júl, číslo: 2/2014, XII. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania!
Čas neúprosne plynie a kalendárny rok 2014 sa dostáva do obdobia, na ktoré sa mnohí z nás
veľmi tešia. Je to obdobie leta,
kedy sa na dva mesiace zatvoria
brány škôl a deti si vychutnávajú
čaro letných prázdnin.
My dospelí vnímame toto obdobie ako obdobie dovoleniek,
kedy sa aspoň na pár dní snažíme
zabudnúť na každodenné problémy a či už pri vode alebo v horách
načerpávame nové sily a pohodu.
Letné obdobie v Topoľčiankach sa už tradične spája s organizáciou Kultúrneho leta, ktoré
v spolupráci s JMF ZOO SR, stredisko Zámok Topoľčianky nepretržite organizujeme od roku 2003.
Som veľmi rád, že aj v tejto ekonomicky neľahkej dobe sa našli
sponzori, ktorí nám finančne pomohli zabezpečiť organizáciu Kultúrneho leta 2014 a touto cestou
im chcem vysloviť čo najsrdečnejšie a úprimné poďakovanie. Snažili sme sa pre Vás pripraviť zaujímavý program, ktorý Vám spríjemní
nedeľné popoludnia počas mesiacov júl – august 2014. Verím, že
jednotlivé súbory a interpreti vo
Vás svojimi vystúpeniami zanechajú nezabudnuteľné dojmy
a zážitky. Váš potlesk bude pre
nich tou najväčšou odmenou.

Ďalej chcem využiť tento
priestor, aby som Vás v stručnosti
poinformoval o prebiehajúcich
investičných akciách v obci. Realizuje sa veľká investičná akcia „Dobudovanie kanalizácie v obci Topoľčianky“, ktorá je financovaná
z fondov EÚ, kde investorom je
ZsVS a. s. Nitra a realizátorom stavby je firma Vodohospodárske
stavby a.s. Bratislava. Ako prvá sa
zrealizovala Dlhovského ulica
a následne práce pokračujú podľa
vypracovaného harmonogramu,
ktorý je zverejnený na tabuli oznamov pri OcÚ a na webovej stránke
obce Topoľčianky. Taktiež pokračujú stavebné práce na výstavbe
nového školského pavilónu v objekte ZŠ na Litoměřickej ulici, kde
je harmonogram prác nastavený
tak, aby žiaci 1. a 2. ročníka začali
školský rok 2014/2015 v týchto
nových moderných vyučovacích
priestoroch.
Na mesiac august 2014 je naplánované vyfrézovanie starého
asfaltu a položenie nového asfaltu
v centre obce – na križovatke ulíc
Hlavná a Machulinská, ktorej stav
je v súčasnosti nerovný.
Nakoľko sa začalo nové
programovacie obdobie na čerpanie eurofondov pre roky 2014
– 2020, pripravujeme sa na nové

Poznajme svoje dejiny...
Žijeme v dobe plnej informácií, propagácie, zviditeľňovania sa.
Deje sa to v minulosti neexistujúcimi spôsobmi - počnúc tlačou,
končiac najmodernejšou technikou, ktorá preniká do spoločnosti,
do rodín, k jednotlivcovi v okamihu, keď sa udalosť koná.
V našej obci za posledných 24
rokov dozvedáme sa o dianí u nás
prostredníctvom miestnych noviniek, ktoré v poslednom období
majú názov NAŠE TOPOĽČIANKY.
Za posledných takmer 100 rokov - od roku 1918 - obdobie republík nastal úžasný pokrok v poznaní histórie slovenského národa
- našich predkov. V Topoľčiankach
sa o poznanie tých našich dejín pričinili najmä ŠTEFAN ČEPČEK, JOZEF VODRÁŽKA, PAVOL HUDÍK ...
Miestne podniky a ustanovizne
vydávajú svoje publikácie a tak sa
zviditeľňujú bežnému občanovi,
ale najmä návštevníkovi.

Veľký podiel na zachovaní diania u nás majú naše tri múzeá:
KAŠTIEĽ – hovorí o živote
šľachty, HIPOLOGICKÉ MÚZEUM
ŠTÁTNEHO ŽREBČÍNA, ktoré sprístupňuje vývoj tohto, dnes už svetoznámeho podniku – chov
ušľachtilých plemien koní a posledných 30 rokov od roku 1984
NÁRODOPISNÉ MÚZEUM, ktoré
zachytáva život priamo našich
predkov, ktorí štafetu našej existencie podržali často za ťažkých až
neznesiteľných podmienok. Návštevníci tohto múzea sú spravidla
stručne informovaní aj „o našich
dejinách“ a sú veľmi prekvapení
ich bohatstvom a náväznosťou či
už našich šľachtických rodov, alebo vôbec svojou existenciou na
dejiny stredoeurópske.
A tak sa zrodila myšlienka
vtesnať uplynulé storočia – najmä
od roku 1293, kedy sú už písané
doklady o prvej písomnej zmien-

Autor fotografie: Miloslav Brandt
FSk Topoľnica na KULTÚRNOM LETE 2013 s folklórnym pásmom „Varenie lekváru” .

výzvy, ktoré budú zverejnené až
v roku 2015. Konkrétne v súčasnej
dobe
spracovávame
nový
Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Topoľčianky
pre roky 2014 – 2020.
Verím, že sa pripravíme zodpovedne, aby sme v čerpaní eurofondov boli minimálne tak úspešní, ako v programovacom období
rokov 2007 – 2013, v ktorom naša
obec patrila v čerpaní prostriedkov z fondov EÚ k jednej z naj-

úspešnejších a to nielen v rámci
Nitrianskeho kraja, ale aj v rámci
celého Slovenska.
Na záver môjho príspevku
Vám, vážení spoluobčania, prajem príjemné prežitie letných mesiacov a veľa nezabudnuteľných
zážitkov pri návšteve kultúrnych
a spoločenských podujatí organizovaných v našej obci.

ke našej obce, do „BROŽÚRKY“ –
STRUČNÉ DEJINY TOPOĽČIANOK.
Naša obec touto formou ponúkne každému záujemcovi o poznanie Topoľčianok tie najdôležitejšie informácie k jeho úplnej
spokojnosti.
Tlač uvedenej brožúrky je po
konzultácii so starostom obce pá-

nom JURAJOM MESKOM naplánovaná na jesenné obdobie v príslušnom kalendárnom roku a tak
sa „STRUČNÉ DEJINY TOPOĽČIANOK“ dostanú do rúk občanov
i záujemcov – návštevníkov Topoľčianok.

Juraj Mesko
starosta obce

- Anna Lukáčová -

Elektrifikácia na Hlavnej ceste z r. 1933, po ľavej strane je vidieť prvé a jediné benzínové čerpadlo. Hlavná cesta bola upravená do tejto podoby už v roku 1923.
(z fotoarchívu Národopisného múzea)
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Ku Márii, ku milej Matičke...
Vážení čitatelia, milí priatelia a pútnici,
Diecézna mariánska svätyňa Panny Márie Hory Karmelskej v Topoľčiankach, ktorá je od r. 2012 v duchovnom zväzku s Bazilikou Santa
Maria Maggiore v Ríme, sa už onedlho stane miestom významného
duchovného podujatia, ktorého korene siahajú až do roku 1686.
Už zakrátko bude v Topoľčiankach opäť výročná púť k Panne Márii
Karmelskej a toto škapuliarske pútnické miesto tak znovu bude žiť milosťami miesta, kde Všemohúci Pán Boh na príhovor Božej Matky rád
rozdáva zo svojich darov všetkým, ktorí o ne prosia. V mysli sa nám azda
nevdojak vynára obraz z vlastného detstva, keď sme boli láskou svojich
rodičov privádzaní na toto miesto, aby sme tu otvárali svoju myseľ pre
poznanie Božích tajomstiev, pripájali svoj hlas ku hlasu modliacej sa
Cirkvi a učili sa do srdca uložiť to, čo každému z nás dával Pán Boh vo
svojej dobrote. Na tomto mieste, v Topoľčiankach, sa nebo mimoriadnym spôsobom dotýka tejto zeme. Tu sa človek vie odiať do škapuliara,
teda do odevu, ktorý otvára nebo a chráni v nebezpečenstvách života
i v hodine smrti.
Pozornému pohľadu pútnika v Topoľčiankach iste neunikne krásna
hviezda, ktorú má na obraze Panna Mária Karmelská na svojom pravom
ramene. Hviezda Karmelu, Hviezda novej evanjelizácie. Pod týmito názvami sa k nej obracajú národy. Veriaci vedení svetlom viery a náukou
svojich pastierov správne spoznávajú v Panne Márii tú, ktorá je vynikajúcim hýbateľom nového života podľa viery.
Nám sa dostala milosť byť privedení k Panne Márii v detstve. Je to
veľký a nezaslúžený dar. Veľmi si želám, aby aj naša generácia v Topoľčiankach dnes rada sprevádzala všetkých mladých alebo hľadajúcich,
všetkých smädných po opravdivom živote. Aby sa prostredníctvom
Panny Márie, Matky Vykupiteľa a Matky Cirkvi mohli dotknúť tajomstva
samého Boha a nechať sa ním preniknúť.
Milostivý čas púte v Topoľčiankach v tomto r. 2014, ktorý je Jubilejným rokom Sedembolestnej Panny Márie, všetkým čitateľom a pútnikom želá a vyprosuje.
Anton Ižold, administrátor farnosti

Nielen zo života MO Matice slovenskej
Každý na sebe pociťujeme, že žijeme dynamickú a rýchlo sa meniacu
dobu, ktorá so sebou prináša veľmi
veľa dobrého a pozitívneho, no spolu
s tým ruka v ruke prichádzajú aj
takmer nebadateľné kroky, ktoré vedú
presne opačným smerom. Asi väčšina
z nás už bola konfrontovaná so situáciou, v ktorej buď zápasila s nedostatkom materiálnych prostriedkov, alebo s jeho opakom -nedostatkom času
na súkromie. V tejto unaháňanej dobe
sa akosi zabúda na bežné veci, ktoré
robia radosť už tým, že sa dejú a tým
nás tešia. Slováci vždy boli národom,
ktorý sa dal charakterizovať slovami
srdečný, veselý, priateľský, pracovitý
a v neposlednom rade priamy. Nikdy
sme sa nehrnuli v smere davového
šialenstva ostatných, ale snažili sme
sa raziť si svoju cestu, ktorá bola najlepšia pre nás a náš naturel.
Doba sa však zmenila. Dnes už nie
sme takí, akí sme boli. Nehľadáme tú
svoju cestu, ktorá je charakteristická
pre nás, ale (možno pod vplyvom všadeprítomnej globalizácie) s veľkou
ochotou prijímame riešenia, ktoré sa
nám javia ako univerzálne platné a fungujúce všade vo svete. Postupne sa
odnárodňujeme, prestávame ovládať
vlastnú reč a v hlavnom vysielacom čase nás televízie presviedčajú o tom, aké
je fajn vysťahovať sa zo Slovenska natrvalo niekde do sveta. My sme však Slováci – národ, ktorý sa opiera o vieru
v Boha a rodinu, nie pseudohodnoty.

Aj v Matici slovenskej sa stalo
mnoho a mnoho zlého, čo poškodilo
jej dobré meno a prinieslo so sebou
otázku, či nie je už inštitúciou prežitou
a zastaranou. Bez zaváhania však, vo
svetle predchádzajúcich riadkov, môžeme jedným dychom povedať, že
nie. Slovenský národ bytostne potrebuje inštitúciu, ktorá opäť zdvihne
národnú pochodeň a ponesie ju hrdo
do budúcnosti.
Musíme si však individuálne nájsť
svoj spôsob realizácie tohto predsavzatia.
Matičiari v Topoľčiankach sa o to
pokúšajú cez vplyv na mládež. Ako
perspektívny sa javí náš počin spred
dvoch rokov, keď sme našli cestu ako
oprášiť kroje z truhlíc našich starých
materí a posunúť ich najmladšej generácii, ktorú sme združili v Detskom
folklórnom súbore Matičiarik z Topoľčianok. Dva roky nie sú dlhá doba na
vycibrenie každej chybičky, no nesmierne nás teší pozvanie folklórnych
odborníkov, ktorí náš súbor doporučili na vystúpenie na jubilejnom 60-tom
folklórnom festivale Východná, kde sa
práve v týchto dňoch chystáme. Aspoň takýmto spôsobom vštepujeme
patriotizmus do žíl našim deťom, ktoré
spoznávajú a osvojujú si to, čo sa z väčšiny ich generácie vytráca. Zo srdca
ďakujeme na tomto mieste každému,
kto nám v tomto snažení akýmkoľvek
spôsobom pomohol, či už Úradu NSK,
Obci Topoľčianky, Matici slovenskej,

328. VÝROČIE PÚTE
RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD V TOPOĽČIANKACH
POZÝVA BOŽIE DETI
NA TOHTOROČNÚ
328. VÝROČNÚ ŠKAPULIARSKU PÚŤ

16. – 20. JÚLA 2014
P R O G R A M:
TRÍDUUM PRED PÚŤOU
(trojdňová duchovná príprava)
Streda 16. júla 2014:
18.00 hod. - Sv. omša - „Mariánska úcta vo výchove
detí a mládeže“
PhLic. Jozef Ižold, SDB, provinciál Saleziánov don
Bosca
Štvrtok 17. júla 2014:
18.00 hod. - Sv. omša - „Mariánska úcta v živote
snúbencov a manželov“
ThLic. Marek Iskra, riaditeľ Centra pre rodinu
banskobystrickej diecézy
Piatok 18. júla 2014:
18.00 hod. - Sv. omša - „Mariánska úcta v duchovnom
živote farnosti“
Mons. ThLic. Marián Dragúň, dekan-farár, Topoľčany
SOBOTA 19. júla 2014:
Od 15.00 hod. - Sviatosť zmierenia
15.00 hod. - Sv. omša za nové kňazské a rehoľné
povolania
Mons. Daniel Ižold, rektor Kňazského seminára
v Bratislave
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 pod vedením seminaristov
- Sv. omša pre maďarských pútnikov
v kostole: J. Exc. Mons. Dominik Tóth, emeritný
bratislavsko-trnavský pomocný biskup
19.00 hod. - Prijatie do Škapuliara
(pri kríži pod lipou)
20.00 hod. - Koncelebrovaná sv. omša na Kalvárii
hlavný celebrant: J. Exc. Mons. Doc. ThDr. Jozef
Haľko, PhD., bratislavský pomocný biskup

ktorí nás podporili finančne, ale aj súkromným osobám, ktorí nám pomohli
materiálne. Za všetkých spomeniem
aspoň p. Helenu Hasprovú, p. Františku Králikovú, p. Helenu Meskovú,
ktoré venovali súboru rôzne súčasti
krojov, či p. Radovanovi Bačíkovi, ktorý
nám pomohol s technickým vybavením potrebným pre nácviky. Aj takto
sa nám potvrdilo, že v záujme dobrej
veci sa vieme vždy spojiť a pomôcť.
Matica v Topoľčiankach však neredukuje svoje aktivity len týmto smerom. Naďalej sa snažíme vytvárať
priestor na kultúrne, či športové vyžitie našich členov a sympatizantov na
nami organizovaných akciách. Na je-

Po sv. omši: - sviečková procesia do zámku,
litánie v zámku, slávnostné eucharistické požehnanie z balkóna zámku, mládežnícky program na Kalvárii
24.00 hod. - Sv. omša pre mladých na Kalvárii:
sv. omšu slúžia kňazi - rodáci z Topoľčianok
NEDEĽA 20. júla 2014:
5.00 hod. - Sv. omša pre slovenských pútnikov
v kaplnke zámku
6.00 hod. - Sv. omša pre maďarských pútnikov
v kaplnke zámku: vsdp. Igor Písečný, školský dekanfarár, Ladice
7.00 hod. - Sv. omša pre slovenských pútnikov
v kostole: vsdp. Daniel Dian, tajomník Spolku
sv. Vojtecha
8.30 hod. - Slávnostná sv. omša pre maďarských
pútnikov v kostole: vsdp. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár
8.30 hod. - Prijatie do Škapuliara
(pri kríži pod lipou)
9.30 hod. - Prijatie do Škapuliara
(pri kríži pod lipou)
10.30 hod. - Slávnostná koncelebrovaná sv. omša
na Kalvárii
hlavný celebrant: Mons. Peter Brodek, generálny vikár
Obrad Zverenia dievčat Panne Márii Karmelskej
(na Kalvárii)
16.00 hod. - Hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii
(v kostole)
MLÁDEŽ:
Karmel Topoľčianky 2014
Pešia púť mládeže do Topoľčianok
Termín: 19.-20. júla 2014, viac info a prihláška na:
www.karmeltopolcianky.sk
www.fara/topolcianky.sk
Všetkých pútnikov s radosťou pozývame!
RKFÚ Topoľčianky

seň by sme radi vyhodnotili súťaž
o najkrajšiu fotografiu Topoľčianok,
ktorú sme pred pár dňami vyhlásili na
našej facebookovskej stránke a tiež sa
pripravujeme na oficiálne verejné
predstavenie našej práce v projekte
zozbierania historickej fotografickej
dokumentácie obce.
Všetky naše aktivity smerujeme
na lokálpatriálnu úroveň, pretože sme
presvedčení, že iba cez pozdvihnutie
hrdosti na región a vlastnú lokálnu
kultúru sa dostaneme opäť k tomu, že
budeme hrdí Slováci a Slovenky, ktorí
idú svojou vlastnou cestou a nekopírujú cudzie vzory.
Mgr. Štefan Klečka

Blahoželanie k vysviacke novokňaza

Vysvätenie kňaza je výnimočné
nielen tým, že sa dosiahne absolvovaním štúdia, ale najmä tým, že sa získa
vkladaním rúk podľa apoštolskej tradície.
Takto dňa 14. júna 2014 prijal z rúk
J. E. Mons. Viliama Judáka Nitrianskeho
biskupa v Katedrále – bazilike sv. Emeráma v Nitre aj náš rodák Miroslav Hosťovecký. Pripájame sa ku gratulantom
a prajeme mu veľa milostí, pevného
zdravia, a by jeho kroky vždy sprevádzala Karmelská Matka. Nech ho cesty Pána
zavedú akokoľvek ďaleko, prajeme mu,
aby ho sprevádzala spomienka na jeho
rodný kraj - na Topoľčianky. Tu stále zostáva jeho pozemský domov.
Za obecný úrad
a redakciu R. Kazík
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KULTÚRNE LETO 2014
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
6. júl 2014 17.00 hod. ROBO KAZÍK, populárny spevák
OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA 2014
13. júl COUNTRY SONG
17.00 hod. country skupina, Veľké Zálužie

10. august
17.00 hod.

GREGORY SHAUGNESSY

20. júl DH BOJNICKÁ KAPELA
17.00 hod. dychová hudba, Bojnice

17. august
17.00 hod.

MDO TOPOĽANČEK

27. júl FS POVAŽAN
17.00 hod. folklórny súbor, Považská Bystrica

24. august
17.00 hod.

folklórna skupina, Červeník

3. august DUO JAMAHA
17.00 hod. populárne DUO zo Šláger TV

31. august
17.00 hod.

folklórna skupina a dychová hudba Topoľčianky

HITY ELVISA PRESLEYHO a svetových interpretov
(centrum obce)
mládežnícky dychový orchester, Topoľčianky

FSk VEREŠVÁRAN
FSk TOPOĽNICA a DH PODHRUŠOVAN

Navštíviť môžete Národopisné múzeum v Topoľčiankach každú nedeľu počas kultúrneho leta v čase od 15.00 do 17.00 hod.

Podujatie podporili:

B R AT I S L AVA

Seniori v Topoľčiankach
Život je kniha, ktorú otvárame prvýkrát, keď sa narodíme a zatvárame ju, keď zomrieme. Je to dar, ktorý každý z nás dostane. Život je ako
kniha s bielymi nepopísanými stránkami, do ktorej my sami vpisujeme
svoje myšlienky, slová, túžby, víťazstvá i prehry.
To je skutočný život. Na jeho začiatku deti poskakujú, potom v dospelosti sa z nich stávajú múdri a vážení ľudia, majú svoje rodiny a neskôr pomaly a nebadane sa sťahujú do úzadia, vzácny je im pokoj a kľud.
Áno, hovorím o ľuďoch, ktorí majú postriebrené vlasy, na čelách
vrásky ako notová osnova, ktorých oči sa strácajú za hrubými okuliarmi
a ich priateľkou je palička. Alebo aj dve. Ak máte nad 60 – 70 rokov,
možno sa spoznávate. Áno, o týchto ľuďoch je reč.
Sú to seniori, ktorí sa tešia zaslúžilému odpočinku. Ale nie sú sami.
Radi sa stretávajú, porozprávajú, zasmejú. V našej obci je ich niekoľko
stovák. Niektorí sú združení v klube seniorov. Je to organizácia, ktorá
má 233 členov. Vedie ju deväťčlenný výbor. Výbor pripravuje pre svojich
členov zaujímavé podujatia a ľudia sa ich radi zúčastňujú. Spomeniem
aspoň tohtoročné.
Vo februári fašiangové posedenie so šiškami a harmonikou. V marci
bola hodnotiaca členská schôdza, v máji vydarený celodenný výlet
v Penzióne pod kalváriou v Zlatých Moravciach, 1. júla je naplánovaný
autobusový zájazd do Oponíc, Bielic a okolia, v auguste zase opekačka
a gulášpárty na Skýcove, v septembri celodenný autobusový zájazd do
Čachtíc (alebo niečo iné podľa želania členov), v októbri posedenie
s teplou stravou v kultúrnom dome v rámci mesiaca úcty k starším.
V novembri stretnutie v kultúrnom dome, na programe je obľúbená
tombola, vedomostný kvíz a prednáška. No a sme na konci roka, zavŕšime ho vianočným posedením s priliehavým programom. Z rohu žiari
vianočný stromček, na stoloch blikajú horiace kahančeky, vonia ihličie.
Ľudia sú k sebe blízki, všade vládne pohoda a pokoj. Ozýva sa melódia
Tichej noci...
A za toto všetko sa treba poďakovať. Ďakujem za všetkých starostovi obce p. Jurajovi Meskovi a členom obecného zastupiteľstva za možnosť, že sa môžeme takto stretávať, no hlavne za poskytované financie,
bez ktorých by sa nedalo nič robiť. Ďakujem im za ochotu a dobrú vôľu,
ktorú prejavili pri každej našej požiadavke.
Ďalej ďakujeme ochotným a obetavým ženám, ktoré každú akciu
pripravujú v kuchyni už ráno od deviatej a tiež členom výboru, ktorí
organizujú všetky podujatia.

Čo na záver? Zatvárame pomaly každý svoju knihu života. Preto
nech ešte biele stránky, ktoré nie sú popísané, ostanú poznačené dobrom, láskou, obetavosťou, aby z nich mohli čítať ďalšie generácie, aby
sa z nich učili a vyvarovali sa prípadných chýb, ktoré sme my nechtiac
urobili. Tešíme sa na ďalšie milé stretnutia.
Marta Mrázová

Idú hrať

V tretiu májovú nedeľu, 18. mája 2014 sa v Dome kultúry a služieb
v Topoľčiankach stretli najlepšie súbory Nitrianskeho samosprávneho
kraja na súťažnej prehliadke tvorivých choreografií pod názvom Idú
hrať. Do súťaže sa mohli prihlásiť všetky folklórne súbory z územia nášho kraja a v Topoľčiankach sa predstavili folklórne súbory Furmani
a Zobor z Nitry, Mlynček z Kolárova a Kincső zo Želiezoviec. Súťaž sledovala päťčlenná porota zložená z odborníkov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry z celého Slovenska. Prehliadku otvorili deti z domáceho
detského folklórneho súboru Matičiarik a deti z DFS Sílešánek z Vinodolu. Po piatich súťažných choreografiách (4 choreografie veľkej formy
a jedna choreografia malej formy) program pokračoval opäť vystúpením DFS Matičiarik a dospelých zastupovala domáca folklórna skupina
Topoľnica. Napriek upršanému počasiu sme strávili pekné folklórne
popoludnie a tešíme sa na ďalšie stretnutie v Topoľčiankach.
Mgr. Zákopčanová, Krajské osvetové stredisko v Nitre

Detský folklórny súbor Matičiarik, autor foto Pavol Čepček, BEST FOTO
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Ranžírung
V nedeľu, 18. mája 2014, organizovalo občianske združenie
Park Topoľčianky obnovenú tradíciu ranžírungu na tradičnom
mieste pri západnom krídle
kaštieľa. Scenára a réžie sa ujala
Slávka Lukoťková a programom
návštevníkov podujatia po celú
dobu sprevádzala moderátorka
Lucia Lukoťková.
Ranžírung bola tradičná slávnosť jarného vynášania exotického rastlinstva z oranžérie do okolia zámku, kde potom v letných
mesiacoch skrášľovalo park. Rôzne palmy, citrusy, kávovníky a iné
teplomilné rastliny totiž neboli
schopné v našich podmienkach
prezimovať a preto bývali počas
zimných mesiacov umiestnené
v oranžérii. Okrem prezimovania
okrasných rastlín sa v oranžérii
pestovali aj rôzne druhy citrusov,
ktoré boli v tom čase vzácne
a možnosť ich konzumácie bola
obmedzená len na vlastnú produkciu. Ranžírung sa organizoval
na mieste medzi okrasným rozáriom, neskôr kolkárňou a oranžériou pri západnom krídle zámku.
Na toto miesto sa pôvodne vychádzalo dnes už zamurovaným západným vchodom do zámku a na
tomto mieste sme ranžírung zorganizovali v rámci tradície obnovenej po bezmála storočí aj my.
Oranžéria bola postavená v rokoch 1828 – 1829 podľa projektu
architekta Pietra Nobileho. Pôvodne na týchto miestach stál tzv.„biely dom“, volali ho aj „biely špitál“.
Slúžil ako nemocnica, sirotinec
a starobinec. Biely dom bol postavený v roku 1698 grófkou Alžbetou
Rákocziovou – Erdödyovou.
Úvodom zazneli tóny flauty
a citlivý prednes básne „Povzdych
stromu“ v podaní Miroslava Beňoviča, ktorý privábil zo zámku jej výsosť
Augustu Máriu Lujzu, arcivojvodkyňu Rakúsku, princeznú Bavorskú
v podaní Márie Čerešníkovej.
Augusta Mária Lujza, arcivojvodkyňa Rakúska, princezná Bavorská bola vnučkou cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Alžbety,
princeznej Bavorskej – známej
ako Sisi.
Na mieste konania ranžírungu
ju po úvodnom príhovore oficiálne privítal predseda združenia
Ing.Vladimír Lukoťka, ktorý následne vyzval záhradníkov v podaní Michala Valašíka, Ľudovíta
Kotoru a Milana Nému, aby vyniesli z oranžérie exotické rastlinstvo. Príchod záhradníkov sprevádzal spev folklórneho súboru Topoľnica a hlavný záhradník
Vojtech Strnad v podaní Pavla
Boboka, ktorý oznámil jej výsosti
arcivojvodkyni vynesenie rastlín,
čo bol tradičný začiatok ranžírun-

gu. Po prednese básne „Samá jar“
v podaní Bianky Fáberovej si vrchný záhradník zaspomínal na minulé časy, za čo bol folklórnym
súborom odmenený piesňou
o ňom samom – o vrchnom záhradníkovi Habsburgovcov v Topoľčiankach. Ďalším bodom
programu bola informácia pre
návštevníkov o vodnom systéme
v parku a činnosti nášho združenia v podaní Ing. Vladimíra Lukoťku. Oficiálnu časť programu ukončilo slávnostné udeľovanie cien
v rámci výtvarnej súťaže “Náš park
očami detí“, ktorú organizovalo
naše združenie v spolupráci so ZŠ
Topoľčianky. Ceny odovzdávala
Mgr. Jaroslava Fábryová. Členmi
hodnotiacej komisie boli Mgr. Miroslava Boboková, Irena Drahošová, Mgr. Jaroslava Fábryová a Ing.
Ivan Lukáč. Správnu atmosféru
podujatiu po celý čas dodávala
dychová hudba Podhrušovan.
Výsledky súťaže:
žiaci I. stupeň: ocenené práce Lucia Hudecová, Hanka Ferejová,
Ema Chrapková. Sebastian Martaus získal cenu poroty za farebnosť.
žiaci II. stupeň: ocenené práce
- Jana Šútorová, Veronika Laktišová, Júlia Balčiráková. Simona Supeková získala cenu poroty za
kompozíciu.
Mimoriadnu cenu získala Lucia
Mesková z Chorvátskeho Grobu,
prihlásená cez internet. Všetkým
srdečne gratulujeme!
Po oficiálnom programe nasledovala recepcia.
Poďakovanie patrí predovšetkým našim členom, ktorí sa postarali o to , aby bol ranžírung hodným pokračovateľom pôvodnej
tradície, či sa to už týka plánovania akcie, vybavovania a dávania
„toho všetkého“ dohromady, príprav a organizácie až po účinkovanie a upratanie. Veľmi nám pomohol vždy ochotný a nápomocný
folklórny súbor Topoľnica a výborne sa do akcie zapojila aj dychová
hudba Podhrušovan. Za ozvučenie ďakujeme p. Romanovi Kováčovi, za pomoc pri recepcii p. Pružinskej. Taktiež ďakujeme sponzorom Vinanza Vráble a Pap-pex.
O to, aby sme mali pekné spomienky na túto akciu, sa postaral
p. Pavol Čepček – BESTFOTO so
svojím fotoaparátom.
Za možnosť zorganizovať ranžírung, ako aj stabilnú podporu
a spoluprácu v parku sa samozrejme musíme poďakovať LESOM
SR, š.p. OZ Topoľčianky, za pomoc
s prípravami už tradične hotelu
Hradná stráž, ďalej Zámku Topoľčianky a množstvu občanov Topoľčianok, ktorí nám pomohli radami a rekvizitami.

Osobitné poďakovanie patrí
pánovi farárovi, vdp. Antonovi
Ižoldovi, za uskutočnenie litánií
pri soche sv. Jána Nepomuckého,
patróna vôd. Voda znamená život
pre náš park.

Ing. Vladimír Lukoťka, Pavol
Bobok, foto Ing. Ivan Lukáč
Fotodokumentáciu z podujatia nájdete na našej internetovej
stránke www.parktopolcianky.sk

Národopisné múzeum má 30 rokov
31. augusta v tomto roku si pripomenieme 30. výročie otvorenia
Národopisného múzea v našej obci. Založila ho pani Anna Lukáčová
spolu so svojím manželom z rodinných zbierok rodiny Lukáčovej
a Hruškovej. Postupne sa zbierka rozrastala a dopĺňajú ju naši spoluobčania až doteraz.
V múzeu nájdeme pracovné a sviatočné oblečenie, svadobné doplnky, čepce 19. a 20. storočia, kuchynskú keramiku, pracovné poľnohospodárske náradie, takmer kompletné náčinie potrebné pri spracovaní konopí, náčinie na spracovanie mlieka, kamennej soli a korenia, náčinie na
výrobu mäsových zabíjačkových výrobkov, hudobné nástroje a mnohé
zaujímavé predmety ako je muchár, samočistiaci krčah a iné.
Zbierku vysoko ohodnotili pracovníci Slovenského národného
múzea v Martine, Oblastného múzea v Nitre a Tekovského kultúrneho
centra v Leviciach.
Slovenské národné múzeum v Bratislave zaregistrovalo naše Národopisné múzeum do evidencie zariadení, ktoré majú charakter múzejnej prezentácie pod registračným číslom ZMP/16/2010. K dnešnému
dňu má zbierka 463 exponátov v hodnote 6 082,60 €.
Za vznik múzea, za starostlivosť o vystavené exponáty, za vždy
ochotný a odborný výklad ďakujeme pani učiteľke Anne Lukáčovej.
Poďakovanie patrí aj všetkým občanom, ktorí svojimi darmi obohatili
zbierku.
Veríme, že sa nám podarí zbierku ďalej rozširovať, spoločne zachovávať pamiatku na život a dielo našich predkov.
Mgr. Mária Kuklová

Slovenský Červený kríž pozýva...
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Topoľčiankach
Vás opäť pozýva na

hromadný odber krvi,
ktorý sa bude konať v priestoroch
Domu kultúry a služieb v Topoľčiankach

dňa 18.augusta 2014

(t.j. v pondelok) od 8.hodiny ráno.
Vieme, že s niektorými darcami sa tu stretávame pravidelne, no
iným možno nedovolí zdravotný stav, či iné okolnosti prísť medzi nás.
Chceli by sme preto zdôrazniť, že na odber môžu prísť aj obyvatelia
z iných obcí. Ak máte priateľov, či známych, ktorí by sa tiež chceli pridať,
budú medzi nami srdečne vítaní.
Darovať znamená myslieť na iných. Znamená to vzdať sa niečoho,
čo je pre nás dôležité. S týmto presvedčením venovať kus seba prišlo
4. apríla na Starostovskú kvapku krvi až 63 darcov, ktorí pochopili, že
darovať znamená pre človeka viac než dostať… Preto im vyslovujeme
veľké ĎAKUJEM.
- MS SČK Topoľčianky-
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Prázdniny klopú na dvere

Milí chlapci a dievčatá, len nedávno sme si pripomenuli váš
sviatok, veľký, radostný a krásny
deň, k tomu trápenie sa pri záverečných písomných prácach a odpovediach. ,,Už aby bolo po klasifikačnej porade,“ želá si väčšina
našich žiakov, ale aj učiteľov. No
pred tým záverečným nadýchnutím sa ešte niekoľko slov k výnimočnému školskému roku, ktorý
sa nesie v znamení osláv 60. výročia otvorenia budovy školy na Litoměřickej ulici.
Okrem výchovnovzdelávacej
práce a povinností počas vyučovacích hodín sa žiaci školy zapájali do
vedomostných olympiád, športových, literárnych a výtvarných súťaží. Okresný úrad, odbor školstva
v Nitre ocenil najlepších žiakov za
spomenuté súťaže v okrese na
slávnostnom galaprograme. Medzi najlepšími nechýbali ani naši
žiaci: Radimír Siklienka 9. roč., Kristián Borčin 5. roč., Aaron Belmenen
5. roč., Matúš Varga 6. roč., Roman
Drienovský 8. roč., Alexandra Strečková 6. roč. No už tradične sme žali
úspechy v góloch, bodoch a sekundách, teda v športe. V šiestich kolektívnych športoch sme v okrese
nenašli premožiteľov. Najlepšie sa
nám darilo vo futbale, kde sme získali dve druhé miesta v krajskom
kole (chlapci aj dievčatá).
V individuálnych športoch
sme mali víťazov v okresných kolách v atletike, v cezpoľnom behu
a v orientačnom behu. V cezpoľnom behu štartovali tri dievčatá
na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Závažnej Porube (Mar-

M. Stoch a naši futbalisti

Horný rad zľava: Miroslav Stoch (reprezentant Slovenska vo futbale), Michal Boniš (najlepší hráč turnaja), Martin Turza, Ondrej Vavro, Martin Cibira, Šimon Klečka.
Dolný rad zľava: Michal Minár, Gabriel Orlík, Timotej Laktiš, Patrik
Richter (najlepší brankár turnaja), Andrej Červený, Adrián Benč, tréner
Mgr. Štefan Klečka, vedúci mužstva Karol Polák.
tina Mrázová 7. roč., Regina Nyulassyová 7. roč., Viktória Orolínová
8. roč.) Dvaja žiaci 7. ročníka reprezentovali školu na Majstrovstvách Slovenskej republiky
v orientačnom behu v Banskej
Bystrici (Emanuel Švec 7. roč., Jana Šútorová 7. roč.) . Okrem dobrého výsledku ich potešilo
stretnutie a podpis s venovaním
od olympijskej víťazky v biatlone
Anastasie Kuzminovej .
Chlapcov 2.- 4. ročníka môže
motivovať stretnutie a spoločné
fotografovanie sa so slovenským
futbalovým reprezentantom Miňom Stochom. V premiérovej súťaži ,, Miniliga M. Stocha “ zo šestnástich tímov regiónu Nitry, Vrábeľ a Zlatých Moraviec obsadili

Zo zápisnice z dvadsiateho štvrtého verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 1. apríla 2014
V bode č. 1. a 2.) Otvorenie a voľba orgánov zasadnutia
V bode č. 3.) Informácie starostu Juraja Meska
Kultúrno-spoločenské akcie
- 22. 02. - tradičná fašiangová zabíjačka
- 01. 03. - fašiangový sprievod, ktorý vyvrcholil fašiangovou zábavou
- 08. 03. výročná členská schôdza Slovenského zväzu záhradkárov
- 16. 03. - výročná členská schôdza Slovenského červeného kríža
- 22. 03. - výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru
- 15. 03. - 1. kolo prezidentských volieb s účasťou občanov viac ako 47%
- 27. 03. - sa konal tradičný deň učiteľov spojený s kultúrnym programom
- 29. 03. - kladenie vencov pri pomníku padlých pri príležitosti 69. výročia
oslobodenia našej obce a 40. ročník Behu oslobodenia našej obce
- 29. 03. - 2. kolo prezidentských volieb, účasť občanov bola takmer 56%
- 04. 04. - Starostovská kvapka krvi
Investičné akcie
-18. 03. - pred Domom kultúry a služieb slávnostné poklepanie základného kameňa na investičnej akcii Kanalizácia - dobudovanie kanalizácie v obci Topoľčianky. Začiatok prác je naplánovaný na mesiac
apríl. Dokončenie prác je do septembra 2015.
- marec 2014 – práce na prístavbe nového pavilónu v areáli ZŠ na ul.
Litoměřickej
V bode č. 4.) Schválenie aktualizácie územného plánu obce Topoľčianky. Poslanci schválili zámer na aktualizáciu územného plánu obce
Topoľčianky.
V bode č. 5.) Voľba hlavného kontrolóra. Poslanci prijali kandidatúru
dvoch uchádzačov- Ing. Magdalény Dojčanovej, Mojzesovo a Ing.
Bartolomeja Pavkova, Topoľčianky. Vo verejnom hlasovaní poslancami bol zvolený Ing. Bartolomej Pavkov.

4. miesto. Ocenenie pre najlepšieho hráča turnaja získal žiak 3. B
triedy Michal Boniš.
Dňa 10. 6. 2014 si 28 žiakov
7. ročníka odnieslo domov hodnotenie v podobe mokrého vysvedčenia za zvládnuté plavecké
zručnosti počas plaveckého výcviku v kaštieli Mojmírovce.
Veľké emócie a pocit šťastia
zažili žiaci 3. A triedy pri zverejnení
výsledkov za zber papiera. Radosť
premenená do emócií bola v odmene za víťazstvo – deň aktívneho
voľna pre celú triedu. Na druhom
mieste skončila 6. B a tretia priečka
patrila 7. B. Tieto triedy získali sladké odmeny, ktoré venovala rada
rodičov pri našej škole.
V školskej výtvarnej súťaži ,,Po

Emanuel Švec a Janka Šútorová
v spoločnosti dvojnásobnej
olympijskej víťazky v biatlone
Anastasie Kuzminovej.

stopách našich výtvarníkov“ sa
mali možnosť žiaci vyšantiť štetcom a farbami, tento projekt bol
vyhlásený pri príležitosti 60. výročia školy. Najlepší nádejní maliari
si prevzali ocenenia pri príležitosti
Dňa detí. V tento deň si prevzali
ocenenia aj žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach
v školských kolách olympiád
a v recitačných súťažiach.
Školský rok finišuje a žiaci spoločne s učiteľmi sa tešia na prázdniny a dovolenky. Verím, že v septembri plní síl nastúpia do školy,
ktorá bude rozšírená o prístavbu
pre 1. a 2.ročník a s radosťou ju
slávnostne otvoríme. Na záver mi
dovoľte zaželať všetkým učiteľom, správnym zamestnancom
školy, žiakom a rodičom pekné
leto, veľa nádherných spoločných
zážitkov a hlavne, aby sme sa všetci v zdraví stretli na otvorení nového školského roka.
Mgr. Jozef Barát

V bode č. 6.) Úprava platu starostu obce - poslanci schválili úpravu
v zmysle zákona v náväznosti na zmenu priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca NH za rok 2013.
V bode č. 7.) Úprava rozpočtu za rok 2014 - Rozpočtové opatrenie
č. 2/2014 V programe obce: 8. Vzdelávanie poslanci schválili navýšenie rozpočtu o vlastné príjmy ZŠ v celkovej sume: 10 163,17 €.
V bode č. 8.) Schválenie - odpredaj majetku obce z dôvodu osobitného
zreteľa. Poslanci schválili odpredaj v prospech Mgr. Michala Adamca - parc.č. 867/14 ostat. plochy o výmere 301 m2 a parc.č. 867/16
ost. plochy o výmere 520 m2 za sumu 950,- €
V bode č. 9.) Žiadosti občanov a organizácií:
- Ing. Milan Fáber, - presunutie autobusovej zastávky, ktorá zasahuje
do pozemku parc. č. 4774/14, ktorý je v jeho vlastníctve. Zastávka
ostáva na rovnakom mieste, s tým, že sa vysunie smerom k telesu
cesty mimo pozemok žiadateľa.
- p. Žaneta Beňovičová- o prenájom nebytových priestorov– Zdravotné stredisko. Poslanci schválili 1. 9. 2014 do začiatku rekonštrukcie
zdravotného strediska, sadzba podľa VZN č. 3/2014
- Hotel Národný dom, o možnosť uloženia kvetinovej výzdoby – kvetináčov so zeleňou na verejnom priestranstve pred hotelom - poslanci neschválili. Poslanci uložili prednostovi OcÚ a komisii verejného
poriadku a dopravy zabezpečiť vodorovné dopravné značenie vedľa terasy Hotela pre cyklistov a chodcov do 10 dní od schválenia
žiadosti Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ Nitra
- p. Juraj Ježovič, - o schválenie vecného bremena na vybudovanie VN
a NN vedení v rámci investičnej akcie „Topoľčianky – Park kultúry,
umenia a športu“. Vecné bremeno bude zriadené v prospech ZSE
Distribúcia, a.s., Čulenova 6, Bratislava na parcely vo vlastníctve obce Topoľčianky. Poslanci schválili.
(pokračovanie na str. 6)
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Nahliadli sme do matriky
apríl – jún 2014

Narodili sa:
Ema Šprochová, rodičia Zuzana Šprochová a Martin Šproch, SNP 3
Nikolas Filo, rodičia Simona Suchá a Ondrej Filo, Pažiťská 6
Ema Paulová, rodičia Mgr. Eva Ondrušková a Miroslav Paulov, Lipová 27
Sobáš uzatvorili:
Ing. Ján Zaťko a Ing. Monika Mrázová, 3.5.2014 v Topoľčiankach
Tomáš Haverlík a Mgr. Lucia Cibulová, 31.5.2014 v Topoľčiankach
Róbert Furda a Michaela Fidesová, 8.6.2014 v Topoľčiankach
Dušan Ištok a Ing. Zuzana Korytárová, 14.6.2014 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Štefan Chladný, Litoměřická 27, zomr. 7.4.2014 vo veku 62 rokov
Marián Bielik, Pažiťská, zomr. 8.4.2014 vo veku 63 rokov
Mária Horváthová, Partizánska 8, zomr. 11.4.2014 vo veku 82 rokov
Štefan Šťukovský, Mlynská 56, zomr. 23.4.2014 vo veku 76 rokov
Mária Tonková, Hlavná 275, zomr. 13.5.2014 vo veku 88 rokov
Mária Partlová, Litoměřická 10, zomr. 16.5.2014 vo veku 77 rokov
Oleksii Gluschuk, Hlavná 6, zomr. 3.6.2014 vo veku 85 rokov
Marian Bošanský, Partizánska 59, zomr. 7.6.2014 vo veku 71 rokov

ZO SZZ TOPOĽČIANKY a OBEC TOPOĽČIANKY
Vás srdečne pozývajú
v sobotu 13. septembra 2014
do centra obce Topoľčianky na tradičné

VINOBRANIE

s bohatým kultúrnym programom, ochutnávkou burčiakov,
vín a množstvom gurmánskych špecialít.
Pozývame Vás na vystúpenie Folklórnej skupiny

KYSUCKÝ PRAMEŇ Z OŠČADNICE,
(Poznáte zo Šláger TV)
ktoré sa bude konať v DKS Topoľčianky
vo štvrtok 24. júla 2014 o 18:30 hodine.
Program je doplnený o vstupy ľudového rozprávača.
Cena vstupenky pre jednu osobu je 6,- €.
Predpredaj vstupeniek je v Obecnej knižnici Topoľčianky
tel. kontakt: 037/630 12 63

AKO SME VOLILI VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
dňa 24. mája 2014 v Topoľčiankach
text
celkový počet osôb vo volebnom
okrsku zapísaných do zoznamu voličov
počet voličov, ktorým boli
vydané obálky
počet odovzdaných obálok
počet platných odovzdaných hlasov
spolu
percento zúčastnených voličov

okrsok č. 1
1167

okrsok č. 2
1187

spolu
2354

148

163

311

148
144

163
153

311
297

12,68%

13,73%

13,21%

Počet platných hlasov odovzdaných pre
každú politickú stranu, hnutie alebo koalíciu
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska,
Občianska konzervatívna strana
č. 1
Kresťanskodemokratické hnutie
č. 2
SMER-sociálna demokracia
č. 3
Slovenská ľudová strana
č. 4
Národ a Spravodlivosť - naša strana
č. 5
Magnificat Slovakia
č. 6
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
č. 7
7 STATOČNÝCH REGION. STRANA SLOVENSKA č. 8
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia č. 9
Strana TIP
č. 10
Ľudová strana Naše Slovensko
č. 11
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
č. 12
NOVÝ PARLAMENT
č. 13
MOST-HÍD
č. 14
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA č. 15
Strana demokratického Slovenska
č. 16
Strana zelených
č. 17
VZDOR - strana práce
č. 18
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
č. 19
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
č. 20
Sloboda a Solidarita
č. 21
Strana moderného Slovenska
č. 22
Komunistická strana Slovenska
č. 23
ÚSVIT
č. 24
Strana občianskej ľavice
č. 25
Slovenská národná strana
č. 26
Slovenská demokrat. a kresťan. únia-DS
č. 27
PRIAMA DEMOKRACIA,Kresťan. Ľud. Strana č. 28
Strana maďarskej komunity
č. 29
SPOLU POČET PLATNÝCH HLASOV

okrsok
č. 2

spolu

10

7

17

20
47
0
1
2
1
1
0
5
0
0
0
2
0
0
0
0
13
8
14
0
4
1
0
7
6
2
0
144

34
55
0
1
6
0
0
0
2
2
0
0
0
0
5
1
0
12
3
14
0
1
0
0
8
2
0
0
153

54
102
0
2
8
1
1
0
7
2
0
0
2
0
5
1
0
25
11
28
0
5
1
0
15
8
2
0
297

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

Prehľad počasia za apríl - máj 2014
Priemerná teplota vzduchu v °C

(pokračovanie zo str. 5)
V bode č. 10.) Interpelácie poslancov
- Ing. Siklienka, PhD. – sa informoval o stave objektu štadión
V bode č. 11.) Rôzne
-JUDr. Gräffová – vyzdvihla úpravu okolia pri pomníku a realizáciu čistenia a údržby „Sv. Trojice“. Práce realizoval p. Miroslav Štikár a náklady boli hradené zo súkromných zdrojov. Informovala prítomných o spustení vodného systém v našom parku. Požiadala obec,
aby sa vyhlásila v miestnom rozhlase relácia, že v parku musia byť
psy na vôdzke. Štátne lesy pôjdu do sankcionovania nedisciplinovaných majiteľov psov.
- Ing. Kazík – Komisia výstavby a územného plánovania bola na obhliadke na stavbe, ktorá sa realizuje v ZŠ Topoľčianky. Oboznámila
sa s rozsahom prác, ktoré sa realizovali.
- Ing. Siklienka, PhD. –pozval všetkých prítomných na 30.04.2014 do
zámku na 5. ročník fotografickej výstavy
- p. Šebeňa – navrhol zabezpečiť premietanie v rokovacej miestnosti,
čo pomôže k lepšiemu pochopeniu prejednávanej problematiky
obecným zastupiteľstvom. Chcel vedieť, ako budú informovaní občania s jednotlivými návrhmi na zmenu územného plánu. Navrhol
premiestniť informačné tabule spred obecného úradu do centra
obce. Chcel vedieť, kedy boli schválené projekty, ktoré sa realizovali cez eurofondy v obci.
Zo zápisníc vybral R. Kazík
Plné znenie zápisnice je na obecnom úrade
alebo na stránke obce www.topolcianky.sk

okrsok
č. 1

Vodné zrážky litrov/m²

Apríl
12,1 °C
32,3
Máj
15,6 °C
57,2
Aprílová teplota je mierne vyššia v porovnaní s minuloročnou
aprílovou teplotou, zato májová kopíruje teplotu z minulého roku.
Tohoročné vodné zrážky v apríli zaostávajú za dlhodobými o 10,3
milimetrov, májové o 3,4 milimetra.
– M. Šabík –
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