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Vážení spoluobčania
Pomaly, ale isto sa blížime
k ročnému obdobiu, ktoré majú
mnohí z nás najradšej. Leto je
obdobie, v ktorom sa deti tešia
na zaslúžené prázdniny a my dospelí na plánované dovolenky
strávené buď pri vode alebo na
horách, kde si túžime oddýchnuť a načerpať nové sily na prekonávanie každodenných problémov.
V prvom tohtoročnom vydaní Našich Topoľčianok som Vás
informoval o pripravovaných
investičných akciách. V tomto
vydaní Vám chcem, vážení spoluobčania, dať do pozornosti

jeden pripravovaný projekt a to
výstavbu nového zdravotného
strediska, na ktoré je vydané
a tiež právoplatné stavebné povolenie.
Tento projekt máme podaný
na Ministerstve zdravotníctva
SR ako žiadosť o čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z eurofondov v celkovej výške nákladov viac ako 1 mil. EUR
s názvom projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Topoľčianky“.
V prípade úspešnosti a schválenia našej žiadosti by sa začalo s
výstavbou v roku 2020. Výstavba

je plánovaná na Hlavnej ulici na
pozemku vo vlastníctve obce a
to konkrétne za Domom služieb.
Letné mesiace v Topoľčiankach sú od roku 2003 neodmysliteľne späté s organizáciou Kultúrneho leta na nádvorí historického zámku. Nebude tomu inak
ani tento rok, keď tradiční organizátori Obecný úrad Topoľčianky a JMF ZOO SR stredisko Zámok Topoľčianky pre Vás a pre
návštevníkov našej obce pripravili Kultúrne leto 2019. Jednotlivé vystúpenia sa uskutočnia
počas nedeľných popoludní
v mesiacoch júl a august. Vystúpia súbory a interpreti, ktorí už v
našej obci účinkovali, ale aj takí,
ktorí poctia našu obec svojím
vystúpením prvýkrát.

Som presvedčený, že jednotlivé vystúpenia podporíte
hojnou účasťou a Váš potlesk
bude pre účinkujúcich tou najväčšou odmenou.
Chcem využiť tento priestor
a úprimne poďakovať všetkým
sponzorom za ich finančné
a vecné príspevky, vďaka ktorým sme mohli Kultúrne leto
2019 pripraviť.
Teším sa na stretnutia s Vami,
vážení spoluobčania, pri spomínaných vystúpeniach na nádvorí zámku a úplne na záver môjho
príspevku mi dovoľte zaželať
Vám aj Vašim rodinám príjemné
a pohodové prežitie letných mesiacov.
Juraj Mesko, starosta obce

35 rokov Národopisného múzea v Topoľčiankach
29. 8. 2019 si pripomenieme
35 rokov od otvorenia Národopisnej izby, ktorú založila pani
Anna Lukáčová spolu so svojím,
teraz už nebohým manželom
Ing. Jozefom Lukáčom, CSc. Vytvorili ju z rodinných zbierok rodiny Lukáčovej a Hruškovej. Zozbierali pracovné kroje, sviatočné oblečenie, bytové doplnky
a dobové náčinie staré vyše 100
rokov. V tomto období obsahovala Národopisná izba 38 vzácnych a pre dnešnú dobu neobvyklých predmetov, prevažne
súčastí miestneho kroja a konopné bytové doplnky. Postupne, až doteraz zbierku dopĺňajú
ďalší nadšenci.
Slovenské národné múzeum
v Bratislave zaregistrovalo našu
Národopisnú izbu do evidencie
zariadení, ktoré majú charakter
múzejnej prezentácie pod registračným číslom ZMP/16/2010
24.11.2010. K 31. 12. 2018 má
zbierka Národopisného múzea
668 exponátov v hodnote
9 823 €.
V múzeu nájdeme pracovné
a sviatočné oblečenie, svadobné doplnky, čepce 19. a 20. storočia, kuchynskú keramiku, pracovné poľnohospodárske náradie, takmer kompletné náčinie
potrebné pri spracovaní konopí,
náčinie na spracovanie mlieka,
kamennej soli a korenia, náčinie
na výrobu mäsových zabíjačkových výrobkov, hudobné ná-

stroje a mnohé zaujímavé predmety ako je muchár, samočistiaci krčah a iné.
Každá domácnosť si musela
všetko dopestovať a dochovať,
pretože v obchode kúpili len kamennú soľ, cukor, petrolej a koreniny. Chlapi pracovali na poliach, starali sa o dobytok a vyrábali z hliny keramiku. Ženy
museli vedieť variť, piecť chlieb,
spracovávať konope, tkať, šiť,
vyšívať, prať, žehliť, spracovávať
mlieko, pracovať v záhrade, pomáhať pri prácach na poli. V jednej domácnosti žili 2 – 3 generácie a spoločne vychovávali nie
malý počet detí.
Veľmi zaujímavý a chvályhodný je ich šetrný a citlivý prístup k veciam a k prírode. Popraskanú keramiku dali drotárom odrôtovať, prederavené
plechové nádoby zacínovať
a používali ich ďalej. Dokonca
ich odovzdávali ďalším generáciám. Oblečenie, posteľné
prádlo a nástroje sa dedili, nič
nevyhadzovali. Kravské rohy využívali ako krch na osličku a napílené krúžky na napĺňanie jaterníc a klobás. Pôdu hnojili prírodným hnojom a vôbec
nepoužívali chemikálie. Máme
sa čo od nich učiť aj dnes v 21.
storočí, keď sa prichádza na to,
ako nám škodia na celej planéte
Zem plasty a chemikálie. Naši
predkovia boli pracovití a šetrní.
Sme na nich hrdí.

Za vytvorenie Národopisného múzea, za jeho udržiavanie
a starostlivosť oň ďakujeme pani
Anne Lukáčovej. Poďakovanie
patrí všetkým občanom, ktorí
svojimi darmi obohatili zbierku.
Ďakujeme aj predstaviteľom
obecného úradu našej obce, ktorí sa k uchovaniu Národopisného múzea vždy postavili kladne.
Obec Topoľčianky je vlastníkom
celej zbierky národopisných
predmetov. Poteší nás, ak získame za pomoci zástupcov OcÚ
väčšie a hlavne k exponátom dobovo príslušné priestory. Zbierku
chceme ďalej rozširovať a spoločne zachovávať pamiatku na
život a dielo našich predkov.

V prípade, že vlastníte starodávny kočík a mohli by ste ho
darovať do múzea, pomôže nám
to skompletizovať tému starostlivosti o malé deti.
Pri príležitosti 35. výročia založenia miestneho Národopisného múzea v Topoľčiankach
pozývame všetkých darcov exponátov, ostatných občanov
našej obce, z okolia, ale aj návštevníkov obce do priestorov
múzea. Prezrite si vzácne exponáty a vráťte sa myšlienkami do
čias a života našich praprarodičov.
Mgr. Mária Kuklová
sprievodkyňa múzea
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie XI.)
Dokončenie rozprávania o grófke Terézii rod. Thavonat a o urbárskej reforme Márie Terézie z čísla
3/2018.
Sedliacka usadlosť pred reformou
Sedliacka usadlosť bola za
feudalizmu základnou ekonomickou a daňovou jednotkou.
Sedliaci spravidla nedržali celú
usadlosť, ale iba jej časť a podľa
toho sa evidovali ako poloviční,
štvrtinoví, osminoví, prípadne
šestnástinoví. Do tereziánskej reformy sa však veľkosť celej usadlosti pre každú obec pohybovala
v širokom pásme 12 - 40 i viac
jutár oráčin. Toto spôsobovalo, že
veľkosť skutočne užívanej pôdy
pri rovnakých podieloch bola
medzi obcami veľmi rôzna, a to aj
v rámci jedného panstva.
Povinné roboty pred reformou
Povinné roboty – práce „na
panskom“ - museli poddaní vykonávať pre zemepána ako náhradu
za dedične užívanú pôdu, ktorá
formálne patrila zemepánovi.
Pred reformou ich rozsah závisel
síce od veľkosti držanej usadlosti,
ale najmä od potrieb zemepánov.
Nešlo vždy len o prácu na poliach
či lúkach, ale sa zohľadňovali aj
lokálne špecifiká a prírodné podmienky. Ako je uvedené v predurbárskych dotazníkoch z roku
1769, napr. poddaní zo Skýcova
realizovali roboty vo forme zvážania dreva na výrobu šindľov, či
dopravy vápna do Topoľčianok
a časť si nahrádzali peniazmi. Naopak, poddaní z Topoľčianok realizovali roboty na panskej pôde
v Topoľčiankach, prípadne dlhšie
furmanky.
Sociálna štruktúra Topoľčianok
Ekonomicky
najsilnejšou
vrstvou v Topoľčiankach v tej
dobe boli sedliaci, ktorí sa živili
obrábaním urbárskej pôdy. Počet
sedliackych usadlostí v roku 1770
v Topoľčiankach bol 40. Ďalšou,
i keď evidenčne početnejšou
vrstvou, až 54 domácností, boli
hofferi s domom (želiari), ktorí
vlastnili dom so záhumienkom.
Títo buď vôbec nevlastnili urbársku pôdu, alebo v rozsahu menšom ako 1/8 usadlosti. Významný
podiel medzi hoffermi v Topoľčiankach však mali remeselníci
a iné odborné povolania, čo dávalo Topoľčiankam charakter remeselnícko-roľníckeho mestečka
(súkenníci, obuvníci, stolár, klobučník ...).
Tereziánska urbárska reforma
všeobecne
Urbárska reforma panovníčky
Márie Terézie bola výrazným štátnym zásahom do vzťahov medzi
zemepánmi a poddanými, ktoré
sa dovtedy pokladali za súkrom-

no-právne. Jej hlavným cieľom
bolo v Uhorsku dať do pomeru
feudálne povinnosti s veľkosťou
užívanej pôdy. Reguláciu tvorili
v podstate dve základné oblasti
– jednotné stanovenie počtu dní,
ktoré musí poddaný odpracovať
na panskom a klasifikácia obcí
so stanovením nového rozsahu
usadlosti.
Čo sa týka prvej oblasti – počet povinných robôt do roka pre
1 celú sedliacku usadlosť - bol
jednotne pre celé Uhorsko stanovený na 52 dní so záprahom
(bez záprahu vždy dvojnásobok).
U menších podielov sa počet dní
úmerne krátil a naopak, u väčších
zväčšoval. Hofferi s domom mali
jednotne stanovených 18 dní
do roka a hofferi bez vlastného
domu 12.
Významná bola aj druhá oblasť. Obce v Tekovskej župe boli
podľa bonity pôdy zatriedené do
4 tried s rozsahom 18, 20, 22 a 24
uhorských jutár rolí na 1 usadlosť
(1 jutro cca 0,43 ha) a k tomu lúky
na 6-8 koscov (1 kosec cca 0,28 ha).

Dopady reformy v Topoľčiankach
V Topoľčiankach to znamenalo, že v roku 1770 sa stanovila celá
usadlosť na 18 jutár rolí a 6 koscov
lúk v 1., najbonitnejšej triede.
Následne sa prepočítala veľkosť
každého sedliackeho „gruntu“
podľa novej miery a pravidiel
a napokon sa od tejto veľkosti
úradne (čiže už nie zemepánom)
stanovil počet dní povinných
robôt a iných povinností (napr.
naturálne dávky) pre daného sedliaka. Ak predtým boli povinné
roboty pre veľkého sedliaka (19
jutár rolí a cca 2 kosce lúk) v Topoľčiankach až 3 dni v týždni so
záprahom (cca 156 dní do roka),
tak po novom ten istý sedliak mal
do roka odpracovať iba 45 a pol
dňa. A tiež, sedliak vlastniaci polovičnú usadlosť (9 a pol jutár rolí
a cca 1 kosec lúk) pred reformou
musel odpracovať 78 dní so záprahom do roka, po novom iba
26 dní. Tereziánsky urbár teda
výrazne znížil rozsah povinných
robôt, i keď v iných oblastiach bol
pomerne konzervatívny.

Úmrtie grófky Terézie
Grófka Terézia rod. Thavonat,
vdova po Jozefovi Keglevichovi, zomrela 7.5.1774 vo svojom
paláci v Bratislave. Pochovali ju
tak ako jej manžela do krýpt pod
františkánskym kostolom v Bratislave. Spolu s manželom sa zaslúžila o rozvoj remesiel a podnikania, za ich éry došlo k stavbe
nového sedliackeho mlyna (bývalý Uhreckého mlyn). V Topoľčiankach sa zachoval aj jej jedinečný
portrét, ktorý visí v sieni pod kupolou zámku.
Ing. Ivan Lukáč,
Historický klub OZ Park Topoľčianky

„Ku Márii, ku milej Matičke...“
Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčiankach
Vás pozýva na tohoročnú

333. Škapuliarsku púť
v dňoch 10. - 14. júla 2019
PROGRAM

STREDA 10. júla 2019

18.00 sv. omša – celebruje Mons. Ján Pristač,
katedrálny kanonik Nitra

ŠTVRTOK 11. júla 2019

18.00 sv. omša – celebruje vdp. Peter Brenkus,
dekan Výčapy - Opatovce

PIATOK 12. júla 2019

20.00 hod. – Koncelebrovaná sv. omša na Kalvárii
Hlavný celebrant: J. Exc. Tomáš Galis, žilinsky biskup
Po sv. omši: - sviečková procesia do zámku, litánie, slávnostné eucharistické požehnanie z balkóna zámku; nasleduje mládežnícky program na Kalvárii
24.00 hod. – sv. omša pre mládež na Kalvárii, celebrujú
rodáci z Topoľčianok.

NEDEĽA 14. júla 2019

5.30 hod. – sv. omša pre pútnikov v kaplnke zámku
7.00 hod. – sv. omša pre slovenských pútnikov v kostole
Celebruje vdp. Peter Hegyi, kaplán vo Veľkom Cetíne.
SOBOTA 13. júla 2019
8.30 hod. – sv. omša pre maďarských pútnikov v kostole
Od 15.00 hod. – Sviatosť zmierenia
Celebruje Zsolt Farkaš, farár vo Svodíne
15.00 hod. – Sv. omša za nové kňazské a rehoľné povolania 9.30 hod. – Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
16.30 hod. – Krížová cesta pre maďarských pútnikov
10.30 hod. – Slávnostná koncelebrovaná
17.30 hod. – prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
sv. omša na Kalvárii
18.00 hod. – Krížová cesta pre slovenských pútnikov
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
18.00 hod. – v kostole sv. omša pre maďarských pútnikov
Obrad zverenia dievčat Panne Márii Karmelskej na Kalvárii
Celebruje vdp. Zoltán Márton Fazakas, OPraem.,
16.00 hod. – Hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii
opát premonštrátskeho opátstva v Csorne, Maďarsko
v kostole
19.00 hod. - Prijatie do Škapuliara ( Pri kríži pod lipou)
18.00 sv. omša – celebruje vdp. František Šútor,
kanonik Nitrianskej kapituly
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Obec Topoľčianky a JMF ZOO v SR - stredisko Zámok
Vás srdečne pozývajú na KULTÚRNE LETO, ktoré sa uskutoční na nádvorí Zámku Topoľčianky,
v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch DKS Topoľčianky

7. júl
17.00 hod.

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA 2019 S HUDOBNOU SKUPINOU AMADEO

14. júl
17.00 hod.

DYCHOVÁ HUDBA SKÝCOVANKA

4. august
17.00 hod.

LUDO KURUC BAND

21. júl
17.00 hod.

VLASTA MUDRÍKOVÁ

11. august
17.00 hod.

FSk TOPOĽNICA A DH PODHRUŠOVAN

28. júl
17.00 hod.

HUDOBNÁ SKUPINA FORMAT

18. august
17.00 hod.

DUO RYTMUS

25. august
17.00 hod.

ZÁVER KULTÚRNEHO LETA S POPULÁRNYM SPEVÁKOM SALCOM

Príhovor k otvoreniu KULTÚRNEHO LETA a koncert hudobnej skupiny, skladby v štýle repete, disco, ľudovky a iné

dychová hudba zo Skýcova

speváčka a heligonkárka zo Skalitého

ľudovky, repete, hudba 80. rokov, súčasnosť

Karol Duchoň - najväčšie hity 70. rokov

folklórna skupina a dychová hudba z Topoľčianok

hudobná dvojica známa z TV obrazovky

populárne Salcove hity, megamixy a nestarnúce melódie

Pozývame Vás navštíviť Národopisné múzeum v Topoľčiankach každú nedeľu počas Kultúrneho leta v čase od 15.00 do 17.00 hod.
Účastníkov kultúrneho leta informujeme o tom, že z každého koncertu budú vyhotovené fotografie, ktoré budú uverejnené vo fotogalérii na oficiálnej internetvej stránke Obce Topoľčianky www.topolcianky.sk

Podujatie podporili:
BRATISLAVA

JZ-RENT

10. medzinárodná výstava FoTOP
V Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach sa uskutočnilo v dňoch
30. apríla až 3. mája 2019 otvorenie X. ročníka Medzinárodnej výstavy
fotografií členov FoTOP FOTOKLUBU Topoľčianky so zahraničným hosťom Jendom Havránekom z Valašského Meziříčí.
Jubilejná výstava FoTOP
V slávnostnej atmosfére vernisáži výstavy sa k návštevníkom prihovoril predseda klubu Ing. Radimír Siklienka, PhD., EFIAP. Na jeseň
minulého roka FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky oslávil desať rokov od
svojho založenia. V rámci osláv desaťročného výročia v mesiaci október otvorili v Litoměřiciach výstavu s názvom 10 rokov FoTOP. Pre
členov klubu a priaznivcov fotografie usporiadali začiatkom novembra
prezentáciu tvorby so spomienkami na organizovanie spoločenských
podujatí. Oslavy vyvrcholili výstavou výberu z tvorby fotoklubu v OC
Centro Nitra, ktorú si návštevníci mohli pozrieť počas celého mesiaca
november. Okrem toho usporiadali množstvo spoločenských stretnutí,
zorganizovali fotografický workshop, zdokumentovali akcie Kultúrneho leta v Topoľčiankach a zúčastnili sa viacerých fotosúťaží a výstav.
V uplynulom roku pokračovali výstavami v Pizzerii u Majka v Topoľčiankach, kde svoju tvorbu prezentovali Volodimir Norba z Ukrajiny
a členovia Milan Horváth, Miroslav Mihalik, Radimír Siklienka, Róbert
Turčan a v súčasnosti Pavol Čepček.
Úspešná činnosť fotoklubu
Začiatkom roka 2019 absolvovali spoločný fotografický víkend na
chate Stanovisko v pohorí Tribeč. V apríli sa v Nitre uskutočnilo regionálne kolo AMFO 2019. Na tejto najprestížnejšej slovenskej súťaži fotografického umenia na Slovensku práce Jozefa Pažitného získali vo
svojej kategórii tretie miesto. Fotografie ďalších zúčastnených členov
fotoklubu boli vystavené a postúpili do krajského kola. Dobrá správa
prišla z Litoměříc, kde v tohtoročnej aprílovej aukcii v prospech Hospicu sv. Štěpána vydražila fotografiu našej členky Táni Orolínovej a ďalšia
fotografia Miloša Brandta je v dražbe na internetovej on-line aukcii.
Týmto členom patrí poďakovanie za darovanie fotografií organizátorom a skvelú prezentáciu fotoklubu v zahraničí.
Vyvrcholením fotografickej tvorby FoTOP FOTOKLUBU Topoľčianky

býva každoročne medzinárodná výstava. Zahraničným hosťom tohtoročnej výstavy bol český fotograf prírody Jenda Havránek. Z domácich
autorov predstavilo svoju tvorbu 14 členov klubu: Miloš Brandt, Pavol
Čepček, Monika Gduľová, Milan Horváth, Pavel Kováč, Miroslava Kurkinová, Miro Mihalik, Táňa Orolínová, Jozef Pažitný, Milan Polák, Štefan
Roško, Radimír Siklienka, Jozef Šabo, a Juraj Valkovič.
Poďakovanie sponzorom
Za podporu pri organizovaní výstavy fotoklub vyslovuje poďakovanie svojim partnerom, ktorými sú Obec Topoľčianky, Nitriansky
samosprávny kraj, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Lesy SR, š.p., OZ
Topoľčianky, Vinárske závody Topoľčianky, Pizzeria u Majka v Topoľčiankach, END, spol. s.r.o., Topoľčianky a ďalším, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na úspešnom priebehu výstavy.
Anton Kaiser

7. 9. 2019
Folklórne slávnosti
a Vinobranie v Topoľčiankach
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Výstava obrazov Fredderiky Rose
Starobylé priestory zámockej reštaurácie v Topoľčiankach
tohto roku na jar ožili umeleckými obrazmi profesionálnej
výtvarníčky Fredderiky Rose.
Rodáčka z Topoľčianok sa pri
príležitosti svojho životného
jubilea predstavuje výberom
výtvarnej tvorby, literatúrou
a autobiografickou knižnou
publikáciou.
Profesionálna
výtvarníčka
Fredderika Rose, vlastným menom Oľga Grečnárová - Rafajová
je členkou viacerých umeleckých
organizácií ako FPU, ZVUZS, FVU,
SVU/IAA, ARTEM, a La Tavoloza v
Taliansku. V roku 2015 bola prijatá do členstva Oxfordskej encyklopédie slovenských a českých
osobností. Autorka prezentuje
Slovensko svojím menom v kategórií ART, kultúra a umenie.
Výtvarná tvorba
Autorka sa venuje olejomaľbe, ilustráciám, kombinovaným

technikám, akrylu, pastelu, kombinovaného pastelu. V bohatej kolekcii veľkoformátových
olejov v zámockej reštaurácii
sa autorka prezentuje abstraktnými obrazmi, obohatenými
tematikou jej srdcu blízkych
koníkov, ktoré kombinuje figurálnymi motívmi, ale obohacuje
aj krajinkárskou tematikou. Jej
tvorba má vedecky dokázaný
liečivý účinok. Svoje obrazy každoročne prezentuje na rôznych
Salónoch Slovenska ako Trnava, Dunajská Streda, Galanta a
iných mestách Slovenska. Výtvarné diela prezentovala aj na
medzinárodných výstavách vo
Švajčiarsku, Taliansku, Nemecku,
Chorvátsku a v Českej republike.
Výtvarné diela viackrát ocenené v Taliansku
Arte Lagúna Benátky, 2012 Premio international D ARTE “San
Crispino“ v meste Porto Sant´
Elpidio - “Ocenenie“ ŠPECIÁLNA

Škola v prírode

CENA POROTY “GIOVANI EMERGENTI“ 2013 - Medzinárodný
festival výtvarného umenia Porto Sant´ Elpidio Villa Baruchello
v talianskom meste Porto Sant´
Elpidio OCENENIE PARLAMENTU MESTA PORTO, 2013 - Perla
Adrie - Perla dell´ Adriatico „ŠPECIÁLNA CENA„ Milano Expo 2015
- International Contemporary Art,
2015.
Literárna tvorba
V literárnej tvorbe bola vedená spisovateľom Andrejom Zábredským z Nitry a poetom Františkom Hermanom zo Zlatých
Moraviec. V r. 2004 – 2005 vytvorila poéziu v próze v kombinácii
s ilustráciami a citáciami “Láska až
po hrob“. Pri príležitosti svojho ži-

votného jubilea predstavuje Autobiografickú knižnú publikáciu,
ktorá obsahuje 365 strán. Je v nej
doterajšia výtvarná a literárna
tvorba. Poézia - r. 2011 – 2013 “Zrkadlo duše” (výber z tvorby), Vierozvescovia, Spomienkové perly
“Jura Jánošíka“, Modlitba “Bože,
vďaka“ / zverejnené v náboženských internetových novinách
PriestorNet. Viac na: www.fredderikarose.com www.facebook.
com/fredderikarose
Výstava obrazov Fredderiky
Rose v zámockej reštaurácii, ktorá je súčasťou kultúrneho diania v Topoľčiankach, potrvá do
konca augusta 2019, denne do
18,30 hod.
Anton Kaiser

Siedmaci na plaveckom

Žiaci 4. ročníka ZŠ Topoľčianky sa v dňoch 13. – 17. mája 2019
zúčastnili rekreačného pobytu školy v prírode v Horskej chate U
Daniela, ktorá sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické
vrchy pri obci Repište.
Aj napriek nepriaznivému a upršanému počasiu si deti užívali
netradičné vyučovanie plné vzrušujúcich zážitkov a bohatého
programu. Rozvíjali si kultúrno–spoločenské návyky a estetické
cítenie, upevňovali zdravie a rozvíjali telesnú zdatnosť, upevnili si
priateľské vzťahy a utužili kolektívy, rozvíjali enviromentálny vzťah
k prírode a v neposlednom rade nadobudli dôležité skúsenosti získané samostatnosťou, disciplínou a životom v kolektíve bez rodinných príslušníkov.
Počas týždňa žiaci stihli absolvovať exkurziu v Kláštore v Hronskom Beňadiku, prehliadku poľovníckeho zámku vo Svätom Antone, prehliadku sokoliarskej školy v Štiavnickych Baniach, absolvovali vlastivedné vychádzky do Sklených Teplíc, turistiku na zámok
Marcus ( FOTO), besedu s včelárkou a kúpanie v termálnom prameni v Sklených Tepliciach. V rámci programu sa deti zúčastňovali
služieb v jedálni, ranných rozcvičiek, športových hier, súťaží, spoločenských hier večernej diskotéky a rozlúčkovej pyžamovej párty.
Deti boli z pobytu nadšené a nechcelo sa im ísť domov. Pobyt
v prírode si naplno užili a vrele ho odporúčajú budúcim štvrtákom.
Mgr. Viera Horvátová

Naša cesta na plavecký výcvik
sa začala 15. mája 2019. Pred Základnou školou v Topoľčiankach
sme nastúpili do autobusu plní
očakávania a presvedčenia, že si
tento týždeň užijeme.
V autobuse vládla dobrá nálada. Spievali sme, tancovali a dokonca sa k nám pridali aj naše
pani učiteľky.
Po príchode do kaštieľa
v Mojmírovciach sme zostali
ohúrení toľkou krásou. Nádherné
prostredie plné zelene. Pán riaditeľ nám dal pokyny a rozdelil nás
do troch skupín podľa toho, ako
vieme plávať.
Samotný výcvik prebiehal
tak, že vždy jedna skupina bola
v bazéne a dve skupiny boli v telocvični. Na plavárni bola skupina
vždy hodinu. Stačilo to, pretože
viac by sme ani nevládali. V bazéne sme zažili vždy veľa zábavy.
Pán riaditeľ nám dôkladne vysvetľoval, čo máme robiť. Naučil
nás rôzne druhy plávania a skáka-

nia. Pri skákaní šípok bola najväčšia zábava. Veľa sme sa ponárali
a hrali vodné hry, ktoré všetkých
veľmi bavili. Všetko sme sa učili
pomaly, aby nám to dobre išlo.
Po výcviku sa išla skupina osušiť
a nahradila ju ďalšia. Skupiny v telocvični medzitým hrali rôzne hry,
či už loptové alebo spoločenské.
Po výcviku sa išla skupina osušiť
a nahradila ju ďalšia.
Takto to prebiehalo takmer
každý deň, len s tým rozdielom,
že sme sa o dva dni rozdelili do
dvoch skupín a o pol hodiny dlhšie sme boli v bazéne, čo bolo
super! Naučili sme sa správne
plávať a používať nové spôsoby
plávania. Nikto sa nezranil, čiže
o to lepšie.
Strávili sme spolu veľa času,
ktorý nám pomohol zblížiť sa. Na
plaveckom výcviku sa nám veľmi
páčilo. Okrem toho, že sme neboli v škole, sme sa zabavili, ale aj
naučili mnohé veci, ktoré súviseli
s plávaním.
Vaši siedmaci
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Deň linky 155
Tiesňová linka záchrannej
zdravotnej služby v spolupráci
s Obcou Topoľčianky a MS SČK
v Topoľčiankach zorganizovala
dňa 15. mája 2019 pri príležitosti Dňa 155 prednášku spojenú
s prezentáciou a ukážkami práce záchrannej služby. V priestoroch DKS sa stretli záujemcovia
o spomínanú problematiku
a vypočuli si zaujímavé a užitočné informácie o záchrannej
službe, poskytovaní prvej pomoci a tiež o využití mobilnej
aplikácie 155.sk. Po samotnej
ukážke a diskusii s operátorkami tiesňovej linky 155 si naši
spoluobčania mohli prakticky
vyskúšať pod odborným dohľadom poskytovanie prvej pomoci, umelého dýchania a oživovanie zraneného na figuríne, ktorá
slúžila na predvedenie spomínaných činností. Tiež sa dozvedeli o možnosti inštalovania

aplikácie 155.sk do mobilných
telefónov a jej praktického využitia – podrobnejšie informácie
v nasledujúcom texte.
Užitočná mobilná aplikácia
„155.sk“
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR
pripravilo v spolupráci s VšZP
mobilnú aplikáciu: 155.sk. Aplikácia je určená pre verejnosť,
je to užitočná pomôcka v život ohrozujúcich situáciách,
do ktorých sa môžete dostať
nielen Vy, ale aj Vaši blízki či
známi. Pre operátorov tiesňovej linky 155 je hlavným benefitom to, že aplikácia je priamo
prepojená so systémom, v ktorom pracujú. Operátor tak má
potrebné informácie o pacientovi vopred, vidí ich a vie
s nimi pracovať. Táto užitočná
pomôcka dokáže lokalizovať
miesto, kde sa nachádza vo-

Les ukrytý v knihe

Apríl je mesiac lesov, ktoré sú
v tomto období priam rozprávkovo zakvitnuté a plné života.
Zo sviežej jarnej zelene sa ozýva
spev rôznorodého vtáctva. Mnoho z týchto operených speváčikov sa k nám práve v apríli vracia
z teplých krajín na hniezdiská,
aby v lone nádhernej slovenskej
prírody priviedli na svet ďalšiu generáciu talentovaných spevákov.
Symbolicky sa práve v apríli rozbehol projekt ,,Les ukrytý
v knihe“ a spolupráca Lesov Slovenskej republiky, Obce Topoľčianky a Základnej školy Topoľčianky rozozvučala zvukmi lesa
priestory obecnej knižnice. Do
projektu sa zapojilo spolu 156
detí prvého stupňa Základnej
školy v Topoľčiankach. V príjemnom prostredí Obecnej knižnice
v Topoľčiankach lesní pedagógovia Lesov Slovenskej republiky
predčítali deťom príbeh o lastovičkách z pera spisovateľky Márie Šurinovej (Deti v zelenom).
Na základe prečítaného textu
deti vypracovávali pracovné listy

a spoločne s lesnými pedagógmi
sa učili poznávať zvuky lesa, spev
vtákov a naučili sa mnoho o jarnej prírode. Ich detská predstavivosť o krásach lesa bola pretvorená ďalej na hodinách výtvarnej
výchovy. Deti na základe posedenia s lesnými pedagógmi vypracovávali kalendáre na rok 2020,
ktoré škola zaslala do Národného
lesníckeho centra vo Zvolene. Tu
budú vyberať ten najkrajší kalendár, tak držíme našim malým priateľom prírody palce, možno sedí
víťaz v školských laviciach Základnej školy Topoľčianky.
Veľká vďaka patrí pracovníčkam Obecnej knižnice v Topoľčiankach a pani učiteľkám zo
základnej školy, za ich záujem
a obetovaný čas tomuto krásnemu projektu. Veríme, že spolupráca na projekte ,,Les ukrytý
v knihe“ bude pokračovať aj v budúcnosti a v Topoľčiankach nám
budú vyrastať šikovné deti s úctou k prírode
Lesu zdar! Garajová Katarína

lajúci a pre nepočujúcich ponúka možnosť zaslať núdzovú
správu. Aplikácia je bezplatná
a funguje na celom území SR.
Aplikácia 155.sk pomôže v prípadoch, keď sa volajúci napríklad zraní v neznámom teréne
či pri dopravnej nehode a nedokáže presne určiť, kde je,
prípadne nemôže kvôli zdravotnému hendikepu rozprávať
alebo nepočuje. Stačí podržať
ikonu tlačidla po dobu štyroch
sekúnd a aplikácia spojí volajúceho s operátorom tiesňovej
linky 155. Ten zároveň dostane v dátovej vete informácie
o zdravotnom stave volajúceho a súradnice miesta, kde sa
nachádza. Ak sa s informáciou
o aplikácii 155.sk podelíte s Vašimi rodinnými príslušníkmi, kamarátmi i známymi, možno práve aj týmto niekomu zachránite
zdravie alebo život. Aplikáciu je
možné stiahnuť do dotykového
telefónu na Google Play a App
Store. Ihneď po stiahnutí je
potrebné zadať telefónne číslo
a potvrdiť aktivačný kód, ktorý
je doručený v SMS. Na to, aby
aplikácia splnila účel, je nutné
povoliť prístup k polohe GPS,
SMS a internetu a detailne vyplniť profil užívateľa s údajmi
o zdravotnom stave. Operátor
tiesňovej linky 155 tak dostane
potrebné informácie, ak je volajúci napríklad cukrovkár, alergik,
prípadne trpí vysokým krvným
tlakom a pomôžu mu pri zhodnotení aktuálneho zdravotného
stavu a vyslaní záchranárov. Pri
stiahnutí aplikácie je dôležité

ďalej vyplniť údaje o kontaktnej osobe. Blízki volajúceho tak
dostanú mailovú informáciu
o tom, že kontaktoval tiesňovú linku 155. Aplikácia 155.sk
podporuje aj možnosť priamo
volať Horskú záchrannú službu,
pokiaľ sa zdržujete na ich zásahovom území, v tomto prípade
však tiesňová linka 155 kontaktovaná nie je. Obsahuje manuál
prvej pomoci, zoznam nemocníc a ďalšie čísla tiesňových liniek na území SR s možnosťou
okamžitého spojenia. Je to významná pomôcka na záchranu
života pre ľudí, ktorí sa ocitnú
bezprostredne v jeho ohrození.
Privolať pomoc je odteraz jednoduchšie. http://www.155.sk/
ako-funguje-aplikacia-155-sk/
Operátor LTV 155
Sme radi, že naši spoluobčania prejavili záujem o danú
problematiku, pretože život nás
neraz môže dostať do situácie,
v ktorej môžeme vďaka svojej
skúsenosti a získaným informáciám zachrániť to najcennejšie
– ľudský život
Eva Chrapková – MS SČK

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Topoľčiankach
Vás srdečne pozýva na

Prázdninovú kvapku
krvi,
ktorá sa bude konať dňa

16. augusta 2019
(t.j. v piatok)
od 8.00 hod.
v priestoroch Domu kultúry a služieb
v Topoľčiankach.

...dar, ktorý nestojí nič, ale znamená
všetko...
Tešia sa na Vás členovia MS SČK Topoľčianky
a pracovníci Mobilnej transfúznej jednotky z Nitry.
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Voľby riaditeľov školských zariadení
Obec Topoľčianky v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa v Materskej škole
na Cintorínskej ulici, v Materskej škole na Ulici SNP a v Základnej škole
Topoľčianky.
Jednotlivé výberové konania prebehli podľa prijatých kritérií v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na základe návrhov jednotlivých Rád školy boli do funkcií vymenovaní:
MŠ Cintorínska ulica
Adriana Fialová
MŠ Ulica SNP
Mgr. Ľubica Pavková
ZŠ Topoľčianky
Mgr. Jozef Barát
K ich vymenovaniu do funkcie všetkým srdečne gratulujeme a želáme im v ich ďalšej náročnej práci veľa úspechov.
AS

Folklórna skupina Topoľnica informuje
FSk Topoľnica každoročne spestrí spevom a tancom 1.máj - Deň
otvorených dverí v Topoľčiankach, aj tento rok ste nás mohli vidieť a počuť v areáli Národného žrebčína. Aby sme sa posunuli ďalej a získali
skúsenosti, tak sme sa 5.mája zúčastnili folklórnej súťaže v speve „ Zahrajte mi túto“, ktorá sa konala v Novej Vsi nad Žitavou. Veľmi nás potešilo ocenenie porotcov pre celú folklórnu skupinu a umiestnenie našich
sólistov. Strieborné pásmo získali Veronika Jančovičová, Magdaléna
Hudecová a Ing. František Cigáň v speve, Miroslav Bielik v hre na akordeón. Zlaté pásmo získali Mgr. art. Lenka Pavlíková a Ing. Ľubomír
Siklienka v sólovom speve. Všetkým gratulujeme. Naša folklórna skupina sa snaží o udržiavanie tradícií a spestruje svadby tradičnou odobierkou a čepením nevesty. V máji sme ešte stihli zabaviť naším spevom aj
účastníkov Ranžírungu, ktorý sa konal 19.5 v parku. A mesiac máj sme
ukončili znovu tradičným čepením nevesty. Na pravidelných nácvikoch
si pre vás pripravujeme nové piesne a folklórne pásmo, s ktorým vystúpime v rámci Kultúrneho leta 11. augusta a tiež na folklórnych slávnostiach v septembri. Tešíme sa na všetkých priaznivcov folklóru a tradícií.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / F S -To p o % C 4 % B E n i c a -486662440573/?ref=settings
FSk Topoľnica

Kalendár podujatí v Topoľčiankach v nasledujúcom období
Pozývame Vás ...
Každú nedeľu počas mesiacov júl - august
15:00 - 17:00 hod. Národopisné múzeum v Topoľčiankach
17:00 hod. koncerty „Kultúrneho leta“
14.7. Stánkový predaj pri príležitosti Púte
27.7. Cyklomaratón Topoľčianky, IV. ročník, ŠK Topoľčianky
28.7. Detská tour Petra Sagana, Topoľčianky, ŠK Topoľčianky
3.8.
Nočná hasičská súťaž
5.-9.8. Detský farský tábor
16.8. Prázdninová kvapka krvi, MS SČK, DKS
17.8. Súťaž vo varení gulášu o pohár starostu Topoľčianok,
areál Tatranu
28.8. Obrad kladenia vencov k pomníku padlých vojakov
1.9.
Vinobranie v Château Topoľčianky
7.9.
Folklórne slávnosti a Vinobranie v Topoľčiankach
4.10. Zber exponátov na výstavu ovocia, zeleniny a okrasných rastlín
5.-7.10. Výstava ovocia, zeleniny a okrasných rastlín

ZASAĎ STROM MAKE A HOME
Za krásneho slnečného počasia sa v piatok 5.4.2019 na LS Topoľčianky v lokalite Holianka zrealizovala akcia projektu Zasaď Strom Make
a Home. Skupina dobrovoľníkov vysadila v tento deň 1121 kusov sadeníc Duba zimného. Okrem nadšenia a chuti pomôcť prírode boli dobrovoľníci od príchodu na OZ Topoľčianky plní radosti a dobrej nálady.
Po krátkej inštruktáži zamestnancami Lesnej správy sa účastníci
projektu pustili s chuťou do práce a aby im to išlo pekne od ruky, Holiankou sa spoločne s veselým smiechom rozliehali aj tóny gitary. K príjemnej atmosfére prispel aj vedúci lesnej správy Ing. Gregora so svojimi
kolegami, ktorí boli počas dňa ochotní pomôcť, poradiť a zodpovedať
akúkoľvek otázku zúčastnených.
Po dobre vykonanej práci sa všetci trochu unavení ale hrdí na svoju
pomoc prírode stretli na Zubrej zvernici, kde si v krásnom prostredí
užili odborný výklad histórie chovu zubrov v Topoľčiankach a určite aj
zaslúžený neskorší obed v podobe opečených špekačiek či slaninky.
Sme radi, že nie všetka laická verejnosť podľahla modernej nevraživosti voči lesníkom a lesníckej práci. Veríme, že takýchto milých akcií
podnietených verejnosťou bude pribúdať a spoločne so stromčekmi
bude rásť a pevnieť úprimná láska a úcta k lesníctvu aj v srdciach a mysli bežných ľudí. Projekt Zasaď strom Make a Home je dôkazom toho, že
spolupráca Lesov SR a verejnosti prináša do hôr dobrých ľudí, ktorí
nechceli byť v článku spomínaní, ale slová z ďakovného mailu jednej
z organizátorov hovoria za veľa: ,,Robíme to pre stromčeky“.
Lesu zdar! Garajová Katarína

V Obecnej knižnici Topoľčianky si môžete zakúpiť knihu Zlaté Moravce a okolie z neba s krásnymi fotografickými zábermi Zlatých Moraviec a okolia. Sú v nej zachytené aj fotografie Topoľčianok so zaujímavým popisom. Cena knihy je 15,00 €.

7
AKO SME VOLILI VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
dňa 25. mája 2019 v Topoľčiankach
text
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných odovzdaných hlasov
percento zúčastnených voličov

okrsok
č. 1
1128
253
253
249
22,43%

okrsok
č. 2
1149
298
298
290
25,94%

Počet platných hlasov odovzdaných pre
okrsok č. okrsok č.
každú politickú stranu, hnutie alebo koalíciu
1
2
SMER-sociálna demokracia
č. 1
47
60
Kresťanská demokracia - Život s prosperita č. 2
12
14
Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko č. 3
37
41
KOREKTÚRA - Andrej Hryc
č. 4
2
1
Slovenská národná strana
č. 5
11
15
SME RODINA - Boris Kollár
č. 6
5
7
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti č. 7
8
18
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI č. 8
0
1
Strana práce
č. 9
0
1
Strana tolerancie a spolunažívania
č. 10
0
0
HLAS ĽUDU
č. 11
0
0
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia č. 12
0
0
DOPRAVA
č. 13
1
2
Kresťanskodemokratické hnutie
č. 14
26
53
Strana zelených Slovenska
č. 15
5
2
MOST - HÍD
č. 16
1
0
PRIAMA DEMOKRACIA
č. 17
1
0
Strana rómskej koalície - SRK
č. 18
0
0
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA č. 19
0
0
SLOVEN. NÁR. JEDNOTA-strana vlastnencov č. 20
0
0
Strana maďarskej komunity
č. 21
0
0
DOMA DOBRE
č. 22
1
1
Koal.Komunist.str.Slov.,VZDOR-strana práce č. 23
2
0
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA č. 24
0
0
Sloboda a Solidarita
č. 25
15
12
Slovenská ľudová strana A.Hlinku
č. 26
2
1
NAJ - Nezávislosť a Jednota
č. 27
1
2
Kresťanská únia
č. 28
10
13
Koal.Progresívne Sloven.a SPOLU-obč.demokr. č. 29
57
39
Demokratická strana
č. 30
3
2
NÁRODNÁ KOALÍCIA
č. 31
2
5
SPOLU POČET PLATNÝCH HLASOV
249
290

spolu
2277
551
551
539
24,20%
spolu
107
26
78
3
26
12
26
1
1
0
0
0
3
79
7
1
1
0
0
0
0
2
2
0
27
3
3
23
96
5
7
539

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

Zo zápisnice zo štvrtého zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 3. apríla 2019
V bode č. 1 a 2 Procedurálne časti – voľby komisií zasadnutia
V bode č. 3 Rôzne:
- p. Štefčík – úpravy chodníka na Ulici Hostianskej, Žikavecká ulica –
nebezpečný úsek cesty
- kolkáreň – odstránenie, detské ihrisko v parku opravené, športová
hala na štadióne – poškodený strop, priechod pre chodcov od mliekomatu k lekárni – je úzky
- Mgr. Barát – informoval o 45. ročníku Behu oslobodenia
V bode č. 4 Odpredaj majetku obce – pozemok, parc. č. 777 na rozšírenie
štátnej cesty (odbočka v smere na Žikavu po Ulicu Cintorínsku)
Poslanci schválili Zámer previesť časť pozemku pod budúcou stavbou „Rozšírenie vozovky s úpravou odvodnenia na Žikaveckej ulici v
Obci Topoľčianky ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre Nitriansky
samosprávny kraj
Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Topoľčianky a Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci
realizácie stavby „Rozšírenie vozovky s úpravou odvodnenia na Žikaveckej ulici v Obci Topoľčianky“ za budúcu kúpnu cenu 1,00 €
V bode č. 5 Poslanci schválili 50% spolufinancovanie výstavby oporného
múru v súvislosti so stavbou „Rozšírenie vozovky s úpravou odvodnenia na Žikaveckej ulici“ z dôvodu výškových rozdielov štátnej cesty
a vedľajšieho pozemku

V bode č. 6 Poslanci schválili Dodatok č. 1 – zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií
V bode č. 7 Poslanci schválili Návrh na schválenie záložného práva – pozemok 8 b. j. v súvislosti s poskytnutým úverom zo ŠFRB na obstaranie
8 bytovej jednotky
V bodu č. 8 Poslanci odložili Navýšenie základného imania pre TATRAN
ŠPORT s.r.o.
V bodu č. 9 Interpelácie poslancov
Starosta – poukázal na použitie rezervného fondu a na projekty, ktoré
môžu presiahnuť jeho výšku. Navrhol rokovanie s bankou o možnosti financovania nákladov nad rámec rezervného fondu
p. Partl – občania na Vígľašskej ulici žiadajú osadiť na cestu spomaľovače
Prednosta OcÚ informoval o vzniku vrakoviska na pozemku na Ulici
Hlavnej a majitelia RD svojvoľne opílili javor na verejnom priestranstve
Zo zápisnice z piateho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 2. mája 2019
V bode č. 1 a 2 Procedurálne časti – voľby komisií zasadnutia
V bode č. 3 Rôzne – nebol žiadny príspevok z pléna
V bode č. 4 Poslanci po diskusii schválili úver na investičné akcie obce.
K návrhu sa vyjadril hlavný kontrolór obce. Poslanci schválili prijatie
dlhodobého investičného úveru vo výške 83 000 € z Prima Banky Slovensko a.s. na obdobie splácania 7 rokov
V bode č. 5 Poslanci schválili zvýšenie základného imania TATRAN ŠPORT,
s.r.o. o 20 000 €
V bode č. 6 Poslanci schválili zmluvu o vzájomnej spolupráci s Nitrianskym
samosprávnym krajom na vybudovanie stavby „Rozšírenie vozovky
s úpravou odvodnenia na Žikaveckej ulici v Obci Topoľčianky“
V bode č. 7 Interpelácie poslancov
- Mgr. Orlík – dal podnet na prepočet mzdových nákladov pre TATRAN
ŠPORT, s.r.o. a využitie ľudí prostredníctvom úradu práce
- J. Mesko - starosta – podnet odporúčať zariadenie TATRAN ŠPORT,
s.r.o. na rôzne rodinné posedenia, oslavy, kultúrno-spoločenské podujatia
- Ing. Siklienka PhD. - sa spýtal na ohradenie pozemku v areáli TATRAN ŠPORT, s.r.o.
Plné znenie zápisnice je možné získať na OcÚ alebo na internetovej
stránke obce. Zo zápisníc skrátený prehľad pripravil R. Kazík

Tip na letné osvieženie
Limonády sú počas letného obdobia nápojom, ktorý okrem zmrzliny dokáže najviac osviežiť.

Mätová voda s citrónom a limetkou
Mäta je osviežujúca, podporuje trávenie, upokojí bolesť hlavy. Citrón vám dodá energiu svojím vitamínom C.
Príprava: Umyjeme si mätu,
citrón a limetku. Citrón a limetku
nakrájame a lístky mäty odtrhneme. Pridáme do vody. Pridáme
tiež trocha šťavy z citrónu a limetky.
Odporúčame nechať odstáť
v chladničke na hodinku, alebo
schladiť kockami ľadu.

Grepovo-pomarančová limonáda
Na 1 džbán potrebujeme: 1 biely grep, 1 pomaranč, 1 l jemne sýtenej minerálky (príp. vody), 2 PL trstinového cukru (dobrovoľná ingrediencia)
Príprava: Grep a pomaranč odšťavíme. Šťavu spolu s cukrom pridáme do džbánu a zalejeme minerálkou. Odporúčam pridať i lístky
medovky či mäty priepornej.
Prípravou takýchto domácich nápojov zároveň šetríme svoje
životné prostredie, nakoľko obmedzujeme nakupovanie vôd
v plastových fľašiach!
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„Paličkovanie“ v parku?

Športový klub Topoľčianky v spolupráci s Obcou Topoľčianky,
Regiónom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom
a Slovenským zväzom cyklistiky
pozýva všetkých cyklistov na najprestížnejšie preteky v krajine,
máme tú česť organizovať
Majstrovstvá Slovenska XCM v horskej cyklistike:

4. ročník

Región Nitra Cyklomaratón Topoľčianky,
ktorý sa uskutoční v sobotu 27. júla 2019.

Súťažiť sa bude v kategóriách: rodinné družstvo, kadeti, juniori, ženy,
muži, elektrobicykle. Trate povedú Tribečským pohorím, štart a cieľ
bude na Dostihovej dráhe v Topoľčiankach.
Štart: Dostihová dráha Topoľčianky
10:00 hod.
77 km
10:30 hod.
45 km - elektrobicykle
11:00 hod.
45 km
12:00 hod.
25 km
Predpokladaný príchod prvých pretekárov do cieľa 12:30 hod.

Zároveň pozývame všetky deti do 14 rokov na cyklistické preteky
Detská tour Petra Sagana, ktoré sa budú konať na Dostihovej dráhe

v Topoľčiankach v nedeľu 28.júla 2019.

Štart prvej kategórie 10:30 hod., ostatné kategórie následne až po
starších žiakov
Na preteky je potrebné zaregistrovať sa, viac informácií o registrácii
nájdete na: www.cyklotopolcianky.sk
Príďte povzbudiť najlepších cyklistov zo Slovenska a susedných krajín.
Pripravené je bohaté občerstvenie. V sobotu vystúpenie hudobnej
skupiny Len Tak. V nedeľu na Vás čakajú zaujímavé súboje detí na dostihovej a bikrosovej dráhe.
A nebude chýbať pestrý sprievodný program.

Nahliadli sme do matriky
apríl - jún 2019

Narodili sa:
Matej Bödör, rodičia Ing. Kristína Bödörová a Ing. Martin Bödör, Športová
Adrián Šabík, rodičia Mgr. Lenka Šabíková a Mgr. Ľubomír Šabík, Hlavná
Nela Bieliková, rodičia Viktória Borloková a Milan Bielik, Hlavná
Sobáš uzatvorili:
Miroslav Čepec a Simona Petrovičová, 27.4.2019 na Žikave
Uroš Aleksić a Lenka Vlčeková, 28.4.2019 v Topoľčiankach
Lukáš Slovák a Eva Krpalová, 25.5.2019 v Topoľčiankach
Martin Števo a Katarína Hosťovecká, 31.5.2019 v Topoľčiankach
Mgr. Gabriel Peszeki a Lucia Bieliková, 1.6.2019 v Topoľčiankach
Michal Král a Michaela Foťková, 8.6.2019 v Topoľčiankach
Mgr. Michal Červený a Mgr. Petra Kollárová, 9.6.2019 v Jelšovciach
Opustili nás:
Mária Laktišová, Lipová, zomrela 7.4.2019
Karol Haspra, Hlavná, zomrel 23.4.2019
Katarína Čepčeková, Partizánska, zomrela 24.4.2019
Mária Pisoňová, Litoměřická, zomrela 27.4.2019
Marta Bieliková, Hlavná, zomrela 4.5.2019
Štefan Haspra, Dlhovského, zomrel 11.5.2019
Dušan Uhrecký, SNP, zomrel 18.5.2019
Františka Borčinová, Cintorínska, zomrela 19.5.2019
Jozef Varga, Záhradnícka, zomrel 27.5.2019

Znie to naozaj čudne, ale v
Topoľčianskom parku sa naozaj
bude „paličkovať“ a to pravidelne!
Nepôjde však o precíznu ručnú
prácu, ale o mini kurzy NORDIC WALKINGU, teda severskej
chôdze. Zaiste ste už videli ľudí
kráčať s paličkami, ale nordic
walking sa líši od vysokohorskejtrekovej chôdze. NW je skvelá
ozdravno-pohybová aktivita, bez
vekového či zdravotného obmedzenia, na čerstvom vzduchu,
počas celého roka, na rovinatom
teréne a s použitím špeciálnych
paličiek s rukavičkou. Chôdza
je pre človeka najprirodzenejší
pohyb a pri dnešnom sedavom
spôsobe života ho máme naozaj
málo. Ak sa chcete o tomto modernom športe dozvedieť viac,
navštívte stránku Slovenskej asociácie nordic walking www.snwa.
sk, kde sa dozviete o množstve
zdravotných prínosov NW, alebo
sa poraďte so svojím lekárom.
Zlepšenie zdravotného stavu je

dokázané napr. u ľudí s ochoreniami chrbtice, astmatikov, s nadváhou, srdcovo – cievnymi ochoreniami a mnohými ďalšími.
Ak sa Vám NORDIC WALKING
zapáčil, prijmite pozvanie a
poďte sa ho naučiť s certifikovanou inštruktorkou Silviou Sórádovou.
Kedy? 20. júla, 10. augusta alebo 14. septembra 2019,
v čase od 9.00 do 12.00 hodiny.
Kde? V krásnom parku v Topoľčiankach (stretnutie na parkovisku za Hotelom Hradná stráž).
Ako? Zaregistrujte sa v kalendári podujatí na www.snwa.sk .
O paličky nemajte starosť,
poskytne Vám ich inštruktorka.
Ak absolvujete mini kurz, môžete
sa s nadšencami NW stretávať aj
pravidelne, každý piatok od 17.00
hodiny na spoločných „paličkovaniach v parku“.
Kontakt: Mgr. Silvia Sórádová,
silviasoradova@gmail.com,
mobil 0910 321 705

Separovanie odpadu
Neustále okolo seba počujeme slová, ako je triedenie alebo
separovanie odpadu. Načo však
o tom len stále počúvať, keď sa
do toho môžeme priamo zapojiť?!
A tak už pred Veľkou nocou
ste mohli vidieť v uliciach Topoľčianok pobehovať skupinky
detí, ktoré tlačili pred sebou káričku plnú nepotrebného papiera. Chystali sa na udalosť, ktorá
u nás v škole vyvoláva ošiaľ. A tou
je zber papiera. Papiera, ktorý už
v domácnostiach nikto nepotrebuje, ale ako druhotná surovina
je veľmi dôležitá a pomáhame
ňou chrániť aj naše lesy a životné
prostredie.
V minulosti stačilo pristaviť
do areálu školy jeden kontajner.
A dnes? Už po dvoch dňoch bol
plný, pristavil sa ďalší a potom
ešte jeden. Celkovo sa tak podarilo vyzbierať neuveriteľných
25 146 kg papiera. Žiaci z prvého stupňa doniesli 12 445 kg

a z druhého stupňa 12 701 kg.
Každý deň sledovali žiaci, koľko ktorá trieda papiera priniesla,
pretože najlepšie triedy a najlepší
zberači boli potom ohodnotení.
K najlepším triedam na 1. stupni
patrila 4.A trieda, ktorá nazbierala
2 204kg papiera, čo predstavovalo v priemere na žiaka 104,95 kg.
Na druhom stupni to bola 6. B,
ktorá doniesla 3 200 kg papiera,
priemer na žiaka 168,42 kg.
Všetkým žiakom a ich rodičom ďakujeme za to, že sa zapojili
do nášho zberu.
A na záver len chceme dodať,
že zber bude aj na jeseň, a preto
nezabúdajte všetok nepotrebný
papier odkladať!
AS

Prehľad počasia za apríl - máj 2019
Priemerná teplota vzduchu

Vodné zrážky

Apríl
13,8 °C
33,7 mm
Máj
13,0 °C
112,7 mm
V sledovanom období došlo k dvom anomáliám, keď priemerná
teplota mája bola o 0,8 °C chladnejšia ako teplota apríla. Z pohľadu
zrážok sa vyníma mesiac máj so 112,7 mm zrážok. Za posledných 32
rokov nebolo takto na zrážky bohatých májov veľa. (r. 1987 - 127,4 mm,
r. 1996 - 114,0 mm, r. 2006 - 101,9 mm, r. 2010 - 150,9 mm). M. Šabík
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