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Vážení spoluobčania
nie je to tak dávno, čo som sa
Vám prihováral prostredníctvom
Našich Topoľčianok v slávnostnom predvianočnom období
a ani sme sa nenazdali a už k nám
prichádza jar. So zábleskom prvých jarných slnečných lúčov sa
v nás prebúdza život a načerpávame novú energiu na prekonávanie problémov a prekážok,
ktoré nám prináša život.
Ja opäť využívam priestor
Našich Topoľčianok, aby som Vás
hneď v úvodnom čísle v roku
2012 informoval o aktuálnom
dianí v obci a o plánovaných investičných aktivitách pre rok
2012. Tak, ako som vo svojich
príhovoroch v roku 2011 konštatoval, že sa nám nedarí dotiahnuť
do úspešného konca verejné obstarávanie na dodávateľa stavby
„Revitalizácia centrálnej časti obce Topoľčianky – II. etapa“, kde
máme schválené nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ
už od roku 2010, kedy boli dve
súťaže zrušené, tak dnes môžem
konštatovať, že do tretice všetko
dobré a dňa 23.12.2011 sa uskutočnila elektronická aukcia na výber dodávateľa horeuvedenej
stavby, ktorej víťazom sa stala
firma Alpine Slovakia s.r.o.
Bratislava. Po úspešnej kontrole
procesu verejného obstarávania
na dodávateľa stavby už nič neb-

ráni tomu, aby sa dlhoočakávaná
rekonštrukcia námestia mohla
začať. Predpokladaný začiatok
stavebných prác je v mesiaci apríl
2012.
V rámci stavebných aktivít sa
bude pokračovať v rekonštrukcii
chodníkov, cyklochodníkov, rekonštrukcii verejného WC, výmene stožiarov verejného osvetlenia, úprave prvkov verejnej zelene, úprave verejného priestranstva
pred DKS, odkanalizovania dažďových vôd zo spevnených plôch.
Ďalšou veľkou investičnou
akciou pre tento rok je začiatok
stavebných prác na komplexnom
dobudovaní kanalizácie v obci
Topoľčianky. Tento projekt ako
investor zastrešuje ZsVS a.s., ktorá taktiež získala nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ.
V súčasnosti ZsVS a.s. pripravuje verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby. V prípade
bezproblémového
ukončenia
verejného obstarávania Vás o začiatku stavebných prác na horeuvedenej akcii budem informovať
v najbližšom vydaní Našich
Topoľčianok.
Taktiež COOP Jednota spotrebné družstvo Nitra pripravuje
pre rok 2012 komplexnú rekonštrukciu objektu Nákupného
strediska v našej obci.
Po viacnásobných rokova-

Očakávanie jari roku 2012
Každý rok s nemennou pravidelnosťou po chladných zimných
dňoch prichádza prebúdzanie prírody do jarných zelených farieb.
Tohtoročná zima ukázala svoju silu
počas mrazivých februárových dní.
O to je naše očakávanie netrpezlivejšie.
Predjarie je vždy spojené s očakávaním niečoho nového. Očakávanie zmeny je na Slovensku umocnené predčasnými parlamentnými
voľbami, ktoré nás ovplyvnia či budeme, alebo nebudeme voliť.
Očakávame konečne dobré správy
o ekonomike, ktorá má vplyv na sociálnu stránku nášho života.
Od roku 1989 sme si už prežili
toľko ekonomických kríz, že by sme
si konečne mohli zaslúžiť aj ekonomickú prosperitu a to najviac pre
najzraniteľnejších - deti a seniorov.

Zmena však nestačí len v parlamente, musí byť aj v každom z nás.
K takému postoju nás vedie aj posolstvo Veľkej noci. V obetovaní
Spasiteľa na kríži je skrytý odkaz, že
hodnota človeka je v miere lásky
a obety.
Príchodom teplých dní prichádza aj čas, kedy začne druhá etapa
rekonštrukcie stredu obce, ktorá
zmení celkový výzor centra. Získame
priestor na aktivity, ktoré sme doteraz realizovali v obmedzených
priestoroch.
Zmení sa kultúra prostredia
okolo nás. Na rad prichádza potreba aj zmeny kultúry v nás.
Vždy boli medzi nami ľudia,
ktorým nebolo zaťažko urobiť niečo
viac a pre druhých. Treba len pokračovať v ich krokoch. Príkladom je aj
dobrovoľnícka aktivita ľudí, ktorým

Z fotoarchívu OZ Park Topoľčianky

niach s vedením Regionálnej
správy a údržby ciest a.s. Nitra
a odboru dopravy NSK sa nám
podarilo dospieť k dohode o výmene starého kovového kalandra vedľa štátnej cesty II/511
v úseku od farského úradu po lavičku cez potok oproti Kostolnej
uličke.
Na tomto cca 200 m úseku
budú namontované nové estetické a hlavne z bezpečnostného
hľadiska oveľa bezpečnejšie zvodidlá. Táto výmena by mala byť
zrealizovaná pracovníkmi RSC
a.s. v jarných mesiacoch.
Toľko v stručnosti o plánovaných investičných akciách v našej

obci.
Na záver môjho príspevku by
som Vás chcel opäť požiadať
o toleranciu a trpezlivosť počas
stavebných prác, nakoľko stavebné práce v priestoroch Hlavnej
ulice a námestia budú prebiehať
až do zimných mesiacov, čím bude pre mnohých z Vás narušené
Vaše súkromie.
Som presvedčený, že nový
vzhľad centra obce určite bude
stáť za tú
stratu súkromia
a po úspešnej realizácii budeme
všetci hrdí na vzhľad centra našej
obce.

leží na srdci vzhľad parku. Bez slov,
kto je čo povinný robiť, vzali svoje
nástroje a výsledok je na prvý pohľad viditeľný.
Toto je cesta zmeny. Zmeny
v našom postoji k životu okolo nás.

Jar 2012 prináša očakávanie
zmeny nielen v prírode, ale aj pre
každého, kto má v srdci tento kúsok
Slovenska – naše Topoľčianky.

Juraj Mesko, starosta obce

Text: Ing. Roman Kazík

Foto: Miloslav Brandt
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V rokoch 1561 – 1723 sme boli stoličným sídlom TEKOVSKEJ ŽUPY
Minulý rok – r. 2011 uplynulo
450 rokov od hore uvedenej udalosti. Tomuto historickému faktu
predbiehali nasledovné deje:
29. augusta 1526 sa odohrala
krvavá bitka pri MOHÁČI, v priestoroch medzi Dunajom a Drávou
(južné Maďarsko). Turci porazili
uhorskú armádu, na čele ktorej bol
kráľ ĽUDOVÍT II., ktorý sa pri úteku
z bojiska v močiaroch utopil. Tam
zahynula tiež takmer celá cirkevná
hierarchia, obaja arcibiskupi a 5 biskupov. Víťazní Turci postupne obsadzovali rovinaté územia, hlavné
mesto Budín, neskôr Ostrihom ...
V tom čase Uhorsko bolo rozdelené na správne územné celky –
ŽUPY. Topoľčianky boli súčasťou
župy TEKOVSKEJ. Územie tejto
župy tvorila Podunajská pahorkatina – južnú časť, strednú časť
Pohronský Inovec a Tribeč a severnú Vtáčnik a Žiarska kotlina. Turci
na rovine boli pánmi z hľadiska bojov a drancovania. Hôr a lesov sa
báli.
Na území Tekovskej župy boli
strategicky významné župné hrady:
Starý Tekov, Levice – hrad, Hrušov,
Kremnica a Revište. Sídelné stolice
menili polohu podľa situácie tureckého ohrozenia. Prvým sídlom župy
tekovskej bol Starý Tekov, po ňom
Levice – hrad.

Keďže počas tureckej okupácie
v tomto rovinatom teréne boli tieto
sídla stále ohrozované, cisársky generál ĽUDOVÍT DE SOUCHES navrhol preložiť sídlo župy na bezpečnejšie /hornatejšie/ miesto. Zlaté
Moravce neprichádzali do úvahy.
Ležali na otvorenej rovine a už
do roku 1561 boli dva razy vypálené a vydrancované Turkami. Svojou
polohou i terénom boli výhodnejšie
TOPOĽČIANKY. Boli viac zalesnené
ako dnes a dnešné vyššie položené
ulice obývané neboli
/Hrádza,
Pažiť, Vígľaš, Vŕšok, Kopaničky,
Lipová, Hostianska/. Topoľčianky
mali aj svoju pevnosť, ktorej vojenská hodnota bola umocnená silnou
posádkou. A tak sme sa stali stoličným sídlom Tekovskej župy
i okresným mestom z jedného dňa
na druhý. Deň a mesiac nepoznáme, ale bolo to v roku 1561, teda
v minulom roku 2011 uplynulo 450
rokov.. Dôsledkom tejto skutočnosti bolo, že mestečko sa začalo
horúčkovite stavať, hrnuli sa sem
koče župných a okresných úradníkov, rozľahlá župná administratúra,
armáda, dôstojníci, župné bandériá, ktoré rozšírili kráľovskú pešiu
a jazdeckú posádku, dozorcovia
väzňov a župný kat.
Tekovská župa v Topoľčiankach roku 1618 odovzdala „do tu-

reckej správy – čiže napospas
Turkom“ 24 dedín Malotopoľčianskeho okresu s podmienkou, že župné mesto bude
ušanované od tureckého drancovania, vypaľovania, zabíjania... . Bola
to zahanbujúca zmluva! Topoľčiankam nepomohla! Turci vtrhli
do Topoľčianok viackrát, najdrastickejšie v roku 1649 a v roku 1652
a previedli skazu v plnej miere. I to
je poučenie – na nešťastí iných nestavať si svoje šťastie.
Sídlom Tekovskej župy sme sa
stali za PÁNOV z TOPOĽČIANOK.
Túto pozíciu sme mali i za éry veľmožov rodu RÁKOCZI a za grófa
KAROLA ZICHY 1709 – 1742.
To bola doba, keď už Turci odtiahli, nastali pomerne pokojné ča-

Z fotoarchívu MO MS

Nezmazateľná stopa v nás

V každom jednom z nás určite
zanechalo nezmazateľnú stopu
niekoľko ľudí, ktorých odkaz nesieme v sebe ďalej ako horiacu pochodeň myšlienok, ktorých nositelia už
nie sú mnohokrát medzi nami.
Väčšinou ide o ľudí nám blízkych,
ľudí, ktorí ovplyvnili náš život už
tým, akí boli, aké hodnoty uznávali a aké ideály presadzovali. Ich
osobné postoje, zvyky, či gestá sú
hlboko vryté v každom z nás a tak
ich nositelia žijú v našom vnútri aj
dávno po tom, čo nás navždy
opustili.
V týchto dňoch uplynulo päťdesiat rokov, čo do našej krásnej
obce prišiel nižší muž s malými veselými očkami, milým úsmevom,
priamym pohľadom hľadajúcim to

dobré v každom z nás a zároveň so
silnou vierou v Boha a v dobro ako
také.
Vždy bol hrdý na to, odkiaľ pochádzal, odkiaľ vzišiel, miloval svoj
rodný kraj, prírodu a ľudí v ňom
žijúcich, ktorých spomínal až
do svojej smrti. Keď sa 31. decembra 1923 pomaličky každý pripravoval privítať Nový rok, prvýkrát
zaplakal v rodine baníka Emila a jeho manželky Ireny syn, ktorému
dali meno – Emil. Už od útleho detstva ho rodičia viedli k hlbokej viere
v Boha, ktorá ho sprevádzala celým
jeho dlhým a bohatým životom.
V roku končiacej sa druhej svetovej
vojny započal študovať teológiu
v Bratislave, ktorú slávnostne ukončil 6. mája 1950, kedy ho otec biskup Ambróz Lazík vysvätil za kňaza. Veľmi
ho mrzelo, že sa tejto
krásnej udalosti nedožila jeho maminka,
ktorú veľa a s láskou
spomínal. Odhodlanie
hlásať pravdu o Bohu
mu neodobrali ani roky nasledujúce, roky,
keď sa nad vierou zaťahovala obloha a on
bol za túto vnútornú
silu zaradený ako nespoľahlivý do vojenských pracovných táborov nútených prác
a pomocných technicpán kanonik Emil Scheimer kých práporov, kde tri

sy. Župné budovy v Topoľčiankach
boli však veľmi zanedbané, nevyhovujúce. Župa žiadala Zichyho o obnovu týchto župu reprezentujúcich
objektov. Žiadosti nevyhovel! Túto
situáciu využil BARÓN PALUŠKA zo
Zlatých Moraviec. Roku 1723 ponúkol župe svoj dom za 6000 zlatých. Župa ho za týchto výhodných
finančných podmienok odkúpila.
A tak v tom istom roku z Topoľčianok do Zlatých Moraviec odchádzajú vozy naložené spisovým materiálom župy. Topoľčianky však
ešte do roku 1851 zostali okresným
mestom.
Takto smutne sa po „162“ rokoch skončila slávna epocha mestečka TOPOĽČIANKY.
- Anna Lukáčová -

a pol roka budoval krajší socialistický zajtrajšok. Neubralo mu to však
ani trochu z chuti pokračovať
na nastúpenej ceste šírenia viery
a lásky medzi ľuďmi. Keď v roku
1954 nastúpil na miesto kaplána
v neďalekej Banskej Štiavnici, zažil
tam asi jednu z najväčších sviatostí
birmovania vôbec, keď k sviatosti
pristúpilo 3667 birmovancov.
Od tej doby sa k nám len a len približoval. Po pôsobení ako kaplán
v Zlatých Moravciach, správca farnosti v Jedľových Kostoľanoch, sa
14.
marca
1962
objavil
v Topoľčiankach ako blesk z čistého
neba a už tu zostal, aby za sebou
zanechal stopu, za ktorú sme mu
vďační. Stopu, ktorú vidíme doteraz, aj keď už bohužiaľ nie je medzi
nami. Veď bol to práve on, kto aj
v čase nepriazne a prenasledovania
veriacich v Topoľčiankach udržal
mariánsku púť, ba čo viac, zaviedol
niečo nové a jedinečné – myšlienku, aby bol Boží hrob premiestnený
z kostola do kaplnky na kalvárii,
z ktorej bol prekrásny pohľad
na sviečkový sprievod s Božím
Telom. Bohatú vianočnú výzdobu
nášho Kostola sv. Kataríny
Alexandrijskej, s ktorou prišiel tiež
on, k nám dodnes chodia obdivovať a v kútiku duše aj závidia veriaci zo širokého okolia. S nostalgiou
spomíname na nezabudnuteľný
pozdrav malíčkom, ktorý dokázal
vliať do každého detského srdiečka
hrejivý pocit lásky a porozumenia.

V intenciách myšlienky, ktorú
napísal vo svojich Reminiscenciách:
„ Evanjelizácia sa nerobí len v kostole“,
neodmietol
pozvanie
na žiadnu udalosť, ktorej sa mohol
zúčastniť čo i len na malú chvíľočku
a tým potešiť prítomných hostiteľov. Pomáhal obnoviť a neskôr bol
podpredsedom a hrdým členom
Miestneho odboru Matice slovenskej v našej obci. Takmer dvadsať
rokov pôsobil ako okresný dekan
v bývalom Nitrianskom okrese.
1. augusta roku 2004 odišiel
do dôchodku a pastoráciu vo svojej
milovanej farnosti prenechal svojmu nástupcovi.
Dnes si tu na Vás „náš“ pán
kanonik Emil Scheimer s láskou
spomíname. Nezdá sa nám to ani
pravda, že si Vás Pán povolal k sebe
už pred piatimi rokmi, veď Vaše
meno zaznieva v našich rozhovoroch dodnes. S láskou spomíname
na Vaše hodiny náboženstva s neodmysliteľným darčekom v podobe
svätého obrázku, či žuvačky; prípravy na jednotlivé sviatosti plné
životných skúseností a rád; nedeľné
bohoslužby, keď sme sa nevtesnali
medzi múry nášho kostolíka
a v hojnom počte sme obsadzovali
miesta v jeho tesnej blízkosti; spomíname ...
Ďakujeme Vám za uplynulé
polstoročie, počas ktorého ste sa
nezmazateľne zapísali do našich
sŕdc a zostali v nich do smrti.
Odpočívajte v pokoji!
Mgr. Štefan Klečka
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130 rokov hasičov v Topoľčiankach
História Dobrovoľného hasičského zboru Topoľčianky sa
začala písať pred 130 rokmi a to
3. apríla 1882, kedy sa na podnet grófa Kegleviča uskutočnila
v miestnej škole ustanovujúca
schôdza, ktorej sa zúčastnil gróf
Keglevič s manželkou Marianou
Erdodyovou, starosta obce Michal Šabo, miestny farár Jozef
Koves, učiteľ Korentsy a niekoľko
pánov a dám slúžiacich u grófa.
Do zboru bolo prijatých 32 miestnych občanov vrátane členov
dychovej hudby. Veliteľom sa stal
gróf Keglevič, ktorý aj zakúpil
výstroj a výzbroj. Na jeseň bola
dokončená výstavba hasičskej
zbrojnice a nachádzala sa v strede obce. Prvým dokumentom
vzniku Dobrovoľného hasičského
zboru boli stanovy DHZ, ktoré
boli zaregistrované na ministerstve vnútra v Budapešti.

„Bohu na slávu, blížnemu na
pomoc“ toto sú slová, ktorými sa
riadili hasiči v Topoľčiankach pred
130 rokmi a ktorými sa riadia aj
dnes. Za tento čas vždy ochotne
pomáhali
pri
organizovaní
rôznych kultúrnych podujatí, ale
aj pri menej príjemných udalostiach, ako sú požiare, záplavy
a iné živelné pohromy. Okrem
toho hasiči robia dobré meno
Topoľčiankam aj na hasičských
súťažiach, kde dosahujú popredné umiestnenia nielen v kategórii
mužov, ale aj žien. Rozrástla sa aj
členská základňa na 143 členov.
Oslavy 130-teho výročia sa
uskutočnia dňa 14. apríla 2012.
Slávnostný program osláv začína
o 9:00 hod. pri OcÚ Topoľčianky,
odkiaľ sa v sprievode pôjde
na svätú omšu, ktorá začína
o 10:30 hodine. Po svätej omši
nasleduje požehnanie hasičskej

Nástup súťažiacich družstiev pred vyhodnotením Majstrovstiev
Slovenska v hasičskom športe DHZ v Dubnici nad Váhom v roku
2011. Umiestnenie: MUŽI II. miesto a ŽENY IV. miesto.
zbrojnice a techniky o 12:00
hodine. O 13:00 hod. bude
obed a po ňom, o 14:00 hod.
slávnostná schôdza.

Týmto srdečne pozývame
členov Dobrovoľného hasičského
zboru na oslavy tohto pekného
výročia. - Bc. Michal Mesko -

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…
Obdobie fašiangov je časovo
vymedzené odo dňa Troch kráľov
po začiatok Veľkého pôstu a to
po Popolcovú stredu. Fašiangy
boli od nepamäti symbolom veselosti, zábavy, zvykov a obyčajov
spojené s prelomom zimy a jari.
V Topoľčiankach sme sezónu fašiangových zábav otvorili 14. januára 2012 tradičnou Krojovou
zábavou. Jej hlavné poslanie, zachovávanie a prezentácia slovenských ľudových krojov z rôznych
regiónov Slovenska, vrátane nášho domáceho, topoľčianskeho,
sa nám podarilo uskutočniť už 21.
krát. V tomto roku myšlienku zá-

bavy naplnilo 14 hostí. Každý
účastník svoj kroj predstavil ostatným hosťom zábavy. Kroje boli
pestré a rôznorodé. Mali sme
možnosť vidieť mužský a ženský
kroj topoľčiansky a skýcovský,
dievčenský topoľčiansky, ženské
kroje z Vyšných Raslavíc, Čaradíc,
východniarsky, ale aj z maďarského Kalocsay a mužský kroj
z Kokavy nad Rimavicou. Hostia
oblečení v krojoch takýmto spôsobom sprítomnili minulosť našich predkov a poukázali na pestrosť a krásu našich krojov a šikovnosť rúk našich pramatiek,
ktoré ich vlastnoručne vyšívali.

Touto cestou ďakujeme všetkým
krojovaným účastníkom za prezentáciu slovenského ľudového
kroja z rôznych regiónov Slovenska. Aj naša Krojová zábava je
malým ohnivkom v reťazi, ktorá
má zásluhu na tom, aby sa aj naďalej uchovával tento nádherný
poklad – slovenský ľudový kroj
aspoň na javiskách a kultúrnych
podujatiach a nezmizol navždy
z pamäti našich potomkov. Veď
stále platí staré známe „Bez minulosti niet prítomnosti a bez prítomnosti niet budúcnosti“.
Fašiangy pokračovali a veľká
sála DKS ďalej patrila hosťom zá-

Fašiangový program v centre obce, FSk Topoľnica, foto: Miloslav Brandt

bav a posedení, ktoré si pripravovali záujmové a spoločenské organizácie.
Sobota, 18. februára už patrila zavŕšeniu obdobia fašiangov.
Obecný úrad pre svojich občanov
a hostí pripravil „fašiangovú zabíjačku“, pri ktorej návštevníci
mohli ochutnať pravé zabíjačkové
špeciality pripravované majstrom
mäsiarom priamo pred ich očami.
Zároveň sa všetci príjemne zabavili pri veselej hudbe a piesňach
v podaní folklórnej skupiny
Topoľnica,
dychovej
hudby
Podhrušovan, folklórnej skupiny
zo Žitavian a gajdošského kvarteta RAME z Bieloruska. Účastníci
spomínaných súborov po vystúpení v Topoľčiankach pokračovali
do Machuliniec, čím sa zapojili
do spoločného podujatia s názvom „ Fašiangové putovanie
od obce k obci“. Okrem toho
v tento deň už od 9:30 hodiny
sme mohli v uliciach našej obce
stretnúť veselý fašiangový sprievod, ktorý ako obvykle tvorili členovia FSk Topoľnica a DH
Podhrušovan. Spevom a piesňami potešili a spestrili fašiangovú
náladu obyvateľom Topoľčianok
vo všetkých uliciach našej obce.
Členom uvedených súborov ďakujeme za zachovávanie tejto milej tradície, vďaka čomu patríme
medzi obce, v ktorých sa ešte
tento ľudový zvyk nevytratil.
Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí
svojím záujmom uvedené podujatia
podporili.
Dovidenia
na Fašiangoch 2013.
- Andrea Chrenová -
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Pozývame Vás...
1. máj - Deň otvorených dverí
v Château Topoľčianky

DH Podhrušovan, Stavanie mája 2011, foto: Miloslav Brandt
K obľúbeným a navštevovaným podujatiam v Topoľčiankach
už tradične patrí

Pozývame Vás 1. mája do Topoľčianok, kde sa opäť uskutoční
verejná degustácia našich vín spojená s prehliadkou pivníc. V ponuke bude viac ako 50 degustačných vzoriek, o zábavu sa bude
starať živá hudba – Furmani a Vaše detské ratolesti sa môžu vyšantiť v detskom kútiku. Radi Vás privítame aj na Zámku v
Topoľčiankach, kde bude verejná degustácia a vyhodnotenie tretieho ročníka prvej čisto ženskej hodnotiteľskej súťaže vín Vienále
Topoľčianky 2012.

Stavanie mája,
na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame.
Pekný a statný strom, očistený od kôry a vyzdobený farebnými
stuhami postavia topoľčianskym dievčatám chlapci z dobrovoľného
hasičského zboru v pondelok

30. apríla 2012 o 18.00 hod.

pred DKS Topoľčianky.
Podujatie nám svojím spevom a hudbou spríjemnia
dychová hudba Podhrušovan a folklórna skupina Topoľnica.
Pre návštevníkov podujatia budú napečené koláče, pripravený
chutný guláš a chýbať nebude ani stánok s cukrovinkami pre deti.

Otvorenie turistickej sezóny
v obci Topoľčianky

MDO Topoľanček, Otvorenie turistickej sezóny 2011

Program obce Topoľčianky
O dobrú náladu a príjemnú atmosféru občanov a návštevníkov
Topoľčianok sa postaráme v dopoludňajších hodinách od 10.00 do
13.00 hod. pestrým kultúrno-spoločenským programom a tiež popoludní od 16:30 hod. po ukončení Slávnostného galaprogramu NŽ.

V centre obce Vás pozývame navštíviť

OBECNÉ NÁRODOPISNÉ MÚZEUM,

s odborným výkladom v čase od 09.00 do 15.00 hod.
Chýbať nebudú ani jarmočné stánky, stánky remeselníkov
a stánky s občerstvením.
Prajeme Vám príjemne prežitý deň a veľa pekných zážitkov.

Malé žlté kuriatka slávia sviatok jari,
veľkonočným šibačom nech sa u Vás darí.
Nech je u Vás veselo, plný stôl vždy majte a
vajíčka z čokolády chlapcom rozdávajte!

LSR š.p. BANSKÁ BYSTRICA
Odštepný závodTOPOĽČIANKY
Vás pozývajú 1.mája 2012 do Topoľčianok
Návštevníkom ponúkneme:
-

Poľovnícky guľáš zo zveriny na trhovom mieste
Predaj okrasných drevín a kríkov v Škôlke okrasných drevín
Predaj mäsa zo zveriny vo vlastnej predajni
Prehliadku Poľovníckeho zámku
V čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.

Zo života DH Podhrušovan
Rok 2011 bol pre DH Podhrušovan a jej členov špecifický
oproti iným rokom a to z toho dôvodu, že k základným povinnostiam, akými sú cvičenie a vystupovanie v obci a mimo nej, jej pribudlo
aj organizovanie putovných akcií
pod záštitou neoficiálnej organizácie „Združenie dychových hudieb
horného Požitavia“ (ZDHHP), ktorá
slúži predovšetkým na udržiavanie
dobrých vzťahov medzi dychovkami v Zlatomoraveckom regióne
a ich členmi. Týmito akciami sú futbalový turnaj a muzikantská zábava, ktorých organizovanie si z roka
na rok posúvajú dychovky v našom
regióne, pričom 2011 načal druhú
periódu.
Futbalový turnaj ZDDHP sa konal v areáli TJ Tatran Topoľčianky
dňa 15.9. 2011 a bol to celkovo
6. ročník. Za optimálnych poveternostných podmienok sa turnaja
zúčastnilo 6 dychových hudieb,
a to konkrétne DH Hostianka, DH
Machulinčanka, DH Obyčanka, DH
Vozokanka, DH Žikavanka a domáca DH Podhrušovan. O občerstvenie zúčastnených bolo postarané
a celá akcia sa niesla v mimoriadne
priateľskej a uvoľnenej atmosfére.
Konečným víťazom turnaja sa stala
DH Vozokanka z Veľkých Vozokan,
druhá skončila domáca DH Podhrušovan a tretia DH Obyčanka
z Obýc. V tomto prípade ale boli
výsledky len druhoradé, pretože sa
jednalo predovšetkým o utuženie
vzájomných vzťahov medzi dychovkami a dokázanie skutočnosti, že

muzikantov nespája len hudba samotná.
Dňa 5.11. 2011 sa v priestoroch KD Topoľčianky uskutočnil celkovo 4. ročník Muzikantskej zábavy
ZDDHP, na ktorej je zaužívané, že
muzikanti hrajú do tanca muzikantom. Aktívne sa zábavy zúčastnili
DH Machulinčanka, DH Obyčanka,
DH Žikavanka a DH Podhrušovan,
pričom pozvanie prijali aj členovia
domácej FS Topoľnica, ktorí skvelým
spôsobom dokázali roztancovať
a rozospievať sálu predovšetkým
v prestávkach, za čo im patrí veľké
poďakovanie. Na ľudovú, ale aj modernejšiu nôtu sa tancovalo do skorých ranných hodín a podľa ohlasov
zúčastnených sa dá táto akcia vyhodnotiť ako vydarená.
Touto cestou by som chcel
poďakovať zamestnancom OcÚ
Topoľčianky ako aj TJ Tatran Topoľčianky za nezištnú pomoc, bez ich
ochotnej pomoci by sme to mali asi
veľmi ťažké zorganizovať akcie
na takejto úrovni.
Mottom nového roka 2012 bude pre DH Podhrušovan postupne
rozširovať a skvalitňovať repertoár
skladieb a zvyšovať umeleckú úroveň kapely, pričom je ale potrebné
zamerať sa aj na hľadanie a integrovanie potenciálnych nových členov. Najväčšou odmenou pre každého nášho muzikanta bude, keď
sa na našich vystúpeniach zíde
pravidelne veľké množstvo divákov
a ocenia našu snahu úprimným
potleskom.
- Peter Kotora -
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1. MÁJ
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V NÁRODNOM
ŽREBČÍNE TOPOĽČIANKY
POZVÁNKA
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. si Vás dovoľuje srdečne pozvať
už na XII. ročník otvorenia novej jazdeckej, turistickej a chovateľskej
sezóny 2012.
PROGRAM:
9.00 h
OTVORENIE JAZDIARNE A HIPOLOGICKEJ EXPOZÍCIE
- otvorený stánok NŽ s predajom suvenírov
- dopredaj vstupeniek na Galaprogram v stánku
s predajom suvenírov NŽ
10.00 h
VEREJNÉ TRÉNINGY ŠPORTOVÝCH KONÍ
od 13.00 h VSTUP NA TRIBÚNY PRE DIVÁKOV
S PLATNÝMI VSTUPENKAMI
14.00 h
SLÁVNOSTNÝ GALAPROGRAM
HISTÓRIA – TRADÍCIA – KRÁSA UŠĽACHTILÝCH KONÍ – VÝNIMOČNÉ
PROSTREDIE - BOHATÝ VÝBER OBČERSTVENIA - POĽOVNÍCKYCH
A DOMÁCICH ŠPECIALÍT JE ZABEZPEČENÝ

Zámok Topoľčianky 1. máj 2012
Počas Dňa otvorených dverí bude Zámok Topoľčianky ponúkať
návštevníkom prehliadku muzeálnej expozície dobového nábytku
a historických bytových doplnkov.
V tento deň bude múzeum sprístupnené v špeciálnom otváracom
čase. Od 09:00 do 16:00 hod. Vás sprievodkyne prevedú každú pol
hodinu po zámockých priestoroch.
Súčasťou vstupenky do múzea bude aj 15 % bonus na nápoje
v Zámockej reštaurácii, ktorá počas tohto dňa bude ponúkať zľavnené
menu pre reštauračných hostí. Okrem toho budete mať možnosť posedieť si na nádvorí zámku s občerstvením na terase.
Súčasťou ponuky bude aj možnosť degustácie miestnych vín ponúkaných someliérmi priamo na nádvorí zámku.
To všetko a ešte viac nájdete v historických priestoroch Zámku
Topoľčianky.

SPRIEVODNÝ PROGRAM:
• pripravený je bohatý sprievodný program (vozenie na koči, vozenie
detí na huculských kobylkách), prezentácia plemenných kobýl všetkých plemien aj so žriebätkami
• bohatý kultúrny sprievodný program – vystúpenie folkl. súborov, dychovej hudby a pod.
• detské atrakcie
• prezentácia automobilov
V GALAPROGRAME UVIDÍTE:
• ukážky záprahového jazdenia
• chovateľské ukážky
• ukážky práce s lipicanskými žrebcami (obľúbené kone cisárovnej SISI)
na ruke, pod sedlom a zo zeme – cviky vysokej školy španielskej
• voltížne jazdenie – gymnastika na neosedlanom koni
• štvorylka s lipicanskými žrebcami
• predvedenie „Kráľovského lipicana“ – symbolický dar Jej Veličenstvu
kráľovnej Alžbete II.
• predvedenie športovej drezúry ... a mnoho ďalšieho
Nenechajte si ujsť možnosť sledovať galaprogram z pohodlia
tribún. Ponúkame Vám možnosť rezervovať si miesta na tribúne
na Galaprogram vopred. Vstup na tribúny bude povolený len s platnou vstupenkou, ktorú si môžete objednať pomocou formulára na
oficiálnej webovej stránke Národného žrebčína: www.nztopolcianky.sk alebo na mieste (stánok s predajom suvenírov NŽ Topoľčianky)
počas Dňa otvorených dverí, 1. mája 2012 od 9,00 hod. Predpredaj
vstupeniek bude ukončený 20. apríla 2012 alebo po vypredaní
množstva určeného na predpredaj. Upozorňujeme však, že počet
miest bude limitovaný.
CENA VSTUPENKY NA GALAPROGRAM (vrátane 20% DPH):
l deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby: zdarma l predpredaj
(osoba) 3,- EUR l dopredaj vstupeniek počas DOD 1. mája (osoba)
4,- EUR

PLÁN ŠPORTOVÝCH,
CHOVATEĽSKÝCH A KULTÚRNO–SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
V NŽ TOPOĽČIANKY V ROKU 2012
9.3. 2012

Zasadnutie rád plemenných kníh

4.4.2012

Chovateľský seminár

1.5.2012

Deň otvorených dverí

10.6.2012

Dostihový deň

23.-24.6.2012

Cena NŽ Topoľčianky - parkúr

1.7.2012

Dostihový deň

14.-15.7.2012

Majstrovstvá SR v drezúre

5.8.2012

Dostihový deň

21.-23.9.2012

CAI-A 1,2,4- Majstrovstvá SR dvojzáprahov

29.-30.9.2012

M SR vo voltíži

13.10.2012

Vytrvalostné preteky

20.10.2012

Hubertus

6.12.2012

Mikuláš v Národnom žrebčíne Topoľčianky

Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok,
už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej krúťte sa, praslice!
Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.
Veselé veľkonočné sviatky Vám prajú
členovia redakčnej rady Našich Topoľčianok.
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Hrady, strážne veže, pevnôstky...
Naša obec, niekdajšie župné
mesto Topoľčianky sú zo západu
ohraničené severnou časťou pohoria TRIBEČ a z východu pohorím POHRONSKÝ INOVEC. Toto
údolie a priesmyky medzi uvedenými pohoriami umožnili vytvoriť
prechod a spojiť severné POŽITAVIE s horným PONITRÍM. Postupne sa vytvorili cesty – spojenie
pre peších chodcov, pre vozy a v
19. a 20. storočí pre technické
dopravné prostriedky. Dopravné
tepny boli odjakživa dôležité,
patrične pre danú dopravu udržiavané a hlavne strážené.
Túto funkciu v našom okolí
plnili dva hrady: GÝMEŠ
a HRUŠOV. Ich počiatky siahajú
do období pred vpádom TATAROV v roku 1241. Hrady boli sídlom šľachty, vojska - plnili obrannú funkciu, ochranu obyvateľstva
– poddaných, zásobárňou potravín... Aby túto všestrannú úlohu
mohli bezpečne zvládnuť, potrebovali spojenie s okolitým svetom. Čo ich teda spájalo?
Strážne veže - to boli vysoké,
prevažne drevené konštrukcie,
ktoré zabezpečovali najmä v nočných hodinách signály – pomocou ohňa - o blížiacom sa nebezpečenstve. Pre hrad Gýmeš túto
funkciu plnila ZBOJNÍCKA TURŇA
a pre hrad Hrušov bola dôležitá
BABYLONSKÁ VEŽA, ktorá sa nás
dotýka. Táto veža stála východne
od terajšieho topoľčianskeho

parku – pri jednej z ciest na
Hrušov. Bola postavená z drevených brvien do výšky 50 lakťov,
teda bola vysoká 22,5 m. Cez
stáročia ako chátral Hrušov, chátrala aj strážna veža a zostalo ako
pamiatka na ňu len pomenovanie
– v našom nárečí BABYLÔN. Na
svahoch Pohronského Inovca sa
zachovala zrúcanina – vďaka tomu, že bola postavená z kameňa
– ŽIVÁNSKA VEŽA, neďaleko
Jedľových Kostolian.
Tretím spojivom na odovzdávanie signálov ohrození boli pevnôstky. A práve takáto pevnôstka
je základom nášho kaštieľa.
V centre jej nádvoria stála pozorovacia veža, ktorá prijímala signály a na ne patrične reagovala
– pomocou ohňa alarmovala susedné pozorovacie strážne veže
a hrady do bojovej pohotovosti.
Proti komu slúžila takáto obrana v ranom stredoveku? Proti
nájazdom ázijských národov aj
európskych susedov.
TATARI
vtrhli na naše územie r. 1241.
HUSITI – ich spanilé jazdy roku
1428 – 1433, BRATRÍCI – pokračovatelia HUSITOV až do roku
1458. Turci sa nevzdávali útokov
na strednú Európu. Obsadzovanie
začalo po bitke pri Moháči roku
1526. Uhorsko a teda aj naše
územie okupovali až do roku
1685 – takmer 160 rokov. Ďalej
to boli vnútorné boje medzi
šľachtickými rodmi, šľachta bojo-

Foto: Ing. R. Kazík

vala proti kráľovi viacerými povstaniami – boli to časy, kedy
bolo málo pokoja. A tak si čitateľ
určite vzdychne: každá doba mala svoje problémy, ťažkosti a bo-

lesti. Museli si ich riešiť naši predkovia žijúci v tej dobe a tak posunúť históriu o krok dopredu.

stanovy. Stanovy boli tento deň aj
schválené s tým, že hlavným cieľom OZ PARK TOPOĽČIANKY
bude záchrana, obnova, rozvoj
a popularizácia „ PARKU TOPOĽČIANKY“. OZ PARK TOPOĽČIANKY bol dňa 8.2.2012 zaregistrovaný Ministerstvom vnútra SR.
Občianske združenie je otvorené
pre každého, kto chce PARKU
TOPOĽČIANKY pomôcť akoukoľvek formou, ktorá podporuje
zveľaďovanie nášho veľkého
a možno ešte stále nedocenené-

ho dedičstva. Členom sa môže
stať ktorákoľvek právnická alebo
fyzická osoba, ktorá prejaví záujem dosiahnuť cieľ stanovený
v stanovách. Členstvo schvaľuje
predsedníctvo OZ PARK TOPOĽČIANKY na základe predloženej
písomnej prihlášky. Bližšie informácie o OZ PARK TOPOĽČIANKY si môžete prečítať na:
www.parktopolcianky.sk prípadne na tel. č. 0905 552 0812.
Text a foto:
OZ Park Topoľčianky

Text: Anna Lukáčová

„Park Topoľčianky“, o. z.
Na konci kalendárneho roka
sme sa rozlúčili s naším parkom,
ktorý sa uložil na zimný odpočinok. Keďže zimné večery boli dlhé, začali sme rozmýšľať nad tým,
ako budeme pokračovať v novom roku. Po viacerých stretnutiach skalných brigádnikov a dlhých rozhovoroch na tému PARK
TOPOĽČIANKY sme sa dohodli,

že v práci, ktorú sme začali v roku
2011 budeme pokračovať aj v roku 2012. Na základe tohto sa 16
fyzických osôb a 1 právnická osoba dohodli, že založia občianske
združenie s názvom PARK
TOPOĽČIANKY. Dňa 27.1.2012
sme sa stretli na Hradnej stráži
s tým, že ak chceme združenie
vytvoriť, musíme najskôr schváliť

7

Zápis do 1.ročníka ZŠ
Dňa 7. februára 2012 sa na našej škole uskutočnil slávnostný
zápis do 1. ročníka na šk. rok 2012/2013. Zapísaných bolo 30 detí
(16 chlapcov a 14 dievčat). Je to o troch žiakov menej ako vlani. Do
dnešného dňa sú evidované dva odklady. Žiaci sa budú vyučovať
v hornej škole v dvoch triedach. Tešíme sa na nich v septembri.
Mgr. Jaroslava Fábryová

Občianske združenie
Deti Topoľčianok, o. z.

Je
združenie
rodičov
z Materskej školy Cintorínska,
Materská škola SNP v Topoľčiankach a Základná škola Topoľčianky. Cieľom Združenia je
podporovať výchovu a vzdelávanie detí, podporovať talentovaných žiakov, ale nezabúdať ani
na slabších žiakov. Ďalej podporovať také výchovné postupy,
ktoré motivujú deti k učeniu
z vnútorného záujmu a nie z povinnosti či zo strachu. Podieľať sa
na ochrane zdravia detí a podporovať ich zdravý telesný a duševný
vývin aj mimo vyučovania, pri
organizovaní mimoškolských aktivít pre deti. Dbať o zlepšenie
prostredia a podmienok pobytu
detí v materskej škole alebo základnej škole. Členmi združenia sa
môže stať každá fyzická alebo

právnická osoba, ktorá o to požiada a chce spolupracovať so
združením pri realizácii jeho cieľa.
Kontaktovať sa môže na riaditeľstve ZŠ alebo MŠ v Topoľčiankach.
Združenie Deti Topoľčianok,
o.z. sa ako právny subjekt uchádza o 2 % dane. Stačí korektne
vyplniť formuláre ( tlačivá) , ktoré
sú zverejnené na internetovej
stránke www.zstopolcianky.edupage.org v rubrike Deti Topoľčianok a odovzdať do 30.04.2012
na Daňový úrad v mieste bydliska
alebo na riaditeľstvo ZŠ do
27.04.2012. Je nám veľkou cťou
osloviť Vás s možnosťou podporiť
toto združenie prostredníctvom
venovania 2 % z Vašich daní na
podporu výchovy a vzdelávania
detí.
Mgr. Jozef Barát

Športové poukazy

– pilotný projekt pre našu školu
V tomto školskom roku bola
naša základná škola spolu s ďalšími pätnástimi v rámci Slovenska
vybraná Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR do pilotného projektu pre školy
,,Športové poukazy“. Tento výber určite nebol náhodný.
Uskutočnil sa na základe dosiahnutých výsledkoch našej školy
v telesnej a športovej výchove
nielen na regionálnej úrovni , ale
aj v rámci Slovenska . Dôkazom
toho je bilancia šiestich medailí
z Majstrovstiev republiky , v súťaží jednotlivcov - päť medailí
a v kolektívnych športoch – jedna
medaila.
Cieľom pilotného projektu je
rozhýbať deti, pretože sa zvyšuje
množstvo civilizačných chorôb
u detí a mládeže . Overiť možnosť zvýšenia motivácie žiakov
na to, aby sa prihlásili a aktívne
navštevovali krúžky pohybových
aktivít v popoludňajších hodinách v školách, v športových klubov. Cieľovou skupinou sú žiaci
základných škôl – v každom kraji jedna mestská a jedna vidiecka
škola .Každý žiak má nárok na
1 športový poukaz. Športový poukaz v rámci projektu má hodnotu 50 Eur. Ťažiskom projektu je
vytvorenie ponuky pohybových
aktivít pre žiakov školy. Ak žiak
prejavil o ponúkanú aktivitu záujem, rodič svojím podpisom
na poukaze vyjadril tento záujem
so zaškrtnutým krúžkom, alebo
si zvolil možnosť neuplatniť ho.

Podmienkou je, že pohybovú aktivitu musí žiak vykonávať pravidelne 2 - krát do týždňa v trvaní
60 minút počas trvania projektu.
Vedúci krúžkov musia viesť presnú evidenciu dochádzky ,ktorá je
priebežne kontrolovaná prostredníctvom KŠU Nitra a ministerstvom. Termín realizácie projektu je február - jún 2012. Z celkového počtu 317 žiakov našej
školy sa do pohybových aktivít
zapojilo a trávi voľný čas v popoludňajších hodinách pri pohybe
167 detí. Pätnásť využilo možnosť ponúknutých pohybových
aktivít v rámci športových klubov
v našom regióne. Na základe zapojenosti počtu žiakov by škola
po realizácii projektu t. j. v júli
2012 mala dostať 9250 Eur. Asi
70 percent detí trávi viac ako štyri hodiny denne za počítačom
a pri televízore. Len každý tretí
žiak sa pravidelne venuje športu.
Vyplýva to zo štatistík, na základe ktorých chce ministerstvo
zmenami na hodinách telocviku
ale aj v rámci popoludňajších pohybových aktivít dosiahnuť, aby
žiaci získali trvalý návyk cvičiť celý život. Len tak sa môžu všestranne harmonicky rozvíjať. Len
popri telesnom rozvoji môže napredovať aj zdravý duševný rozvoj dieťaťa. Dúfam, že tento pilotný projekt ukáže správnosť
myšlienky a v budúcnosti sa budú školy uberať týmto smerom.
Mgr. Jozef Barát

Medzinárodná
v ýstav y fotog rafií
FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky v spolupráci s obcou
Topoľčianky, Hotelom Zámok
Topoľčianky a Krajským osvetovým strediskom v Nitre usporiada
už 3. ročník medzinárodnej
fotografickej výstavy v Zámku
v To-poľčiankach. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční v pondelok 30. apríla 2012 o 19:00
hod. v historických priestoroch
zámku. Výstava, na ktorej odprezentujú svoje práce členovia fotoklubu FoTOP a naši fotografickí
priatelia z družobných Litoměříc,
potrvá do 14. mája 2012. Dobre
rozbehnutú fotografickú spolu-

prácu s našimi českými priateľmi
prídu do Topoľčianok potvrdiť
Petr Hermann s kolekciou fotografií „Pamět dřeva“, Jarmila
Kacarová s témou „Nalezená zátiší“, Karel Pech – „České stredohoří“, Josef Rotter predstaví
„Vížky a věže nejen z výšky“
a Miroslav Zimmer odprezentuje
svoju tvorbu „Městem i přírodou“. Členovia fotoklubu FoTOP
predstavia tentokrát svoju bohatú fotografickú tvorbu s voľnou
tematikou. Srdečne Vás na toto
fotografické podujatie pozývame!
Radimír Siklienka
Fotoklub FoTOP Topoľčianky
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Pozor na požiare, najmä v jarnom období
vlastníci a užívatelia lesných pozemkov: zákaz zakladania
ohňa v priestoroch a na mies-tach, kde by sa mohol rozšíriť
(vinohrady, záhradkárske oblasti
v blízkosti lesa, opekanie v lesných porastoch mimo určených
a vyznačených miest a pod.),
zákaz vypaľovania suchej trávy a porastov, bylín a kríkov, zákaz fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru. Hore uvedené opatrenia
a zákazy je potrebné rešpektovať
hlavne v čase zvýšeného nebezPo dlhej zime sa jar začína
ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj
zvýšenou činnosťou človeka.
Veľké riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov
v záhradách alebo v lesoch. Hasiči
varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je veľmi nebezpečná činnosť zakázaná zákonom. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je
výnimkou. Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo
ohrozujú ľudské životy. Zdanlivo
taká bezpečná činnosť, akou je
spaľovanie zhrabaného suchého
lístia a trávy, môže spôsobiť neblahé následky. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi
rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch,
ale aj na majetku či životnom
prostredí, ale tiež aj ekologické
škody, napr. poškodením alebo
úplným zničením časti lesa či úhynom živočíchov. Pritom stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti
či panika. Najmä v prvých jarných
mesiacoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej trávy, krovín, lesných
porastov, ale aj odpadov. Teplé
jarné počasie láka ľudí k spaľovaniu biologického odpadu (zvyšky
starej trávy, lístia, vetiev).
Nech je pre nás všetkých varovaním, že mesiac apríl dlhodobo patrí medzi mesiace, keď horí
najčastejšie, aj keď v niektorých
rokoch to môže byť už vo februári alebo v marci, v závislosti
od vývoja jarného počasia v jednotlivých rokoch. Počet všetkých
požiarov v Nitrianskom kraji vlani
medziročne vzrástol. Kým v roku
2010 ich bolo 869, v roku 2011
až 1 272. Škody dosiahli
2 188 600 eur, čo je menej ako
v roku 2010. Najviac požiarov bolo už tradične v okrese Nitra
(244), najmenej v okrese Zlaté
Moravce (84). Zranilo sa pri nich
35 ľudí, štyria zomreli a 113 osôb
sa podarilo zachrániť. Pamätajte
na to, že vypaľovanie poras-

tov je podľa zákona o ochrane
pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia
tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až
do výšky 331 EUR (10 000,Sk), resp. v blokovom konaní
do výšky 33 EUR (1 000,- Sk),
právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až
do výšky 16 596 EUR (500 000,Sk). Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými
nariadeniami obce, ktoré vo väčšine prípadov upravujú aj spôsob
spaľovania odpadov na voľnom
priestranstve a niekedy aj priamo
zakazujú. Spaľovanie nie je jediný
spôsob, ako sa môžeme zbaviť
biologického odpadu, je možné
zlikvidovať aj inak, napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov. Je dôležité si uvedomiť, že nie je možné spaľovať
všetko. Podľa zákona o ovzduší je
možné v otvorených ohniskách
spaľovať len drevo, drevené uhlie.
Spaľovanie plastov, gumy alebo
iných materiálov, ktoré obsahujú chemické látky, je zakázané. Pri zabezpečovaní opatrení
na ochranu lesov pred požiarmi
nemôžeme v žiadnom prípade
zabudnúť na návštevníkov lesa.
Práve fyzické osoby figurujú
v štatistikách ako najčastejšia príčina vzniku lesných požiarov. Ide
hlavne o nedbanlivostné konanie
pri používaní a zakladaní ohňa
v prírode, o vypaľovanie suchej
trávy a porastov a pod. Všetkým
občanom je potrebné pripomenúť základné povinnosti, ktoré
súvisia s ochranou lesov pred požiarmi. Spravidla ide o jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho
suchého a teplého počasia v letnom, resp. jesennom období, aj
keď zmeny klimatických podmienok spôsobujú, že požiare lesných a trávnatých porastov nie sú
výnimkou ani v ostatných častiach roka. Pre všetkých občanov
platí povinnosť rešpektovať zákazy a príkazy, ktoré vyznačujú

pečenstva vzniku požiarov, najmä
v jarnom období , ale aj dlhotrvajúcom teplom a suchom počasí
v ostatných ročných obdobiach.
Skoré spozorovanie požiaru je
najdôležitejšie, každá sekunda je
dôležitá ! Ak začne horieť , napr.
tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar podarí uhasiť ešte v zárodku.
Ak sa to nepodarí , okamžite bez
váhania zavoláme hasičov.
Telefónne číslo je 150 alebo 112 !
Jozef Šabo, technik PO,
LESY SR š.p. OZ Topoľčianky

AKO SME HLASOVALI VO VOĽBÁCH DO
NR SR dňa 10. marca 2012 v Topoľčiankach
text

okrsok
č. 1
1160

okrsok
č. 2
1218

spolu

Počet voličov zapísaných v zozname
2378
voličov vo volebnom okrsku
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
708
823
1531
na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú
1
2
3
obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali
706
821
1527
obálku podľa § 30 Z.č. 333/2004
Počet platných odovzdaných hlasov
705
804
1509
percento zúčastnených voličov
61,03% 67,57% 64,38%
Počet platných hlasov odovzdaných
okrsok okrsok
spolu
pre každú politickú stranu, politické
číslo
č. 1
č. 2
hnutie :
Zelení
1
2
3
5
Kresťanskodemokratické hnutie
2
67
116
183
Strana demokratickej ľavice
3
1
1
2
Slovenská národná strana
4
47
60
107
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob5
70
61
131
nosti
Sloboda a Solidarita
6
19
42
61
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
7
10
16
26
NÁŠ KRAJ
8
0
0
0
Strana zelených
9
5
3
8
Ľudová strana Naše Slovensko
10
12
18
30
SMER - sociálna demokracia
11
366 376
742
Zmena zdola, Demokratická únia
12
8
13
21
Slovenska
Národ a Spravodlivosť - naša strana
13
13
6
19
Komunistická strana Slovenska
14
21
19
40
Strana Rómskej únie na Slovensku
15
0
0
0
MOST - HÍD
16
6
9
15
99% - občiansky hlas
17
6
16
22
Ľudová strana - Hnutie za demokra18
4
0
4
tické Sloven.
STRANA + 1 HLAS
19
0
0
0
Robíme to pre deti - SF
20
2
5
7
Obyčajní ľudia
21
3
1
4
SDKÚ - Demokratická strana
22
37
31
68
Strana občanov Slovenska
23
1
0
1
Strana maďarskej koalície - Mygyar
24
0
0
0
Koalíció Pár.
Strana slobodné slovo - Nory
25
4
7
11
Mojsejovej
Strana živnostníkov Slovenska
26
1
1
2
SPOLU POČET PLATNÝCH HLASOV
705 804 1509
Počet voličov, ktorí využili právo
535 598 1133
prednostného hlasu
Údaje vypísané zo zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch č.1 a č. 2

9
Zo zápisnice verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Topoľčiankach konaného dňa 15. decembra 2011
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ
4. Informácie starostu o činnosti v obci
5. Úprava rozpočtu obce na r. 2011
6. Odpísanie daňových a nedaňových pohľadávok za rok 2003 až 2005
7. VZN č.1/20012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2012 o úhradách za služby
a poplatkoch za pracovné úkony
vykonávané Obecným úradom v
Topoľčiankach
8. VZN č. 3/2012 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách za
dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky
9. VZN č. 4/2012 o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty
a poriadku na verejných priestranstvách
10. VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí
Litoměřická 32, Topoľčianky, ako súčasti Základnej školy, Litoměřická 32,
Topoľčianky
11. VZN č. 6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012
12. Žiadosti občanov a organizácií 14.Interpelácie poslancov 15. Rôzne 16.
Záver
K bodu č. 3.)prednosta - oboznámil prítomných o plnení úloh:
- zabezpečiť miesto na separovaný zber v priestoroch Domu služieb –
vytvorené
- vyzvať občanov na ul. Hlavnej, ktorí majú zvedenú dažďovú vodu na
chodníky, aby si ju zviedli na svoje pozemky –bude zrealizovaná do konca
decembra
- zabezpečiť úpravu výsadby novej zelene, úloha je dlhodobého charakteru
- komisia verejného poriadku mala vykonať tvaromiestnu obhliadku ulíc
a vyhodnotiť dodržiavanie VZN o verejnom priestranstve. Poslanec Minár
- po kontrole bolo zistených asi 40 prípadov zaberania verejného
priestranstva. Občania boli písomne upozornení.
K bodu č. 4.)- starosta predniesol informácie o činnosti v obci od 22.9.2011
K bodu č. 5.) Ing. Valkovičová - Úpravu rozpočtu navrhla v navýšení o fin.
prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy,
čerpanie úverových zdrojov a presun niektorých schválených položiek výdavkovej
časti rozpočtu nečerpaných alebo málo čerpaných na iné výdavkové položky, ktoré
sú prečerpané.
Spolu príjmová a výdavková časť rozpočtu bola navýšená o 934 120,00 EUR. Po
úprave boli príjmy rovné výdavkom a hodnota rozpočtu je 2 209 878 EUR.
Rozpočet bol vyrovnaný.
K bodu č. 6.)Ing. Valkovičová - v rámci inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov boli preverené pohľadávky za daň z nehnuteľnosti
a komunály odpad staršie ako 5 rokov. K 30.11.2011 celková výška pohľadávok
bola 1 901,83 EUR. Pohľadávka vo výške 146,39 EUR u občanov, ktorí zomreli.
Preto inventarizačná komisia navrhla pohľadávky vo výške 2 048,22 EUR odpísať
z účtovníctva ako nevymožiteľné, čo poslanci schválili.
K bodu č. 7.)VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené
K bodu č. 8.)VZN č. 2/2012 o úhradách za služby a poplatkoch za pracovné
úkony vykonávané Obecným úradom v Topoľčiankach - schválené s pripomienkami
K bodu č. 9.)VZN č. 3/2012 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách
za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky - schválené
s pripomienkami
K bodu č. 10.)VZN č. 4/2012 o ochrane a údržbe verejnej zelene a udržiavaní
čistoty a poriadku na verejných priestranstvách - schválené
K bodu č. 11.)VZN 5/2012 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí
Litoměřická 32, Topoľčianky, ako súčasti Základnej školy, Litoměřická 32,
Topoľčianky - schválené s pripomienkami
K bodu č. 12.)VZN č. 6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012 schválené
K bodu č. 13.)Žiadosti občanov a organizácií:
Žiadosť Jakub Suchodolinský - o prenájom nebytového priestoru v budove
„Zdravotného strediska Topoľčianky“ za účelom nácviku hudobnej skupiny.
Žiadosť schválená na dobu určitú.
Žiadosť M. Kazík, M. Mokráň a M. Hudec bytom Topoľčianky - o predĺženie
nájmu nebytových priestorov v budove „Zdravotného strediska Topoľčianky“ za
účelom nácviku hudobnej skupiny– schválená na dobu určitú.
Žiadosť MUDr. Marian Hranai - o späťvzatie žiadosti v celom rozsahu o odkúpenie
nehnuteľnosti obce Topoľčianky - berie na vedomie.
Žiadosť Dávid Kazík - o prenájom priestoru na ul. SNP za účelom výstavby garáže.
Žiadosť odložená po vyjadrení komisií.
K bodu č. 14.)Interpelácie poslancov
Ing. Adamičková - žiadala upratať skládku pri štadióne
- upratať priestory za zdravotným strediskom
Ing. Kazík - žiadal informácie o možnom nájme garáží NŽ v majeri
K bodu č. 15.) Rôzne
p. Nováková - sa vyjadrila proti zvyšovaniu daní. Pochybuje, že daň za psa prinúti
majiteľa k odstráneniu psích výkalov z verejných priestranstiev
p. Haspra - pripomenul, že občania majú predovšetkým psa na ochranu
Nesúhlasí s navýšením dane za psa.

p. Adámek - sa informoval o zľave na odvoz KO pre dôchodcov
p. Magušín - ul. Mlynská - navrhol zakúpiť kompostoviská, aby odpad ľudia
kompostovali, nemuseli by vytvárať skládky
p. Drienovský - na ul. Hlavnej na hornom konci pred 8 rokmi bola porucha na
vodovode, cestu následne opravili ale časom sadla, cesta je nerovná. Treba ju
opraviť
p. Kováč - na novom prechode pre chodcov na ul. Hlavnej pri autobusových
zastávkach je slabo vidieť značku Prechod pre chodcov. Navrhol značku s reflexným
pozadím.
p. Grossmanová - upozornila, že prechod pri Koprdovom moste je veľmi nebezpečný
p. Kováč - navrhol retardér na ul. Vígľašskej dať na iné miesto
p. Minár - do budúcnosti budeme pri týchto žiadostiach o osadenie spomaľovačov
pristupovať ešte citlivejšie
p. Magušín - upozornil na rozbité dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Hostianska
a Machulinská

Zo zápisnice verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Topoľčiankach, konaného dňa 28. februára 2012
Program :
1-3. Otvorenie, voľba komisií, kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich OZ
4. Informácie starostu o činnosti v obci
5. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2011
6. Návrh rozpočtu obce pre roky 2012 až 2014
7. Návrh programového rozpočtu obce pre roky 2012 až 2014
8. Voľba zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ ul. Litoměřická
9. Voľba zástupcov obce do Rady školy pri MŠ SNP a MŠ Cintorínska
10. Správa o vyhodnotení plánu činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok
2011
11. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2012
12. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2011
13. Návrh na schválenie nájomných zmlúv na prenájom bytov v 18 bytovom dome
14-17. Žiadosti občanov a organizácií, Interpelácie poslancov, Rôzne, Záver
K bodu č. 3.)prednosta - oboznámil o plnení úloh z posledných zasadnutí OZ
• pre komisiu životného prostredia vyplynula úloha posúdiť žiadosť p. Kazíka
o vypílenie stromov z dôvodu výstavby garáže – komisia dala stanovisko
• pre komisiu na vysporiadanie pozemkov vyplynula úloha zistiť výmeru
záhrad a garáží, ich majiteľov za účelom prenajatia pozemkov v zmysle
VZN – úloha je v plnení
• pre komisiu výstavby a územného plánovania vyplynula úloha tvaromiestnej
obhliadky miesta na výstavbu garáže – úloha je splnená, komisia dala
stanovisko
Ing. Kazík - garáž je možné vystavať za určitých podmienok a to hlavne ponechanie
manipulačného priestoru pre vývoz nádob na KO, odporúčame uzavrieť nájomnú
zmluvu na prenájom pozemku
Ing. Siklienka PhD. – sú tam 2 stromy, ktoré nie sú celkom zdravé, v prípade, že
bude vydané rozhodnutie na výrub, budeme požadovať náhradnú výsadbu,
rozhodnutie na výrub bude vydané až po vydaní ohlásenia drobnej stavby
JUDr. Oravcová - na štvrtok je zvolaná schôdza majiteľov bytov 24-bytovky, kde
chcú aj so zástupcami OcÚ prediskutovať prenájom obecného pozemku
K bodu č. 4.) starosta informoval o kultúrno-spoločenských a investičných
akciách
Na záver bodu starosta privítal PhDr. Mariána Takáča, náčelníka mestskej polície
v Zlatých Moravciach, ktorý predstavil možnú spoluprácu s obcou.
K bodu č. 5.) Predniesol Ing. Pavkov – za rok 2011 boli celkové rozpočtové
príjmy obce 2 190 703,00 EUR a výdavky v roku 2011 dosiahli čiastku
2 101 991,00 EUR.
K bodu č. 6.) predniesol Ing. Pavkov stanovisko k navrhovanému rozpočtu na
rok 2012
Poslanci schválili Rozpočet obce Topoľčianky na rok 2012 a vzali na vedomie
rozpočty obce Topoľčianky na rok 2013 a rok 2014
Celkové príjmy a výdavky na rok 2012 sú 1 327 470,00 EUR
K bodu č. 7.)predniesla Ing. Valkovičová - Programový rozpočet na roky 2012
- 2014 ktorý má 13 programov, poslanci schválili
K bodu č.8.) do rady školy zvolili JUDr. Benčekovú, p. Minára, Mgr. Chrapkovú
a Mgr. Schona
K bodu č. 9.) do rady MŠ SNP zvolili Ing. Sikllienku PhD, MŠ Cintorínska Mgr.
Klečku
K bodu č. 10.) Ing. Pavkov - podal správu o činnosti za 2. polrok 2011
K bodu č.11.) Ing. Pavkov – predniesol plán kontrolnej činnosti na 1. polrok
2012:
K bodu č. 12.) starosta predniesol správu o inventarizácii majetku k 31.12.2011
K bodu č. 13.) -3 žiadosti o predĺženie nájmu v 18 bytovej jednotke – schválené
K bodu č. 14.)Žiadosti občanov a organizácií:
Žiadosť Dávid Kazík, SNP - na prenájom za účelom výstavby garáže – žiadosť
odročená Žiadosť Sofia Blakčoriová MINIMARKET BALI, o predĺženie nájomnej
zmluvy na nebytový priestor „ Stánok na zmrzlinu“ schválené
Žiadosť – FONTIS – oz. finančný príspevok na vydanie publikácie – T.G.Masarik
na Požitaví, od autora PaedDr .Ondreja Valacha – schválený 300,00 EUR
Žiadosť - CENTRUM Sv. HUBERT s.r.o o odpredaj resp. prenájom časti parcely,
ktorú využíva pohostinstvo CENTRUM Sv. HUBERT s.r.o. na ul. Hlavnej č. 215 neschválené Žiadosť - Hradná stráž, s.r.o., - o odkúpenie stavby na parcele
339/4, LV 1552 spolu s pozemkom - odloženéŽiadosť - NOSPA, s.r.o., o odkúpenie resp. dlhodobý prenájom budovy zdravotného strediska a priľahlých
parciel – odložené
Žiadosť - Mgr. Eva Tomanová - o prenájom DKS za účelom realizácie pohybovej
aktivity pod názvom ZUMBA - schválené
Zo zápisnice vybral R.Kazík
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Nahliadli sme do matriky
október 2011 – marec 2012

Narodili sa:
Karolína Oravcová, rodičia Andrea Oravcová a Milan Oravec, Vígľašská 3
Kristína Dibalová, rodičia Katarína Dibalová a Jozef Dibala, Machulinská 14
Ema Šmondrková, rodičia Karolína Šmondrková a Anton Šmondrk, Hlavná 179
Adam Šimek, rodičia Miroslava Šimeková a Vít Šimek, Kopaničky 23
Martin Benč, rodičia Alžbeta Štefčíková a Martin Benč, Hostianska 68
Narodenie dieťaťa nahlásené z osobitnej matriky:
Peter Mesko, rodičia Radka Mesková a Ing. Jozef Mesko, Erlangen, NSR
Evelína Kosorú, rodičia Ing. Kateřina Kosorú a Jozef Kosorú, Praha 2, ČR
Sobáš uzatvorili:
Branislav Bielik a Mária Bukovská, 15. 10. 2011 Hrnčiarske Zalužany
Pavel Horváth a Veronika Siklienková, 12. 11. 2011 v Topoľčiankach
Martin Siklienka a Andrea Kuklová, 14. 1. 2012 v Topoľčiankach
Pavel Švec a Alžbeta Herdová, 27. 1. 2012 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Terézia Krajčová, Hlavná 265, zomr. 23.10.2011 vo veku 64 rokov
Pavel Kotora, Žitavanská 22, zomr. 11.11.2011 vo veku 81 rokov
Ján Bielik, Cintorínska 34, zomr. 13.11.2011 vo veku 78 rokov
Július Raffaj, Cintorínska 29, zomr. 13.11.2011 vo veku 88 rokov
Blažena Laktišová, Partizánska 30, zomr. 20.11.2011 vo veku 67 rokov
Peter Krpala, Pod Hájom 4, zomr. 26.11.2011 vo veku 15 rokov
František Švec, Mlynská 65, zomr. 7.12.2011 vo veku 66 rokov
Anna Orolínová, Žitavanská 17, zomr. 16.12.2011 vo veku 71 rokov
Hedviga Chladná, Litoměřická 27, zomr. 29.12.2011 vo veku 86 rokov
Helena Kotorová, Žitavanská 22, zomr. 6.1.2012 vo veku 71 rokov
Štefan Horváth, Litoměřická 23, zomr. 24.1.2012 vo veku 67 rokov
Ing. Daniel Gaži, Žitavanská 37, zomr. 12.3.2012 vo veku 50 rokov

Okliesnenie drevnatých porastov v blízkosti elektrických
zariadení nízkeho napätia /NN/ a vysokého napätia /VN/ - výzva

V zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. § 10 ods. 1 písm. a) a STN 33 33 00
ods. 4.43, Vás vyzývame, aby ste v blízkosti el. zariadení NN a VN, slúžiacich
pre verejný rozvod el. energie v roku 2012, okliesnili stromy, prípadne iné
porasty, ktoré ohrozujú ich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky v katastrálnom území Vašej obce/mesta a ich prislúchajúcich častí. Stromy a iné
porasty žiadame okliesniť tak, aby žiadna ich časť nebola k vonkajším el. zariadeniam bližšie ako 1 m pri NN vedeniach a 2 m pri VN vedeniach.
V prípade potreby vypnutia el. zariadení, pre dodržanie bezpečnosti
práce, je potrebné 25 dní vopred dohodnúť vypnutie a zaistenie el. zariadení
s pracovníkom ZSE, a.s. RSEZ STRED.
Pri prácach žiadame dodržať STN 343 108 ods. 17,18 a 19 – pracovník
sa nesmie priblížiť žiadnou časťou tela alebo zariadením príp. pracovným nástrojom k el. zariadeniam v zapnutom stave do vzdialenosti menšej ako 1 m
pri NN el. zariadeniach a 2 m pri VN el. zariadeniach. Za el. zariadenie v zapnutom stave považujte všetky el. zariadenia, na ktoré nebolo požiadané ich
vypnutie a zaistenie.
Spracované z listu Západoslovenskej energetiky, a.s. Bratislava

Prehľad počasia za rok 2011
Priemerná teplota vzduchu v °C

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

- 0,8
- 0,3
5,9
12,6
15,4
19,9
20,0
21,7
18,1
9,8
3,0
1,7

Vodné zrážky litrov na m2

25,8
4,4
30,9
25,5
41,9
110,1
118,9
34,4
16,6
27,2
2,2
53,2

Priemerná teplota roka 2011 je 10,6 °C. Je to o 1,2 °C viac, ako
je priemer ročných teplôt za ostatných 26 rokov. V roku 2011 padlo
na územie našej obce 491,1 mm vodných zrážok. To je o 107,2 mm
menej, ako je dlhodobý priemer zrážok na našu obec.

Prehľad počasia za január – február 2012
Priemerná teplota vzduchu v °C

Január
Február

0,1
- 3,0

Vodné zrážky litrov na m2

88,7
33,2

Nízka teplota mesiaca február 2012 bola prekonaná u nás roku
1991, kedy dosiahla - 4,0°C.
– M. Šabík –

Z matričných záznamov roka 2011
Počet občanov k 1. 1. 2011:
2811
Počet občanov k 31. 12. 2011:
2824
z toho
žien:
1 241
mužov:
1 159
deti a mládež do 18 rokov:
424
Priemerný vek:
41,36 roka
Deti do 15 rokov:
347
z toho
dievčatá:
164
chlapci:
183
Deti od 15 do 18 rokov:
77
z toho
dievčatá:
36
chlapci:
41
Občania od 18 do 103 rokov:
2 400
z toho
ženy:
1 159
muži:
1 241
Cudzinci s trvalým pobytom na území našej obce 15
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská: dospelí: 2 461
deti:
347
Národnosť česká:
dospelí: 9
Národnosť maďarská: dospelí: 6
Národnosť iná:
dospelí: 1
Narodených celkom:
22
z toho
chlapcov:
11
dievčat:
11
Zomrelo celkom:
30
z toho
mužov:
15
žien:
15
dieťa:
0
Prihlásených občanov na trvalý pobyt
53
Odhlásených občanov z trvalého pobytu
32
Najstarší občania:
Mária Laktišová
nar. 3. 5. 1908
Sidónia Foltánová
nar. 3. 7. 1913
Štefánia Fridrichová nar. 27. 12. 1913 zomrela 11. 05. 2011
Ján Kadiš
nar. 1. 9. 1918
zomrel 28. 07. 2011
Ján Pulpitel
nar. 24. 8. 1919
Jozefína Kazíková
nar. 10. 8. 1919
zomrela 15.07.2011
Paulína Kraváriková nar. 4. 9. 1919
Alojzia Hasprová
nar. 10. 11. 1919
Július Krajčo
nar. 31. 08. 1920
Jozefína Solčianska
nar. 18. 04. 1920
Alojz Rafaj
nar. 17. 09. 1921
Gizela Magušínová
nar. 12. 03. 1921
Mária Zálesňáková
nar. 18. 03. 1921
Anna Ďatková
nar. 27. 12. 1921
Sobáše:
Obec Topoľčianky – matrikárka obce zapísala do knihy manželstiev
v Obci Topoľčianky 44 sobášov
z toho
Topoľčianky:
15 cirkevných a 27 občianskych sobášov
Hostie:
Žikava:
2 cirkevné sobáše
(z celkového počtu sobášov bolo 5 sobášov našich štátnych občanov, ktorí uzatvorili manželstvo s cudzincom.) 		
Z celkového počtu 44 sobášov bolo 9 sobášov občanov našej obce.
Vypracovala: Mária Partlová, matrikárka

Veľká noc prichodí, príroda sa budí,
slnko teplým bozkom pozdravuje ľudí.
Srdce nám potešia prvé jarné kvety,
ako vrelý pozdrav, čo k Vám od nás letí.
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