. Na toto je už
odpoveď trochu zložitejšia, ale
predsa nejaká je. Každý rodinný
dom má svoj vjazd do dvora, kde
môže obyvateľ toho ktorého domu
zaparkovať. Parkovisko máme pred
hotelom Národný dom, parkovisko
máme pred nákupným strediskom
Jednota a niekoľko parkovacích
miest je po bývalom autobusovom
nástupišti ako aj pri obecnom úrade. Žiaľ my všetci sme zvyknutí parkovať svoje autá v tesnej blízkosti
miesta, ktoré chceme navštíviť. No
v tomto prípade si zase musíme

všetci položiť ďalšiu otázku. Chceme v centrálnej časti obce, na ktorú
chceme byť hrdí a ktorú všetci považujeme za reprezentatívnu časť
našej obce spraviť parkovisko s veľkou betónovou plochou, alebo budeme rešpektovať kompromis medzi prírodou a parkovacími miestami? Predpokladám, že nikto nechce, aby nám v strede obce
vznikali v trávnikoch vyjazdené koľaje, v ktorých sa budú v daždivom
počasí vytvárať nepekné bahnité
kaluže. Chcel by som pokračovať
vymenúvaním ďalších vecí, ktoré sa
nám podarilo vytvoriť na bezpečnejšiu dopravu v našej obci ako
napríklad osadenie zrkadla na križovatku Žikavecká – Cintorínska
alebo križovatku Dlhovského –
Machulinská, alebo na žiadosť občanov osadenie spomaľovacieho
prahu na ulici Vígľašskej, ale týmto
článkom som chcel poukázať na
jednu dôležitú skutočnosť. Všetko,
čo som tu vymenoval by nemalo
význam bez pochopenia návštevníkov Topoľčianok, ale v prvom rade
bez pochopenia nás – obyvateľov
Topoľčianok, ktorí by sme mali byť

príkladom, lebo je v našom záujme
chrániť a zveľaďovať našu obec.
Všetky stavebné úpravy vykonané v obci síce obec skrášlia, ale
pokiaľ si ju my všetci nebudeme
chrániť, tak nám ten pekný vzhľad
obce dlho nevydrží. Všetky umiestnené dopravné značenia a dopravné zariadenia nám síce formálne
pomôžu k bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky v našej obci, ale
pokiaľ ich my všetci nebudeme rešpektovať, stanú sa z nich len zbytočné čiary na ceste a zbytočné
plechové tabuľky vedľa ciest.
Obec Topoľčianky má tradíciu
a meno v širokom okolí ako pekná
obec s milými ľuďmi, pekným parkom, krásnym kaštieľom a vinárskou tradíciou.
Ak chceme, aby sa každý v našej obci cítil príjemne, či už je to náš
obyvateľ alebo turista, ktorý sa tu
možno len náhodou objavil, skúsme
byť k sebe tolerantnejší, milší, nerobme si schválnosti, chráňme si to,
čo tu máme a čo sa postupne zveľaďuje a nebuďme ľahostajní ak vidíme, že niekto ničí to, na čo sme
tu právom hrdí. - Peter Minár -

Nové protipovodňové opatrenia v Topoľčiankach
Minulý rok 2010 bol mimoriadne bohatý na dažďové zrážky. Vo
viacerých oblastiach Slovenska voda napáchala značné škody. Veľká
voda neobišla ani Topoľčianky.
Na túto situáciu a na prognózu
pre nasledujúce roky musela reagovať aj Vláda Slovenskej republiky. Splnomocnenec vlády pre
územnú samosprávu, integrovaný
manažment povodí a krajiny vyhlásil v marci 2011 Prvý realizačný
projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodí a krajiny. Do tohto projektu
sa prihlásilo 833 miest a obcí, pričom Úrad vlády vybral 200 obcí.
Obec Topoľčianky sa prihlásila
so žiadosťou o riešenie problémových úsekov a bola medzi vybranými uchádzačmi. Následne bol vypracovaný Prvý realizačný projekt,
ktorý poskytuje možnosť realizovať
efektívne opatrenia na zachytenie
povrchového odtoku zrážkových
vôd a zníženie eróznych procesov,
obmedzujúcich povodňové riziká.
V tomto projekte boli vybrané
lokality v severnej časti obce v povodí potoka Leveš.
Tu je najväčším problémom voda stekajúca z plôch ornej pôdy
a zo systému korýt vysychajúcich
tokov (lesné a odlesnené jarky),
v ktorých sa počas intenzívnej zrážkovej činnosti sústreďuje odtok
vody. Takéto prívalové zrážky toto
územie nie je schopné naakumulovať. Projektom bude v budúcnosti
možné zachytiť až 30 138 m3 vody.
Ďalším príspevkom by malo byť
zlepšenie výparu vody a posilnenie
fotosyntézy. Tým by malo dôjsť

k zvýšeniu ochrany uhlíka v pôde,
zlepšením vlhkostného režimu pôd
s následným zvýšením viazanosti
CO2 z atmosféry rozšírením vegetačných úprav a krytu krajiny za
pôsobenia slnečného žiarenia. Tým
sa zníži aj produkcia citeľného tepla pri transformácii slnečnej energie v krajine. Revitalizácia územia
obce Topoľčianky tak bude mať pozitívny dosah na hydrologický režim, ozdravovanie klímy i ochranu
biodiverzity.
V lokalite Hrádza sú podľa projektu vybudované zemné odrážky
pre rozptyl vody z poľnohospodársky
obrábanej pôdy tak, aby zamedzili
súvislému toku dažďových vôd.
V lokalite Krásno je vybudovaná kopaná zasakovacia priekopa
a drenážne zemné odrážky.
V lokalite Mestský Háj sú vybudované kamenné priesakové hrádze a drevené prehrádzky z guľatiny. V lokalite Pod Sýkorovom je
kumulačné kamenné prehradenie
potoka.
Všetky úpravy a použité materiály sú vyberané s rešpektom na
životné prostredie – používal sa lomový kameň, drevo a hlina.
Životnosť takýchto opatrení pri starostlivosti obce by mala byť 20 ro-

kov. Stavbu realizovala firma STYX
INDUSTRY s.r.o. Banská Bystrica od
mája do októbra v celkovom finančnom náklade 90 000,- EUR.
Finančné prostriedky plne hradil
projekt Vlády Slovenskej republiky.
Za zmienku stojí, že na realizácii sa zúčastnili desiati pracovníci,
ktorých poskytol Úrad práce a boli
výlučne z nášho regiónu.
Toto dielo je svojou realizáciou
zaujímavé a aj pozvánkou na jesennú
prechádzku po tejto časti nášho chotára. Účelnosť a účinnosť tohto diela
preverí najbližšia prívalová voda.
Zostáva len dúfať, že aj ďalšie
opatrenia na našich potokoch, ako
je čistenie tokov od náletových drevín a usadenín a realizáciou podobných opatrení v povodí Hostianskeho potoka sa predíde škodám, ktoré dokáže prívalová voda
spôsobiť.
Sú to prvé kroky správnym
smerom. Vzťah k životnému prostrediu okrem separácie odpadov
nakladaním s bioodpadom dostáva
aj rozmer hospodárenia s vodou.
Je to aj výzva pre každého občana na jeho správanie v prostredí,
kde žije. Topoľčianky tým zostanú
pekným kútom Slovenska, naším
čistým domovom.
- R. Kazík -

Fotoarchív NT
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Nahliadli sme do matriky
jún – október 2011

Narodili sa:
Sebastian Brian Darley, rodičia Kristína Bieliková a Brian Paul Darley, Pod
Hájom 12
Adam Beňovič, rodičia Žaneta Beňovičová a Miroslav Beňovič, SNP 9
Peter Komár, rodičia Mária Komárová a Peter Komár, Holešovská 30
Adela a Simona Minárové, rodičia Mgr. Emília Minárová a Michal Minár,
Mlynská 9
Gabriela Karáčová, rodičia Ing. Monika Karáčová a Ján Karáč, Parková 6
Martin Maurery, rodičia Mgr. Jana Maureryová a Mgr. Andrej Maurery,
Moravecká 19
Sára Pánisová, rodičia Katarína Pánisová a Tomáš Pánis, Partizánska 50
Tomáš Tencer, rodičia Ing. Miriam Tencerová a Ľudovít Tencer, Holešovská 1
Adela Gálová, rodičia Mgr. Nadežda Gálová a Ľuboš Gál, Hlavná 263
Matyáš Kukla, rodičia Martina Kuklová a Branislav Kukla, Mlynská 1
Tamara Šustáková, rodičia PaedDr. Katarína Šustáková a Bc. Róbert Šusták,
Litoměřická 48
Samuel Mních, rodičia Katarína Lintnerová a Jaroslav Mních, Holešovská 2
Michal Stanko, rodičia Ing. Zuzana Stanková a Juraj Stanko, Partizánska 21

Les a jeho život
Pri príležitosti
osláv 90-eho výročia založenia odštepného závodu Lesov SR v Topoľčiankach
a Medzinárodného roku lesov
Lesy Slovenskej republiky, š.p.,
Odštepný závod Topoľčianky spolu s fotoklubom FoTOP Topoľčianky, Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Ponitrie,

vých 7, ktoré boli ocenené. Na
prvom mieste sa umiestnil
Ladislav Dzivjak, druhú cenu získal Tibor Rendek, tretí skončil
Andrej Dúbravský, štvrté miesto
Ivan Klučiar, piate miesto Eduard
Žákovic, šieste miesto Jana
Vasiliaková,
siedme
miesto
Verdon Tomajko.
Vernisáž výstavy, ktorú tvorilo

Sobáš uzatvorili:
Mgr. Vladimír Beňo a Mgr. Eva Bieliková, 3.9.2011 v Nitre
Jozef Mientus a Kristína Laktišová, 12.8.2011 v Topoľčiankach
Miroslav Čulík a Klaudia Suchá, 20.8.2011 v Topoľčiankach
Ing. Miloš Černák a Ing. Martina Hasprová, 27.8.2011 v Topoľčiankach
Ivan Volentier a Mária Laktišová, 17.9.2011 v Topoľčiankach
Jozef Kosorú a Ing. Katarína Bílková, 17.9.2011 v Topoľčiankach
Peter Rosina a Mgr. Jana Zlatňanská, 1.10.2011 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Jozef Obert, Žitavanská 39, zomr. 24.6.2011 vo veku 60 rokov
Michal Brojo, Dlhovského 58, zomr. 12.7.2011 vo veku 68 rokov
Zuzana Binder, rod. Laktišová, Kopaničky 6, zomr. 14.7.2011 vo veku 27 rokov
Emil Škatulak, Hlavná 12, zomr. 27.7.2011 vo veku 45 rokov
Ján Kadiš, Hostianska 40, zomr. 28.7.2011 vo veku 92 rokov
Jozefína Kazíková, Cintorínska 36, zomr. 10.8.1919 vo veku 91 rokov
František Žikavský, Moravecká 28, zomr. 17.8.2011 vo veku 77 rokov

Prehľad počasia za jún - september 2011
Priemerná teplota vzduchu v °C

Jún
Júl
August
September

19,9
20,0
21,7
18,1

Vodné zrážky litrov na m2

110,1
118,9
34,4
16,6

Napriek tomu, že teplota v mesiaci JÚL sa nám zdala nejúlová
nízka, bola v priemere dlhodobej sledovanosti vyššia takmer o jeden
stupeň Celzia. Neprimerane vysoká bola teplota v mesiaci
SEPTEMBER 18,1 °C, keď primeraná teplota tohto mesiaca za ostatných 25 rokov bola iba 14,2 °C. Chudobné SEPTEMBROVÉ zrážky
– necelých 17 litrov na meter štvorcový vytvárajú vrásky na čelách
nejednému záhradkárovi či vinohradníkovi..
– M. Šabík –

Foto: Pavol Čepček BEST FOTO

Hotelom Zámok Topoľčianky
a mediálnym partnerom www.
ephoto.sk usporiadali fotosúťaž
a následnú výstavu najúspešnejších fotografií na tému „Les a jeho život“.
Záujemcovia mohli svoje fotografie posielať od 4.júla do
20.augusta 2011. Počas tejto doby sa prihlásilo 68 súťažiacich
s 208 fotografiami nie len zo
Slovenska, ale dokonca aj z Čiech
a USA. Následne porota v zložení
Radimír Siklienka (Fotoklub
FoTOP), Vladimír Lukoťka (Lesy
SR), Karol Srnec (ephoto.sk),
Jozef Šabo (Lesy SR), Pavol
Čepček (BestFoto) individuálne
bodovo ohodnotili všetky fotografie a na spoločnom stretnutí
dňa 7.9.2011 z najlepšie hodnotených 68 fotografií vybrali pr-

68 najlepších fotografií, sa uskutočnila 18.septembra v priestoroch bývalej vinárne v Zámku
Topoľčianky. Privítali sme tu víťazov súťaže a odovzdali im ceny,
ktoré si za svoje fotografie naozaj
zaslúžili. Touto cestou im chceme
ešte raz pogratulovať!
Výstavu ste mohli navštíviť
počas víkendových dní do 9. októbra 2011.
Naším spoločným cieľom bolo
aj takýmto spôsobom získať ľudí,
ktorí si budú lesy stále viac vážiť
a chrániť ich ako súčasť nášho životného prostredia. Dúfame, že
podobné akcie sa nám podarí zorganizovať aj v budúcnosti a návštevníkov potešíme pohľadom na
peknú fotografiu.
Ing. Michal Gašparík
Fotoklub FoTOP Topoľčianky

1. ročník Matičného turnaja v nohejbale
Písal sa 13. august 2011,
školské prázdniny v plnom prúde,
no ZŠ Topoľčianky žila rušným
životom. To preto, že Miestny
odbor Matice slovenskej v Topoľčiankach sa tu, po dohode s vedením školy a s finančným prispením Nitrianskeho samosprávneho
kraja, rozhodol oživiť tradíciu nohejbalových turnajov v Topoľčiankach. Do 1. ročníka Matičného turnaja v nohejbale sa
prihlásilo 9 súťažných družstiev,
ktorých hráči museli splniť podmienku – byť obyvateľom Topoľčianok. Po oficiálnom otvorení

a za výdatnej podpory rodinných
príslušníkov a fanúšikov nohejbalu sa súťažilo tak v telocvični, ako
aj vonku na multifunkčnom ihrisku. To, že to boli zápasy s nasadením ako sa na správny turnaj
patrí, dokazuje aj zranenie jedného z hráčov pri poslednej lopte
druhého semifinále. Želáme mu
skoré uzdravenie! Celkovými víťazmi a na obdobie jedného roka
držiteľmi Putovného pohára MO
MS Topoľčianky sa stal tím
„Podkova“ (R. Polák, R. Šútor
a M. Beňuš), ktorý vo finále zdolal
„Krstný tím“(R. Chrapka, J. Mes-

ko, J. Barát a M.
Hlavačka). Na treťom mieste skončili
„Divé svine“ v zložení: J. Bielik, R.
Šusták a P. Holečka.
Víťazom gratulujeme a už teraz sa
tešíme na 2. ročník!

Mgr. Štefan Klečka
predseda MO MS
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