december, číslo: 4/2010, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania!
Rok 2010 sa pomaly blíži ku
svojmu koncu a ja znova využívam príležitosť prihovoriť sa Vám
prostredníctvom vianočného vydania Našich Topoľčianok.
Vianoce patria medzi tú časť
roka, ktorá si zasluhuje našu pozornosť. Je to čas, keď sa ľudia
snažia byť k sebe milší a vľúdnejší,
čas radosti a pokoja, ktorých je
v dnešnom uponáhľanom svete
stále akosi menej.
Keď si sadáme k spoločnému
štedrovečernému stolu, aby sme
sa tešili z jedinečnej sily, ktorej
hovoríme rodinné puto, cítime
vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, vôňu
domova. V takejto príjemnej atmosfére isto zaznejú aj vianočné
koledy a modlitby - poďakovanie
za míňajúci sa rok, prosba za
zdravie a spokojnosť v roku budúcom, spomienka na tých, po
ktorých zostalo pri stole prázdne
miesto.
Máme príležitosť zamyslieť
sa, bilancovať končiaci rok, prehodnotiť skutky i nesplnené sľuby. Na to všetko sú vianočné
sviatky. Nakoľko uplynulo len niekoľko dní od komunálnych volieb

konaných dňa 27. novembra
2010, chcem využiť tento priestor
aj na osobné poďakovanie voličom za dôveru a podporu, ktorú
ste prejavili nielen mne, ale tiež
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva. Som presvedčený, že sa budeme spoločnými silami usilovať o ešte krajšie
Topoľčianky a spokojnosť ich obyvateľov a návštevníkov. Samozrejme s prioritami, ktoré si spolu
s novozvolenými poslancami OZ
vytýčime pre toto volebné obdobie, Vás oboznámime v najbližšom vydaní Našich Topoľčianok.
Verím, že ústup hospodárskej
krízy prinesie vyšší tok podielových daní do rozpočtu obce a následne pozitívne ovplyvní realizáciu stanovených priorít a cieľov.
Rád by som využil tento
priestor aj na poďakovanie poslancom OZ, ktorým sa pomaly
končí volebné obdobie, pracovníkom obecného úradu, členom
jednotlivých komisií pri OZ za
spoluprácu, pomoc a dôveru pri
tvorbe jednotlivých úspešných
projektov, na ktoré sme získali
nenávratné finančné prostriedky
z fondov EÚ.

Archív fotoklubu FoTOP

Taktiež ďakujem spolupracovníkom z redakčnej rady za ich
obetavú prácu a nadšenie, s ktorým pristupujú ku všetkým vydaniam Našich Topoľčianok.
Na záver môjho príspevku

Vám chcem vážení spoluobčania
zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.
Juraj Mesko
starosta obce

ňaním vhodných darčekov, pečením chutných dobrôt a upratovaním svojich príbytkov. Sťažujeme
si na vysoké ceny v obchodoch,
na tovar, ktorý nie je dosť kvalitný.
V tejto chvíli mi zišiel na um príbeh o matke Terézii, keď mala
pred sebou plán postaviť kláštor
s troma haliermi vo vrecku. Všetci
len krútili hlavami a neverili, že je
to možné. No svätica im na to
odpovedala: „Samotná Terézia,
to nie je nič. Terézia s troma haliermi, to je ešte stále nič. No
Terézia s troma haliermi a s Bohom je všetko a všetko môže.“
Nezabúdajme a otvorme naše
srdcia. Každá kríza je skúškou a
prechodným obdobím k niečomu

lepšiemu a hodnotnejšiemu. Blíži
sa koniec roka a my sa obzeráme
späť a hodnotíme dosiahnuté
výsledky a úspechy. Veľa vecí sa
nám podarilo uskutočniť, tak ako
sme si želali. Boli však aj chvíle,
ktoré nám spôsobili smútok a bolesť a vtedy sa nám nechcelo ďalej. Môžeme však byť na seba
právom hrdí, že sme to zvládli a
nepodľahli sebaľútosti a pasivite.
Prenesme si cez prah dverí starého roka všetky pozitívne skutky
a myšlienky ako základ pre budovanie nového.
Milí spoluobčania, zaželajme
si príjemné prežitie sviatočných
dní a úspešný štart do nového
roka 2011. Mgr. A. Orolínová

Pár slov na záver roka
Pokoj v duši, teplo domova,
láska k blížnemu, radosť v srdci.
Tieto slová sú v tomto období
skloňované vo všetkých pádoch.
Stávame sa lepšími a máme pocit,
že tí ostatní sú k nám akosi bližšie. Problémy sa nezdajú tak zložité a riešime ich s ľahkosťou a
nadhľadom. Sme ľudskejší a

otvorenejší. Kto alebo čo spôsobuje túto premenu v nás? Odpoveď poznáme všetci.
Je ňou magické slovo VIANOCE. Štyri týždne pred Vianocami je adventné obdobie. Je to
obdobie duchovnej prípravy na
príchod Ježiša Krista. Tento čas je
u mnohých z nás spojený so zhá-

Autor foto: Ing. Marián Mokráň

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.
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Nová kniha o Topoľčiankach
rozhovor s autorom knihy a starostom obce
„... Ak sa o niečom mohlo povedať, že je to Bohom obdarený
kraj, rozhodne to platilo (či aj platí) o severnom cípe bývalej Tekovskej
župy, o hornom Požitaví, presnejšie o obci, kde úrodná rovina prechádza do venca hôr, v ktorom z jednej strany dominuje Pohronský
Inovec a z druhej Tribeč. Roku 1293 ju označovali Topolchen parvum,
od roku 1927 sa používa súčasný názov – TOPOĽČIANKY. “
(Úryvok z rukopisu knihy Pavla Hudíka Topoľčianky)

Ako sme už v minulom čísle
našich novín avizovali, obecný
úrad pripravuje na vydanie novú
knihu o Topoľčiankach, ktorú napísal náš rodák Pavol Hudík.
Kniha má 208 strán, vrátane 104
čiernobielych fotografií a 16
strán farebnej prílohy. Aby sme
viac priblížili nové dielo, položili
sme autorovi knihy Pavlovi
Hudíkovi a vydavateľovi – starostovi obce Jurajovi Meskovi
po tri otázky.
Pán Hudík, čo vás podnietilo
napísať knihu o rodnej obci?
Polstoročie som ako literát
robil v rozhlase. Potom som niekoľko rokov písal o všetkom najdôležitejšom z histórie rozhlasu
i jeho súčasnosti. Písal som najmä
o tom, čo som zažil pri stretnutiach s mnohými zaujímavými
ľuďmi.
Keď kniha Môj rozhlas vyšla,
rozmýšľal som o viacerých tvorivých zámeroch. Ako najsilnejší
pocit sa ukázala potreba napísať
knihu o Topoľčiankach. Zažiadalo
sa mi podať obraz rodnej obce
cez pohľad mojej generácie,
dnešných sedemdesiatnikov. Veď
ak odídeme na Vŕšok, naše zážitky odídu s nami.
Starosta obce Juraj Mesko
prijal moju ponuku a začal sa čas
štvorročnej namáhavej práce,
ktorá konečne speje k záveru.
V knihe sa nachádza aj veľa
zaujímavých údajov z vašej
pamäti, spomienky starších
občanov obce, fakty z miestnej kroniky, fotografie – historické i súčasné. Čo bolo pri
písaní knihy pre vás najzložitejšie, najťažšie?
Hľadanie podstaty v jej pravdivej podobe. Aj v práci
o Topoľčiankach som dôsledne
rešpektoval historické skutočnosti, pri zobrazovaní novších čias
som vychádzal aj z vlastného poznania. Veď všetko, čo sa
v Topoľčiankach dialo za posled-

né trištvrte storočie, som zažil na
vlastnej koži alebo cez skúsenosti svojich rodičov, príbuzných či
priateľov. Pred mojimi očami vešali dvoch partizánov, zástavkami
sme horlivo kývali prezidentovi
Benešovi, ako pionieri sme pokorne chodili miništrovať. Podaktorí politici presviedčajú, že obdobie socializmu bolo dobou
temna. Nech prídu do Topoľčianok
a uvidia, koľko vtedy postavili nových domov, ako bohato žila kultúra. Ľudia vo svojej skromnosti
boli radi, že majú prácu. A v plnej
miere platilo, že v obci žijú ľudia
s národným a náboženským zanietením.
Pravda, aj tu sú občania rozdielni. Asi sa jedným nebude páčiť jedno, druhým niečo iné.
Lenže nijaký fakt nemožno zamlčať, pretože sa vskutku stal.
Snažil som sa dôsledne rešpektovať vedecké kritériá, začleniť históriu obce do celoslovenských,
resp. stredoeurópskych súvislostí.
V texte sa pridržiavam najnovších
pravidiel spisovnej slovenčiny, hoci v miestnych zvyklostiach aj v
miestnej tlači sú zaužívané niektoré výrazy v nespisovnej podobe. V publikácii rešpektujem poznanie a stanoviská všetkých
topoľčianskych inštitúcií od obecného úradu cez základnú školu,
farský úrad, národný žrebčín atď.
Uvedomujem si, že na najbližšie
roky to popri internete bude jediná obšírnejšia informácia o Topoľčiankach. Chcel som, aby bola
pravdivá i krásna.
A čo je pre vás v Topoľčiankach
najvzácnejšie?
Môj predchodca Štefan
Čepček zdôvodnil napísanie svojej knihy jednoduchou vetou:
Topoľčianky sú mojím rodiskom a
mám ich rád. Súhlasím s tým, no
súčasne mám na pamäti slová,
ktoré mi v rozhlasovom rozhovore povedal významný ruský spisovateľ Iľja Erenburg: Ak naozaj ľúbiš, nevieš prečo. A predsa čosi je
presné: uvedomujem si, že v Topoľčiankach žijú ľudia, ktorí sú
blízki nielen mne, ale blízko majú
aj k sebe navzájom. Všeličo dokázali a mnohé ešte dokážu. Zaslúžia si aj iný pomník, než ten na
cintoríne. Momentálne som
z Topoľčianok jediný člen Spolku
slovenských spisovateľov, a tak
som pocítil povinnosť urobiť takúto prácu práve ja. Viem, že po
mne prídu iní.

Táto kniha sa nerodila ľahko.
Ako všetko v živote bude mať
svojich priaznivcovi, ale aj tých
iných. Pre mňa je výpoveďou
o tom, aký bol náš život. A sme
povinní o ňom vydať poctivé svedectvo.
Pán starosta, čo vás napriek
neľahkej ekonomickej situácii
viedlo k vydaniu knihy o Topoľčiankach?
Prvé aktivity ohľadom prípravy novej knihy o našej obci sa
začali pred 4 rokmi, keď sme sa
dohodli na spolupráci s Paľkom
Hudíkom a v tom čase sme ani
nechyrovali o nejakej hospodárskej kríze. Našťastie už v tom období som začal zabezpečovať finančné prostriedky od sponzorov, tak aby vydanie novej
publikácie o Topoľčiankach čo
najmenej zaťažilo obecný rozpočet. Dnes, keď finišujeme, chcem
využiť tento priestor a poďakovať
sa vedeniu Vinárskych závodov
Topoľčianky s.r.o., nakoľko hlavne ich finančná podpora umožnila, aby táto kniha uzrela svetlo
sveta.
Čím, podľa vás, nová kniha
prispeje k lepšej prezentácii
obce?
Nová kniha o Topoľčiankach
bude vydaná takmer po 27 rokoch od uvedenia poslednej publikácie, a tak som presvedčený, že
nielen naši občania, ale aj mnoho
rodákov a návštevníkov našej obce už netrpezlivo čaká na vydanie
tejto publikácie.

Nakoľko zaznamenáva históriu obce Topoľčianky od jej počiatkov až po súčasnosť, je tou
najlepšou prezentáciou našej obce všade tam, kde sa budúcim
čitateľom dostane do rúk.
A čo je v Topoľčiankach pre
vás najvzácnejšie?
Tak ako som v úvodnom príhovore v pripravovanej knihe
uviedol, Topoľčianky sú unikátnou obcou nielen v podtribečskom regióne, ale tiež v rámci
Slovenska, a to nielen svojou bohatou históriou, ale aj súčasnosťou.
K výnimočnosti obce prispelo, že bola sídlom Tekovskej župy,
letným sídlom prezidentov, nachádzajú sa v nej národné kultúrne pamiatky, a tiež v nej sídlia
významné podniky, ktoré svojimi
aktivitami presahujú hranice
Slovenska.
Pre mňa ako starostu obce sú
najvzácnejší jej obyvatelia so svojimi želaniami a potrebami, ale aj
konštruktívnou kritikou, ktorá mi
nedovolí stagnovať a posúva ma
neustále dopredu.
Pripravila Zora Hudíková
Srdečne vás pozývame
na prezentáciu knihy
Pavla Hudíka Topoľčianky
dňa 6. februára 2011
o 15.30 h v Dome kultúry
v Topoľčiankach

Obecný úrad Topoľčianky
Vás srdečne pozýva na

KROJOVÚ ZÁBAVU
v sobotu 15. januára 2011 o 19.30 hod.
do DKS Topoľčianky.
O zábavu a dobrú náladu sa postará hudobná skupina
T R O P.
Účasť v kroji nie je podmienkou, ale je vítaná.
Súčasťou zábavy je občerstvenie.
Vstupenky si môžete už teraz zakúpiť
v Obecnej knižnici Topoľčianky
denne od 08.00 do 16.30 hodiny.
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Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Topoľčiankach dňa 27. novembra 2010
okrsok č. 1

okrsok č.2

spolu

1162

1221

2383

Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

533

584

1117

Počet odovzdaných obálok

533

584

1117

% zúčastnených voličov

46,87

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva

527

1100

573

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť

9

Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce

453

483

936

Za starostu obce Topoľčianky bol zvolený:
JURAJ MESKO s počtom platných hlasov: 936

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ na funkčné obdobie 2010 - 2014
p o r.
Meno, priezvisko, titul
číslo

ulica

1.

Dlhovského 52 nezávislý

Roman Kazík, Ing.

kandidát

okrsok okrsok
spolu
č. 1
č. 2
263

293

556

2.

Štefan Klečka, Mgr.

Hlavná 231

SMER - SD

257

250

507

3.

Jana Oravcová, JUDr.

Športová 22

nezávislá

245

249

494

4.

Ružena Gräffová, JUDr.

Lipová 56

KDH

192

261

453

5.

Radimír Siklienka, Ing.

Športová 44

nezávislý

214

201

415

6.

Oľga Valkovičová, Ing.

Lipová 99

KDH

165

235

400

7.

Eva Benčeková, JUDr.

Hostianska 50

SMER - SD

166

210

376

8.

Alžbeta Adamičková, Ing.

Parková 8

SMER - SD

162

210

372

9.

Peter Minár

Lipová 15A

nezávislý

171

194

365

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ
1.

Vladimír Laktiš

Machulinská 7

nezávislý

167

184

351

2.

Marián Stano, Ing.

Partizánska 23

KDH

129

205

334

3.

Karol Kováč, Ing.

Hlavná 263

KDH

142

182

324

4.

Vladimír Dostál, Ing.

Hostianska 5

SMER - SD

135

179

314

5.

Andrej Maurery, Mgr.

Moravecká 19

SMER - SD

144

168

312

6.

Michal Šebeňa, Dr.

Lipová 60

nezávislý

145

157

302

7.

Pavel Laktiš

Lipová 58

SMER - SD

142

160

302

8.

Mária Mesiarkinová, PhDr. Hlavná 96

KDH

113

175

288

9.

Michal Siklienka, Ing.

SNS

101

116

217

Litoměřická 39

10.

Dušan Smatana, Ing.

Športová 14

SMER - SD

98

115

213

11.

Miloš Kúnsky, Ing.

Parková 5

SMER - SD

87

125

212

Ing. Roman Kazík
Dlhovského 52, (nezávislý)

Mgr. Štefan Klečka
Hlavná 231, (SMER-SD)

JUDr. Jana Oravcová
Športová 22, (nezávislá)

JUDr. Ružena Gräffová
Lipová 56, (KDH)

Ing. Radimír Siklienka PhD.
Športová 44, (nezávislý)

Ing. Oľga Valkovičová
Lipová 99, (KDH)

JUDr. Eva Benčeková
Hostianska 50, (SMER-SD)

Ing. Alžbeta Adamičková
Parková 8, (SMER-SD)

Peter Minár
Lipová 15A, (nezávislý)

Správa daní a poplatkov
Vážení spoluobčania,
blíži sa koniec roka a stále sú medzi nami i takí,
ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a
nezaplatili miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Z tohto dôvodu ich vyzývame, aby tak urobili v
čo najkratšom čase.
Vlastníkom psa pripomíname, že daň za psa je každoročne splatná do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Občanom, ktorým počas roka 2010 vznikla daňová
povinnosť k dani z nehnuteľností alebo im vznikla skutočnosť, na základe ktorej sa mení pôvodné daňové
priznanie (nadobudnutie nehnuteľnosti, zmena majiteľa nehnuteľnosti, vydanie stavebného povolenia, povolenie k odstráneniu stavby, kolaudácia a pod.) pripomíname, že sú povinní si do 31.1. podať nové daňové
priznanie . Tlačivá na daňové priznanie k dani z nehnuteľností sú k dispozícii na sekretariáte obecného úradu.
Je potrebné, aby si občania so sebou priniesli aj aktuálny list vlastníctva, kúpnu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie a pod.).
Pri miestnom poplatku za komunálny odpad môže
poplatník žiadať o zníženie na 50 % alebo odpustenie
poplatku v lehote do 30 dní od vzniknutej skutočnosti
písomnou žiadosťou (tlačivo je k dispozícií na sekretariáte OcÚ) a potvrdením od príslušných inštitúcií alebo
čestným prehlásením v týchto prípadoch:
prechodný pobyt mimo obce
dlhodobý študijný alebo pracovný pobyt v zahraničí
pobyt študentov na internáte alebo priváte
U platiteľov poplatku, ktorým rodinné domy slúžia
výlučne len na individuálnu rekreáciu a chalupárčenie
sa stanovuje poplatok tak, že tento sa uhradí za 1 osobu a kalendárny rok, bez ohľadu na počet osôb, ktorými bude nehnuteľnosť počas roka využívaná.
Záverom upozorňujeme občanov na plnenie si
oznamovacej povinnosti. Jedná sa o písomné oznámenie týkajúce sa akýchkoľvek zmien u všetkých miestnych daniach ako aj poplatku za komunálny odpad
(zmena majiteľa nehnuteľnosti, kolaudácia, zmena
druhu stavby a pozemku, zadováženie psa ako aj jeho
stratu, vznik a zánik povinnosti platiť poplatok za komunálny odpad a pod.). Oznamovaciu povinnosť si
musí splniť daňovník/poplatník do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti/ povinnosti platiť poplatok za
komunálny odpad.
Ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve viacerých osôb,
daňové priznanie podáva každá fyzická alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom
túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve manželov, v tomto
prípade priznanie podáva jeden z manželov.
Správa daní a poplatkov

Najkrajšie darčeky, tie nie sú v krabičkách,
sú ukryté tam, niekde v hĺbke, v nás.
Skúsme si ich na Vianoce priať,
možno ich prinesie ten, kto nás má rád.
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Fotoklub FoTOP Topoľčianky

Tretí rok svojej oficiálnej existencie zahájili členovia fotoklubu
FoTOP založením občianskeho
združenia Fotoklub FoTOP Topoľčianky s ambíciou naďalej rozvíjať tvorbu svojich členov a podporovať rozvoj fotografického
umenia v našom regióne. O bohatej činnosti fotoklubu svedčí až
šesť fotografických výstav a množstvo ďalších podujatí zorganizovaných za ostatných 12 mesiacov.
Na jeseň sme sa prezentovali
v Krajskom osvetovom stredisku
v Nitre vernisážou výstavy pod
názvom „Zoznámte sa prosím“,
ktorá predstavila tvorbu našich
členov a členov fotoklubu zo
Šale. Výstava bola sprístupnená
širokej verejnosti v dňoch 4. až
22. októbra 2010. Príjemným
spestrením vernisáže bolo odovzdanie cien víťazom ďalšieho
kola fotosúťaže TOP FoTOP tentokrát na tému „Kvety“. Víťazi
Ivan Kľučiar, Vladimír Bošanský a
Richard Horný si od sponzora Ing.
Mariána Mokráňa prevzali hodnotné fotografické publikácie,
absolútnym víťazom sa stal Ivan
Kľučiar, ktorému bola udelená aj

prémiová cena tvarovaný buxus
(www.kruspan.sk) za jeho fotografiu “Horec”.
Ďalším podujatím, ktoré sme
pripravili nielen pre našich členov,
ale aj občanov našej obce a blízkeho okolia, bola prednáška známeho fotografa a zhotoviteľa
historických modelov hradov
Ivana Fintu zo Zlatých Moraviec,
ktorá sa uskutočnila v piatok 22.
októbra 2010 v Kultúrnom dome
v Topoľčiankach. Účastníci podujatia sa dozvedeli veľa nielen o
tvorbe historických modelov hradov ale aj o ich bohatej histórii.
Na záver sme si prezreli zaujímavý
dokumentárny film o rekonštrukcii hradu Uhrovec v Strážovských
vrchoch.
V sobotu 20. novembra 2010
sa v priestoroch Mestského úradu v Nitre uskutočnil už piaty ročník festivalu Vysoké hory Nitra,
na ktorom už tradične nechýbali
ani členovia fotoklubu FoTOP z
Topoľčianok. Kolekciu 33 fotografií z prírody pripravili tentokrát
traja FoTOP-áci Pavol Čepček,
Pavel Kováč a Rado Siklienka.
Festival je vďaka zaujímavému a
pútavému programu tradične

Výstavu otvorila Mgr. Ondrušková z
KOS v Nitre spolu s predsedami fotoklubu Šaľa a FoTOP.
Foto: Pavol Čepček

známy bohatou návštevnosťou,
niekoľko stoviek účastníkov si počas prestávok medzi premietaním
filmov a zaujímavými prezentáciami z ciest po celom svete prezrelo aj našu fotografickú kolekciu.
Na internetovej stránke
nášho fotoklubu www.fotop.sk
sa dozviete napríklad o viacerých
úspechoch našich členov, ktoré
dosiahli na domácich, ale aj medzinárodných fotografických súťažiach, ale aj o vyhlásení ďalšie-

ho kola fotosúťaže TOP FoTOP na
tému Architektúra, ktorá je otvorená aj nečlenom nášho fotoklubu. V budúcom roku pripravujeme 2. ročník medzinárodnej výstavy fotografií Príroda a krajina v
zámku v Topoľčiankach, prezentáciu tvorby našich členov v družobných Litoměřiciach, rôzne
fotovýlety, workshopy a ďalšie
zaujímavé podujatia. Veľmi radi
medzi sebou privítame aj ďalších
záujemcov o fotografovanie,
schádzame sa v Kultúrnom dome
v Topoľčiankach spravidla každý
prvý pondelok v mesiaci. Výročná
schôdza nášho občianskeho
združenia sa uskutoční v pondelok 10. januára 2011 v DKS
Topoľčianky.
Záverom by som rád poďakoval všetkým aktívnym členom fotoklubu FoTOP za úspešnú reprezentáciu a adminom nášho webu
Vladovi Bošanskému a Rišovi
Hornému za vynikajúcu rekonštrukciu našej internetovej stránky. Oceňujeme tiež všestrannú
podporu našej činnosti vedením
obce a pracovníčkami obecnej
knižnice.
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
predseda fotoklubu FoTOP
Topoľčianky

Novoročný šachový turnaj XVIII. ročník

Kalendár podujatí v nasledujúcom období

Obec Topoľčianky a Šachový klub Topoľčianky
pozývajú šachistov a priaznivcov šachu
na Novoročný šachový turnaj, ktorý sa bude konať
v nedeľu 2. januára 2011 o 9.00 hodine
v priestoroch DKS Topoľčianky
Veríme, že účastníci turnaja, tak ako po iné roky tu nájdu tú
správnu atmosféru a odnesú si príjemné športové
a spoločenské zážitky.

26.12. 2010
30.12. 2010
2. 1. 2011
15. 1. 2011
21. 1. 2011
22. 1. 2011

Počasie v novembri 2010
Priemerná teplota mesiaca november bola 8,2 °C. Zvláštna je
tým, že takúto teplotu mal aj mesiac október. Dôvodom vyššej novembrovej teploty bolo pretrvávanie babieho leta v prvej polovici
mesiaca.
V priebehu mesiaca november padlo v našej obci 92,5 mm vodných zrážok, čo zodpovedá 92,5 litrov vody na 1 m². Deti sa tešili
z prvého snehu nastávajúcej zimy 28. novembra. – M. Šabík –

29. 1. 2011
5. 2. 2011
6. 2. 2011
13. 2. 2011
19. 2. 2011
26. 2. 2011
5. 3. 2011

– Štefanská zábava, hrá HS UNIVERZ
– Farský ples, hrá DJ Rado
– Novoročný šachový turnaj
– Krojová zábava, hrá HS TROP
– Ochutnávka mladých vín
– Záhradkársko-vinohradnícke posedenie,
organizátor: ZO SZZ, hrá HS V. V. BAND
– Rodičovská zábava, hrá DJ KABÁT
– Výročná členská schôdza DHZ Topoľčianky
– Prezentácia knihy Pavla Hudíka Topoľčianky,
bližšie informácie v článku na str. 2
– Venček VIII. ročníka žiakov ZŠ Topoľčianky
– Poľovnícka zábava, hrá Hudobná skupina spodorecha
a ĽH Kamenčan
– Výročná členská schôdza ZO SZZ
– Fašiangová zábava, hrá DJ KABÁT

Nahliadli sme do matriky
november – december 2010

Narodili sa:
Oliver Benč, rodičia Katarína Benčová a Jozef Benč, Litoměřická 40
Sandra Mašírová, rodičia Michaela Mašírová a Miloš Mašír, Mlynská 8/A
Matej Šútor, rodičia Bc. Zuzana Šútorová a Branislav Šútor, Mlynská 71
Sobáš uzatvorili:
Miroslav Žák a Mária Suchá, 22.11.2010 v Topoľčiankach
Sobáš nahlásený z osobitnej matriky:
David Farell a Bc.Zuzana Švarcová, 8.12.2010 Dublin, Írsko
Opustili nás:
Františka Karolová, Partizánska 74, zomr. 23.11.2010 vo veku 81 rokov
Ing. Ervín Števula, Moravecká 1/A, zomr. 5.12.2010 vo veku 64 rokov
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