júl, číslo: 1/2021, XIX. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov Obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania
Prihováram sa Vám v prvom
tohtoročnom vydaní Našich Topoľčianok. Nachádzame sa v období, ktoré majú mnohí z nás
najradšej, nakoľko leto je obdobie detských a študentských
prázdnin a tiež čas zaslúžených
dovoleniek. Pretrvávajúca pandémia koronavírusu však všetko zmenila. Deti viac ako dve
tretiny školského roka strávili
kvôli prijatým nariadeniam
a opatreniam doma, mimo školských lavíc, a tak im letné prázd-

niny nebudú také vzácne ako
v minulých rokoch.
Pre nás dospelých je to obdobie, v ktorom si už s predstihom plánujeme letné dovolenky či už na horách, alebo pri vode, aby sme zregenerovali,
oddýchli si a načerpali nové sily
do zostávajúcich mesiacov kalendárneho roka. Koronavírus
mení aj naše plány a mnohí
z nás budú silno rozmýšľať
a s veľkou opatrnosťou pristupovať k výberu dovolenky, či ju

Roky s číslom 21 na konci
Vážení čitatelia Našich Topoľčianok. Po odmlke spôsobenej pandémiou sa vraciame
k Vám s novým vydaním Našich
Topoľčianok. Dnes máme pocit,
že sme prežili mimoriadny čas
pandémie. Na tieto ťažké časy si
viac prajeme zabudnúť, ale sú
v skutočnosti našou minulosťou. Teraz je to skôr chvíľa na
nádych. Nevieme, čo nás očakáva v najbližších týždňoch či mesiacoch, ale po skúsenostiach
z minulosti sa dnes snažíme len
o potlačenie najhorších následkov pandémie. Domnievať sa, že
sme nad týmto vírusom zvíťazili,
nás môže stáť ešte veľa ťažkých
chvíľ. Očkovanie je zrejme cestou na zmiernenie následkov,
ale nie na úplnú elimináciu. Preto je zodpovedné mať stále na
pamäti opatrenia spojené s hygienou a cestovaním do zahraničia. Na jeseň uvidíme, ako sme
sa dnes správali. Všetci by sme
privítali, aby to, čo prežívame,
bola už len spomienka na časy
minulé.
Pamäť našej minulosti je ale
poznačená aj takými udalosťa-

mi, kedy sa diali mimoriadne
počiny viac ako v iných rokoch.
Takým bol aj rok 1921.
V Topoľčiankach vzniká Štátna lesná správa, ako organizačná jednotka na obhospodarovanie lesov v novovzniknutej Československej republike.
Mimoriadnym
počinom,
ktorým sa zapísali Topoľčianky
do histórie novej republiky, bol
na základoch predošlého chovu
koní vznik Štátneho žrebčína.
Táto skutočnosť vniesla pečať
výnimočnosti nášho kraja až do
dnešných dní.
No nie menej významným
počinom v tomto roku bol aj
vznik slovenského ochotníckeho divadla ( k jeho výročiu sa
budeme bližšie venovať v jesennom vydaní).
V tomto roku vzniká aj telovýchovná jednota, zameraná na
rozvoj športu v Topoľčiankach.
Pri tomto pohľade na udalosti spred 100 rokov cítime poznanie, že aj vlastným úsilím
môžeme tvoriť významné veci
pre seba i pre tých, ktorí sa budú
snažiť čo najlepšie prežiť svoj

Súčasná fotografia Hlavnej ulice z rovnakého pohľadu, autor foto: Ivan Kĺbik

strávime spoznávaním krás Slovenska, alebo sa vyberieme
k moru. Keď som sa Vám naposledy prihováral v decembri minulého roka, mali sme za sebou
celoplošné testovanie obyvateľstva. To sme však ešte netušili, čo
nás čaká v januári 2021. Na základe prijatých opatrení vlády SR
a hlavného hygienika SR sa aj
naša obec zapojila do testovania obyvateľov na COVID 19 antigénovými testami. Celkovo od
soboty 23.1.2021 sa v našej obci
testovalo 14 krát, keď odberné
tímy mali svoje priestory vyhradené v budove ZŠ Litoměřická
a Tatran na Športovej ulici.
Chcel by som využiť tento
priestor a úprimne sa poďakovať všetkým členom odberových tímov (zdravotníci, administratívni pracovníci, hasiči,
vojaci, pán školník v ZŠ, pracovníci obecného úradu a ostatní
dobrovoľníci), ktorí tento maratón 14 testovacích dní zvládli
s veľkou profesionalitou. Taktiež
chcem poďakovať Vám, vážení
spoluobčania, za disciplínu, tr-

pezlivosť a toleranciu, s akou ste
pristupovali k odberom počas
tých 14 testovacích víkendov.
Život v obci aj napriek koronavírusu musí ísť ďalej a ja som
rád, že nám nezabránil v našich
rozvojových aktivitách. Podarilo
a nám dokončiť nové zdravotné
stredisko v Obci Topoľčianky na
Hlavnej ulici. S výstavbou tohto
objektu sa začalo v jeseni 2019
a ukončená bola v máji 2021. Realizátorom diela bola firma ViOn
a.s. a celkové náklady na výstavbu boli takmer 1 200 000 €, z čoho takmer 1 000 000 € tvorila
eurofondová dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR a zvyšok
vlastné zdroje. Nachádzajú sa
v ňom dve ambulancie všeobecných doktorov, gynekologická,
stomatologická a detská ambulancia a ešte vyvíjame snahu, aby
sme do jednej voľnej ambulancie
zabezpečili príchod internistu.
Vážení spoluobčania, na záver môjho príspevku mi dovoľte
zaželať Vám príjemné prežitie
letných mesiacov.
Juraj Mesko, starosta obce

Historická fotografia Hlavnej ulice z obdobia približne pred 100 rokmi

čas. Hoci len malým kamienkom, ale každý z nás skladáme
mozaiku Topoľčianok. Buďme aj

dnes zodpovední za budúcnosť.
Redakcia Našich Topoľčianok

Poďakovanie
Obec Topoľčianky zastúpená starostom obce p. Jurajom Meskom vyjadruje úprimné poďakovanie Lesom
Slovenskej republiky, š. p. , odštepnému závodu Topoľčianky za sponzorský príspevok vo forme cca 200 kusov
rastlín – stromčekov, kríkov a skalničiek vo výške 1 150,-€,
ktoré budú vysadené v exteriéri Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti Topoľčianky. CIZS bolo uvedené do prevádzky 1. júna
2021 a slúži širokej verejnosti - občanom našej obce, ale aj občanom okolitých obcí.
Medzi Obcou Topoľčianky a Lesmi Slovenskej republiky, š. p.,
odštepným závodom Topoľčianky je vybudovaná dlhoročná spolupráca, ktorá vedie k spokojnosti oboch zúčastnených strán. Aj
v budúcnosti by sme radi túto spoluprácu rozvíjali, a tým prispeli
nielen k spokojnosti oboch spomínaných partnerov, ale i k spokojnosti občanov a návštevníkov našej obce a tiež návštevníkov Lesov SR, š. p., odštepný závod Topoľčianky.
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie XX.)
Alžbeta Bánffy de Nagymihály
(1630-1663) bola uhorská šľachtičná, manželka Ladislava Rákocziho,
zemepána v Topoľčiankach.
Genealógia a rodina
Alžbeta Bánffy sa narodila v roku 1630 v Michalovciach,
kde jej rodina vlastnila kaštieľ
a panstvo. Jej otcom bol František Bánffy de Nagymihály a matkou Katarína Melith de Pribér. Jej
prvým manželom bol Žigmund
Lónyay, ktorý zomrel v roku 1653.
Toto manželstvo bolo bezdetné,
avšak Žigmund mal z predchádzajúceho manželstva 3 dcéry.
Mladá vdova sa nasledujúci rok
vydala za grófa Ladislava Rákocziho. S Ladislavom prežila krátke,
ale intenzívne a šťastné manželstvo. Porodila mu dve dcéry –
Alžbetu a Barboru (zomrela ako
7-mesačná v r. 1656).
Alžbeta
Bánffy
zomrela
12.8.1663 na pľúcnu chorobu vo
veku iba 33 rokov podľa miestnej
tradície na hrade Hrušov.
Chryzant a Dária
Alžbeta pochádzala z kalvínskej rodiny a na katolícku vieru
prestúpila vďaka manželstvu
s Ladislavom Rákoczim. V elégii
na Ladislavov život zo 17. stor. je
ich manželský a náboženský príbeh prirovnaný k ranokresťanskej
legende o kresťanovi Chryzantovi
a pohanke Dárii. Práve prostredníctvom manželstva mala Dária
odhovoriť Chryzanta od kresťanstva, ale stal sa pravý opak. Toto sa
obdobne udialo aj v manželstve
Ladislava a Alžbety, keď predpoklad Ladislavových horlivých
kalvínskych príbuzných, že prostredníctvom kalvínskej manželky
konvertuje na kalvínsku vieru nevyšiel, ale naopak, konvertovala
Alžbeta. Konverziou Ladislava na
kalvinizmus by sa prakticky celý
rod Rákoczi stal kalvínskym (keď
nerátame Ladislavovu sestru Annamáriu, rehoľníčku – augustiniánsku kanonistku vo Viedni).
Zámocká kaplnka
Grófka Alžbeta Bánffy sa výrazným spôsobom zapísala do
náboženských dejín Topoľčianok.
Na jej podnet bola v roku 1662,
kedy bola ukončená aj prestavba
zámku, prebudovaná obranná
bašta zámku v severozápadnom
rohu zámku na renesančnú kaplnku. Založenie kaplnky Alžbetou
Bánffy potvrdzuje aj urbársky súpis z roku 1738, kde je výslovne
uvedené: „In angulo hujus Castelli
occidentem spectante est Capella insignis Beatae Mariae Virgini
dicata, per Illustrissimam Comitissam Dominam Elisabetham Banfi fundata...“ (V západnom rohu
tohto zámku je slávna kaplnka zasvätená Preblahoslavenej Panne

Márii, založená osvietenou grófkou pani Alžbetou Bánffy).
Turecké vojská Topoľčianky
obišli
Ešte v roku 1663, krátko po
smrti Alžbety Bánffy a iba rok po
dokončení nádhernej renesančnej prestavby zámku, sa do opusteného zámku a na hrad Hrušov
(vdovec Ladislav v tom čase pobýval v bezpečnom sídelnom
panstve Zborov) s odvolaním na
aktuálnu tureckú hrozbu násilne
nasťahovalo cisárske vojsko. Nielen prítomnosť vojska spôsobila,
že zámok ani hrad Hrušov neboli
počas tureckej ofenzívy na západnom Slovensku na jeseň 1663
vojensky obsadené Turkami.
Dokonca nie sú dochované ani
správy o ich násilnom dobývaní.
Pod tento fakt sa určite podpísalo nadchádzajúce zimné obdobie a aj nedostatok času, keďže
hneď na jar roku 1664 začali Turci
v regióne čeliť silnej a úspešnej
cisárskej protiofenzíve, ktorá vyústila k ich vyhnaniu z väčšiny
západného Slovenska v lete toho
istého roku. Pre porovnanie – na
jeseň 1663 boli Turkami dobyté
Nové Zámky, Nitra, Levice, Vráble,
Šurany… Aj keď Topoľčianky boli

podľa tureckých defterov zo začiatku leta 1664 krátko poplatné
Turkom, môžeme povedať, že
boli zázračne ušetrené od vojenského zničenia.
Obraz Alžbety Bánffy
Podľa posledných poznatkov
známy posmrtný obraz Alžbety
Bánffy v kaplnke zámku pochádza z polovice 80. rokov 17. stor.
V tom čase jej dcéra Alžbeta Rákocziová, v čase rastúcich rodinných ťažkostí, začala oživovať
pamiatku nebohých rodičov.
Alžbeta týmto chcela pripomenúť pamiatku matky ako zbožnej
ženy a mariánskej ctiteľky, možno
v súvislosti s jej snahou o založenie škapuliarskeho bratstva
v kaplnke zámku. Zbožný život

Alžbety Bánffy zachytáva aj niekoľko nápisov na obraze. Na obraze vpravo na „pergamenovom“
liste je nápis v staršej maďarčine
v tomto znení: „Grófka Bánfy
Alžbeta z Michaloviec, milá manželka osvieteného pána grófa Ladislava Rákocziho, po trpezlivom
znášaní ťažkej choroby a po prijatí sviatosti zomierajúcich podľa
zvyku kresťanskej rímskej matky cirkvi pripravená na smrť, za
vrúcnych modlitieb prítomných,
v plnej božej láske a nádeji, na
povznesenie všetkých, tíško odišla z tieňov tohto sveta vo veku 33
rokov v auguste 1663. Nech odpočíva v pokoji v Pánovi.“
Ing. Ivan Lukáč,
Historický klub OZ Park Topoľčianky

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

335. Škapuliarsku púť
v dňoch 14. – 18. júla 2021
PROGRAM

STREDA 14. júla 2021

18.00 sv. omša – celebruje vdp. Martin Štofko,
katedrálny kanonik, diecézny ekonóm

ŠTVRTOK 15. júla 2021

18.00 sv. omša – celebruje vdp. Gustáv Lutišan,
dištriktuálny dekan, dekanát Zlaté Moravce

PIATOK 16. júla 2021

18.00 sv. omša – celebruje vdp. Marcel Cíbik,
kancelár biskupského úradu v Nitre

SOBOTA 17. júla 2021

od 15.00 hod. – Sviatosť zmierenia
15.00 hod. – sv. omša novokňazov za nové kňazské
a rehoľné povolania
16.30 hod. – Krížová cesta pre maďarských pútnikov
17.30 hod. – Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
18.00 hod. – Krížová cesta pre slovenských pútnikov
18.00 hod. – v kostole sv. omša pre maďarských pútnikov
19.00 hod. – Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)

20.00 hod. – Koncelebrovaná sv. omša na Kalvárii
Hlavný celebrant: J. Exc. Mons. Peter Beňo,
pomocný biskup v Nitre
Po sv. omši: Litánie a Slávnostné eucharistické požehnanie

NEDEĽA 18. júla 2021

7.00 hod. sv. omša pre slovenských pútnikov
Hlavný celebrant: Mons. Marián Javor,
honorárny kanonik
8.30 hod. sv. omša pre maďarských pútnikov v kostole
9.30 hod. Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
10.30 hod. – Slávnostná koncelebrovaná
sv. omša na Kalvárii
Hlavný celebrant: E. Exc. Mons. Viliam Judák,
nitriansky biskup
16.00 hod. – Hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii
v kostole

3

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
1. august
17.00 hod.

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA 2021 S DYCHOVOU HUDBOU MAGURANKA

8. august
17.00 hod.

PAVOL LATÁK

22. august
17.00 hod.

RANDE S HELIGONICOU

15. august
17.00 hod.

SLOVAK TANGO

29. august
17.00 hod.

FSk TOPOĽNICA A DH PODHRUŠOVAN

Príhovor k otvoreniu KULTÚRNEHO LETA a koncert Dychovej hudby Maguranka z Kanianky

spevák, skladateľ, hudobník, Merašice

slovenská populárna hudba 30. až 50. rokov 20. storočia

hudba zo štyroch regiónov Slovenska

folklórna skupina a dychová hudba, Topoľčianky

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 internetovej stránke Obce Topoľčianky www.topolcianky.sk

Podujatie
podporili:

JZ-RENT

LES ŽIVOTA
Aj deťom našej školy záleží na prírode, a preto sa zapojili do environmentálneho projektu, ktorého cieľom bolo zasadiť strom, a tým
ochladiť prostredie, v ktorom žijeme.
Do výsadby symbolického „Lesa života“ sa zapojili deti 1. stupňa
so svojimi rodičmi. Sadili listnaté a ihličnaté stromy, tuje aj kríky. Sadili
doma, u babky, v záhrade, pri ceste...všade, kde sa dalo. Sadili ovocné
stromy (jablone, hrušky, marhule...) ale aj exotické (ambrovník, figu,
magnóliu, Paulovniu...). Spoločne vysadili 35 listnatých a 16 ihličnatých
stromov, 9 tují a 9 kríkov.
Za každý vysadený strom si žiaci vystrihli papierový stromček, ktorý pripli na nástenku. Výsledkom ich práce bol zázračný „Les života“.
Ak bude každý z nás rešpektovať prírodu a žiť s ňou v spoločnom
súzvuku, snáď sa nám zachová taká krásna aj pre ďalšie generácie. Ale
musíme začať už od detí.
J. Bakaľárová

Spomíname
Kultúrne leto z 27.8.2017. Populárny spevák Robo Kazík (* 11. máj
1947 - † 1. február 2021) svojim rodákom vždy rád a zo srdca zaspieval svoje krásne melodické piesne, ktorými potešil každého návštevníka koncertu. S úctou spomíname, zostáva v našich srdciach.
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Aký bol školský rok 2020/2021?
Pri hodnotení už uplynulého
školského roku 2020/2021 si kladiem otázku: „ Aký bol ?“ Pokúsim
sa na ňu odpovedať, aj keď som
si nie istý, či skutočne odpoviem
dostatočne.
V prvom rade by som tých
desať mesiacov rozdelil na dve
obdobia. Nie však I. a II. polrok,
ale na obdobie trávené v škole s rúškom a obdobie trávené
doma bez rúška. Vyjadrené alebo
premenené na čísla - žiaci mali
byť v škole 191 dní. V skutočnosti
boli žiaci I. stupňa v škole 151 dní
a žiaci II. stupňa iba 91 dní . Až čas
ukáže, aké dopady to bude mať
na vzdelávanie žiakov.
Od prvých dní v septembri
sme upriamili pozornosť a všetky sily vrhli na prípravu on-line
vzdelávania. Pripravovali sme
žiakov ako aj učiteľov. Zabezpečila sa licencia na Microsoft
Teams. Bolo potrebné vyriešiť
problémy s inštaláciou do notebookov učiteľov, rozposlať heslá,
vložiť mená žiakov do systému,
vytvoriť tímy a naučiť sa s týmto
programom pracovať. Z vlastných zdrojov sme zakúpili notebooky pre učiteľov pre potreby
dištančného vzdelávania. On-line
hodiny sa plánovali cez plánovací
kalendár v MS Teams tak, aby sa
neprekrývali a aby boli pre žiakov
plánované rovnomerne v zmysle
metodických pokynov Štátneho
pedagogického ústavu. Pre žiakov kritickej infraštruktúry a žiakov s nedostatočným IKT vybavením sme zabezpečili dištančné
vzdelávanie v škole za prítomnosti pedagogického dozoru.
Medzi silné stránky počas
mimoriadnej situácie patrilo to,
že sa pedagogickí zamestnanci
rýchlo prispôsobili novej situácii
a vždy na ňu aj jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Aj v týchto
neľahkých podmienkach si boli
učitelia navzájom oporou.
Žiaci sa taktiež rýchlo adaptovali na nové podmienky po skúsenostiach z minulého školského
roku, mnohí z nich ukázali, ako vedia byť v konečnom dôsledku zod-

povední a samostatní pri učení.
Medzi slabé stránky patrilo to,
že pokrytie signálom bolo v rodinách rôzne, niektorí žiaci nemali
prístup na internet vôbec, prípadne niektoré rodiny mali v rodine
jeden počítač a viac školopovinných detí – to znamená, že nemali rovnakú možnosť dostávať sa
k informáciám včas. V posledných
týždňoch žiaci strácali motiváciu
k učeniu a chýbal im priamy sociálny kontakt so spolužiakmi, učiteľmi a školou.
Dištančné vzdelávanie cez
Microsoft Teams bolo aj pre učiteľov niečo nové a spočiatku veľmi
náročné. Uvedomili si, že je pre
nich omnoho náročnejšie pripraviť on-line hodinu ako klasickú
hodinu.
Nová situácia v on-line
priestore nastala počas školského roku aj vo vedomostných súťažiach. Žiaci a učitelia sa museli
zorientovať v tejto novej pozícii
a riešiť opäť veľa nových problémov. Po povinnom dištančnom
vzdelávaní nastáva priestor na
porovnanie sa so žiakmi v rámci
okresu nie bežným spôsobom,
ale v on-line priestore. Podľa dosiahnutých výsledkov si myslím,
že sme túto úlohu zvládli. Dokonca mám pocit, že lepšie ako
pri bežnom vzdelávaní. Dôkazom
toho sú krásne umiestnenia našich žiakov v okresných, krajských
a celoslovenských kolách súťaží.
Okrem vedomostných súťaží
sme sa zapájali aj do projektov,
ktoré boli zamerané na kreativitu
a šantenie štetcov na papieri, kde
opäť naši žiaci bodovali.
Potešiteľné je, že všetci žiaci
deviateho ročníka boli prijatí na
stredné školy.
Popri zabezpečení podmienok pre dištančné vzdelávanie,
ktoré dominovalo nad prezenčným hlavne u žiakov druhého
stupňa, sa život školy nespomalil,
dokonca bol hektickejší. Nepedagogickí zamestnanci neustále
zabezpečovali ranný filter, dezinfekciu priestorov a opatrenia pre
zabezpečenie bezproblémovej

Rozbehová dráha na skok do diaľky

prevádzky školy v náročných epidemiologických podmienkach.
Od polovice januára až do apríla
sa priestory školy využívali na testovanie občanov na Covid-19, neskôr aj žiakov pred nástupom do
školy po dištančnom vzdelávaní.
V dňoch 18.5.-24.5.2021 sme
zorganizovali už tradičný zber
papiera, ktorý bol mimoriadne
úspešný. Spoločnými silami sa
nám podarilo nazbierať 35 793
kg odpadového papiera. Na záchranu jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera.
Takže zberom papiera naša škola
zachránila 286 dospelých urastených stromov. Je potešiteľné, že
do zberu sa zapojili nielen žiaci
školy, rodičia, ale i starí rodičia.
V materiálno-technickej oblasti sme vrhli energiu na zabezpečenie dištančného vzdelávania
pre učiteľov a následne žiakov.
Zakúpili sa notebooky s pomocnými zariadeniami, projektory,
didaktické pomôcky. Klimatické
podmienky sa vylepšili v časti
novostavby inštaláciou vonkajších žalúzií. Do zámkovej dlažby
pri vchode od ihriska sa vložila
šachovnica, pomocnú ruku pri
tomto zámere škole podali pán
Milan Ježovič a pán Martin Cibira. Nezabudli sme ani na telesný
rozvoj žiakov, aj keď bol počas
dištančného vzdelávania výrazne
obmedzovaný. Začiatkom mesiaca jún začali práce na rozbehovej
dráhe pre skok do diaľky z tartanu
s modrou povrchovou úpravou.
V triedach na 1. poschodí sa
menili staré neónové svietidlá za
led svietidlá.

A teraz na záver pár úspešných mien žiakov, ktorí reprezentovali školu v okresných,
krajských a celoslovenských súťažiach a získali nasledovné ocenenie:
Cenu Topoľčianok v tomto školskom roku získala žiačka
8. ročníka Patrícia Chlupová za
výborné výchovno-vzdelávacie
výsledky a reprezentáciu školy.
Cenu Komárovských spolu
získalo 25 žiakov: Matúš Čepček
3.A, Lucas Titurus 4.A, Matyáš
Kukla 4.B, Adela Minárová 4.B,
Peter Jančo 5.A, Emilio Belmenen
5.B, Júlia Šlosiarová 6.A, Dominika Magušínová 6.A, Matúš Chlup
6.B, Barbora Belková 6.B, Emma
Ondrejková 6.B, Šimon Zeman
7.A,Theresa Elisabeth de Haas
7.A, Matúš Kováč 7.A, Laura Balážová 8.B, Marek Kováč 9.A, Kristína Šútorová, 9.A, František Belica
9.A, Tomáš Laštík 9.A, Adrián Benč
9.B, Viktória Laktišová 9.B, Matej
Tencer 9.B, Jaroslav Koryťák 9.B,
Diana Cibiriová 9.B, Daniel Belmenen 9.B.
Snažil som sa v stručnosti odpovedať na úvodnú otázku, aký
bol školský rok 2020/2021. Nie
všetko je spomenuté v mojom
príspevku. Na záver mi však nezostáva nič iné, iba skonštatovať, že
bol zvláštny, špecifický a ojedinelý. Znovu sme sa učili spoznávať,
objavovať, hľadať nové skutočnosti. Verím, že sa nám to podarilo vďaka úsiliu všetkým pedagogických a aj nepedagogických
zamestnancov, ktorým sa chcem
aj touto cestou poďakovať.
Jozef Barát, riaditeľ ZŠ

Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža
v Topoľčiankach
Vás srdečne pozýva na
PRÁZDNINOVÚ KVAPKU KRVI,

ktorá sa bude konať dňa
23.augusta 2021 – v pondelok od 8.00 hod.
v priestoroch Domu kultúry a služieb v Topoľčiankach
Daruj krv - zachrániš ľudský život...
.

Šachovnica na školskom dvore

Tešia sa na Vás členovia MS SČK v Topoľčiankach
a pracovníci Mobilnej transfúznej jednotky z Nitry.
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100 rokov organizovaného športu v Topoľčiankach
Tak ako v iných dedinách
a mestách na Slovensku aj v Topoľčiankach boli začiatky športovej činnosti skromné a ťažké.
V roku 1921 niekoľko mladých
nadšencov utvorilo prvý organizovaný športový klub TFC. Tvorilo ho päť gymnazistov, päť učňov
a chlapci z robotníckych a roľníckych rodín. Funkcionársky aktív
sa tvoril z radov rodičov spomenutých chlapcov, ktorí v roku
1921 kúpili prvú koženú futbalovú loptu. Prvým predsedom sa
stal kaplán Gyetven. Činnosť klubu bola zameraná na futbal, jeho
propagáciu a rozširovanie.

členom ŠK z 31. 3. 1935 (príhovor
je zaznamenaný v kronike):
„Sport má velký význam tĕlovýchovný. Rozumňe a všestranňe
provádený sport a telocvik sílí
a harmonizuje organizmus a soulad činností všech orgánů a je
výrazem zdraví a síly... Jen zdravé
telo umožní úplné rozvinutí duševních schopností a vloh. Sportem tříbí se duševní pohotovost,
rýchlost v rozhodování a osobní
statečnost. “
11. júla 1935 sa v Topoľčiankach konal športový deň,
kde okrem futbalových zápasov dospelých a dorastencov

1960 - Dospelí - Tatran

Mladí nadšenci futbalu si
svojpomocne upravili v priestoroch dnešného drevoskladu plochu pre futbalové ihrisko s bránkami. Prvý zápas sa odohral na
tradičnú púť 16. júla 1921 so
Zlatými Moravcami. Topoľčianky prehrali 3:0, ale o dva týždne
v odvete v Zlatých Moravciach
vyhrali 1:0.
Zintenzívnenie činnosti klubu nastalo v roku 1923 po príchode prezidenta T. G. Masaryka
do Topoľčianok. Do futbalového
klubu pribudli členovia hradnej
stráže. V tomto období sa rozvíjali aj ďalšie športy: ľahká atletika, volejbal, zápasenie, turistika
a kolky. Táto prvá etapa športovej činnosti sa datuje až do roku
1928, kedy zakladajúcu generáciu začínajú dopĺňať a nahradzovať ďalší dorastajúci chlapci.
V tomto období prezident Masaryk na žiadosť športovcov kúpil
sadu zelených dresov, kopačiek
a päť futbalových lôpt. Začalo sa
s budovaním nového futbalového ihriska na jarmočnisku - dnes
medzi ZŠ, potokom a sochou sv.
Vendelína.
18. júna 1933 došlo k zmene
názvu na ŠK Topoľčianky. Predsedom sa stal Dr. Ján Zbořil - riaditeľ štátneho žrebčína, ktorý
túto funkciu vykonával plných
18 rokov až do odchodu z Topoľčianok. Bol to človek chápajúci
význam športu. Dovolíme si odcitovať z jeho príhovoru k mladým

sa uskutočnili aj ľahkoatletické
preteky. Medzi najlepších atlétov
patril Ján Laktiš – farár (oštep,
skok o žrdi, beh na 3 km).
V tomto období sa začal hrať
stolný tenis, šach i volejbal. V roku
1936 kúpil p. Haverlík pre ŠK stôl
na stolný tenis a členovia, ktorí
hrávali, prispievali do pokladne
ŠK 2 koruny. Organizované boli
turnaje. Členovia volejbalového
odboru vyhrali turnaj pri príležitosti otvorenia turistickej cesty
na Zlatno. Aktivita členov výboru
ŠK bola zameraná i na vytváranie podmienok pre športovanie
a dokonca sa zaoberali možnosťou výstavby kabíny pre futbalistov a vybudovaním kúpaliska.
Odcitujeme zo zápisnice: „Dľa
návrhu členov výboru najvhodnejšie miesto na kúpalište bolo
navrhnuté miesto Lazy, ktoré by
si nevyžiadalo tak veľké úpravy
a finančných ťažkostí .“
Keď topoľčianski futbalisti
v druhej polovici tridsiatich rokov
hrali kvalitný futbal, ešte stále
nehrali v súťaži. Hrali len priateľské zápasy so súpermi zo Zlatých
Moraviec, Novej Bane, Kozároviec,
Levíc, Žarnovice a pri príležitosti
púte s AC Nitra, Juventus Topoľčany a ŠK Hlohovec.
Športovú činnosť v obci narušili politické udalosti v druhej
polovici roku 1938, kedy zanikla činnosť futbalového klubu.
Obnovila sa na jar v roku 1940
a znovu bola prerušená od au-

gusta 1944 do júna 1945, kedy
na domácom ihrisku sa hral prvý
povojnový zápas proti ŠK Vráble.
Po ukončení vojny záujem
o šport narástol. Mladí túžili športovať. Založili futbalové
B-mužstvo. Zápasy sa hrávali
skoro každú nedeľu. Von sa často
chodilo na drabináku. V roku
1946 prezident Dr. Beneš poskytol ŠK 260 tisíc korún na ihrisko,
výstavbu tribúny s kabínami, dva
kompletné výstroje a 5 futbalových lôpt. Do brigádnických prác
sa zapojili športovci i priaznivci.
Jedným z nich bol veľmi aktívny
bývalý futbalista Jozef Kútik, neskorší dlhoročný tajomník TJ.
V roku 1947 sa po prvýkrát od
založenia športového klubu futbalové mužstvo zaregistrovalo v Stredoslovenskej župe pod hlavičkou
ŠK. V roku 1949 sa ŠK premenoval
na Sokol a v roku 1954 na dnešný
Tatran. Mládež sa venovala i iným
druhom športu. Volejbal hrávali na
ihrisku pri zámockej kolkárni a pod
gaštanmi na terajšom parkovisku
hotela Hradná stráž. V zime sa lyžovalo v parku, hokej sa hral na rybníkoch, na lúke Laz a v záhradách
na Kosenici.
Naši predchodcovia boli
i dobrými organizátormi športo-

vých podujatí. Sokol spolu s ČSM
usporiadal 15.10 1950 okresný
športový deň mládeže. V cyklistike na 25 km dominoval F. Števula
a u žien na 5 km Kocianová bola
druhá. Vynikajúce výsledky v atletike dosiahli bratia Dubajovci,
Ján a Paľo Haspra (výška 155 cm,
diaľka 602 cm) a Jozef Brojo. Nadviazali tak na výsledky svojich
predchodcov Dominika Mesku
a Jozefa Glausa, ktorí v roku
1942 prekonali slovenský rekord
v behu na 3 km.
V päťdesiatych rokoch sa začalo s výstavbou novej budovy
základnej školy. Na jej nádvorí
sa vybudovalo nové futbalové
ihrisko. Neskôr i s tribúnou. Tu
sa hral futbal viac ako 10 rokov.
Podmienky boli nevyhovujúce.
Na ihrisku neboli sociálne zariadenia ani kabíny na prezliekanie.
Záujem o športovanie narastal.
Vyučovanie TV na základných
a stredných školách bolo kvalitné. Mládež získala základy viacerých druhov športu a chcela sa
realizovať. Spoločenský tlak na
vytvorenie podmienok na rôznorodú športovú činnosť narastal.
Z dostupných zdrojov
spracovali: Ing. Pavol Mihók
Mgr. Ladislav Šusták

1962 - Dorast -Tatran

Kalendár podujatí v Topoľčiankach v nasledujúcom období
Pozývame Vás ...
Každú nedeľu počas mesiaca august
15:00 - 17:00 hod. Národopisné múzeum v centre obce
17:00 hod. koncerty „Kultúrneho leta“
24.7.
Beh oslobodenia Topoľčianok, 47. ročník
23.8.
Prázdninová kvapka krvi, MS SČK, DKS
27.8.
Obrad kladenia vencov k pomníku padlých vojakov
1.- 4.9.
jubileum 100 rokov NŽ Topoľčianky š.p. (pozri str.6)
11.9.
oslava storočnice Tatranu, areál Tatranu
16.9.
oslava storočnice Lesy SR, š.p., OZ Topoľčianky (pozri str.7)
25.9.
Súťaž vo varení gulášu o pohár TATRAN ŠPORT, s.r.o.,
areál Tatranu
1.10.
Zber exponátov na výstavu ovocia, zeleniny
a okrasných rastlín
2.- 4.10. Regionálna výstava ovocia, zeleniny a okrasných rastlín
Všetky uvedené podujatia sa budú / nebudú realizovať v závislosti
od aktuálnych opatrení zavedených proti šíreniu vírusového ochorenia
COVID-19 nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, týkajúcich sa organizovania akýchkoľvek verejných, športových a kultúrnych
podujatí v záujme ochrany zdravia obyvateľstva.
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Predstavujeme vám Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Dňa 30.6.2021 bol oficiálne
odovzdaný objekt nového centra
integrovanej starostlivosti o zdravie našich občanov. Centrum poskytuje nové priestory pre prácu
lekárov a zdravotných sestier. Investícia vo výške cca 1 200 000 eur
na objekt a 28 000 eur na vybavenie je financované z 85% Európskym fondom regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu
Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a 5% z rozpočtu našej
obce. Obec investovala aj do von-

kajších úprav z vlastných prostriedkov. Presné údaje o investíciách sú k dispozícii na obecnom
úrade. Zhotoviteľom stavby je
VION, s.r.o.
Centrum integrovanej starostlivosti sa nachádza na Hlavnej
ulici za Domom služieb.
Prístup je z Hlavnej ulice do
areálu možný pre peších a cyklistov z chodníka a pre motorové
vozidlá z hlavnej cesty. V areáli je
vyhradených 19 parkovacích
miest a stojany na odloženie bicyklov. Budova má tri vchody.

MUDr. Jozef Kaiser
Dnes sa symbolicky stretáva
na jednom mieste v Topoľčiankach starostlivosť o zdravie jej
obyvateľov. Na pozemku, kde
pred viac ako sto rokmi pôsobil
jeden z prvých lekárov u nás, dnes
stojí Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Pripomeňme si, kto tento medicinae universae doctor bol.
Jozef Kaiser sa narodil 23. októbra 1877 v dedinke Garam Apati (dnes časť Opatová obce Nová Dedina okr. Levice). Pochádzal z jednoduchej mnohodetnej rodiny. Jeho otec ako aj veľká časť rodiny
Kaiser pochádzala však zo Semerova pri Nových Zámkoch. Štúdium
medicíny na Lekárskej fakulte v Budapešti ukončil r. 1903.
Do Topoľčianok ako obvodný lekár nastúpil v r.1908 už ako ženatý
s Alicou rod. Perlovou. Túto funkciu zastával dlhých 32 rokov, z jeho
pacientov už však je nažive asi málokto. Bolo známe, že svoje povolanie
vykonával svedomite a neodmietol žiadneho pacienta, dochádzal za
nimi aj do vzdialenejších dedín. Pri svojich letných pobytoch na zámku
v Topoľčiankach býval často hosťom prezidenta T. G. Masaryka. Manželia Kaiserovci vychovali troch synov. Najstarší Gabriel nar. v roku 1912
vyštudoval v Prahe stavebné inžinierstvo. Vojnu prežil tak, že sa skrýval
v horách. Prostredný syn Ernest nar. v roku 1914 vyštudoval filológiu na
Karlovej univerzite. Oslobodenia sa dočkal v Sachsenhausene so silne
podlomeným zdravím. V 50. rokoch bol režimom prenasledovaný za
svoje názory. Najmladší syn Juraj nar. v roku 1917 svoje štúdium medicíny v Bratislave už nedokončil kvôli rasovým zákonom, bol v pracovnom tábore vo Vyhniach, odkiaľ utiekol a pridal sa k povstaniu. Padol
pri obci Dubová pri Turčianskych Tepliciach koncom septembra 1944.
V septembri 1940 prišiel pre MUDr. J. Kaisera zákaz lekárskej činnosti. Manželia Jozef a Alica Kaiser boli v júli 1942 poslaní do tábora
v Seredi, odtiaľ v septembri 1942 do transportu zo Žiliny, ktorý smeroval do Osvienčimu. Odtiaľ však už nebolo návratu.
Aj takýmto spôsobom si obnovujeme pamäť na tých,ktorí poznačili svojím životným poslaním tento kraj, kde žijeme.
Za poskytnuté informácie ďakujeme Pavlovi Kaiserovi, vnukovi
MUDr. Kaisera.
Redakcia NT

V strede je prístup k ambulanciám praktického lekára pre dospelých MARMED, s. r. o. MUDr. M.
Mičudová a MEDOST, s. r. o. MUDr.
M. Ostatníková.
V ľavej časti budovy sú Gynekologická ambulancia MUDr. Balco a Stomatologická ambulancia
MUDr. I. Belica. V pravej časti je
ambulancia pre deti a dorast
Zdravie 4U, s. r. o. MUDr. H. Ragasová.
Priestory pre pacientov sú
svetlé a vzdušné. Nechýba klimatizácia a dostatok miesta na sede-

nie ako aj bezbariérový prístup
pre invalidný vozík alebo kočíky.
Nechýbajú sociálne zariadenia,
ako aj priestor pre prebaľovanie
malých detí. Zázemie pre zdravotné sestry a lekárov je na primeranej úrovni dnešnej doby.
Takýmto prostredím chce
obec prispieť k zlepšeniu starostlivosti svojich občanov o zdravie.
Veríme, že si toto prostredie budeme všetci vážiť a chrániť. Je to pre
naše Topoľčianky ďalší pozitívny
príspevok.
Redakcia NT

Poďakovanie

Obec Topoľčianky ďakuje členom Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Topoľčianky Štefan Krajčovi, Karolovi Malému, Matejovi Brojovi a Matúšovi Laktišovi za aktívnu pomoc na úprave
okolia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Topoľčianky pred
realizáciou parkovej výsadby a taktiež Tiborovi Rakovskému, ktorý je
jej odborným garantom. Všetkým menovaným záhradkárom ďakujeme za ich voľný čas, ktorý venovali tejto práci.

Národný žrebčín “Topoľčianky“ š.p.
1921 – 2021
V tomto roku uplynie 100 rokov od založenia
Národného žrebčína “Topoľčianky“ š. p.
Toto významné jubileum si plánuje pripomenúť
slávnostným podujatím v termíne od 1.9. do 4. 9.2021
s nasledovným programom:
1.9.2021 (streda) o 14:00 hod
Dostihy k jubileu Národného žrebčína
„Veľká topoľčianska steeplechase“
2.9.2021 (štvrtok) o 10:00 hod
Medzinárodný chovateľský šampionát plemien koní lipican,
shagya-arab, huculský kôň a arabský plnokrvník
3.9.2021 (piatok) o 10:00 hod.
Medzinárodný chovateľský šampionát plemien koní lipican,
shagya-arab, huculský kôň a arabský plnokrvník
4.9.2021 (sobota) o 14:00 hod
Slávnostný galaprogram
4.9.2021 (sobota) o 17:00 hod
Kultúrny program
Veríme, že pandemická situácia v súvislosti s COVID-19 bude
priaznivá a všetkých záujemcov o pripravovaný program budeme
môcť srdečne privítať v dňoch 1.- 4. 9. 2021 v Topoľčiankach.
Viac informácií už čoskoro na webovej stránke Národného žrebčína:
www.nztopolcianky.sk
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Lesy oslavujú storočnicu

Štátne lesy Topoľčianky tento
rok oslavujú významné jubileum.
Dňa 12. augusta to bude presne
sto rokov, kedy boli založené štátne lesy. Pri tejto príležitosti sa budú na nádvorí Zámku Topoľčianky
konať 16. septembra oslavy storočnice štátneho podniku.
Sprievodný kultúrny program
osláv bude zahŕňať scénické zobrazenie hlavných historických
míľnikov pôsobnosti štátneho
podniku v Topoľčiankach, oživený bude vstupmi hudobných
hostí. Súčasťou programu bude
krst knihy z pera emeritného lesníka Jozefa Šabu, ktorá bude vydaná pri príležitosti tohto významného jubilea Lesov Slovenskej republiky.
Počas programu budú odovzdané ocenenia niektorým súčasným aj bývalým zamestnancom a spolupracovníkom štátneho podniku.
Pripomienkou tohto významného dňa bude aj výsadba pamätného stromu v priestoroch parku
Topoľčianky.
Za sto rokov si štátny podnik
prešiel mnohými režimami, vláda-

lého Slovenska vo vlastnom zariadení. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je chov zubrov a kolegovia
z iných lesných závodov v dobrom
závidia Topoľčiankam miesto sídla závodu, ktoré je umiestnené
v malebnom prostredí topoľčianskeho parku.
Začiatky tohto výnimočného
lesného závodu však neboli ľahké.
Keď v roku 1921 prešli lesné pozemky z nútenej správy štátu
k štátnym lesom, stála pred lesníkmi neľahká úloha. Dostali sa im do
rúk spustošené a zdevastované
lesy, ničené silnými drevárskymi
firmami, ktoré kúpili drevo na pni
ešte koncom I. svetovej vojny. Našťastie sa podarilo tieto dlhodobé
zmluvy na drevo zrušiť a v roku
1923 začali Štátne lesy v Topoľčiankach hospodáriť vo vlastnej
réžii a uplatňovať tak vedecké
princípy lesného hospodárenia.
Ten rok bol pre lesníkov aj obyvateľov Topoľčianok významný. Bol
rokom, kedy si prvý československý prezident T. G. Masaryk zvolil
Topoľčianky za svoje letné sídlo.
Pri svojich prechádzkach v okolí
Topoľčianok tak bol aj on pria-

Oranžéria

Orchidaceae Cymbidium

mi, spoločenskými trendami aj
reorganizáciami. V súčasnosti je
Odštepný závod Topoľčianky jedným z 25 odštepných závodov
štátneho podniku Lesy Slovenskej
republiky. V jeho pôsobnosti je
7 lesných správ (Topoľčianky, Hrušov, Nitrianska Streda, Skýcov, Tribeč, Nitra, Sládkovičovo), 3 expedičné sklady dreva (Topoľčianky,
Jelenec, Trnovec nad Váhom)
a stredisko služieb. Odštepný závod Topoľčianky je špecifický svojou výrobnou činnosťou spomedzi ostatných závodov. Nevenuje
sa len lesníckej výrobe, ale ako
jediný spravuje vlastnú vinicu,
včelstvá a spracováva divinu z ce-

mym svedkom výsadby nových
lesov, ktoré už sto rokov vychovávajú lesníci z Topoľčianok.
Záchrana flóry a fauny akoby
bola daná Štátnym lesom do vienka, pretože v roku 1924 sa podieľali na záchrane stále zelených
druhov drevín. V tomto roku hrozil
blízkemu Arborétu Mlyňany bezprostredný zánik. Štátne lesy založili Arborétum a výskumné dendrologicko-záhradnícke pracovisko v Topoľčiankach, ktoré
kupovalo z Mlynian rôzne druhy
drevín a vysádzalo ich priamo
v parku aj na území dnešnej škôlky okrasných drevín. Výrazne sa
pričinilo k záchrane množstva

Zubria zvernica

drevín v parku, ktoré boli zničené
veľkými mrazmi (1928) a extrémne suchým letom (1929). Toto pracovisko pôsobilo v Topoľčiankach
až do roku 1934. Pri rušení arboréta v Topoľčiankach bola väčšina
sadeníc prevezená do Průhonic
v Čechách. Z tohto obdobia sa zachovali v parku výsadby ihličnatých drevín a stále zelených kríkov. Park spravujú štátne lesy už
celých sto rokov a prispeli svojou
odbornosťou k jeho súčasnému
vzhľadu. Lesníci sa okrem samotného parku starajú aj o množstvo
kultúrnych pamiatok, jazierka
a vodný systém v ňom. V roku
2012 bol vodný systém aj jazierka
opravené a naplnené vodou práve na podnet štátnych lesov. V roku 2015 sa zrekonštruovala Oranžéria a do jej upravených priestorov Lesy Slovenskej republiky
v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
vysadili v roku 2016 desiatky orchideí a stále zelených okrasných
rastlín, ktoré tešia oko návštevníkov.
Z mnohých záchranných projektov, ktoré za sto rokov svojej
pôsobnosti Štátne lesy zrealizovali, je verejnosti určite najznámejší
chov zubra hrivnatého. Zubria
zvernica v Topoľčiankach mala pri
záchrane tohto živočíšneho druhu veľký význam. Od jej založenia
v roku 1958 sa v Topoľčiankach
narodilo už viac ako 200 mláďat.
Momentálne tu žije 33 jedincov
tohto dominantného zvieraťa.
Dnes je Zubria zvernica Topoľčianky známa a navštevovaná
množstvom ľudí zo Slovenska, ale
aj zo zahraničia. Vysoká návštevnosť zvernice podnietila Lesy Slovenskej republiky pri výročí 50
rokov jej založenia v roku 2008
vybudovať náučný chodník okolo
jadra zvernice. V roku 2010 bola
v areáli zubrej zvernice postavená
vyhliadka, ktorá umožní zahliadnuť zubra aj mimo času kŕmenia.
Zubria zvernica je súčasťou Veľkej
zvernice, ktorú dal vybudovať
spoločne s Malou zvernicou J. A.
Habsburg. Práve tento milovník
prírody a vášnivý poľovník dal Topoľčiankam základ pre vytvorenie
poľovnícky silného lesného závodu. Odštepný závod Topoľčianky

je pre poľovnícku verejnosť známy silnými trofejami rôznych druhov zveri. Úspešné poľovačky
v Topoľčiankach boli dôvodom
pre vybudovanie Zariadenia na
spracovanie diviny v roku 1981.
Dnes je toto zariadenie v rámci
štátneho podniku jediné na Slovensku a tak sa do Topoľčianok
zváža divina z revírov celého Slovenska. V Topoľčiankach sa divina
rozrába, spracováva a balí na kuchynské použitie. Súčasťou zariadenia je predajňa, kde je možné
zakúpiť si divinu rôznych sortimentov. Lesníci z Topoľčianok sa
pričinili o usmernený chov poľovnej zveri v okolitých lesoch. Výrazne im pri tom pomohlo vybudované oplotenie okolo zverníc,
ktoré bolo postavené pred vyše
110 rokmi za pôsobnosti Habsburga v Topoľčiankach. Dĺžka oplotenia zverníc má bezmála 100 kilometrov a v rokoch 2015 až 2019
bolo kompletne zrekonštruované. Dobré meno Topoľčianok sem
privádza za poľovačkou aj množstvo zahraničných poľovných hostí, ktorí sú ubytovaní prevažne
v poľovníckom zámku. Ten je od
roku 1921 v správe štátneho podniku. Poľovnícky zámok prešiel
mnohými rekonštrukciami, aby
spĺňal požiadavky na ubytovanie.
V rokoch 1993 – 1996 prešiel Poľovnícky zámok s parkom pod
správu prezidentskej kancelárie.
Prvý slovenský prezident Michal
Kováč mal zámer vrátiť Topoľčiankam pozíciu prezidentského sídla,
ale nakoniec sa park spolu so zámkom vrátili pod správu štátnych
lesov. V rokoch 1997-2000 prebehla posledná veľká rekonštrukcia zámku. Zámok slúži aj dnes pre
potreby ubytovania. Konajú sa tu
rôzne firemné či rodinné oslavy,
na ktorých sa podáva prevažne
jedlo z diviny a kvalitné víno z vinice štátneho podniku. Vinica
štátnych lesov bola založená v roku 1970 a dnes je tvorená zhruba
10 000 koreňmi viniča viacerých
odrôd. Pár metrov od poľovníckeho zámku sa nachádza budova
ústredia Odštepného závodu Topoľčianky a areál strediska služieb,
ktorého súčasťou je zrekonštruovaná budova bývalého riaditeľstva
(dokončenie na str.8)
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Nahliadli sme do matriky
december 2020 - jún 2021

Narodili sa:
Hana Koklesová, rodičia Mgr. Zuzana Koklesová a Michal Kokles, Hostianska
Agáta Justová, rodičia Sára Volentierová a Mgr. Ladislav Just, Cintorínska
Adriana Kukučková, rodičia Andrea Kukučková a Peter Kukučka, Hostianska
Juraj Janulík, rodičia Mgr. Lýdia Klečková a Ing. arch. Lukáš Janulík, Hrádza
Kristína Chrenová, rodičia Ing. Ivana Chrenová a Marek Chren, Žitavanská
Dávid Kardos, rodičia Nikoleta Kardosová a Marek Bihary, SNP
Leo Jánošov, rodičia Lenka Dostálová a Tomáš Jánošov, Hostianska
Dominik Marek Pulpitel, matka Laura Pulpitlová, Partizánska
Ema Mesková, rodičia Mgr. Veronika Horváthová a Mgr. Patrik Mesko, Partizánska
Gratulujeme k narodeniu dieťatka.
Sobáš uzatvorili:
Richard Rusnák a Barbora Pavlišinová, 13.2.2021 v Topoľčiankach
Ing. Juraj Jurika a Stanislava Magušínová, 16.4.2021 v Nitre
Ing. Viliam Naštický a Veronika Vörös, 1.5.2021 v Topoľčiankach
Martin Klikač a Michaela Števulová, 15.5.2021 v Topoľčiankach
Martin Lazicius a Petra Sarková, 21.5.2021 v Leviciach
Gratulujeme novomanželom.
Opustili nás:
MVDr. Ján Králik, Vígľašská, zomrel 7.12.2020
Michal Turčan, Hostianska, zomrel 21.12.2020
Štefan Čepec, Cintorínska, zomrel 27.12.2020
Mária Orolínová, Mlynská, zomrela 28.12.2020
Helena Hosťovecká, Hostianska, zomrela 4.1.2021
Mária Klučiarová, Vígľašská, zomrela 5.1.2021
Alojz Siklienka, Cintorínska, zomrel 8.1.2021
Vladimír Partl, Hostianska, zomrel 12.1.2021
Emília Nozdrovická, Vígľašská, zomrela 15.1.2021
Ing. Viktor Bielik, SNP, zomrel 2.2.2021
Alojzia Havalová, Partizánska, zomrela 16.2.2021
Paulína Konopová, Hlavná, zomrela 17.2.2021
Helena Zajánošová, Hrádza, zomrela 3.3.2021
Mária Hrdlovičová, Tekovská, zomrela 4.3.2021
Anna Korytárová, Záhradnícka, zomrela 11.3.2021
PaedDr. Július Kuruc, Holešovská, zomrel 17.3.2021
Anna Paulová, Partizánska, zomrela 6.4.2021
Ľudmila Solčianska, Litoměřická, zomrela 10.4.2021
Marta Richterová, Litoměřická, zomrela 18.4.2021
Paulína Grossmanová, Litoměřická, zomrela 20.4.2021
Jozef Meliška, Lipová, zomrel 16.5.2021
Rozália Bošanská, Partizánska, zomrela 2.6.2021
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

(dokončenie zo str.7)
štátnych lesov, táto bola vybudovaná už v roku 1924 ako
sídlo arboréta v Topoľčiankach.
Mnohí obyvatelia Topoľčianok si
ju pamätajú ako sídlo lesných
správ a v posledných rokoch neunikla pozornosti návštevníkov
parku výrazná rekonštrukcia tejto
budovy a jej okolia.
Lesníci z Topoľčianok v spolupráci s maďarskými kolegami
v tejto historickej budove vytvorili prostredníctvom eurofondov
enviroučebňu. Táto aktivita podnietila štátny podnik k vybudovaniu priestorov pre lesnú pedagogiku a školu v prírode, ktoré po
odznení pandémie Covid-19 budú môcť privítať školy a škôlky
z rôznych kútov Slovenska.
Súčasťou spolupráce s Maďarskom je aj vybudovanie včelárske-

ho skanzenu za spomínanou budovou a samozrejme aj významný
návrat chovu včiel do lesov. Lesy
Slovenskej republiky v roku 2018
vybudovali včelnicu v lokalite
Piesky, v roku 2020 pri obci Lovce
a dnes chovajú spolu 230 včelích
rodín. V budúcnosti tak spolu
s mrazenou divinou, vínom či mäsovými výrobkami si v predajni
strediska služieb budú môcť ľudia
zakúpiť aj med z chovov štátneho
podniku.
Za sto rokov pôsobenia štátnych lesov sa toho udialo mnoho.
Pri tejto milej príležitosti ostáva
zaželať Lesom Slovenskej republiky ešte mnoho úspešných rokov
a poďakovať sa všetkým bývalým
aj súčasným zamestnancom za
ich skvelú prácu.
Lesu zdar!
Ing. Katarína Garajová

EVIDENCIA OBYVATEĽST VA
MATRIKA ROK 2020
Počet občanov k 1.1.2020:
2694
Počet občanov k 31.12.2020: 2692
z toho žien: 1 167, mužov: 1 108, deti a mládež do 18 rokov: 417
Priemerný vek:
43,66 roka
Deti do 15 rokov:
351
z toho dievčatá: 171, chlapci: 180
Deti od 15 do 18 rokov:
66
z toho dievčatá: 23, chlapci: 43
Dospelí občania:
2 275
z toho ženy: 1 167, muži: 1 108
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská:
dospelí:
2 325
deti: 350
Národnosť česká:
dospelí:
11
Národnosť maďarská:
dospelí:
5
deti:1
Národnosť iná:
dospelí:
0
Narodených celkom:
16
z toho chlapcov: 9, dievčat: 7
Zomrelo celkom:
35
z toho mužov: 18, žien: 17, dieťa: 0
Prihlásených občanov na trvalý pobyt
60
Odhlásených občanov z trvalého pobytu
43
V roku 2020 bol 10 občanom zrušený trvalý pobyt na návrh vlastníkov a občania boli prihlásení na trvalý pobyt na Obec Topoľčianky.
Najstarší občania:
Helena Pechová, Mária Konopová /zomrela 22.05.2020/, Pavlína Grossmanová, Rozália Krajčová, Vilma Vitteková, František Hrúzik, Magdaléna Kreutzová, Terézia Hasprová, Ľudmila Horváthová, František Beňuš, Mária Benčaťová, Ing. Július Homola, Anna Hasprová /zomrela
28.02.2020/, Anna Glausová /zomrela 23.03.2020/, Anastázia Smatanová, Paulína Rafajová
Sobáše:
Obec Topoľčianky – matrikárka obce zapísala do knihy manželstiev
v Obci Topoľčianky
42 sobášov
z toho Topoľčianky: 20 cirkevných a 17 civilných sobášov
Hostie:
3 cirkevné sobáše
Žikava:
2 cirkevné sobáše
(z celkového počtu sobášov, boli 3 zahraničné sobáše, kde naši štátni
občania uzatvorili manželstvo s cudzincami.) Z celkového počtu 42
sobášov bolo 12 sobášov občanov našej obce.
Osem snúbencov s trvalým pobytom v našej obci uzatvorilo sobáš na
inom mieste.
Úmrtia:
Matrikárka obce zapísala do knihy úmrtí občanov, ktorí zomreli v obciach - Topoľčianky: 9 úmrtí, Hostie: 5 úmrtí, Žikava: 2 úmrtia
Osobitná matrika: V roku 2020 bolo cez osobitnú matriku v Bratislave
vybavené jedno narodenie a jeden sobáš.
Vypracovala: Mária Partlová, matrikárka

Prehľad počasia január - máj 2021
Prvý polrok 2021 bol čo sa týka počasia zaujímavý.
Bol mimoriadne chladný, s priemernou teplotou 9,5°C oproti vlaňajšku, kedy bol priemer 13,9 °C. Najchladnejšie bolo v noci 15. januára,
až -15 °C a naopak najteplejšie 19. júna, kedy sa ortuť v teplomeroch
vyšplhala na takmer 36 °C. Čo sa týka zrážok, bol prvý polrok dosť
suchý, napršalo nám sotva 106 mm vody, čo je 4 krát menej ako
vlani!
I. Kĺbik
Obdobie
01/2021

Teplota vzduchu [°C]

Atmosferický tlak [hPa]

priemer

min.

max.

Zrážky
[mm]

priemer

min.

max.

-2,5

-15,0

10,0

8,0

1006,2

989,5

1019,0

02/2021

3,5

-11,0

18,0

2,4

1013,9

988,0

1098,8

03/2021

6,5

-9,0

22,0

1,0

1016,4

999,7

1071,7

04/2021

8,3

-5,2

24,0

36,0

1016,1

1001,1

1026,7

05/2021

13,5

0,3

29,7

41,0

1012,9

1000,7

1023,7
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