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Vážení spoluobčania
Každá zapálená sviečka na
adventnom venci nám v uponáhľanom období pripomína, že
najkrajšie sviatky v roku sa pomaly blížia.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť
nás napĺňajú pocitmi šťastia,
pohody a harmóniou. Je to obdobie, kedy sme k sebe nežnejší,
milší a láskavejší. Vianočný čas
má svoje neopísateľné čaro pre
každého, kto sa nepozerá iba
očami, ale hlavne srdcom a je
príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše.
Pri štedrovečernom stole si
spomenieme na najbližších,
ktorí už nie sú medzi nami, ale
navždy zostali v našich srdciach
a spomienkach. V tento vianočný čas v našich domácnostiach
tíško znejú koledy a Tichá noc –
svätá noc rozciťuje naše srdcia.
Viac ako inokedy si uvedomíme,
že i napriek dospelosti v každom
z nás drieme kúsok dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne
pripravený štedrovečerný stôl,
voňavú kapustnicu, žiarivý
stromček a darčeky, ktoré ho
pod ním čakajú.

Tohoročné vianočné sviatky
však budú trošku atypické, ako
je atypický aj náš každodenný
život už od polovice marca tohto roku, kedy bola na Slovensku
vyhlásená pandémia ochorenia
COVID-19 a s ňou súvisiace nariadenia vlády SR, nariadenia
hlavného hygienika SR, či ďalších inštitúcií, ktoré musíme neustále sledovať, dodržiavať
a prispôsobovať im denný režim.
Všetky tieto opatrenia vyvrcholili celoplošným testovaním
obyvateľov SR v dňoch 31.10.
a 1.11.2020. V našej obci boli
zriadené dve odberové miesta,
ktoré sa nám podarilo umiestniť
vo vonkajších priestoroch centra obce. Členmi jednotlivých
odberových miest boli vojaci,
policajti, zdravotníci, administratívni pracovníci, dobrovoľníci
a členovia nášho Dobrovoľného
hasičského zboru.
Využívam tento priestor, aby
som sa úprimne poďakoval
všetkým členom odberových
miest za ich obetavosť a ústretovosť, osobitne však zdravotníkom, ktorí realizovali odbery
sterov, nakoľko sa jednalo
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o zdravotníčky a zdravotníkov
žijúcich v našej obci, ktorí sa
dobrovoľne prihlásili na tento
dvojdňový namáhavý maratón.
Možno ste ich mnohí v tých
ochranných oblekoch ani nespoznali.
Ešte raz veľké ĎAKUJEM pre
všetkých členov obidvoch odberových miest od nás občanov
Obce Topoľčianky i tých cezpoľných, ktorí využili možnosť otestovať sa v našej obci.
Úprimne chcem poďakovať
aj Vám, milí spoluobčania, za
disciplínu, tolerantnosť a trpezlivosť, ktorú ste prejavili počas
týchto dvoch testovacích dní.

Ako môžeme prežívať Vianoce
Stojí za povšimnutie, že zosmiešňovanie a očierňovanie
náboženskej viery sa nevyskytuje ani tak v komunikácii medzi konkrétnymi ľuďmi, ale temer výlučne v mediálnom
priestore. Každý normálne vychovaný človek, ktorý nevyznáva žiadne náboženstvo a nemá
žiadnu vieru, sa totiž v konkrétnom styku s veriacimi ľuďmi
vyhýba čomukoľvek, čo by
mohlo i len zaváňať onými invektívami, ktorými sa to v médiách len tak hemží.
Pokiaľ ide o protikresťanské
invektívy, prevahu majú tie,
ktoré mieria na katolícku Cirkev. A nejde o malé veci, ale ide
o základné piliere našej viery,
ide o dogmy. Všeobecne sa
nám neustále predhadzujú pápeži spojení s inkvizíciou, čarodejnícke procesy so ženami,
križiacke výpravy... To, že sa pápeži za oprávnené omyly v de-

jinách Cirkvi už veľakrát ospravedlnili, neberú do úvahy.
V skutočnosti sa usilujú o to,
aby Cirkev podala rezignáciu –
alebo – aby viedla také prázdne
reči, ako to robia spomínané
médiá.
Podobné mediálne klišé budeme vidieť a počuť aj v médiách tohtoročných vianočných
sviatkov, ktoré budú mapovať
vo svojich spravodajstvách. Nezabudnú ani tento rok „vysvetľovať“, že ide o miesto, kde sa
„vraj“ alebo „podľa legendy“
alebo „pre veriacich“ narodil Ježiš Kristus. Zemepisné a historicky overené dáta o Ježišovi sa
musia vyňať z atmosféry Vianoc, pretože Ježiš Kristus je jediná osoba, ktorá nenachádza
útulok v historičnosti a v realite.
Príchod a narodenie Pána Ježiša sa sofistikovane zaradí do
intenzívneho vysielania rozprávok a neskutočných romantic-

kých príbehov, čím sa len ešte
viac podčiarkne celkový dojem
o Vianociach aj v spojení s údajnou nereálnosťou a vraj s historicky nedokázateľnou udalosťou narodenia Ježiša Krista.
Tieto mediálne invektívy
a zhovievavé posmievanie, ktoré my kresťania v tomto mediálnom zrkadle vnímame, by malo
byť silným podnetom ku vieroučnému prehĺbeniu našej viery
v inkarnáciu, v pravdu viery, že
Boh, druhá Božská osoba Ježiš
Kristus sa naozaj stal človekom.
A je pravý Boh a pravý človek.
Prejdime preto
od mediálne prežitých Vianoc k tomu,
čo nám ponúka liturgia Cirkvi. Prežime
stíšené obdobie Adventu. Vstaňme na
ranné sväté omše,
roráty. Vykonajme si

Na záver môjho príspevku
mi dovoľte zaželať Vám krásne,
pokojné a požehnané vianočné
sviatky v kruhu svojich blízkych.
Nakoľko sa kvôli platným hygienickým obmedzeniam nestretneme v centre obce pri tradičnom silvestrovskom ohňostroji
a novoročnej vatre samostatnosti, dovoľte mi aspoň týmto
spôsobom zaželať Vám a Vašim
rodinám všetko najlepšie do nového roku, veľa pevného zdravia, šťastia, lásky, osobných
i pracovných úspechov a dobrého susedského spolunažívania.
Juraj Mesko, starosta obce

dobrú predvianočnú svätú spoveď. Zúčastnime sa cez sviatočné dni na svätých omšiach v našom kostole. Zastavme sa s deťmi pri jasličkách. A zachovajme
si aj krásne zvyky našich predkov v našich rodinách: večerné
modlitby pri adventnom venci,
pripravme si a obnovme zvyky
na štedrý deň....
Všetkým veriacim i všetkým
občanom našej farnosti prajeme požehnané a radostné vianočné sviatky 2020 a pokojný
nový rok 2021.
Jozef Daško, farár
a Michal Stríženec, kaplán

BETLEHEMSKÉ SVETLO
Betlehemské svetlo je symbolom pokoja,
nádeje a lásky...
Príďte si aj Vy odpáliť plamienok do kostola
sv. Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach.
Svetielko slávnostne odovzdáme 23. 12.
2020 na večernej sv. omši.
24. 12. 2020 sa na Vás tešíme
v poobedných hodinách (13:00 - 16:00).
skauti z Topoľčianok
Poprosíme Vás o dodržiavanie protipandemických opatrení, zdravie máme len jedno, chráňme si ho.
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie XIX.)
Katarína Zichy – Balassa
(okolo 1698 - 1729) bola uhorskou šľachtičnou a vlastníčkou
panstva Topoľčianky.

Genealógia a rodina

Grófka Katarína Zichy sa narodila do rodiny grófa Adama
Zichyho a jeho druhej manželky
Terézie Rózy Jakussits. Bola tretím z ich štyroch detí, z ktorých
dospelosti sa dožila iba ona a brat
Karol. Ešte v mladosti, po smrti
otca ( v r. 1701) a matky (1715)
osirela. Jej manželom sa stal gróf
Pavol Balassa.

Dedičstvo

Panstvo Topoľčianky zdedila
Katarína v roku 1715 po smrti svojej matky Terézie Rózy Jakussits vo
veľkosti ½. Druhú polovicu vlastnila jej teta Polyxéna Jakussits, vydatá za baróna Albrechta Thavonat von Thavon. Sestry Polyxéna
a Terézia Jakussitsové vďačili za
vlastníctvo panstva uhorskému
právu a donačnej listine panstva
Topoľčianky z roku 1616 pre baróna Ladislava Pethe de Hethes.

Podľa nej „večná“ kráľovská donácia panstva Topoľčianky bola pre
Ladislava Pethe a jeho potomkov
samozrejme aj v ďalších generáciách. Ak by došlo k vymretiu tej
vetvy rodu, ktorá aktuálne vlastnila panstvo, podľa uhorského
práva vlastníctvo prechádzalo
na inú (hoci aj veľmi vzdialenú)
vetvu rodu, ktorá má potomkov.
Predchádzajúca majiteľka, bezdetná Alžbeta Rákocziová, ktorá
zomrela v roku 1707, bola posledným potomkom Anny Pethe - Rákocziovej, dcéry Ladislava Pethe
z druhého manželstva. Naopak,
sestry Jakussitsové boli pravnučkami Juraja Pethe, Ladislavovho
syna z prvého manželstva. Sestry
Jakussitsové sa však k panstvu
dostali až v roku 1712, keďže bolo
niekoľko rokov nelegitímne obsadené Františkom II. Rákoczim
a potom krátko v správe Uhorskej
komory.

Výročné jarmoky

Najvýznamnejším známym
počinom Balassovcov bolo rozšírenie jarmočného privilégia.
Topoľčianky boli ešte v prvej po-

Hudbou do neba
Takéto
bolo životné
krédo človeka,
ktorý si svoj život bez hudby,
spevu a organu nevedel ani
predstaviť. Ako
sám povedal –
hudba mu bola daná zhora a znamenala pre neho všetko.
Pán organista Ján Valábek prišiel do Topoľčianok v máji 1959
na voľné miesto organistu ako 26
ročný. Postupne sa v našej obci
udomácnil a popri každodennom
účinkovaní na bohoslužbe alebo
inom cirkevnom obrade rozšíril
svoje aktivity o divadlo, dychovú hudbu, kde spieval a folklór,
v ktorom doprevádzal spevákov
hrou na akordeóne. Založil a dlhé
roky viedol chrámový spevokol,
s ktorým pravidelne obohacoval
slávnostnú atmosféru liturgických slávení najmä počas vianočných, veľkonočných sviatkov, pútí
alebo iných sviatkov. Bol autorom
mnohých piesní sakrálneho alebo
aj folklórneho charakteru. Všetky
mal veľmi rád, ale s veľkou láskou si spolu so svojím folklórom
spomínal a spieval napr. „Oj, Slovensko krásne, ty moja ľúbezná
vlasť “ alebo „Večer, keď slniečko
za hory zachodí“. V jeho tvorbe
bolo cítiť úprimnú vieru v Boha,
bol oddaným mariánskym ctite-

ľom a mal rád svoju krajinu, život
a ľudí v nej.
Ako organista pôsobil pán organista Valábek v Topoľčiankach
60 rokov a počas týchto rokov sa
jeho interpretačné umenie dotklo
snáď každej jednej rodiny v našej
obci pri rôznych udalostiach či už
veselšieho alebo smutnejšieho
charakteru.
Ale roky ubiehali, čas sa zastaviť nedá a v posledných troch
rokoch ho začalo zrádzať zdravie. Preto ho musel občas za
organom niekto nahradiť, ale
akonáhle to bolo možné, pán organista sa vrátil na svoje miesto
– k svojmu obľúbenému organu.
V roku 2019 však žezlo organistu
odovzdal svojim nasledovníkom
a ako sa sám zmienil – hra na organe sa mu opúšťala ťažko, veď to
bol dar Boží.
Kniha jeho života sa zatvorila
30. septembra 2020 vo veku 87
rokov a rozlúčili sme sa s ním na
miestnom cintoríne. Na mieste,
ktorým sa celé desaťročia rozliehal jeho spev pri rozlúčkach alebo slávení liturgie na kalvárii. Odišiel človek, ktorý miloval hudbu
a ktorý jej venoval veľký kus svojho života. Podriadil jej svoj život,
svoj voľný čas a zanechal po sebe
nezmazateľnú spomienku.
A za to mu patrí veľká vďaka
a úprimný obdiv.
Redakcia Našich Topoľčianok

lovici 17. stor. iba poddanskou
dedinou (Possessio), a to napriek
tomu, že boli sídlom Tekovskej
župy. Privilegovaným mestečkom
(Oppidum) sa stali tým, že im boli
udelené výsady - výročné jarmoky a týždenné trhy. Právo vykonávať výročné jarmoky Topoľčiankam udelil ešte 1.2.1659 na
žiadosť Ladislava Rákocziho cisár
Leopold I., a to pre štyri termíny na sviatok Troch Kráľov (6.1.), sviatok sv. apoštolov Filipa a Jakuba
(podľa st. lit. kal. 1.5.), sviatok sv.
Jána Krstiteľa (24.6.) a sviatok sv.
Kataríny Alexandrijskej (25.11.).
Ďalšie termíny výročných jarmokov boli Topoľčiankam udelené
cisárom Karolom VI. 11.2.1724
práve na žiadosť grófa Pavla Balassu, a to na sviatok sv. Mateja
(24.2.), opäť (z neznámeho dôvodu) na sv. apoštolov Filipa a Jakuba, sviatok sv. Bartolomeja (24.8.)
a sviatok sv. Imricha vojvodu
(5.11.) spolu s dobytčími trhmi,
ktoré sa mohli konať počas troch
alebo štyroch dní pred výročnými
jarmokmi. Týmto rozšírením jarmokov zrejme Balassovci reagovali na jarmočné práva, ktoré boli
v roku 1720 na žiadosť baróna Palušku udelené susedným Zlatým
Moravciam až pre 8 termínov.
Časom sa konanie výročných
jarmokov v Topoľčiankach ustálilo
na 6 dňoch – 6.1., 24.2., 1.5., 24.6.,
24.8., 25.11. Zatiaľ čo jarmoky (a aj
týždenné trhy) sa obvykle konali
v centre mestečiek, dobytčie trhy
sa z hygienických dôvodov konali
spravidla mimo intravilánu. V Topoľčiankach sa tieto dobytčie trhy
konali asi v miestach pri dnešnej
pálenici. Výročné jarmoky sa však
v Uhorsku vzhľadom na ich čulý
ruch nemohli konať v nedeľu.
V prípade, ak uvedené termíny
výročných jarmokov pripadli na
nedeľu, jarmočným dňom bol nasledujúci deň.

Bežné nákupy iba v nedeľu

Zároveň však v listine z roku
1659 (pre Rákocziho) boli Topoľčiankam povolené aj týždenné
trhy, ktoré sa podľa rozhodnutia
panovníka mali konať v Topoľ-

čiankach v nedeľu. Rozdiel medzi
výročným jarmokom a týždenným trhom bol vo všeobecnosti
najmä v tom, že na týždenných trhoch sa predávali prevažne miestne tovary dennej potreby, naproti
tomu jarmokov sa zúčastňovali aj
obchodníci z väčších vzdialeností
a predávali sa na nich aj bežne nedostupné alebo luxusnejšie tovary, či predstavovali rôzne potulné
atrakcie. Práve podľa dňa v týždni, v ktorom sa konali pravidelné
týždenné trhy, je pomenovaných
viacero slovenských miest a obcí
- Dunajská Streda, Rimavská Sobota a iné a podľa toho by Topoľčiankam patril názov napr. „Tekovská Nedeľa“.

Majetkové zmeny

K spomínanej polovici panstva Topoľčianky patriacej Kataríne Zichy – Balassa pribudla v roku
1722 aj druhá polovica. V prospech Kataríny sa tejto polovice
po smrti svojej matky Polyxény
Jakussits – Thavonat (za obrovský obnos peňazí) vzdali jej štyri
dcéry Margaréta, Polyxéna,Terézia a Františka Thavonatové. V rodine Kataríny a Pavla Balassových
panstvo zostalo iba do úmrtia
Kataríny v roku 1729. Vzhľadom
k tomu, že Katarína nezanechala
potomkov – dedičov, o rodový
majetok sa po jej smrti úspešne
prihlásil jej brat Karol Zichy.
Ing. Ivan Lukáč,

Historický klub OZ Park Topoľčianky

Ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac ako v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očkách jas,
tak prišla doba, keď pre každého máme
pár prívetivých viet,
sú tu Vianoce a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!
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Podať pomocnú ruku a pomôcť
Dobrovoľne, nezištne, ochotne - veď nikdy nevieme, kedy tú
pomoc bude potrebovať aj niekto
z nás.
Pomáhať – to je úlohou a poslaním členov a dobrovoľníkov
Slovenského Červeného kríža.
Miestny spolok SČK v Topoľčiankach je organizácia s vyše 400
členmi, ktorí pracujú vo svojom
voľnom čase na báze dobrovoľnosti, bez nároku na odmenu. Pomáhajú tam, kde je to potrebné
a okrem organizovania hromadných odberov krvi sa v rámci socializačnej činnosti zameriavajú
na poskytovanie pomoci ľuďom
tam, kde je takáto pomoc najviac
potrebná a hľadaná. Aj v roku
2020 sa činnosť organizácie
niesla v tomto duchu, i keď niektoré tradičné akcie sa z dôvodu
mimoriadnej situácie nemohli
uskutočniť vôbec alebo len za
dodržania aktuálnych nariadení a usmernení. Z plánovaných
dvoch odberov krvi sa uskutočnil jeden – Prázdninová kvapka
krvi v mesiaci august. Dobrovoľníkov a zdravotníkov z miestneho spolku sme mohli stretnúť
pri zabezpečovaní zdravotnej
služby na kultúrnych, spoločenských, športových či cirkevných
podujatiach v našej obci alebo
v okolitých obciach. Popri tých-

to akciách sa členovia podieľali
na rozvoze potravinovej pomoci
v okrese Zlaté Moravce vo forme
potravinových a hygienických
balíčkov. Táto aktivita prebiehala pod záštitou Európskej únie
a Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR v jednotlivých
etapách 5 rokov a počas tohto
obdobia bolo rozvezených spolu
4934 balíkov. Tie poputovali do
rodín, ktorým skutočne pomohli
a aspoň čiastočne im zmiernili nie
najlepšiu sociálnu situáciu. Ďalšia
aktivita v roku 2020 súvisela so
vzniknutou situáciou v jarných
mesiacoch – na nedostatok rúšok zareagovali niektoré členky
a pre seniorov alebo pre ľudí
v zariadeniach sociálnych služieb
ich bezplatne šili a distribuovali.
V mesiaci október sa v spolupráci
s obchodným reťazcom Kaufland
už tradične organizovala potravinová zbierka, z ktorej podobne
putovali potravinové balíčky do
rodín v našej obci.
A takto by sme mohli spomenúť i ďalšie aktivity, ktoré táto
organizácia vyvíja – často aj bez
toho, aby bola práca zviditeľnená alebo morálne ocenená. Ale
tak je to správne, veď máme dve
ruky a jednu môžeme kedykoľvek
podať niekomu, kto ju potrebuje.
Mgr. Eva Chrapková - MS SČK

Milí spoluobčania

V stĺpčeku s názvom „Pozývame Vás...“ sme pravidelne uverejňovali kalendár plánovaných podujatí v Topoľčiankach na obdobie,
ktoré nasledovalo v časovom úseku po vydaní Našich Topoľčianok až
po ďalšie najbližšie číslo novín. Žiaľ, všetko, čo sme kedysi z pohľadu kultúrno-spoločenských podujatí a stretávania sa považovali za
bežné a samozrejmé, sa nateraz stalo nerealizovateľné a podujatia,
na ktoré sme Vás pozývali a sú v kalendári už rok dopredu zaznamenané, sa z dôvodu COVID opatrení nemôžu uskutočniť. Medzi tieto
podujatia patrilo v tomto období Stretnutie detí so Sv. Mikulášom
v centre obce, taktiež Mikuláš v Národnom žrebčíne, Vianočné trhy
remeselníkov na nádvorí zámku, Vatra samostatnosti, Silvestrovský
ohňostroj a nasledovalo množstvo plesov a zábav, ktoré boli zavŕšené veselým fašiangovým sprievodom ulicami obce a fašiangovou
zábavou v kultúrnom dome. V týždni pravidelne prebiehalo v DKS aj
množstvo športových pohybových aktivít, ktoré tiež veľmi chýbajú
ich stálym priaznivcom.
Môžeme sa však každý pokúsiť aj z tohto menej príjemného
obdobia „vydolovať“ príležitosť niektoré veci prehodnotiť a zmeniť
k lepšiemu, pretože každá etapa životnej cesty má pravdepodobne
svoj zmysel.
Dovoľte, aby sme pre nás všetkých vyslovili prosbu a vieru, že
toto obdobie čo najskôr pominie, život sa vráti k pôvodným zvykom
a tradíciám, ale predovšetkým aby sme boli všetci zdraví a tešili sa
z pekných chvíľ a prítomnosti svojich najbližších.
A. Chrenová

Počuli ste už o pohári šťastia ?

Zdá sa vám hovoriť o pohári
šťastia v tomto období za nevhodné? Naopak. Práve teraz,
keď prežívame jedno nie z najľahších období, aké si ani staršia
generácia nepamätá, je potrebné
myslieť aj na tie drobné zrniečka
šťastia, ktoré sa v našom každodennom živote vynoria.
Ako?
Tu je jeden zo spôsobov – zapisovať si to. Zapisovať si na malé
lístočky papiera najradostnejšie
zážitky z dňa a dávať ich do pohára. Šťastné momenty, splnené
ciele, dobré spomienky, vnímanie
krás prírody, nečakané darčeky,
smiešne príhody, pekné stretnu-

tia … jednoducho každodenné
požehnania. Všetko pekné, čo sa
nám prihodí a všimneme si to, to
tam patrí.
S týmto nápadom pravdepodobne ako prvá prišla spisovateľka Elizabeth Gilbertová. Dala
post o pohári šťastia na Facebook
a tam si našiel veľa priaznivcov
z mnohých krajín.
Čo urobiť, aby sme pohár
šťastia mali doma aj my?
Najrýchlejšia cesta je vyrobiť
si ho. Vyberte si pekný a dostatočne veľký pohár. Ozdobte ho
a vedľa neho si pripravte pero
a lístočky. Nie je to až také ťažké...
Najťažšia časť prichádza teraz
– a to vydržať a pridávať do pohára každý deň po celý rok nejaký
zážitok. Hlavne nezabudnite na
dátum!
Ak sa vám pre tento nápad
podarí nadchnúť aj ostatných členov rodiny, potom môžete zažiť
naozaj veselý a príjemný Silvester
2021 pri spoločnom spomínaní
na všetko pekné, čo vás počas
roka potešilo, prekvapilo a za čo
ste boli v živote vďační.
„Naplnený pohár šťastia“ v roku
2021 Vám zo srdca prajú
členovia Redakčnej rady
Našich Topoľčianok!

prezentácie, …), úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …), zadania na overenie
pochopenia učiva (testy, previerky, …), projekty na samostatnú
prácu, iné (video, audio nahrávka
a pod.). Učiteľ im potom poskytuje primeranú spätnú väzbu v rôznej forme.
Keďže sme s touto možnosťou vopred rátali aj po určitých

skúsenostiach s prvou vlnou koranavírusu, začali sme sa na ňu
pripravovať. Rodičia žiakov vyplnili dotazník, ktorého otázky boli
zamerané na to, aby sa zistilo, aké
podmienky majú žiaci doma na
dištančné vzdelávanie a aké majú
digitálne zručnosti. Na základe
odpovedí sme dospeli k záveru,
že malé percento žiakov nemá
(dokončenie na str. 4)

Poďakovanie
Dňa 27. septembra 2020 sa konala hodnotiaca členská schôdza
MS SČK v Topoľčiankach, na ktorej bol zvolený nový výbor v zložení:
Mgr. Eva Chrapková – predsedníčka, Bc. Miroslava Struková – podpredsedníčka, Adriana Kurilová – hospodárka, JUDr. Zuzana Smatanová – kontrolórka MS, PaedDr. Anna Sýkorová – kontrolórka MS, Jana
Minárová – členka výboru, Bc. Dana Magušinová – členka výboru.
Touto cestou by sme chceli poďakovať odchádzajúcim členom výboru MS a najmä predsedníčke p. Barbore Jaššovej za ich empatický
prístup k ľudom, k svojej práci, za ochotu a obetavosť, s ktorými dlhé
desaťročia pristupovali k svojej dobrovoľníckej činnosti a pomáhali
pri záchrane zdravia, života alebo riešení zložitých životných situácií.
Členovia nového výboru MS SČK

Ako ďalej škola ?
Nový školský rok, ako už
vieme, začal trochu netradične.
Počas epidemiologickej situácie,
ktorá nastala, boli dodržiavané
(a stále sú) v škole rôzne hygienické opatrenia, aby sa predišlo šíreniu ochorenia Covid-19. Napriek
tomu sa situácia v celom štáte
zhoršila tak, že od 27. októbra na
základe rozhodnutia ministerstva
školstva všetci žiaci 2. stupňa
prešli na dištančnú formu vzdelávania. Našťastie, žiakom prvého
stupňa bolo umožnené vzdelávať
sa naďalej v škole.
Čo znamená dištančná forma vzdelávania?

Podľa informácií na webovej
stránke školy „dištančná forma
vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej
komunikácie s vyučujúcimi od 27.
10. 2020 nasledujúcimi formami:
on-line vyučovacie hodiny MS
Teams, prostredníctvom portálu
EduPage, prostredníctvom telefonickej a mailovej komunikácie.“
Učitelia jednotlivých predmetov zadávajú žiakom v primeranom rozsahu a primeranej
náročnosti s určením presného
termínu na preštudovanie alebo
vypracovanie nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty,
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Prehľad počasia september – november 2020
Prehľad počasia v Topoľčiankach za september až november 2020.
Teploty sa pohybovali od -6,2°C do 31,0°C. Najchladnejšie bolo poslednú novembrovú noc a najteplejšie 15. septembra, priemerná
teplota v sledovanom období bola 11,2°C, atmosferický tlak bol najnižší 26. septembra, kedy bolo len 990,5 hPa a naopak najvyšší tlak
bol nameraný 21. novembra až 1035,1 hPa, priemerný tlak v týchto
mesiacoch bol 1016 hPa. V septembri až novembri bolo pomerne
dosť zrážok, pršalo 30 dní, z toho najviac napršalo 7. septembra,
takmer 87 mm, celkové zrážky v sledovanom období boli 442,1 mm.
Fučalo nám priemerne, maximálna rýchlosť vetra bola stanicou Topoľvár zaznamenaná v októbri, v nárazoch až 6,4 m/s, čo je podľa
Beauforta dosť čerstvý vietor, väčšinou fučalo z juhozápadu, takže
pocitovo nebol vietor až taký nepríjemný. Viac sa o aktuálnom počasí v Topoľčiankach dozviete na stránkach: https://lnk.sk/bqS9 alebo https://lnk.sk/uR59 na facebooku Naše Topoľčianky https://lnk.
sk/lwab alebo na http://topolvar.sk/.
I. Kĺbik
Obdobie

09/2020
10/2020
11/2020

Teplota vzduchu [°C]
priemer

min.

max.

17,1
11,2
5,4

4,0
2,7
-6,2

31,0
23,7
13,3

(dokončenie zo str. 3)
doma vytvorené podmienky,
a tak sme sa to v škole snažili riešiť. V rámci hodín informatiky sa
žiaci jednotlivých tried učili pracovať v MS Teamse a v Edupage,
aby sa po prechode na dištančnú
formu mohli vzdelávať formou
on-line hodín. No nielen žiaci,
ale aj učitelia sa vo svojom voľnom čase vzdelávali a osvojovali
si zručnosti pri práci s počítačom
formou rôznych webinárov či samoštúdiom.
Dúfali sme, že to nebudeme
potrebovať, ale stalo sa.
Koncom októbra nám starší
žiaci zostali doma. Bol im daný

Zrážky
[mm]

139,9
282,6
19,6

Atmosferický tlak [hPa]
priemer

min.

max.

1017,0
1009,7
1021,3

990,5
994,6
1011,9

1029,9
1021,4
1035,1

k dispozícii už dopredu pripravený nový rozvrh s on-line hodinami, aby sa zabezpečil osobný
kontakt s vyučujúcimi aj keď
prostredníctvom mobilných zariadení. Samozrejme, že klasickú
vyučovaciu hodinu to nikdy nenahradí, na čom sa zhodnú všetci
vyučujúci. Stáva sa, že občas zlyháva technika a pripojenie k internetu, problémom je i viacero
školopovinných detí v rodine.
Snažíme sa dané situácie za pochodu riešiť, a preto pozorne sledujeme situáciu okolo nás a tešíme sa, keď sa budeme môcť opäť
vrátiť do školských lavíc.
A.S.

Nahliadli sme do matriky
september - november 2020

Narodili sa apríl, september - november:
Matej Meňhart, rodičia Kristína Meňhartová a Andrej Meňhart, Vígľašská
Alžbeta Hitková, rodičia Lucia Mesková a Damián Hitka , Záhradnícka
Michal Ťažký, rodičia Ing. Svetlana Ťažká a Mgr. Ľuboš Ťažký, Ulica SNP
Sobáš uzatvorili:
Matej Lauko a Lucia Šútorová, 18. 9. 2020 v Topoľčiankach
Ján Bossányi a Jana Mesková, 12. 9. 2020 v Ladiciach
Matúš Danko a Bc. Dominika Herdová, 3. 10. 2020 v Topoľčiankach
Zdenko Lasac a Zuzana Koritárová, 10. 10. 2020 v Topoľčiankach
Miroslav Papuga a Andrea Poštulková, 17. 10. 2020 v Topoľčiankach
Sobáš oznámený z osobitnej matriky (júl):
Peter Hugh Nicholson Henry a Silvia Balogová, 23. 7. 2020 Kelton Castle Douglas, Veľká Británia
Opustili nás:
Ján Valábek, Tekovská, zomrel 30. 9. 2020
Helena Brojová, Záhradnícka, zomrela 2. 10. 2020
Anna Obertová, Cintorínska, zomrela 9. 10. 2020
Mária Magušinová, Litoměřická , zomrela 14. 10. 2020
Marta Gajdošíková, Litoměřická, zomrela 25. 10. 2020
Pavol Obert, Cintorínska, zomrel 23. 10. 2020
Ľudmila Vargová, Záhradnícka, zomrela 31. 10. 2020
Katarína Hlavačková, Litoměřická, zomrela 9. 11. 2020
Michal Horný, Litoměřická, zomrel 16. 11. 2020

Obecný úrad oznamuje občanom,
že nálepky na zberných nádobách pre komunálny odpad
z roku 2020 budú platiť aj pre nasledujúci rok 2021.
Zároveň informujeme občanov, že sa v roku 2021 mení interval zberu kompozitných obalov (tetrapakov) z trojmesačného
na mesačný. Kompozitné obaly sa budú zbierať spolu s plastami
a kovovými obalmi do žltého vreca. Zber papiera sa nemení, triedi sa do modrého vreca a zbierať sa bude raz za tri mesiace.

Knižné kamarátstva
Spoločnosť PANTA RHEI prostredníctvom webovej stránky
vyhlásila čitateľskú súťaž „ Knižné
kamarátstva“. Zapojili sa do nej
aj žiaci 1. stupňa našej základnej školy. Okrem hlavnej výhry,
knižnice plnej zaujímavých kníh
a rozprávkového kresla, je cieľom
súťaže viesť deti k pravidelnému
čítaniu a láske ku knihám.
Súťaž má viac motivačných
úloh, ktoré sú priebežne vyhodnocované. V septembri žiaci
kreslili obľúbenú rozprávkovú
knihu a obrázky zaslali na adresu usporiadateľa. Práce našich
malých umelcov boli také pekné,
že päť z nich bude odmenených
na konci súťaže v rámci školy
(P. Komár, D. Partlová, V. Pavlišin,
S. Mašírová, G. Karáčová). V októbri si každá trieda v školskej

knižnici vybrala vhodnú knihu
a fotografiu spoločného čítania
poslala do súťaže. Ďalšími motivačnými úlohami, ktoré deti
čakajú, je vymodelovanie postavičky literárneho hrdinu, krátka
vianočná básnička a najhlavnejšia úloha: napísať príbeh na tému
kamarátstva knižných postáv.
V príbehu sa majú stretnúť postavy z viacerých prečítaných kníh
a zažiť vymyslené dobrodružstvo.
Celá súťaž končí v januári a už
teraz je možné pozorovať zvýšený záujem o čítanie detských
kníh. Ide iba o výhru? Nie, deti
objavujú nekonečný, rozprávkový svet a zažívajú s hrdinami kníh
neuveriteľné zážitky. A takéto má
byť detstvo - plné hry, fantázie
a objavovania.
PaedDr. Jana Bakaľárová

Dotácia z Fondu na podporu umenia

V novembri tohto roku získala Obecná knižnica
Topoľčianky tak ako aj v predchádzajúcich rokoch
finančné prostriedky z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia
v projekte Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Topoľčianky.
Suma vo výške 2 110,- € bude využitá na nákup knižných titulov z každej oblasti literatúry pre všetky vekové kategórie čitateľov - deti predškolského veku, deti školského veku, študentov, dospelých i dôchodcov. Cieľom je oboznámiť čitateľov s domácou i zahraničnou literárnou
tvorbou. Cieľom je zakúpiť ešte do konca roka 2020 cca 200 knižných
titulov, ktoré budú ešte v tomto roku ponúknuté čitateľom našej knižnice. My, čitatelia, chápeme, že priamy dotyk s knihou sa nevyrovná
žiadnej inej forme určenej na čítanie a že čitatelia strávia s našimi knihami príjemné nadchádzajúce sviatky.

FSk Topoľnica

FSk Topoľnica informuje
Pri príležitosti 60 rokov FSk Topoľnica
bola vydaná publikácia o zvykoch a tradíciách nášho kraja, ktoré prezentuje folklórna skupina.Táto publikácia je dostupná
v obecnej knižnici a na požiadanie u členov
Folklórnej skupiny Topoľnica.
Prajeme príjemné čítanie.
FSk Topoľnica

Vážení čitatelia Našich Topoľčianok
Vzhľadom na to, že bolo poukázané na veľký časový odstup od
konania zastupiteľstva a času uverejnenia stručného prehľadu z rokovania obecného zastupiteľstva, od roku 2021 nebudeme tieto uverejňovať na stránkach našich novín. Každý občan má právo nahliadnuť
do zápisnice na internetovej stránke obce, ako aj na obecnom úrade.
Za pochopenie ďakujeme.
Redakcia Našich Topoľčianok
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