marec, číslo: 1/2013, XI. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania!
Nie je to tak dávno, čo som sa
Vám prihováral v poslednom vydaní
Našich Topoľčianok v roku 2012.
Čas neúprosne beží a odvtedy už
máme za sebou sviatky Vianoc, privítali sme Nový rok a pomaly sa už
tešíme na sviatky Veľkej noci. Zima
bola dlhá a pre mnohých ľudí je to
veľmi depresívne obdobie. Avšak
jar sa už nezadržateľne blíži a so
zábleskom prvých jarných, slnečných lúčov sa v nás prebúdza život
a načerpávame novú energiu na
prekonávanie problémov a prekážok, ktoré nám prináša každodenný život.
Keďže sa Vám dostáva do rúk
prvé vydanie Našich Topoľčianok
v roku 2013, opäť využívam tento
priestor, aby som Vás informoval
o pripravovaných najbližších investičných akciách v obci.
Prioritou je dokončenie „Revitalizácie centrálnej časti obce“, kde
nám zostal ešte nedokončený
priestor pred DKS so vstupom od
ulice Machulinskej a priestor od
pošty po farský úrad. Oba tieto
priestory sú predmetom Revitalizácie – III. etapa, ktorú by sme v
prípade priaznivých klimatických
podmienok chceli začať realizovať
v mesiaci apríl 2013. V rámci úpravy priestoru pred DKS sa zrealizuje

asfaltovanie novej prístupovej komunikácie so vstupom od ulice
Machulinskej a vytvorenie nových
parkovacích miest pre viac ako 20
osobných motorových vozidiel.
Tento nový dopravný režim pred
DKS bude samozrejme „ošetrený“
zvislým a vodorovným dopravným
značením.
V priestore od pošty po farský
úrad v rámci Revitalizácie vybudujeme nový chodník pre peších,
úpravu vstupov k jednotlivým ne-hnuteľnostiam a úpravu verejnej
zelene.
V prípade priaznivých klimatických podmienok plánujeme dokončiť uvedené práce do konca
júna 2013.
V najbližších dňoch Západoslovenská distribučná a. s. začne
s realizáciou výmeny betónových
stĺpov vedenia NN na nasledovných
uliciach v našej obci: Hlavná,
Železničná, Mlynská pri drevosklade, Žikavecká, Kopaničky, Cintorínska, Kostolná, Pažiťská, Vígľašská, Hrádza, Pod hájom, Holešovská, Parková, Záhradnícka a Športová. Účelom tejto rekonštrukcie je
skvalitnenie prenosu NN a zabezpečenie menšej poruchovosti a výpadkov na sieti NN.
Taktiež ako som Vás už viackrát

Predjarie - čas očistenia
Marec v našom kraji je vždy
časom kedy očakávame príchod
jari. Záhradkári a vinohradníci už
majú za sebou rez viniča a ovoc-

ných stromov. Prvé teplé lúče lákajú na úpravu záhrad, akoby sme
chceli vyhrabaným starým lístím a
trávou uľahčiť dýchaniu zeme. Jar-

Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis). Autor fotografie: Vladimír Bošanský

Hlaváčik jarný (Adonis vernalis). Autor fotografie: Vladimír Bošanský

informoval, ZsVS a. s. plánuje
v tomto roku začať s realizáciou
dobudovania kanalizačnej siete
v obci z nenávratných finančných
prostriedkov EÚ. V súčasnosti musí
ešte ZsVS a. s. zabezpečiť výber do-

dávateľa prác na uvedenú akciu.
Toľko v stručnosti o najbližších
plánovaných investičných akciách
v našej obci.

né práce v záhrade sú aj dobrým
relaxom a vítanou rozcvičkou po
zimnom oddychu. Nové plány zobúdzajú optimizmus a pomáhajú
prekonať jarnú únavu. Mali by zobudiť aj naše svedomie. Majme na
pamäti, že vypaľovaním starej trávy
neškodíme len zemi, ale aj našim
pľúcam. Nech údolie Topoľčianok
nie je zahalené dymom zo zhorenísk ako sme bývali svedkami po
minulé roky.
Roztopené snehy odhalili aj
staronový problém s našimi štvornohými miláčikmi. V obci sú miesta najmä v okolí bytoviek, kde je
výskyt psích výkalov mimoriadny.
A pritom to nie je problém zvieraťa, ale jeho pána. Kde je svedomie
majiteľa? Nevadí nám, že na trávnikoch je viac výkalov ako kvetov?
Alebo pohľad na trávniky popri
revitalizovanej časti v obci, kde
nenájdete ani jeden bez hlbokých
brázd od pneumatík. Koľko to dá
námahy znovu obnoviť zelenú
trávu.
Tento pôstny čas je dobou
nielen na očistenie ducha, ale aj
na prebudenie svedomia a zodpovednosti za prostredie, ktoré nás

obklopuje. Nestačí, že zaženieme
výčitky argumentom typu: „Ja za
to nezodpovedám, to nie je moja
povinnosť ani moja vec!”
To, ako a v akom prostredí žijeme, je vecou nás všetkých!
Je povzbudzujúce vidieť, ako
si niektorí naši občania nezištne
upravujú nielen svoje dvory, ale aj
okolie na verejnom priestranstve,
lebo aj to tvorí naše životné prostredie. Alebo sa len tak dobrovoľne zapojiť ku snahe združenia Park
Topoľčianky a vykonať „pokánie”
za hriechy na životnom prostredí
s náradím v ruke.
Tohtoročný marec je výnimočne bohatý aj na zaujímavé udalosti.
Voľba hlavy katolíckej cirkvi rezonuje vo všetkých správach, končí
sa pôstne obdobie veľkonočnými
sviatkami, prvý jarný deň sme privítali 21.3. a komu by bolo ešte
málo, tak ráno 31.3. si zmeníme
čas na letný. Dosť udalostí na prebudenie zo zimného spánku. Dosť
motivácie na to, aby tento kúsok
zeme, kde žijeme svoj čas, bol tým
dobrým miestom pre život.

Juraj Mesko, starosta obce

Roman Kazík
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Pripomeňme si okrúhle výročia našej obecnej histórie pripadajúce na rok 2013
720 rokov – od vzniku listiny,
ktorú pokladáme za rodný list
TOPOĽČIANOK. Je to listina z roku
1293, zaznamenáva obchôdzku
majetkov Nitrianskej kapituly. V listine sa Topoľčianky uvádzajú ako
TOPOLCHEN PARVUM a dva hraničné kamene, ktoré rozdeľujú majetky MALÝCH TOPOLČIAN a KLÍŽSKEHO KLÁŠTORA (Štefan Čepček:
Topoľčianky/.
Pred 270 rokmi roku 1743 sa
stáva majiteľom Topoľčianok rod
KEGLEVICH DE BUZIN – chorvátskeho pôvodu. Majiteľmi boli 148
rokov. Dali postaviť náš súčasný
kostol sv. Kataríny Alexandrijskej,
konsekrovaný roku 1779 a vybudovali reprezentačné klasicistické
priečelie nášho kaštieľa.
Pred 95 rokmi roku 1918
končí „prvá svetová vojna“ a záro-

veň aj Rakúsko-uhorská monarchia. Za obranu Rakúsko - uhor.
monarchie padlo 51 našich občanov. Ich mená sú uvedené na
pomníku padlých v prvej a druhej
svetovej vojne. Teda naše územie
bolo súčasťou monarchie tisíc rokov. Od roku 1918 až do dnes naša
vlasť bola a je v štátnopolitickom
útvare – republika.
Rok 1918 až 1939 prvá Č-SR.
Topoľčianky boli vyhliadnuté ako
vhodné miesto pre letovisko prezidenta štátu. Totiž posledných 28
rokov za Rakúsko – Uhorskej monarchie majiteľmi Topoľčianok bol
rod arcikniežat von HABSBURG.
Táto šľachta bola silne naviazaná na
Viedeň a tak nový majetok v Topoľčiankach si prispôsobovali svojej
úrovni a nárokom. Zreštaurovali
veľký zámok, postavili lovecký zá-

Dva historické medzníky

I.
Na prelome rokov 2012 a 2013
sme si pripomenuli dve významné
výročia našej najmladšej histórie.
Prvým bol 30. december
1977, odkedy uplynulo 35 rokov.
V uvedenom dátume pápež Pavol
VI. dvoma apoštolskými konštitúciami osamostatnil Katolícku cirkev
na Slovensku – vznikla druhá
SLOVENSKÁ CIRKEVNÁ PROVINCIA (prvá bola v období Veľkej
Moravy). Týmito dokumentmi boli
zosúladené cirkevné hranice so
štátnymi hranicami Slovenska.
Dovtedy Trnavská diecéza patrila
pod Ostrihomskú arcidiecézu, bola
to zotrvačnosť z obdobia Rakúsko
– uhorskej monarchie (zanikla roku
1918 a Trianonská zmluva z roku
1920).
Na dosiahnutí takéhoto významného dokumentu sa museli
podieľať dve stránky: ako prvá –
štát VATIKÁN, hlava katolíckej
cirkvi pápež PAVOL VI., kardinál
CASAROLI a veľký podiel mali aj
naši biskupi žijúci v tom čase
v emigrácii: J. Em. JOZEF TOMKO,
J. E. JÁN BUKOVSKÝ...
Druhá stránka za Československú socialistickú federatívnu
republiku: prezident Dr. GUSTÁV
HUSÁK a minister zahraničných vecí BOHUSLAV CHŇOUPEK.
Generácia, ktorá v tom čase
žila – občania, veriaci rím. kat. s touto historickou skutočnosťou verejne oboznámení neboli. A tak po
vyše 1010 rokoch obnovenie
SLOVENSKEJ CIRKEVNEJ PROVINCIE sa neoslavovalo. Teda v decembri 2012 uplynulo 35 rokov, keď Sv.
stolica uznala slovenský národ a jeho územie za jednoznačne vymedzenú jednotku schopnú spravovať
svoje cirkevné veci – a to je realita,
ktorá stojí za pripomenutie a vďačnosť všetkým, ktorí sa na tom podieľali.
II.
Druhým významným dátumom
bol 1. január 1993. Pripomenuli

sme si dvadsiate výročie druhej
SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Tejto slávnostnej chvíli však predchádzali
viaceré významné udalosti:
17. júl 1992, kedy SNR schválila DEKLARÁCIU o zvrchovanosti
Slovenskej republiky.
26. august 1992, kedy sa
v Brne stretli predseda slovenskej
vlády VLADIMÍR MEČIAR a predseda českej vlády VÁCLAV KLAUS,
kde sa dohodli na presných pravidlách postupu zániku federácie
a rozdelenia štátu.
1. september 1992, SNR
schválila ÚSTAVU SLOVENSKEJ
REPUBLIKY.
31. december 1992 – formálne zanikol štátny útvar ČESKÁ
SLOVENSKÁ
a
FEDERATÍVNA
REPUBLIKA.
1. január 1993 o 0.00 hod.
vznikla SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
Vošla do života ako nezávislý samostatný štát s úplnou a pôvodnou
štátnou suverenitou.
Po rozdelení si Česká republika
privlastnila štátne symboly zaniknutej federácie. Slovenská republika prijala nové štátne symboly opierajúce sa o cyrilo-metodskú tradíciu
– DVOJKRÍŽ – symbol kresťanstva.
Od 1. 1. 1993 – teda už dvadsať rokov máme tieto štátne symboly:
1. štátny znak: modré trojvršie na červenom pozadí, strieborný
dvojkríž.
2. štátna vlajka – zástava: farby – biela, modrá, červená, v hornej
tretine štátny znak.
3. štátna hymna: Nad Tatrou
sa blýska, prvé dve slohy, autor štúrovský básnik Janko Matuška
(1821 – 1877).
4. štátna pečať: zobrazuje
štátny znak.
A tak po takmer 1100 rokoch
našej histórie sme opäť suverénnym
štátom, rovnocenným s ostatnými
európskymi štátmi, čo nás oprávňuje k zdravej národnej hrdosti.
Anna Lukáčová

mok, zveľadili chov koní, postavili
jazdiareň a to všetko bolo obklopené nádherným udržiavaným parkom. Celý areál mal vlastný zdroj
elektrickej energie (starší azda pamätajú budovu „MAŠINHAUS“)
a tak celý objekt vyhovoval ako
prezidentské letné sídlo.
V roku 1923 pred 90 rokmi
prichádza prezident T. G. Masaryk
prvý raz tráviť dovolenku do
Topoľčianok. Bola to ešte stále zaostalá dedina. Jediné, čo vyhovovalo, bolo priame železničné spojenie
Praha – Topoľčianky. Posledný raz
pobudol v Topoľčiankach roku
1933. V tých rokoch bola vybudovaná Hradná stráž – kasárne pre
osobnú stráž prezidenta.
Pred 80 rokmi v roku 1933
bola naša obec konečne elektrifikovaná. Týmto faktom končil u nás
stredovek. V tom roku bol postavený aj prvý hotel Národný dom.
Pred 75 rokmi roku 1938 bola
naša obec napojená na zdroj zdravej
pitnej vody z Pohronského Inovca
– spádový vodovod. Zároveň bola
vybudovaná kanalizácia pre odvod
povrchovej vody na Hlavnej ulici.

Pred 65 rokmi roku 1947 –
1948 z podnetu vtedajšieho dekana
JÁNA JAKABOVIČA sa konala zbierka na postavenie pomníka padlým
z prvej a druhej svetovej vojny.
V druhej svetovej vojne padlo 13
našich občanov. Ich hroby – telesné
pozostatky sú roztrúsené po bojiskách spomenutých dvoch svetových
vojen. Zo spomenutých finančných
zdrojov boli postavené aj sochy naši
vierozvestov sv. Cyrila a Metoda,
ktoré stoja pred priečelím kostola.
Pred 60 rokmi 1. 9. 1953 bola
otvorená budova základnej školy na
Ulici Litoměřickej. Konečne pre vtedajší stav žiakov našich a z okolitých
obcí (Skýcov, Obyce, Machulince,
Lovce, Žikava, Hostie – počnúc VI.
ročníkom) ako tak stačili dve
školské budovy. Nová – súčasná
a škola nad kostolom z roku 1911,
ktorú postavili ako štátnu školu
Habsburgovci.
Takýto je stručný prehľad udalostí, ktoré majú okrúhle výročie
v tomto kalendárnom roku 2013.
Pripomeňme si, že na uvedenom
dianí sa podieľali naši predkovia.
Anna Lukáčová

SPOMIENKA

Dejiny sveta tvoria udalosti, ktoré ovplyvňujú celé národy. V týchto dejinách sa skrývajú dejiny krajín, národov, miest a obcí, komunít,
rodín až jednotlivcov. Naša obec má dejiny zaznamenané vo veľkej
histórii Slovenska, v histórii kraja ale aj v histórii rodín a jednotlivcov,
ktorí prežili svoj dlhší, alebo kratší čas v Topoľčiankach. Usilovné ruky
kronikára zaznamenávajú aj v našej obci udalosti dejín Topoľčianok.
Sú však aj také kroniky, ktoré sú vpísané do pamäti ľudí.
Takou studnicou spomienok bola aj Mária Laktišová rod.
Ondriášová, ktorá v nedeľu 17. februára 2013 v deň Pánov o 6 hodine ráno posledný raz vydýchla a takto odovzdala svoju šľachetnú
dušu Stvoriteľovi vo veku 104 rokov.
Bola pre nás skutočnou žijúcou kronikou jedného celého storočia. Prežila vládu 2 cisárov, dve svetové vojny, 12 prezidentov, dve
revolúcie a pontifikát 9 pápežov. Aj vo vysokom veku sa k nej obracali všetci, čo hľadali odpovede na udalosti v obci, alebo pátrali po
svojich predkoch. Vek jej nezakalil pamäť a tak bola studnicou spomienok, z ktorej čerpali všetci smädní po poznaní našej histórie.
V jej osobe stráca naša obec živú históriu, ktorá zostane už len
v kronikách.
Nech spomienka na ňu zostáva v pamäti tohto kraja.

ZO SZZ a obec Topoľčianky
Vás pozývajú
v piatok 12. apríla 2013 o 17.00 hod.
do DKS Topoľčianky na prednášku Prof. Tibora Benčaťa spojenú
s videoprojekciou na tému: Paríž – záhrady Versailles.
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MS SČK Topoľčianky
a starosta obce Topoľčianky Vás pozývajú na

„Náš park“

STAROSTOVSKÚ KVAPKU KRVI,

ktorá sa bude konať dňa 26.apríla 2013 (t.j. v piatok)
od 8.00 hod. v priestoroch Domu kultúry a služieb v Topoľčiankach.
Pozývame všetkých, ktorí by chceli svojou „kvapkou“
prispieť k záchrane ľudských životov.
Na stretnutie s Vami sa tešia členovia výboru MS SČK Topoľčianky,
pracovníci Mobilnej transfúznej jednotky z Nitry
a starosta obce Topoľčianky.

Prehľad počasia za rok 2012
Priemerná teplota vzduchu v °C

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

0,1
- 3,0
5,7
11,0
16,4
20,2
22,8
21,8
17,3
10,8
7,7
- 0,5

Vodné zrážky litrov na m2

88,7
33,2
5,1
44,1
15,3
56,8
86,9
11,6
54,4
103,8
26,3
33,3

Priemerná teplota roku 2012 bola 10,9 °C. Priemer ročných teplôt za
roky 1986 až 2011 je 9,4 °C. V roku 2012 padlo na územie nášho regiónu
na 1 m² 559,5 litrov vody prevažne formou dažďa, ale aj snehu či námrazy.
Priemer vodných zrážok za ostatných 26 rokov je 598,3 milimetrov (litrov).
Za povšimnutie stoja zrážky v mesiacoch marec a október.

Prehľad počasia za za január – február 2013
Priemerná teplota vzduchu v °C

Január
Február

- 0,6
2,1

Vodné zrážky litrov na m2

78,7
90,8

– M. Šabík –

Ochutnávka vín Topoľčianky

ZO SZZ, vinohradníci a obec Topoľčianky
Vás pozývajú na IX. ročník ochutnávky vín.
Ochutnávka vín sa uskutoční
v piatok 19.4.2013 od 16:30 do 23:00 hod.,
v sobotu 20.4.2013 od 15:00 do 23:00 hod.
v Dome kultúry a služieb Topoľčianky.
Otvorenie a vyhodnotenie súťaže sa uskutoční
v piatok o 16:30 hod.

2% z dane pre OZ Deti Topoľčianok

Občianske združenie Deti Topoľčianok, o.z. sa uchádza o Vašu pomoc vo forme darovania 2 % z Vašich daní. Príspevok bude použitý pre deti a žiakov MŠ a ZŠ Topoľčianky na zlepšenie podmienok
výchovno-vzdelávacieho procesu a zakúpenie nevyhnutných pomôcok .
Bližšie informácie na www.zsedupage.org

Milí spoluobčania

v sobotu 9.2.2013 sa konal v našej obci už tradičný fašiangový
sprievod. Okrem DH Podhrušovan sme sa ho zúčastnili aj my, členovia FS Topoľnica. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým
našim spoluobčanom, ktorí nám s ochotou otvorili svoje dvere a
nedočkavo nás čakali pred svojimi domami. Napriek chladnému počasiu nás hriala radosť a veselosť, ktorú sme spolu mohli v tento deň
prežiť a takto zavŕšiť obdobie zábav a plesov. Vaša priazeň, ktorú ste
nám aj týmto spôsobom preukázali nás povzbudzuje a motivuje aj
do ďalšej činnosti. Ďakujeme, že Vám zachovávanie tradícií nie je
ľahostajné a napriek všetkým povinnostiam si nájdete čas, aby ste si
spolu s nami zaspievali, zatancovali, prichystali pre nás občerstvenie
a milo nás pohostili.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami, či už opäť o rok v uliciach
našej obce alebo pri našich vystúpeniach, ktoré aj vďaka Vám nadobúdajú zmysel.
Za FS Topoľnica V. Kurucová

Z fotoarchívu R. Kazíka

Od môjho
príspevku do
Našich Topoľčianok uplynulo dosť
dlhé obdobie a tak sa Vám chcem
znovu prihovoriť a pozvať Vás do
„Nášho parku“. Dňa 28.2.2013
uplynul prvý rok od založenia občianskeho združenia PARK TOPOĽČIANKY a myslím si, že bol
veľmi úspešný. V podstate bola
dokončená úprava parku až po
medveďa okrem Labutieho jazierka. Tejto časti parku by sme
sa chceli venovať tento rok.
Problémom zostáva spodná voda
v Labuťom jazierku , pretože tá sa
tam zdržiava celý rok a sťažuje
prácu pri jeho čistení. Na druhej
strane však ak sa podarí vyčistiť
toto jazierko od nečistôt a rôznych náletov, druhý a ešte väčší
problém bude ho zaplniť vodou,
ktorú je potrebné doviesť povrchovým systémom a to sa zatiaľ
nepodarilo. Občianske združenie
robí všetko preto, aby sa to tento
rok podarilo. Chcem poďakovať
za podporu v minulom roku všetkým ľuďom, ktorí sa zúčastnili na
skrášľovaní nášho parku vrátane
našej mládeže. Ich účasť na brigádach nás nesmierne teší. Tiež
sa chcem poďakovať za občerstvenie Hotelu Zámok Topoľčianky, Hotelu Národný dom,
Chrumkáču, Gazdovskému hostincu, Vinárskym závodom Topoľčianky, Žofii Števulovej a za
celoročné občerstvenie nealko-

holickými nápojmi a teplými nápojmi počas všetkých brigád
Hradnej stráži, za finančný príspevok a tiež zorganizovanie brigád Slovenským elektrárňam
Mochovce. Vďaka patrí aj Lesom
Topoľčianky ako aj Obci Topoľčianky. Tak ako vlani aj tento rok
plánujeme uskutočniť brigády
v parku priemerne aspoň raz za
mesiac a to v sobotu. Tieto brigády budú vyhlásené obecným rozhlasom a tiež ej na internete.
Na záver by som chcela dodať, že po dlhej dobe sa v „Našom
parku“ ľudia prechádzajú už aj
v zime. Začali do „Nášho parku“
chodiť aj naše mamičky s deťmi
a tiež aj starší ľudia na zdravotné
prechádzky. Dúfam, že o rok budem môcť napísať do Našich
Topoľčiankok aj vetu: „Do nášho
parku sa vrátilo všetko to, čo si
pamätám, keď som do parku
chodila s mojím starým otcom.“
Veď už teraz na začiatku tretej
brigádnickej sezóny sú tam vyčistené chodníky, Malý rybník zaplnený vodou, v ňom krásne lekná
a divé kačky. Tiež pribudli ďalšie
lavičky a odpadové koše. Toho,
čoho je v „Našom parku“ čoraz
menej sú odpadky a v tomto prípade je to „menej“ super.
Už mi ku šťastiu chýbajú iba
tie labute....
R.G.
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KULTÚRA ZÁKLADNEJ ŠKOLY TOPOĽČIANKY
Vážení spoluobčania!
V predchádzajúcich číslach
Našich Topoľčianok som písal o škole, živote v nej počas školského roku,
o plánoch do budúcnosti. Možno
bude pre Vás zaujímavé prečítať si
nasledujúce články, ktoré budú vychádzať na pokračovanie aj v ďalších
číslach a budú hovoriť o celkovej kultúre našej školy, kam patria symboly
správania, verbálne symboly s cieľmi,
metaforami, historkami, príbehmi,
rituálmi a ceremoniálmi. Dozviete sa
o vizuálnych symboloch, ktoré tiež
patria ku kultúre školy. Pojem kultúra
školy si dnes získava stále viac pozornosti teoretikov, ale i praktikov.
Stáva sa módnym a zároveň moderným pojmom, býva súčasťou diskusií
o súčasných možnostiach a problémoch škôl.
O kultúre školy sa hovorí v súvislosti s reformou vzdelávania, pedagogickými inováciami, autonómiou
a rozvojom škôl. Kultúra školy je
pojem, ktorý vyjadruje optimálny
stav, zároveň upozorňuje na nedostatky súčasného stavu. Zahrňuje
želanie, akú by sme chceli školu mať,
očakávania, aká by škola mala byť.
Kultúrou školy rozumieme, ako sa
škola prezentuje, aký obraz sa vytvára o škole, akú má povesť v odbornej
ako aj v rodičovskej verejnosti, aké
má škola osobnosti, aké má ciele,
symboly, imidž školy, pravidlá a normy jednania, hodnoty. V takto pomenovanej kultúre sa vysoko hodnotia inovácie, funkčnosť riadenia v
aktivitách, miera významu tímovej
práce, zdieľanie hodnôt prostredníctvom činnosti v tímoch, rozvoj a
vzdelávanie učiteľského zboru, klíma
stimulujúca vnútornú motiváciu.
Riadiť a viesť školu nie je jednoduché. Šance na dosahovanie rovnováhy medzi záujmami
všetkých
skupín, aktérov školy, medzi vnútorným a vonkajším svetom školy, medzi
tlakom na turbulencie a potrebou
stability školského života majú tí, ktorí nájdu a budú schopní riadiť to, čo
je pre rozvoj školy kľúčové. Všeobecne
platí, že je to predovšetkým kultúra
školy. Systém kultúry školy, ktorý uvádzam vo svojom príspevku znázorňuje dve základné kategórie znakov v
kultúre školy. Ide o nehmatateľné
prvky, alebo nemateriálne stránky
kultúry školy, medzi ktoré patria
uznávané hodnoty, normy a vzťahy
školy. Hmatateľné-viditeľné prvky ,
alebo materiálne sú existujúce symboly kultúry školy v podobe verbálnych, virtuálnych symbolov a symbolov správania. A práve tejto kategórií
znakov kultúry školy sa chcem podrobne venovať a priblížiť ich čitateľom
našich obecných novín ako fungujú v
našej základnej škole. Hmatateľné
prvky kultúry školy : verbálne symboly – k nim patria definované ciele
a kurikulum, reč, metafory, príbehy,
osobnosti školy symboly správania –
medzi ne patria rituály, ceremoniály,
vzdelávací proces, funkčné procesy,
pravidlá a školský poriadok, interakcie s mikroprostredím, vizuálne symboly – medzi ne patrí vybavenie školy

a poriadok, artefakty, logo, propagačné predmety.
Verbálne symboly
Verbálne symboly kultúry školy
patria do významnej oblasti pri pochopení kvality výučby žiakov ako i
rodičov. Dôležitú úlohu zohrávajú
pri zvyšovaní úrovne práce učiteľov.
Ciele a kurikulum
Ciele musia byť v súlade s cieľmi
spoločnosti a smerujú k naplneniu
hlavného postavenia školy. Predstavujú
hodnoty školy, s ktorými sa stotožňujú pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci ako aj rodičia a žiaci. Ciele
sú hnacím motorom organizácie.
V rámci kurikula je rozpracovaný
náš školský vzdelávací program podľa jednotlivých oblastí: všeobecná
charakteristika školy, charakteristika
školského vzdelávacieho programu,
vnútorný systém kontroly a hodnotenia, rámcový školský učebný plán
ISCED 1,2 , vzdelávacie oblasti. K naplneniu cieľov škola vytvára kurikulum. Jeho obsahom je učebný plán a
vzdelávacie oblasti, ako aj neformálne časti, športová a kultúrna činnosť
školy. Tvorba kurikula vychádza
z hlavných vzdelávacích cieľov.
Naša základná škola zaisťuje pre
žiakov výlety, exkurzie, besedy, organizuje kultúrne a športové podujatia:
1. Realizácia výtvarných prác na výstavu ovocia a zeleniny.
2. Tekvičková slávnosť – zdobenie
tekvíc spoločne s rodičmi, sprievodné aktivity, Uršulina odmena.
3. Šarkaniáda – žiaci 3.a 4. ročníka
vyrábajú a púšťajú šarkanov.
4. Workshop s keramikármi Gahérovcami.
5. Príprava ilustrácií k pripravovanej
besede.
6. Beseda so spisovateľkou Iva-nou
Jungovou ku knihe Škriatok Bonifác.
7. Rekord v čítaní s Dragulovou – čítame spolu.
8. Vyhodnotenie projektu „Moje korene“ súvisiace s Mesiacom úcty
k starším.
9. Návšteva výstavy PEDAGOGIKA –
BIBLIOTÉKA, ktorá sa uskutočňuje
tradične v Bratislave s možnosťou
nákupu kníh do školskej knižnice.
10. Týždeň boja proti drogám.
Organizuje ho školský parlament
v spolupráci s vedením školy. Podľa
vopred vypracovaného harmonogramu žiaci absolvujú prednášky, výtvarné súťaže zamerané na túto tematiku, športové popoludňajšie súťaže.
11. Návštevy divadelného predstavenia v Nitre.
12. V novembri sa uskutočňuje športové popoludnie. Rodičia – učitelia
– žiaci súťažia vo volejbale.
13. Mikuláš v obci – žiaci vystúpia s
pripraveným programom.
14. Príprava vianočných hier, piesní a
básní.
15. Sánkovanie a lavórovanie – retro
sánkovanie.
16. Vianočná akadémia.
17. Recitačná súťaž „Šaliansky
Maťko“ sa stala zaujímavým kultúrnym programom pre žiakov našej
školy. Prebieha v priestoroch školskej
jedálne dopoludnia za prítomnosti

spolužiakov z každej kategórie jednotlivo. Žiaci povzbudzujú svojich
spolužiakov a učia sa kultúrnemu
správaniu.
18. V poslednom týždni pred vianočnými prázdninami v popoludňajších
hodinách je stretnutie bývalých zamestnancov školy so súčasnými.
19. Už desaťročia v období fašiangov
organizuje základná škola spolu s rodičmi Rodičovskú zábavu v DKS
Topoľčianky. Záujem o túto akciu je
väčší ako kapacita priestorov sály OÚ.
20. Detský karneval v priestoroch OÚ
je spojený s kultúrnym programom,
prehliadkou masiek, občerstvením.
21. Ukončenie kurzu spoločenského
tanca v DKS Topoľčianky. Táto udalosť
má
dlhoročnú
tradíciu.
Zúčastňujú sa jej ôsmaci, ich rodičia,
starí rodičia a učiteľský kolektív.
22. Vyhodnotenie projektu Európa v
škole. Škola žije posledné týždne
pred vyhodnotením prípravami na
túto udalosť. U nás sa stretnú víťazi
výtvarnej a literárnej časti súťaže z
celého okresu Zlaté Moravce.
23. Zápis do 1. ročníka prebieha
v spolupráci s materskými školami.
Na zápis prichádzajú celé kolektívy
s učiteľkami a rodičmi. Na toto
stretnutie si pripravujú program žiaci

MŠ a tiež aj žiaci ZŠ. V triedach sa
rozprávajú, kreslia s budúcimi pani
učiteľkami.
24. Počas mesiaca marca sa triedne
kolektívy v rámci literárnej výchovy
striedajú v miestnej knižnici na besedách o knihách.
25. Beh oslobodenia Topoľčianok .
26. Deň vody.
27. Zbieranie odpadkov v parku.
28. Piesne starých materí.
29. V mesiaci lesov je pripravená pre
žiakov beseda s pracovníkmi CHKO
Ponitrie a s pracovníkmi Lesy SR, OZ
Topoľčianky.
30. Kladenie vencov k pomníku padlých hrdinov z II. svetovej vojny.
Zúčastňujú sa učitelia, žiaci, občania
obce na základe dobrovoľnosti.
31. Deň matiek – spoločný program
žiakov našej školy so žiakmi materských škôl v priestoroch DKS
Topoľčianky.
32. Deň detí.
33. Jedno až dvojdňové výlety žiakov
1. až 9. ročníka.
34. Stretávky bývalých žiakov školy
po 30.,40.,50. rokoch počas víkendu
v priestoroch školy.
35. Noc s Uršuľou.
Pokračovanie v ďalšom čísle.
Jozef Barát

Vážení spoluobčania.
Občania našej obce sa môžu stravovať v stravovacích zariadeniach, s ktorými má obec Topoľčianky uzatvorenú zmluvu o poskytovaní stravy a tiež
môžu požiadať o príspevok na stravný lístok. Postup pri vybavovaní príspevku
na jeden stravný lístok je cez žiadosť podanú v podateľni na obecnom úrade.
K žiadosti treba priložiť doklady uvedené vo VZN č. 5/2009, Čl. 3 Uplatnenie
nároku na poskytnutie sociálnej dávky, B.1. (potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, v prípade nezamestnanosti i potvrdenie
z úradu práce). Doklady by nemali byť staršie ako tri mesiace. Žiadosť posúdia
členovia sociálnej a zdravotnej komisie podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2009 a občanom, ktorí splnia podmienky uvedené vo VZN, obec
poskytne príspevok na jeden stravný lístok od 0,54 € do 1,00 €.
Zoznam stravovacích zariadení:
1. Národný žrebčín Topoľčianky štátny podnik, 951 93 Topoľčianky,
Parková 13. Zmluva o poskytovaní stravy 806/2012 je platná od 11.04.2012
na dobu neurčitú. Cena jedného obeda (hlavné jedlo a polievka) je 3,31 €.
2. G & G – TOPOĽČIANKY, s.r.o., Hlavná ul. 81, 951 93 Topoľčianky. Zmluva
o poskytovaní stravy – obedov je platná od 20.10.2011 na dobu neurčitú.
Cena jedného stravného jedla a polievky je 3,20 € s DPH.
3. Hotel Národný dom a.s., Hlavná 122, 951 93 Topoľčianky. Zmluva o poskytnutí stravy je platná od 8.10.2011 na dobu určitú. Cena jedného stravného jedla a polievky je 3,30 € vrátane dovozu.
4. Školská jedáleň pri Materskej škole Topoľčianky, ul. SNP 11, 951 93
Topoľčianky. ŠJ pri MŠ SNP Topoľčianky je zariadenie, ktorého zriaďovateľom
je Obec Topoľčianky. Vedúca ŠJ p. Alena Kotorová, kontakt 037/6301309.
Cena jedného stravného jedla a polievky je 2,02 €.
Vážení spoluobčania, členovia Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri OZ Topoľčianky, Vám prajú krásne a požehnané sviatky Veľkej noci
a tešia sa do budúcnosti na vzájomnú spoluprácu.
Mária Partlová,
Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri OZ Topoľčianky.

5
Z trinásteho verejného zasadnutia OZ
konaného dňa 13. decembra 2012
Bod č. 1.) Otvorenie( prítomných 8 poslancov)
Bod č. 2.) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
Bod č. 3.) Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ
Bod č. 4.) Informácie starostu o činnosti v obci:
13.11.2012 – ZO SZZ v spolupráci s obcou vyhodnotila najkrajšie predzáhradky
24.11.2012 - uskutočnila sa Hodová zábava, na ktorej sa zúčastnilo 90 ľudí
8.12.2012 - privítali sme príchod sv. Mikuláša v priestoroch nového námestia
11.12.2012 - sa uskutočnilo vianočné posedenie starších občanov našej obce
5.11.2012 - uskutočnila sa technická kolaudácia námestia
Bod č. 5.) Úprava rozpočtu obce Topoľčianky za rok 2012
Ing. Valkovičová – Rozpočet sa zvyšuje o 755 183,00 € a konečný stav príjmovej
časti je 2 082 653,00 €. Vo výdavkovej časti navýšenie rozpočtu je o 755 183,00 €
a konečný stav výdavkovej časti je 2 082 653,00 €. Rozpočet je vyrovnaný. Poslanci návrh schválili.
Bod č. 6.) Schválenie zmluvy o budúcej zmluve
JUDr. Oravcová –firma AGROK s.r.o. prenajala obci nehnuteľnosť na ul. Hlavnej.
Obec túto nehnuteľnosť prenajme občanovi v ťažkej životnej situácii. Poslanci
návrh schválili.
Bod č. 7.) Schválenie nájomnej zmluvy
JUDr. Gräffová - p. Korytár Jaroslav výška nájmu 60,00 € na dobu nájmu
od 14.12.2012 do 28.2.2013. Poslanci návrh schválili.
Bod č. 8.) Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra obce za druhý polrok 2012
Ing. Pavkov - podľa plánu činnosti na I. polrok 2012. Poslanci vzali na vedomie.
Bod č. 9.) Schválenie zámeru na zámenu obecného majetku - pozemok o výmere
22m2, LV č. 1690, za parc. č. 258/19 o výmere 22m2, LV č. 1552. Poslanci návrh schválili.
Bod č. 10.) Schválenie predaja obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa,
hospodársku budovu s. č. 251 na parc. č. 339/6 a časť parcely 339/4 o výmere 325
m2 a nádvoria o výmere 1530 m2 za sumu spolu 33 128,00 €. Poslanci návrh
schválili.
Bod č.11.) VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Topoľčianky.
Predložil Ing. Siklienka R. PhD. Poslanci návrh schválili s pripomienkami.
Bod č.12.) VZN č. 2/2013 o úhradách za služby a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané Obecným úradom v Topoľčiankach. Návrh predložil Mgr. Klečka Š.
Poslanci návrh schválili s pripomienkami.
Bod č.13.) VZN č. 3/2013 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách za
dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky. Návrh predložil
Mgr. Klečka Š. Poslanci návrh schválili.
Bod č.14.) VZN č. 4 /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce
Topoľčianky. Návrh predložila Ing. Valkovičová O. Poslanci návrh schválili.
Bod č.15.) VZN č. 5/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2013.
Návrh predložila JUDr. Benčeková E. Poslanci návrh schválili.
K bodu č.16.) Žiadosti občanov a organizácií
Žiadosť ML- TRUCKING s.r.o. Topoľčianky o predlženie a o zníženie prenájmu.
Nájom schválený do 31.12.2013 podľa platného VZN č. 3/2013
Národný žrebčín Topoľčianky, Obec Topoľčianky žiada o pomoc pri vytvorení
podmienok pre realizáciu Majstrovstiev sveta v dvojzáprahoch 27.8.2013 –
1.9.2013. Poslanci odporučili spoluprácu s NŽ v rámci možností obce.
Obchodná firma Šampiňón – Ing. Milan Fáber, Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti: par. č. 765/4 a par. č. 764/4 pozemok, 764/3 záhrady. Poslanci žiadosť neschválili.
Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, Žiadosť o predlženie nájmu
priestorov v DKS na zriadenie pobočky školy. Poslanci žiadosť schválili.
K bodu č. 17.) Interpelácie poslancov
Ing. Valkovičová - výzva dlžníkov na úhradu pohľadávok
Ing. Siklienka PhD. - žiada stavebnú komisiu, aby do 31.12.2012 skontrolovala
podmienky nájomnej zmluvy s TATRAN n.o.
JUDr. Oravcová - upozornila na problém s polguľovými retardérmi v centre obce,
na ktorých došlo k niekoľkým úrazom a upozorniť lekárov, aby parkovali za ObZS.
JUDr. Gräffová - odstraňovanie snehu na priestranstve na ul. Hlavnej
Mgr. Klečka - zástavka na hornom konci
K bodu č. 18.) Rôzne
p. Fialová - pri MŠ Cintorínska je slabé osvetlenie a nebezpečný stĺp v areáli MŠ.

Zo štrnásteho verejného zasadnutia OZ konaného
dňa 29. januára 2013

Bod č. 1.) Otvorenie
Bod č. 2.) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie
zapisovateľa.
Bod č. 3.) Schválenie vystúpenia, odstúpením od zmluvy so Spoločným
obecným úradom so sídlom v Zlatých Moravciach. Starosta - Úrad bol založený
v r. 2003 obcami okresu Zlaté Moravce a Mestom Zlaté Moravce. V decembri
2012 primátor mesta Zlaté Moravce ako štatutár odvolal vedúceho Spoločného
obecného úradu Ing. Jedľovského. Po odvolaní Ing. Jedľovského nebolo
možné, aby túto agendu zvládali dvaja zostávajúci pracovníci. Z toho dôvodu
sa niektoré obce rozhodli prejsť pod Spoločný obecný úrad vo Vrábľoch.
Schvaľujeme vystúpenie od 1.2.2013, začne plynúť 2-mesačná výpovedná
lehota a od 1.4.2013 sa zakladá nový Spoločný obecný úrad so sídlom
v Žitavanoch. Poslanci návrh schválili.
Bod č.4.) Schválenie vstupu do novovytvoreného Spoločného obecného
úradu so sídlom v Žitavanoch od 01.04.2013. Poslanci návrh schválili.
Bod č. 5.) Schválenie prevodu - zámeny nehnuteľného majetku Obce

Topoľčianky z dôvodu osobitného zreteľa - zámeny nehnuteľného majetku
obce Topoľčianky z dôvodu osobitného zreteľa. Ide o 22m2 parcely pred OcÚ,
ktorej vlastníkom je Ing. Pavol Strečka za 22m2 , ktorej vlastníkom je obec.
Poslanci návrh schválili.
Bod č. 6.) Schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
Predložil Ing. Pavkov - Poslanci návrh schválili.
Bod č. 7.) Interpelácie poslancov
Ing. Kazík - stavebná komisia pripravila zámer na realizáciu pokračovania
rekonštrukcie centra obce v úseku od pošty až po faru. Z dôvodu, že sa
v uvedenom úseku nachádzajú dreviny, ktoré javia známky poškodenia,
predkladám návrh, aby komisia životného prostredia vypracovala odborný
návrh na celkové riešenie uvedeného úseku – navrhnúť prípadný výrub
jestvujúcich drevín a riešiť novú výsadbu
JUDr. Oravcová - nutné riešiť situáciu na štátnej ceste III. triedy v smere z centra
obce na Žikavu, nakoľko úsek je veľmi úzky a nebezpečný
Ing. Adamičková - žiada zabezpečiť lepšie sprístupnenie k miestam na
separovaný zber
Bod č. 8.) Rôzne
sl. Tomanová - žiadosť o zníženie nájomného za využívanie veľkej sály
p. Augustínová - chodník na hornom konci- ohrozenie autami. Prepadávajúci jarok.
Ing. Richter - upraviť chodník pri drevosklade - využiť kocky z chodníkov na ul.
Hlavnej
JUDr. Gräffová - na ul. Machulinskej, parkovanie áut na chodníku - poslať písomné
upozornenie majiteľom nehnuteľností, zároveň odporúčam poriadkovej
komisii, aby takto prešla celú obec
p. Laktišová - po chodníkoch a na tráve psie exkrementy, čo sa dá proti tomu robiť?
Plné znenie je k dispozícii na OcÚ alebo na www.topolcianky.sk
Zo zápisnice vybral R.Kazík

Z matričných záznamov roka 2012
Počet občanov k 1. 1. 2012:
2824
Počet občanov k 31. 12. 2012:
2812
mužov: 1 161
žien: 1 234
deti a mládež do 18 rokov: 417, priemerný vek: 41,64 roka
Deti do 15 rokov:
352
dievčatá: 161
chlapci: 191
Deti od 15 do 18 rokov:
65
chlapci: 30
dievčatá: 35
Občania od 18 do 104 rokov: 2 395
muži: 1 161
ženy: 1 234
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská:
dospelí: 2 444 deti: 352
dospelí:
9
Národnosť česká:
Národnosť maďarská:
dospelí:
6
dospelí:
1
Národnosť iná:
Narodených celkom:
27
chlapcov: 15
dievčat: 12
Zomrelo celkom:
37
mužov: 20
žien: 17
detí:
0
Prihlásených občanov na trvalý pobyt
28
Odhlásených občanov z trvalého pobytu 		
30
Najstarší občania:
Mária Laktišová
zomrela 17.2.2013
Sidónia Foltánová
Ján Pulpitel		
Paulína Kraváriková zomrela 1.1.2013
Alojzia Hasprová
zomrela 7.5.2012
Július Krajčo
zomrel 31.12.2012
Jozefína Solčianska
Alojz Rafaj
Gizela Magušínová
zomrela 27.7.2012
Mária Zálesňáková
Anna Ďatková
zomrela 29.4.2012
V roku 2012 bol 11 občanom zrušený trvalý pobyt na návrh vlastníkov a občania boli prihlásení na trvalý pobyt na Obci Topoľčianky.
Sobáše:
Obec Topoľčianky – matrikárka obce zapísala do knihy manželstiev
v Obci Topoľčianky 52 sobášov
z toho
Topoľčianky:
23 cirkevných a 25 občianskych sobášov
Hostie:
3 cirkevné sobáše
Žikava:
1 cirkevný sobáš
(z celkového počtu sobášov bol 1 sobášov našich štátnych občanov,
ktorí uzatvorili manželstvo s cudzincom.) 		
Z celkového počtu 52 sobášov bolo 14 sobášov občanov našej obce.
Vypracovala: Mária Partlová, matrikárka
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ELSE FIT
Šport a fitness je cesta nie len
k dobrej kondícii a tvarovaniu postavy
k štíhlosti, ale je to hlavne životný štýl
a spôsob myslenia. Ak sa necítite dosť
silní a odhodlaní, správna motivácia
Vám v tom pomôže. Najdôležitejšie je
správne sa rozhodnúť a vytrvať. Aj
preto sme úprimne radi a určite aj
mnoho našich čitateľov uvíta s nadšením informáciu, že práve u nás
v Topoľčiankach sa nachádza novootvorené fitness centrum ELSE FIT,
ktoré nájdete na Moravcekej ulici č.
32 v areáli bývalého PD. V prevádzke
je od 23. marca 2013 a my sme o rozhovor a bližšie informácie o službách
poprosili jeho spolumajiteľa a prevádzkovateľa pána Emila Šutku.
Najskôr pár slovami k minulosti.
Kedy približne vznikla prvá
myšlienka, teda zámer vybudovať
fitness centrum a čomu môžeme
vďačiť za to, že ste si za miesto
realizácie vybrali práve Topoľčianky?
Myšlienka vybudovať fitness centrum v zámeroch našej firmy je stará
približne tri roky. Je spojená ešte s rovnako starou myšlienkou, podľa ktorej
v našom areáli chceme vybudovať pre
našich zamestnancov, ale aj pre verejnosť dva tenisové kurty s kompletným zázemím. To, že je to práve
v Topoľčiankach, je predurčené tým,
že sídlo firmy máme v Topoľčiankach.
Ďalší dôvod je to, že je to tichá zóna
s pekným prostredím a pohodlným
parkovaním ako stvorená na športové
a relaxačné aktivity.

Aké je vybavenie fitness centra a komu, teda akej vekovej skupine osôb odporúčate pravidelne
ho navštevovať vzhľadom na jeho
vybavenie?
Samotné fitness centrum je novovybudované zariadenie na ploche
410 m² . Sú to vzdušné priestory, kvalitné podlahové povrchy, potrebné na
zdravé športovanie. Fitness centrum
je moderne zostavené, čo sa týka aktivít pre jednotlivé druhy športov.
Všeobecne u dievčat a dám obľúbená
cardio zóna je vybavená bežeckými
pásmi, eliptickými trenažérmi, rotopedmi, horolezeckými trenažérmi,
stepermi. Sú to najkvalitnejšie a najúčinnejšie stroje, ktoré vo svete fitness existujú - sú to americké stroje
LIFE FITNESS. Pre príjemnejšie cvičenie
sú v cardio zóne osadené 4 ks LCD
televízorov s možnosťou výberu rôznych programov.
Posilňovňa je tiež vybavená strojmi LIFE FITNESS. Celkovo na ploche
cca 160 m2 je zostava 14 strojov plus
posilňovacia veža s hrazdou s možnosťou na nej cvičiť ôsmim osobám.
Posilňovacie stroje a činky sú vybavené strojmi španielskeho výrobcu
BODYTONE. Súčasťou posilňovne je
aj jedna uzavretá miestnosť a voľná
plocha na skupinové cvičenia rôzneho druhu napr. pilates, zumba, joga a
dnes veľmi obľúbený box resp. kickbox. V posilňovni sa nachádza tiež
FIT BAR slúžiaci na zdravé občerstvenie, nákup doplnkov na športovanie
a tiež na doplnkovú výživu. Ako je

Beh oslobodenia Topoľčianok, 39. ročník
Tatran n.o., Klub orientačného behu, ŠK polície, Základná škola Topoľčianky pod
patronátom obce Topoľčianky usporiadajú v sobotu 6. apríla 2013 v parku v Topoľčiankach tradičný Beh oslobodenia Topoľčianok. Účastníci sa môžu prihlasovať 6.4.2013
v kategóriách žiakov od 8:30 do 9:15 hod., v kategórii dorastu a dospelých s predložením OP najneskôr 30 minút pred štartom v mieste pretekov. Žiaci neplatia, dorast
1,- €, dospelí 1,50 €. Vítaní budú aj občania, ktorí pretekárov podporia svojou účasťou.
Bližšie informácie nájdete na stránke www.topolcianky.sk

teda vidieť, naše zariadenie môže slúžiť všetkým vekovým kategóriám.
Vybavenie fitness centra ponúka skutočne všetko potrebné
na uspokojenie aj tých najnáročnejších zákazníkov a vyznávačov
fitness štýlu. Jeho rozloha spolu
so zázemím ako ste spomínali je
410 m². Keby sme to zosumarizovali, aká je jeho celková kapacita?
Táto plocha bez problémov postačí minimálne 50 športuchtivým
nadšencom.
Ponúkate aj ďalšie doplnkové
služby, ako napríklad poradenstvo pri výbere vhodného cvičiaceho zariadenia, prípadne individuálneho tréningového plánu?
Sú k dispozícii aj sauna a masáže?
V našom ELSE FIT pracuje okrem
jedného trvalého trénera aj viacero
hosťujúcich trénerov. Všetci sú zverejnení na našej web stránke /www.elsefit.sk/, kde majú uvedený svoj profil.
Podľa tohto profilu si môžete ľubovoľne vybrať svojho osobného trénera,
ktorý Vám pomôže zostaviť Váš tréningový alebo výživový plán, prípadne Vás vhodne motivuje k lepšiemu
výkonu a dosiahnutiu vytýčeného
cieľa.
Okrem 410 m² plochy pre fitcentrum a jeho zázemie sme pre Vás vybudovali ďalších 120 m² plochy pre
doplnkové služby. V prvej etape fungujú tieto služby:
-masáže
-LPG.
LPG technológia je u nás v ELSE
FIT realizovaná prístrojmi LPG CELU
m 6. Jedná sa o svetovú jednotku
v boji proti celulitíde a starnutiu. Je to
jedinečná neinvazívna metóda ošet-

renia, ktorá pohybom hlavice vytvára
trojdimenznú stimuláciu pokožky,
vypína ju, čím pomáha bojovať s príznakmi starnutia.
Žiadne kozmetické prípravky ani
elektronické metódy, ale masážne
ošetrenie Endermolift otriaslo postavením všetkými doposiaľ známymi
technikami využívanými v salónoch
krásy. Túto technológiu Vám vieme
v Topoľčiankach ponúknuť. Všetky
ďalšie informácie si nájdete na našej
web stránke.
Metóda ošetrenia pokožky
LPG technológiou bude určite veľmi potešujúca novinka najmä pre
ženy. Aby boli naše informácie
kompletné, chceme sa opýtať aj
na otváraciu dobu a na ceny za
jednotlivé služby alebo možnosť
vstupov na permanentky?
ELSE FIT je otvorené sedem dní
v týždni od 7.00 do 21.00 hod.
Podrobnosti o otváracích hodinách aj
o fungovaní zákazníckeho klubu, teda aj o cenách nájdete tiež na našej
web stránke.
Ďakujem za rozhovor a na záver sa opýtam, čo by ste chceli
odkázať
čitateľom
Našich
Topoľčianok?
Čitateľom Našich Topoľčianok by
som chcel odkázať, nech si pamätajú,
že ľudské telo je najdômyselnejším
a najcennejším nástrojom, ktorý bol
kedy stvorený. Je to náš chrám a mali by sme sa snažiť ho čo najlepšie
udržiavať. Dovoľte nám ,aby sme Vám
ho pomohli vytvarovať a vylepšiť.
Zároveň Vás všetkých pozývame užiť
si naše ELSE FIT.
Ďakujem za rozhovor.
- za redakciu NT A. Chrenová

Nahliadli sme do matriky
október 2012 – marec 2013

Narodili sa:
Karolína Trubinská, rodičia Ing. Martina Trubinská a Ján Trubinský, Litoměřická 4
Dominik Hirsch, rodičia Žaneta Hirschová a Miroslav Hirsch, Hlavná 28
Sabína Šabová, rodičia Jana Šabová a Martin Šabo, Mlynská 36
Sofia Božíková, rodičia Vladimíra Božíková a Peter Božík, Moravecká 20
Filip Mihalik, rodičia Mgr. Zuzana Mihalikova a Miroslav Mihalik, Športová 6
Vanessa Bednárová, rodičia Lenka Hasprová a Martin Bednár, Cintorínska 9
Sobáš uzatvorili:
Jozef Kurkin a Jana Lukáčová, 14.9.2012 v Čiernych Kľačanoch
Peter Bielik a Mgr. Elena Molnárová, 6.10.2012 v Nitre
Martin Nemček a Mgr. Hana Bieliková, 13.10.2012 v Martine
Sobáš nahlásený z osobitnej matriky:
Majed Souissi a Zuzana Ďatková, 16.11.2012 Sousse, Tuniská republika

Príďte si oddýchnuť a načerpať sily...

Srdečne Vás pozývame do priestorov topoľčianskeho zámku, kde je pre verejnosť otvorená Sauna Zuzka, ktorá poskytuje služby:
• FÍNSKA SAUNA
• MÁSÁŽE RELAXAČNÉ A ZDRAVOTNÉ
• NOVINKA INFRA SAUNA
• NOVINKA MASÁŽNA VÍRIVKA
Otvorená je od štvrtku do nedele od 16:00 h do 21:00 h.
Ostatné dni na objednávku. Objednávať sa môžete na telefónnom čísle: 0915114440
E-mailom: sauna-zuzka@gmail.com Tešíme sa na Vás a prajeme príjemný relax.

Opustili nás:
Jozef Čepec, Partizánska 70, zomr. 8.11.2012 vo veku 83 rokov
Emil Partl, Litoměřická 10, zomr. 10.11.2012 vo veku 76 rokov
Alžbeta Líšková, Mlynská 43, zomr. 12.12.2012 vo veku 70 rokov
Jozef Raffaj, Žitavanská 4, zomr. 19.12.2012 vo veku 83 rokov
Alžbeta Beňušová, Litoměřická 38, zomr. 25.12.2012 vo veku 82 rokov
Alojz Debnár, Pod Hájom 14, zomr. 29.12.2012 vo veku 73 rokov
Marta Géciová, Hlavná 169, zomr. 30.12.2012 vo veku 69 rokov
Július Krajčo, Litoměřická 51, zomr. 31.12.2012 vo veku 92 rokov
Pavlína Kraváriková, Športová 18, zomr. 1.1.2013 vo veku 93 rokov
Alojzia Cigáňová, Mlynská 50, zomr. 16.1.2013 vo veku 89 rokov
Michal Omasta, Hostianska 39, zomr. 16.1.2013 vo veku 79 rokov
Rozália Čulíková, Hlavná 140, zomr. 13.2.2013 vo veku 74 rokov
Anna Čepcová, Hlavná 15, zomr. 16.2.2013 vo veku 68 rokov
Mária Laktišová, Hlavná 79, zomr. 17.2.2013 vo veku 104 rokov
Emília Tomeková, Hostianska 29, zomr. 6.3.2013 vo veku 87 rokov
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