december, číslo: 4/2008, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Váení spoluobèania,
rok 2008 sa nezadržateľne blíži ku
svojmu koncu a ja znova využívam
príležitosť prihovoriť sa k Vám prostredníctvom vianočného vydania
Našich Topoľčianok.
Koniec roka je obdobie, v ktorom prežívame pre mnohých z nás
najkrajšie sviatky v roku - Vianoce.
Vianoce sú obdobím, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní, známi,
keď si sadáme k spoločnému stolu,
aby sme sa tešili z jedinečnej sily,
ktorej hovoríme rodinné puto.
Je to čas, keď sa snažíme byť
k sebe milší a vľúdnejší, keď si viac
uvedomujeme silu priateľstva, úcty
a obetavosti. Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich
najbližších, no hlavne cítime vôňu
domova.
K Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci
vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce
tými pravými. Preto v príjemnom
teple domova isto budú znieť aj vianočné koledy a modlitby.
Ako poďakovanie za míňajúci
sa rok i ako prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde
však i ako spomienka na tých, po
ktorých zostalo pri stole prázdne
miesto. Máme príležitosť zamyslieť
sa, bilancovať končiaci rok, prehodnotiť skutky i nesplnené sľuby.
Na to všetko sú Vianoce.
Ja tiež chcem využiť priestor
tohto sviatočného vydania Našich
Topoľčianok a v skratke zbilancovať
rok 2008 z môjho pohľadu.
Som rád, že aj tento rok sa nám
podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu, na základe
ktorej sme dobudovali kanalizačné
stoky na ul. Mlynskej a Lipovej, taktiež tlakovú stoku na ul. Machulinskej a zrealizovali výstavbu čerpacej stanice na ul. Machulinskej.
Taktiež z poskytnutej dotácie
z Ministerstva financií sme pokračovali vo výmene okien na budove
DKS a obecného úradu.
Získali sme tiež dotáciu z Ministerstva školstva na odstránenie
havarijného stavu na plynovej prípojke k budove ZŠ Litoměřická.
Najvýznamnejšou
dotáciou
však bola dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
z fondov EÚ vo výške 26 mil. Sk na
rekonštrukciu ZŠ Litoměřická, ktorá sa bude realizovať v roku 2009.
Z vlastných zdrojov sme zrealizovali rekonštrukciu miestnych komunikácií - ul. Partizánska, časť
Litoměřickej, Mlynská a Dlhovského, ktoré boli v havarijnom stave.
Taktiež bol zrealizovaný v obci

miestny informačný systém označenia ulíc a budov. Pre rozvoj a budovanie obce bude veľmi dôležitý
rok 2009, kedy budú zverejnené
ďalšie výzvy pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov
z fondov EÚ.
S projektami, ktoré má obec
pripravené na rok 2009 Vás oboznámim v prvom vydaní Našich
Topoľčianok v roku 2009.
Chcem ešte využiť priestor
a poďakovať sa všetkým svojim
spolupracovníkom – či už pracovníkom Obecného úradu v Topoľčiankach, poslancom obecného
zastupiteľstva i členom komisií pri
obecnom zastupiteľstve za pomoc
a spoluprácu v roku 2008.
Taktiež sa chcem poďakovať
členom redakčnej rady Našich
Topoľčianok za ich nadšenie, s ktorým pristupujú k tvorbe jednotlivých vydaní Našich Topoľčianok
a tiež za inovácie tohto periodika,
ktoré pre Vás pripravili v roku 2008.
Sú tu opäť Vianoce, keď celá Cirkev slávi Narodenie Spasiteľa Ježiša Krista. Štyri týždňe
pred slávnosťou Narodenia
Pána - adventné obdobie - sme
sa mohli spoločne sústrediť
a lepšie sa pripraviť na stretnutie s Ježišom Kristom a to
s Božím slovom, čítaním a rozjímaním nad Svätým písmom.
Sväté písmo hovorí o Emanuelovi. „Emanuel (hebr. immanuel
= Boh s nami ) - symbolické meno
podivuhodného chlapčeka, ktorého narodenie prorokoval Izaiáš
okolo r. 735 pred Kristom. (Iz 7,
14.)Narodenie z panny (hebr. almah; Mich 5, 2) malo byť znamením a zárukou, že Boh chráni svoj
národ ( Iz 8, 10; Ž 46, 8), a preto
sa judský kráľ Achaz (735 - 716
pred Kristom) nemusí obávať nepriateľa. Exegéti - ten, kto sa venuje štúdiu Božieho slova a jeho
výkladu - vidia v tomto texte predovšetkým mesiášske proroctvo
na panenské počatie a narodenie
Ježiša Krista. V ňom sa skutočne
splnilo proroctvo o Mesiášovi, lebo
v ňom je definitívne „Boh s nami“
(Mt 1, 22 - 23; Jn 1, 14)“(Z teologického a náboženského slovníka;
I. diel, str. 127 - 128).
Emanuel, „Boh s nami, ktoré
sa stalo telom“. Evanjelista Ján hovorí v 1. kapitole svojho evanjelia,
že v malom dieťati k nám prichádza sám Boh, ktorého nikto z ľudí
nikdy nevidel:

Zimný park. Spoznali ste?

Autor fotografie: Ing. Jaroslav Hrdlovič

Verím, že Naše Topoľčianky
v „novom šate“ ako sme Vám ich
predstavili v roku 2008 sa Vám páčili a zaujali Vás svojím obsahom.
Milí spoluobčania,
na záver môjho príspevku Vám

chcem zaželať príjemné vianočné
sviatky, plné porozumenia, lásky
a spokojnosti.
Prežite ich v zdraví a šťastí.
JURAJ MESKO
starosta obce

„Na počiatku bolo Slovo,
to Slovo bolo u Boha,
a to Slovo bolo Boh.

mito výrokmi: Ty si veľmi ďaleko
a nechávaš nás samotných. Čo
vlastne chceš s nami urobiť?“
A práve Boh sa nám odovzdáva, hovorí kresťanstvo - tým, že sa stáva človekom ako my.
Tomu však, ktorý vyznáva, že
Boh sa nám stáva prístupným
v malom dieťati, sa stáva Boh ešte
nepochopiteľnejším. Ak sa Boh
vkladá do našich rúk ako dieťa do
rúk svojich rodičov - a to nám
o ňom oznamujú evanjeliá -, tak to
znamená, že Boh nechce stáť pred
nami ako niekto, kto nás nevýslovne presahuje, ale ako brat,
ktorý sa nám v láske s dôverou zveruje. To dieťa, v ktorom sa nám do
rúk zveril Boh ako náš brat, neskôr
po rokoch povedalo, ako to uvádza evanjelista Ján v 14. kapitole
svojho evanjelia: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ (Jn 14, 27), je teda ochotné
obklopiť nás láskou. Záleží od nás,
aby sme boli ochotní sa k nemu
priblížiť a nechali sa Ním obdarovať.“
V závere týchto úvah, chcem
Vám, Vašim rodinám spolu s pánom farárom popriať požehnané
a milostiplné vianočné sviatky.
…ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ, Kristus
Pán“. (Lk 2, 10 - 11)
Mgr. Štefan Siekel, diakon

A to Slovo sa stalo telom
a prebývalo medzi nami.
Boha nikto nikdy nevidel.
Jediný Syn, ktorý je Boh
a spočíva v Otcovej náruči,
nám o ňom priniesol zvesť.“
(Jn 1, 1; 14;18)

Fotoarchív, Lukáš Kazík

„Boh, o ktorom musíme vyznať: Nevieme si urobiť o ňom
žiadnu predstavu, nedokážeme
byť o ňom takí istí ako o nejakej
matematickej poučke alebo o nejakom dokázanom fakte“.
Boh je totiž väčší než my a než
všetko, čo dokážeme vymyslieť.
„Emanuel - Boh s nami“. Boh,
ktorý je vlastne nad všetkým. „Keď
je to tak prečo nás Pán Boh opustil? Alebo sa stretávame aj s taký-
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Krá¾ovský lipican
Lipican - kôň kráľov, kráľ koní - hovorieva sa a v týchto dňoch
to platí dvojnásobne. Kráľovná
Alžbeta II. navštívila Slovinsko
a Slovensko a v oboch krajinách
dostala ako jeden zo symbolických darov koňa tohto plemena.
Bola to však náhoda, pretože
v období plánovania daru prezident Ivan Gašparovič ešte nevedel, že žrebčín Lipica chystá niečo podobné.
Ako milovníčka koní a zvierat
vôbec, sa však týmto darom určite potešila. Britská kráľovná si na
koňa občas sadne ešte dnes
a s obľubou navštevuje jazdecké
podujatia. Mala aj vlastné úspeš-

né dostihové kone a dostihového
manažéra.
Vďaka pánovi prezidentovi
a jeho iniciatíve, prišiel koňa symbolicky Jej veličenstvu odovzdať
priamo na štátny banket riaditeľ
Národného žrebčína Ing. Michal
Horný, PhD. Daroval jej aj album
s umeleckými fotografiami tohto
lipicana, ale aj iných koní, chovaných v žrebčíne.
Titulom kráľovský kôň sa na
Slovensku pýši Maestoso X-38,
narodený 21. mája 2003 po otcovi Maestoso X z matky
Timrava. Je to 5-ročný elitný žrebec - predstaviteľ najstaršieho
európskeho plemena koní LIPI-

Maestoso X -38

Jej Veličenstvo Alžbeta II. si so záujmom prezrela album od riaditeľa Národného žrebčína Topoľčianky Michala Horného.

CAN. Narodil sa v Národnom
žrebčíne Topoľčianky, ktorého
tradícia chovu siaha do prvej polovice minulého storočia. Žrebec
pochádza z preverenej línie
Maestoso, založenej v roku
1773. V chove lipicana pôsobia
už dvaja jeho praví bratia, jeden
v Nemecku a druhý ako rezervný
plemenník v Národnom žrebčíne.
Potomstvo po otcovi žrebca bolo
otestované v záprahovom športe
a jeho pravý brat potvrdil svoju
všestrannosť účasťou na majstrovstvách sveta jednozáprahov,
dvojzáprahov a štvorzáprahov.
Matka žrebca Timrava pochádza
z preverenej rodiny Theodorosta,
založenej v roku 1870.

Elitný žrebec naďalej zostane
v NŽ, kde ho môžu vidieť všetci
návštevníci. Bude pôsobiť ako
plemenník aspoň rok a ak sa potvrdí jeho talent, začne sa športovo zapriahať s cieľom zúčastniť
sa mnohých majstrovstiev sveta.
Kráľovná Alžbeta II. si želala byť
informovaná o jeho potomstve
a jeho športových výsledkoch.
Súhlasila, aby bol prezentovaný
ako kôň jej veličenstva.
Národný žrebčín má teraz tú
česť, ale aj veľkú zodpovednosť
starať sa o koňa jej veličenstva.
V Topoľčiankach za chvíľu budú
vyrastať „kráľovskí potomkovia“.
NŽ Topoľčianky

Koniec jednej historickej epochy Slovenska
Dňom 31. decembra 2008
končí platnosť slovenskej meny SLOVENSKEJ KORUNY, ktorá sa
používala od 8. februára 1993 teda 16 rokov. Za toto obdobie
SR sa stala plnoprávnym členom
EURÓPSKEJ ÚNIE, k čomu bolo
potrebné splniť mnohé kritériá
a požiadavky: stať sa členom NATO
SEVEROATLANTICKEJ
ALIANCIE, splniť podmienky
SCHENGENSKEJ ZMLUVY, čo
umožňuje cestovanie bez pasu
po štátoch EÚ a posledné - splnenie podmienok na používanie
jednotnej finančnej meny EURO.
Všetci máme oči a myseľ
upreté na budúcnosť, na nové
peniaze - EURO. Keďže ľudská
pamäť má svoje limity, je potrebné z úcty voči ešte súčasnej slovenskej mene uviesť prehľad slovenských mincí a bankoviek:
Základom našej meny je 1 Sk,
ktorá má 100 halierov. Používali
sme mince, ktoré na lícnej strane

Tak ako za oblokom snieik padá,
nech za vá stôl astie sadá.
Zabudnite na bôle a starosti,
preite Vianoce v láske a radosti.

majú slovenský štátny znak a na
rubovej strane sú nasledovné
symboly:
0,10 hal. – STRÁŽNA VEŽA - archeologický nález z obdobia
Rímskej ríše, nájdená na južnom
Slovensku
0,20 hal. – KRIVÁŇ - Vysoké
Tatry 2 494 m n. m.
0,50 hal. – DEVÍN - hrad z obdobia Veľkomoravskej ríše
1 Sk – MADONA S DIEŤAŤOM
2 Sk – MORAVANSKÁ VENUŠA nález Moravany pri Piešťanoch
5 Sk – BIATEC - razil sa v Bratislave v prvom storočí pred n. l. KELTI
10 Sk – NÁPRSNÝ KRÍŽ byzantského štýlu 9. - 10. str. n. l., nálezisko Veľká Mača
BANKOVKY - okrem štátneho znaku a nominálnej hodnoty
sme si ich osvojili podľa historických osobností, ktoré sú na nich
zobrazené.
20 Sk – PRIBINA - veľkomoravské
knieža, nitriansky hrad
50 Sk – SV. CYRIL a SV. METOD
- vierozvestovia a romanský dražovský kostolík
100 Sk – MADONA majstra PAVLA z Levoče
200 Sk – ANTON BERNOLÁK prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny - západoslov. nárečie

500 Sk – ĽUDOVÍT ŠTÚR - druhý
kodifikátor spisovnej slovenčiny stredoslovenské nárečie
1 000 Sk – ANDREJ HLINKA otec národa…
5 000 Sk – GEN. M. R. ŠTEFÁNIK
- diplomat, politik, astronóm…
Možno sú občania, ktorí si
ponechajú aspoň niektoré mince
alebo bankovky „na pamiatku“
pre budúce generácie. Verím, že
uvedený prehľad ich zbierku doplní. Pri prečítaní tohto príspevku

sa nám, ktorí sme tieto peniaze
v každodennom živote v rukách
obracali - či pri preberaní mzdy či platení za tovar - či ukladaní
úspor, jednotlivé hodnoty v mysli vynoria.
Pre budúce generácie, ktoré
s nimi neprišli do kontaktu, sme
vytvorili zbierku, ktorá je vystavená v miestnom NÁRODOPISNOM
MÚZEU - lebo od 1. 1. 2009 bude to už iba história.
A. Lukáčová

Odmena za dlhoroènú spoluprácu

Dňa 1.decembra 2008 usporiadal Dom Matice slovenskej v Nitre
slávnostný program spojený s ocenením zaslúžilých členov miestnych odborov MS v pôsobnosti Domu MS v Nitre pri príležitosti 145.
výročia vzniku MS a 40. výročia obnovenia členskej základne MS.
Náš MO MS v Topoľčiankach bol veľmi úspešný. Matica slovenská v Martine udelila p. Anne Lukáčovej medailu za zásluhy a dlhoročnú spoluprácu pri napĺňaní programu MS.
Súčasne p. Anna Lukáčová prebrala striebornú medailu, ktorú
jej udelil Dom MS v Nitre.
Dom MS v Nitre pri príležitosti 145. výročia vzniku Matice slovenskej udelil MO MS v Topoľčiankach za aktívnu spoluprácu finančnú odmenu vo výške 10.000,- Sk.
Uvedená suma bude základom pre zakúpenie akordeónu pre
folklórnu skupinu Topoľnica, ktorá je kolektívnym členom MO MS.
V slávnostnom programe, venovanom významnému slovenskému básnikovi Milanovi Rúfusovi, vystúpili deti a mládež pod vedením Saleziánov Dona Bosca.
Marta Kazíková, za MO MS Topoľčianky
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Opatrovate¾ská sluba v Topo¾èiankach
Čas uteká, život plynie, ľudia
sa menia. Jedni starnú, iní sa rodia. V našej obci je veľa tých, ktorí sú osamelí a nevládni.
Vychovali deti, ktoré sa v dôsledku pracovných a rodinných povinností od nich vzdialili. Hoci ich
navštevujú, nemôžu sa o nich
v starobe postarať tak, ako by to
bolo potrebné.
Mnohí starší ľudia sú osamelí, potrebujú aj pomoc. Starý človek je až na výnimky málo pohyblivý, často chorľavie a to si vyžaduje každodennú opateru
a starostlivosť. Keďže v takejto situácii som aj ja, prijala som pomoc opatrovateľky. Z vlastnej
skúsenosti i z rozprávania podobne
postihnutých
ľudí
v Topoľčiankach môžem verejne

vysloviť úprimné poďakovanie
všetkým opatrovateľkám a vedeniu našej obce, že sa dokázali aj
v tejto zložitej a dynamickej dobe postarať o svojich starých spoluobčanov spôsobom, ktorý nám
uľahčuje náš každodenný život,
necítime sa takí osamelí a opustení.
Opatrovateľská práca sa dá
prirovnať k dobrému vzťahu detí
k svojim rodičom. Každodenným
príchodom opatrovateľky akoby
pre starého človeka vyšlo druhé
slnko, zrazu má ten prežitý život
opäť nový zmysel. Prichádzajú
s úsmevom na tvári, čím povzbudia k lepšej atmosfére celého
dňa. Postarajú sa o čistotu a poriadok v domácnosti, nakúpia
i uvaria, pomôžu prejsť pár kro-

Vandali opä vyèíòali

Poškodená socha japonského sochára.

V noci z 31. októbra na 1. novembra neznámi vandali poškodili sochu japonského sochára
Hitoshi Tanaku, ktorá sa nachádza v našom parku.
Koncom
augusta
sa
v Topoľčiankach konalo III. Medzinárodné sochárske sympózium, na ktorom účinkovali a svoje umenie predvádzali sochári
z celého sveta. Šesť vytvorených
diel bolo umiestnených v parku,
keď tri z nich mali po dvoch rokoch prejsť do rúk zberateľov,
ktorí ich získali na dražbe a ďalšie tri mali v parku ostať.
„Po tom, ako nám na obecný úrad bolo ohlásené poškodenie tejto sochy, nasledovala tvaromiestna obhliadka inkriminovaného diela aj za prítomnosti
polície,“ hovorí prednosta starostu obce Anton Segiň.
„Následne bol o tomto nepríjemnom incidente informovaný
aj majiteľ sochy, ktorý sa však rozhodol nepodať trestné oznámenie vo veci poškodenia,“ dodáva.

Foto: Michal Červený

Po úspešnom druhom ročníku spomínaného sochárskeho
sympózia sa v Topoľčiankach
uskutočnilo aj tretie pokračovanie tejto kultúrnej akcie. Je však

kov na vzduch a porozprávajú sa.
Starý človek zrazu pociťuje vnútornú pohodu, život sa mu zdá
akýmsi krajším, nemyslí na koniec, vie, že nie je sám.
Prajem všetkým podobne postihnutým ako ja, aby sa im v našej obci dostávalo takejto kvalitnej opatrovateľskej starostlivosti
aj v budúcnosti. Je to zodpovedná práca a veľmi potrebná sociálna činnosť obce vyjadrujúca spolupatričnosť so svojimi starými
občanmi. To dokáže najlepšie
oceniť ten, kto by bez takejto pomoci možno zostal už iba akýmsi nepotrebným starým človekom.
Helena Tomanová,
Litoměřická 42,
Topoľčianky
možné, že ďalší ročník nás už
obíde. „Predstavte si, že ste umelec, ktorý príde na druhý koniec
sveta preto, aby prezentoval svoje umenie. Po pár mesiacoch sa
dozviete, že vaše dielo, na ktorom ste tvrdo pracovali a vložili
ste do neho všetko svoje umenie,
vám niekto poškodí. Myslím, že
by ste veľmi intenzívne rozmýšľali nad prijatím ďalšej pozvánky,“
usudzuje prednosta obecného
úradu.
To, že naša obec dvakrát za
sebou dostala príležitosť organizovať akciu takéhoto významu
nemôžeme brať ako samozrejmosť. Musíme to brať ako šancu,
ktorú sme dostali. Dostali sme ju
za cieľom zviditeľnenia sa. Je len
nás, aby sme svoju šancu nepremrhali, pretože naša rodná obec
rozhodne má čo ponúknuť.
Nedovoľme rôznym nespratným živlom, aby vedome poškodzovali povesť obce, v ktorej sme
vyrástli a na ktorej nám záleží.
Dokážme im, že svojimi činmi neubližujú nikomu inému, len sebe.
Michal Červený

Stretneme sa
opä pri Vatre
samostatnosti
Od 1. januára 1993 - kedy
vznikla SLOVENSKÁ REPUBLIKA uplynulo šestnásť rokov šestnásť rokov samostatnosti.
Je to dlhá doba, krátka doba?
Podľa toho, čo sme za tú dobu
zažili - či osobne, v rodine,
v dedine alebo v štáte. Osobné
i rodinné udalosti si pripomíname v súkromí - pri rodinnom
stole.
Štátne udalosti, ktoré sa
dotkli každého občana našej
vlasti si pripomíname pri časových medzníkoch. Takým je
každoročne NOVÝ ROK - pre
nás Slovákov aj „DEŇ VZNIKU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY.“
Stalo sa už tradíciou, že
v Topoľčiankach si tento historický deň pripomíname VATROU SAMOSTATNOSTI. Tento
rok bude horieť už po sedemnásty raz. Prvá bola najslávnostnejšia a najsrdečnejšie prežívaná - SILVESTROVSkÁ POLNOC - 1. januára 1993. Už
samotný priestor, kde horela
vatra bol výnimočný - v šírom
poli nad obcou na Kopaničkách, približne na úrovni hornej časti Vinárskych závodov.
Nasledujúce roky organizátori
tohto podujatia OcÚ, MO MS,
URBÁRSKY SPOLOK, HASIČI,
ZÁHRADKÁRSKY SPOLOK sa
rozhodli pre priestor pri Dome
kultúry a služieb. Výnimkou bol
iba jubilejný rok 2000, keď
vatra horela v parku pri vtedy
ešte schátralej budove zvanej
Hradná stráž.
Tohto roku sa opäť stretneme v SILVESTROVSKÚ NOC pri
Dome kultúry a služieb. Pripomenieme si vznik SLOVENSKEJ
REPUBLIKY, navzájom si povinšujeme hojnosť dobrého zdravia, osobného šťastia a veľa
úspechov do budúceho kalendárneho roku - ROKU 2009. Už
spomenutí usporiadatelia sa
tešia na bohatú účasť našich
spoluobčanov.
Anna Lukáčová

Na Vianoce, keï svet stíchne,
nech vám boie diea vdýchne
pokoj, rados a posilu,
nielen v túto svätú chví¾u,
ale taktie v novom roku,
nech vás vedie v kadom kroku.
Hitoshi Tanaka.

Foto: Vladimír Bošanský
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Fotoklub FoTOP Topo¾èianky

Ako sme informovali v predchádzajúcom čísle tohto periodika skupina nadšencov fotografického umenia v Topoľčiankach
založila fotoklub, ktorý začal svoju činnosť v mesiaci október
2008. Fotoklub FoTOP Topoľčianky je voľnou skupinou priateľov fotografie, ktorá je otvorená
každému nadšencovi tejto modernej formy umenia. Preto aj
týmto spôsobom pozývame ďalších záujemcov, ktorí sa môžu
stať našimi členmi, na spoločné
stretnutia, ktoré sa konajú v mesiacoch október až apríl každý prvý pondelok v mesiaci o 19.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Topoľčiankach. Podmienkou

Časť našej expozície na festivale Vysoké hory Nitra.

je prezentácia 10 - 15 fotografií
zo svojej tvorby ostatným členom
fotoklubu.
Členovia fotoklubu okrem
svojho prvého stretnutia, ktoré
bolo venované vzájomnej prezentácii tvorby, absolvovali pred-

Foto: Ing. R. Siklienka

nášku o úprave fotografií vo
Photoshope, ktorú pre nich pripravil profesionálny grafik Norbert Švec a naposledy sme sa venovali makrofotografii, ktorej tajomstvá nám prišiel odhaliť
vynikajúci fotograf hmyzu a zna-

lec prírody RNDr. Jozef Brestovský z Nitry.
Prvou vážnejšou aktivitou,
kde sme úspešne prezentovali našu prácu, bol festival horských filmov Vysoké hory Nitra 2008, ktorého sprievodnou akciou bola výstava fotografií takmer desiatky
fotografov prírody a krajiny, na
ktorej naši členovia Marián Mokráň, Ivan Kľučiar a Radimír Siklienka prezentovali výber svojej fotografickej tvorby už pod logom
fotoklubu FoTOP Topoľčianky.
Aj v budúcnosti chceme pre
našich členov pripraviť zaujímavé
prednášky, prezentácie, worshopy, v jarných a letných mesiacoch
plánujeme spoločné fotografické
výpravy do prírody a radi by sme
v budúcnosti predstavili našu
tvorbu aj občanom obce
Topoľčianky. Záverom by sme
chceli poďakovať vedeniu obce
Topoľčianky za všestrannú podporu našich aktivít.
Radimír Siklienka

História naich najstarích kôl
Prvý raz sa škola v histórii
Topoľčianok spomína z roku
1564, sú to iba tri roky po tom,
ako sa stali Topoľčianky sídlom
ŽUPY TEKOVSKEJ 1561 - 1723
na 161 rokov. Škola stála na rohu dnešnej Hlavnej a Kostolnej
ul. - pri ceste vedúcej na Skýcov.
Fungovala do konca devätnásteho storočia. Počas celej existencie sa vyučovalo podľa bežných
osnov vtedajších cirkevných škôl.
Bola to teda škola cirkevná, pod
kontrolou a patronátom miestneho feudála v čase rodu Topoľčianskych, Rákocziovcov, Keglevichovcov a začiatku Habsburgovcov - celkom 344 rokov.
V roku 1908 - a tu sme pri
storočnom jubileu - budovu
Rímskokatolíckej školy navštívil
a prehliadol „štátny merník“.
Zistil na nej katastrofálne nedostatky - popraskané múry, konštrukcia krovu - hrady spráchnivené, prehnité - budova nespôsobilá ďalšej prevádzky. Keďže
žiadne náhradné priestory pre
výučbu v obci neexistovali, vtedajší miestni obecní činitelia museli poskytnúť na tento účel svoje súkromné izby. Detí bolo hojne, v r. 1908 bolo zapísaných 270
žiakov. V takýchto provizóriách
sa učilo 3 školské roky.
Cirkevná obec v tom čase nemala finančné prostriedky na obnovu schátralej budovy, začalo sa
rozmýšľať o vzniku štátnej školy.
Tejto myšlienke boli naklonené
významné osobnosti: štátny škôldozorca (inšpektor) Dr. Peter
Hámoš, tajomník arcikniežaťa

Jozefa
Habsburga
Anton
Schramm a obvodný notár Gejza
Kolečány. A tak predstavenstvo
obce Topoľčianky 1. novembra
1908 a dodatočne 20. decembra
1908 prijalo podľa maďarského
zákona z r. 1868 rozhodnutie
zriadiť od 1. septembra 1910
štvortriednu Štátnu ľudovú školu
s vyučovacím jazykom maďarským. Nastal však ďalší problém.
Cirkevná vrchnosť nedovolila postaviť štátnu školu na mieste bývalej cirkevnej školy. Riešenie sa
našlo. Pozemok na stavbu štátnej
školy poskytol arciknieža Jozef
Habsburg. Na tento účel dal prepísať 4 jutrá - 4 800 siah pôdy.
Táto skutočnosť bola zapísaná
v Štátnej pozemkovej knihe
v Zlatých Moravciach. Školu staval podnikateľ Obert-Albert
Petö. Stavba trvala tri roky. Pre
žiakov bola otvorená 1. septembra 1911, avšak pre vnútorné dokončovacie práce sa začalo učiť
až 6. novembra 1911.
V novej škole, ktorú poznáme pod pojmom „škola za kostolom“ začali vyučovať: Alexander Korenči - správca školy, učitelia Ondrej Grešš, Mária Černová
a Irena Gergelyová - Košťálová.
Prvým katechétom bol kňaz
Jozef Mucha.
Na škole sa vyučovalo maďarsky až do zániku RakúskoUhorskej monarchie a vzniku
Česko-Slovenskej republiky (október 1918).
Je to budova, ktorá v čase výstavby bola veľkolepá, ba ešte
i dnes vzbudzuje úctu. V priebe-

Pohľad na budovu školy.

hu takmer storočia ju navštevovalo tisíce žiakov - chodili do nej
všetci i dnes žijúci obyvatelia - rodáci Topoľčianok. Postupne ju
bolo potrebné modernizovať,

Foto: Ing. Miloslav Brandt

aby vyhovovala po hygienickej
stránke všeobecnému pokroku,
aby bola školopovinným deťom
druhým domovom.
A. Lukáčová

Pozvanie na divadelné predstavenie
Obec Topoľčianky a členovia Ochotníckeho divadelného
súboru TOPOĽ v Topoľčiankach Vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie v troch dejstvách pod názvom „FERDO
ŠÉFOM“ od Miroslava Vránu v réžii Gabriela Orlíka, ktoré sa
uskutoční 28. decembra 2008 v DKS Topoľčianky.
V uvedenej komédii účinkuje sedem hercov. Predstavia sa Vám
dlhoroční členovia súboru, ale i mladé tváre.
Táto divadelná hra Vám priblíži úsmevné situácie počas celého
predstavenia, spôsobené snaživým, ale nevedomostným a neohrabaným spôsobom zastupovania svojho šéfa sluhom Ferdom, ktorého stvárni jeden z najúspešnejších a najstarších členov súboru p.
Jozef Benč.
Záver roka pri sledovaní tejto komédie Vám určite navodí zlepšenú náladu pre vstup do nového roku 2009.
Na Vašu návštevu sa tešia všetci účinkujúci členovia divadelného súboru.
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Privítali sme sv. Mikuláa
Milé mamičky, ockovia, starí
rodičia, pamätáte sa ešte na svoje detské časy, keď ste s nedočkavosťou očakávali príchod Mikuláša? Zastavme čas a zamyslime sa. Aké to bolo? Aké ste mali
pocity? Dnes máme možnosť zaspomínať si na toto čarovné obdobie prostredníctvom svojich
detí. Keď večer 5. decembra spoločne vyčistíme čižmičky, poukladáme ich do okna, ktoré nechávame pootvorené pre Mikuláša
a tešíme sa spolu s deťmi na jeho
príchod. Niekto si ešte v ten večer nájde svoj balíček pri čižmičkách, niekto zasa na druhý deň
ráno. V očiach detí sa zrkadlí veľká radosť z tohto prekvapenia
a zo sladkej odmeny, ale vždy aj
kúsoček sklamania, že sa im nepodarilo zahliadnuť Mikuláša,
ako ukladá balíčky do ich čižmičiek.
Ale naše deti majú predsa
možnosť stretnúť sa so sv.
Mikulášom a vidieť ho ako vyzerá, ako rozpráva, aký je k nim
štedrý a ako ich má rád. V tomto
roku prišiel medzi nás do
Topoľčianok v nedeľu 7. decembra do centra obce pred DKS.
Príchod sv. Mikuláša už z diaľky
oznamoval cinkot zvončekov
a klopkajúce podkovy zapriahnutých koníkov, ktoré doviezli sv.
Mikuláša s pomocníkmi anjelikmi. Mikuláš privítal všetkých prítomných a s pomocou detí roz-

svietil vianočný stromček, ktorý
sa v celej svojej kráse ligotal v ich
rozradostených očiach.
A nastala chvíľa, keď sa na
pódiu postupne vystriedali deti
oboch materských škôl a žiaci pr-

Deti ZŠ účinkujúce v programe.

vého až štvrtého ročníka základnej školy. Predstavili sa pestrým
programom básničiek, pesničiek
a vinšov. Na pódium boli prizvané aj detičky, ktoré nevystúpili
medzi škôlkármi a školákmi.
Všetky účinkujúce deti boli obdarené
balíčkom
sladkostí
a ostatní prítomní sa mohli ponúknuť teplým čajom, malinovými srdiečkami, kokosovými podkovičkami či medovníčkami, ktoré pripravil Obecný úrad
Topoľčianky.
Svätý Mikuláš zaželal všetkým prítomným, aby sa každý
deň stretávali s láskou, aby ju dostávali a opätovali, aby sme ju no-

sili vždy vo svojich srdciach.
Týmito slovami nás Mikuláš vyzval, aby sme mali k sebe bližšie
nielen počas predvianočného
obdobia a vianočných sviatkov,
ale počas celého roka. V duchu
naplnení týchto slov sme sa so sv.
Mikulášom a anjelikmi rozlúčili,

Cena od ministra
do Topo¾èianok
Piaty ročník prehliadky filmov o ochrane životného prostredia Týždeň envirofilmu v Nitre
v mesiaci november 2008 bol
spojený s odovzdávaním cien
najaktívnejším školám a organizáciám Nitrianskeho kraja v oblasti environmentálnej výchovy.
Minister životného prostredia
v zastúpení štátneho tajomníka
MŽP SR Jaroslava Jaduša udelil tri

Foto: Ing. Miloslav Brandt

lebo v tento deň na nich čakalo
ešte veľa ďalších detí.
Na záver patrí poďakovanie
všetkým sponzorom, ktorí napomohli, aby sa toto podujatie
mohlo uskutočniť. Sú nimi:
Obecný úrad Topoľčianky, Národný žrebčín Topoľčianky, starosta
obce Juraj Mesko, ENIGMA, novinový stánok - Michal Rajtár,
ZVARMEDIA - Ing. Pavol Hudec,
DIANA - poľovnícke potreby Janka Bieliková, MILLA TOP Anna Laktišová, Jednota SD
Topoľčianky, K.O.FRUITS - Štefan
Kršiak, PAKET - výroba plastových okien - p. Luspaj.
A.CH.

Zo ivota hornej kôlky
stromčekom našli to, po čom
Vaše srdiečka túžia a naviac veľa
zdravia v novom roku Vám želajú Vaše pani učiteľky.“
Adriana Fialová
riaditeľka MŠ

Zuzana Siklienková preberá cenu od
Ing. Jaroslava Jaduša, vpravo Ing.
Dagmar Rajčanová, riaditeľka sekcie
environmentálnej výchovy SAŽP SR.
Foto: Ing. R. Siklienka

ceny Krajskému osvetovému
stredisku v Nitre za dlhoročné šírenie myšlienok Medzinárodného festivalu filmov o životnom
prostredí, Základnej škole s MŠ
pri Fakultnej nemocnici v Nitre za
úspešnú realizáciu projektu
Zelená škola a našej Materskej
škole na ulici SNP v Topoľčiankach za dlhodobú realizáciu projektu Strom premien spojeného
s medzinárodnou environmemntálnou výstavou výtvarných prác
detí predškolského veku.
Katarína Štetková

EUROFONDY
Foto: Pavol Čepček

December patrí v materskej
škole k tým najkrajším. Deti sa tešia na príchod Mikuláša, pečieme
medovníky, zhotovujeme vianočné ikebany a pripravujeme sa na
vianočnú slávnosť.
Rovnako aj toho roku sme
boli zvedaví, či na nás Mikuláš
nezabudne. V piatok 5.decembra pred slávnosťou sme sa nedočkavo vypytovali či s Mikulášom príde čert, alebo anjelik.
Konečne sme začuli cingot zvončeka. To prichádzal Mikuláš
v sprievode anjela opierajúc sa
o svoju palicu. Niektorí z nás boli trochu nesmelí, pretože
Mikuláša videli po prvýkrát.

A aby sa Mikuláš v našej škôlke
cítil dobre, zaspievali sme mu, zarecitovali. Mikulášovi sa vystúpenie páčilo a pretože sme boli šikovní a poslušní po celý rok, obdaril nás balíčkom sladkých
dobrôt.
Na záver sme sa s Mikulášom
ešte spoločne odfotili, poďakovali a popriali mu šťastnú cestu za
ostatnými deťmi.
„Milý Mikuláš, zo srdca ti ďakujeme a veľmi radi Ťa opäť o rok
v našej škôlke privítame!“
deti z MŠ na Cintorínskej ulici
,,Milé deti, príjemné prežitie
nadchádzajúcich
vianočných
sviatkov, aby ste si pod tým Vašim

Dňa 25. 11. 2008 bola na
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja úspešne podaná
ďalšia žiadosť o možnosť čerpania nenávratných finančných
prostriedkov z fondov EÚ pre
obec Topoľčianky.
Tentoraz to bola žiadosť pre
operačný program „Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb“, kde sme pripravili projekt na rekonštrukciu Hasičského domu v Topoľčiankach.
Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu Hasičského domu,
v rámci ktorej sa zrealizuje výmena okien a zateplenie budovy, úprava garáže a tiež úprava
priestorov nadstavby Hasičského domu, tak aby boli splnené
podmienky, ktoré stanovilo
MVRR SR pre obce, v ktorých bu-

dú pôsobiť poloprofesionálne
hasičské zbory.
Na MVRR SR teraz prebieha
rozhodovací proces a obec bude
do 100 dní od podania žiadosti
upovedomená o úspešnosti, alebo neúspešnosti svojej žiadosti.
V prípade úspešnosti našej
žiadosti a realizácie rekonštrukcie uvedeného objektu vznikne v
Topoľčiankach moderná budova
Hasičského domu, ktorá bude
slúžiť nielen Dobrovoľným hasičom z Topoľčianok, ale tiež profesionálnym, na zabezpečenie
kvalitnejšej a rýchlejšej obslužnosti v prípade mimoriadnych živelných udalostí v regióne
Zlatomoravecka.
Juraj Mesko
starosta obce
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Miestne akèné skupiny - Iniciatíva Nitrianskeho samosprávneho kraja
14. novembra 2008 sa
v Mojmírovciach uskutočnila záverečná konferencia v rámci projektu LEADER NSK financovaného z rozpočtu vyššieho územného celku pod špecifickým
mottom „Miestne akčné skupiny
- Iniciatíva Nitrianskeho samosprávneho kraja“. Organizátorom konferencie bolo Oddelenie
stratégie a programov regionálneho rozvoja Odboru strategických činností Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Konferencia znamenala úspešné ukončenie a slávnostné predstavenie
výsledkov projektu, ktorého realizáciu Nitriansky samosprávny
kraj začal už v roku 2006 v rámci prípravy mikroregiónov na území kraja na integrovaný rozvoj vidieka - prístup LEADER.
Konferenciu slávnostne zahájil riaditeľ Kaštieľa Mojmírovce Štefan Bugár, privítal účastníkov konferencie a pozvaných. Predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica v rámci svojho príhovoru vyjadril podporu tomuto
projektu a zdôraznil, že rozvoj vidieckeho územia kraja predstavuje veľký prínos do budúcnosti a je
dôležitou súčasťou rozvojového
potenciálu kraja. Predstavuje príležitosť pre mikroregióny, ktoré si
pod odborným vedením vypracovali integrované stratégie rozvoja
územia, vybudovali si miestne kapacity a vytvorili si občianske združenia ako základ pre budúce
miestne akčné skupiny.
Na stretnutí prezentovali svo-

je príspevky aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva SR
Ján Beňadik, Odbor rozvoja vidieka a Jaroslav Hlava, Sekcia
projektových podpôr PPA, ktorí
priblížili Program rozvoja vidieka
SR 2007 - 2013 z pohľadu prístupu LEADER a systému jeho implementácie. Konferencie sa zúčastnil aj zahraničný hosť, pán
Günther Salchner. Manažér
Miestnej akčnej skupiny - LAG
Ausserfern v Tirolsku prezentoval
fungovanie prístupu LEADER
v Rakúsku, formovanie miestnej
akčnej skupiny Ausserfern, jej
úspechy a možnosti spolupráce
s Nitrianskym samosprávnym
krajom v budúcnosti. Jela
Tvrdoňová, hlavný metodik pre
NSK predstavila metodiku budovania miestnych a odborných kapacít prístupom LEADER, tvorby
integrovaných stratégií rozvoja
mikroregiónov a systém formovania miestnych akčných skupín
na území Nitrianskeho kraja.
Vyzdvihla iniciatívu a záujem
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja o prípravu svojho územia
na prístup LEADER a zároveň vyjadrila aj presvedčenie, že NSK
bude pokračovať v nastolenom
trende rozvoja vidieka aj v budúcich rokoch. Zhodnotenie pripravenosti území a porovnanie
Integrovaných stratégií rozvoja
územia 11 mikroregiónov, ktoré
boli finančne podporené z rozpočtu NSK, z viacerých aspektov
prezentovala expertka Renáta
Lelovská. Zároveň zdôraznila

Separácia odpadu v Topo¾èiankach
V posledných mesiacoch roku 2008 sa v našej obci pomerne
výrazne zvýšila produkcia komunálneho odpadu. Takéto zvýšenie množstva odpadov sa odzrkadľuje aj na obecnom rozpočte,
takže zostáva menej peňazí na
iné výdavky.
Veci, ktoré sme ešte nedávno
nevyhnutne potrebovali pre náš
život sa časom stávajú komunálnym odpadom. Tento odpad, nakoľko obsahuje všetky možné
zložky navzájom premiešané, sa
dostáva do našich zberných nádob a končí na skládke komunálneho odpadu. Takéto ukladanie odpadov je najmenej efektívny spôsob nakladania s odpadmi.
Odpad sa na skládke hromadí
a po jej zaplnení treba uvažovať
o ďalšom vhodnom mieste pre
novú. Takýmto spôsobom by sa
naša planéta Zem časom stala
jednou veľkou skládkou.
Ďalším, už efektívnejším spôsobom likvidácie odpadov, je jeho spaľovanie, t.j. energetické
využitie. V spaľovni odpadov,
ktorá musí spĺňať všetky zákonné

požiadavky, znižujeme síce objem odpadov, nevýhodou je však
vznik exhalátov, ktoré sa dostávajú do ovzdušia a vznik toxickej
škváry, ktorá spravidla končí na
skládke nebezpečného odpadu.
Najvýhodnejším a najšetrnejším pre životné prostredie je znižovanie množstva komunálneho
dopadu separáciou jednotlivých
zložiek, ktoré sú jeho súčasťou,
t.j. zhodnocovanie odpadu.
Takže vec, ktorú by sme predtým
vyhodili sa nestáva odpadom, ale
druhotnou surovinou, ktorú môžeme recyklovať, teda znovu použiť na výrobu nových produktov
a tak zároveň šetríme aj prírodné
zdroje našej planéty.
Ovplyvňovať množstvo odpadov v našej domácnosti môžeme
aj premysleným nákupom výrobkov, či už nákupom výrobkov,
ktoré sa dajú znova použiť, alebo
takých, ktoré sú balené vo vhodnom obale, resp. z balenia vznikne čo najmenšie množstvo dopadu.
Obec Topoľčianky sa snaží vytvárať podmienky pre separáciu

fakt, že vyše 75 % celkovej rozlohy a až 60 % všetkých obcí kraja predstavuje podporené územie v rámci tohto dlhoročného
projektu.
Závery konferencie:
• NSK sa tak stal prvým krajom v SR a jednou z prvých regionálnych vlád, ktoré sa zapojili
do budovania kapacít pre integrovaný rozvoj vidieka prístupom
EÚ známym ako LEADER
• Prostredníctvom projektu
LEADER NSK pripravil finančný
nástroj pre podporu vlastných
miestnych akčných skupín - MAS
(ďalej len MAS) typu LEADER
• Výstupom projektu sú spracované Integrované stratégie
rozvoja územia typu LEADER
• Vytvorené a inštitucionalizované partnerstvá vo forme
MAS, ktoré združujú osoby z oblasti neziskového sektora, občanov, samosprávy a podnikateľského sektora, čím sa zabezpečila spolupráca medzi kľúčovými
aktérmi v území
• Sekundárnym výstupom
projektu je pripravenosť vidieckeho územia NSK na možnosť čerpania finančných prostriedkov
z Programu rozvoja vidieka SR
2007-2013. Integrovaná stratégia rozvoja územia typu LEADER
je nástrojom na realizáciu jednotlivých aktivít MAS, ktorá umožňuje proces tvorby rozhodnutí a riadenie rozvojového procesu
• Vďaka realizovanému projektu budú MAS na území Nitrianskeho samosprávneho kraja

schopné aktívne ovplyvňovať
ekonomický a sociálny rozvoj vybraného územia, čím prispejú
k napĺňaniu cieľov stratégie trvaloudržateľného rastu
• Okrem toho, ako inštitucionalizované spojenia, budú oprávneným prijímateľom doplnkových zdrojov poskytovných Slovenskej republike z fondov EU.
Takto získané finančné prostriedky budú formou realizácie projektov investované v regióne
v rôznych oblastiach: na podporu cestovného ruchu, rozvoj občianskej infraštruktúry, pomoc
v sociálnej oblasti
• Vytvorením Miestnych akčných skupín vznikli nové partnerstvá na regionálnej a mikroregionálnej úrovni, čo prispelo k napĺňaniu cieľov politiky sociálnej
súdržnosti v regióne.
• Na projekt „Príprava mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný
rozvoj vidieka - prístup LEADER“
budú nadväzovať ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k rozvoju vidieckeho územia Nitrianskeho
kraja
• V súčasnosti boli vypracované „Nástroje Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu
integrovaného rozvoja vidieka“
pre podporu Integrovaných stratégií rozvoja území a implementáciu opatrení a aktivít schválených v stratégiách daných území
Pre noviny
Naše Topoľčianky
pripravil Dušan Mihok

odpadov,
čomu
svedčí aj zakúpenie
sád kontajnerov na
separáciu, ktoré budú v blízkej dobe rozmiestnené v obci na
Holešovskej ulici, pri
hornej krčme, obecnom úrade, základnej škole na Litoměřickej ulici, pri MŠ
na ulici SNP a pri bytovkách na Športovej
ulici. Kontajnery sú
určené na separáciu Najhorším spôsobom nakladania s komunálnym odskla, tetrapakových padom je jeho ukladanie na divoké skládky.
Foto: Ing. R. Siklienka
obalov a plastov. Separovať odpad možno len čistý, občanov počet zberných miest
zbavený zvyškov potravín, či inak zvyšovať. Záleží len na samotných
neznečistený. Pre rôzne druhy občanoch obce ako sa k tejto
odpadov sú kontajnery fareb- problematike postavia a budú
ne rozlíšené: plasty - žltá, tet- prezentovať svoj vzťah k zachovarapak - červená a sklo zelená niu, resp. zlepšeniu nášho životfarba. Okrem doteraz separova- ného prostredia. Zároveň vás, váných komodít ako biologicky roz- žení spoluobčania, dôrazne žialožiteľný odpad zo záhrad, elek- dame, aby ste do pripravených
troodpad, papier, použité batérie, kontajnerov vkladali len vyseparoPET fľaše vytvárame týmto pod- vané komodity komunálneho odmienky pre separáciu ďalších dô- padu, na ktoré sú určené.
Ing. Radimír Siklienka
ležitých zložiek komunálneho odKomisia ŽP a pôdohospopadu. Časom sa bude podľa fidárstva pri OZ Topoľčianky
nančných možností a požiadaviek
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Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
konaného dòa 9. 10. 2008
Prednosta A. Segíň informoval o plnení úloh z predošlého zastupiteľstva:
- pripravil návrh VZN 8/2008
- preveril možnosť inštalácie zrkadla pred farským úradom - je
to možné ale na náklady žiadateľa
- upozornil obyvateľov ul. Hlavnej na predpísaný spôsob likvidácie odpadov
- prerokoval ošetrenie drevín
v areáli základnej školy
Starosta J. Mesko informoval o dianí v obci:
- úspešné Kultúrne leto 2008
- 3. roč. sochárskeho sympózia
- 28. augusta - spomienka 64.
výročia SNP
- 30. augusta - súťaž o Pohár
starostu - 30 družstiev hasičov
- 13. septembra - prvé Vinobranie
- pokračovanie výstavby kanalizácie

- realizácia rekonštrukcie ciest
na ul. Partizánska, Litoměřická
a Mlynská
- rekonštrukcia havarijného stavu plynovej prípojky v ZŠ
v hodnote 650 tis. Sk
- rekonštrukcia
vonkajšieho
osvetlenia v MŠ SNP
- dotácia 200 tis. Sk na výmenu
okien v DKS
Poslanci vzali na vedomie
čerpanie rozpočtu za 1. polrok
a odsúhlasili zmenu rozpočtu,
odsúhlasili spoluprácu so srbskou obcou Mokra Gora, odsúhlasili VZN č. 8/2008, príkaz starostu na vykonanie inventarizácie majetku obce.
Po rozprave odhlasovali poslanci vypracovať projekt plnej
odkanalizácie obce pre žiadosť
na eurodotácie.
Stručný zápis pripravil
R. Kazík

Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
konaného dòa 4. 11. 2008
V prvej časti kontrola plnenia
úloh, prednosta informoval
o stave zisťovania vlastníctva
„kolkárne“ v parku. Pozemky
pod stavbou patria podniku Lesy
SR, ale stavba nie je v žiadnom
zázname, čo spôsobuje problém
s rekonštrukciou alebo s prevodom.
Starosta p. Mesko informoval o dianí v obci a to:
- 12. 10. divadelné predstavenie
- Láskanie, súbor zo ZL. Moraviec
- konanie Hubertovej jazdy na
záver jazdeckej sezóny s významnými hosťami
- 21. 10. posedenie k Mesiacu
úcty k starším
- 30. 10. bol inštalovaný merač
rýchlosti zo smeru Skýcov
- 18. 11. predkladá obec žiadosť
na dotáciu pre rekonštrukciu
hasičského domu
- v novom roku bude obnovený
separovaný zber kom. odpadu
Poslanci sa oboznámili s čerpaním rozpočtu obce za tretí
štvrťrok 2008, ktorú predniesol
hlavný kontrolór obce Ing.
Pavkov, čo vzali na vedomie.
Boli schválené žiadosti pre
čerpanie prostriedkov z fondov
EÚ - Infraštruktúra nekomerč-

elajme si v novom roku, dobrých
¾udí vdy po boku.
Zdravia, lásky plný dom a spokojný ivot v òom.

ných záchranných služieb - Hasičský dom, použitie prostriedkov z rezervného fondu obce na
dofinancovanie
rekonštrukcie
ciest a boli zmenené doby odpisovania dlhodobého hmotného
majetku obce na obdobia 30
resp. 40 rokov.
Po prerokovaní poslanci
schválili Integrovnú stratégiu rozvoja Mikroregiónu Tribečsko.
V žiadostiach prerokovali poslanci nasledovné:
- žiadosť na podporu zachovania detskej pohotovosti v nemocnici ZL. Moravce, odsúhlasili príspevok 10 tis. Sk
- žiadosť o zavedenie ťarchy na
pozemky v majetku obce, na
ktorých sú prístupové cesty
k hotelu Hradná stráž - odložené na ďalšie zistenie stavu
V časti interpelácií poslancov
odznelo:
Ing. Siklienka sa vyjadril
k problému zápachu z priestorov
Globalprogresu, ktorý sa znova
zhoršil, k tejto veci sa pripojil aj
D. Mihok a poukázal na zhoršenie postavenia obce z pohľadu
turizmu.
Ing. Kazík - požiadal o pridelenie úlohy prednostovi, príprava
VZN pre prechod na EURO a vyjadril rozhorčenie nad úmyselným poškodením sochy v parku.
V rôznom Mgr. Barát informoval o havarijnom stave vykurovacieho potrubia - únik vody
v budove základnej školy.
Stručný súhrn z poznámok
pripravil R. Kazík

Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
konaného dòa 11. 12. 2008
V časti kontrola plnenia úloh
prednosta OcÚ informoval o:
- pripravených textoch nových
VZN pre rok 2009
- odstránení nápisov - grafity z budovy Hypologického múzea
- prevzatí vandalmi poškodenej
sochy v miestnom parku jej
majiteľom
- príprave osvetlenia chodníka
pre cyklistov
- jednaní s Globalprogresom vo
veci znečisťovania ovzdušia
Starosta obce informoval o:
- 22.11. sa konala Hodová zábava
- 7.12. príchod sv. Mikuláša pre
deti
- výmena okien v strednej a malej sále DKS
- posledné práce na kanalizácii,
ul. Lipová
- 18.11. predložený projekt rekonštrukcie Hasičského domu
- príprava projektovej dokumentácie k odkanalizovaniu
obce - stavebné konanie
Poslanci postupne schválili:
- VZN č. 9/2008 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky
- VZN č.1/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- VZN č. 2/2009 o úhradách za
služby a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OcÚ
- VZN č. 3/2009 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania
- Dodatok č. 1 k Smernici o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch a obecných oslavách
- Zmenu prílohy č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska Cenník
- Zavedenie Výdajnej školskej jedálne v MŠ Cintorínska
- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
- Ukončenie prevádzky kina
- Úpravu vyrovnaného rozpočtu
r. 2008 na výšku 51 104 tis. Sk
V časti žiadosti poslanci prejednali:
- Schválili zmluvu na prenájom
pozemku pre J. Kurkina - predaj záhradného nábytku

- Schválili využitie priestorov bývalého bytu v MŠ SNP na učebňu, jedáleň a telocvičňu
- Po zvážení uznali odpustenie
platby za vývoz KO p.
Valentovi za r. 2005, 2006
- Odsúhlasili požiadavku firmy
RAFTIM, s.r.o na vyhotovenie
nového okna v ordinácii lekára
v prípade, že bude realizovaná
stavba Domu sociálnych služieb
- žiadosť p. C. Čepca o odpustenie dlhu obci bola zamietnutá
V interpelácii poslancov vystúpili:
- Ing. Kazík navrhol uložiť p.
prednostovi OcÚ zabezpečiť
udržiavanie priestorov kina
a zistiť možnosť odpredaja zariadenia kina
- Ing. Siklienka informoval o vzdaní sa 2 členov členstva v komisii ŽP a P
- JUDr. Gräffová sa informovala
o stave vo veci kolkáreň a žiadala o zvýšenie starostlivosti
o čistotu v obci
- Ing. Beňová sa informovala
o postupe prác na ulici Žitavanská - Moravecká
- Ing. Adamičková sa informovala o stave jednania vo veci rekonštrukcie osvetlenia do parku
- Ing. Dostál navrhol ponúknuť
aktívnym starším občanom
dohody pri zabezpečení čistoty obce
V poslednej časti rôzne:
- p. Laktiš navrhol za mimoriadnu celoročnú aktivitu pri získavaní dotačných finančných
prostriedkov starostovi p.
Meskovi odmenu dvojnásobok funkčného platu, čo poslanci hlasovaním schválili
- Hlavný kontrolór Ing. Pavkov
predniesol správu o plnení
kontrolnej činnosti za rok
2008.
- V otvorenom liste konateľky
Hradnej stráže, s.r.o. J. Bobokovej bolo OZ žiadané o odstúpenie od zmluvy o nájme a kúpe pozemkov pre výstavbu
Domu sociálnych služieb pre fy
RAFTIM,s.r.o. Po rozsiahlej diskusii bola táto vec odložená do
času vyjadrenia sa kompetentných orgánov v stavebnom konaní.
Z poznámok spracoval
Ing. R. Kazík

Obecný úrad Topoľčianky Vás srdečne pozýva na KROJOVÚ
ZÁBAVU v sobotu 17. januára 2009 o 19.30 hod. do DKS
Topoľčianky. O zábavu a dobrú náladu sa postará hudobná skupina TROP. Účasť v kroji nie je podmienkou, ale je vítaná. Súčasťou
zábavy je občerstvenie.
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Tradièný deò otvorených dverí

v Národnom žrebčíne
Národný žrebčín Topoľčianky pozýva širokú verejnosť na „Tradičný
deň otvorených dverí“, ktorý sa uskutoční dňa 30. decembra 2008
(utorok). Náv-števníkov čaká bohatý program s možnosťou jazdy v saniach resp. v sedle topoľčianskych koní, ukážky športovej drezúry, parkúru, záprahov, voltíže, predvedenie plemien chovaných v Národnom
žrebčíne, vystúpenie klasickej jazdeckej školy s lipicanskými žrebcami, štvorylka a mnoho iného.
Program:
09.00 h Otvorenie múzea chovu koní a jazdiarne
10.00 h Verejné tréningy športových koní
10.30 h Sane, vozenie na koni
13.00 h Slávnostný galaprogram
Parkovanie, občerstvenie zabezpečené. Vstup zdarma

Foto : Ing. R. Siklienka

Krásne Vianoce.
Najkrajie darèeky, tie niesú v krabièkach, sú ukryté tam, niekde v håbke, v nás.
Skúsme si ich na Vianoce pria, mono ich prinesie ten, kto nás má rád.

Milí spoluobčania,
komisia financií a správy majetku obce Vám ďakuje za Vaše dôsledné platenie daní za rok 2008. Našli sa aj takí spoluobčania, ktorí si túto povinnosť nesplnili. Touto cestou ich komisia financií a správy majetku obce žiada, aby tento nedoplatok zaplatili.
Počas vianočných sviatkov Vám prajeme pokoj a radosť v rodinnom kruhu a v novom roku 2009 veľa šťastia a zdravia.
Komisia financií a správy majetku obce
Oznamujeme občanom, že dane a miestne poplatky sa začnú
vyberať až dňom 2.2. 2009. Zároveň Vás prosíme, aby ste dodržiavali stránkové dni:
Pondelok: 7:30 - 12:00 hod.13:00 - 15:30 hod.
Streda: 7:30 - 12:00 hod.13:00 - 16:30 hod.
Piatok: 7:30 - 12:00 hod.
Občanom, ktorým počas roka 2008 vznikla daňová povinnosť
k dani z nehnuteľností alebo im vznikla skutočnosť, na základe ktorej sa mení pôvodné daňové priznanie (nadobudnutie nehnuteľnosti, zmena majiteľa nehnuteľnosti, vydanie stavebného povolenia, povolenie k odstráneniu stavby a pod.) pripomíname, že sú povinní si do 31. 1. (v roku 2009 do 2. 2. ) podať nové daňové
priznanie. Nové tlačivá na daňové priznanie k dani z nehnuteľností
sú k dispozícií na sekretariáte obecného úradu. Je potrebné, aby si
občania so sebou priniesli aj aktuálny list vlastníctva, kúpnu zmluvu, zmluvu o dedičstve, stavebné povolenie).
Pri miestnom poplatku za komunálny odpad môže poplatník
žiadať o zníženie na 50 % alebo odpustenie poplatku v lehote do
30 dní od vzniknutej skutočnosti písomnou žiadosťou (tlačivo je
k dispozícií na sekretariáte OcÚ) a potvrdením od príslušných inštitúcií alebo čestným prehlásením v týchto prípadoch: prechodný pobyt mimo obce, dlhodobý študijný alebo pracovný pobyt v zahraničí, pobyt študentov na internáte alebo priváte.
U platiteľov poplatku, ktorým rodinné domy slúžia výlučne len
na individuálnu rekreáciu a chalupárčenie sa stanovuje poplatok
tak, že tento sa uhradí za 1 osobu a kalendárny rok, bez ohľadu na
počet osôb, ktorými bude nehnuteľnosť počas roka využívaná.
Spáva daní a poplatkov
Obecný úrad Topoľčianky Vás srdečne pozýva na tradičnú
FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU 2009 v sobotu 21. februára 2009 do
DKS Topoľčianky so začiatkom o 19.30 hod. Hrá hudobná skupina
TROP. Príďte sa zabaviť, čaká vás príjemná zábava, chutné občerstvenie a bohatá tombola!

Nahliadli sme do matriky
13. september - 6. december 2008
Narodili sa:

Preh¾ad poèasia september - november
Priemerná mesačná teplota
SEPTEMBER
15,0 °C
OKTÓBER
11,8 °C
NOVEMBER
6,5 °C
Prvý sneh napadol 23. novembra.

Vodné zrážky
26,0 mm
36,2 mm
42,3 mm

MATÚŠ ŠABÍK

Na záver roka
Čas plynie svojím nemenným tokom, ale nám sa občas zdá, že je
ako cval konských kopýt.
Je to v nás, že sa nechávame strhnúť k tempu, ktoré je povrchné
a vytvára pocit, že nestíhame vnímať ľudí okolo nás. Preto je tu čas,
kedy sa môžeme obzrieť za seba a najmä okolo seba. Čas vianočný
nám pripomína nie hodnotu darov ale hodnotu blízkych.
Preto Vám kolektív redaktorov Našich Topoľčianok praje pokojné
sviatky, aby sa Vaše srdcia naplnili teplom lásky Vašich blízkych. Pri
vianočnom stole sa stretne nielen rodina ale je prítomný aj duch všetkých nás, ktorí máme na tomto kúsku Slovenska domov.
Všetkým prajeme, aby preboleli žiale, rozmnožila sa radosť,
zahojila bolesť a aby boli pre Vás Topoľčianky najkrajší kút v celom svete.
Za redakciu Roman Kazík

Hana Orolínová, rodičia Juraj a Renáta Orolínoví, Cintorínska 25
Sobáš uzatvorili:

Ľuboš Petrovič a Bc. Veronika Straková - 13.9.2008
Jozef Dibala a Katarína Podolinská - 13.9.2008, manž. uzatvorili
v Novom Tekove
Ing. Marián Stano a Ing. Jana Kovalčíková - 20.9.2008
Tomáš Panis a Katarína Čulíková - 20.9.2008, manž. uzatvorili
v Machulinciach
Ivan Brandt a Ľudmila Kadišová - 11.10.2008
Ivica Pavlovic a Miroslava Tináková - 25.10.2008
Ľubomír Šuník a Veronika Števulová - 6.12.2008
Opustili nás:

Kornel Kunský, Moravecká 7, zomr. 2.10.2008 vo veku 75 rokov
Vlasta Styková, Mlynská 2, zomr. 6.10.2008 vo veku 76 rokov
Paulína Šurdová, Lipová 62, zomr. 10.10.2008 vo veku 82 rokov
Mária Rybárová, Hrádza 10, zomr. 13.10.2008 vo veku 76 rokov
Karol Siklienka, Lipová 91, zomr. 24.10.2008 vo veku 99 rokov
Emília Kunská, Moravecká 7, zomr. 25.10.2008 vo veku 70 rokov
Imrich Styk, Mlynská 2, zomr. 3.11.2008 vo veku 71 rokov
Helena Géciová, Litoměřická 47, zomr. 4.11.2008 vo veku 85 rokov
Dušan Orolín, Dlhovského 62, zomr. 10.11.2008 vo veku 53 rokov
Ing. Štefan Haspra, Hlavná 17, zomr. 14.11.2008 vo veku 79 rokov
Ján Valábek, Tekovská 16, zomr. 16.11.2008 vo veku 39 rokov
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