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Vážení spoluobčania
Nie je to tak dávno, kedy boli úvodné riadky môjho príspevku v periodiku Naše Topoľčianky
venované obdobiu Vianoc. Ani
sme sa nenazdali a znova k nám
zavítala jar.
Záblesky prvých jarných slnečných lúčov v nás prebúdzajú
život a postupne načerpávame
novú energiu na prekonávanie
každodenných problémov a prekážok, ktoré nám prináša život.
Opätovne využívam nasledujúce riadky, aby som Vás informoval o aktuálnom dianí
v obci a o plánovaných investičných aktivitách na rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo na
svojom marcovom zasadnutí
schválilo nasledovné investičné
akcie. Ako prvá v poradí bude
realizovaná Investičná akcia –
výstavba chodníka pre peších
v úseku od Hornej krčmy po Ul.
Hrádza, nakoľko na túto akciu
máme už dnes vydané právoplatné stavebné povolenie.
Predpokladaný začiatok stavebných prác - máj 2019. Taktiež plánujeme začať so stavebnými
prácami na výstavbe oporného
múra na Mlynskej ul. - I. etapa.
V roku 2018 bolo na túto investičnú akciu kvôli námietke účastníkov konania zrušené konanie
pre vydanie stavebného povolenia a z uvedeného dôvodu bolo
potrebné celý proces vydania

stavebného povolenia začať odznova. V súčasnosti je na túto
akciu stavebné povolenie už vydané a čakáme už len na nadobudnutie jeho právoplatnosti.
Predpokladaný začiatok stavebných prác – máj, jún 2019.
Po viac ako trojročnom úsilí
a mnohých stretnutiach spojených s tvaromiestnou obhliadkou so zástupcami Nitrianskeho
samosprávneho kraja z odboru
dopravy a pracovníkmi Regionálnej správy a údržby ciest
v Nitre v súčasnosti finišujeme
s prípravou realizácie investičnej akcie – Rozšírenie cesty III /
06441 – Ulica Žikavecká v úseku
od Hlavnej cesty po križovatku
s Ulicami Partizánska a Cintorínska. Uvedená investičná akcia
zahŕňa tri stavebné objekty a to:
vybudovanie oporného múra,
odvodnenie dažďových vôd
z telesa cesty a rozšírenie telesa
cesty o cca 1,5 m. V mesiaci apríl
2019 začneme s procesom vydania stavebného povolenia na
túto investičnú akciu. Predpokladaný termín realizácie akcie
je september 2019. Akcia bude
financovaná z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja
a Obec Topoľčianky sa bude
spolupodieľať na financovaní
stavebného objektu – Oporný
múr, ktorý sa vybuduje na pozemku vo vlastníctve obce.

Posolstvo Veľkej noci
O niekoľko dní budeme prežívať najväčšie sviatky kresťanov
– Veľkú noc. Pripomenieme si
Ježišovo bolestné umučenie,
smrť a slávne zmŕtvychvstanie.
On nastavil svoj chrbát bičovaniu za nás. Za naše hriechy je
potrestaný a zabitý Boží Syn.
Vlastnou Krvou zadosťučinil za
našu neveru. Ako napísal svätý
Peter vo svojom prvom liste:
„Sám vyniesol naše hriechy na
svojom tele na drevo, aby sme
zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť, jeho rany vás uzdravili.“ (1 Pt 2, 24)
V hodine Ježišovej smrti dostávame nový život. Už nie sme
trestanci alebo zločinci. Sme
oslobodené Božie deti. Veľko-

nočný čas by mal byť aj časom
ďakovania nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi za to, čo pre každého
jedného z nás urobil. V tichu Bielej soboty, keď pôjdeme k Božiemu hrobu v kostole, zastavme sa
na osobnú modlitbu. Otvorme
svoje srdce jeho prebodnutému
srdcu, aby mohol liečiť naše
vnútorné rany. Nechajme Ježišov kríž vstúpiť do nášho každodenného života, lebo v tomto
znamení víťazíme. Ježiš svojou
smrťou na kríži porazil zlobu
sveta, premohol diabla a chce
naďalej víťaziť v našich každodenných bojoch nad každým
zlom, ktoré nás stretá.
Ježišova smrť znamená nový
život. Pán Ježiš nás pozýva den-

Jar v plnej kráse, autor: Mirka Kurkinová, Fotoklub FoTOP Topoľčianky

V roku 2019 budeme naďalej
pokračovať v modernizácii objektu Tatran Šport s.r.o. Som rád,
že od februára 2019 Tatran Šport
s.r.o. začala s varením denného
obedového menu počas pracovných dní kalendárneho týždňa,
ktoré je podávané v priestoroch
jedálne uvedeného objektu.
Vážení spoluobčania, od
1. 3. 2019 nadobudol účinnosť
novelizovaný zákon o odpadoch, a preto využívam tento
priestor a žiadam Vás o maximálnu snahu o separovanie odpadu v každej domácnosti, nakoľko za odvoz a likvidáciu
rovnakého množstva komunálneho odpadu, aké evidujeme
v roku 2018, aby Obec Topoľčianky po novelizácii uvedeného zákona zaplatila v roku 2019
takmer o 20 000 EUR viac. Tejto
téme je však venovaný samo-

statný článok v tomto vydaní
Našich Topoľčianok.
Chcel by som tiež využiť nasledovné riadky aktuálneho vydania tohto periodika a vyjadriť
jedno veľké poďakovanie pani
učiteľke Anne Lukáčovej a to konkrétne za založenie Národopisného múzea Obce Topoľčianky a jej
dlhoročnú aktívnu sprievodcovskú činnosť v tomto múzeu, taktiež za dlhoročné pôsobenie v redakčnej rade Našich Topoľčianok,
ale tiež za dlhoročné pôsobenie v
orgánoch samosprávy Obce Topoľčianky – či už ako poslankyňa
OZ, členka obecnej rady alebo
členka komisie kultúry.
Vážení spoluobčania,
na záver môjho príspevku
mi dovoľte zaželať Vám aj Vašim
rodinám krásne a pohodové
prežitie veľkonočných sviatkov.

nodenne zomierať svojmu egoizmu, aby sme žili ako Vzkriesení
veľkonoční ľudia. Svätý Pavol to
nádherne vyjadril v liste Rimanom: „Krstom sme teda s ním
boli pochovaní v smrť, aby sme
tak, ako bol Kristus vzkriesený
Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6,4).
Niektorí ľudia sa pýtajú:
„Sme naozaj vykúpení? Je svet
vykúpený?“ Napísal to vo svojej
exhortácii Evangelii gaudium aj
sv. Otec František: „Je pravda, že
často sa zdá, akoby Boh neexistoval sme svedkami prejavov
nespravodlivosti, zloby a krutosti, ktoré sa nezmenšujú.“ Ak však
naozaj žijeme vo viere, že Kristus
vstal z mŕtvych, tak veríme, že
existuje sila, ktorá je schopná
vytvoriť spravodlivejší a lepší
svet. Ako ju môžeme získať? Odpoveď nám dáva sv. Pavol, ktorý

v liste Kolosanom napísal: „Bratia, s Kristom ste vstali z mŕtvych,
preto hľadajte, čo je hore, kde
Kristus sedí po pravici Boha.
Myslite na to, čo je hore, nie na
to, čo je na zemi!“ (Kol 3, 1). Toto
Pavlovo povzbudenie nás neposiela preč zo sveta, ale nás povoláva, aby sme prekročili seba,
aby sme sa odpútali od seba,
aby sme v Kristovi ešte väčšmi
našli seba a boli ešte väčším požehnaním pre svet. Aj preto môže pápež František s nádejou a
radosťou napísať, že Ježišovo
vzkriesenie nie je vec minulosti;
obsahuje životnú silu, ktorá prenikla svet. Je celkom jasné, že
uprostred temnoty vždy začína
klíčiť niečo nové, čo skôr alebo
neskôr prinesie ovocie.

Juraj Mesko, starosta obce

(pokračovanie na str. 2)
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Výtvarné diela Ľudmily Jelenákovej zveľaďujú priestory kultúrneho domu
Len málokto z nás dostal do
vienka vzácny dar a talent, aby
vedel očami umelca vnímať a zachytiť flóru, faunu, imaginárne
a figurálne kompozície, alebo
veličiny času a priestoru vo svojom okolí a zvečniť ich paletou
pestrých farieb na plátno pomocou rôznych výtvarných techník
a vytvoriť tak nádherný a pútavý
obraz. Takýmto vzácnym darom,
umeleckým talentom a nadaním
vynikala aj výtvarníčka a pedagogička pani Ľudmila Jelenáková
(1940 - 2012), rodená Šútorová,
rodáčka z Topoľčianok. Aj práve
vďaka tomu mala Obec Topoľčianky tú česť, že sme v januári
v tomto roku dostali do daru 16
kusov umeleckých diel z výtvarnej tvorby pani Ľudmily Jelenákovej, vyhotovené technikou pastel
a monotypia v rokoch 2003 až
2007. Samozrejme, všetko sa dialo vďaka podnetu jej manžela,
pána Jozefa Jelenáka, profesionálneho výtvarníka, ktorý sa tak-

tiež aktívne venuje výtvarnému
umeniu a jeho diela sú zastúpené
v Nitrianskej galérii, v Galérii Mesta Bratislavy a v rôznych iných inštitúciách. Ešte počas života pani
Ľudmily Jelenákovej vystavovali
na mnohých výstavách svoje výtvarné diela spoločne.
Ľudmila Jelenáková bola veľmi silnou oporou manželovi, svojim deťom i vnúčatám. I oni kráčajú cestou umenia. Jej umelecké
diela ju predstavujú ako ambicióznu a kreatívnu výtvarníčku
a vzácnu osobnosť.
Milovala tvorbu Paula Klee
a bola ním inšpirovaná. Jedna
z jej obľúbených myšlienok maliara znie: „Vzniká obraz naraz?
Nie. Buduje sa časť po časti rovnako ako dom. A divák, nevyrovná
sa s dielom jediným pohľadom?
Bohužiaľ, veľmi často.“
Vedenie obce s vďakou prijalo
darované výtvarné diela, ktoré sú
v súčasnosti nainštalované v spoločenských priestoroch kultúrne-

Rekonštrukcia kňazských hrobov
„I dám vám pastierov podľa svojho srdca“ (Jer 3,15) - prisľúbil Pán
Boh svojmu ľudu. Štyroch takých pastierov – farárov dal aj topoľčianskej farnosti v druhej polovici 19. a zač. 20. stor. Jozef Terstyánszky
(1810-1889), rodák zo Štiavnických Baní, horlivý kazateľ, tu pôsobil 42
rokov (vôbec najdlhšie pôsobiaci farár v našej histórii), po ňom zakladateľ ružencového bratstva v Topoľčiankach Jozef Köves (vl. m. Kiszlingstein) (1839-1900) z Veľkých Uheriec. Prvým farárom v 20. stor. bol
kanonik Ján Martincsek (1846-1911), za éry ktorého bola postavená
nová fara a krížová cesta. Jeho nástupcom bol topoľčiansky rodák Jozef Klačanský (1869-1923), ktorý prežil so svojimi farníkmi tragické
obdobie 1. svetovej vojny. Všetci štyria zomreli v Topoľčiankach a našli
svoj posledný odpočinok na miestnom cintoríne vedľa seba v tzv. kňazskom rade. V lete roku 2018 sa spontánne vytvorila skupina nadšencov,
ktorí začali obnovovať ich hroby. Tieto totiž poznačil zub času, bujná
vegetácia a niekde aj nános odpadkov. Naša vďaka teda patrí všetkým,
ktorí sa do tohto diela zapojili: približne 25 dobrovoľníkom (často to
boli viacerí členovia rodín), ktorí odviedli veľký kus práce počnúc čistením hrobov, cez ošetrenie a obnovu náterov ohrád až po dekoratívnu
úpravu hrobov, Obecnému úradu Topoľčianky a Farskému úradu Topoľčianky za všestrannú podporu a materiálnu pomoc, Kamenárstvu
s.r.o. Zlaté Moravce za rekonštrukciu pomníka p. Terstyánszkeho formou sponzorstva, Ružencovému bratstvu za finančný príspevok a zlátenie pomníka p. Kövesa a pánovi Ľudovítovi Kotorovi za bezplatné
murárske práce. Ostáva už len osadiť ohradu na jeden z týchto hrobov
a keď to podmienky dovolia, ešte narovnať jeden z pomníkov.
I. L.

ho domu a vytvárajú
stálu expozíciu. Touto
cestou vyjadrujeme rodine pani Ľudmily Jelenákovej úprimné poďakovanie.
A. Chrenová
O výtvarníčke:
Ľudmila Jelenáková
mala bohaté emocionálne vnímanie, zmysel
pre estétstvo a umenie,
ktoré v nej driemalo až
do chvíle, kedy sa spoznala so svojim budúcim manželom, vtedy
kolegom - pedagógom
a výtvarníkom Jozefom
Jelenákom. A tak sa
k výtvarnému prednesu
dostávala postupne popri maliarskych profesionálnych vyznaniach
svojho manžela.
V začiatkoch jej tvorivých
snáh ju oslovila technika monotypie, ktorou dokázala bravúrne
zvládnuť námety, ktoré sa rozhodla stvárniť. Okrem myšlienky,
obsahu a formy dominuje v nich
i kultivovaná, kontrastná farebnosť. Na niektorých dielach sa
podieľali obaja manželia. Autorka
sa venovala kresbe a koláži, ktoré
vypovedajú o jej emocionálnom
kompozičnom vyjadrení. Tvorila koláže z parížskych pobytov
a z benátskeho prostredia. V tejto
technike, ale i v technike pastelu,
sa venovala motívom inšpirovaných prírodou - flórou a faunou
a vzájomnými medziľudskými
vzťahmi.

Ginko (monotypia, 2005)

Ľudmila Jelenáková bola
členkou Združenia výtvarných
umelcov západného Slovenska
a Spolku Tramnotana. Spolu so
svojím manželom sa pravidelne
zúčastňovala maliarskych sympózií a plenérov. Svoju tvorbu predstavila na mnohých výstavách
v slovenských mestách.
Veľmi rada cestovala. Milovala mekku umenia Paríž. Talianske
Benátky Jelenákovci radi navštevovali kvôli Biennále, ktoré sú
prezentáciou súčasného umenia
z celého sveta. I tu nachádzala inšpiráciu k svojej tvorbe.
Výber z textu PhDr. Marty
Hučkovej, kurátorky výstavy
In memoriam v r. 2013

(dokončenie z 1. strany)
Žijeme vo svete, ktorý hľadá skutočných svedkov Kristovho
Evanjelia. Už pápež Pavol VI. v roku 1964 povedal: „Svet potrebuje
oveľa viac svedkov ako učiteľov.“ Jedna pani rozprávala na stretnutí
kresťanskej komunity svoju skúsenosť: „Dozvedela som sa od kolegyne, že v jednom obchode majú zľavnené paplóny. Keďže som už
dlhšie uvažovala nejaké kúpiť pre našu viacčlennú rodinu, vybrala
som sa tam. Paplóny som kúpila. Doma, keď som kontrolovala nákup, som zistila, že predavačka mi nablokovala len jeden paplón,
hoci som kúpila dva. Ukázala som to našej najstaršej dcére, stredoškoláčke, ktorá bola so mnou nakupovať. Povedala som jej, že sa tam
musíme vrátiť a upozorniť na omyl. Tak sme spolu s dcérou hneď šli
späť. Predavačka zostala ohromená a povedala: „To sa veru často
nestáva, že ľudia prídu späť, keď zistia, že omylom predavačky získali tovar naviac.“ Ja som jej na to povedala: „Tie peniaze by Vám
predsa chýbali a asi by ste ich museli sama zaplatiť.“ Predavačka to
potvrdila a veľmi srdečne sa s nami rozlúčila. O nejaký čas táto moja dcéra išla kupovať čokolády pre tri sesternice, ktoré mali nejaký
sviatok. V potravinách jej predavačka omylom nablokovala dve čokolády, hoci ona kupovala tri. Ihneď to zistila a upozornila na to
predavačku. Predavačka jej za jej úprimnosť poďakovala a potom
žartovne dodala: „Vidíš, keby si mi to nepovedala, mohla si mať jednu čokoládu zadarmo.“ Dcéra jej na to povedala: „Ale Vám by tie
peniaze chýbali.“
Veľmi som sa potešila, keď mi to rozprávala. Uvedomila som si,
že najlepšou výchovnou metódou je dobrý príklad. Tak sme pre
svoje deti svedkami evanjeliových hodnôt.
Nech aj tieto veľkonočné sviatky nám pomôžu obnoviť naše
srdcia, aby sme boli hodnovernými Kristovými svedkami.
Jaroslav Mujgoš, kaplán
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Ukončenie fašiangov
v Topoľčiankach
Fašiangy, Turíce, Veľká noc
príde sa ozývalo ulicami Topoľčianok.
Ukončenie fašiangového obdobia v našej obci už tradične
patrí fašiangovému sprievodu,
ktorý tvoria členovia Folklórnej
skupiny Topoľnica a Dychovej
hudby Podhrušovan vyobliekaní
v krásnych topoľčianskych krojoch. V sobotu 2. marca takto
spievajúc a hrajúc poprechádzali v sprievode alebo na voze
vyzdobenom pestrofarebnými
stuhami ťahanom párom koní
ulicami Topoľčianok. Zaspievali a
zahrali nám tradičné fašiangové a
iné ľudové piesne alebo si popri
oldomáši s domácimi aj zatancovali. Fašiangový sprievod je u nás
neodmysliteľnou súčasťou tohto
obdobia, vďaka čomu patríme
medzi obce, z ktorých sa ešte tento ľudový zvyk nevytratil. Ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí
toto podujatie podporili svojou
účasťou, pretože v tomto roku
prejavila záujem o nakrútenie reportáže z „Fašiangov v Topoľčian-

kach“ aj Televízia Nitrička. Zavítala k nám, aby pripravila zaujímavý
kultúrny magazín z tejto udalosti
a podporila tak krásne slovenské
ľudové tradície, ktoré prostredníctvom televíznych obrazoviek
ponúkli mnohým divákom. Najväčšie poďakovanie však patrí
členom a vedúcim FSk Topoľnica
a DH Podhrušovan za zachovávanie tradícií našich prarodičov, ich
prezentovanie a odovzdávanie
mladším generáciám. Osobitne
chceme vyjadriť poďakovanie
riaditeľovi Národného žrebčína
Topoľčianky š.p., Ing. Michalovi
Hornému, PhD. za poskytnutie
voza, koníkov a tiež kočišom, ktorí
aj pri speve a veselej fašiangovej
nálade dokázali bravúrne ovládnuť koníky a pevne držať v rukách
opraty.
V podvečerných hodinách zábava pokračovala v Dome kultúry
a služieb, čím sa nateraz ukončila
sezóna zábav a plesov.
Videonahrávku si môžete pozrieť na www.topolcianky.sk.
Andrea Chrenová

Folklórna skupina Vás pozýva ...

Folklórna skupina Topoľnica začala svoju činnosť v rokoch
1959-1960. Názov Topoľnica sa
používa od 80tich rokov a pochádza z pomenovania lúk v Leveši, ktoré sa volali Topoľnice. Od
roku 2014 funguje skupina ako
občianske združenie a má 20-25
členov od detí po seniorov. FSk
má zložku spevácku, hudobnú,
tanečnú a folklórne divadlo. FSk
ponúka svojim členom aktívne
využitie voľného času, vyhľadáva
a podporuje nové talenty, pravidelne navštevuje aktívne alebo
ako divák folklórne festivaly, organizuje pre svojich členov posedenia a výlety. Členovia FSk sa
zúčastňujú na celoslovenských
folklórnych súťažiach – napr. Nositelia tradícií. Mladí ľudia majú
možnosť objaviť a rozvíjať svoj

talent, naučiť sa ľudové piesne
a tance. FSk má vo svojom repertoári folklórne pásma zamerané
na zvyky, tradície a práce našich
predkov. Mladí ľudia sa môžu
bližšie zoznámiť so zvykmi, pracovnými činnosťami a pracovným
náradím, s ktorými sa nikde už
nestretnú a takýmto spôsobom
si uctiť a zaspomínať na svojich
prastarých otcov a mamy. Radi
by sme folklórnu skupinu rozšírili a obohatili o nových členov,
preto Vás touto cestou srdečne
pozývame medzi nás a tešíme sa
na stretnutie s Vami! Konkurz do
všetkých zložiek folklórnej skupiny bude 28. apríla a 4. mája
od 16:00 do 17:00 v Dome kultúry a služieb.
Bc. Dana Cigáňová
vedúca FSk Topoľnica

Poďakovanie

Zakladateľka Národopisného múzea obce, p. Anna Lukáčová pri najstarších
muzeálnych exponátoch

Je starodávnym zvykom bilancovať – aký daný rok či určitá životná etapa boli, čo pekné,
dobré i menej dobré priniesli.
Teraz nebudeme bilancovať ani
hodnotiť. Chceme úprimne poďakovať.
Pani Anna Lukáčová – zakladateľka Národopisného múzea
Obce Topoľčianky, venovala mu
35 rokov zo svojho života ako
aktívna sprievodkyňa a tešila sa
z každej jednej návštevy, ktorá
do múzea vkročila. Bola 16 rokov členkou redakčnej rady, je
autorkou celej plejády článkov,
ktoré uverejnila v Našich Topoľčiankach a tak jej slová , životné
múdrosti či skúsenosti zostanú

v nich navždy zachované. Pravdupovediac, bola DUŠOU i MAMOU týchto novín.
Nedajú sa vymenovať všetky
aktivity a snaženia, ktorými vo
svojom živote oplýva a obohacuje kultúrno – spoločenské dianie v našom okolí. Čas však neúprosne plynie a je potrebné to
pomyselné žezlo odovzdať novej
generácii.
Pani učiteľka, za všetku Vašu
ochotu, čas , inšpiráciu i životnú
múdrosť Vám zo srdca ďakujeme
a želáme veľa krásnych, slnečných dní naplnených dobrým
zdravím, pokojom a radosťou
z vykonanej práce.
Redaktori Našich Topoľčianok

Malí ochrancovia prírody
Uvedenie kvalitnej environmentálnej výchovy do života
súčasnej materskej školy môže
znamenať veľa z hľadiska pozitívnych zmien vo výchove. Dieťa
potrebuje lásku, podporu, pomoc
a dobrých ľudí okolo seba. Potrebuje, aby sme ho chránili a otvárali mu knihu poznania. Dôležitou
úlohou je utvárať pozitívny vzťah
k bezprostrednému i širšiemu
spoločenskému a prírodnému
prostrediu, všímať si podstatné
vlastnosti javov a príčinné súvislosti prírodných javov a postupne chápať vzťahy medzi nimi na
elementárnej úrovni. Utvárať
emocionálne bohatý vzťah k prírode, pociťovať radosť z existencie a krás živej i neživej prírody.
Uvedomiť si význam a hodnotu
životného prostredia pre človeka
i pre rôzne živočíchy, prebúdzať u
detí environmentálne cítenie. Čo
to znamená byť citlivý na aktuálny stav prírody a prejavy ničenia
prírody a životného prostredia.
Naša materská škola sa prioritne
venuje téme ochrany životného
prostredia. Po úspešnom projekte „ Strom premien“ s medzinárodnou účasťou sme sa zapojili
do projektu „ Triedime batérie so
Šmudlom“.
Eko-výchovný program pre
deti MŠ spojený so zberom použi-

tých batérií je projekt spoločnosti
SEWA, a. s. Eko-výchovná časť
programu je zabezpečená v spolupráci s organizáciou DAPHNE.
Za prvých 200 kg vyzbieraných batérií získavame vystúpenie kúzelníka, na ktorého sa deti
veľmi tešia . Spoločne s rodičmi
vedieme deti k ochrane životného prostredia a odovzdali sme
už 282 kilogramov batérií. Aby
mohol človek žiť v súlade s prírodou, musí ju poznať a zažiť, musí
mať s ňou priamy kontakt. Tieto
podmienky uplatňujeme v realizácii environmentálnej výchovy
v našej materskej škole. Rast uvedomenia cez pocity a osobné reagovanie, cez konkrétnu činnosť je
najviac zanedbávanou oblasťou
v environmentálnom vzdelávaní. Preto chceme apelovať na to,
aby každodenný prístup k deťom
nebol o poúčaní, dohováraní, ale
o vnútornom stotožnení sa s prírodou. Cez vlastné vnútro prežiť,
precítiť rozmanitosť prírody, ale
aj jej krehkosť a nutnosť ochrany,
pretože ak chceme dosiahnuť,
aby boli deti schopné chrániť
prírodu srdcom, musia jej najprv
porozumieť. Naša materská škola
získala za environmentálnu výchovu „Zelený certifikát“.
Bc. Zuzana Siklienková
MŠ na Ul. SNP 11 Topoľčianky
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Seniorske okienko
Pre človeka je dôležité, aby
niekde patril. Človek je tvor spoločenský, nedokáže žiť sám. Tak
sa spieva aj v jednej slovenskej
populárnej piesni „Neviem byť
sám“. Ľudia potrebujú mať kontakt s inými ľuďmi, aby boli šťastní
a spokojní. Veď keď je človek sám,
necíti sa dobre, chradne.
No my v Topoľčiankach máme
na túto „chorobu“ liek. Dôkazom
toho je náš klub seniorov, v ktorom je združených 230 dôchodcov. Klub veľmi dobre pracuje
a preto by som Vás chcela oboznámiť s jeho činnosťou a vydarenými podujatiami, ktoré absolvovali jeho členovia v roku 2018.
Stretávame sa takmer každý mesiac. V januári nie, pretože
v každom ešte rezonovali Vianoce, pocit samoty sme ešte tak
necítili. No ani sme sa nenazdali
a vianočný čas sa prehupol do
fašiangového obdobia. 14. februára bola Popolcová streda a už
sa stalo tradíciou, že deň predtým
sa stretávame v kultúrnom dome,
pochutíme si na výborných šiškách a vypočujeme si prednášku
našej rodáčky doktorky Janky
Mrázovej. Tak to bolo aj teraz. Veľmi pútavo rozprávala o liečivých

hubách a ich účinku na ľudský
organizmus. Ľudia boli veľmi spokojní. Potom nasledovala tradičná tombola.
15. marca bola výročná členská schôdza, kde sa hodnotila
práca klubu za predchádzajúci rok a na anketových lístkoch
mohli členovia navrhnúť náplň
práce na budúci rok.
Ďalšou vydarenou akciou bol
májový jednodňový autobusový
výlet do Pukanca a Želiezoviec.
V Pukanci sme si prezreli výrobu
keramiky, múzeum a gotický katolícky kostol s nádherným päťstoročným oltárom. Odtiaľ sme
sa presunuli do vodného mlyna
v Bohuniciach. Veľmi sa mi tam
páčilo. Úžasný pokoj, ticho, pohoda, z miestností a z celej zachovanej stavby mlyna dýchala na nás
minulosť. Všade plno kvetov. Oáza
pokoja. Ďalšou zastávkou boli Želiezovce. Prezreli sme si kaštieľ
Esterházyovcov, hrobku, zaspomínali sme si na skladateľa Franza
Schuberta a pochutnali sme si na
výbornej sacherovej torte. Skončili sme na Ranči u Bobiho v Novom
Tekove.
V júni sme sa stretli na opekačke v prírode v Partizán Rezor-

Kalendár podujatí v Topoľčiankach v nasledujúcom období
Pozývame Vás ...
27. 4. Otvorenie a vyhodnotenie súťaže ochutnávky vín,
veľká sála DKS o 17.00 hod.
27. 4. Hudobný večer s Igorm Moškom /Espresso Tatran
30.4. Stavanie mája, centrum obce pred DKS o 18.00 hod.,
viac info v pozvánke na str. 5
30.4. Vernisáž X. ročníka Medzinárodnej fotografickej výstavy
o 19.00 hod., súčasťou vernisáže bude koncert, viac info
v pozvánke na str. 8
1. 5. Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky XIX. ročník
Otvorenie turistickej sezóny v Obci Topoľčianky, podniky
sídliace v Topoľčiankach Vás srdečne pozývajú do svojich
priestorov
1. 5. Obecné národopisné múzeum, otvorené od: 9.00 do 16.00 hod.
1. 5. Pestrú ponuku zaujímavého tovaru Vám ponúknu jarmočné
stánky, stánky remeselníkov a stánky s občerstvením
1.- 3. 5. Medzinárodná fotografická výstava, X. ročník,
viac info v pozvánke na str. 8
7. 5. Spomienkový obrad kladenia vencov pri príležitosti
„Dňa víťazstva nad fašizmom“ o 15.00 hod.
12. 5. Deň matiek, slávnostný program detí MŠ a ZŠ, 15.00 hod., DKS
19. 5. Okresná hasičská súťaž /štadión Tatran
19. 5. Ranžírung, parková slávnosť, Park Topoľčianky (pri zámku)
o 14.30 hod., viac info v pozvánke na str. 5, /org.
OZ Park Topoľčianky
25. 5. Voľby do Európskeho parlamentu
25. 5. Spanilá jazda Veteran klub Nova Baňa
- prehliadka automobilov /štadión Tatran
4. 6. Divadelné predstavenie pre deti MŠ a deti I. stupňa ZŠ
pri príležitosti MDD, veľká sála DKS o 10.00 hod., taktiež
pozývame maloleté deti s mamičkami
11.6. Koncert pri príležitosti „Dňa otcov“
o 16.30 hod. /org. ZUŠ E. Pacovskej
22.6. Zápas „starí páni” TJ TATRAN Topoľčianky vs. ŠK Slovan
Bratislava + pivný festival, hudobný program, súťaže
30.6. Prehliadka historických vozidiel /org. Veteran Car
Club Oponice a Topoľčianky

Z fotoarchívu Juraja Valkoviča, Fotoklub FoTOP Topoľčianky

te Obyce v Jaďovej. Stretnutie
80 seniorov dopadlo výborne.
Nádherná príroda, ohromný prístup personálu, chutný guláš,
popoludní opekanie pri ohnisku,
harmonika a pesničky, zmrzlina,
kávička, skrátka pohoda.
V auguste sme sa stretli na
podobnej akcii na Drozdove. Toto
stretnutie malo iný ráz. Malo názov 3. ročník Seniorskej olympiády v Topoľčiankach. Účastníkov
privítala rozprestretá olympijská
vlajka, rozhodcovia mali na hlavách olympijské čiapky (pán Orlík a pani Brojová) a najúžasnejší
pohľad bol na pani Nozdrovickú,
ktorá otvorila podujatie tým, že
dvakrát obehla okolo všetkých
stolov s horiacou fakľou za výdatného potlesku a povzbudzovania
prítomných. Fakľu potom zapichla na pripravené miesto a tá
horela počas celého podujatia.
Na programe boli štyri disciplíny: Striekačky, Streľba na kartu,
Sloní chobot a Šikovný meter.
Každá disciplína bola odmenená
diplomom za 1., 2. a 3. miesto
a zlatou, striebornou a bronzovou medailou. Na obed bol guláš,
káva, minerálka a pivo, popoludní
opekanie. O pohodu sa staral tiež
Ing. Alojz Švec, ktorý hral na harmonike. Vydarená akcia.
V septembri sme sa zúčastnili autobusového zájazdu na
trase Hlohovec – Kostolná pri
Dunaji – Kráľová pri Senci – Báb.
V Hlohovci sme si prezreli hvezdáreň a planetárium s umelou
hviezdnou oblohou. Popoludní
sme prišli do Kostolnej pri Dunaji. Úplne zblízka sme videli 19
tigrov a tri levy – aj s kŕmením.
Odtiaľ sme sa presunuli do Kráľovej pri Senci do tzv. Včelárskej
paseky. Je to najväčší včelársky
skanzen v Strednej Európe. Zaujala nás podrobná prednáška
o včelích matkách a prehliadka
starých drevených úľov. Skončili
sme v Bábe – v Sýpke u Ludvíka. Tam sme si vypili medovinu,
ktorú sme dostali v skanzene ako
pozornosť. Tiež sme si pochutili

na velikom rezni. Aj to bol výborný výlet.
Október patrí úcte k starším.
Stretli sme sa v kultúrnom dome.
V programe vystúpila Folklórna
skupina Zlatomoravčanka.
Novembrové posedenie je
známe pod názvom „Batôžkové
posedenie“. Znamená to, že si
každý zje to, čo si donesie. K dispozícii je káva a čaj. Súčasťou akcie je bohatá tombola a program,
ktorý si sami pripravíme. Tohto
roku to bola častuška v podaní
p. Orlíka, svoje básničky prečítal
p. Nižňanský, spomienky p. Magušinová, p. Čepec a p. Švarcová.
Zlatým klincom celého roka
býva vianočné posedenie. Krásne
vyzdobená sála, stromček, svietiace kahančeky na stoloch, vôňa
ihličia ...
Všetkých na úvod pozdravil
starosta obce p. Juraj Mesko, potom vystúpil detský súbor Matičiarik a Folklórny súbor z Chyzeroviec. Obidve skupiny predviedli
krásny vianočný program. Atmosféra Tichej noci a jej melódia ešte
dlho rezonovala v mysliach všetkých. A už sme na konci kalendárneho roka 2018.
Na záver by som sa chcela úprimne poďakovať vedeniu
obce a obecnému zastupiteľstvu
za finančnú a morálnu pomoc,
ktorú nám počas celého roka poskytujú, lebo bez tejto podpory
by sa spomínané akcie nedali
realizovať. Ďakujeme aj pracovníčkam obecnej knižnice, ktoré
sa ochotne podieľajú na príprave
akcií v kultúrnom dome.
Dovoľte mi rozlúčiť sa s Vami
myšlienkou: Aký je rozdiel medzi
samotou a osamelosťou? Osamelosť je niečo, čo človek až tak
nemôže ovplyvniť. Ale samota je
situácia, ktorú si človek volí sám,
dobrovoľne. Čiže – vylúčte samotu zo svojich životov a ak Vás
niektoré veci z tohto článku zaujali, pridajte sa k nám do klubu
seniorov.
Tešíme sa na Vás a radi Vás
privítame.
Marta Mrázová
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AKO SME VOLILI V 1. KOLE PREZIDENTSKÝCH VOLIEB
dňa 16. marca 2019 v Topoľčiankach
okrsok č. 1 okrsok č. 2
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na
hlasovaní

spolu

1143

1148

2291

626

698

1324

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

626

698

1324

Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov

621

696

1317

54,77%

60,80%

57,79%

Percento zúčastnených voličov
Počet platných hlasov odovzdaných
pre kandidátov

okrsok č. 1 okrsok č. 2

1. Béla BUGÁR, Ing.

10

4

14

245

217

462

4. Štefan HARABIN, JUDr.

1

6

7

108

113

221

5. Eduard CHMELÁR, doc.Mgr.,PhD.

16

17

33

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.

58

79

137

7. Milan KRAJNIAK, Bc.

14

22

36

8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.

0

0

0

9. František MIKLOŠKO, RNDr.

22

70

92

1

1

2

138

161

299

12. Róbert ŠVEC, Mgr.

6

6

12

13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.

0

0

0

14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing.,PhD.

0

0

0

15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.

2

0

2

621

696

1317

10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.
11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.

spolu odozdaných platných hlasov

AKO SME VOLILI V 2. KOLE PREZIDENTSKÝCH VOLIEB
dňa 30. marca 2019 v Topoľčiankach
okrsok č. 1 okrsok č. 2
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na
hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasov odovzdaných

spolu

1140

1157

2297

559

588

1147

559

5898

1147

552

575

1227

49,04%

50,82%

49,93%

pre všetkých kandidátov
Percento zúčastnených voličov
Počet platných hlasov odovzdaných
pre kandidátov
Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.

K obľúbeným a navštevovaným podujatiam
v Topoľčiankach už tradične patrí

spolu

2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.
3. Martin DAŇO

SADÍME MY MÁJE

okrsok č. 1 okrsok č. 2

spolu

289

262

551

Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.

263

313

576

spolu odozdaných platných hlasov

552

575

1127

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

Starostovská kvapka krvi

Stalo sa peknou tradíciou, že sa v našej obci každoročne organizujú
dva hromadné odbery krvi. Nájsť si čas, prísť na obecný úrad, darovať
kus seba – a tak zachrániť zdravie alebo možno neraz i život. Táto
myšlienka privedie každoročne mnohých ľudí – dobrovoľných darcov
krvi do spomínaných priestorov. Tento rok sa prvý hromadný odber
– Starostovská kvapka krvi konal netradične v piatok 5. apríla 2019
od 8. 00 hod. Prišli mladší i starší darcovia, domáci i z okolitých obcí
a čo je veľmi potešujúce, prišlo i 8 prvodarcov. Celkovo sa v malej
sále DKS stretlo 83 dobrovoľných darcov.
Všetkým týmto dobrým ľuďom patrí za ich ochotu a obetavosť jedno
veľké ĎAKUJEM . Veríme, že ich čin motivuje i ďalších a stretneme sa
opäť na letnej augustovej Prázdninovej kvapke krvi.
MS SČK Topoľčianky

STAVANIE MÁJA,

na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame

V UTOROK 30. apríla 2019 o 18.00 hod.
pred DKS Topoľčianky.
Máj vyzdobia dievčatá z DFS Matičiarik Topoľčianky
a postavia starým tradičným spôsobom chlapci z DHZ Topoľčianky.
Podujatie nám svojím spevom a hudbou spríjemní
Hudobná skupina Spodorecha, ktorá má v repertoári slovenský
a český hudobný archív od 80. rokov až po súčasné hity,
rock, ľudovky, šlágre a repeťácke hity.
V úvode podujatia Vám ponúkame temperamentnú bubnovú show,
jedinečný bubenícky orchester Campana Batucada.
Návštevníci podujatia si budú môcť zakúpiť občerstvenie
v stánku so slovenskými špecialitami
a chýbať nebude ani stánok s cukrovinkami.

Radostná správa z MŠ na Cintorínskej ulici
Množstvo detí sa každoročne
zapája do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorý vyhlasuje
Slovenská ústredná hvezdáreň
v Hurbanove v spolupráci s krajskými osvetovými strediskami.
Tento rok organizátori otvorili už
34. ročník súťaže. Aj deti z našej
MŠ na Cintorínskej ulici v Topoľčiankach nelenili a vo februári
počas týždňa venovaného spoznávaniu tajomstiev vesmíru
výtvarne stvárnili svoje fantazijné predstavy o nekonečnom
vesmíre. Vyhodnotenie, vernisáž
a otvorenie výstavy detských prác

z nášho regiónu sa uskutočnilo
v marci v KOS v Nitre, kde za okres
Zlaté Moravce v kategórii prác
detí z MŠ sa na 1. mieste umiestnil náš kamarát Matejko Sulan. Srdečne blahoželáme a ďakujeme
za reprezentáciu materskej školy
aj pani riaditeľke Adrike Fialovej,
ktorá sa každoročne venuje príprave detí na túto súťaž. Všetci
držme palce, pretože Matejko nás
svojím výtvarným dielom bude
reprezentovať aj v celoslovenskom kole !
Mgr. Mária Korchaníková
učiteľka MŠ

Pozvánka na Ranžírung

Občianske združenie Park Topoľčianky Vás pozýva
na „Ranžírung”, parkovú slávnosť vynášania teplomilných
rastlín z oranžérie do okolia zámku, ktorá sa bude konať
dňa 19. 5. 2019 so začiatkom o 14:30 hod.
v parku pred Zámkom Topoľčianky.
Slávnosť bude situovaná do roku 1890,
privítame členov rodiny Keglevich de Buzin
za sprievodu dobovej hudby.
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Zo zápisnice z druhého zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného 13. decembra 2018
V bode č. 1 a 2 Program a komisie na rokovaní a určenie zapisovateľa
V bode č. 3 Rôzne:
Ing. Koristová – informovala o fungovaní Tatran Šport s.r.o.
p. Tomka – separácia odpadu v obci, systém nie je motivujúci, navrhuje lístkový systému, informoval sa o zavedení optického kábla na
internetový prenos do obce, návrh na jednosmernú komunikáciu na
Ul. Dlhovského
p. Poštulka – možnosť umiestniť plné vrecia separovaného odpadu
pred plánovaným zberom, sprístupniť kontakty na poslancov, zlepšiť
prehľadnosť oznamov na web stránke obce
V bode č. 4 Rozpočtové opatrenie č. 5/2018, úprava - presun v kapitolách
výdavkov a prímov o 30.730,00 eur – poslanci schválili
V bode č. 5 Správa o plnení rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2018 podaná
hlavným kontrolórom obce
- poslanci vzali na vedomie
V bode č. 6 poslanci schválili VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 – Výška dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa je určená takto:
a) na dieťa materskej školy vo výške : 3.538,42 € (počet žiakov 76)
b) na dieťa školského klubu detí vo výške: 588,35 € (počet žiakov 100)
c) na potencionálneho stravníka (žiaka ZŠ) vo výške: 215,89 € (počet
žiakov 354)
V bode č.7 Poslanci schválili VZN č. 2/2019 o umiestnení volebných plagátov na území obce
V bode č. 8 Poslanci schválili Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
V bode č. 9 Poslanci schválili žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2019:
Folklórna skupina TOPOĽNICA o.z., vo výške – 700 €
Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY, vo výške – 1000 €
Občianske združenie Senior klub Topoľčianky, vo výške – 2 500 €
SLOVENSKÝ SKAUTING, 41 zbor T.G.Masaryka, vo výške – 500 €
FOTOP – FOTOKLUB Topoľčianky, vo výške – 800 €
Športový klub Topoľčianky (cyklisti), vo výške – 2500 €
OFK TATRAN Topoľčianky (futbalisti), vo výške – 5500 €
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Topoľčianky (maľovanie kostola), vo
výške – 6000 €
Občianske združenie Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky, vo výške – 300 €
Občianske združenie Deti Topoľčianok , vo výške – 1000 €
V bode č. 10 Rozpočet obce vrátane programov pre roky 2019 až 2021poslanci
- vzali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce
- schválili použitie rezervného fondu vo výške 62.158 €
- schválili návrh vyrovnaného rozpočtu Obce Topoľčianky pre rok
2019, vrátane programov
Príjmy sa rovnajú výdavkom v celkovej sume: 2 070 037 €.
V bode č. 11 Poslanci schválili Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií
V bode č. 12 Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019
V bode č. 13 Poslanci schválili plat starostu obce
V bode č. 14 Poslanci schválili odpredaj obecného majetku – časť parc.
č. 537/1 TTP, Ul. Pažiťská o výmere 138 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
V bode č. 15 Poslanci schválili zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ ul.
Litoměřická
V bode č. 16 Poslanci schválili zástupcov obce do Rady školy pri MŠ SNP
a MŠ Cintorínska
V bode č. 17 Poslanci schválili vrátenie vlastných príjmov ZŠ a kompetenciu riaditeľa ZŠ na úpravu rozpočtu ZŠ
V bode č. 18 Poslanci schválili dofinancovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia chodníka Ulica Hostianska“ vo výške 5 120,20 €
V bode č. 19 Poslanci schválili členov komisií pracujúcich pri OZ Obce
Topoľčianky podľa návrhov predsedov jednotlivých komisií
V bode č. 20 Poslanci schválili
- predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti Topoľčianky“ a zároveň realizáciu projektu;
- financovanie projektu s celkovými výdavkami vo výške
1.058.823,52€, z ktorých minimálne 5% spolufinancovanie projektu
z vlastných zdrojov je vo výške 52.941,18 €

- zabezpečenie partnerstva vo forme zmluvy o partnerstve medzi
hlavným partnerom, ktorým bude Obec Topoľčianky a partnermi,
ktorými budú poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
V bode č. 21 Žiadosti občanov a organizácií
- Enter Computer s.r.o. – žiadosť o prenájom priestorov za účelom
podnikania v oblasti služieb - poslanci schválili z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
- Obec Hostie – poslanci schválili žiadosť Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pri realizácii stavby Hostie – Kanalizácia I. etapa
V bode č. 22 Interpelácie poslancov
Mgr. Orlík – navrhol zriadiť a zverejniť e-mailové adresy jednotlivých komisií – úloha OcÚ
Ing. Siklienka - navrhol organizovať obecný silvestrovský ohňostroj nie
o 19:00 hodine ale o 24,00 hod. v záujme zníženia stresu domácich
zvierat najmä psov
Zo zápisnice z tretieho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného 7. marca 2019
V bode č. 1 a 2 Program a komisie na rokovaní a určenie zapisovateľa
V bode č. 3 Rôzne:
- JUDr. Oravcová – odstránenie konárov pri kaplnke oproti Pstruhovému raju, parkovisko pri bytovkách na Ul. SNP, určenie lokality v
rámci navrhnutých lokalít pre IBV podľa ÚPN obce, odporučenie
lokality na konci Ul. Mlynskej, na Lipovej ulici pred p. Šabom je veľká jama, treba ju vyspraviť
- p. Štefčík –chodník na Ulici Hostianskej nie je dobre vybudovaný,
detské ihrisko v parku je v zlom stave, oprava kolkárne, dopravná
značka na Športovej ulici je zarastená zeleňou
- po Ulici Dlhovského sa nedá prejsť po chodníku, pretože tam parkujú autá
- p. Lukáč – Ulica Kopaničky vysporiadanie pozemkov, treba doriešiť
odtekanie dažďovej vody
- Mgr. Barát – pripomenul, že od septembra budú mať žiaci ZŠ nárok
na stravu zdarma, obec to bude stáť nemalé peniaze, taktiež bude
musieť predĺžiť obednú prestávku kvôli tomu, že sa predĺži výdaj obedov a žiaci z okolitých obcí by nestíhali autobusy, treba zabezpečiť
ďalšie vybavenie kuchyne a taktiež prijať dve pracovné sily do kuchyne, všetko to treba zrealizovať počas letných prázdnin. Žiaci dosiahli
veľmi dobrý celoslovenský priemer v matematike, tiež získali dobré
výsledky v okresných kolách vo vedomostných súťažiach, nadviazali
sme spoluprácu so školou vo Francúzsku.
- Ing. Kazík – téma „odpady“, v najbližšom čísle Našich Topoľčianok,
navrhol ocenenie športovkyne Zrastákovéj, ktorá reprezentuje našu
obec v behu
V bode č. 4 Plnenie rozpočtu za rok 2018 – správu hlavného kontrolóra - poslanci vzali na vedomie
V bode č. 5 Poslanci schválili úpravu rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č.
1/2019, použitie rezervného fondu - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu o sumu 27. 656,88 eur
V bode č. 6 Poslanci schválili Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času v roku 2019
V bode č. 7 Poslanci vzali na vedomie výsledky inventarizácie majetku
obce k 31.12.2018, skutočný stav súhlasí s účtovnou evidenciou.
Hodnota nehnuteľného majetku obce je 7.670.168,80 €. Hodnota
dopravných prostriedkov je 171.803,63 €, hodnota strojov , prístrojov a zariadení je 105.159,34 €, hodnota ostatného dlhodobého
majetku je 13.789,65 €, hodnota umeleckých diel je 106.396,97 €.
V bode č. 8 Poslanci schválili inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre
roky 2019 – 2022
V bode č. 9 Poslanci vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za
rok 2018 predloženú hlavným kontrolórom obce Ing. Bartolomejom Pavkovom
V bode č. 10 Poslanci schválili Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s TATRAN
Šport s.r.o, doplnenie hnuteľného majetku podľa inventúry
V bode č. 11 Poslanci schválili Plán investičných akcií na rok 2019. Sú to:
Oporný múr Ul. Mlynská 1. etapa - 33 000€ a Hlavná – Hrádza, chodník - 52 000€
V bode č. 12 Poslanci schválili prijatie daru – nehnuteľný majetok, parc.
č. 471/2 – 50 m2 pozemok pod chodníkom na Hornom konci od p.
Petra Rakovského a p. Marty Rakovskej.
V bode č. 13 Poslanci schválili Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení vecného
bremena č. 19752/14- Kr/2018 uzavretej dňa 26.3.2018 v prospech
ZsVS a.s. kanalizácia - čerpacia stanica
(pokračovanie na str. 7)
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Kam s použitým jedlým olejom
POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY

DO NÁDOBY DÁVAJTE POUŽITÝ OLEJ LEN
V UZAVRETÝCH FĽAŠIACH, KTORÉ MOŽU BYŤ
OD OLEJA ALEBO MINERÁLNYCH VÔD.

OBEC TOPOĽČIANKY a ZBEROL S.R.O.
Milí spoluobčania, určite
pri varení používate jedlé oleje
a tuky. Kde u vás končí použitý olej ? V kanalizácii, v pôde,
v zbernej nádobe na komunálny
odpad? Podľa zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
zakázané takto nakladať s týmto odpadom. Obec je zo zákona
povinná zabezpečiť pre svojich
občanov podmienky na zber tejto komodity. Už v roku 2016 sme
vo Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území
Obce Topoľčianky určili spôsob,
ako triediť tento odpad. Chceme
Vás aj prostredníctvom „Našich
Topoľčianok“ informovať, že po-

užitý olej máte možnosť priniesť
každý pondelok na dvor za obecný úrad, kde je umiestnená označená nádoba, do ktorej vložíte
v uzavretých fľašiach použitý olej.
Fľaše môžu byť priamo od oleja
alebo aj od minerálnych vôd. Nevyhadzujte odpad tak, ako je uvedené na začiatku tohto článku.
Trieďme všetci použitý olej
a tuky. Neznečisťujme si pôdu, nespôsobujme problémy vodárenskej spoločnosti vylievaním oleja
do kanalizácie – lebo sa nám to
všetko vráti nielen v znečistenom
životnom prostredí, ale hlavne sa
to prejaví v našich peňaženkách
zvyšovaním miestnych poplatkov
za komunálny odpad.
Obecný úrad Topoľčianky

QR kód obce
Slúži na jednoduchý prístup
na internetovú stránku Obce Topoľčianky cez mobilné telefóny
bez nutnosti zadávať adresu vo
formáte www. Uvedený kód sa
načíta telefónom a užívateľ tým
získa prístup na stránku obce, kde
si môže prečítať informácie a zaujímavosti o nej. Tento QR kód je v
súčasnosti vyvesený aj na úradnej
tabuli obce pri OcÚ.

SEPARUJME!
V súvislosti s prijatím zákona
č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za
uloženie odpadov chce Komisia
životného prostredia a pôdohospodárstva pri OZ Topoľčianky informovať a apelovať na
občanov našej obce, aby v čo najväčšej miere separovali odpad.
Prijatím tohto zákona sa zvýšili
poplatky za uloženie zmesového
komunálneho odpadu na skládku. Podľa nového zákona bude
výška poplatku záležať od miery
separovania odpadu občanmi.
Čím viac odpadu vyseparujeme,
tým budeme mať menší poplatok
za uloženie nevyseparovaného
odpadu na skládke. V roku 2018
bola v našej obci miera separovania 40,13 %, čo znamená, že
poplatok za uloženie odpadu na
skládke v roku 2019 bude 7 €/t,
doteraz bol poplatok 5,04 €/t.
V roku 2020 bude 12 €/t a v roku
2021 18 €/t. Veľmi dôležité je
znižovať množstvo odpadu aj
z dôvodu zvýšenia poplatkov
za odvoz a likvidáciu odpadu.
V roku 2018 boli náklady na tonu
KO (odvoz 26,40, likvidácia 27,00
a uloženie 5,04) 58,44 €. V roku
2019 budú tieto náklady oveľa
vyššie(36,00, 42,12 a 7,00) a to
85,12 €. Náklady na KO po vytriedení boli v roku 2018 vo výške 50
057 €, v roku 2019 pri tom istom
množstve by boli 73 033 €, čo je
o 22 976 € viac. Znížiť si ho môžeme jedine čo najväčším odseparovaním recyklovateľných zložiek
z odpadu (plastov, skla, kovov,
papiera, elektroodpadu, jedlých

olejov, biologicky rozložiteľného
odpadu – zelený odpad zo záhrad, šatstva) tak, aby čo najmenej odpadu bolo uloženého na
skládku. V roku 2018 bol z našej
obce odvezený na skládku komunálny odpad v množstve 858
ton a my sa musíme snažiť, aby
sme množstvo tohto odpadu čo
najviac znížili. Najväčší problém
vidíme v separácii biologicky
rozložiteľného odpadu – zelený
odpad zo záhrad, ktorý vo veľa
prípadoch putuje do zmesového komunálneho odpadu (kuka
nádob). Tým neúmerne zvyšujeme objem a hmotnosť odpadu.
V roku 2019 sa poplatok za komunálny odpad v našej obci nezvyšoval, v budúcich rokoch však
zvýšenie tohto poplatku bude
nevyhnutnosťou. Preto musíme
všetci spoločnými silami popracovať na miere separovania, na
zodpovednom prístupe k separovaniu, na vedení našich detí k separovaniu, v opačnom prípade
sa bude poplatok za komunálny
odpad (ktorý je v súčasnosti 15 €
na osobu a rok) každým rokom
zvyšovať.
Myšlienka na záver: „Robíme
toho toľko, aby sme naše deti pripravili pre budúcnosť. Ale robíme
dosť aj preto, aby sme pripravili
budúcnosť pre naše deti?“
Za Komisiu životného
prostredia a pôdohospodárstva
spracoval
Karel Poštulka

Kanalizácia nie je odpadkový kôš!
(dokončenie zo str. 6)

V bode č. 14 Žiadosti občanov a organizácií
- Športový klub Topoľčianky – žiadosť o užívanie telocvične v športovom areáli poslanci schválili
V bode č. 15 Interpelácie poslancov
- Ing. Hrdlovič – upozornil, že internetová stránka obce nespĺňa parametre v ochrane osobných údajov
- p. Minár – na jeho podnet poslanci schválili vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov v obci
- križovatka Ul. Hlavná a Žikavecká, na Ul. Hlavná a Žikavecká s realizáciou do 30.06.2019
- p. Švec – navrhol zrealizovať osvetlenie cyklochodníka medzi Obcou Topoľčianky a Obcou Žitavany, poslanci uložili Komisii výstavby,
územného plánovania bytov a verejnoprospešných služieb zabezpečiť podklady (zjednodušenú projektovú dokumentáciu s výkazom a výmerom) pre realizáciu
Zo zápisníc vybral R. Kazík, plné znenie je k dispozícii na OcÚ.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
vyzýva
všetkých občanov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu, aby do
verejnej kanalizácie nevypúšťali nerozpustné, resp. ťažko rozpustné
látky, nevhadzovali predmety, ktoré spôsobujú upchávanie a poruchy
čerpadiel v čerpacích staniciach, a tým znemožňujú funkčnosť verejnej
kanalizácie.
Upozorňujeme, že verejná kanalizácia slúži iba na odvádzanie
splaškových vôd z domácností, do verejnej kanalizácie nepatria chemikálie, farby, predmety z dreva, drôty, plechy, stavebný odpad, plastové a gumové produkty, textilné produkty (napr. dámske pančuchy),
lieky, odpady zo záhrad, hygienické potreby (napr. vlhčené obrúsky,
dámske hygienické potreby, vatové tyčinky do úší), zvieracie fekálie,
cigaretové ohorky, kuchynské a motorové oleje, kuchynský odpad,
noviny, atď.
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19.-22. 4.
30. 4.
1. 5.
8. 5.
9. 5.
1.-2. 6.
9. 6.
30. 6.
5.-7. 7.
26.-28. 7.
29. 8.
1. 9.
27.-29. 9.
19. 10.
6. 12.

Plán športových, chovateľských
a kultúrno –spoločenských podujatí
v NŽ Topoľčianky v roku 2019

Veľká noc v Národnom žrebčíne
Generálka - Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí, XIX. ročník
Rodinné výlety
Predvýber žrebcov GR
Parkúrové preteky
Dostihy
Dostihy
MSR Drezúra – deti, ml., st. juniori, ml. jazdci, seniori
MSR Drezúra – ml. kone, pony
M ZSO Drezúra – deti, juniori, seniori
Rodinné výlety
Rozlúčka s letom
MSR Záprahy – H1, H2
Hubertus
Mikuláš

Zlaté Moravce a okolie z neba
V Obecnej knižnici Topoľčianky si môžete zakúpiť knihu Zlaté Moravce a okolie z neba s krásnymi fotografickými zábermi Zlatých Moraviec a okolia. Sú v nej zachytené aj fotografie Topoľčianok so zaujímavým popisom. Cena knihy je 15,00 €.

Autor: Paľo Čepček, Krása mladosti

FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky, Obec Topoľčianky

Krajské osvetové stredisko v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj
Pozývame Vás na vernisáž

X. ročníka
Medzinárodnej fotografickej výstavy,
ktorá sa uskutoční
v utorok 30. apríla 2019 o 19.00
v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach.
Na výstave budú prezentovať svoje práce český fotograf prírody
Jenda Havránek a členovia FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky.
Súčasťou vernisáže bude koncert hudobnej skupiny FORNAX.
Výstava sa uskutoční v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach
a bude otvorená v stredu 1. mája 8:00 - 18:00,
vo štvrtok 2. mája a v piatok 3. mája 17:00 – 19:00.

Recept starých mám

Zrodil sa nový talent
Na halových Majstrovstvách Slovenska v atletike, ktoré sa konali
3. marca v Bratislave v hale Elán na Pasienkoch, sa zúčastnila aj žiačka
8. ročníka našej školy Sofia Šlosiarová, ktorá je členkou oddielu ŠK ŠOG
NITRA. V kategórii starších žiačok vo vrhu guľou výkonom 11,98 m získala krásne 3.miesto. Blahoželáme!!!
Jozef Barát

Keltýš (kalkýš) pochádza
z Požitavia, kde sa tradične konzumoval v predveľkonočnom
pôstnom období.
Postup: Namočiť zrno (raž, pšenica alebo špalda) na 12 hod.
Vodu zliať (je vhodné ju vypiť ako
výživný obilninový výluh). Zrno
nechať klíčiť vo vlhku, kým nenarastú asi 1 cm dlhé klíčky (najlepšie na nakličovacej miske, ale nie
je to nevyhnutné).
Zrno pogniaviť valčekom na
cesto alebo pomlieť na mäsovom
mlynčeku. Zaliať vodou a dobre
„vyprať“. Vodu scediť do prázdnej

nádoby. Vypraté zvyšky obilia dať
domácej hydine alebo do kompostu.
Do zliatej „mliečnej“ vody pridávať múku a miešať, kým nedosiahneme konzistenciu približne
ako pri ceste na palacinky. Múka
môže byť biela alebo celozrnná,
ale pri celozrnnej je výsledný produkt menej sladký.
Cesto naliať do nádoby na pečenie tak, aby bola plná len spolovice (pri pečení sa cesto dvíha a
buble). Pečieme v rúre pri 200 °C,
kým nie je povrch zlatisto hnedý.
Dobrú chuť!

Ponúkame Vám inšpiráciu na Váš veľkonočný stôl

Veľkonočné judášky

Kresťanský pôvod dávajú tušiť menšie kysnuté buchtičky – judášky vytvorené zmotaním pásu z cesta. Ten má predstavovať povraz, na ktorom sa obesil Kristov zradca Judáš, jeden z jeho dvanástich
učeníkov.
Suroviny: 120 g maslo, 50 g krupicový cukor, 3 ks vaječný žĺtok, 1/4
liter mlieko, 30 g kvasnice, 500 g polohrubá múka, 1 štipka soľ, 1 PL
citrónová kôra, trochu maku
Pripravíme si kvások z kvasníc, trochy múky, cukru a mlieka. V mise
rozotrieme maslo, cukor a žĺtky a primiešame pripravený kvások. Zamiešanú masu osolíme a prisypeme citrónovú kôru, zvyšok múky a podľa
potreby dolejeme mlieko. Vypracujeme pevné, no vláčne cesto, ktoré
necháme prikryté vykysnúť. Vykysnuté cesto vyklopíme a tvarujeme
z neho dlhé tenké valčeky. Tie stáčame do špirál a kladieme na vymastený plech. Necháme chvíľu podkysnúť. Nakysnuté judášky potrieme
žĺtkom, posypeme makom a upečieme vo vopred vyhriatej rúre. Po vychladnutí môžeme rozkrojiť na dve polovice, natrieť maslom, marmeládou alebo medom a spojiť, alebo len pocukrovať a podávať vcelku.
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Beh oslobodenia 45. ročník
Medzi najvýznamnejšie podujatia, ktoré každoročne organizuje Obec Topoľčianky, základná škola (v minulosti i bývalá TJ
Tatran) v spolupráci s miestnymi
podnikmi, spoločenskými a záujmovými organizáciami, patrí Beh
oslobodenia Topoľčianok. V tomto roku už 45. ročník.
Prvý ročník sa konal poslednú
marcovú nedeľu v roku 1975. V 19
kategóriách štartovalo 223 pretekárov. Ozdobou boli pretekári
I. Kováč – majster ČSSR v behu na
1500 m, J. Lukáč – reprezentant
ČSSR v behu na 300 m prekážok,
M. Bartoš - majster ČSSR v chôdzi
na 50 km a ďalší atléti Dukly
Banská Bystrica. Tí sa dlhé roky
pravidelne zúčastňovali Behu
oslobodenia Topoľčianok a pod
vedením trénera Dušana Valenta
využívali tréningové možnosti
v našom parku a regeneračné zariadenia našej TJ.
Podujatie sa každoročne koná
v miestnom parku (raz bolo na
dostihovej dráhe) koncom marca, výnimočne v prvé dni apríla.
Účastníkmi behu počas 45-ročnej
histórie boli známi pretekári z celého Slovenska, napr. A. Barus,
M. Bečka, P. Zrasták, Ľ. Kováč,
M. Vanko, R. Štefko, R. Petro, J. Križák, I. Magyar a ďalší.
Medzi takými zvučnými menami sa za svoje výkony nemuseli hanbiť ani naši pretekári.
D. Gálik, J. Bielik, J. Šabík, R. Minár,
M. Minár, M. Kazík, V. Szegény,
Ľ. Kováč (majstrovstvá ČSSR v roku 1983 v behu na 10 000 m -12.

miesto), D. Solár , I. Kuča a mnohí
ďalší. Traja posledne menovaní
sa zúčastnili aj MMM v Košiciach.
Dušan Solár v roku 1984 časom
2:36,37 hod. obsadil 50. miesto.
Výsledkom pravidelného organizovania behu je i to, že vidíme v našom parku behávať mladších, ale i starších ľudí z celého
okolia. V kategórii rekreační bežci
sa oceňujú osobitne obyvatelia
Topoľčianok, čím chcú organizátori spopularizovať a pritiahnuť
domácich nadšencov k behu. Potešiteľné je, že naši bývalí účastníci podujatia - členovia oddielu
orientačného behu sa už niekoľko rokov aktívne zapájajú do organizovania Behu oslobodenia
Topoľčianok pod vedením Ing.
Dušana Richtera (VOS-TPK časomiera). Pri zrode behu stál Mgr.
Ladislav Šusták (bol zakladateľom
aj s Jánom Dolnákom), neskôr
Mgr. Jozef Barát a ďalší.
Rekreačný beh zažíva v posledných rokoch obrovskú popularitu. Masy amatérskych športovcov trávia svoj voľný čas na
bežeckých okruhoch, parkových
a lesných chodníkoch. Dôkazom
je nielen Beh oslobodenia, ale aj
ďalšie krásne bežecké podujatie
v našej obci počas dozrievania
mladých vín v novembri - Chateau Run Topoľčianky. Tento jedinečný beh píše svoju históriu od
roku 2016, spolu s Behom oslobodenia prilákajú do Topoľčianok
každoročne tisícku bežcov z celého Slovenska.
Jozef Barát

Z fotoarchívu organizátorov Behu oslobodenia

Z fotoarchívu organizátorov Behu oslobodenia

Výsledky 45. ročníka Behu oslobodenia Topoľčianok
30. marec 2019 - Park Topoľčianky
Muži (absolútne poradie, 12 km):
1. Branislav Šarkan (ŠK Kompas)
41:12 min, 2. Štefan Štefina (Omes.
sk) 43:01, 3. Jakub Mészáros (Levice) 44:02, 10. Mário Ondriaš
Topoľčianky, 48. Michal Kokles
Topoľčianky, 58. Boris Plesnivý
Topoľčianky, 67. Aaron Belmenen
Topoľčianky, 69. Michal Bielik Topoľčianky, 103. Marek Minár Topoľčianky, 111. Juraj Laktiš Topoľčianky, 119. Martin Dubaj, Topoľčianky

17:29 min
Muži- obyvatelia Topoľčianok,
4 km: 1. Juraj Balúch 17:55 min,
2. Miroslav Hudec 20:22 min,
3. Miroslav Beňovič 20:54 min,
4. Matej Ondriaš 21:21 min,
5. Martin Kokles 23:45 min, 6. Peter Borčin 23:53 min, Adam Ondriaš 25:23 min

Ženy (absolútne poradie, 12 km):
1. Barbora Brezovská (BMSC)
47:45 min, 2. Katarína Gundová
(Kamenec pod Vtáčnikom) 53:33,
3. Dagmar Vargová (AK Bojničky)
54:28, 21. Helena Beňová Topoľčianky 1:05:05

Ženy- obyvatelia Topoľčianok,
4 km: 1. Denisa Richter 21:11
min, 2. Jarmila Barátová 21:20
min, 3. Helena Ondriašová 23:28
min, 4. Jana Vicianová 23:36 min,
5. Zuzana Koklesová 23:45 min,
6. Zuzana Šprochova 24:59 min,
7. Gabriela Valkovičová 27:43 min,
8. Daniela Koklesová 29:00 min,
9. Zuzana Laktišová 31:09 min

Muži (absolútne poradie, 4 km):
1. Marek Baláž (AO Šaľa) 13:55 min
Ženy (absolútne poradie, 4 km):
1. Angelika Béberová (Húrky ZM)

MŠ chlapci 1. Matej Novota Zl.
Moravce, 2. Sebastián Ziman
Zl.Moravce, 3. Marco Ondrejka
To-poľčianky

MŠ dievčatá 1. Nina Laktišová
Topoľčianky, 2. Alexandra Sečkárová Zl.Moravce, 3. Ester Vančová
Senica
Žiaci (2011-2012) 1.Leonard Krajnovič Zl.Moravce, 2. Maxim Samko Topoľčianky, 3. Ján Štefaňák
Budča
Žiačky (2011-2012) 1.Simona
Havranová Tlmače, 2. Zara Farkašová Trnava, 3. Michaela Palaštyová Banská Štiavnica
Žiaci (2009-2010) 1. Dominik
Holý Trenčín, 2. Milan Húsenica
Topoľčianky, 3. Daniel Pivarči Zl.
Moravce
Žiačky (2009-2010) 1. Diana Čaládiková Zl. Moravce, 2. Stella
Hupková Partizánske, 3. Veronika
Harantová Partizánske
Žiaci (2007-2008) 1. Lukáš Černý
Bojničky, 2. Adrián Fico Zl. Morav-

ce, 3. Samuel Krepop Piešťany
Žiačky (2007-2008) 1. Sára Šebestová Partizánske, 2. Ema Benčatová Tlmače, 3. Dominika Kováčová Tlmače
Žiaci (2005-2006) 1. Natan Petrovič Nové Mesto nad Váhom,
2. Matúš Bariny Šenkvice, 3. Rajmund Hezký Šaľa
Žiaci (2005-2006) 1. Dorota Belicová Zl. Moravce, 2. Ivana Cigáňová Topoľčianky, 3. Daniela Halčinová Banská Štiavnica
Spolu štartovalo 594 pretekárov. V žiackych kategóriách 246
žiakov, z toho 90 detí MŠ. Detí a
žiakov z Topoľčianok (MŠ a ZŠ)
súťažilo spolu 110. Na trať pre
dospelých 12 km a 4 km vybehlo
348 bežcov. Počas 45- ročnej histórii behu to bol absolútny rekord
prihlásených pretekárov.
Jozef Barát
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EVIDENCIA OBYVATEĽST VA
MATRIKA ROK 2018
Počet občanov k 1. 1. 2018
2665
Počet občanov k 31. 12. 2018:
2687
z toho žien: 1 180, mužov: 1 111, deti a mládež do 18 rokov: 396
Priemerný vek:
43,49 roka
Deti do 15 rokov:
333
z toho dievčatá: 156, chlapci: 177,
Deti od 15 do 18 rokov:
63
z toho dievčatá: 28, chlapci: 35
Dospelí občania:
2 291
z toho ženy: 1 180, muži: 1 111
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská:
dospelí:
2 341
deti: 329
Národnosť česká:
dospelí:
11
Národnosť maďarská:
dospelí:
5
deti: 1
Národnosť iná:
dospelí:
0
Narodených celkom:
22
z toho chlapcov: 10, dievčat: 12
Zomrelo celkom:
31
z toho mužov: 15, žien: 16, dieťa: 0
Prihlásených občanov na trvalý pobyt
71
Odhlásených občanov z trvalého pobytu
40
V roku 2018 bol 15 občanom zrušený trvalý pobyt na návrh vlastníkov a občania boli prihlásení na trvalý pobyt na Obec Topoľčianky.
Najstarší občania: Helena Pechová, Mária Konopová, Karol Haspra, Pavlína Grossmanová, Mária Laktišová (zomrela 06.08.2018), Emília Pisoňová,
Rozália Krajčová, Vilma Vitteková, Božena Madudová, Barbora Mesková
(zomrela 07.01.2019), František Hrúzik, Anna Kordošová, Magdaléna Kreutzová, Paulína Mihóková (zomrela 20.08.2018), Helena Gajdošová, Jozef
Horváth, Emília Biháriová (zomrela 03.07.2018), Terézia Hasprová
Sobáše:
Obec Topoľčianky – matrikárka obce zapísala do knihy manželstiev
v Obci Topoľčianky 48 sobášov
z toho Topoľčianky: 28 cirkevných a 17 civilných sobášov
Hostie:
1 cirkevný sobáš
Žikava:
2 cirkevné sobáše
(z celkového počtu sobášov boli 2 sobáše našich štátnych občanov,
ktorí uzatvorili manželstvo s cudzincami.)
Z celkového počtu 48 sobášov bolo 16 sobášov občanov našej obce.
Šesť snúbencov s trvalým pobytom v našej obci uzatvorilo sobáš na
inom mieste.
Osobitná matrika: V roku 2018 bolo cez osobitnú matriku v Bratislave vybavených päť narodení.
Úmrtia: Matrikárka obce zapísala do knihy úmrtí občanov, ktorí
zomreli v obciach:
Topoľčianky: 8 úmrtí, Hostie: 5 úmrtí, Žikava: 2 úmrtia
Vypracovala: Mária Partlová, matrikárka

Nahliadli sme do matriky
november 2018 - marec 2019

Narodili sa:
Mia Mihóková, rodičia Diana Mihóková a Pavel Mihók, Partizánska
Lenka Mokrá, rodičia Jana Mokrá a Ján Mokrý, Moravecká
Martin Šútor, rodičia Martina Šútorová a Ján Šútor, SNP
Tomáš Pittner, rodičia Bc. Michaela Pittnerová a Lukáš Pittner, Vígľašská
Narodenie nahlásené z osobitnej matriky: (október)
René Hickel, rodičia Katarína Hickel a René Hickel, Vígľašská
Sobáš uzatvorili:
Jaroslav Mäsiar a Iveta Kováčová, 22.12.2018 v Pukanci
Ing. Štefan Bogyo a Monika Brandtová, 17.2.2019 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Barbora Mesková, Lipová, zomrela 7.1.2019
Kazimír Borčin, Pod Hájom, zomrel 12.1.2019
Klára Mistríková, Žitavanská, zomrela 31.1.2019
Mária Minárová, Partizánska, zomrela 10.3.2019
Alojzia Papová, Záhradnícka, zomrela 30.3.2019

Nie je to klam, ani čary
sú tu krásne sviatky jari .
Naplň sa láskou, pokojom
každučké srdce , každý dom!
Buďte verní starým zvykom,
nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča ,
vám líce slzou nezmáčal .
Kto rozum má – pochopí ,
slabučko vodou pokropí .
Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.
Ešte vínko, nie však moc,
tak veselú Veľkú noc !

Prehľad počasia za rok 2018
Priemerná teplota vzduchu

Vodné zrážky

Január
3,4 °C
39,0 mm
Február
0,4 °C
23,7 mm
Marec
3,8 °C
32,0 mm
Apríl
16,9 °C
44,3 mm
Máj
20,6 °C
55,9 mm
Jún
22,2 °C
64,9 mm
Júl
22,8 °C
53,0 mm
August
24,1 °C
19,6 mm
September
18,0 °C
69,8 mm
Október
13,6 °C
15,0 mm
November
7,3 °C
24,9 mm
December
1,2 °C
58,0 mm
Priemerná teplota vzduchu v našom regióne v roku 2018 bola
12,9 °C. V roku 2018 padlo na územie našej obce 500,1 litrov vodných
zrážok na m² vo forme dažďa a snehu.
Pre porovnanie:
Najnižšie a najvyššie zrážky za posledných 32 rokov
Rok 1990
452,8 mm
Rok 2010
975,0 mm
Rok 1992
454,2 mm
Rok 2013
812,8 mm
Rok 2003
467,4 mm
Rok 1994
740,6 mm

Prehľad počasia
za január - marec 2019

Január
Február
Marec

Priemerná teplota vzduchu v °C

- 0,7 °C
3,8 °C
7,9°C

Vodné zrážky litrov/m²

67,0 mm
3,5 mm
23,0 mm

– M. Šabík –
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