august, číslo: 2/2013, XI. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania!
Druhé číslo Našich Topoľčianok v roku 2013 sa k Vám do
domácností dostáva v pomaly sa
končiacom lete. V období, ktoré
mnohí z nás majú určite najradšej, nakoľko je to obdobie dovoleniek a prázdnin, kedy sa snažíme či už pri vode alebo na horách
načerpať nové sily na zdolanie
každodenných problémov.
V poslednom vydaní Našich
Topoľčianok som Vás informoval
o pripravovaných investičných
akciách v obci.
Ako prioritu som uviedol
„Revitalizáciu centrálnej časti obce – III. etapa“, ktorej realizácia
sa začala v mesiaci máj 2013.
Dnes už finišujeme so stavebnými prácami, avšak vyskytol
sa technický problém v úseku
pred poštou, ktorý stavebné práce predĺži o niekoľko týždňov. V
uvedenom úseku sa nachádza
množstvo telekomunikačných

káblov, ktoré sú však osadené
veľmi plytko a pri výkopových
prácach by mohlo dôjsť k ich
poškodeniu.
V súčasnosti v spolupráci
s technickým úsekom Telecomu
riešime spôsob ochrany káblov,
aby sa čo najskôr uvedený úsek
mohol zrevitalizovať. Taktiež sa
pripravuje dokončenie križovatky
pred hotelom, kde sa zrealizuje
vybudovanie
bezpečnostného
ostrovčeka a prechodu pre chodcov a tiež rozšírenie križovatky
o odbočovacie pásy na ul.
Machulinskú.
Verím, že všetky stavebné
práce potrebné na dokončenie
„Revitalizácie centrálnej časti obce – III. etapa“ budú zrealizované
v mesiaci august 2013 tak, aby
sme v mesiaci september 2013
mohli pripraviť slávnostnú kolaudáciu zrevitalizovaného centra
obce spojenú tiež s oslavami 720.

Vidlochvost feniklový. Autor fotografie: Miloslav Brandt

výročia prvej písomnej zmienky
o obci.
Termín tejto slávnostnej akcie
je stanovený na 21. 9. 2013 spolu s Vinobraním.
V súčasnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nitra realizuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby pre

investičnú akciu „Topoľčianky –
dobudovanie kanalizácie“. Po
ukončení verejného obstarávania
Vás budem informovať o plánovanom časovom harmonograme
dobudovania kanalizácie v našej
obci.
Juraj Mesko,
starosta obce

O majstrovi sveta sa rozhodne v Topoľčiankach
Milí čitatelia Našich
To p o ľ č i a nok. Iste ste prekvapení, prečo
sme v tomto roku neprišli s naším vydaním v tradičnom čase,
tesne pred začiatkom kultúrneho leta. Svojím vydaním chceme zvýrazniť blížiacu sa udalosť, ktorá má neodškriepiteľne
prívlastok
športová udalosť
roka, sú ňou Majstrovstvá sveta
dvojzáprahov, ktoré organizuje

Ilustračné foto, autor: Miloslav Brandt

Národný žrebčín Topoľčianky .
Počas tohto podujatia, ktoré sa uskutoční v dňoch 28.
augusta – 1. septembra 2013
sa u nás stretne podľa dostupných informácií sedemdesiatšesť účastníkov z 23 krajín
sveta, z Argentíny, Rakúska,
Belgicka, Chorvátska, Českej
republiky, Španielska, Dánska,
Estónska, Francúzska, Veľkej
Británie, Nemecka, Maďarska,
Írska, Talianska, Holandska,

Poľska, Portugalska, Rumunska, Švajčiarska, Slovenska,
Slovinska, Švédska a Spojených
štátov amerických.
Napriek tomu, že od roku
2003 sa v Topoľčiankach zorganizovalo už niekoľko národných a medzinárodných záprahových súťaží a pravidelne
sa tu konajú Majstrovstvá Slovenska v záprahoch, podujatie
takého významu sa u nás koná
po prvý raz.
Prostredie Národného žrebčína v Topoľčiankach má pripravené priestory na úspešné
zvládnutie Majstrovstiev sveta.
Drezúry, parkúr, maratón, finále, veľké defilé, dekorácie
víťazov s čestnou jazdou zúčastnených krajín a slávnostný
záverečný ceremoniál si nenechajte ujsť na dostihovej dráhe.
Celý čas budeme mať možnosť
zažiť atmosféru tak významného podujatia.
Toto všetko má pod patronátom organizačný výbor majstrovstiev sveta na čele s riaditeľom
Ing. Michalom Horným PhD.
Na pôde Topoľčianok sa
zíde elita športovcov, medziná-

rodných rozhodcov, priaznivcov tohto športu, pozvaných
vzácnych hostí, početných zahraničných divákov ale aj našich priateľov a známych, ktorí
si budú chcieť v peknom prostredí vychutnať majstrovstvo
súťažiacich.
Chceme vás všetkých občanov Topoľčianok týmto
požiadať o maximálnu mieru
tolerancie voči obmedzeniam,
ktoré zasiahnu do vášho života
počas konania majstrovstiev.
Snažme sa, aby sa návštevník u nás cítil čo najpríjemnejšie a aby svojimi dojmami šíril
dobré meno našej obce. Prosíme o trpezlivosť a dodržiavanie
obmedzení a pokynov usporiadateľov ako aj polície.
V neposlednom rade prajeme súťažiacim veľa zdaru. No
predovšetkým prajeme domácim posádkam, aby sa dostali
na stupne víťazov.
Osobitné prianie smerujeme organizátorom majstrovstiev, aby im vyšlo pekné počasie.
Za redakciu R. Kazík

2

Spomienky „osobného svedka“ II. svetovej vojny
Semienko II. svetovej vojny
/1939 – 1945/ vyklíčilo z „mierových dohôd“ uzatvorených po I.
svetovej vojne /1914 – 1918/ medzi
víťaznými štátmi: TROJDOHODA Francúzsko, V. Británia, Rusko –
ZSSR a porazenými štátmi:
TROJSPOLOK – Rakúsko – Uhorsko,
Nemecko, Taliansko.
Najvýznamnejšia
dohoda
o usporiadaní Európy po I. svetovej
vojne bola MIEROVÁ KONFERENCIA
28. júna 1919 v Paríži v zámku
Versailles. Zúčastnilo sa jej 27 štátov. S najmocnejším z porazených
štátov s Nemeckom bola uzatvorená zmluva v Saint Germain 10. septembra 1919 /okraj Paríža/. Nemci
zmluvu podpísali, postupne si však
uvedomovali jej tvrdosť a začali oživovať svoju národnú hrdosť. Tejto
situácii významne dopomohla
osobnosť ADOLF HITLER. Aj ostatné štáty, ktoré vznikli na troskách I.
svetovej vojny, i naša ČSR, začínajú
mať svoje problémy s nedodržiavaním vlastných dohôd.
Nemci po roku 1933 odvrhli
všetky zmluvy a postupne začali
obsadzovať susedné štáty, najmä
tie, kde žila početná nemecká menšina. Za obeť ako prvé padlo
Československo, ktoré malo vnú-

tornú jednotu narušenú, čo využil
Hitler a ponúkol Slovensku samostatnosť.
A tak 1. septembra 1939, keď
začala II. svetová vojna napadnutím POĽSKA /nie však len
Nemeckom, ale aj z východu
ZSSR/, Slovensko už bolo samostatné, malo svoju armádu, ktorá
zo začiatku bojovala po boku
Nemcov. Od skončenia II. svetovej
vojny tohto roku /2013/ uplynulo
68 rokov. Treba však ešte povedať,
že druhá svetová vojna bola najstrašnejšia vojna v histórii ľudstva.
Zúčastnilo sa jej 61 štátov, bojovalo 110 mil. vojakov, zahynulo 30
mil. ľudí a boli použité zbrane od
revolvera až po atómovú bombu.
V našej obci máme občana p.
KAROLA HASPRU, ktorý vo virvare
II. svetovej vojny prežil 30 mesiacov
a bol ochotný vyrozprávať svoje zážitky. Narodil sa 12. novembra
1922, tohto roku sa dožíva 91 rokov svojho života. Ako dvadsaťročný v roku 1942 bol na prvej „asentírke“, hneď bol odvedený a narukoval 1. októbra 1942. Zadelený
bol k ženistom – PIONIEROM.
Výcvik sa konal v Trenčíne a trval
deväť mesiacov. Nasledoval rýchly
výcvik v Novom Meste nad Váhom

Zo života MOMS Topoľčianky

Čas je nezastaviteľný a neúprosný. Ani sme sa nenazdali, ako
uplynulo ďalšie funkčné obdobie
výboru a predsedu MOMS
v Topoľčiankach. Pokladáme preto
za dôležité, aby sme urobili určitý
odpočet nášho pôsobenia za toto
obdobie.
Pred tromi rokmi sa voľbou nového predsedu začala akási generačná výmena v našom MOMS
a tiež hľadanie nových impulzov
pre náš matičný život. Snažili sme
sa počas týchto troch rokov viac
presadzovať národné a vlastenecké myšlienky nenútenou formou
najmä medzi mladou a strednou
generáciou. Podporovali sme rôzne recitačné a prednesové súťaže
organizované miestnou ZŠ alebo
OcÚ (Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Rozpoviem Ti rozprávku,...), na ktorých sme udeľovali Cenu MOMS Topoľčianky. Pre
žiakov Nitrianskeho samosprávneho kraja sme s finančným príspevkom NSK zorganizovali autorskú
súťaž v písaní povestí pod názvom
„Povesť večne živá“, ktorou sme sa
snažili nedopustiť, aby tento jedinečný prvok našej literatúry vymizol z povedomia detí. Taktiež s príspevkom NSK tento rok (24.8.2013)
organizujeme pre obyvateľov našej
obce už tretí ročník Matičného turnaja v nohejbale, ktorým sme oživili tradíciu nohejbalových turnajov
v Topoľčiankach. Pre našich členov
a sympatizantov pravidelne organizujeme návštevy vybraných divadelných predstavení a iných podu-

jatí. Zúčastňujeme sa celonárodných osláv Sviatku sv. Cyrila
a Metoda v Nitre, kde si aspoň
symbolicky, venovaním obetných
darov a tichou modlitbou, uctievame tieto jedinečné osobnosti našich dejín. S nebývalým ohlasom
medzi našimi sympatizantmi sa
stretla snaha zozbierať obrazový
a fotografický materiál zachytávajúci život obyvateľov Topoľčianok a
dominanty obce, ktorý by sa mal
stať základom pre vydanie obrazovej publikácie o obci a jej obyvateľoch. Pamiatku nášho dlhoročného
duchovného otca a tiež tajomníka
MOMS Topoľčianky Vdp. kanonika
E. Scheimera sme si pri príležitosti
výročia
jeho
príchodu
do
Topoľčianok pripomenuli výrobou
strihového filmového medailónu,
ktorý sme verejne prezentovali
v priestoroch OcÚ Topoľčianky.
Nemálo úsilia a tiež finančných
prostriedkov nás stálo založenie
Detského folklórneho súboru
Matičiarik z Topoľčianok, ktorý
funguje pod záštitou nášho MOMS
a vštepuje lásku k tradičným slovenským zvykom, tradíciám a tancom tej najmladšej generácii. Pre
tých, ktorým láska k ľudovým tancom a ochota zabávať sa v tradičnom slovenskom kroji pretrvala, je
určená Cena MOMS Topoľčianky
pre najkrajší slovenský kroj na
Krojovej zábave organizovanej
OcÚ v Topoľčiankach.
Toto je len časť aktivít, ktoré
realizujeme na našom matičnom
poli. Nedali by sa však uskutočniť

a vystrojení „v plnej poľnej, ozbrojení – puškou a guľometom“,
chlapci 29. júna 1943 odchádzajú
do vojny, na front. Trasa: Košice –
Maďarsko, Ukrajina, ďalej na východ až po predhorie Kaukazu k
mestu MAJKOP. Prekročili množstvo riek, ktoré im stáli v ceste: Tisa,
Prut, Dnester, Južný Bug, Dneper,
pobrežie Azovského mora. Terén –
šíre roviny – v čase dažďov však
rozbahnené, kruté zimy, najťažšia
zima rok 1942 – 1943, frontová línia, boje, straty na životoch, víťazstvá, porážky...
Ako sa to dalo prežiť? Stravu
zabezpečovali vlastné vojenské kuchyne, kontakt s domovom – vojenská pošta, ktorá fungovala pomerne spoľahlivo, nocľah?!?, dovolenky – „opušťáky“ z frontu
neexistovali. Veľkú oporu mali
v duchovnej službe. Celú túto starostlivosť zaštítil Dr. MICHAL
BUZALKA, biskup, vikár Slovenskej
armády. Zabezpečil, aby každý
vojak dostal do rúk malú vojenskú
modliacu knižku „VERNÝ PRIATEĽ“,
autor JOZEF MITOŠINKA – major
duchovnej správy. Armádu sprevádzali vojenskí kapláni – spomína si
na J. Mitošinku a na por. duchovného - LADISLAVA POLÁČEKA.
Ťažko sa prežívali Vianoce, ale vždy
mali zabezpečené bohoslužby,
chvíľu spomínania na domov a vojnové bremeno ťahali ďalej. Raz si
poťažkal, že v Topoľčiankach je tretia púť, ktorej sa nemôže zúčastniť
– a vytvorili si situáciu a duchovný
im odslúžil svätú omšu – putovali
svojím spôsobom. Takto prežíval p.
Haspra 21 mesiacov na fronte.
Totožnosť každého vojaka bola
zabezpečená
„VOJENSKÝM
OSOBNÝM PREUKAZOM, kde bolo
uvedené jeho osobné branné číslo:
22/3529/42. To isté číslo bolo aj na

kovovom medailóne, ktorý nosili
zavesený na krku, nacionálie boli
uvedené aj v spomínanej modliacej
knižôčke.
Po porážke Nemcov pri
Stalingrade, v spomínanej najkrutejšej zime 1942 – 1943, začína
ústup na západ, ťažké boje však
pokračovali. Keď vypuklo na
Slovensku SNP, 29. augusta 1944,
Slovenská armáda bola vyhlásená
za nespoľahlivú, degradovaná, vojsko odzbrojené, používané na fronte na podradné, ale dôležité úlohy.
Ako sa blížili do stredu Európy, slovenskí vojaci pri prvej príležitosti
ušli
od
svojich
jednotiek
v Rumunsku, Maďarsku a pretĺkali
sa cez všemožné prekážky domov.
Náš rodák ušiel od armády pri
VESZPRÉME – Maďarsko pri
Blatenskom jazere na Kvetnú nedeľu 1945. Pri Bratislave sa dostal na
Slovensko a rôznymi útrapami, príležitostnou dopravou sa dostal
„domov“ v noci zo Zeleného štvrtku na Veľký piatok. To už boli
Topoľčianky za frontom. Sovietska
a rumunská armáda v popoludňajších hodinách 28. marca 1945 –
v stredu vo Veľkom týždni – oslobodili Topoľčianky. Z Topoľčianok
v tejto vojne zahynulo 13 mužov.
Kde sú ich hroby? Mená sú však na
Pomníku padlých z I. a II. svetovej
vojny. Očitý svedok tejto „apokalypsy 20. storočia“ žije ešte medzi
nami. Prajeme mu zdravie a spokojný život v rodinnom kruhu.
Poznámka:
Dr. Michal Buzalka – biskup –
vysluhoval sviatosť birmovania
v Topoľčiankach 8. júna 1943.
Duchovný otec Jozef Mitošinka pôsobil v našej obci koncom roku
1951 a v jarných mesiacoch roku
1952.
Anna Lukáčová

bez nezištnej podpory jednotlivcov
a organizácií. Chceme sa na tomto
mieste poďakovať za podporu
Nitrianskemu
samosprávnemu
kraju, OcÚ Topoľčianky, ZŠ
Topoľčianky, Rade rodičov pri ZŠ
Topoľčianky, Chateau Topoľčianky,
Nadácii Matici slovenskej, VGV studio a mnohým ďalším, ktorí obetovali svoj voľný čas pre dobro spoločnej veci.
Dosť však bolo minulosti. Dňa
2. júna 2013 sa v priestoroch OcÚ
Topoľčianky, za účasti pozvaných
hostí a členov MOMS, uskutočnilo
Valné
zhromaždenie
MOMS
Topoľčianky, z ktorého voľbou vzi-

šiel nový výbor a predseda MOMS.
Je ocenením našej doterajšej práce, že vo voľbách boli potvrdení
všetci doterajší členovia výboru
s doplnením o zástupkyňu našich
najmladších
členov
Patríciu
Šabíkovú. Na post predsedu bol
opätovne zvolený Mgr. Štefan
Klečka.
Čo napísať na záver? Hádam
len želanie, aby sa matičné myšlienky a hrdosť na Slovensko a naše
zvyky čoraz viac usídľovali v našich
srdciach a srdciach našich detí.
Mgr. Štefan Klečka
predseda MOMS Topoľčianky

POZÝVAME VÁS ...
25. 8. 2013 Záverečné vystúpenie „Kultúrneho leta“
s folklórnou skupinou Topoľnica a DH Podhrušovan,
centrum obce o 17:00 hod.
28. 8. 2013 Pietny akt kladenia vencov
k pomníku padlých pri príležitosti 69. výročia SNP
21. 9. 2013 Slávnostná kolaudácia centra obce
720. výročie vzniku prvej písomnej zmienky o Topoľčiankach
Vinobranie, centrum obce
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Ako sa pripravujú organizátori majstrovstiev v spolupráci s políciou
a obcou na zvládnutie dopravy a presunu návštevníkov?
Podujatie takéhoto rozsahu
má vplyv aj na život obce, nás
občanov Topoľčianok. Sme už
zvyknutí na podujatia spojené
s 1. májom, otvorením turistickej
sezóny alebo Púť ku Škapuliarskej Panne Márii. Avšak podujatie, ktoré nás očakáva, bude svojím trvaním a ako sa predpokladá
aj návštevnosťou presahovať
všetky doterajšie.
Nebývalá záťaž sa sústredí
najmä v okolí areálu Národného
žrebčína a dostihovej dráhy v pohybe chodcov, dopravných prostriedkov - záprahov ako aj koní.
Najviac budú zaťažené ulice

Kultúrne leto 2013
Dni, týždne a mesiace ubiehajú v priebehu kalendárneho
roka rýchlejšie ako by sme si
želali a je pred nami záverečné
vystúpenie „Kultúrneho leta
2013“, počas ktorého sme mali možnosť na nádvorí klasicisticko-renesančného Zámku Topoľčianky alebo v novozrekonštruovanom centre obce počas
jednotlivých podujatí vidieť
a počuť tri dychové hudby, folklórny súbor, evergreeny slovenskej populárnej hudby 30.
až 50. rokov 20. storočia alebo
nestarnúce melódie zo známych muzikálov a opier.
Novinkou boli v tomto roku tanečná
umelecká
skupina
Čarovné ostrohy, dievčenské
inštrumentálno-vokálne husľové trio G-Strinx a známe hity
E. Presleyho a svetových interpretov v podaní hudobnej skupiny Spodorecha.
Spoluorganizátormi podujatia XI. ročníka KULTÚRNEHO
LETA sú Obec Topoľčianky a JMF
ZOO v SR, stredisko Zámok
Topoľčianky. Mediálnym partnerom KL je Západoslovenská
televízia. Srdečné poďakovanie
patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju a spoločnostiam,
ktoré nám pomohli finančne
zabezpečiť jednotlivé podujatia.
Sú nimi: Západoslovenská televízia, DVT, s.r.o. Bratislava;
Penzión Gazdovský hostinec
Topoľčianky; ViOn, a. s. Zl.
Moravce; Chateau Topoľčianky
a HP Strojárne Zl. Moravce.
Keďže žiadne vystúpenie
nemá tú správnu atmosféru,
keby nemalo svoje publikum,
poďakovanie patrí aj Vám, ktorí
ste svojou návštevou a potleskom pravidelne podporovali
jednotlivé vystúpenia Kultúrneho leta 2013.
A. Chrenová

Parková, Športová a Hostianska.
Podľa dostupných informácií sa
v strede obce budú realizovať
overené obmedzenia z 1. mája.
Sú to najmä zákaz parkovania
v centre obce a jednosmerná premávka na ulici Machulinskej s vytvorením priestoru pre zvýšený
pohyb chodcov a ich bezpečnosť.
Parkovacie plochy pre návštevníkov sa pripravujú na upravenej ploche - ornej pôde medzi
firmou ACER a ulicou Hostianska.
Prístup k parkovaniu bude smerovaný trasou Zlaté Moravce,
Žitavany, Machulince na začiatok
ulice Machulinská a na spomenu-

té parkovisko. Odchod bude smerovaný z parkoviska križovaním
ulice Machulinská na ulicu
Dlhovského, ktorá bude dočasne
upravená na jednosmernú ulicu
v smere Machulinská, Moravecká
ulica. Veľké obmedzenia sa dotknú stredu našej obce a to ulice
Hlavnej pri vstupe do parku a to
už v pondelok 26. 8. 2013, kedy
budú do areálu jazdiarne
Národného žrebčína prichádzať
kamióny s pretekármi a koňmi na
registráciu a veterinárnu prehliadku a odtiaľ sa budú presúvať po
ulici Parkovej na ulicu Hostiansku
a následne do areálu dostihovej

dráhy Národného žrebčína. Toto
obmedzenie asi najviac skomplikuje dopravu v Topoľčiankach,
nakoľko súťažiaci budú prichádzať postupne a nejaký čas potrvá, kým sa vybaví veterinárna
prehliadka koní. Upozorňujeme
našich občanov, aby sa vopred
informovali u organizátorov podujatia na prístup ku svojim
nehnuteľnostiam a rešpektovali
pokyny dopravného značenia.
Taktiež žiadame o strpenie
obmedzení, ktoré sú potrebné
k hladkému priebehu podujatia.
Z dostupných zdrojov vybral
P. Minár a R. Kazík
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Topoľčianky majú pešiu zónu
Milí spoluobčania. V našej krásnej
obci, ktorá je dlhodobo centrom turizmu, kultúry a histórie nášho regiónu,
bola ukončená druhá etapa revitalizácie centrálnej časti obce. Jednou z častí revitalizácie je aj časť ulice Hlavnej, od
predajne drogérie po potraviny Milla
Top a priestor po Dom kultúry a služieb
(obecný úrad). Jedná sa o veľký priestor,
o ktorom sa v obci vedú rôzne diskusie.
Sto ľudí – sto názorov. V každom prípade, je to priestor, ktorý bol vytvorený za
účelom stretávania sa ľudí, priestor na
relax, oddych, priestor, kde už boli
uskutočnené prvé akcie, na ktoré bol
vytvorený. Pamätáme si stretnutie detí
zo sv. Mikulášom, Fašiangový deň, stavanie mája. Myslím, že tento priestor si
naša obec zaslúži. Aby tento priestor
nezostal len vydláždenou časťou obce
bez života, bez režimu využitia a aby
mal presne určené svoje využitie,
schválilo Obecné zastupiteľstvo obce
Topoľčianky Všeobecné záväzné nariadenie o pešej zóne obce Topoľčianky.
Toto VZN určuje vymedzenie územia
pešej zóny, dopravný režim v pešej zóne, oprávnenia na vjazd do pešej zóny,
dodržiavanie nočného kľudu, prevádzkovanie vybudovaných tribún, podmienky prevádzkovania sezónneho
posedenia, ako aj ambulantný predaj.
Toto VZN určuje komplexné využitie
tohto rozsiahleho priestoru a obec
Topoľčianky ako aj všetci jej obyvatelia
a návštevníci si tento priestor zaslúžia,
nakoľko všetci vieme, že Topoľčianky sú
obcou známou na celom Slovensku,
o čom svedčia aj veľké počty turistov.
O vhodnosti využívania tohto krásneho
priestoru sme sa už čiastočne presvedčili pri organizovaní už spomínaných
akcií a čas ukáže jeho opodstatnenosť.
K úplnému ukončeniu výstavby pešej
zóny už zostáva len schválenie a osadenie dopravného značenia a po jeho
realizácii už začne režim pešej zóny
fungovať podľa určených pravidiel.
A teraz pár slov o fungovaní pešej
zóny. Do pešej zóny majú neobmedzený vstup chodci a pohybovať sa môžu

po celom priestore neobmedzene, pričom nevyužívajú len vyznačené chodníky ale celý priestor. Cyklisti majú
umožnený vstup do pešej zóny len po
vyznačenom cyklochodníku a pri tom
nesmú ohroziť ani obmedziť chodcov.
Obmedzenia v pešej zóne sa budú týkať hlavne motorových vozidiel a tým
hlavne prevádzok umiestnených v pešej zóne. Vjazd vozidiel do pešej zóny
je bez obmedzenia povolený len dopravnej obsluhe a to len v čase od
04.00 hod do 09.00 hod. To znamená,
že prevádzky umiestnené v pešej zóne
môžu byť zásobované len do 09.00
hod. a po tomto čase je vjazd do pešej
zóny zakázaný. Zásobovanie po tomto
čase je možné len z parkoviska s prípadnou pomocou prepravných vozíkov. Toto je štandardné opatrenie v peších zónach, aby sa zabezpečil pokojný
a nerušený pobyt osôb v pešej zóne.
Pokiaľ má niekto v pešej zóne nehnuteľnosť a v tejto nehnuteľnosti má dvor
alebo garáž a preukáže počet parkovacích miest v tejto nehnuteľnosti, obecný úrad mu vystaví povolenie na vjazd
do pešej zóny v takom počte, koľko
preukáže parkovacích miest vo svojej
nehnuteľnosti. Toto povolenie sa však
nevzťahuje na parkovanie v pešej zóne.
Povolenie slúži len ako povolenie na
prejazd do svojej nehnuteľnosti. V pešej zóne je zakázané parkovanie a jazda
v pešej zóne, či už vozidlám dopravnej
obsluhy v určenom čase alebo vozidlám s povolením obce, je možná
maximálnou rýchlosťou 20 km za hodinu, aby neboli ohrozené osoby zdržujúce sa v pešej zóne, pre ktoré je vlastne určená. Možno zo začiatku bude
pre niektorých vodičov, ktorí si zvykli
parkovať v priestore budúcej pešej zóny problém vyrovnať sa s tým, že budú
musieť prejsť pár metrov do novinového stánku pešo, no podstatná a drvivá
väčšina ľudí sa bude cítiť pokojne, príjemne a nerušene a to je cieľom vytvorenia pešej zóny. Verím, že čas ukáže,
že vybudovanie tohto krásneho
priestoru a vytvorenie podmienok na

Z pätnásteho verejného zasadnutia OZ v Topoľčiankach
konaného dňa 28. februára 2013
V bode. 1. a 2.) Otvorenie a voľba návrhovej komisie, overovateľov, určenie zapisovateľa
V bode 3.) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ
• Komisii pre ochranu verejného poriadku a dopravy a prednostovi obce parkovanie pred Zdravotným strediskom
p. Minár - lekári už parkujú v priestoroch za ObZS
• Komisii financií a správy majetku v spolupráci s OcÚ preveriť možnosti vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti
JUDr. Gräffová - pristúpili k riešeniu vymáhania pohľadávok u dvoch neplatičov
• Prednostovi OcÚ - oprava autobusovej zástavky pri Ústrednom sklade MV SR
prednosta – z dôvodu zlých klimatických podmienok sa oprava neuskutočnila
• Prednostovi OcÚ - premiestniť telefónny stĺp mimo areál MŠ Cintorínska
prednosta - je to v štádiu riešenia
• Prednostovi OcÚ – zabezpečiť umiestnenie zábran pri automate na mlieko
prednosta - sú umiestnené dočasne betónové kvetináče, ktoré budú nahradené drevenými v rámci osadenia celého centra obce.
• Prednostovi OcÚ - zabezpečiť doručenie uznesenia o odstúpení od zmluvy
zo Spoločného obecného úradu so sídlom v Zlatých Moravciach na Mestský
úrad Zlaté Moravce najneskôr do 31.01.2013 - splnené
• Prednostovi OcÚ - zabezpečiť uzatvorenie zámennej zmluvy s p. Strečkom
podľa schvaľovacej časti uznesenia
• Komisii životného prostredia a pôdohospodárstva posúdiť úpravu zelene a
zdravotný stav drevín v úseku medzi poštou a farou - splnené
• Prednostovi OcÚ preveriť uzávery na dverách a stav miest na separovaný
zber –splnené, zistené nedostatky budú v mesiaci marec odstránené
• Prednostovi OcÚ - zabezpečiť opravu chodníka s použitím betónových ko-

jeho využitie bolo dobrým krokom k
lepšiemu využitiu verejného priestoru v
prospech všetkých.
Prajem nám všetkým, aby sme sa v
pešej zóne cítili naozaj dobre, bezpečne a aby sa stala miestnom stretávania

sa a organizovania spoločenských akcií
v našich krásnych Topoľčiankach.
Peter Minár
Komisia pre ochranu verejného
poriadku a dopravy

ciek (50 x50 cm ) na úseku medzi Mlynskou ulicou a autobusovou zástavkou
- nesplnené
• Komisii verejného poriadku a dopravy - zistiť parkovanie automobilových
vozidiel na obecných priestoroch - chodníkoch
• Prednostovi OcÚ - písomne upozorniť majiteľov nehnuteľností na ulici Machulinskej a Hlavnej ( ak je to v nesúlade s pravidlami o cestnej premávke )
o zákaze parkovania na chodníku pred ich nehnuteľnosťami – úloha nie je
splnená
V bode 4.) Informácie starostu o činnosti v obci
• 2. 2. 2013 – konala sa poľovnícka zábava
• 9. 2. 2013 – Fašiangový deň – folklórna skupina Topoľnica a dychová skupina
Podhrušovan, taktiež vystúpil aj náš rodák Robo Kazík, v tento deň sa tu konala aj zabíjačka, kde sa podávali zabíjačkové špeciality, vo večerných hodinách sa v priestoroch DKS konala tradičná fašiangová zábava.
• Pripravujeme sa na revitalizáciu centra obce III. etapa, začiatok prác by mal
byť v mesiacoch apríl – máj 2013, dokončenie plánujeme do 1. júla 2013.
• Západoslovenská distribučná bude v týchto dňoch robiť rekonštrukčné práce na distribučnom zariadení, budú sa meniť stĺpy a vedenie
V bode 5.) Správa o plnení rozpočtu obce za r. 2012
Ing. Pavkov - za rok 2012 dosiahli celkové rozpočtové príjmy obce 2 049 120 €.
Celkové výdavky obce v roku 2012 dosiahli čiastku 1 994 128 €.
Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2012 bol 59 513,14 €.
V bode 6.) Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
Ing. Valkovičová - v zmysle VZN č. 8/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce podali žiadosti o dotáciu pre rok 2013 tri subjekty do termínu 15. októbra 2012.
Je to Slovenský skauting, 41. Zbor T.G.Masaryka Topoľčianky,
FoTOP-FOTOKLUB Topoľčianky a Tatran TOPOĽČIANKY n. o. Návrhy schválené.
V bode 7.) Návrh rozpočtu obce pre roky 2013-2015
Ing. Valkovičová - návrh rozpočtu Obce Topoľčianky na rok 2013 a výhľadovo
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na roky 2014 a 2015, výška vyrovnaného rozpočtu na rok 2013 je 1 477 140 €.
Navrhovaná výška vyrovnaného rozpočtu pre rok 2014 je 1 230 880 € a pre
rok 2015 je 1 290 280 €. Schválené s pripomienkami.
V bode 8.) Návrh programového rozpočtu obce pre roky 2013-2015
Ing. Valkovičová - podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., §9, obec zostavuje viacročný rozpočet
Ing. Kazíková - v Programovom rozpočte Obce Topoľčianky je zostavených
13 programov, v rámci ktorých sú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Schválené.
V bode 9) Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2012
Ing. Kazík - vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31. 12. 2012.
Na základe vypracovaných a predložených inventarizačných súpisov možno
skonštatovať, že porovnaním skutočného stavu z inventúrnych súpisov s evidenciou majetku obce neboli zistené inventarizačné rozdiely. Poslanci vzali
na vedomie.
V bode 10) Schválenie kúpy hnuteľného majetku
starosta Vysokozdvižná plošina, ktorú v súčasnosti máme, nemá STK a technické skúšky na nadstavbu. Podarilo sa zohnať vysokozdvižnú plošinu za
cenu 2.650,-€, + DPH, má revízie platné 1 rok, STK bola urobená v 8. týždni
2013. Schválené.
V bode 11) Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva hnuteľného majetku- vysokozdvižnej plošiny na podvozku AVIA
p. Minár - z dôvodu zakúpenia vysokozdvižnej plošiny odpredať súčasnú
plošinu za minimálnu cenu 1.400,00 €. Schválené.
V bode 12) Návrh na schválenie nájomných zmlúv na prenájom bytov
JUDr. Gräffová - na základe zmenených životných situácií u nájomcov Ivety
Kováčovej a Petra Kováča došlo k dohode s manželmi Kazíkovými o vzájomnej výmene bytov v 18 BJ vo vlastníctve obce. Schválené.
V bode 13) Schválenie zmluvy o vytvorení spoločného obecného úradu
starosta - na základe uznesenia č. 220/2013/14, ktoré schvaľuje vystúpenie
zo Spoločného obecného úradu je potrebné zriadiť nový SOcÚ. Schvaľuje  
Zmluvu o vytvorení spoločného obecného úradu so sídlom v Žitavanoch.
V bode 14) Žiadosti občanov a organizácií:
Žiadosť - JUDr. Peter Haspra, - ponúka Obci Topoľčianky odpredaj pozemkov
starosta - pozemky v areáli štadióna, ktoré využíva Tatran n.o. Neschválené.
Žiadosť - Marek Opálený - schválenie terasy pred svojou prevádzkou „Doner  Kebab“. Doba nájmu verejného priestranstva od 20.04.2013 do 31.08.2013   
s možnosťou predĺženia o 1 mesiac. Schválené.
Žiadosť - Bistro H a M, Hlavná 100, 951 93 Topoľčianky - o povolenie na
prevádzkovanie vonkajšieho sedenia na verejnom priestranstve. Odložené.
V bode 15) Interpelácie poslancov
Ing. Kazík preveriť tel. automat pri pošte, či je možné tento automat posunúť
JUDr. Gräffová - aby predajcovia nepredávali tovar pri pomníku padlých
JUDr. Oravcová - žiadosť na NŽ o odstránenie konského trusu z ciest
    - bude sa robiť vysprávkovanie ciest?
V bode 16) Rôzne
p. Štefčík –pri vstupe do bývalého kúpaliska na ul. Športovej je poškodený
rošt  a v objekte bývalého kúpaliska sú otvorené kanále
- vyčistenie odvodňovacieho potrubia v blízkosti RD, zberné miesta by sa
mali čistiť  a vyvážať, kto dal na ul. Machulinskú 40km/h, na ul. Hlavnej a v
centre obce  nie je vyznačené, kde sa môže a kde nemôže parkovať
p. Poštulka -internetová stránka obce Topoľčianky je pre bežného občana  
zložitá a neprehľadná
p. Mašír - cyklistický chodník medzi Topoľčiankami a Žitavanmi je samá jama
p. Opálený- nízke svetlá v centre obce nemôžu svietiť slabšie? Oslepujú aj
vodičov
p. Orolín - v rámci kanalizácie ráta sa aj s odvodnením spred hasičského
domu?
p. Nováková - výsadba na ul. Hlavnej, potreba ošetrovať
p. Poštulka - chodíme do školy hrávať futbal, je v cene prenájmu aj možnosť  
osprchovať sa?
Zo zápisnice vybral R.Kazík

Zo šestnásteho verejného zasadnutia OZ
v Topoľčiankach konaného dňa 25. apríla 2013
V bode 1. a 2.) Otvorenie a voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa.                   
V bode 3.) Plnenie úloh z posledného OZ  
• Komisii výstavby a územného plánovania a verejnoprospešných prác vytipovať miesto pre vybudovanie obecnej tržnice - vykonané pre dočasné
umiestnenie
• Prednostovi OcÚ – upozorniť NŽ na odstraňovanie konského trusu z komunikácií v obci - vykonané
-  možnosť premiestnenia telefónneho automatu v centre obce
-  premiestniť PNS na plánované miesto - v máji
V bode 4.) Informácie starostu o činnosti v obci
• V mesiaci máj začneme so stavebnými prácami na „Revitalizácii centrálnej
časti obce III. etapa“, práce bude robiť ViOn a.s. Zlaté Moravce
• v máji s vysprávkovaním miestnych komunikácií. Obec dostane v rámci prevencie kriminality dotáciu 7.000,00 € na rozšírenie kamerového systému
- v marci sa v priestoroch DKS konali výročné členské schôdze oraganizácií:
Jednota, Dobrovoľného hasičského zboru a Slovenského červeného kríža
- 23. 03. 2013  -  bolo otvorené súkromné fitness Else Fit
- 26. 03. 2013  -  uskutočnila sa slávnostná akadémia – Deň učiteľov
- 06. 04. 2013  -  konal sa 39. ročník Behu oslobodenia spojený s kladením vencov
- 19. – 21. 04. 2013  -ZO SZZ usporiadala 9. ročník ochutnávky vín

- 26.04.2013  -  bude sa konať odber krvi – Starostovská kvapka krvi
V bode 5.) Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelanie detí v CVČ
starosta - Našu obec požiadali dve CVČ o dotáciu, jedno z Nitry a jedno zo
Zlatých Moraviec. Spolu je to 15 detí. Schválené vo výške 63 € na dieťa a na
rok 2013.
V bode 6.) Smernica obce Topoľčianky č. 1/2013 o vykonávaní predbežnej a
priebežnej finančnej kontroly. Schválené.
V bode 7.) Úprava platu starostu obce
Ing. Kazík  -  Podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. patrí starostovi obce plat,   
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom                   
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu Slovenskej                   
republiky a pohyblivá zložka, ktorú určujú poslanci. Od 1.1.2013 plat starostu
je vo výške 2 495,00 € v hrubom.
V bode 8.) Žiadosti občanov a organizácií
- MUDr. Štefan Kóňa, Mojmírovce – o dlhodobý prenájom „Zdravotného
strediska“ za účelom vybudovania modernej polikliniky s denným stacionárom pre seniorov a lekárne. Žiadosť sa odkladá.
- rodina Maňkovských, rodina Belicová, rodina Rajčanová
- o vybudovanie chodníka v dĺžke 172m -  úsek od ÚS MV SR po nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č.285 - 287. Potrebné sa stretnúť s majiteľom parcely
a následne navrhnúť technické úpravy a osadiť kocky
Žiadosť sa odkladá na zistenie skutočností o vlastníctve pozemkov.
- Bistro HaM - doplnenie žiadosti o vonkajšie sedenie na verejnom
priestranstve na ploche 4 x 4m. Schválené
V bode 9) Interpelácie poslancov
JUDr. Gräffová  -  v 18 BJ sa uvoľní  byt, schváliť komisiu na výber nájomcu.
-  od kedy do kedy budú otvorené verejné WC?
-  budú sa čistiť trávniky na ul. Hlavnej?
Ing. Adamičková - začína turistická sezóna, určiť priestor povedľa hlavnej
cesty, kde by autobusy mohli zastaviť, turisti aby bezpečne vystúpili a autobus presmerovaný na parkovisko pri Tatrane
V bode 10) Rôzne
Ing. Adamičková - most do parku na novo vymaľovať, písomne osloviť Lesy SR a spoločnosť, čo preváža drevo cez dedinu, aby nechodili cez Machulinskú ulicu.
Ing. Siklienka PhD. - aký je momentálny stav štadióna?
p. Kazíková Terézia - Nemôžu deti pozbierať papier u starých ľudí ?
Mgr. Klečka - most, ktorý bol na dolnom konci nemohol by sa dať namiesto
lavičky od kostolnej uličky do parku?
p. Mašír - do budúcna mať prichystané vrecia na piesok pre prípad záplav.  
- most pri bytovke, platne sú povolené a búchajú, treba ich privariť
p. Kučová - má podanú sťažnosť 7 mesiacov, ide o oplotenie  pozemku
V bode 11) Záver
Zo zápisnice vybral R. Kazík

Zo sedemnásteho verejného zasadnutia OZ
v Topoľčiankach konaného dňa 27. júna 2013
V bode 1. a 2.) Otvorenie a voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa.                   
V bode 3.) Plnenie úloh z posledného OZ  
-  preveriť majetkové pomery parcely pod chodníkom na ul. Hlavná – horný
koniec, technické možnosti vybudovania chodníka a vyčísliť predbežné náklady na vybudovanie chodníka. Úloha je splnená, pozemok patrí SPF,  náklady predstavujú cca 4 020,00 EUR
-  zabezpečiť opravu autobusovej zastávky na ul. Hlavnej pri ÚS MV Topoľčianky. Úloha je splnená, zástavka je opravená.
-  zabezpečiť prekládku novinového stánku  - úloha nesplnená
V bode 4.) Informácie starostu o činnosti v obci
- 26. 4. 2013 - 1. ročník Starostovskej kvapky krvi
- 30.4.2013 – tradičné stavanie mája
- 1.5.2013  -  Deň otvorených dverí v NŽ, vo Vinárskych závodoch, v Lesoch
SR a zahájila sa turistická sezóna v obci,
- 12.5.2013 – v priestoroch DKS sa uskutočnil Deň matiek
- 16.6.2013 - v areáli Tatranu sa uskutočnila okresná hasičská súťaž
- 22.6.2013 - konala sa nočná súťaž hasičských družstiev
- 23.6.2013 - v sále DKS otvorená vernisáž našej rodáčky Ľudmily Jelenákovej
- v centre obce sa realizuje revitalizácia III. etapa v priestoroch okolo OcÚ
a DKS a úsek chodníka od pošty po farský úrad
V bode 5.) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu 2012
Ing. Pavkov  odporúčal obecnému zastupiteľstvu prerokovanie záverečného účtu obce Topoľčianky za rok 2012. Poslanci vzali na vedomie.
V bode 6.) Záverečný účet obce za rok 2012. Poslanci schválili.
V bode 7.) Konsolidovaná výročná správa za rok 2012. Poslanci vzali na vedomie.
V bode 8.) Správa nezávislého audítora za rok 2012
Podľa stanoviska audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Topoľčianky k 31. decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Poslanci vzali na vedomie.
V bode 9.) Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2013
Ing. Pavkov - za I. štvrťrok 2013 dosiahli rozpočtové príjmy obce 433 992,00 €.
Celkové výdavky obce  za I.  štvrťrok 2013 dosiahli 256 655,00 €.
Poslanci vzali na vedomie.
V bode 10.) Prvá úprava rozpočtu za rok 2013 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2013
Celková konsolidácia v Obci Topoľčianky vo výške 25 500 €.
              Poslanci schválili.                                             (pokračovanie na str. č. 6)
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Kvapkou k životu
Darovať znamená dať a nečakať naspäť. Darovanie nie je obchod, kde za svoj dar čakáme odmenu či protislužbu.
A práve s týmto presvedčením
prišli ochotní darcovia krvi, ktorí
zareagovali na výzvu MS SČK
v Topoľčiankach a prišli darovať kus
seba. Tento rok to bolo dvakrát,
26.apríla a 12.augusta.
Po prvýkrát v spolupráci
s Obecným úradom a starostom
obce Topoľčianky s pánom Jurajom
Meskom sa konala Starostovská
kvapka krvi. O úspechu hovoria
samotné čísla. 61 darcov, medzi
ktorými boli až deviati prvodarcovia . Pán starosta sa nedal zahanbiť
a ako spoluorganizátor bol tiež

jedným zo zúčastnených. Prišiel ho
podporiť i starosta z obce Hostie
pán Štepiansky.
Počas prázdninovej kvapky krvi
sa priestory obecného úradu dopoludnia zaplnili tiež desiatkami
darcov, ktorí dobrovoľne darovali
kus zo seba v nádeji, že ich krv niekomu pomôže.
Veríme, že tieto akcie získajú do
budúcna tradíciu a budeme sa môcť
takto stretávať každoročne i s novými i stálymi darcami, ktorí darujú pre
dobrý pocit a nie pre odmenu. Lebo
skutočne dobrý človek má ochotné
srdce a zábudlivú pamäť. Ochotné
pomáhať každému a nečakať za to
dar.
MS SČK Topoľčianky

Prehľad počasia za marec - júl 2013
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

Priemerná teplota vzduchu

Vodné zrážky

3,4 °C
8,9 °C
15,6 °C
19,8 °C
22,1 °C

125,7 mm
25,5 mm
82,7 mm
94,2 mm
21,2 mm

Jarné počasie bolo v tomto roku veľmi netypické. Priemerná teplota
marca 3,4 °C bola síce len o jednu desatinu nižšia ako je marcový priemer
za ostatné roky 3,5 °C, avšak časté a výdatné zrážky 125,7 mm umožnili
začatie jarných prác až koncom prvej dekády apríla.

– M. Šabík –

(pokračovanie zo šestnásteho verejného OZ dňa 25. 4 2013)
V bode 11.) Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013. Schválené.
V bode 12.) Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011. Schválený.
V bode 13.) Návrh VZN č. 6/2013 o pešej zóne obce Topoľčianky
p. Minár  -  účelom tohto VZN je upraviť podmienky užívania pešej zóny v
obci Topoľčianky s dôrazom na podmienky pohybu chodcov, cyklistov, dopravu a využívania verejného priestranstva. Schválené.
V bode 14.) Návrh na schválenie novej zmluvy na prenájom bytu v 18 bytovom
dome a návrh na schválenie predĺženia nájmov v 18 bytovom dome. Schválené.
V bode 15.) Návrh na schválenie predĺženia nájmu v služobných bytoch.
Schválené.
V bode 16.) Obnova svietidiel verejného osvetlenia v obci Topoľčianky
starosta  -  ponuka od spoločnosti, ktorá sa venuje obnove VO – svetelných              
bodov, kde  ide o výmenu klasických žiariviek za led – svietidlá. Spoločnosť
ponúka nainštalovanie led – svietidiel na ich náklady, budú ich vlastníctvom,
prevezmú od obce odberné miesta a vytvoria zmluvu so ZSE, ktorá zabezpečuje distribúciu elektriky. Poslanci schválili zámer.
V bode 17.) Žiadosti občanov a organizácií
Žiadosť Ing. Ján Kratochvíl, dlhodobý prenájom budovy ZS, za účelom             
komplexnej rekonštrukcie a sprevádzkovania lekárskych činností. Odložená.
V bode 18.) Interpelácie poslancov
JUDr. Oravcová -  presunúť tržnicu sem bližšie  do centra - bude presunutá
p. Minár - vyzvať Hotel Národný dom, aby si odstránili kvetináče z parkoviska a
vodorovné dopravné značenie, budú zasahovať do chodníka a cyklochodníka
V bode 19.) Rôzne
p. Augustínová  -  kedy príde komisia ohľadne svahu pri našom dome?
-  vedľa jarku sú veľké priehlbiny, nedá sa tadiaľ chodiť
-  dokedy sa bude robiť ešte elektrika? Máme s nimi nedorozumenia.
-  opäť parkovali autá na zákrute na hornom konci, bol problém prejsť
-  neón stále nesvieti na autobusovej zastávke na hornom konci
-  nech elektrikári vyčistia jarok od zeme, ktorú tam nahádzali
Ing. Bánska - jeden amplión na Vígľašskú ulicu, na konci ulice nič nerozumieť.
- stred obce premenovať napr. na Námestie sv. Trojice.
-  na zámku pri rôznych oslavách je ohňostroj, robí to veľký hluk
- prijať VZN, ktoré by počas nedieľ a veľkých sviatkov dalo iným ľuďom možnosť v tichu a v pokoji odpočinúť
Zo zápisnice vybral R.Kazík
Plné znenie zápisníc je k dispozícii na obecnom úrade.

Nahliadli sme do matriky
marec – júl 2013

PROJEKT FINANČNE PODPORENÝ RADOU
VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE PREVENCIU KRIMINALITY
V rámci ochrany majetku, občanov a návštevníkov obce sa naša obec už viacero
rokov zapája do projektov v oblasti prevencie kriminality, ktoré sú finančne podporované zo Štátneho rozpočtu SR.
Takto sa nám podarilo zrealizovať už v dvoch etapách sledovanie verejného
priestranstva centra obce a priestorov Tatranu, čo prispelo v značnej miere k zníženiu
páchania rôznych priestupkov v sledovanom priestore.
V tomto roku bola naša žiadosť na rozšírenie kamerového systému v obci
Topoľčianky opäť úspešná. Získali sme dotáciu zo Štátneho rozpočtu SR vo výške
7.000,00 €. Z týchto finančných zdrojov sa zrealizuje rozšírenie kamerového systému v
zrevitalizovanom priestore v úseku od „Koprdovho mosta“ po ul. Žikaveckú, kde budú
osadené statické a otočné kamery.
Mgr. Anton Segíň, prednosta OcÚ

Narodili sa:
Filip Chamrad, rodičia Ing. Veronika Chamradová a Ing. Jaroslav Chamrad, Lipová 81
Rebeka Hitková, rodičia Angelika Hitková a Peter Hitka, Lipová 114
Samuel Ľahký, rodičia Simona Ľahká a Pavol Ľahký, SNP 2
Adam Dodok, rodičia Henrieta Dodoková a Jozef Dodok, Hrádza 10
Soňa Rakovská, rodičia Lenka Bieliková a Jozef Rakovský, Hlavná 213
Tomáš Borčin, rodičia Katarína Borčinová a Martin Borčin, Žitavanská 12A
Nina Laktišová, rodičia Ing. Zuzana Laktišová a Mgr. Juraj Laktiš, Lipová 88
Richard Richter, rodičia Mgr. Lucia Richterová a Ing. Martin Richter, Moravecká 22
Sobáš uzatvorili:
Mgr. Radovan Čulík a Mgr. Adriena Karácsonyová, 1. 6. 2013 v
Hronovciach
Marián Ďurica a Ing. Helena Beňová, 7. 6. 2013 v Topoľčiankach
Miroslav Mikuš a Michaela Schronerová, 8. 6. 2013 v Topoľčiankach
Emil Haspra a Ing. Jana Mesková, 22. 6. 2013 v Topoľčiankach
Sobáš nahlásený z osobitnej matriky:
Juraj Krištofík a Nurvitria Mumpuniarti, 1. 11. 2012 v Bandungu,
Indonézska republika
Opustili nás:
František Cigáň, Mlynská 50, zomr. 25. 1. 2013 vo veku 64 rokov
Pavel Čepec, Litoměřická 6, zomr. 4. 3. 2013 vo veku 70 rokov
Ľudmila Herdová, Žitavanská 46, zomr. 21. 3. 2013 vo veku 61 rokov
Gejza Hosťovecký, Železničná 6, zomr. 31. 3. 2013 vo veku 63 rokov
Mária Zálesňáková, Partizánska 25, zomr. 7. 4. 2013 vo veku 92 rokov
Alojz RaffajB Lipová 26, zomr. 13. 4. 2013 vo veku 91 rokov
Margita Orolínová, Hlavná 194, zomr. 20. 4. 2013 vo veku 76 rokov
Michal Sládek, Holešovská 4, zomr. 24. 4. 2013 vo veku 71 rokov
Emil Čepček, Hlavná 45, zomr. 17. 5. 2013 vo veku 86 rokov
Jozef Červený, Pod Hájom 6, zomr. 19. 6. 2013 vo veku 77 rokov
Mária Hasprová, Vígľašská 6, zomr. 22. 6. 2013 vo veku 75 rokov
Ladislav Kazík, Hostianska 17, zomr. 22. 6. 2013 vo veku 60 rokov
Rudolf Mráz, Mlynská 45, zomr. 5. 7. 2013 vo veku 72 rokov
Viliam Mesko, Hlavná 65, zomr. 10. 7. 2013 vo veku 65 rokov
Jozef Čepec, Partizánska 14, zomr. 20. 7. 2013 vo veku 62 rokov
Mária Kováčová, Litoměřická 47, zomr. 25.7.2013 vo veku 89 rokov
František Šebeňa, Hlavná 72, zomr. 3.8.2013 vo veku 68 rokov
Aladár Hunka, Hlavná 158, zomr. 5.8.2013 vo veku 75 rokov
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