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Vážení spoluobčania
Využívam priestor nasledovného vydania Našich Topoľčianok, aby som sa Vám mohol prihovoriť a oboznámiť Vás s aktuálnym dianím v našej obci.
Nachádzame sa v mesiaci september 2020 a Vám sa dostáva
do domácnosti prvé vydanie
Našich Topoľčianok v tomto kalendárnom roku. Zlá ekonomická situácia súvisiaca s vyhlásenou pandémiou ochorenia COVID-19 a následne prijatými
opatreniami neobišla ani našu
obec, a tak jedno z úsporných
opatrení v rozpočte obce bolo aj
dočasné pozastavenie vydávania tohto periodika.
Obdobie, v ktorom mali obce a mestá Slovenskej republiky
na základe Nariadenia vlády SR
pozastaviť výučbu v materských
a základných školách a taktiež
prispôsobiť fungovanie mestských a obecných úradov v krízovom režime, predstavovalo aj
pre nás novú situáciu a skúsenosť, s ktorou sme sa doposiaľ
nestretli.
Riešenie každodenných pracovných povinností vystriedalo
sledovanie Nariadení vlády SR,
hlavného hygienika SR, úradu
verejného zdravotníctva či Krízového štábu OÚ Zlaté Moravce,
ktoré sme sa snažili aj aplikovať
do života obce.
Chcel by som využiť tento
priestor a poďakovať sa všetkým
pracovníkom obecného úradu
na čele s pánom prednostom za

zvládnutie úloh vyplývajúcich
z uvedenej mimoriadnej situácie, zabezpečenie každodenného chodu úradu so všetkými
kompetenciami, ktoré samospráve prináležia.
Vám, vážení spoluobčania,
chcem vyjadriť moje úprimné
poďakovanie za disciplínu a toleranciu, s akou ste pristupovali
k pracovníkom obecného úradu, nakoľko OcÚ bol určitú dobu
uzavretý a pracoval v krízovom
režime. Taktiež Vám ďakujem za
disciplínu pri nosení rúšok v snahe zabrániť šíreniu vírusu. Ale
ani uvedené pandemické ochorenie nezastavilo bežný chod
života v obci. Teším sa skutočnosti, že výstavba nového zdravotného strediska pokračovala
plynule. Jeho nové moderné
priestory a služby zdravotného
personálu budú môcť naši občania a občania okolitých obcí využívať už v roku 2021. Taktiež
som rád, že po dlhoročných rokovaniach s vedením NSK sa
nám podarilo dospieť k dohode

Z KL 23.8.2020, FS Tribeč, autor Juraj Valkovič, FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky

a dnes už finišujú práce na rozšírení vozovky cesty III/1614 smerom na Žikavu. Tento projekt je
financovaný z rozpočtu NSK
a čiastočne z rozpočtu Obce Topoľčianky. Po jeho dokončení sa
výrazne zvýši bezpečnosť cestnej premávky v tomto úseku.
Okrem investičných akcií sme sa
snažili, aby bol zabezpečený aj
kultúrno-spoločenský
život
v obci a to aj napriek zrušeniu
niektorých tradičných podujatí
(Deň otvorených dverí 1. mája,
stavanie mája, Deň matiek).
Podarilo sa nám pre Vás pri-

praviť tradičné Kultúrne leto, aj
keď v skrátenej podobe počas
mesiaca august 2020.
Taktiež chcem poďakovať
všetkým sponzorom a vedeniu
strediska Zámok Topoľčianky za
pomoc pri organizácii tohto kultúrneho podujatia.
Vážení spoluobčania, na záver môjho príspevku som veľmi
rád, že som sa Vám mohol prihovoriť touto tradičnou formou
a zaželať nám všetkým predovšetkým pevné zdravie.
Juraj Mesko, starosta obce

Stavba nového zdravotného strediska, autor foto: Ivan Kĺbik

Slovensko i Zem v roku 2020
Nie je to tak dávno, keď sme
v prvý deň roka očíslovaného
dvomi dvojkami a dvomi nulami
skúšali hádať, aký rok nás čaká.
Ale aké prekvapenia nám
pripravil život!
Iste, každý si praje hlavne
poriadny kus ľudského šťastia,
vždy podľa svojich kritérií.
Dalo sa očakávať, že hlavnou
témou bude zdravie našej planéty.
Téma rezonovala už v minulých rokoch, lebo zdravotný stav
Zeme pre náš život sa rýchlo
zhoršuje. Nie je už možné presúvať starosť na budúce generácie.

Boli sme, aj sme ľudstvo, ako
druh mysliaci a cítiaci sebecky
a bezohľadne na budúcnosť.
No aj tak nás všetkých prekvapila iná skutočnosť, podľa
ktorej si budeme pamätať rok
2020.
Nie je to žiadna veľká vec. To,
čo v tomto roku najviac rezonuje v správaní jednotlivých ľudí ,
národov, krajín či kontinentov
má rozmer 80 až 120 nanometrov (viditeľné len silným mikroskopom). Nepatrná baktéria koronavírusu COVID – 19.
Svojím pôsobením prekvapila celú ľudskú populáciu.

A v prvom momente aj vystrašila. Malá baktéria a dokáže prekonať každú hranicu či kontinent.
Najskôr sme museli prekonať prekvapenie, že taký malý
organizmus za niekoľko dní sa
dokázal dostať všade, kde je človek. Potom sme sa snažili o zastavenie samých seba. Neskôr
sme podľahli pocitu, že to máme
za sebou. A dnes čelíme novému, ešte silnejšiemu náporu.
A učíme sa. Ako sa chrániť,
koho najviac chrániť a hlavne
zodpovednosti.
Nepreceňovať a ani nepod-

ceňovať, to znamená, byť zodpovedný. Za seba, za našich blízkych, za rodných i cudzích.
Tento rok sa ešte nekončí.
Ale iste bude nazývaný rokom
pandémie koronavírusu.
Nech je aj rokom, kedy si
musíme zvyknúť na to, akí sme
zraniteľní. Aký krehký je pocit
sebavedomia ľudstva. A to nás
môže naučiť chrániť zdravie svoje i zdravie Zeme, ktorá je naším
domovom.
Nech je aj tento rok 2020
našou školou zodpovedného
života.
R. Kazík - šéfredaktor
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie XIII.)
Anna Mária Rákoczi (1627- ?,
po r. 1660, Viedeň) bola šľachtičnou, dedičkou mnohých panstiev
vrátane Topoľčianok a rehoľníčkou.

Genealógia

Grófka Anna Mária (Annamária) Rákoczi sa narodila v roku
1627 do rodiny grófa Pavla Rákocziho (1596-12.3.1636) a jeho
manželky grófky Anny Pethe
(?-25.7.1637). Po otcovej smrti v roku 1636 odišla s matkou
a bratom Ladislavom do Viedne,
kde na Himmelpfortgasse mali
Rákocziovci rezidenciu. Ešte za života matky bola daná do výchovy
v neďalekom kláštore.

Tajomné Lehnice

Okolo jej účinkovania ako rehoľníčky je viacero nepresností.
Často sa spomína karmelitánsky
kláštor v „Lehniciach“, stotožnený s Lehnicami na Žitnom ostrove. Tam, a ani v okolí však nikdy
nebol karmelitánsky kláštor. Pôvod tejto informácie - o kláštore
v Lehniciach je v inventarizačnej
správe hnuteľného majetku po
nebohej Alžbete Rákocziovej na
hrade Hrušov a zámku Topoľčianky z 15.1.1708, v ktorej bola aj jedna položka, interpretovaná v minulosti ako kniha od kartuziánok/
karmelitánok z Lehníc po Anne
Márii, v originálnom inventarizačnom znení „Lechnicz Klastromi
Carthusianusok könyve No. 44,
régi Írásból álló, várban hagyattatott“. Podľa tejto položky bolo na
hrade Hrušov až 44 starých kartuziánskych kníh a k tomu podľa
inej položky ešte ďalších 24 kartuziánskych kníh. Ešte významnejšia je lokalita kláštora „Lechnicz“,
z ktorého pochádzali knihy. Ide
o obec Lechnica, v minulosti uvádzaná ako Lechnicz, po maďarsky
aj „Lehnic“, v Pieninách, na okraji
ktorej si v 14. stor. postavili kartuziáni kláštor, dnes známy ako Červený kláštor. Rákocziovci boli síce
s týmto kláštorom v úzkom vzťahu, ale iným ako rehoľným spôsobom. Po tom, čo bol v roku 1563
zrušený, sa postupne dostal do
svetských rúk. V roku 1625 kláštor
aj s majetkami kúpil od dedičov
baróna Juraja Horvátha Pavol Rákóczi. Po Pavlovi Rákoczim kláštor zdedili jeho deti Anna Mária
a Ladislav a nakoniec Ladislavova
dcéra Alžbeta, ktorá ho v roku
1699 predala nitrianskemu biskupovi Ladislavovi Mattyasovszkému, ktorý kláštor odkázal reholi
kamaldulov.

Sv. Jakub „auf der Hülben“

S tým súvisí aj otázka, člen-

kou akej rehole bola Anna Mária.
Autentické zmienky, čo sa týka jej
kláštora, a tým nepriamo rehole
uvádzajú, že bola vychovávaná
v kláštore na Himmelpfortsgasse vo Viedni, resp. že žila v kláštore sv. Jakuba vo Viedni. Na
Himmelpfortgasse sa nachádzal
kláštor, ktorý od konca 16. stor.
patril augustiniánskym kanonistkám a pri ňom bol zriadený
aj výchovný ústav pre dievčatá.
Kostol bol zasvätený sv. Agnese.
O niekoľko ulíc ďalej sa nachádzal ďalší kláštor kanonistiek
s kostolom sv. Jakuba (St. Jakob
auf der Hülben). A práve z tohto
kláštora („Viennae Austriae e monasterio Sancti Jacobi“) napísala
Anna Mária 20.8.1647 v latinčine list svojmu strýkovi Jurajovi I.
Rákoczimu ako „deo dicata virgo
ad divum Jacobum“ (Bohu zasvätená panna u sv. Jakuba) - už viac
ako štyri roky čakajúca na dovolenie pristúpiť k slávnostným sľubom. Tie mala zložiť po ročnom
noviciáte, ako to bolo obvyklé,
ale prekážkou bol nedoriešený
problém s venom. Do noviciátu
vstúpila v roku 1642 a rehoľníčkou sa chcela stať z vlastnej vôle,
a naopak, evidentne proti vôli
strýka. Vyznáva sa: „Keďže bez
pochybnosti z osobitného božieho podnetu a vnuknutia Ducha
Svätého, po zvážení ľudskej krehkosti a tiež po častejšie ako často
diskutovanej nestálosti tohto
sveta som si zvolila tento môj časný život v stave rehoľnom prežiť
a v ňom až do konca pevne vytrvať“. V liste znova prosila strýka,
aby jej vyplatil dedičský diel po
nebohých rodičoch, ktorý musí
priniesť do kláštora ako podmienku pripustenia k slávnostným sľubom. Vysvetľuje, že “silou
štatútov posvätného stavu nie je
možné, aby som sa úplne zaradila do ctihodného spoločenstva
panien …, ak sa najprv nestanem
účastná podielmi môjho majetku,
čiže dedičstva podľa práva“.

Anna Mária v spomienkach

Anna Mária nakoniec svoje
túžené rehoľné povolanie dosiahla, ako to dosvedčujú viaceré
neskoršie správy. Zmienky o nej
sú v denníku jej brata Ladislava, ktorý ju v kláštore sv. Jakuba
niekoľkokrát navštívil. Posledná je z roku 1658, kedy sa končí
aj jeho denník. Ďalšia zmienka
o nej je aj v zápiskoch Johanna
Müllera, diplomata, ktorý v roku
1660 navštívil kláštor sv. Jakuba,
v tej dobe slávny pre svoj hudobný orchester a spomína krásny
soprán sestry (pozn. sesternice)
Juraja II. Rákocziho, sedmohradského kniežaťa. Anna Mária teda

prežila väčšinu svojho života vo
Viedni. Ako sirota bola vychovávaná v kláštore augustiniánskych
kanonistiek na Himmelpfortgasse, potom ako rehoľníčka tej istej
rehole žila v neďalekom kláštore
sv. Jakuba. Oba tieto kláštory
a kostoly boli v rámci jozefínskych
„reforiem“ koncom 18. stor. zrušené a zbúrané, resp. prestavané na
obytné budovy. Na Annu Máriu
sa však nezabudlo a s odstupom

stáročí sa dostala do miestnej
tradície, ktorá videla za vznikom
škapuliarskeho bratstva v Topoľčiankach jej spiritualitu a vplyv
na jeho zakladateľku Alžbetu Rákocziovú. Anna Mária však nebola
karmelitánka a tiež zomrela zrejme podstatne skôr, ako bolo toto
bratstvo u nás založené.
Ing. Ivan Lukáč,
Historický klub OZ Park Topoľčianky

ŠKOLA SA ZAČALA...

V posledných prázdninových
dňoch sa už mnohí z nás, učiteľov
i rodičov, zamýšľali nad tým, aký
bude začiatok nového školského
roka.
Taký ako po ostatné roky alebo podobný ako záver predchádzajúceho? Ukázalo sa, že ako
netradične sa školský rok skončil,
tak netradične sa aj začal. Sprevádzalo ho množstvo opatrení,
ktoré súviseli s momentálnou
situáciou spôsobenou šírením
sa vírusu COVID-19. Všetky opatrenia boli vopred zverejnené na
stránke školy, kde sa mohli s nimi
rodičia a žiaci oboznámiť a byť na
všetko pripravení.
Z tohto dôvodu žiaci vstupovali do budovy školy tromi vchodmi, kde si pri vstupe dezinfikovali
ruky a ich kroky smerovali rovno
do tried. Žiaci 2. stupňa dokonca
povinne s rúškami na tvárach aj
v triedach.
Na školskom dvore zostali
len naši prváčikovia so svojimi
rodičmi. Netrpezlivo vyčkávali pri
svojich budúcich pani učiteľkách,
aby po zaznení štátnej hymny
a slávnostnom privítaní pánom
riaditeľom školy Mgr. Jozefom Barátom a starostom obce pánom
Jurajom Meskom mohli vojsť do
svojich tried. Samozrejme bez rodičov, lebo aj pre nich platí prísny
zákaz vstupu do budovy.
Medzitým starší žiaci vo svojich triedach spolu s triednymi
pani učiteľkami si tiež, ale cez rozhlas vypočuli štátnu hymnu a príhovor pána riaditeľa.

Veľmi neobvyklý bol pohľad
učiteľa na tváre detí, ktoré zdobili
rôznofarebné rúška. Tieto podľa
pokynov ministerstva školstva sú
povinní nosiť v priestoroch školy
do 30. septembra. Čo bude ďalej
nasledovať, bude známe po vyhodnotení celkovej situácie. Dovtedy je napríklad zakázané mať
telesnú výchovu v priestoroch
telocvične, organizácia vydávania
stravy v školskej jedálni sa realizuje tak, aby sa pri obede nestretávali rôzne ročníky a pod.
Tieto opatrenia je potrebné
dôsledne dodržiavať, aby sa zabránilo šíreniu vírusu a naše deti
boli chránené.
Napriek všetkým týmto opatreniam, ktoré nám skomplikovali
začiatok školského roka, sa nám
ho podarilo riadne naštartovať
a privítať na pôde školy 38 prváčikov. Celkovo navštevuje školu
353 žiakov z Topoľčianok, Hostia,
Loviec, ale i iných blízkych obcí.
O ich výchovu a vzdelávanie sa
stará 41 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
V tomto školskom roku ukončila svoju pedagogickú kariéru
pani učiteľka PaedDr. Zdenka
Samková, ktorej sa aj touto cestou chceme za jej dlhoročnú prácu s deťmi poďakovať.
Ostatným
zamestnancom
školy a našim žiakom želáme, aby
všetky náročné úlohy, ktoré pred
nami v školskom roku 2020/2021
stoja, úspešne zvládli.
(A.S.)
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Začal sa nový školský rok
v našej MŠ na Ulici SNP

Ani sa nestíhame čudovať,
ako ten čas letí, prázdniny sú za
nami a tiež dni prvého mesiaca
idú rýchlo za sebou. Tento školský
rok máme v našej materskej škole
zapísaných 58 detí, čo je plný počet. Pre najmenšie deti je to veľmi
významný mesiac, kedy začínajú
tráviť prvé dni bez svojich blízkych v spoločnosti nových detí,
učiteliek.
V škôlke ich čakalo plno hračiek, kamarátov, pesničiek, hier,
ale i nový režim. Niektorým vyhŕkli aj slzičky, ale adaptačné problémy už máme za sebou. Vieme,
že rodičia nám zverili svoje deti
vo viere, že sa v materskej škole
veľa naučia a vychováme z nich
šikovné deti. Poslaním materskej

školy je dopĺňať rodinnú výchovu
o výchovno-vzdelávaciu činnosť
zameranú na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa. Učenie skúsenosťou, vlastnou aktivitou a zážitkom v kontexte reálneho sveta
pokladáme za overený recept.
Silné autentické zážitky, precítenie toho, čo chceme, aby si dieťa
osvojilo, preskúmanie a ohmatanie všetkými zmyslami sa pokladá
za najistejšiu cestu skutočného
a efektívneho učenia.
Svoju prácu robíme s láskou,
a preto bude život v našej materskej škole i počas tohto školského
roka pre našich najmenších pestrý a rôznorodý.
Mgr. Ľubica Pavková
Bc. Zuzana Siklienková

Triedime odpady
v rámci Recyklohier
Aj naša základná škola sa zapojila do školského recyklačného
programu Recyklohry. Program
usporadúva spoločnosť ASEKOL
SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Cieľom projektu je zvýšiť
povedomie o triedení odpadov
u mladej generácie a tiež zaistiť
recykláciu drobných elektrozariadení v čo najvyššej miere.
V rámci projektu Recyklohry
je naša škola vybavená zbernou
nádobou na vyradené drobné
elektrozariadenia. Zberná nádoba je umiestnená na prízemí
školy.
Každý žiak môže do školy
nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (kalkulačku, elektrohračku, drobné počítačové
vybavenie, discman alebo MP3
prehrávač, ale tiež napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač ....).
Okrem toho sa uskutočňuje aj
zber použitých bateriek. Zberná
nádoba je umiestnená na prízemí
školy. Najnovšie sme sa zapojili
do súťaže Starý mobil sem. Potr-

vá od 1. 3. 2020 do 30. 10. 2020.
Za každý jeden odovzdaný mobil
získa škola 10 bodov. Zberná nádoba je na prízemí školy pod informačnou tabuľou.
Naši žiaci sa môžu zapojiť tiež
do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh
a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať.
Za nazbierané drobné elektrozariadenia, batérie a mobily
a splnené úlohy získa naša škola
body, za ktoré žiakom budeme
môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný
čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.
Rodičia a široká verejnosť,
aj vy sa môžete do Recyklohier
zapojiť. Ak máte doma vyradené
drobné elektrospotrebiče, mobily a batérie, venujte ich svojim
deťom.
Chceme aj my prispieť
k ochrane životného prostredia!
Mgr. Jana Cibiriová,
koordinátorka environmentálnej
výchovy

Ako sme trávili čas počas
mimoriadnej situácie
Keď mimoriadna situácia
spôsobená šírením koronavírusu
Covid – 19 zatvorila v marci 2020
brány všetkých škôl, aj tej našej
škôlky, znemožnila nám zaužívaný kolobeh práce, náš kontakt
s deťmi a ich rodičmi. Skrátka, aj
škôlka na Cintorínskej ulici zostala akási tichá...
Zostať v kontakte s deťmi a samozrejme pomôcť aj rodičom pri
spoločnom trávení času so svojím
dieťaťom nám umožnila naša novovytvorená stránka cez sociálnu
sieť Facebook, do ktorej sme pozvali rodičov našich škôlkarov. Po
prihlásení sa do uvedenej stránky sme im každý týždeň zasielali
týždenné témy a k nim zaujímavé
úlohy z rôznych oblastí školského
vzdelávacieho programu. Deti si
takýmto spôsobom po prvýkrát
vyskúšali „dištančné vzdelávanie“
v škôlke. Potešil nás záujem rodičov o našu aktivitu. Tešilo nás, že
deťom čítali zadania úloh z plánu
(bez rodičov by to predsa nešlo),

dokonca ich spoločne s nimi realizovali (veď o to nám išlo, zažiť
spoločnú zábavu, prácu, hru).
V žiadnom prípade sme nechceli
zaslanými plánmi aktivít spôsobovať stres v rodine z nesplnených úloh či suplovanie našej práce, veď nie každý rodič si vybral za
svoju profesiu učiteľstvo. Bol to
návod na spoločné trávenie času
s dieťaťom, návod k čomu dieťa
viesť, čím ho zaujať. Aktivity sme
vyberali tak, aby sa mnohé dali
robiť aj vonku. Rodičia si ich prispôsobovali svojim možnostiam
a podmienkam, o čom svedčila
spätná väzba v podobe komentárov a fotografií. Takto sme „spoločne“ doma zvládli pred letom
2020 prvú vlnu koronavírusu.
Dúfajme, že na druhú vlnu sme
už lepšie pripravení. Vieme, ako
sa chrániť, dodržiavame prísne
hygienické opatrenia, snažíme sa
byť zodpovední, aby sme znovu
nemuseli byť odlúčení od seba
a škôlka nezostala tichá.

Ako škôlkari rozumejú prírode
Prírodovedná
gramotnosť,
prírodovedné poznanie je obsiahnuté vo všetkých procesoch
vzdelávania a výchovy. So základmi prírodovednej gramotnosti
začíname už v materskej škole.
V rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu je možné realizovať pravidelnú edukáciu o zložkách živej
a neživej prírody, životného prostredia a vytvárať príležitosti na ich
ochranu a starostlivosť. Deti z MŠ
na Cintorínskej ulici v Topoľčiankach sa budú aj v tomto školskom
roku pokúšať urobiť ďalší krok pre
to, aby sa z pozície škôlkarov dôsledne zaoberali témou prírody
a životného prostredia, čo najviac
sa k nim priblížili a spoznávali ich
tajomstvá a krásu (aj odvrátenú
tvár). Pani učiteľky stavili na detskú zvedavosť a radosť z objavovania a spoznávania a vypracovali
projekt s názvom „Môj kamarát
strom.“ Realizáciou projektových
aktivít sa budú snažiť vytvoriť
podmienky na kreatívnu prácu
s prírodnými materiálmi, interaktívne a praktické činnosti v areáli
MŠ a blízkom parku.
Obsahom tohto projektu sú
detské aktivity zamerané na konkrétne stromy zo školskej záhrady
a parku, ktoré si vytypujú. Úlohou detí bude stromy pozorovať
a sledovať ich zmeny v priebehu
roka. Dôležité bude aj spoznať
ich názvy, význam pre človeka
a prírodu, starať sa o ne, zbierať,
čo nám ponúkajú (plody, listy,
konáriky, šišky, kôru, ihličie...).
V triede potom vytvoria kútiky,

výstavky a výtvarné práce, vyhľadajú obrázky a fotografie stromov
v knihách, naučia sa o nich básne,
piesne, riekanky a zahrajú sa aj
rôzne hry, ktoré im pomôžu si ľahšie osvojiť nové poznatky.
Pozorovať budú nielen samotné stromy, ale aj ich okolie,
vtáčiky, veveričky a pod.. Deti
si vyskúšajú aj „komunikovať
so stromami“ a navzájom im
odovzdávať informácie, ktoré si
o sebe nemôžu dať, pretože žijú
celý život na jednom mieste. Tešíme sa na to, čo detská fantázia
ďalej vytvorí.
K nezabudnuteľným zážitkom z minulého roka v tejto oblasti patrí stretnutie s lesnými pedagógmi z Lesov SR, odštepného
závodu v Topoľčiankach. Zmysluplnosť a náplň práce lesníka
či starostlivosť o vtáctvo našich
lesov, to boli témy dvoch stretnutí s Ing. Katkou Garajovou a Ing.
Miškou Pacalajovou. Názornými
ukážkami, pútavým rozprávaním,
vysvetľovaním,
premysleným
rozhovorom, ale najmä umením
skloniť sa na úroveň škôlkara si
získali náš obdiv. Tešíme sa na
ďalšie stretnutia s nimi, ktoré
nám sľúbili priamo v lone prírody.
Vtáčie kŕmidlá a spoločné miesta
ukážok v parku si stále všímame.
Týmto im chceme poďakovať za
ich prácu a pútavé rozprávanie,
podnety a skvelé zážitky.
„Lesu zdar!“
Pani učiteľky a deti
z MŠ na Cintorínskej ulici v Topoľčiankach
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Z výročnej členskej schôdze
ZO SZZ Topoľčianky
Dňa 7.3.2020 sa konala v DKS
Topoľčianky výročná členská
schôdza ZO SZZ Topoľčianky.
Zúčastnilo sa 158 členov, počas
rokovania boli odovzdané vyznamenania pre jej členov, ktorí
ukončili svoju činnosť vo výbore
ZO SZZ alebo KRK. Boli odovzdané nasledovné vyznamenania:
RV SZZ udelil vyznamenanie
II. stupňa pre Miroslava Tomana
a vyznamenanie III. stupňa pre
Ernestínu Šimekovú a Ing. Jozefa Haspru. OV SZZ v Nitre udelil
čestné uznanie pre Martu Siklienkovú, Jozefa Mašíra, Branislava
Kuklu, Ing. Vladimíra Fialu, Štefana Krajču, Mgr. Ladislava Šustáka,
Ladislava Hečka, Jána Kazíka, Jaroslava Šveca a Jaroslava Antala.
ZO SZZ Topoľčianky udelila
ďakovný list za dlhoročnú spoľahlivú prácu v pálenici pracovníkom
Jozefovi Pavlisovi a Michalovi Lukáčovi.
Bol zvolený nový výbor ZO
SZZ Topoľčianky a nová kontrolná a revízna komisia. Za nového
predsedu ZO SZZ bol zvolený
Jozef Mašír, za tajomníka ZO SZZ

Branislav Kukla, do výboru ZO
SZZ Topoľčianky boli zvolení Ján
Bielik, Ján Barutiak ml., Ing. Jaroslav Hrdlovič, Štefan Krajčo, Karol
Malý, Marta Siklienková a Ernestína Šimeková. Do kontrolnej a revíznej komisie boli zvolení Lucia
Partlová, ktorá sa stala jej predsedníčkou, Adriana Kurilová a Ján
Leckeš. Všetkým novozvoleným
členom výboru ZO SZZ a KRK srdečne blahoželáme.
Chceli by sme všetkých záhradkárov z Topoľčianok a blízkeho okolia pozvať na Výstavu
ovocia, zeleniny a okrasných
rastlín, ktorá sa uskutoční
v dňoch 2.-5.10.2020 v DKS Topoľčianky. Ak by ste sa chceli
zúčastniť so svojimi exponátmi ovocia, zeleniny a okrasných rastlín, treba ich doniesť
do DKS Topoľčianky v piatok,
dňa 2.10.2020 od 15:00 do
20:00 hod. Slávnostné otvorenie a vyhodnotenie výstavy
sa bude konať v sobotu dňa
3.10.2020 o 17:00 hod. Tešíme
sa na Vašu účasť.
Výbor ZO SZZ Topoľčianky

Detský farský tábor Topoľčianky
oslávil svoj desiaty ročník
Detský farský tábor v našej
farnosti sa konal v dňoch od 17.
do 21. augusta 2020. Vzhľadom
na situáciu nám bolo stanovené,
že v tábore môže byť maximálne
60 detí. Reálne sa prihlásilo 57
detí. K tomu treba prirátať ešte
vedúcich skupiniek. Téma tábora
bola: „Kto je Boh?“ Deti sa každý deň v rámci rannej modlitby
v kostole učili základné postoje
a správanie v kostole. Dozvedeli
sa, že v kostole vo sviatosti oltárnej je prítomný Pán Ježiš. Vysvetlili sme deťom, prečo je Pán Ježiš
na kríži. Že je to z lásky k nám a za
naše hriechy. Okrem duchovného
programu mali deti každý deň
bohatý program aktivít, súťaží a
hier. Pritom vznikali mnohé nové
priateľstvá medzi deťmi. To bolo

vidieť najmä posledný deň piatok
na záverečnom programe, na táborovej bodke, keď sa tábor končil a deti sa lúčili, čo sa nezaobišlo
bez sĺz...
Chceme poďakovať všetkým
vedúcim skupiniek, ktorí sa starali
o deti v skupinkách. Ďalej chceme poďakovať vdp. diakonovi
Branislavovi Valkovičovi, ktorý je
v našej farnosti na pastoračnej
praxi a aktívne sa zúčastnil nášho
detského farského tábora. Nesmieme zabudnúť ani na podporu Obecného úradu Topoľčianky a
CBTČ, ktoré nám zapožičalo stany.
Za stravovanie ďakujeme TATRAN
- ŠPORT Topoľčianky - vedúcemu
a pani kuchárkam. Chutilo nám!
Michal Stríženec,
kaplán Topoľčianky

4. etapa MCP Okolo Slovenska 2020
štartovala v Topoľčiankach
V dňoch 16. – 19.9.2020 sa uskutočnil 64. ročník Medzinárodných
cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA. Trasu odštartovali v Žiline
cez Banskú Bystricu, Žiar nad Hronom, Topoľčianky a ukončili v Skalici.
Prešli celkovo 672,5 kilometrov cez 125 miest a obcí a absolvovali 20
vrchárskych a 10 rýchlostných prémií.
Slávnostného štartu 4. etapy sme sa preto mohli popri trati ako fanúšikovia zúčastniť aj my, keď v sobotu 19.9.2020 o 10:45 hodine pred
Zámkom Topoľčianky štartoval 20 tímový pelotón cyklistov, v ktorom
sme mohli vidieť a podporiť svojou účasťou výber slovenskej reprezentácie a známych jazdcov z najvyššej ligy svetovej cyklistiky. Trasa
pokračovala pred Hotel Národný dom a ďalej našou obcou smerom
na Skýcov. Preteky OS patria medzi špičku podujatí vo svojej kategórii
a sme radi, že sme mohli zažiť kúsok tejto cyklistickej atmosféry.
Text: A. Chrenová, foto: J. Melicher

Kalendár plánovaných podujatí
v Topoľčiankach v nasledujúcom období
2.10.

Zberanie exponátov na výstavu ovocia,
zeleniny a okrasných rastlín
3.-5.10. Výstava ovocia, zeleniny a okrasných rastlín
15.10. Posedenie Klubu seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
24.10. Majstrovstvá západoslovenského kraja v cross behu,
areál Tatranu
12.11. Posedenie Klubu seniorov /batôžkové/
14.11. Château RunTopoľčianky, V. ročník, beh na 8 km alebo 16 km
trati najkrajšími miestami Topoľčianok
21.11. Muzikantská zábava
27.11. Požehnanie adventného venca v centre obce
28.11. Vianočné trhy na historickom nádvorí Zámku Topoľčianky
28.11. Majstrovstvá Slovenska v cyklokrose, areál Tatranu
29.11. Medzinárodné preteky v cyklokrose UCI C2, areál Tatranu
4.12. Mikulášsky fotovečer, videoprezentácia
5.12. Stretnutie detí so Sv. Mikulášom, centrum obce
6.12. Mikuláš v Národnom žrebčíne Topoľčianky
6.12. Vianočný stolnotenisový turnaj, DKS Topoľčianky
17.12. Posedenie Klubu seniorov (vianočné)
Naše Topoľčianky, decembrové, vianočné vydanie
26.12. Štefanská zábava, DKS Topoľčianky
31.12. Vatra samostatnosti a Silvestrovský ohňostroj
Vopred ďakujeme za Váš záujem a účasť
na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach!
Všetky uvedené podujatia sa budú / nebudú realizovať v závislosti od aktuálnych opatrení zavedených proti šíreniu vírusového
ochorenia COVID-19 nariadených Úradom verejného zdravotníctva
SR, týkajúcich sa organizovania akýchkoľvek verejných, športových
a kultúrnych podujatí v záujme ochrany zdravia obyvateľstva.
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FSk Topoľnica informuje
Osobitné krásy v Topoľčiankach netreba hľadať len v prírode,
ale aj v ľuďoch, v krásach zvuku
ich spevu, hudby, ba aj reči. Tento
rok sme mali len veľmi málo možností prezentovať folklórne tradície. V zime ste nás mohli vidieť vo
fašiangovom sprievode v uliciach
Topoľčianok. Bolo obdobie fašiangov a FS Topoľnica udržiava
zvyky a tradície. Tak ako každý
rok, aj teraz sme chceli potešiť a
rozveseliť našich spoluobčanov.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás privítali pri svojich domoch a spolu
s nami si zaspievali a zatancovali.
Neskôr ste nás mohli vidieť a svojím potleskom podporiť na vystúpení v rámci Kultúrneho leta, kde
sme sa predstavili s folklórnym
pásmom ,, Hora chová, hora lieči“,
v ktorom ste mohli vidieť, ako sa
vykonávalo dranie kôr.
Folklórna skupina Topoľnica
si pripomína 60 rokov od svojho
vzniku. Mali sme v pláne nahrať
nové CD s piesňami z Topoľčianok
a chceli sme usporiadať oslavy
tohto výročia. Toto sa nám vzhľadom na epidemiologickú situáciu

zatiaľ nepodarilo zrealizovať, ale
veľmi nás teší, že sa nám podarilo
vydať publikáciu ,,60 rokov Folklórnej skupiny Topoľnica“. Touto publikáciou chceme potešiť
každého, kto má záujem o krásu
folklóru z Topoľčianok. Môžete sa
v nej dočítať a tiež si pozrieť na
fotografiách rôzne zvyky, tradície,
rodinné aj dedinské udalosti, ktoré spracovala, nacvičila a odprezentovala naša folklórna skupina. O tom, kedy bude publikácia
predstavená verejne, a tiež či sa
nám podarí vydať nové CD, budeme informovať. Všetky naše aktivity sú možné aj vďaka finančnej
podpore prostredníctvom dotácií
alebo 2% dane.
Za bohatosťou a rozmanitosťou folklóru nemusíme chodiť
ďaleko. Stačí sa stretnúť so živými nositeľmi tradícií a navštíviť
folklórne podujatia v našej obci.
Tešíme sa na všetkých milovníkov
folklóru, ktorí sa na nás prídu pozrieť a tiež radi privítame medzi
nami nových členov.
FSk Topoľnica

Zo zápisnice z ôsmeho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 10. decembra 2019
V bode č. 1 a 2 Procedurálne časti – hlasovanie za program
a komisie zasadnutia
V bode č. 3 Rôzne:
- starosta - oboznámenie so štúdiou - rekonštrukcia budovy zdravotného strediska, jej zámerom je v tejto budove zriadenie domu seniorov
- p. Banský - vyčleniť miesto v obci pre nabíjanie elektromobilov
- Mgr. Orlík - Tatran šport s.r.o. zmena konateľov
- JUDr. Gräffová - pomoc nejakou sumou ľuďom v Prešove, ktorí prišli
o svoje domovy
- p. Rakovský - navrhol najskôr prerokovať VZN ohľadom daní a odpadov, aby potom mohli byť zvýhodnené samostatne žijúce osoby
a dôchodcovia
V bode č. 4 Poslanci vzali na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce za
3. štvrťrok 2019
V bode č. 5 Schválená úpravu rozpočtu obce - Rozpočtové opatrenie č.
8/2019
V bode č. 6 Schválené VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Topoľčianky aj s pripomienkami
V bode č. 7 Schválené VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Topoľčianky
V bode č. 8 Schválené VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Topoľčianky aj
s pripomienkami
V bode č. 9 Schválené VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na kalendárny
rok 2020
V bode č. 10 Schválený Dodatok č.1 k VZN č.3/2019 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín, o výške nákladov na úhradu režijných nákladov, na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni
V bode č. 11 Poslanci schválili Programový rozpočet Obce Topoľčianky
na roky 2020 – 2022
V bode č.12 Schválený Návrh prenajať nebytové priestory v obvodom
zdravotnom stredisku Topoľčianky (ambulancie lekárov a organizácií)
V bode č. 13 Poslanci schválili deň konania voľby hlavného kontrolóra
Obce Topoľčianky na deň 5.3.2020
V bode č. 14 Schválené Zverenie majetku obce nadobudnutého z NFP
do správy organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, t.j. Základnej školy Topoľčianky vo výške 84 000 €, rekonštrukcia 3 učební

na sviatky, nosili ,,bielo“. Bolo to
napríklad na polievací pondelok, na
svätodušný pondelok, na Štefana,
na Božie telo, na púť alebo na
sviatok Nanebovzatia Panny Márie
- 15. augusta. Nepísaný zákon bol,
že každá nebohá žena, aj keď stará,
bola v rakve oblečená v bielom.
Na nohách sa nosili čižmy tzv.
,,kordovánky“ ušité z tenkej kože
a na priehlavku pokrčené. V lete ženy
Deti
nosili pantofle alebo chodili bosé.
Muži nosili gate z konopného plátna, vesty z hrubého cajchu alebo
súkna. Opásané mali tkané kuchárnice a vo sviatok zas farbiarske alebo
glotové zástery. Hlavy si muži pokrývali širákom, ktorý mal v minulosti
širokú strechu, ale postupne sa strecha zmenšovala. Na jar a jeseň nosili
súkenné haleny vyzdobené šujtášmi a jednoduchými výšivkami, v zime
zas dlhé kožuchy z oviec. Ku koncu 19. storočia už muži začali nosiť
kabáty, vesty a futrované nohavice, ktoré boli vypracované krajčírmi.
Nohavice boli šité výlučne do čižiem. Čižmy mali najskôr mäkké sáry.
Neskôr obuvníci šili čižmy s tvrdšími sárami. Vpredu boli vykrojené do
srdca a vzadu do špica. Vrch čižiem bol zdobený koženým vrkôčkom,
vzadu nad priehlavkom bol hrbolček ozdobený žltými cvokmi. V lete
nosili muži na nohách pantofle.

Pracovný kroj mužský

Pracovný kroj pri varení lekváru
– 24 –

Ukážka z publikácie

Prázdninová kvapka krvi
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Topoľčiankach
v spolupráci s Mobilnou transfúznou jednotkou v Nitre pravidelne
dvakrát do roka usporadúvajú v priestoroch obecného úradu spoločné odbery krvi, aby s pomocou svojich dobrovoľných darcov pomohli
zachraňovať zdravie alebo dokonca životy tých ľudí, ktorí túto vzácnu
látku potrebujú. Tak to malo byť i tento rok. Ale nakoľko sa z dôvodu
mimoriadnej situácie Starostovská kvapka krvi v apríli nemohla uskutočniť, sme veľmi radi, že druhý hromadný odber – Prázdninová kvapka krvi našla priaznivú odozvu u mnohých obetavých ľudí. V pondelok
10. augusta 2020 prišlo a darovalo svoju krv 56 dobrovoľných darcov
- z toho 5 prvodarcov, za čo im patrí právom poďakovanie a obdiv. Neodradili ich ani zvýšené bezpečnostné a hygienické opatrenia a veríme, že sa k nim pridajú postupne noví a noví obetaví spoluobčania.
Eva Chrapková MS SČK
V bode č. 15 Schválený Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
1. polrok 2020
V bode č. 16 bola odložená žiadosť COOP Jednota Nitra o odpredaj časti pozemku par. č. 777 o výmere 27 m2
V bode č. 17 Schválená kronikárka Obce Topoľčianky na obdobie rokov
2019 – 2022 Mgr. Eva Chrapková
V bode č. 18 Schválené prijatie Municipálneho úveru - Univerzál vo výške 100 tisíc eur poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko a.s.
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Cena Národného žrebčína Topoľčianky 2020
Druhý augustový víkend sa v areáli Národného
žrebčína konali dvojdňové parkúrové preteky. Nahlásených bolo 140 jazdeckých dvojíc, čo vyústilo do
priemerne 200 štartov každý deň.
Počasie bolo letne horúce a dalo zabrať nielen
koňom a jazdcom, ale i rozhodcovskému zboru a celému organizačnému tímu. Autorom parkúrov bol skúsený staviteľ z
Čiech Ján Kopiš. Rozhodcovskému kolégiu, ktoré zabezpečilo hladký
priebeh všetkých súťaží, velila Anka Virágová, technickým delegátom
bol Ing. Kamil Šulko a ostatnými členmi rozhodcovského zboru boli
Martina Kredatusová a Patrik Mikulášik. Veľké poďakovanie patrí sponzorom podujatia, ktorí venovali výhercom zaujímavé vecné a finančné
ceny. Boli to firmy Cavalor, Agro Tami, Heineken, Brimo a Národný žrebčín Topoľčianky.
Na každý deň bolo vypísaných päť súťaží - od 90 cm pre mladé
kone alebo začínajúcich jazdcov až po stupeň S na výške prekážok 130
cm. V súťaži ZM sa zišlo 25 štartujúcich dvojíc. Najmenšiu odchýlku od
optimálneho času sa podarilo dosiahnuť Martine Hupkovej s koňom
Hladina z JK Rozálka Pezinok. Druhé miesto obsadila Bianka Švantnerová s koňom Lionell z JK Masarykov dvor. Tretiu priečku vybojovala
Malvína Karasová s koňom Rumba z JK TJ Slávia STU Bratislava.
Pokračovalo sa súťažou stupňa Z na výške 100 cm. Zvíťazila Oľga
Michalková s koňom Consulent z JK Cold Lake Horses pred Danielou
Peškovou s koňom Hella Calida z JK TJ Slávia STU Bratislava a Markom
Halom na koni Caliber z JK Slávia SPU Nitra.
Do súťaže o výške 110 cm sa prihlásilo 58 koní. Najrýchlejší čas dosiahla Zuzana Barcíková s koňom Lumen z JK Ranč Palomino Bohunice. O tri sekundy pomalšia bola Oľga Michalková s Anabellou (z chovu
Národného žrebčína Topoľčianky). Na treťom mieste skončil Alexander
Martin Genčík a kôň Can Doo z Med Gene Bratislava s 5 sekundovým
mankom na víťaza.
Nasledovala súťaž stupňa „L“ o výške 120 cm. Štartovná listina zahŕňala 39 dvojíc. 14 jazdcov absolvovalo parkúr bez trestných bodov.
Najrýchlejší bol Igor Šulek a Lafibolus z JK Ranč Palomino Bohunice.
Dve sekundy za ním zaostal Matúš Smandra na Sandro Girl z JK Freestyle Poprad a tretie miesto vybojovala Barbora Sokolová a Reyna
Wavo z JK Ranč Palomino Bohunice.
Cena Národného žrebčína Topoľčianky bola súťažou stupňa „S“ s
finančnou dotáciou 500,- euro. Najrýchlejšou dvojicou bez trestných
bodov sa stal Matúš Smandra a Sandro Girl z JK Freestyle Poprad. Tesne
za ním skončila Barbora Sokolová a Reyna Wavo z JK ranč Palomino Bohunice a tretie miesto vybojovala Oľga Michalková a Clocharde Hana z
JK Cold Lake Horses.
V nedeľu sa začínalo na 90 cm. Najlepšou dvojicou sa stal Simon
Hlocký a Przedswit XXXIV-7 Únava z JŠ Topoľčianky. Druhé miesto
obsadil Roman Mokráň na koni Dicio zo ZCHKS Topoľčianky a tretia
V bode č. 19 Žiadosti občanov a organizácií
- Helena Šabová, Peter Šabo - žiadosť o posúdenie situácie na mieste
- odložené
- Ivan a Melánia Čepcoví - žiadosť o odpredaj pozemku - odložené
- Urbársky spolok Topoľčianky - žiadosť o oslobodenie od dane
z nehnuteľnosti - neschválené
- Štefan Čepec - žiadosť o zámenu pozemkov - schválený zámer
- Marta Lenčéšová - žiadosť o odpredaj priľahlého pozemku - odložené
V bode č. 20 Interpelácie poslancov
- Ing. Siklienka - nálepky na kukanádoby - distribúcia do domácností
- JUDr. Gräffová - chodník na Hlavnej ulici v časti od Žikaveckej ulice
smerom k ZŠ - vyvedenie dažďovej vody
- Mgr. Orlík - vybudovanie zberného dvora
Zo zápisnice z deviateho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 20. februára 2020
V bode č. 1 a 2 Procedurálne časti – hlasovanie za program
a komisie zasadnutia
V bode č. 3 Rôzne:
- starosta - výzva na získane NFP na podporu „Wifi pre Teba“, zriadiť
body na budove OcÚ, na budove lekárne a na stĺpe, ktorý sa na
nachádza na križovatke Ulíc Hlavná a Žikavecká.
Poslanci schválili predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu „Wifi pre Teba“
- p. Kováč - problém s parkovaním áut pred hasičskou zbrojnicou,

Kristína Flaková a Panavia z jazdeckého klubu pri NŽ Topoľčianky

priečka patrila Malvíne Karasovej na koni Rumba z JK TJ Slávia STU Bratislava.
Druhou nedeľnou súťažou bolo skákanie do 100 cm na optimálny
čas. Spomedzi 35 dvojíc s výbornou časovou odchýlkou 0,4 s zvíťazila
Martina Hupková a Hladina z JK Rozálka Pezinok. Na druhom mieste
skončila Tatiana Vnenčáková a Corlando HS z JK Poprad – Kvetnica. Tretiu priečku vybojovala Dana Hreusová s koňom Angelina DK z JK OVER
Žilina.
Prekážky sa zdvihli na 110 cm a pokračovalo sa úrovňou ZL na čas.
Prvú cenu si odniesla Zuzana Barcíková s koňom Lumen z JK Ranč Palomino Bohunice, na druhom mieste skončila Laura Gavorníková a Aron
z JK Rozálka Pezinok. Tretiu priečku obsadila Miroslava Drgoňová s koňom Rival z JŠ Bernolákovo.
Na výške 120 cm bola najrýchlejšia Stanislava Kramorišová a Cassilius Pomněnka z JK Hippoclub Liptovská Sielnica. Hneď za ňou sa
umiestnila Oľga Michalková a Anabella z JK Cold Lake Horses a tretie
miesto získala Barbora Sokolová na koni Cliffin z JK Ranč Palomino Bohunice.
Preteky vyvrcholili súťažou stupňa S, kde sa prekážky zdvihli na
130 cm. Bojovalo 25 jazdeckých dvojíc, z toho 12-tim sa podarilo absolvovať parkúr bez trestných bodov, a tým postúpili do rozoskakovania. S najrýchlejším časom a bez trestných bodov zvíťazil Igor Šulek a
Rosanna z Ranča Palomino Bohunice. Druhé miesto patrilo dvojici Ján
Cigan a Nice Lady z JK Slovan Háje Bratislava a tretí skončil Zdenek
Kuchár s koňom Jaravantos z JK Slávia Spišská Nová Ves.
Všetkým ešte raz srdečne gratulujeme k dosiahnutým výsledkom
a prajeme veľa zdravia a dobrých športových výkonov počas zvyšku
sezóny. Tešíme sa na opätovné stretnutie.
Autor textu a foto: NŽT
návrh osadiť tabuľa „Zákaz zastavenia“
- Ing. Siklienka - doplnenie p. Tibora Rakovského za člena komisie
životného prostredia
- JUDr. Gräffová - potreba vybudovať na cintoríne kolumbárium,
upozorniť listom občanov, ktorí majú neoprávnene ohradené pozemky vo vlastníctve obce, aby ich uvoľnili, inak to urobí obec na
ich náklady
V bode č. 4 Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
Na návrh finančnej komisie poslanci schválili dotácie:
- pre Folklórnu skupinu TOPOĽNICA o. z.
- pre Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY
- pre Občianske združenie Senior klub Topoľčianky
- pre SLOVENSKÝ SKAUTING, 41 zbor T.G. Masaryka
- pre FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky
- pre Športový klub Topoľčianky
- pre OFK TATRAN Topoľčianky
Neschválili:
- pre Miestny odbor Matice slovenskej Topoľčianky
- pre Občianske združenie Asociácia subjektov cestovného ruchu
Topoľčianky
V bode č. 5 Poslanci zmenili konateľa v TATRAN ŠPORT s.r.o. a člena
dozornej rady. Menovanie do funkcie konateľa: Ľuboš Chren
Člen dozornej rady v TATRAN ŠPORT s.r.o.: Peter Minár
V bode č. 6 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času v roku 2020 poslanci schválili vo výške 104,83 €
na dieťa a rok
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V bode č. 7 Interpelácie poslancov
- p. Partl - upozornil na stav na autobusovej zástavke pri Števulovi,
na ceste sú veľké jamy
Zo zápisnice z desiateho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 5. marca 2020
V bode č. 1 a 2 Procedurálne časti – hlasovanie za program
a komisie zasadnutia
V bode č. 3 Rôzne:
- p. Plecho - dôvody navýšenia poplatkov za komunálny odpad
- starosta - obyvatelia 24-bytovky - napriek vybudovanému parkovisku parkujú pozdĺž cesty - neprejazdná cesta pre sanitky a hasičov
- p. Šebeňová - od Kostolnej uličky po Hornú krčmu cyklisti jazdia
po chodníku, neberú ohľad na chodcov, jazdia rýchlo, veľká lipa, pri
vetre je nebezpečná, návrh na opílenie
- p. Bielik - kedy sa otvorí prechod - Kočišov dvor?
- Ing. Kováč - cez parcelu vo vlastníctve obce - ťažké mechanizmy
z Agroku tadiaľ chodia z poľa po ceste - obslužná komunikácia, táto
cesta neznesie takéto ťažké mechanizmy
V bode č. 4 Poslanci zvolili hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky Mgr.
Martinu Pružinskú
V bode č. 5 Poslanci vzali na vedomie Správu o inventarizácii majetku
obce k 31.12. 2019
V bode č. 6 Poslanci upravili rozpočet – rozpočtovým opatrením č. 1 /2020
V bode č. 7 Poslanci zmenili člena v dozornej rade TATRAN ŠPORT, s.r.o.
- zvolili Mgr. Gabriela Orlíka
V bode č. 8 Poslanci vzali na vedomie: Správu o kontrolnej činnosti HK
za rok 2019
V bode č. 9 Poslanci schválili návrh zmluvy od Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra, na prenájom nehnuteľností a to: dom so súpisným
číslom 171 pre účely národopisného múzea na dobu 30 rokov
V bode č. 10 Poslanci schválili návrh na opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
V bode č. 11 Žiadosti občanov a organizácií:
- Helena Šabová, Peter Šabo - námietka voči predaju pozemku susedom vzaté na vedomie
- Ivan a Melánia Čepcoví - schválili spôsob prevodu vlastníctva majetku obce (6 m2)
- Štefan Čepec - žiadosť o zámenu pozemkov - poslanci schválili
zámer
- Marta Lenčéšová - žiadosť o odpredaj priľahlého pozemku o výmere 43 m2, neschválená
- Marián Peciar, Mária Peciarová, Július Kováč, Anna Kováčová, Jozef
Šmondrk, Mária Šmondrková - žiadosť o odkúpenie pozemku o výmere 217 m2 poslanci schválili
- Tatiana a Jozef Kukučkoví - žiadosť o odkúpenie pozemku o výmere 31 m2, poslanci schválili zámer
- Matej Jonis - žiadosť o odkúpenie pozemku, poslanci schválili spôsob prevodu vlastníctva
- Martin Lazícius - žiadosť o zrušenie pôvodnej zmluvy a vystavenie
novej zmluvy, poslanci schválili
- Mgr. Marcela Mandelíková - žiadosť o prenájom priestorov DKS za
účelom cvičenia zumby, poslanci schválili
- Pavel Kaiser, Bratislava - žiadosť o umiestnenie pamätnej tabule na
dom na Hlavnej ulici č. 27, ktorá je vo vlastníctve obce, v tomto
dome roky žil a pracoval starý otec MUDr. Jozef Kaiser, ktorý bol
v Topoľčiankach obvodným štátnym lekárom v rokoch 1908 – 1940
- schválené
- TATRAN ŠPORT s.r.o. - žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške
10 000 €, poslanci schválili
V Bode č. 12 Interpelácie poslancov
- p. Partl - písomné vyjadrenie manž. Čepcovým o riešení - vtekajúca dažďová voda do dvora
- JUDr. Gräffová - návrh rozposlať list obyvateľom 24-bytovky, aby
neparkovali pozdĺž cesty
- p. Švec - umiestnenie reklamného suda, ktorý je umiestnený na
Hlavnej ulici
- Mgr. Orlík - požiadal, aby včas dostávali materiály na OZ
- Po ukončení OZ podal info Mgr. Mauréry - informoval o zámere zriadiť lekáreň.
Zo zápisnice z jedenásteho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 4. júna 2020
V bode č. 1 a 2 Procedurálne časti – hlasovanie za program
a komisie zasadnutia

V bode č. 3 Rôzne:
- starosta - predložil návrh na určenie minimálnej ceny 10,00 €/m2
na obdobie od 05.06.2020 do 31.12.2020 za odpredaj obecných
pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa, poslanci návrh schválili
- Mgr. Barát - informoval o výučbe v škole po karanténe
- JUDr. Oravcová - žiadala informáciu o VZN ohľadom zákazu spaľovania biologicky rozložiteľného odpadu a o štúdii na lokalitu IBV
- p. Kováč - nájazd z Ulice SNP na Ulicu Mlynskú - riešiť odvedenie
dažďovej vody
V bode č. 4 Poslanci vzali na vedomie Správu a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Topoľčianky za rok 2019
Poslanci schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 75.368,67 € a Záverečný účet
Obce Topoľčianky za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce za
rok 2019 bez výhrad
V bode č. 5 Poslanci schválili Plán úloh hlavného kontrolóra na 2. polrok
2020
V bode č. 6 Poslanci vzali na vedomie Správu nezávislého audítora za
rok 2019
V bode č. 7 Poslanci opätovne prerokovali dotácie z rozpočtu obce pre
rok 2020
V bode č. 8 Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 - Schválenie použitia univerzálneho úveru, poskytnutého Prima bankou Slovensko a.s. vo
výške 100.000 € na:
- 50% financovanie investičnej akcie „ Oporný múr Ul. Žikavecká“
- 5% spolufinancovanie investičnej akcie „Výstavba CIZS“
- úhrada ďalších nákladov investičnej akcie „Výstavba CIZS“
Rozpočet ostáva naďalej vyrovnaný: príjmy = výdavkom =
2.507.362,97 €
V bode č. 9 Poslanci schválili žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
V bode č. 10 Poslanci schválili návrh poradovníka na obecné nájomné
byty
V bode č. 11 Poslanci schválili Účtovnú závierku TATRAN ŠPORT s.r.o.
k 31.12.2019, výsledok hospodárenia je strata - 36.011 €
V bode č. 12 Poslanci vzali na vedomie správu - Vyhodnotenie priorít
z Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019
V bode č. 13 Žiadosti občanov a organizácií:
- Štefan Čepec - žiadosť o zámenu pozemkov o výmere 54 m2 schválené
- Matej Jonis - žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
o výmere 265 m2 - schválené
- František Grečnár - žiadosť o opravu zatrávňovačov - neschválené
- Peter Bielik MBA s.r.o. - žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce - odložené
- Mgr. Zuzana Balážová žiadosť o kúpu 38 m2 - schválené
- Pinia s.r.o. - žiadosť o rozšírenie vjazdu k nehnuteľnosti na Hlavnej
ulici - schválené
V bode č. 14 Interpelácie poslancov - žiadny príspevok
Zo zápisníc obecného zastupiteľstva vybral R. Kazík.
Plné znenie je k nahliadnutiu na OcÚ alebo internetovej stránke obce.

Finančná podpora
predsedu vlády Slovenskej republiky
Obci Topoľčianky bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR z rozpočtovej rezervy, bývalého predsedu vlády SR Petra Pellegríniho vo
výške 20.000,- € na „Rekonštrukciu areálu TJ Tatran Topoľčianky“.
Vďaka poskytnutej dotácii sme zrealizovali nasledovné: demontáž a montáž atiky, odkvapového systému, strešného plášťa a povlakovej krytiny, opravu elektroinštalácie, sanáciu stropu, opravu omietok, dodávku a montáž nových plastových okien a dverí.
Veríme, že týmto sme mohli spríjemniť prostredie športového
areálu, a tým aj motivovať hlavne mládež a priaznivcov športu. Zvýšila sa komfortnosť pre športovcov a pre športové kluby. Taktiež sa
zvýšila bezpečnosť, kultúrnosť a ochrana zdravia všetkých návštevníkov.
- redakcia NT -

Ži jednoducho, nie je to zložité!
Je ti smutno?
Zavolaj!
Chceš pochopenie? Vysvetli!
Niečo sa Ti nepáči? Povedz to!
Chceš niečo?
Požiadaj o to!

Chceš sa stretnúť?
Pozvi!
Máš otázky?
Spýtaj sa!
Niečo sa Ti páči?
Oznám to!
Miluješ niekoho? Povedz mu to!
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Športový klub Topoľčianky
v korona sezóne
Pandémia v roku 2020 priniesla oneskorenie začiatku sezóny
a skomplikovala aj prípravu pre veľa športov, čiže aj pre cyklistiku. Prvé
preteky deti a mládež odštartovali až na začiatku leta. Počas letných
mesiacov sa cyklisti z ŠK Topoľčianky zúčastňovali pretekov v horskej
cyklistike – XCO a XCM, cestnej cyklistike a Detskej Tour Petra Sagana.
Jedny takéto XCO preteky sme zorganizovali aj my na Drozdove a na
spoluorganizovaní pretekov XCO v Žarnovici sa náš klub aktívne podieľal. So zvýšenými opatreniami, ktoré boli nariadené, akcie dopadli
na výbornú.
Jednou z výziev v tejto sezóne bolo obhájenie pozície v rebríčku
najlepších cyklistických klubov mládeže na Slovensku, a tým opätovné zaradenie ŠK Topoľčianky medzi 13 Centier Talentovanej Mládeže
(CTM) v cyklistike na Slovensku. Centrá vznikajú ako základne pre výchovu športovej reprezentácie na národnej a medzinárodnej úrovni.
Tieto talenty majú určité výhody, ale aj povinnosti, ktoré musia spĺňať,
aby sa v tomto výbere udržali.
Dôležitým krokom v klube bolo aj rozšírenie trénerskej základne a hlavne pôsobnosti klubu z Topoľčianok na regionálnu úroveň.
Preto sme od marca aj napriek korona kríze spojili sily s Mestským
Cyklistickým Klubom v Nitre a zlúčili sa do jedného klubu. Od apríla
organizujeme tréningové skupiny okrem Topoľčianok aj v Nitre. V súčasnosti v klube pôsobia štyria kvalifikovaní tréneri a celkovo 62 detí
do 23 rokov.
Do konca septembra bude ukončená sezóna cestnej a horskej cyklistiky a prídu na rad preteky, ktoré majú jesenný charakter – cyklokros.
Momentálne je do začiatku zimy pripravených 9 kôl po celom Slovensku, no tie najdôležitejšie budú tento rok v Topoľčiankach. Na Tatrane

Nahliadli sme do matriky
november 2019 - september 2020

Narodili sa:
Terézia Mašírová, rodičia Zuzana Mašírová a Jozef Mašír, Lipová
Alica Struková, rodičia Bc. Miroslava Struková a Bc. Jakub Struk, Holešovská
Damián Kováč, rodičia Dominika Kováčová a Peter Kováč, Partizánska
Dominika Slováková, rodičia Eva Slováková a Lukáš Slovák, Pod Hájom
Ján Kalúz, rodičia Ing. Eva Kalúzová a Marek Kalúz, Žitavanská
Matej Mesko, rodičia Katarína Mesková a Ing. Branislav Mesko, Partizánska
Hana Kapsdorfer, rodičia MUDr. Daniela Kapsdorfer a Erik Kapsdorfer
Teodor Zaťko, rodičia Ing. Barbora Némová a Peter Zaťko, Partizánska
Sobáš uzatvorili:
Peter Valent a Blanka Zemanová, 9.5.2020 v Topoľčiankach
Dominik Klučiar a Barbara Mikonyová, 23.5.2020 Hodruša-Hámre
Ľubomír Černo a Ing. Katarína Hosťovecká, 5.6.2020 na Žikave
Radoslav Czermak a Ing. Eva Koristová PhD., 29.6.2020 v Zlatých Moravciach
Maroš Rusňák a JUDr. Ivana Ondrušková, 11.7.2020 v Topoľčiankach
Peter Radvaň a Katarína Gonšorová, 25.7.2020 v Turčianskych Tepliciach
Martin Pučalík a Karolína Krajčová, 13.8.2020 v Jelšovciach
Ing. Peter Holý a Ing. Kristína Fialová, 28.8.2020 v Topoľčiankach
Matej Páleník a Veronika Zrastáková, 31.8.2020 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Božena Madudová, Lipová, zomrela 27.11.2019, Marta Žáková, Hlavná,
zomrela 29.11.2019, Jozef Orolín, Žitavanská, zomrel 25.12.2019, Peter Korček, Hlavná, zomrel 27.12.2019, Marián Valovič, Športová, zomrel 8.1.2020,
Jozef Čepček, Žitavanská, zomrel 26.1.2020, Anna Kováčová, Lipová, zomrela
27.1.2020, Milan Kotora, Pod Hájom, zomrel 30.1.2020, Ľudmila Horváthová,
Partizánska, zomrela 15.2.2020, Anna Hasprová, Moravecká, zomrela
28.2.2020, Milan Alakša, Športová, zomrel 18.3.2020, Anna Glausová, Športová, zomrela 23.3.2020, Lukáš Uhrecký, Hlavná, zomrel 27.4.2020, Vladimír
Železník, Hlavná, zomrel 8.5.2020, Helena Čepčeková, Žitavanská, zomrela
16.5.2020, Mária Konopová, Lipová, zomrela 22.5.2020, Ján Altperger, Litoměřická, zomrel 30.5.2020, Mária Čepčeková, Hlavná, zomrela 4.6.2020, Jozef
Petrovič, Mlynská, zomrel 27.6.2020, Erika Kovalčíková, Partizánska, zomrela
12.6.2020, Emil Hosťovecký, Lipová, zomrel 29.6.2020, Mária Ďuriačová, Hlavná, zomrela 10.7.2020, Viola Horváthová, SNP, zomrela 17.7.2020, Ing. Daniel
Haspra, Partizánska, zomrel 14.9.2020

už po tretíkrát budeme hostiť cyklokrosárov z celého Slovenska, ale
aj zahraničia. 28. novembra organizujeme 8. kolo Slovenského pohára
v cyklokrose, ktoré je zároveň aj Majstrovstvami Slovenska a deň na
to 29. novembra v nedeľu 9. kolo Slovenského pohára v cyklokrose –
Grand Prix Topoľčianky UCI C2 kategórie, teda medzinárodné preteky
C2 kategórie, ktoré sú zároveň posledným kolom Slovenského Pohára.
Príďte podporiť domácich pretekárov, radi vás uvidíme.
Informácie o klube a pretekoch nájdete na našom webe
www.cyklotopolcianky.sk
Športový klub Topoľčianky

POĎAKOVANIE

Na týchto miestach sme vám prinášali prehľad meteorologických
údajov v Topoľčiankach. Merania a hodnoty teploty či dažďových
zrážok za jednotlivé mesiace a roky. Takéto údaje sa dajú získať len
každodenným meraním.
Pre náš región je najbližšia automatická stanica SHMÚ v Obci Žikava. Všetci, čo tu žijeme vieme, že aj v rámci Topoľčianok sú v týchto
meraniach rozdiely. Preto údaje z územia našej obce sú vždy jedinečné. Takéto informácie nám doteraz nezištne poskytoval pán Matúš
Šabík. No roky nezastavíme. Preto aj naša dlhoročná spolupráca sa
v tomto roku končí.
Za dlhoročnú spoluprácu, pán Šabík, ďakujeme.
Za redakciu R. Kazík - šéfredaktor.

Prehľad počasia január – august 2020
Milí priatelia, od 11.3.2020 je zriadená v spolupráci s Obcou Topoľčianky a firmou Topoľvár stacionárna meteostanica Garni 975, ktorá
poskytuje online prehľad o počasí v Topoľčiankach (teplota, atmosferický tlak, rosný bod, ochladzovanie vetrom, index horúčosti,
vlhkosť, zrážky, intenzita dažďa, rýchlosť a náraz vetra, štatistiky...)
a to na stránke: www.lnk.sk/bqS. Štatistické údaje sú pravidelne
zverejňované na fb stránke Naše Topoľčianky, v novinách Naše Topoľčianky a na stránke www.topolvar.sk. Naším novým spolupracovníkom, ktorý nám tieto údaje prináša, je pán Ivan Kĺbik. Tešíme
sa na jeho spoluprácu.
Obdobie

Teplota vzduchu [°C]
priemer

min.

max.

01/2020

2,7

-8,0

12,0

02/2020

9,5

-5,0

15,0

03/2020

11,8

-9,0

20,0

04/2020

12,6

0,0

24,7

05/2020

13,5

0,2

06/2020

19,3

07/2020
08/2020

Zrážky
[mm]

Atmosferický tlak [hPa]
priemer

min.

max.

39,2

1022,5

1010,1

1095,6

1,1

1017,8

1003,7

1054,1

28,3

31,5

1016,8

998,2

1029,0

7,2

34,5

258,2

1011,1

997,5

1022,5

21,2

8,9

33,7

69,2

1015,7

1008,1

1024,6

22,1

10,1

36,3

149,1

1013,9

1003,5

102,9
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