apríl, číslo: 1/2009, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania,
nie je to tak dávno, čo som sa
Vám prihováral prostredníctvom
Našich Topoľčianok v slávnostnom predvianočnom období
a ani sme sa nenazdali a na dvere nám klope jar.
Aj keď zima bola dlhá a pre
mnohých ľudí je to veľmi depresívne obdobie, na svoje si určite
prišla tá najmladšia generácia
a lyžiari, nakoľko oproti minulým
zimám si tento rok snehovej prikrývky mohli užiť do sýtosti.
So zábleskom prvých jarných
slnečných lúčov sa v nás prebúdza život a načerpávame novú
energiu na prekonávanie prekážok a problémov, ktoré nám prináša život.
Dlhé zimné obdobie nám
predstaviteľom samosprávy spôsobilo problémy a to predovšetkým poškodením štátnych a
miestnych komunikácií vo forme
„výtlkov”, ktoré v čo najkratšom
čase musíme vysprávkovať.
Taktiež v čo najkratšom čase chceme dokončiť výstavbu a sprevádzkovanie kanalizačnej stoky
na ul. Lipovej a čerpacej stanice
pri dielňach NŽ (predpoklad koniec apríla 2009).
Okrem pracovných povinností však na nás čakajú jedny

z najkrajších sviatkov v roku Veľká noc. Je to čas, kedy opäť
na pár dní môžeme zabudnúť na
každodenné pracovné povinnosti či problémy a v kruhu svojich
najbližších v príjemnej rodinnej
atmosfére si vychutnať čaro týchto sviatkov, ku ktorým neodmysliteľne patrí tradícia „polievacieho” veľkonočného pondelka.
Zároveň chcem využiť tento
priestor v Našich Topoľčiankach,
aby som Vás osobne pozval na
otvorenie turistickej sezóny, ktorá sa začína dňom 1. mája.
Tak ako po minulé roky, aj
tento rok sme na tento deň pripravili bohatý kultúrno - spoločenský program v spolupráci
s Národným žrebčínom, ktorý
1. mája organizuje už tradičný
Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne. Program bude
opäť situovaný do priestorov ulice Parkovej, kde budú pripravené
stánky s občerstvením a tiež vystúpenia jednotlivých súborov.
Tiež bude otvorené v centre
obce národopisné múzeum, kde
návštevníci našej obce môžu
zhliadnuť jednotlivé exponáty
a bude im poskytnutý odborný
výklad od správkyne múzea p.
uč. Anny Lukáčovej.

Kosatec nízky,

Zároveň Vás chcem pozvať na
tradičné stavanie mája, ktoré sa
uskutoční dňa 30. apríla 2009
v centre obce.
Verím, že počasie bude priaznivé a návštevníci našej obce bu-

autor fotografie: Ing. Radimír Siklienka

dú mať na 1. máj strávený
v Topoľčiankach len príjemné
spomienky.
JURAJ MESKO
starosta obce

„Byť dobrými a odvážnymi svedkami Zmŕtvychvstalého“
Beznádejnosť, očakávanie, pochybnosti, prekvapenie, strach,
radosť... Aj týmito slovami by
sme mohli charakterizovať pred
a po veľkonočné udalosti – Kristovo zmŕtvychvstanie.
Ak si otvoríme Sväté písmo
v Novom zákone v evanjeliách
všetky tieto vymenované prívlastky nájdeme. Beznádejnosť a
strach učeníkov, ktorí za zatvorenými dverami skrývajú sa po tých
udalostiach, ktoré budú chápať
až po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista
ako to On sám povedal. Vidíme
tu aj strach veľkňazov a farizejov,
ktorí zo strachu sa zhromaždili
k Pilátovi a znova ho pokúšajú
naviesť, prinútiť, aby teraz dal
strážiť Kristov hrob. Ale strach
ako taký by sme tu mohli rozlíšiť
a síce strach učeníkov, ktorí s beznádejou zronení a zúfalí nevedia
čo robiť. A je tu strach veľkňazov
a farizejov, ktorí so zákernosťou
„a čo ak“ úmyslom dajú strážiť

hrob. S takýmito a podobnými
postojmi sa vtedy očakávalo
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
S akými postojmi dnes očakáva človek Veľkonočné tajomstvo?
Akým svedkom chce byť Zmŕtvychvstalého? Samozrejme strach
učeníkov sa premenil na radosť,
že ich Pán zvíťazil nad smrťou a
že ich nenechal v beznádeji.
Naproti tomu veľkňazi a farizeji
asi neboli nadšení z toho čo sa
vtedy dialo. Dali rozširovať klamstvo, že učeníci ukradli telo svojho Pána.
Po zmŕtvychvstaní Pán Ježiš
sa viackrát zjavil svojim učeníkom. Lukášovo evanjelium nám
hovorí: „Čo sa ľakáte a prečo
vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky
a nohy, že som to ja! Dotknite sa
ma a presvedčte sa! Veď duch
nemá mäso a kosti – a vidíte, že
ja mám (Lk 24, 38 – 39). Vidíme
tu povzbudenie, isté prebudenie

zo strachu. Nikoho nechce nechať na pochybách a pre každého má odpoveď a dôkaz.
Duch pochybnosti, strachu,
nedôvery k učeniu Ježiša, najmä
vtedy, keď nepoznajú pravdu,
prípadne nie celú, sú aj dnes príčinou mnohých omylov. Veľkonočná doba je výzvou neodmietať všetko, prípadne to, čomu
hneď nemôžem uveriť, čo nemôžem hneď poznať.
Ježiš postupne po svojom
zmŕtvychvstaní posilňuje vieru
svojich učeníkov. Každé stretnu-

Hlaváčik jarný - chránený druh,
autor fotografie: Ing. M. Mokráň

tie so Zmŕtvychvstalým je potrebné a sám Ježiš hovorí, „že sa
musí splniť všetko, čo je o mne
napísané v Mojžišovom zákone,
u Prorokov a v Žalmoch.“ (Lk
24,44) Ježiš si tak počína, aby
nielen jeho učeníci a súčasníci
jeho učenia, ale všetci, čo sa
stretnú s jeho učením až do konca čias, boli „dobrými a odvážnymi svedkami“.
Dnes už teda nemusíme mať
strach, byť za zatvorenými dverami, lebo „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi“ (Lk 24,
34). Buďme odvážnymi svedkami
Ježiša Krista. Náš život, jednotlivé
udalosti majú o tom hovoriť.
Všetkým čitateľom spolu
s pánom farárom prajeme pokojné, požehnané prežitie veľkonočných sviatkov.
Mgr. Štefan Siekel
diakon
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Roky, keď sa Európou
valili udalosti ...
Keď listujeme v našich dejinách, pri dátume 14. marec 1939
nájdeme udalosť pred pojmom
– VZNIK SLOVENSKÉHO ŠTÁTU.
Tento štátny útvar mal položené
základy ešte v CLEVELANDSKEJ
ZMLUVE uzavretej medzi vysťahovanými Slovákmi a Čechmi žijúcimi v USA. Zmluva vznikla dňa
23. októbra 1915 a PITTSBURSKEJ
DOHODY – „ČESKO-SLOVENSKÁ
DOHODA“, ktorá vznikla 30.
mája 1918 v Pittsburgu v USA.
Na základe vtedajších politických okolností a uvedených
dvoch zmlúv vznikol 28. októbra
1918 ČESKO-SLOVENSKÝ ŠTÁT.
Záruky, ktoré v zmluvách boli dané Slovákom v priebehu existencie Česko-slovenského štátu
/1918-1938/ naplnené neboli, i
keď sa politici - Andrej Hlinka,
Jozef Tiso, Martin Rázus , MS a
iné osobnosti a ustanovizne o to
usilovali.
Medzitým začína Európu
ohrozovať nástup a expanzia fašizmu z Nemecka. 12. – 13. marca 1938 Hitler pripojil k nemeckej
ríši Rakúsko. Na základe
Mníchovskej dohody z 29. septembra 1938 Čechy odstúpili
severné časti územia Nemecku a
Poľsku.
5. októbra 1938 prezident
Č-S-R Dr. Beneš sa vzdal svojho
úradu a 22. októbra 1938 ako
súkromná osoba odletel do
Anglicka, kde prežil celú druhú
svetovú vojnu.
6. októbra 1938 bolo v Žiline
podpísané „Vyhlásenie o autonómii Slovenska“ a v Prahe bola
zriadená autonómna vláda
Slovenska pod predsedníctvom
Dr. Jozefa Tisu.
9. októbra 1938 prišla slovenská vláda z Prahy do
Bratislavy.
21. októbra 1938 Hitler vydal
rozkaz: „Blesková okupácia Čiech
a Moravy, izolovať Slovensko“.
Na základe VIEDENSKEJ
ARBITRÁŽE - zmluva z 2. novembra 1938 – Nemci obsadili
Petržalku a Devín, juh Slovenska
obsadili Maďari a východ
Podkarpatskú rus, ktorá bola súčasťou Č-S-R, zabral ZSSR.
30. novembra 1938 federálny parlament v Prahe zvolil za
prezidenta Č-S-R právnika Dr.
Emila Háchu. Republika bola 56
dní bez prezidenta.
Slováci stupňovali svoje národné a štátne požiadavky, čo
Praha prestala tolerovať.
12. februára 1939 v Prahe
bolo rozhodnuté, že sa uskutoční
„vojenský puč“ proti Slovensku.

Stalo sa tak 9. marca 1939 – českí generáli prebrali moc na
Slovensku, asi 200 popredných
slovenských politických činiteľov
bolo uväznených a odvlečených
do Čiech.
11. marca 1939 prezident
Hácha vymenoval novú slovenskú vládu na čele s Karolom
Sidorom. Dr. Tiso odovzdal úrad
predsedníctvu vlády a odišiel na
svoju faru do Bánoviec nad
Bebravou.
Medzitým sa stupňujú vyjednávania medzi Hitlerovými agentmi a slovenskými politikmi –
Hitlerov cieľ – osamostatniť
Slovensko.
12. marca 1939 – prebiehali
vyjednávania medzi predsedom
vlády Karolom Sidorom, na čele
nemeckého sprievodu bol Dr.
Keppler. Ponuka znela: vyhlásiť
samostatnosť Slovenska. Za takýchto nátlakových okolností
ponuka bola odmietnutá. 13.
marca 1939 Keppler na príkaz
Berlína sa obrátil na zosadeného
Dr. Tisu. Prvé dve posolstvá Tiso

odmietol. Keď dostal tretie pozvanie overené nemeckým konzulom, odcestoval z Bánoviec do
Bratislavy a predložil predsedovi
vlády Sidorovi a predsedovi
Slovenského snemu Dr. Sokolovi
vec na rozhodnutie. Ústavní a
politickí predstavitelia Slovenska
rozhodli, že Tiso má pozvanie
prijať, vypočuť Hitlera, ale rezervovať každé rozhodnutie pre
Slovenský snem. S týmto poverením Dr. Tiso odletel na poludnie
do Berlína. Hneď mal rozhovory
s ministrom zahraničných vecí
Ribbentropom a jeho diplomatmi, potom ho prijal Adolf Hitler.
Rozhovor trval 75 minút. Hitler
oznámil Tisovi, že sa rozhodol
likvidovať „zvyšné Čechy“. Ak sa
Slovensko rozhodne pre samostatnosť, on je ochotný uznať ju
a zaručiť Slovákom ich nezávislosť. Ináč Slovensko ponechá
svojmu osudu. „Rozhodnúť sa
musí bleskovo, lebo jeho parný
valec je už v pohybe a nik ho viac
nezastaví!“ Dr. Tiso odpovedal
Hitlerovi, že nemôže urobiť
okamžite žiadne rozhodnutie,
lebo rozhodnutie patrí výlučne
do kompetencie Slovenského
snemu. Požiadal o povolenie
spojiť sa s predsedom vlády
Sidorom a prezidentom Č-S federácie Dr. Háchom, ktorý

Tradícia ochotníckeho divadla
v Topoľčiankach pokračuje
Členovia ochotníckeho divadelného súboru TOPOĽ sa postarali o zachovanie tradície v našej
obci. Pod vedením režiséra
p. Gabriela Orlíka naštudovali
divadelnú komédiu od Miroslava
Vránu „Ferdo šéfom “.
Premiera tejto hry bola
28.12.2008 pred vlastným obecenstvom vo vypredanej sále
DKS. Úlohu hlavného hrdinu
„Ferda“úspešne stvárnil najstarší
člen súboru J. Benč, ktorý svojím
vystupovaním a postavou veľmi
pripomínal postavu „Švejka“.
Veľmi dobre sa zhostili svojich
úloh aj ostatní členovia súboru:
T. Škulová, F. Cigáň, M. Hosťovecký, J. Kazík, ktorý už dlhé
roky svojím vystupovaním na divadelnej scéne spríjemňujú divákom mnohé chvíle. Veľmi potešujúcou skutočnosťou je, že do
nášho súboru pribudli mladé tváre J. Bielik a V. Kurucová, ktorí sa
zhostili svojich úloh veľmi dobre.
Aby dlhé hodiny a dni strávené nácvikom boli využité, navštívili sme okolité i vzdialenejšie
obce
(Žikava,
Machulince,
Jedľové Kostoľany, Rybník pri
Leviciach, Kostoľany pod Tri-

bečom) a môžeme povedať, že
záujem o hru bol veľký, o čom
svedčí veľa návštevníkov.
Taktiež sme reprízovali druhýkrát v Topoľčiankach pre členov červeného kríža na ich VČS.
Nedá sa však nespomenúť,
že neoddeliteľnou súčasťou súboru sú nepochybne aj osoby,
ktoré sledujú text. I tu môžeme
byť spokojní, lebo rutinérsky to
zvládli mladé dievčatá R. Chrapková a E. Kurilová.
Ochotnícke divadlo nespočí-

z Prahy zvolal v Bratislave
Slovenský snem na 14. marca.
14. marca 1939 Dr. Tiso prišiel z Berlína do Bratislavy o 9.00
hod., zreferoval ústavným a politickým činiteľom, čo sa udialo v
Berlíne. O 10.57 hod. autonómny Slovenský snem otvoril mimoriadne zasadanie, na ktorom sa
zúčastnilo 57 poslancov z celkového počtu 63. Dr. J. Tiso podal
správu o rozhovoroch v Berlíne.
Svoj príhovor ukončil slovami:
„Skladám tu pred snem sucho
zhrnutý materiál mojej berlínskej
návštevy, ktorý ste tu vypočuli
a prosím: uvažujte, rozhodujte.“
Všetci prítomní poslanci povstaním zo svojich miest odhlasovali
utvorenie samostatného slovenského štátu. Zasadnutie bolo
ukončené zaspievaním historickej hymny „Hej Slováci“.
Preambula Slovenskej ústavy
z r. 1939:„Slovenský národ pod
ochranou Boha Všemohúceho
od vekov sa udržal na životnom
priestore mu určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si
svoj slobodný Slovenský štát.“
Pri sedemdesiatom výročí
vzniku „Slovenského štátu“ –
starším na rozpamätanie a ostatným na spoznanie.
A. Lukáčová
va len v hercoch, ale mnohé činnosti okolo toho sú neodmysliteľné. Preto je potrebné vyzdvihnúť
ochotu p. V. Laktiša, ktorý bol
našou pravou rukou najmä tým,
že nám pravidelne zabezpečoval
odvoz, bol aj osvetľovačom, kulisárom, inšpicientom a nápomocný bol aj v inej činnosti.
Vďaka patrí všetkým horeuvedeným osobám, ako i pracovníčkam oddelenia kultúry, ktoré
zabezpečovali všetky potrebné
náležitosti okolo jednotlivých vystúpení.
Pevne dúfame, že dlhoročná
tradícia ochotníckeho divadla
v Topoľčiankach bude naďalej zachovaná.
Gabriel Orlík

Premiéra divadelnej hry Ferdo šéfom, autor fotografie: Ing. Miloslav Brandt
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Sme starý národ, mladý štát
- tento výrok počujeme často.
Je to pravda, alebo len akási okrídlená veta. Pozrime sa na našu históriu a potom si urobme konečný
úsudok.
Kde máme začiatok? Naši slovenskí predkovia pri sťahovaní národov v priebehu 4. – 6. stor. n.l.
prišli do strednej Európy z východoeurópskych stepí. Osídlili severozápadnú časť Karpatskej kotliny.
Neprišli do ľudoprázdnej krajiny.
Bolo potrebné zžiť sa s národmi,
ktoré tu už boli. Aby sa to stalo,
boli použité rôzne metódy
a prostriedky – často veľmi krvavé.
Nakoniec sa im podarilo natrvalo
osídliť územie, kde sme doma už
poldruha tisícročia – 1500 rokov.
Prvý slovanský štátny útvar na
našom území história spomína pod
názvom RÍŠA SAMOVA – VII. stor.
n.l. Kto bol SAMO ? Pôvodom
FRANK – kupec, ovládal obchodné
cesty zo západnej do strednej
Európy, spoznával národy, ich život,
problémy, boje o prežitie. Jeho karavány dovážali zbrane a iný úžitkový tovar. Naši predkovia zvádzali
často urputné boje s AVARMI, ktorí sa pokúšali zaujať stredoeurópske stepi. Práve do takejto vojnovej
situácie sa dostal Samo, postavil sa
i s celou svojou družinou na stranu
Slovienov. Kmeňoví slovienski náčelníci vidiac jeho zdatnosť a organizačné schopnosti, zvolili si ho za
kráľa. Ponuku prijal a vládol im 35
rokov. Tento fakt môžeme nazvať
naším RODNÝM LISTOM.
Nasledujúcich 200 rokov naši
predkovia viedli neustále boje
s Avarmi i Frankami. Tieto udalosti
vlastne slovanské kmene zjednocovali. Prichádza 9. stor. n.l. a na javisku našich dejín sa objavujú kniežatá: MOJMÍR – knieža Moravy,
PRIBINA – knieža NITRAVY, KOCEĽ,
kniežatá – králi Veľkej Moravy –
RASTISLAV, SVÄTOPLUK a jeho synovia. Najnovšie sprístupnené európske historické doklady dokazujú, že sú to kniežatá, ktoré majú
korene v ríši Samovej.
Za existencie uvedených kniežat vzniká veľký štát VEĽKÁ
MORAVA, ktorý už kontaktuje
s misionármi kresťanstva. Vrcholom úsilia pokresťančenia našich
predkov je príchod vierozvestov Sv.
Cyrila a Sv. Metoda v roku 863. Títo
hlboko veriaci a vysoko vzdelaní
muži vytvorili abecedu – písmo –
pomocou ktorého sa dala vyjadriť
vtedajšia slovenská reč. Do tohto
jazyka preložili evanjelium a grécke
zákony, ktoré kultivovali život vtedajšej spoločnosti. A toto je obdobie nášho pokrstenia, vznik nášho
KRSTNÉHO LISTU. Vrcholom kultivovanosti tohto obdobia je, že tento jazyk bol vyhlásený pápežom
HADRIANOM II. v roku 867 za štvr-

tý liturgický jazyk – popri hebrejčine, gréčtine a latinčine. V tom čase
existovala živá korešpondencia medzi byzantským cisárom MICHALOM III., Rímom – štyrmi pápežmi MIKULÁŠOM I., HADRIANOM II., JÁNOM VIII. a
ŠTEFANOM V. na jednej strane
a kniežatami Veľkej Moravy na strane druhej.
A dejiny išli ďalej. Na sklonku
9. stor. napadajú územia strednej
až západnej Európy kočovní
MAĎARI. V rozpätí rokov 919 –
955 tridsaťdvakrát napadli Východofranskú ríšu. Konečná rozhodujúca bitka sa odohrala pri meste
Augsburg r. 955, kde nemecký kráľ
OTTO I. Veľký s bavorskými vojskami porazil Maďarov. Skončili sa výpady na okolité národy, Maďari sa
usadili v oblasti niekdajšej Panónie
a začali sa civilizovať. Postupne
vzniká Uhorský štát, do ktorého
zabrali stredoeurópske už kultivo-

vané národy. Dostalo sa im do područia i územie bývalej Veľkej Moravy na dobu vyše 1000 rokov – až
do roku 1918.
Dejiny však nie sú priamočiare.
V r. 1241 na naše územie vtrhli
TATARI – ničenie trvalo niečo vyše
roka.
V 16. a 17. stor. napadajú
TURCI juhovýchodnú a strednú
EURÓPU v rozpätí rokov 1526 –
1687. Uhorské vojská 29. augusta
1526 v bitke pri MOHÁČI boli porazené; v bitke zahynul aj uhorský
kráľ ĽUDOVÍT II. Končí sa éra
ARPÁDOVCOV a začína éra
HABSBURGOVCOV. Turci poldruha
storočia pustošia krajinu, hlavne
juh a stred.
Severnú časť – Slovensko napadajú sporadicky – hlavne nížinné
oblasti. Nakoľko bolo obsadené aj
hlavné mesto BUDÍN „ Uhorská
kráľovská komora “ bola premiestnená do BRATISLAVY, konali sa

v nej i korunovácie RAKÚSKOUHORSKÝCH panovníkov – v rokoch 1563 – 1830 /267 rokov/.
Bolo korunovaných desať kráľov,
jedná kráľovná MÁRIA TERÉZIA
a osem kráľovských manželiek.
Ukončením prvej svetovej vojny r. 1918 mení sa mapa Európy.
Zanikajú staré ríše i RAKÚSKO _
UHORSKO a vznikajú nové štáty
medzi nimi i ČESKO-SLOVENSKÁ
REPUBLIKA. Trvala 20 rokov.
V r. 1939 začína druhá svetová vojna. Opäť sa menia hranice. Na území slovenskej časti Č-S-R vzniká
SLOVENSKÝ ŠTÁT /14. marca
1939/. Po ukončení druhej najstrašnejšej svetovej vojny v r. 1945
sa obnovuje ČSR a konečne 1. januára 1993 vzniká samostatná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v ktorej
žijeme – je to naša súčasnosť.
Takáto je naša stručná, ale
pravdivá história. Zaväzuje nás
k hlbokej úcte k našim predkom,
ktorí tu žili a prežili ťažké a boľavé
obdobia.
Anna Lukáčová

Zachovávame si tradície

Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti a zábavy, taktiež
označovali obdobie, ktoré ukončovalo priadky a za ktorým nasledovalo tkanie. Fašiangy boli a sú
akýmsi spojivom medzi vážnym
časom Vianoc a vážnym predveľkonočným obdobím. Majú svoje
práva a svoju veselosť. Fašiangové
obdobie sa začína od Troch
Kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. V obmedzenej podobe sa s oslavami fašiangov stretávame ešte takmer vo
všetkých regiónoch Slovenska
i dnes. V snahe zachovávania tejto tradície si ich v našej obci každoročne pripomíname fašiangovým sprievodom, ktorého účastníkmi sú členovia folklórnej
skupiny Topoľnica a dychovej
hudby Podhrušovan vyobliekaní
v krásnych topoľčianskych krojoch. V sobotu 21. februára 2009

Fašiangový sprievod obcou,

takto spievajúc a hrajúc poprechádzali všetkými ulicami Topoľčianok, čo je približne 13 km.
Súčasťou tohto sprievodu je vyzdobený voz ťahaný párom koní.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc
príde … sa ozývalo ulicami
Topoľčianok a veríme, že táto tradícia v obci zostane navždy zachovaná, pretože Topoľnica aj
Podhrušovan si medzi seba získavajú a vychovávajú aj nových
mladých členov. Týmto sa však
ešte fašiangy u nás neskončili.
V
podvečerných
hodinách
v priestoroch veľkej sály DKS pokračovali zábavou až do rána
bieleho, pretože Popolcovou
stredou nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu.
Keď už sme spomínali tie tradície, ešte by som sa rada vrátila
v kalendári o pár týždňov dozadu
k 17. januáru 2009 a chcem len
v stručnosti priblížiť tradičnú

foto: archív Ing. Miloslav Brandt

KROJOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa
v tomto roku konala už po osemnástykrát. Jej hlavným poslaním
je zachovávanie a prezentácia
slovenských ľudových krojov
z rôznych regiónov Slovenska
vrátane nášho domáceho topoľčianskeho. Vítaní sú všetci, ktorí
takýmto spôsobom sprítomnia
minulosť našich predkov. V tomto roku myšlienku zábavy naplnilo 19 účastníkov, za čo im patrí
srdečné poďakovanie. Každý
účastník svoj kroj predstavil
ostatným hosťom zábavy a potom hudobná skupina TROP zahrala do tanca sólo krojovaným
párom. Kroje boli pestré a rôznorodé. Mali sme možnosť vidieť
mužský a ženský goralský kroj z
obce Hladovka a Suchá Hora,
mužský a ženský kroj z Hornej
Súče a viacero topoľčianskych.
Ženský kroj z obce Maňa, niekoľko dievčenských krojov a to myjavský, z Jedľových Kostolian a
dievčenské topoľčianske. Tiež
bol prezentovaný kroj
FS
Zlatňanka. Pozornosť na seba
upútal mužský slovenský odev
z 11. storočia a ženský dobový
gotický kostým. Veríme, že dostali chuť obliecť sa do krojov
v budúcom roku aj ostatní. Naša
Krojová zábava je malé ohnivko, ktoré má zásluhu na
tom, aby sa aj naďalej uchovával tento nádherný poklad slovenský ľudový kroj aspoň
na javiskách a kultúrnych
podujatiach a nezmizol navždy z pamäti potomkov.
A. Chrenová
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Informácia o EUROFONDOCH
Vážení spoluobčania,
v slávnostnom predvianočnom
vydaní Našich Topoľčianok som
Vás oboznámil s pripravovanými
projektmi obce Topoľčianky pre
možnosť čerpania nenávratnej
finančnej dotácie z fondov EÚ.
V tomto mojom príspevku
Vás chcem poinformovať aká je
pripravenosť našich projektov
dnes.
Dňa 25. 11. 2008 Obec
Topoľčianky poslala projekt na
MVRR SR v rámci opatrenia
„Infra-štruktúra nekomerčných
záchranných služieb“ na rekonštrukciu Hasičského domu.
Rozhodovací proces podľa kritérií
MVRR SR mal byť 100 dní od
podania žiadosti (čiže cca do
5. marca). Celý proces vyhodnotenia žiadosti však MVRR SR
predĺžilo o mesiac, takže v priebehu mesiaca apríl 2009 by sme
mali vedieť, či naša žiadosť bola
úspešná.
V súčasnosti pripravujeme
projekty pre dve žiadosti. Dňa
23.3.2009 sme elektronicky zaregistrovali žiadosť na MVRR SR v
rámci opatrenia „Regenerácia
sídiel“. Je to z našej strany dlhoočakávaná výzva, nakoľko sa jedná o revitalizáciu Hlavnej ulice.
V rámci podmienok tejto
výzvy sme pripravili nasledovné
investičné zámery, tak aby boli
v súlade s podmienkami výzvy:
1, Rekonštrukcia chodníkov ul.
Hlavná – od Koprdovho
mosta po ul. Žikaveckú
2, Vytvorenie cyklistických
chodníkov v tom istom úseku ul. Hlavnej
3, Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
4, Výstavba autobusových zastávok
Všetky tieto aktivity sa týkajú
úseku od Koprdovho mosta po

ulicu Žikaveckú. Táto výzva je zameraná na revitalizáciu centrálnych zón a žiadateľ musí mať v
projekte min. 4 investičné aktivity. Úsek od ul. Žikaveckej v smere
do centra (námestie) je projekčne
pripravený aj s právoplatným stavebným povolením a bude podaný v rámci výzvy „ Infraštruktúra
cestovného ruchu“, ktorá bude
vyhlásená v mesiaci september
2009.
Na základe vyhlásenej výzvy
MŽP SR „ Odvádzanie a čistenie
komunálnych odpadových vôd v
zmysle záväzkov SR voči EÚ“ pripravujeme v súčasnosti žiadosť
na komplexné odkanalizovanie
obce Topoľčianky.
Dňa 20. 3. 2009 bolo Obvodným úradom Životného prostredia Nitra, pracovisko Zlaté
Moravce vydané stavebné povolenie na uvedenú vodnú stavbu,
ktoré do konca apríla 2009 nadobudne právoplatnosť a následne
podáme žiadosť o možnosť získania nenávratnej finančnej dotácie
z MŽP SR. Termín podania žiadosti je do 27. 5. 2009.
Na záver môjho príspevku by
som Vás chcel poinformovať o
výsledku verejného obstarávania
na akciu „ Rekonštrukcia ZŠ
Litoměřická“, na ktorú sme získali dotácie z fondov EÚ v roku
2008.
Do súťaže sa prihlásili firmy
ViOn a.s. Zlaté Moravce,
EUROBUILDING a.s. Bratislava a
Stavba a Inžiniering s.r.o. Vráble.
Na základe splnenia podmienok verejného obstarávania sa
víťazom užšej súťaže stala firma
ViOn a.s. Zlaté Moravce.
Rekonštrukčné práce na uvedenom objekte sa začnú v mesiaci
máj 2009.
JURAJ MESKO
starosta obce

Máj, máj, máj zelený
v Topoľčiankach sadený ...
K obľúbeným a navštevovaným podujatiam v Topoľčiankach už tradične patrí „ Stavanie mája " na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame vo štvrtok 30. apríla 2009 o 18.00 hod. pri DKS Topoľčianky.
Podujatie nám svojím spevom a hudbou spríjemní dychová hudba
Podhrušovan.

Pripravujeme

1. a 2. 4. 2009 Jarný lúčik - prednes poézie a prózy žiačikov MŠ
SNP a MŠ Cintorínska
7. 4. 2009 Beseda o knihe PSÍK ARI s herečkou a autorkou knihy
Soňou Valentovou - Hasprovou, určená pre žiakov I. - IV. ročníka ZŠ
1. 5. 2009 Otvorenie turistickej sezóny v obci Topoľčianky
14. 5. 2009 Rozpoviem Vám rozprávku - prednes prózy žiakov V.
ročníkov základných škôl Zlatomoraveckého okresu
- kultúra -

PNárodný
O Zžrebčín
VÁ
NKA
Topoľčianky, š.p.
a obec Topoľčianky
si Vás dovoľujú srdečne pozvať
"Deň otvorených dverí"
a
"Otvorenie turistickej sezóny"

1. máj 2009
Tradičné podujatie v tradičnom dátume

Program obce Topoľčianky
O dobrú náladu a príjemnú atmosféru občanov a návštevníkov
Topoľčianok sa pestrým programom v dopoludňajších hodinách od
10.00 - 13.00 hod. postarajú žiaci ZŠ a miestne súbory:
Žiaci Základnej školy v Topoľčiankach sa predstavia programovým pásmom pesničiek, básničiek a tancov. Ďalej vystúpi:
Dychová hudba PODHRUŠOVAN,
Folklórna skupina TOPOĽNICA,
Mládežnícky dychový orchester TOPOĽANČEK a
country skupina TRAMP SONG.
V čase od 13.30 prebieha Slávnostný galaprogram NŽ.
V popoludňajších hodinách od 16.30 hod. Vás opäť potešia country pesničky skupiny TRAMP SONG.
Navštíviť môžete v centre obce OBECNÉ NÁRODOPISNÉ
MÚZEUM, s odborným výkladom jeho správkyne v čase od 09.00
- 15.00 hod. Múzeum si v tomto roku pripomenie 25. výročie
svojho vzniku.
Občerstviť sa budete môcť v stánkoch podnikov sídliacich v Topoľčiankach:
Lesy Topoľčianky,
Vinárske závody Topoľčianky,
Global Progres - šampiňonáreň Topoľčianky,
alebo si zákúpiť ich produkty aj v darčekovom balení ako pozdrav z Topoľčianok.
Prajeme Vám príjemne prežitý deň a veľa pekných zážitkov.

Pozvánka redakcie
Dňa 20. apríla 2009 sa ODS Topoľ zúčastní XVII. ročníka
Levických divadelných dní. Je to prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s medzinárodnou účasťou detských, mládežníckych i dospelých divadelných súborov
s jedným hosťom profesionálnym, ktorým je v tomto roku
divadlo Nová scéna Bratislava s komédiou Šialené nožničky
v hlavnej úlohe s Petrom Kočišom.
Pokiaľ máte záujem, ste pozvaní 20. 4. 2009 do Domu
kultúry DRUŽBA v Leviciach na otváranie o 19.00 hod., keď
sa bude prezentovať náš ODS Topoľ s divadelnou hrou Ferdo
šéfom, alebo 23.4.2009 tiež o 19.00 hod. na predstavenie hosťov Novej scény v komédii Šialené nožničky s Petrom
Kočišom.

Zo života hornej škôlky
Všetci sa po dlhej zime tešíme na jar. Rozlúčka so zimou a vítanie
jari sa kedysi v mnohých slovenských regiónoch spájalo s vynášaním
Moreny. Táto udalosť bývala sprevádzaná vinšami a piesňami ľudí a
s našimi škôlkármi si ju už tradične pripomíname aj my.
Koncom marca sme si preto spoločnými silami zhotovili slamenú
bábiku – Morenu, naučili sme sa pieseň i riekanky. Takto vybavení
sme sa vydali na cestu k Levešu. Deti sa pri nesení Moreny striedali,
pretože každý ju chcel aspoň chvíľu podržať v ruke a niesť. Na lavičke nad potokom pri parku sme Morene poslednýkrát zaspievali.
Chvíľu nato už horiacu bábiku unášala voda dolu prúdom a my sme
už vtedy spolu so známou riekankou: Slnko, slnko, poď na naše
líčko ...verili, že jar sme práve takto privolali.
Adriana Fialová
riaditeľka MŠ
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Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné otvorenie jazdeckej,
turistickej a chovateľskej sezóny

„Tradičný deň otvorených dverí“,
ktorý sa bude konať v areáli historickej jazdiarne Národného žrebčína.
Počas celého dňa je pripravený bohatý program, ktorý vyvrcholí Galaprogramom.
Jedinečný a najväčší chov
vzácnych historicky cenných plemien koní – Národný žrebčín
Topoľčianky opäť vo veľkom štýle
otvára svoje brány. Tradične sa v
Národnom žrebčíne Topoľčianky
koná v poradí už IX. ročník Dňa
otvorených dverí – 1. mája.
Aj tohto roku žrebčín pripravil bohatý program pre malých,
ale i skôr narodených milovníkov
najušľachtilejšieho zvieraťa na
svete - koňa. Brány žrebčína sa
otvoria o 9,00 hod. Návštevníci si
doobeda budú môcť prezrieť
múzeum chovu koní, historickú
jazdiareň, zhliadnuť verejné tré-

ningy športových koní, či vychutnať jazdu v sedle, alebo v koči.
Poobede bude nasledovať
slávnostný galaprogram: štvorylka s lipicanmi, klasická jazdecká
škola, záprahové ukážky, drezúra
a mnoho iného....
Národný žrebčín bol zriadený
v roku 1921. Dnes chová 550
koní, piatich plemien (lipican,
hucul, shagya-arab, slovenský
teplokrvník a arabský plnokrvník). Každoročne slovenskú
Mekku koní navštívia desaťtisíce
turistov z domova a zahraničia.

PROGRAM:
09.00 hod. Sprístupnenie múzea chovu koní a jazdiarne
10.00 hod. Verejné tréningy športových koní
Vozenie detí na koni
Možnosť jazdy kočom
Sprievodné kultúrne podujatia
13.30 hod. Slávnostné otvorenie DOD 2009
13.35 hod. G A L A P R O G R A M
-

ukážky plemien chovaných v NŽ Topoľčianky
športové vystúpenie voltížneho, parkúrového a drezúrneho tímu
Národného žrebčína
ukážky záprahového jazdenia
klasická topoľčianska škola s lipicanskými žrebcami, štvorylka
občerstvenie a parkovanie zabezpečené, vstup zdarma

Srdečne Vás pozývame.

Turbo kone zo Slovenska
zvíťazili v Albertovci...
Záprahová sezóna sa začala. Otvorená bola záprahovými halovými pretekmi v českom Albertovci. Konali sa
presne vo „Valentínskom termíne“ 14.02.2009. Na svoje si
prišli obdivovatelia jednozáprahov, dvojzáprahov a nechýbali
štvorzáprahy
s
prívlastkom „kráľovskej disciplíny“.
Usporiadateľom
bol
Žrebčín Albertovec. Tam sa v poradí už v treťom ročníku stretli
významní záprahoví jazdci z Českej republiky, Poľska a farby slovenskej vlajky obhajovali reprezentanti z Národného žrebčína
Topoľčianky.
HALOVÉ PRETEKY
Už od piatku prichádzali ekipy do Albertovca. Trinásť českých
jednozáprahov otvorilo v sobotu
halové čiastkové - záprahové
preteky. Atmosféra v hale bola
výborná. Tribúny s kapacitou cca
250 miest na sedenie a niekoľko
desiatok miest na státie boli obsadené do posledného miesta.
V súťaži dvojzáprahov s medzinárodnou účasťou nastúpilo dovedna 15 dvojzáprahov. Z
Národného žrebčína nastúpila
trojica jazdcov Miroslav Matúška,
Pavol Gašpar a nádejný talentovaný Martin Zákršmíd. Ako inak,
zapriahali lipicany z Národného
žrebčína. V plejáde plemien to
boli jediné lipicany, ktoré sme počas halových pretekov mali možnosť vidieť. Celkovým víťazom

dvojzáprahov sa stal Miroslav
Matúška s výsledkom 197,24
sekúnd.
KRÁĽOVSKÁ DISCIPLÍNA
Na začiatku súťaží to v hale
doslova vrelo. Každý sa snažil obsadiť si najvhodnejšie miesto a
sledovať výkony štvorzáprahov,
ktoré sú divácky veľmi atraktívne
a obľúbené. Zvláštnosťou týchto
pretekov bola možnosť štartovať
v štvorzáprahoch s koňmi, ktoré
absolvovali súťaž dvojzáprahov.
Miroslav Matúška spriahol štvoricu lipicanských žrebcov Maestoso
X.- 32, Conversano VI.-35,
Conversano VI.-8 a Siglavy XI.12. V súťaží sa stretlo päť štvorzáprahov. Jazdci predviedli skvelé
výkony, ktoré spolu s výkonom
komentátora Libora Ziegla vyburcovali publikum. Miroslav
Matúška v oboch kolách predvie-

dol svoje majstrovské umenie.
Nielen obratnosť koní, ich prijazdenosť, ale aj dynamická jazda s
vynikajúcou kondíciou a psychickou vyrovnanosťou štvorzáprahu mu zabezpečila prvenstvo v
oboch kolách. S údivom obecenstva docválal do cieľa v rekordnom
čase. „ Slovensko má asi TURBO
KONE “, konštatoval vynikajúco
disponovaný komentátor. Spokojnosť a radosť z víťazstva sa pri

dekorácii zračila na tvári Miroslava
Matúšku.
Dúfajme, že vydarený úvod
sezóny, dobrá zimná príprava,
stabilný tím jazdcov a skvelých
koní z Národného žrebčína, vedených
trénerom
Josefom
Hroudom, sú predzvesťou kvalitných výkonov v nasledujúcich
záprahových podujatiach.

Gazdovské
mlieko
z Národného žrebčína

Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky ponúka možnosť zakúpenia si kvalitného surového kravského mlieka. Predaj sa uskutočňuje v pondelok, stredu a piatok
od 8,00 hod – 8,30 hod.
v priestoroch vstupu do jedálne
Národného žrebčína. Mlieko si
môžete objednať deň vopred
u pani Eriky Kovalčíkovej.
Cena za 1 liter mlieka je
0,50 centov.
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USKUTOČNILO SA

Náš karneval
Fašiangy, to je čas karnevalov,
zábavy a veselia. Aby i naše deti
vedeli, aké pekné tradície sa spájajú s týmto časom, pripravili sme
pre ne v spolupráci s miestnym
kultúrnym strediskom fašiangový
karneval. Šikovné ruky mamičiek
pripravili rôzne kostýmy a tak sa
z našich detí stali princezničky,
lienky, víly, kovboji, piráti...
Po posledných úpravách účesov a kostýmov bola promenáda
masiek pred rodičmi, starými rodičmi, ktorí odmenili všetky
masky potleskom a sladkým darčekom. Ďalšia odmena čakala
deti v podobe veselého klauna,
ktorý všetkých zabával počas celého karnevalu. Detská radosť
bola veľká, všetci chceli tancovať,

súťažiť a tešiť sa z karnevalu.
S veselým klaunom si vyskúšali
rôzne tance, a k najkrajším zážitkom patrili momenty, keď sa deti
usilovali: zladiť ruky a nohy s tónmi disco-hudby.
Nezabudli sme ani na občerstvenie. Napečené dobroty od
mamičiek, starých mám plne
uspokojili nielen deti, ale i dospelých. Atmosféra bola príjemná a
nikto z nás neľutoval vynaloženú
námahu pri organizovaní karnevalu. Veď nás odmenili rozžiarené
detské očká.
Ďakujem rodičom, p. Chrenovej, p. Brandtovej, p. Laktišovi
a ostatným , ktorí sa pričinili o to,
aby sa náš karneval vydaril.
Ľubica Pavková
riaditeľka MŠ na Ulici SNP

Strom premien
Deti z Materskej školy na ulici SNP v Topoľčiankach Vás srdečne
pozývajú na 7. ročník medzinárodnej environmentálnej výstavy výtvarných prác detí predškolského veku „Strom premien“, ktorú spoločne otvoríme pri príležitosti Dňa Zeme. Tešíme sa na Vašu návštevu
v priestoroch našej materskej školy 23. a 24. apríla 2009 od 10:00 do
16:00 hod.
Zuzana Siklienková

Príprava detí na výstavu,

autor fotografie: Zuzana Siklienková

Ako sa liahli húsatká

Keď sa končí zima a sniežik
pomaly mizne z polí a záhrad,
husi začínajú znášať vajíčka, aby
sa z nich mohli na jar vyliahnuť
malé húsatká. Hus obyčajne
zniesla 10-12 vajíčok. Keď zniesla posledné vajíčko a púšťala pri
tom páperie, oznamovala, že
chce na vajíčkach sedieť.
Naša starká, vždy, keď sa blížil mesiac marec, zniesla z povale
veľký prútený „husací“ kôš.
Vystlala ho slamou a položila doň
vajíčka, na ktoré sa hus posadila.
Po siedmich dňoch sedenia vybrala starká vajíčka spod husi do
ošietky a oproti slnku ich prezerala, či sú v nich „zárody“. Tie
vajíčka, v ktorých „zárody“ ne-

boli, zničila alebo ich uvarila pre
hydinu. Keď končil šiesty týždeň
sedenia na vajíčkach, starká znova obzerala vajíčka, či sú už „nakluvané“- puknuté. „Nakluvané“
vajíčko chytila do rúk a s láskou
sa mu prihovorila, lebo obyčajne
už z neho bolo počuť štebotanie.
Do pukliny vajíčka napľula trochu slín a položila ho naspäť pod
hus, ktorá už netrpezlivo čakala
na jeho návrat. Z popukaných
vajíčok sa vyliahli pekné žltučké
húsatká. Stávalo sa, že z vajíčka
zneseného na Mateja sa vyliahlo
poškodené húsa, ktoré volali
Matejča.
Mama hus húsatká ochraňovala a každého, kto by im chcel

Mesiac knihy...

tradične zapisujeme za čitateľov
bezplatne, ostatné deti až do veku 15 rokov platia členský poplatok 0,50 €, dospelí 2,- €. Aby
sme čitateľom novín bližšie priblížili dianie v knižnici, vrátime sa k
niektorým číslam, ktoré svedčia o
tom, že o knižnicu, a samozrejme
o knihy v Topoľčiankach je záujem. V minulom kalendárnom

Za prívlastkom mesiaca
„Marec – mesiac knihy“ stojí legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj osvety a vzdelanosti Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 - 16. 3. 1880).
Martin Hrebenda zomrel v marci.
Hoci bol slepý, natoľko miloval
knihy, že sa mu
stali osudom. Putoval po Gemeri,
Malohonte až do
Viedne, zbieral
staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Medzi
slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové
slovenské a české
knihy najmä od Návšteva detí ZŠ v obecnej knižnici
vydavateľov
Gašpara Fejérpataky Belopo- roku bolo do knižnice zapísaných
tockého z Liptovského Mikuláša 376 čitateľov, z toho bolo 174
a Karla Amerlinga z Prahy. Zaslúžil detí. Knižnicu navštívilo spolu 2
sa tým o rozvíjanie slovenského 864 čitateľov, ktorí si spolu vyponárodného povedomia a života v žičali 9 625 výpožičiek. V minuobdobí národného obrodenia. lom roku sme nakúpili 366 kníh
Rozširovaním obľúbených kalen- v hodnote 89 200,- Sk.
dárov a populárnej spisby medzi Darovaných kníh sme zapísali
pospolitým slovenským ľudom sa 133. Stav knižničných jednotiek
zaslúžil, že aj chudobní a nevzde- ku koncu roka 2008 bol 11 754.
laní ľudia spoznávali knižnú kul- Keďže v knižnici je zriadený verejtúru a získavali prehľad o verej- ný internet, počet návštevníkov
nom dianí. Svoju súkromnú na internete bol 2 529.
Možno sú to iba čísla, ale pre
zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému nás, ktorí v knižnici pracujeme a
Gymnáziu v Revúcej. Marec - me- denne prichádzame do styku s jej
siac knihy bol prvýkrát v bývalom návštevníkmi, sú to čísla zaujímaČeskoslovensku vyhlásený v roku vé. Skrýva sa za nimi množstvo
1955 na počesť Mateja Hrebendu otázok, hľadania kníh a informáa ako snaha o udržanie a podpo- cií, ale zároveň aj učenia sa. Je to
renie trvalého záujmu o knihy, naša práca a my ju máme rady so
ktorá je takisto aj snahou Obecnej všetkou rôznorodosťou, ktorú
knižnice v Topoľčiankach. V me- nám prináša nielen v mesiaci masiaci marec už tradične deti ma- rec, kedy sme k tým knihám
terských škôl a základnej školy všetci možno trošku bližšie, ale
navštevovali knižnicu, aby mali po celý rok.
M. Brandtová
možnosť bližšie zoznámiť sa s
knihami a dianím v nej. Prváčikov
ublížiť bola schopná uštipnúť. husi. Starká ich na jeseň vykrmoKeď húsatká trochu podrástli vala kukuricou. Dve z nich sme
a vonku hrialo jarné slniečko, zjedli na hody a postupne ďalšie.
starká vyhnala hus na zelenú pa- Na plemä nechala starká jedného
šu. Za ňou vyšli v rade i húsatká. gunára a dve husi, aby mala na
Mama hus ich vodila a ukazovala ďalšiu jar väčší kŕdeľ.
im ako si majú uhrýzať z trávičky.
Na paši ich strážili malé
deti. To bola ich práca,
keď prišli zo školy.
Stráženie si spestrovali
rôznymi hrami, naháňaním a schovávaním
sa.
Húsatká sa dokrmovali nadrobno posekanou žihľavou zmiešanou so šrotom, vďaka čomu lepšie rástli. Z
malých húsatiek po čase vyrástli veľké biele Autor textu a fotografie : T. Bieliková
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Tip na jarnú vychádzku
Prírodná rezervácia Bujakov vrch
Prístup autom na chatu Vojšín (východne od Veľkej Lehoty) a odtiaľ peši značeným náučným turistickým chodníkom necelé 2km.
Prírodnú rezerváciu tvoria dve samostatné lokality s koncentrovaným výskytom chráneného a ohrozeného druhu flóry Slovenska ponikleca veľkokvetého (Pulsatilla grandis). Táto rastlina európskeho
významu tu vytvára niekoľkotisícové populácie.

Text a foto: Ing. Marián Mokráň

Maturita 2009
Skúste si zaspomínať na staré časy. Pamätáte si ešte na to, ako ste
(z)maturovali? Báli ste sa, mali ste ťahák alebo ste boli všetko naučení? Viete ešte, na akú tému ste písali sloh? Ktorú z tohtoročných tém
by ste si vybrali? Úvahu o environmentálnych problémoch, diskusný
príspevok o Ťapákovcoch v nás i okolo nás, rozprávanie o tom, ako
ste odišli, hoci ste mali zostať alebo umelecký opis zimy?
Tohtoroční maturanti majú za sebou písomnú časť ich maturitnej
skúšky. Absolvovali testy resp. slohy zo slovenského jazyka, prípadne
jazyka národnostnej menšiny, cudzieho jazyka a matematiky. O dva
mesiace, v máji, ich čaká ústna časť maturitnej skúšky, od ktorej bude
záležať ich (ne)prijatie na vysoké školy. Držme im palce!
- za maturantov M.Č. -

Členovia fotoklubu
FoTOP vystavujú ...
Dvom členom topoľčianskeho fotoklubu
FoTOP Ivanovi
Kľučiarovi a Ing.
Mariánovi Mokráňovi
sa dostalo tej cti a ich
fotografie chránených rastlín blízkeho
okolia sa stali súčasťou „Expozície hornín
a nerastov horného
Požitavia v Obyciach”
(na obr.) .
Táto výstava, ktorá pozostáva z 13 fotografií, sa podarila
vďaka podpore starostky Obýc pani
Helene Filipčíkovej.
Text a foto: Ing.
Marián Mokráň

Koniec kina

Obecné zastupiteľstvo pri OcÚ v Topoľčiankach na svojom decembrovom zasadnutí rozhodlo o ukončení prevádzky Kina Národný dom
v Topoľčiankach. Dôvodom ukončenia prevádzky bol fakt, že rozdiel
medzi nákladmi na kino a vybranými peniazmi za vstupné bol vždy
väčší a OcÚ, ktorý je majiteľom kina, už nevládal každoročne doplácať
niekoľko desiatok tisíc na jeho prevádzku. Do kina v poslednom čase
chodilo vždy menej a menej divákov, a tak sa kino stalo pre obec
nerentabilným. Okrem toho zariadenie – premietacie stroje, ozvučenie, sedadlá a vlastne všetko je zastaralé a potrebovalo by to rekonštrukciu. A keďže návštevníkov je stále menej, niekoľko stotisíc do
rekonštrukcie vložených by sa ani nevrátilo.
A tak nám nič iné nezostáva, len sa smutne poohliadnuť za zariadením, ktoré definitívne končí. A je to škoda. Veď do kina chodili
deti už od materskej školy, žiaci základnej školy si tiež mohli vybrať
primerané tituly – od rozprávok cez animované filmy, dobrodružné,
skrátka primerané tituly. Stredoškoláci si cez víkendy pozreli zaujímavé veci. Neboli to len „americké krváky“, ktoré kazili mládež. Výber
bol pestrý a každý si mohol nájsť svoj žáner. A teraz ? Vysotili sme
túto tínedžerskú skupinu cez soboty a nedele do miestnych pohostinstiev, lebo inde v našej obci nemajú kde ísť. A „deti“ od 14 do 18
rokov sú veľmi zraniteľné a ľahko ovplyvniteľné. No čo už ?
Obec stratila svoj kredit mestečka a prispôsobila sa priemerným
dedinám. Neprajníci kina tvrdia, že bolo platené z našich daní. Áno.
Všetko ide z našich daní. Len treba rozlišovať, čo má aké hodnoty.
Chcem sa nakoniec úprimne poďakovať starostovi obce a členom
obecného zastupiteľstva za ústretovosť, trpezlivosť, ochotu a dobrú
vôľu a za to, že podržali kino v takomto čase, keď na nič nie sú peniaze a všetko pomaly zaniká.
Ešte raz vďaka a definitívne – ZBOHOM KINO.

A odkedy vlastne naše kino fungovalo ?
Pán František Beňuš si na začiatky spomína takto:
„ Dňa 28. júla v roku 1923 prišiel do Topoľčianok prvý prezident
Československej republiky Tomáš Garique Masaryk, ktorý si zvolil za
svoje letné sídlo práve Topoľčianky. A jeho príchodom začína u nás
svoju epochu aj film. A keď teda letoval pán prezident u nás, tak pre
občanov Topoľčianok sa premietali filmové predstavenia v jazdiarni,
čiže v lovarde, ako ju nazývali starší občania. Premietali sa tam predovšetkým české filmy a to veselohry a tiež filmy z dedinského
prostredia, ktoré sa vtedajšiemu obecenstvu páčili najviac. Jazdiareň
bola vždy zaplnená a takto sa vlastne občania zoznámili so strieborným plátnom. Filmové predstavenia boli vždy bezplatné – bol to darček od pána prezidenta.
Potom, keď v roku 1933 bola dokončená stavba Národného domu podľa schváleného projektu, samozrejme sa v ňom otvorila aj
veľká sála, ktorá slúžila pre zábavy, divadlá a na javisku tejto sály
bolo umiestnené aj biele plátno na premietanie filmov. Keď tento
spomínaný ND vylicitoval podnikavý nový hostinský Baťala, zaopatril
na premietanie nový premietací stroj a prvým premietačom bol pán
Farkaš zo Zlatých Moraviec. Filmy sa objednávali vo filmovom stredisku, skadiaľ ich k nám posielali vlakom na železničnú stanicu. Zo stanice ich potom na ručnej káre prevážali do kina. Bola to hlavne rodina Ferejová „Litvajová“ z uličky. Spomínaný Farkaš premietal filmy
ešte aj za Slovenského štátu, pomáhal mu pritom aj Karol Belica
„Šimrdeľ “a zaúčal sa pri ňom aj Ján Chladný „Svitaj“ a tiež Leo
Grzyb. Títo teda po Farkašovi premietali. Po nich premietal Fero Beňo
zo Žitavian, tomu pomáhal jeho syn Maroš. Premietal aj Jožko Benč
„Ferinov“ a tiež Gajdoš zo Žitavian. Nateraz premietal filmy Janko
Krta až do uzatvorenia kina.
Cez vojnu kino nefungovalo, lebo nebola elektrina. Po vojne sa
zase začalo premietať. Pred každým filmovým predstavením bol tzv.
žurnál, noviny zo sveta, prípadne nejaká predohra. Za Slovenského
štátu sa na začiatku tohto žurnálu ukázalo na plátne trojvŕšie, čiže
Tatry. Po vojne chodili k nám filmy z ruskej tvorby, väčšinou bojové
a neskôr európske a americké. Po druhej svetovej vojne Národný dom
prestavali, reštaurovali ho a aj kinosálu, umiestnili v nej široké plátno
a keďže sa v roku 1982 postavil nový kultúrny dom s veľkou sálou
a javiskom, tak sála v Národnom dome ostala už len ako kinosála.
Voľakedy bol v sále aj balkón, ktorého tretinu zaberala premietacia
kabína. Keď balkón zrušili, kabínu posunuli ďalej. Dnešné premietacie
stroje majú asi 40 rokov“.
Takto si spomína na začiatky kina pán František Beňuš.
Marta Mrázová
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Zo života FoTOP
V piatok 6.
marca
2009
usporiadal fotoklub FoTOP v KD
To p o ľ č i a n k y
prednášku Dravé
vtáky Slovenska. Zavítal medzi
nás RNDr. Stanislav Harvančík,
ktorý patrí k známym popularizátorom prírody, je uznávaným fotografom, členom Slovenského
klubu fotografov prírody, autorom publikácie Dravé vtáky
Slovenska vo fotografii, rozprávkovej knihy Príbehy uja Stana
s vtáčatami v lese, spoluautorom
významného
ornitologického
diela Rozšírenie vtákov na Slovensku a dodnes publikoval okolo
800 populárnonáučných a odborných článkov v miestnej
i celoslovenskej tlači.
Priatelia dobrej fotografie
a milovníci prírody z Topoľčianok
a blízkeho okolia si mohli prezrieť
prezentáciu tvorby jedného z najlepších slovenských fotografov
prírody, ktorý sa s nami podelil

Z matričných
záznamov roka
2008
Počet občanov k 1.1.2008: 2858
Počet občanov k 1.1.2009: 2821
z toho žien: 1 217, mužov: 1 136
detí a mládež do 18 rokov: 468
Priemerný vek:
40,42 roka
Deti do 15 rokov: 346
z toho dievčatá: 164, chlapci: 182
Deti od 16 do 17 rokov: 122
z toho dievčatá: 65, chlapci:
57
Občania od 18 do 98 rokov: 2 353
z toho ženy: 1 217, muži: 1 136
Cudzinci s trvalým pobytom na území
našej obce 15
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská:
dospelí: 2 448, deti: 351
Národnosť česká: dospelí: 10, deti: 1
Národnosť maďarská: dospelí: 9
Národnosť iná: dospelí: 2
Narodených celkom: 22
z toho chlapcov: 11, dievčat: 11
Zomrelo celkom: 48
z toho mužov: 25, žien:23
Najstarší občania:
Mária Laktišová nar. 3.5.1908
Valéria Velbová nar. 3.5.1913
Sidónia Foltánová nar. 3.7.1913
Štefánia Fridrichová nar. 27.12.1913
Františka Petrovičová nar. 21.1.1915
Eugénia Jurášeková nar. 14.3.1915
Amália Bltová nar. 20.12.1916
Anna Kazíková nar. 9.9.1917
Ján Kadiš nar. 1.9.1918		
Sobáše:
Obec Topoľčianky – matrikárka obce
zapísala do knihy manželstiev v obci
Topoľčianky 70 sobášov
Z celkového počtu 70 sobášov bolo
22 sobášov našich občanov:
Vypracovala: Mária Partlová

Výročné valné
zhromaždenie
urbárskeho spolku

Dr. Harvančík (vpravo) s účastníkmi podujatia

o skúsenosti zo svojej viac ako
tridsaťročnej praxe.
Účastníci podujatia si mali
možnosť prezrieť jedinečné zábery kompletnej zbierky fotografii
všetkých na Slovensku hniezdiacich ako aj vyskytujúcich sa dravých vtákov spolu s odborným
výkladom ornitológa, ochranára
a fotografa v jednej osobe. Výber

foto: R.Siklienka ml.

niekoľkých fotografii S. Harvančíka si môžete pozrieť na stránke
fotoklubu FoTOP Topoľčianky
www.fotop.sk.
Naším zámerom do budúcnosti je usporiadať aj ďalšie zaujímavé stretnutia s významnými
osobnosťami slovenskej fotografie.
Ing. Radimír Siklienka

Nahliadli sme do matriky
september 2008 – marec 2009

Narodili sa:
Leo Šajbovský, rodičia František a Zuzana Šajbovskí, Lipová 9
Samuel Sahaj, rodičia Michal a Ing. Tatiana Sahajoví, Holešovská 32
Lea Štreitová, rodičia Eva a Matúš Štreitovi, Hlavná 289
Alexander Lodňánek, rodičia Samuel a Elena Lodňánekoví, Hlavná 78
Andreaj Kováč, rodičia Roman a Mgr. Viera Kováčoví, Mlynská 44
Laura Oravcová, rodičia Milan a Andrea Oravcoví, Vígľašská 3
Sobáš uzatvorili:

Marcel Géci a Darina Kováčová – 14.2.2009 v Beladiciach
Ján Bielik a Mgr. Jarmila Kováčová – 14.2.2009
Opustili nás:

Helena Géciová, Litoměřická 47, zomr. 4.11.2008 vo veku 85 rokov
Johana Mihóková, Cintorínska 30, zomr. 15.12.2008 vo veku 86 rokov
Ján Rybár, Hrádza 10, zomr. 18.12.2008 vo veku 84 rokov
Paulína Drienovská, Hlavná 43, zomr. 27.1.2009 vo veku 80 rokov
Cecília Bafrncová, Hlavná 84, zomr. 16.2.2009 vo veku 81 rokov
Martin Uhrecký, Hlavná 241, zomr. 3.3.2009 vo veku 94 rokov

II. ročník
ochutnávky
mladých vín

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov a obec
Topoľčianky zorganizovali dňa
9. januára 2009 II. ročník ochutnávky mladých vín.
Vinohradnícky rok 2008 patril pestovateľsky aj enologicky
medzi náročnejšie. Pri dobre
zvládnutej celoročnej ochrane
viniča bolo možné obrať i rekordné úrody hrozna, avšak
s nižšou cukornatosťou hlavne
modrých kultivarov. Cieľom
ochutnávky bolo stretnutie topoľčianskych vinohradníkov, vzá-

jomné porovnanie kvality vín
a výmena skúseností v spracovaní
hrozna, ale i pestovaní viniča.
Ochutnávky sa zúčastnilo 34 vinohradníkov so 44 vzorkami vín,

sa konalo 8. marca 2009. Boli
prednesené správy o činnosti urbárskeho spolku, ochrane a hospodárení v našich lesoch, ťažbe
dreva a uspokojení záujemcov o
palivové drevo. Správa dozornej
rady vyhodnotila činnosť ako
„dobrú“. Výška podielov z dosiahnutého zisku za rok 2008 činila 188 290,- Sk – 6 250,- €.
Z plánu činnosti na rok 2009 vyplynuli nasledovné fakty a úlohy:
- každý podielnik má nárok
na 5 m3 dreva
- cena 1 m3 palivového dreva
činí 560,- Sk= 18,60 €
- uspokojiť všetkých záujemcov
– objednané drevo dodať do
konca kal. roka 2009
- dodržať dodávky dreva podľa
poradovníka, ktorý bol spísaný
na VZ US 8. marca 2009 a informovať sporadicky podielnikov o jeho dodržovaní na vývesnej tabuli OcÚ.
Výboru urbárskeho spolku
treba poďakovať za činnosť,
úspešné hospodárenie, ktoré v
rozprave po istých vysvetleniach
ohodnotili účastníci VZ.
A. Lukáčová

Degustácia
vín
TopoľčiankyZO SZZ,
vinohradníci
a obec Topoľčianky
Vás pozývajú
na VI. ročník ochutnávky vín.
Ochutnávka vín sa uskutoční
v piatok 24. 4. 2009
od 16.30 do 23.00 hod.,
v sobotu 25. 4. 2009
od 15.00 do 23.00 hod.
v Dome kultúry a služieb
Topoľčianky.
Otvorenie a vyhodnotenie
súťaže sa uskutoční
v piatok o 16.30.

každému zúčastnenému vinohradníkovi bol udelený účastnícky list II. ročníka ochutnávky.
Za výbor ZO SZZ
Miroslav Toman

Autor fotografie: Ing. Jaroslav Hrdlovič
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. februára 2009
Po procedurálnych častiach
predniesol prednosta obecného úradu p. Segíň správu o plnení úloh vo
veci: - oficiálne zriadenie výdajne
stravy škôlka Cintorínska, údržba
priestorov zrušeného kina
V ďalšom bode informoval starosta p. Mesko o dianí v obci:
16.12. sa konalo tradičné predvianočné posedenie dôchodcov
30.12. bol tretí farský ples
31.12. sa konalo stretnutie občanov
pri novoročnej vatre s ohňostrojom
3.1. bol v priestoroch DKS tradičný už
15. ročník šachového turnaja
17., 24.,31. 1. sa konala postupne
Krojová , Záhradkárska a Rodičovská
zábava
21. 2. čas zábav uzavrela Fašiangová
zábava so sprievodom v obci
V obci pokračuje výstavba kanalizácie v poslednej časti ul. Lipová, príprava na stavebné povolenie odkanalizovania celej obce v náklade cca 4,3
mil. €, rekonštrukcia Hasičského domu je v procese žiadosti z fondov,
rekonštrukcia školy je v štádiu verejného obstarávania, obec podala žiadosť na projekt kamerového systému
sledovania verejných priestorov a bola podaná žiadosť z fondu min. životného prostredia na zakúpenie drtičky
na bio odpad.
Ing. B. Pavkov – hlavný kontrolór
predniesol Správu o plnení rozpočtu
obce za 2008.
Následne poslanci po rozprave
schválili rozpočet na rok 2009 ako vyrovnaný vo výške 1 265 tis. €.
V náväznosti na schválený rozpočet poslanci schválili aj programový
rozpočet 2009.
Poslanci odsúhlasili vrátenie vlast-

ných príjmov pre základnú školu a
odsúhlasili zmenu zloženia rady školy.
Následne odsúhlasili posilnenie
finančného úseku obce, pridelenie
uvoľnených nájomných bytov a
schválili sadzby predaja obecných
pozemkov na rok 2009 pri dlhodobo
užívaných plochách na 5 € / m2 a pri
iných na 12 €/m2 .
V žiadostiach odzneli nasledovné:
- dohoda o zmene zmluvy z RAFtim
na INGLAND – bola odložená na
doriešenie
- žiadosť stolnotenisového oddielu o
možnosť využívať priestory DKS –
odsúhlasená
- žiadosť p. Horňákovej o prijatie do
pomeru opatrovateľky – po posúdení
- prenájom verejného priestranstva
na zmrzlinový stánok – odsúhlasené
- pokračovanie nájmu – p. Klučiar –
priestor na výrobu perníkov – odsúhlasené
- žiadosť na úpravu verejných priestorov pred nehnuteľnosťou p. Laktiš
– odsúhlasené
- vecné bremeno na ob. parcelu
339/3 – umožnenie prístupu k nehnuteľnosti – odsúhlasené.
V časti interpelácií:
- Ing. Siklienka – informoval o problematike separovaného zberu odpadu v obci
- JUDr. Gräffová – vyzvala poslancov
na vyjadrenie nesúhlasu s pripravovaným preradením kategórie
ochranného pásma územia parku
na nižší – poslanci sa pripojili k nesúhlasu.
Z poznámok spracoval Kazík R.

Rozpočet na r. 2009
schválený OZ v Topoľčiankach dňa: 19. 02. 2009
Bežné príjmy

01.1.1 Výdavky verejnej správy
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivačná činnosť
04.5.1 Cestná doprava
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
06.4.0 Verejné osvetlenie
08.1.0 Rekreačné a športové služby
08.2.0.3 Klubové a špeciál. kultúr.zariadenia - DKS
08.2.0.5 Knižnica
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - Miestny rozhlas
08.4.0 Nábožen. a iné spoloč. sužby
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - MŠ
09.1.2. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - SpŠÚ
09.1.2. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - ZŠ
09.6.01 Základné vzdelávanie - Školská jedáleň, ŠKD
Hmotná núdza - cestovné, ZŠ
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - starším občanom, opatrovateľky
10.4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi - strava
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:

2009
v tis. Sk
20 558
2 230
1 530
2 140
10
20
11 632
38 120
38 120
2009
v tis. Sk
11 023
35
130
500
302
150
380
2 050
490
420
500
100
150
189
4 356
360
11 000
1350
15
1 594
30
35,00
35 159

Euro
v tis. €
682,40
74,02
50,79
71,03
0,33
0,66
386,11
1265,35
1265,35
EURO
v tis. €
365,90
1,16
4,32
16,60
10,02
4,98
12,61
68,05
16,27
13,94
16,60
3,32
4,98
6,27
144,59
11,95
365,13
44,81
0,50
52,91
1,00
1,16
1167,06

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
04.4.3 Výstavba - nové akcie
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Rozpočtové výdavky spolu

2009
1 000
500
1 500
1 461
38 120

33,19
16,60
49,79
48,50
1265,35

Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku
Daňové príjmy - dane za špecifické služby
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Nedaňové príjmy - administr. popl. a iné poplatky a platby
Nedaňové príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné granty a transfery
Bežné príjmy spolu:
Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky

Ekologické okienko
Zber biologického odpadu
- nebudú zriadené zberné miesta
- odpad zaneste priamo na určené miesto v blízkosti Martonovho
jarku
- v prípade záujmu budú pristavené vlečky (volajte sekretariát –
037/630 12 22)
- odpad nezmiešajte, oddeľujte lístie od konárov
- zber končí 20. apríla
Zber batérií, elektronického odpadu
- termín zberu bude oznámený vopred
Separovaný odpad
- kontajnery budú rozmiestnené v šiestich častiach obce
- v budúcnosti plánované rozšírenie zberných miest
Veľkoobjemové kontajnery
- budú k dispozícií od 20. do 24. apríla (t.j. týždeň po Veľkej noci)

Zber biologického odpadu
Aj tento rok sa v našej obci uskutoční zber biologického odpadu. Po
skúsenostiach z ostatných rokov sa však udeje zopár zmien. „Po tom,
ako sa minuloročný zber enormne predražil v dôsledku toho, že občania na zberné miesta nosili odpad aj po určených termínoch, neoddeľovali ho a dokonca niektorí doniesli aj komunálny odpad, sme
sa tento rok rozhodli nezriadiť zberné miesta,“ hovorí prednosta
obecného úradu Anton Segíň.
V prípade, že máte záujem odovzdať biologický odpad, volajte na
sekretariát obce na číslo 037/630 12 22. „Na tomto čísle vám budú
poskytnuté bližšie informácie o umiestnení zberných vlečiek, do ktorých budete môcť odovzdať biologický odpad.“ Ak sa svoj odpad
rozhodnete odovzdať svojpomocne, zaneste ho na určené miesto v
blízkosti Martonovho jarku. Na mieste dbajte na pokyny a odpad
odovzdajte iba na určené miesta.
Prednosta taktiež dôrazne prízvukuje a apeluje na občanov, aby oddeľovali lístie od konárov a zamedzili tak zbytočnému predraženiu
zberu.
Ukončenie zberu je plánované na 20. apríla. V záujme upratania
obce do 1. mája (Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne), dodržte prosím tento termín a uľahčite tým prácu obecnému úradu.
Separovaný odpad
V zmysle zákona č. 24/2004 Z. z. o odpadoch budú v našej obci na
šiestich miestach nainštalované kontajnery pre separovaný odpad
(bližšie informácie v článku „Separácia odpadu v Topoľčiankach“,
4/2008).
„Aj napriek problémom so zabezpečením firmy, ktorá bude zhodnocovať zozbieraný odpad sme sa rozhodli rozmiestniť kontajnery.
Finančná kríza neobišla ani túto oblasť hospodárstva a firmám sa už
neoplatí odpad zhodnocovať,“ vysvetľujte prednosta obecného úradu. „V prípade doriešenia situácie ohľadom separácie plánujeme v
blízkej budúcnosti rozšírenie zberných miest.“
Výzva
„Na Lipovej ulici boli v ostatných týždňoch vysadené nové stromčeky. Touto cestou by sme chceli občanov upozorniť, aby neoprávnene nezasahovali do ich rastu. V prípade nedodržania tohto nariadenia
budú všetky škody spôsobené na porastoch dané k úhrade majiteľovi domu, pred ktorým sú vysadené,“ upozorňuje Anton Segíň.
Prednosta obecného úradu taktiež zdôrazňuje apel na občanov,
aby v záujme obce a jej rozvoja v cestovnom ruchu v najbližších týždňoch venovali väčšiu pozornosť práve úprave verejných priestranstiev pred svojimi rodinnými domami. Blíži sa Deň otvorených dverí v
Národnom žrebčíne a každý z nás chce, aby si nás približne 10 000
očakávaných návštevníkov zapamätalo len v tom najlepšom a opäť
sa sem raz rado vrátilo.
Z rozhovoru s prednostom OcÚ pripravil Michal Červený
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Termíny športových a chovateľských podujatí 2009
v Národnom žrebčíne Topoľčianky, š.p
18. 04.
01. 05.
17. 05.
06. 06.
14. 06.
05. 07.
11. – 12. 07.
23. – 26. 07.
02. 08.
30. 08.
06. 09.
11. – 13. 09.
20. 09.
22. – 23. 09.
26. – 27. 09.
04. 10.
17. 10.
24. – 25. 10.
29. 12.

MERCEDES CUP – Drezúrny pohár
NŽ Topoľčianky I. kolo (1. séria)
Deň otvorených dverí
MERCEDES CUP – Drezúrny pohár
NŽ Topoľčianky II. kolo (1. séria)
MERCEDES CUP – Drezúrny pohár
NŽ Topoľčianky III. kolo (1. séria)
Dostihy
Dostihy
Majstrovstvá SR v drezúre + MERCEDES CUP
Drezúrny pohár NŽ Topoľčianky IV. kolo (2. séria)
Majstrovstvá SR v skoku – AEGON CUP parkúr
Dostihy
MERCEDES CUP – Drezúrny pohár NŽ Topoľčianky V.
kolo (2. séria)
SVP – Slovenský voltížny pohár
CAI*-A kat. 1,2,4 – Majstrovstvá SR v dvojzáprahoch,
finále medzinárodného pohára Golden Wheel Cup
MERCEDES CUP – Drezúrny pohár
NŽ Topoľčianky – FINÁLE
Challenge Cup
Finále pohára ZCHKS – parkúr
Dostihy
Hubertus
Vytrvalostné preteky
Deň otvorených dverí

Najstaršia hra v Topoľčiankach
V dňoch 6.-10. mája sa v
Topoľčiankach v Hoteli ND uskutočnia pod záštitou pána starostu Juraja Meska 18.Majstrovstvá
Slovenska v doskovej hre go.
40 účastníkov bude zápoliť
na doske 19x19. Súčasťou podujatia je aj turnaj na malej doske
9x9 a Konferencia Slovenskej
asociácie go. Víťaz hlavnej kategórie má právo na postup na

Majstrovstvá sveta 2010 v
Japonsku. Hra go vznikla pred
4000 rokmi v Číne. Popri šachu,
bridži, čínskemu šachu a dáme
bolo aj go zaradené do programu Prvých svetových hier duševných športov v októbri 2008 v
Pekingu. Bližšie informácie na
webovej stránke sago.sk
Vedúci organizačného
výboru Milan Jadroň

AKO SME VOLILI V 1. KOLE PREZIDENTSKÝCH VOLIEB
dňa 21. marca 2009 v Topoľčiankach
text

okrsok
č. 1

okrsok
č. 2

spolu

počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených
voličov

1152

1196

2348

počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky

587

647

1234

počet odovzdaných obálok

587

646

1233

počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

585

636

1221

percento zúčastnených voličov
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov

50,95% 54,10% 52,62%
okrsok
č. 1

okrsok
č. 2

spolu

4

5

9

GAŠPAROVIČ Ivan, doc., JUDr., CSc.

343

374

717

MARTINÁKOVÁ Zuzana

30

26

56

MELNÍK Milan, prof., RNDr.,DrSc.

12

9

21

MIKLOŠKO František, RNDr.

28

48

76

RADIČOVÁ Iveta, prof.,PhDr.,PhD.

158

161

319

SIDOR Milan, PhDr., CSc.

10

13

23

spolu odozdaných platných
hlasov

585

636

1221

BOLLOVÁ Dagmara, PaedDr.

Informácie čerpané zo zápisníc okrskových volebných komisii č. 1
a č. 2 v Topoľčiankach

Upozornenie na množiace sa nedovolené
zásahy do cestného telesa regionálnych pozemných komunikácií II. a III. triedy a výzva
na súčinnosť obcí v riešení vzniknutej situácie

Ilustračné foto: Hracia doska s rozohratou partiou ( zdroj internet )

Prehľad počasia za rok 2008
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov na m2

Január
2,7
38,4
Február
2,8
10,4
Marec
5,2
85,4
Apríl
11,5
26,6
Máj
17,0
28,6
Jún
20,9
67,5
Júl
20,7
111,5
August
21,3
30,7
September
15,0
26,0
Október
11,8
36,2
November
6,5
42,3
December
2,9
64,0
Priemerná teplota roku 2008 je 11,5 °C
V roku 2008 padlo v našom regione 567,6 litrov vody na m2.
Január 2009
- 2,4
38,0
Február 2009
0,7
59,3

Matúš Šabík

Výkonom periodických obhliadok cestnej siete II. a III. triedy sa
zistili nedovolené zásahy do cestných telies. Najčastejšie sa jedná o
nepovolené rozkopávky rôznych častí cestného telesa, zrušenie
cestných priekop a využívanie vzniknutých plôch na predzáhradky
s výsadbou rôznych krov a drevín, osádzanie stĺpov, kameňov a
rôznych pevných prekážok v krajnici cesty, uskladňovaním stavebného materiálu v cestnom telese, nepovolených vjazdov k rodinným
domom a záhradám, nepovolených prípojok inžinierskych sietí k
rodinným domom – príp. k iným objektom v obci, odvodnením
striech a spevnených plôch objektov sústredeným odtokom do odvodňovacieho systému cestných telies a pod.
Tieto nedovolené zásahy do regionálnych cestných telies sú v
rozpore so zákonom o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb.
- /cestný zákon/. Na základe uvedeného žiadame občanov o dodržiavanie príslušnej legislatívy pri realizácii jednotlivých aktivít v dotyku s regionálnou cestou, čo prospeje k požadovanému smerovaniu obce z hľadiska životného prostredia estetického výzoru obce,
ako aj k samotnej bezpečnosti cestnej premávky v dopravných prieťahoch v obci. Následne prispeje aj k obmedzeniu nutných sankčných postihov občanov zo strany príslušného cestného správneho
orgánu.
Spracované z listu Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s.
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