december, číslo: 4/2018, XVI. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov Obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania
Nakoľko sa Vám dostáva do
rúk prvé povolebné vydanie Našich Topoľčianok, chcel by som
sa Vám úprimne poďakovať za
prejavenú dôveru a podporu v
komunálnych voľbách, ktoré sa
konali 10. novembra 2018. Aj
keď som na funkciu starostu
Obce Topoľčianky kandidoval
len sám, výsledok komunálnych
volieb je pre mňa zadosťučinením a ocenením mojej doterajšej práce. Zároveň však predstavuje výzvu, novú motiváciu
a predovšetkým obrovský záväzok a zodpovednosť voči Vám
voličom v novom funkčnom
období.
Odchádzajúcim poslancom
obecného zastupiteľstva by
som sa chcel touto cestou poďakovať za ich prácu v uplynulom
volebnom období. Poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva, ktorí si získali Vašu
dôveru v komunálnych voľbách
2018 pre nadchádzajúce volebné obdobie rokov 2018 – 2022,

úprimne blahoželám a želám
veľa tvorivého elánu.
Čakajú nás štyri roky náročnej práce zameranej predovšetkým na uspokojenie potrieb
a požiadaviek obyvateľov obce
– našich spoluobčanov, návštevníkov obce a v neposlednom rade na dosiahnutie pozitívneho rozvoja našej obce. Verím, že spoločnými silami
budeme hľadať cestu k optimálnemu vyriešeniu stanovených
úloh a vyskytnutých problémov.
Milí spoluobčania,
neúprosne plynúci čas nás
znova preniesol do najkrajšieho
obdobia kalendárneho roka, ku
ktorému nepochybne Vianoce
patria. Toto obdobie je v našich
domovoch sprevádzané nielen
prítomnosťou rozsvietenej vianočnej jedličky, vôňou vianočného pečiva, ale aj dodržiavaním zvykov a tradícií našich
predkov.
Počas vianočných sviatkov
sa ľudia snažia byť k sebe vľúd-

nejší a milší. Je to čas radosti
a pokoja, ktorého je v dnešnom
uponáhľanom svete pomenej.
Snažíme sa nerozmýšľať len
o vlastných problémoch, o vlastných radostiach a vlastnom
šťastí, ale aj o tom, čo po sebe
človek zanechá. Nie sú nám ľahostajné osudy iných ľudí. Máme príležitosť zamyslieť sa a bilancovať práve sa končiaci rok.
Aj na to sú vianočné sviatky.
V nasledovných riadkoch sa
chcem poďakovať všetkým svojim spolupracovníkom – pracovníkom obecného úradu, poslancom OZ i členom komisií pri OZ
za pomoc, podporu a dobrú
spoluprácu v roku 2018.
Taktiež ďakujem členom redakčnej rady Našich Topoľčia-

nok za vytrvalosť a nadšenie pri
tvorbe jednotlivých vydaní.
Na záver Vám chcem milí
spoluobčania zaželať predovšetkým pokojné vianočné
sviatky prežité v kruhu svojich
najbližších a deťom želám splnenie ich najtajnejších želaní
a snov, aby si pod vianočným
stromčekom našli svoj vysnívaný darček.
Osobitne pozdravujem našich chorých spoluobčanov, ktorým želám skoré uzdravenie.
Verím, že aj táto slávnostná
vianočná atmosféra im k tomu
pomôže.
Prajem Vám všetkým šťastné, veselé a požehnané sviatky.

Svet okolo nás má svoje pravidlá – zákony, ktoré sú základom pre vytváranie rovnováhy
okolo nás.
Každé narušenie tejto rovnováhy má za následok porušenie stability s následkami.
Pravdaže, celé ľudské snaženie
je snahou o zmenu. No pravdepodobne najväčšou múdrosťou
je poznanie miery, kedy je prospech ešte stále prospechom
pre všetkých. Nie len pre vyvolených.
V tomto skorom zimnom čase vnímame viac potrebu pomáhať. Viac vidíme tých, čo majú v sebe ten dar sa rozdávať.
Prirovnal by som to ceste lesom.
V letnom čase je plný lístia a neprehľadných húštin, ale v zimnom čase , keď opadne lístie,
v lese sa rozvidnie. Zrazu je vidieť ďalej a to, čo sa skrývalo, je
vystavené nášmu zraku. Len je
potrebné, aby sme chvíľku postáli, prepli prístroje, ktoré nás

obklopujú do spiaceho režimu.
A zapli dušu. Vyviedli ju z režimu
očakávania do programu darovania.
Zmyslom Adventu je očakávanie daru. Pre kresťana je to
dar vykúpenia skrze Syna Božieho. Aj tu najprv musela byť vôľa
daru Márii. Darovala seba samú,
ako každá mama daruje seba
svojmu dieťaťu. Hlboké poučenie – bez darovania niet skutočného daru. Toľkokrát sme sa
pokúšali o opak.
A toľkokrát sme sa presvedčili, že pokoj neprináša sebectvo, ale otvorené srdce. Preto
nech tento čas je pre nás časom
darovania. Hoci najjednoduchších skromných darov. Hoci len
úsmevu. Aby sa naplnil tento
Váš čas.

Juraj Mesko
starosta obce

Advent
Pre každého má odlišný,
osobitný význam. Pre každý vek
našinca prináša osobitný pocit.
Najlepšie tento čas vystihujú detské pocity očakávania Vianoc. Keď sa zamyslíme, aj tí, čo
už máme detstvo dávno za sebou, očakávanie je najviac vystihujúci pocit charakterizujúci
tento čas. A očakávanie nás
sprevádza po celý náš život.
Očakávame lásku, pokoj,
uznanie, peniaze, pomoc, za-

budnutie i na to ,aby sme neboli zabudnutí.
Skrátka to, čo považujeme
za naše dobro.
Ale život nefunguje len jedným smerom. Len k nám. Áno,
sú aj takí, čo si to myslia a tak aj
konajú.
Biela farba v mojich vlasoch
mi však dovoľuje povedať, že to
nie je zmyslom, poslaním a ani
zmysluplným naplnením času
nášho ľudského Adventu.

Redakcia Našich Topoľčianok vám, milí čitatelia, praje
požehnané a milostivé Vianoce.
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Výsledky volieb OSO 2018

Zo slávnostného ustanovujúceho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach č.1/2018 konaného dňa 23.11.2018
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 1. ustanovujúcom zasadnutí dňa 23. 11. 2018
V bode č. 7
a) Prerokovalo návrh starostu obce na zriadenie komisií pri OZ a zriadilo komisie pri OZ pre volebné obdobie 2018-2022.
b) Prerokovalo návrh starostu obce a zvolilo predsedov komisií nasledovne:
1. Komisia finančná a pre správu obecného majetku - Ing. Jaroslav Hrdlovič
2. Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva - Ing. Radimír
Siklienka, PhD.
3. Komisia výstavby, územného plánovania bytov a verejnoprospešných
služieb - Ing. Marián Mokráň
4. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu - Mgr. Eva Chrapková
5. Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti- JUDr. Ružena Gräffová
6. Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a podnikania - Mgr.
Gabriel Orlík
7. Komisia pre ochranu verejného poriadku a dopravy - Peter Minár
8. Komisia na vysporiadanie pozemkov - Jaroslav Orolín
9. Vyraďovacia a likvidačná komisia pre majetok obce - Jaroslav Švec
10. Komisia na ochranu verejného záujmu - Ing. Radimír Siklienka, PhD.
V bode č. 8
a) Prerokovalo informáciu starostu o poverení zástupcu starostu.
b) Berie na vedomie informáciu starostu obce, že poveruje za zástupcu
starostu pre volebné obdobie 2018-2022 poslankyňu JUDr. Ruženu
Gräffovú.
V bode č. 9
a) Prerokovalo informáciu starostu o poverení sobášiacich.
b) Berie na vedomie informáciu starostu obce Juraja Meska, že poveruje funkciou sobášiacich pre volebné obdobie 2018-2022 nasledovných poslancov OZ: Mgr. Chrapkovú Evu, Ing. Siklienku Radimíra,
PhD., p. Minára Petra, p. Partla Emila.
Z uznesení vybrala A. Chrenová, plné znenie je k dispozícii
na www.topolcianky.sk

10 rokov FoTOP
Fotoklub FoTOP Topoľčianky
vznikol v roku 2008 za účelom
výmeny skúseností a vzájomného zdieľania spoločnej záľuby –
fotografovania. O bohatej činnosti fotoklubu svedčí množstvo fotografických podujatí,
najmä už deväť úspešných ročníkov medzinárodnej výstavy
fotografií, ktorá sa v Topoľčiankach koná každoročne v prvých
májových dňoch. Okrem tejto
výstavy sa náš klub úspešne prezentoval viacerými autorskými
výstavami v Českej republike,
Ukrajine a na Slovensku. Naši
členovia získali počas pomerne
krátkej histórie fotoklubu množstvo ocenení na domácich aj
zahraničných fotografických súťažiach pod patronátom FIAP,
PSA a ďalších medzinárodných
fotografických asociácií, čím
prispeli k propagácii fotografického umenia doma i vo svete.
FoTOP sa tak za niekoľko rokov
svojej existencie dostal medzi
reprezentantov slovenského fotografického umenia na domácom ale aj medzinárodnom poli
umeleckej fotografie.

Za ten čas sme usporiadali aj
niekoľko fotografických súťaží,
množstvo workshopov, prednášok, prezentácií a vzájomných
stretnutí našich členov. Už niekoľko rokov organizujeme
v reštaurácii Pizzeria u Majka
v Topoľčiankach v pravidelných
intervaloch fotografické výstavy. Občania Obce Topoľčianky
a jej návštevníci majú tak k dispozícii stálu expozíciu fotografického umenia s minimálne
štyrmi autorskými výstavami
každý rok. V súčasnosti má FoTOP takmer dvadsať aktívnych
členov vo vekovom rozpätí 20 až
78 rokov. Významné fotografické ocenenia na medzinárodných salónoch fotografie už niekoľko rokov získavajú Pavol Čepček, Miloš Brandt, Pavel Kováč,
Marcel Meluš, Jozef Pažitný, Radimír Siklienka, ale aj ďalší naši
členovia.
V roku 2018 sme usporiadali
niekoľko fotografických podujatí venovaných tomuto okrúhlemu výročiu. V piatok 12. októbra
2018 bola vernisáž našej fotografickej výstavy v Českej re-

Členovia FoTOP pri inštalácii 9. ročníka medzinárodnej výstavy,
autor fotografie - Pavol Čepček

publike – družobných Litoměřiciach. Opäť sme sa stretli s našimi dlhoročnými fotografickými
priateľmi z voľného združenia
fotografov FotoporoT a prežili
spolu niekoľko vzácnych a príjemných chvíľ. Celý november Mesiac fotografie ste si mohli
v Galérii Centro Nitra prezrieť
výstavu pod názvom 10 rokov
FoTOP, ktorá reprezentovala výber spomedzi najlepších prác
našich členov. Ponuka bola veľmi rôznorodá, okrem fotografií
prírody a krajiny sa naši členovia
venujú reportáži, makrofotografii, fotografovaniu koncertov,
architektúry, street fotografii ale
aj abstraknej a cestovateľskej
fotografii. Veľmi zaujímavým

podujatím bola aj večerná prezentácia nášho fotoklubu uskutočnená dňa 3. novembra 2018
v DKS Topoľčianky. Pospomínali
sme spolu na 10 rokov organizovania spoločných fotografických podujatí a účastníci podujatia si mohli prezrieť výber
z tvorby našich členov s komentárom autorov.
Za dlhoročnú korektnú spoluprácu patrí naše poďakovanie
Obci Topoľčianky. Som rád, že
partia nadšencov fotografie
z Topoľčianok ide ďalej a teším
sa na ďalšie spoločné podujatia.
Viac informácií o činnosti FoTOP
nájdete na www.fotop.sk
Radimír Siklienka, predseda
FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky
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Zo zápisnice z dvadsiateho siedmeho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 22. marca 2018
V bode č. 1. a 2. Procedurálne časti obecného zastupiteľstva
V bode č. 3. Rôzne
p. Šabíková – vybudovanie inžinierskych sietí a miestnej komunikácie
na Ul. Kopaničky
V bode č. 4. Návrh na schválenie územného plánu Obce Topoľčianky
Poslanci akceptovali stanovisko Okresného úradu v Nitre k návrhu
územnoplánovacej dokumentácie, schválili Územný plán Obce Topoľčianky
V bode č. 5. Návrh VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu
Obce Topoľčianky, poslanci schválili
V bode č. 6. Návrh na schválenie úveru pre zabezpečenie investičných
akcií v roku 2018
Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu
nového úveru a schválili prijatie úveru vo výške 120 000 € z Prima
Banky Slovensko a.s.
V bode č. 7. Schválenie investičných akcií pre rok 2018
Poslanci schválili financovanie investičných akcií z rezervného fondu
obce a schváleného nového úveru a Plán investičných akcií pre rok
2018 nasledovne:
Vígľaš, vybudovanie chodníka a miestnej komunikácie:
55 000 €
Hostianska ulica , rekonštrukcia jednostranného chodníka:
60 000 €
Oporný múr Ul. Mlynská 1. etapa:
33 000 €
Hlavná – Hrádza, vybudovanie nového chodníka:
24 000 €
Moravecká ulica, rekonštrukcia jednostranného chodníka:
10 000 €
MŠ Cintorínska, rekonštrukcia oplotenia:
5 000 €
Areál TATRAN, plynová prípojka, odsávanie kuchyne:
16 000 €
V bode č. 8. Návrh na schválenie partnerskej zmluvy medzi Mestom Holešov a Obcou Topoľčianky, poslanci schválili
V bode č. 9. Správa o plnení kontrolnej činnosti za rok 2017 hlavného
kontrolóra obce Ing. Pavkova, poslanci vzali na vedomie
V bode č. 10. Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v súvislosti
s výstavbou vodnej stavby vo verejnom záujme IBV – Vígľašská ul.,
poslanci schválili
V bode č. 11. Žiadosti občanov a organizácií
Mgr. Zuzana Zbonková - žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
p. č. 630 vo výmere 50 m2, poslanci schválili
V bode č. 12. Interpelácie poslancov
Ing. Siklienka – Návrh na zahájenie hľadania manažéra na správu
TATRAN s. r. o., poslanci menovali komisiu na výber
p. Minár - návrh, aby sa uznesenia na OZ premietali počas rokovania OZ
Zo zápisnice z dvadsiateho ôsmeho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 21. júna 2018
V bode č. 1. a 2. Procedurálne časti zastupiteľstva
V bode č. 3. Rôzne
p. Tomka – poplatok za komunálny odpad je nemotivačný, zriadenie
optického internetu
p. Bielik –VZN o konaní ohňostrojov, hlučnosť hudobnej produkcie
v obci, zlé parkovanie na Ulici Cintorínska, výjazd z Kostolnej uličky
na Ulicu Hlavnú, upozorniť Vinárske závody, aby si dali oznam, že
v nedeľu je zatvorené
Ing. Siklienka, PhD. – výber manažéra pre Tatran Šport s.r.o., komisia
doporučila prijať na túto pozíciu Ing. Evu Koristovú
V bode č.4. Správa nezávislého audítora za rok 2017
V správe sa konštatuje, že Obec Topoľčianky konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci vzali na vedomie.
V bode č. 5. Návrh záverečného účtu Obce Topoľčianky za rok 2017
Obec hospodárila v roku 2017 s prebytkom 79 100,66 €.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Topoľčianky za rok 2017, schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu a záverečný účet obce za rok 2017.
V bode č. 6. Plnenie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2018 - poslanci vzali na
vedomie
V bode č. 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Poslanci schválili použitie rezervného fondu do výšky 71 750 Eur a vyrovnaný rozpočet príjmy = výdavkom = 2 643 462,53 €.
V bode č. 8. Návrh na schválenie poradovníka na nájomné byty, poslanci schválili návrh Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti
V bode č. 9. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2018
a počtu poslancov v Obci Topoľčianky pre volebné obdobie 2018 –
2022. Poslanci schválili v Obci Topoľčianky zriadenie jedného volebného obvodu a deväť poslancov obecného zastupiteľstva.

V bode č. 10. Určenie rozsahu výkonu funkcie – úväzku starostu obce na
celé volebné obdobie 2018 – 2022, poslanci schválili rozsah funkcie
starostu Obce Topoľčianky na plný úväzok.
V bode č. 11. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb Obce
Topoľčianky pre obdobie 2018 – 2022, poslanci schválili
V bode č 12. Zmena konateľa v TATRAN ŠPORT, s.r.o., poslanci schválili
Juraja Mesku a Ing. Vladimíra Čulíka.
V bode č. 13. Zmena v zakladateľskej zmluve pre TATRAN ŠPORT s.r.o.
Poslanci schválili zmenu zakladateľskej listiny dňom 01.07.2018.
V bode č. 14. Návrh nájomnej zmluvy pre TATRAN ŠPORT s.r.o., poslanci
schválili
V bode č. 15. Poslanci schválili Plán činnosti hl. kontrolóra obce na II.
polrok 2018
V bode č. 16. Schválenie návrhu Zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech ZsVS a.s.. Majetkovoprávne vysporiadanie: „Kanalizácia
Obce Topoľčianky“, poslanci schválili
V bode č. 17. Žiadosti občanov a organizácií
Dušan Palenčár - dlhodobý prenájom pozemku, poslanci neschválili
Mgr. Helena Al Zafari, odpredaj pozemku o výmere 138 m2, poslanci schválili
Crown Estate s.r.o., odkúpenie pozemku, poslanci neschválili
JUDr. Ružena Gräffová, predĺženie nájomnej zmluvy č. 1289/2009,
poslanci schválili
Ľuboš Haspra, schválenie zmeny nájomcu bytu na Ul. SNP 7, poslanci schválili
COOP Jednota Nitra SD, odpredaj častí pozemku o výmere 11 m2
a 15 m2, poslanci schválili
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., súhlas k zriadeniu vecných bremien k dotknutým parcelám „Rozšírenie distribučného plynovodu
a pripojovacieho plynovodu“ a „Preložka elektrických rozvodov VN
a NN“, poslanci schválili.
Ing. Jana Mesková, odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Obce Topoľčianky pozemok - vinica o výmere 315 m2, poslanci schválili
Vinárske závody Topoľčianky s.r.o., odpredaj obecného majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa vybudovanie novej trafostanice, poslanci schválili
V bode č. 18. Interpelácie poslancov
Ing. Kazík – najnovšie vydanie Našich Topoľčianok
Zo zápisnice z dvadsiateho deviateho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 20. septembra 2018
V bode č. 1. a 2. Procedurálne časti
V bode č. 3. Rôzne
Ing. Koristová –informácie o hospodárení Tatran Šport s.r.o.
p. Laktiš - využitie telocvične na štadióne
p. Hanták – cesta na Ulici Vígľašskej
p. Rakovský – aby sa poslanci viac stretávali s občanmi, chodník od
hornej krčmy po Hrádzu, potraviny na hornom konci, problémy s odtekaním dažďovej vody
V bode č.4. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2018, poslanci
vzali na vedomie
V bode č. 5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Topoľčianky k 30. 06. 2018, poslanci prerokovali a vzali na vedomie
V bode č. 6. Konsolidovaná výročná správa Obce Topoľčianky za rok 2017,
poslanci prerokovali a vzali na vedomie
V bode č. 7. Program odpadového hospodárstva Obce Topoľčianky na
roky 2016 – 2020, poslanci schválili
V bode č. 8. Prerokovanie zámeru na prevod nehnuteľného majetku obce, predaj plochy a nádvoria o výmere 138 m2 Mgr. Helene Al Zafari,
poslanci schválili
V bode č. 9. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí na 4 € mesačne na dieťa navštevujúce ŠKD poslanci schválili
V bode č. 10. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 40524/14-Ne/2018 a Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 19752/14-Kr/2018, poslanci schválili
V bode č. 11. Žiadosti občanov a organizácií
Milan Rajnoha – žiadosť o odkúpenie 33 m2, poslanci odložili
Ing. Ivana Vaškovičová – zmluva o nájme priestorov v DKS Topoľčianky, poslanci schválili
Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, zmluva o nájme
priestorov v DKS Topoľčianky na školský rok 2018/2019, poslanci schválili
ENTER Computer s.r.o. prenajatie priestorov v Zdravotnom stredisku, poslanci schválili
V bode č. 12. Interpelácie poslancov – bez interpelácií
Zo zápisníc vybral R. Kazík, plné znenie je k dispozícii na OcÚ.
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Rok v znamení víťazstiev

Desiaty atletický rok priniesol Veronike Zrastákovej zaslúžené
úspechy. Z doterajších 18 štartov si odniesla 17krát zlato a len 1 striebro. Stala sa 5-násobnou Majsterkou Slovenska v behu na 5 000 m na
dráhe, 10 km na ceste, v polmaratóne, v cezpoľnom behu, akademickou v behu na 3 000 m na dráhe a vicemajsterkou v behu na 10 000 m
na dráhe... a to všetko v osobnom rekorde. Obhájila prvenstvo z minulého roka v ČSOB polmaratóne a Košickom polmaratóne. V decembri
bude znovu, ako minulý rok v Šamoríne, reprezentovať Slovensko na
ME v cezpoľnom behu v holandskom Tilburgu. Spolupráca s olympionikom Marcelom Mataninom a hlavne tvrdá práca začínajú prinášať
ovocie. Držíme palce a veľa úspechov v reprezentácii!
- ZZ-

Obecná knižnica Topoľčianky
V Obecnej knižnici Topoľčianky bola v prvom
novembrovom týždni ukončená rekonštrukcia
knižnice. Aj v tomto roku boli poskytnuté obecnej
knižnici finančné prostriedky vo výške 4 000,- € z verejných zdrojov
Fondu na podporu umenia, vďaka ktorým, spolu so spolufinancovaním Obcou Topoľčianky, sme mali možnosť vymeniť všetky pôvodné
regály za nové – kovové, ktoré sú praktické, stabilné a bezpečné. Ďalej
sme z poskytnutých financií vymenili aj ostatné časti zariadenia – stolíky, kreslá, taburetky a zariadili detský kútik. Vďaka týmto zmenám
nadobudla knižnica úplne nový vzhľad, veríme, že zaujme aj našich
čitateľov, ktorých týmto srdečne pozývame do zrekonštruovaných
priestorov. Vďaka Fondu na podporu umenia bola knižnica z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia podporená v dvoch projektoch. Prvý bol už spomínaný zameraný na rekonštrukciu a druhý
na akvizíciu kníh, ktorého výška v tomto roku činila 1 500,- €. Takže
sme v tomto roku spolu s dotáciou z Obce Topoľčianky nakúpili knihy
v hodnote 2 500,- €. Ďakujeme Fondu na podporu umenia a taktiež
našej obci, že môžeme vďaka získaným finančným prostriedkov privítať našich čitateľov a ostatných návštevníkov knižnice v novozariadených priestoroch a s množstvom krásnych nových kníh.

Nahliadli sme do matriky
október - november 2018

Narodili sa:
Anna Mišejová, rodičia Ing. Lenka Mišejová a Juraj Mišeje, Hostianska
Júlia Straková, rodičia Ing. Silvia Straková a Mário Straka, Mlynská
Alica Mokráňová, rodičia Miroslava Mokráňová a Ing. Matúš Mokráň, Machulinská
Jakub Danko, rodičia Bc. Dominika Herdová a Matúš Danko, Cintorínska
Liliana Fridmanská, rodičia Monika Chudá a Oskár Fridmanský, Hlavná
Šimon Chren, rodičia Ing. Ivana Chrenová a Marek Chren, Žitavanská
Sobáš uzatvorili:
Radoslav Bielik a Blažena Kozolková, 19.10.2018 vo Volkovciach
Michal Kokles a Mgr. Zuzana Vojtková, 10.11.2018 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Ľuboš Stolár, Žitavanská, zomrel 21.10.2018
Ján Dubaj, SNP, zomrel 13.11.2018
Jozef Martón, SNP, zomrel 24.11.2018

Kalendár podujatí v Topoľčiankach
POZÝVAME VÁS
29.12.2018 Farský ples, hrá DJ Matúš Turza, DKS
31.12.2018 Vatra samostatnosti a silvestrovský ohňostroj,
centrum obce o 18:30 hod.
11.1.2019 Ochutnávka mladých vín pre vinohradníkov
Topoľčianok, DKS o 17:00 hod.
12.1.2019 Ples športovcov, DKS, usporiadateľ ŠK Topoľčianky
19.1.2019 Záhradkársko-vinohradnícke posedenie, DKS,
usporiadateľ ZO SZZ, DKS
26.1.2019 Rodičovská zábava, hrá DJ Robo Ondrejka, DKS
31.1. 2019 Detský karneval a súťaže pre deti MŠ SNP Topoľčianky, DKS
9.2.2019 VČS DHZ Topoľčianky, 16:00 hod., TATRAN
10.2.2019 Hodnotiaca členská schôdza MS SČK, DKS
16.2.2019 Ochutnávka zabíjačkových špecialít a fašiangový
kultúrny program, centrum obce
24.2.2019 Venček žiakov VIII. ročníka ZŠ Topoľčianky
2.3.2019 Fašiangový sprievod obcou s FSk Topoľnica
a DH Podhrušovan
2.3.2019 Fašiangová zábava, hrá DJ Robo Ondrejka, DKS
9.3.2019 VČS ZO SZZ, DKS
24.3.2019 VČS, Urbársky spolok, DKS
30.3.2019 Beh oslobodenia Topoľčianok, 45. ročník, miestny park
5.4.2019 Starostovská kvapka krvi, DKS
23.-27.4.2019 Výstava a ochutnávka vín, ZO SZZ, DKS
30.4.2019 Stavanie MÁJA a kultúrny program, centrum obce
30.4.2019 Vernisáž X. ročníka Medzinárodnej fotografickej výstavy
(výstava potrvá do 3.5.2019 )
Poznámka:
Nakoľko v čase uzávierky nebol vyhlásený termín Prezidentských
volieb, niektoré z podujatí bude presunuté na náhradný termín.

Vážení spoluobčania,

V SILVESTROVSKÝ PODVEČER
31.12.2018 o 18:30 hodine
pri príležitosti 26. výročia
nášho štátneho sviatku bude horieť

VATRA SAMOSTATNOSTI
už po dvadsiaty siedmy raz.

Pozývame všetkých našich spoluobčanov na milé stretnutie,
kde si navzájom poprajeme hojnosť zdravia,
pokoja a šťastia do budúceho ROKU 2019.
Na záver nebude chýbať ani tradičný
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ,
ktorý nám pomohli finančne zabezpečiť aj sponzori,
za čo im patrí naše poďakovanie.
Taktiež ďakujeme za spoluprácu pri príprave tradičného
stretnutia členom ZO SZZ, DHZ a p. Vladimírovi Laktišovi.
Dovidenia v centre obce pri DKS v Topoľčiankach.

Prehľad počasia za október - november 2018
október
november

Priemerná teplota vzduchu v °C

13,6 °C
7,3 °C

Vodné zrážky litrov/m²

15,0 mm
24,9 mm

Namerané teploty vzduchu oboch mesiacov vykazujú v porovnaní
s dlhodobým sledovaním počasia vyššie hodnoty. Naopak, zrážky
oboch mesiacov sú nižšie o 52,3 mm oproti dlhodobému priemeru.
– M. Šabík –
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