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Vážení spoluobčania
Neúprosne plynúci čas nás
znova preniesol do najkrajšieho
obdobia kalendárneho roka, ku
ktorému nepochybne patria
Vianoce.
Vianočné obdobie je v našich domovoch sprevádzané
nielen prítomnosťou rozsvietenej vianočnej jedličky či borovice, vôňou vianočného pečiva,
ale aj dodržiavaním zvykov
a tradícií našich predkov.
V tomto období si intenzívnejšie spomíname aj na svojich
blízkych, ktorí sú ďaleko, ale aj
na svojich blízkych, ktorí už žiaľ
nie sú medzi nami. Viem, že
mnohé miesta pri štedrovečernom stole, kde ešte nedávno
sedávali naši najbližší, zostanú
prázdne. Zostane prázdna stolička, nedotknutý príbor, ale
v našich srdciach a mysliach budú s nami.
Počas vianočných sviatkov
nerozmýšľame len o sebe,
o vlastných radostiach a vlastnom šťastí, ale aj o tom, čo po
sebe človek zanechá. Nie sú
nám ľahostajné osudy iných ľu-

dí. Máme príležitosť zamyslieť
sa, bilancovať končiaci sa rok,
prehodnotiť skutky i nenaplnené sľuby.
Spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach máme za sebou prvý rok
volebného obdobia 2018 –
2022, a tak môžeme tiež bilancovať, čo sa nám podarilo uskutočniť z plánovaných aktivít pre
zlepšenie komfortu života Vás našich spoluobčanov a čo nie.
Na toto bilancovanie si však
vyčlením priestor v prvom vydaní

Našich Topoľčianok v roku 2020,
kde Vás tiež oboznámim s prioritami a cieľmi pre budúci rok.
Chcem ešte využiť priestor
a poďakovať sa všetkým svojim
spolupracovníkom – pracovníkom obecného úradu, poslancom OZ, členom jednotlivých
komisií pri OZ za pomoc a spoluprácu v roku 2019.
Tiež ďakujem členom redakčnej rady Našich Topoľčianok za ich aktivitu a vytrvalosť
pri príprave jednotlivých vydaní. Je to ich zásluha, že nepretržite od roku 2003 sa v pravidelných intervaloch Naše Topoľčianky dostávajú do Vašich
domácností.

Juraj Mesko, starosta obce

Z fotoarchívu Miroslava Mihalika, Fotoklub FoTOP Topoľčianky

Poohliadnime sa za rokom 2019
Čas je jedným z rozmerov
nami poznateľného sveta. Odkedy si človek začal uvedomovať svoje ohraničenie týmto rozmerom, začal čas merať. Miery,
ktoré používal, vždy odrážali
stupeň jeho poznania sveta.
A hoci sa dnes hrdíme tým, ako
ďaleko vidíme do hlbín vesmíru,
do jeho minulosti či budúcnosti
alebo do hĺbky mikrosveta za
hranice častíc atómu, vždy sa

Milí spoluobčania, na záver
môjho príspevku Vám chcem
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 ten svoj
vysnívaný darček.
Osobitne chcem pozdraviť
našich chorých spoluobčanov
a zaželať im skoré uzdravenie.
Verím, že aj táto slávnostná
vianočná atmosféra im k tomu
pomôže.
Prajem Vám všetkým šťastné, veselé, pokojné a požehnané sviatky.

vraciame k prvotným mieram.
Tak ako ich vnímame svojimi pocitmi. Ako deti majú nekonečne
dlhý čas, kedy už budú Vianoce.
Ako má niekto stále dosť času na
povinnosti alebo keď nestíha, čo
si predsavzal. No a ešte neskôr
konštatuje, že ani sa nestačil obzrieť a už sú tu Vianoce.
Čas je preto človekom vnímaný v relativite. Rok 2019 má
posledné obdobie pred sebou, a

Z fotoarchívu Miroslava Mihalika, Fotoklub FoTOP Topoľčianky

tak môžeme povedať, aký nám
zostane v pamäti.
Je to predovšetkým rok, kedy nám bolo teplo. Teplotne
nadpriemerný rok aj nás prinútil
inak chápať prognózy zmien klímy. Už to nie sú len abstraktné a
vzdialené čísla vedcov. Už sa nás
to priamo dotýka. V tomto je rok
2019 iný, zmeny počasia sa nás
dotkli.
Pre slovenskú spoločnosť je
tento rok aj prebudením sa zo
sna ľahostajnosti. Toľko podvodov, klamstva a nespravodlivosti, ktoré tu bujneli toľko rokov
pre všeobecnú ľahostajnosť! Aj
preto má oslava tridsiatich rokov od Nežnej revolúcie takú
trpkú príchuť.
Dotkla sa nás aj tragédia neďaleko našej obce na ceste, po
ktorej mnohí z nás prichádzajú
domov. V obyčajnom autobuse
ukončilo svoju cestu toľko nevinných.
Aký bude nasledujúci rok?
Odpoveď vidím v tom, že

bude taký, akými budeme my.
V tomto kontexte mi utkveli slová talianskeho „Farára ulice“ –
Don Luigi Ciottiho - kňaza, ktorý
stavia do centra dôstojnosť, slobodu a život. Jeho príklad hovorí, že nemožno ostať bokom,
prizerať sa akoby z okna. Jeho
slová o dvoch nebezpečných
postojoch v spoločnosti sú priame a pravdivé aj pre nás tu
v tomto kúsku Slovenska.
Neutrálnosť, byť ani – ani ( u nás
sa hovorí byť neslaný - nemastný). A šomravosť - na verejnosti
ticho, ale v súkromí súdiť, ohovárať, útočiť a zjednodušovať.
(Zdroj: Aktuality.sk, J. Barborák)
Aj posolstvo Vianoc je o zodpovednosti – Boh sa zveril do
rúk Márie a Jozefa. Hľa, aj malí
tohto sveta dokážu zmeniť budúcnosť. Máme šancu každý
svojím spôsobom zmeniť svoj
svet. Máme vieru, nádej a lásku.
Je v každom človeku. Dostali
sme ich a máme možnosť ich
posielať ďalej.
Poďme teda s vierou, nádejou a láskou do roka 2020.
Za redakciu R. Kazík
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie XII.)
Adela Zichy (1788 – 1839) bola
uhorskou šľachtičnou a manželkou
topoľčianskeho zemepána Jána Nepomuka Keglevich de Buzin.
Genealógia a rodina
Adela Zichy sa narodila
15.9.1788 vo Viedni ako šieste
z jedenástich detí štátnika, politika a krajinského hodnostára
Karola Zichyho a jeho manželky
Anny Márie von Khevenhüller-Metsch. 12.11.1805 sa vo Viedni
vydala za svojho druhostupňového bratranca grófa Jána Nepomuka Keglevicha. Manželstvo zostalo bezdetné. Adela bola členkou
najvyššieho šľachtického katolíckeho ženského rádu v monarchii
- dáma rádu Hviezdneho kríža
– Ordinis Stellatae Crucis Domina. Rád Hviezdneho kríža založila
v roku 1668 cisárovná Eleonóra ako duchovno - charitatívne
bratstvo pre šľachtičné, ktorého
funkciu predstavenej zastávali
manželky cisárov. Adela Zichy tiež
zastávala funkciu Palastdame –
prestížneho úradu dvornej dámy
v habsburskej monarchii.
Najmilšie dieťa grófa Karola
Zichyho
Adela bola najmilším dieťaťom Karola Zichyho. Karol Zichy
bol jedným z najvýznamnejších
členov rodu Zichy. Narodil sa
v roku 1753 v Bratislave a postupne zastával viaceré vysoké
funkcie v Uhorsku a v monarchii.
Okrem iného sa v roku 1808 stal
rakúskym štátnym a konferenčným ministrom, ktorým bol až do
svojej smrti v roku 1826, v roku

1809 bol ministrom obrany a v rokoch 1813-1814 ministrom vnútra. Adela bola súčasníkmi pokladaná za peknú dámu so živým
temperamentom. Rada a veľa
hovorila, v spoločnosti vždy chcela a aj vedela, ako byť stredobodom pozornosti. Bola pripútaná
k manželovi, ale i keď milovala
domáckosť, často sa objavovala
aj na verejnosti. Verne stála po
boku svojho manžela pri plnení
jeho pracovných a spoločenských
povinností vo Viedni, v Bratislave,
a v Tekovskej župe - v Topoľčiankach a Zlatých Moravciach.
Milovníčka zvierat
Adela milovala zvieratá, pretože nemala vlastné deti. Spoločnosť jej robili psíkovia, opička
a papagáj. V jej dobe stál neďaleko zámku v Topoľčiankach aj
majer, kde sa chovali viaceré
zvieratá ako ovce, kravy a iné,
ktoré mala tiež rada. K atrakciám
v parku v Topoľčiankach patril aj
chov medveďov. V roku 1826 sa
však odohral nešťastný incident,
pri ktorom medveď roztrhal malú
dcérku mlynára, v dôsledku čoho
dal gróf Ján Nepomuk príkaz
Adeline medvede ihneď zastreliť.
Humanitate in omnes clara
Začiatkom 20. rokov 19. stor.,
po klasicistickej prestavbe zámku,
sa manželia Ján Nepomuk Keglevich a Adela Zichy presťahovali
z Viedne do Topoľčianok. Zámok
sa stal ich novým, útulným domovom, ale pre jeho krásu a pre
krásu blízkeho parku aj hojne
navštevovaným ich príbuznými,
priateľmi, politikmi a cestovateľ-

FS Topoľnica informuje
Členovia FS Topoľnica ďakujú všetkým svojim priaznivcom za podporu. Teší nás, že aj tento rok sme mohli privítať a potešiť návštevníkov
Topoľčianok pri príležitosti Folklórnych slávností a Vinobrania. Chceme
poďakovať Obci Topoľčianky, ZO SZZ Topoľčianky, OZ Park Topoľčianky
a všetkým dobrým ľuďom, ktorí pomohli toto podujatie zorganizovať.
Dúfame, že naše folklórne pásmo „Po oberačkách“ potešilo všetkých
milovníkov folklóru. Do budúceho roka si pre vás pripravujeme nové
piesne a oprášime staronové folklórne pásmo „Dranie kôr“, ktoré budete môcť vidieť v rámci kultúrneho leta a na folklórnych slávnostiach.
V roku 2020 oslávime 60 rokov existencie Folklórnej skupiny Topoľnica. Všetci naši priaznivci a milovníci folklóru sa môžu tešiť na viacero
projektov, ktoré pripravujeme pri tejto príležitosti. Sme veľmi radi, že
projekt - kúpa akordeónu - bol úspešný a podarilo sa nám za pomoci
dotácií z Nitrianskeho samosprávneho kraja a Obce Topoľčianky zakúpiť nový akordeón. Najbližšie nás môžete vidieť na
akciách poriadaných obcou
počas fašiangového obdobia v budúcom roku.
FSk Topoľnica

www.facebook.com/FS-Topolnica

KÚPA AKORDEÓNU
REALIZOVANÁ S FINANČNOU
PODPOROU NITRIANSKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
A OBCE TOPOĽČIANKY.

mi. Do dejín Topoľčianok sa grófka Adela zapísala aj vďaka svojej
obetavej službe počas cholerovej
epidémie, ktorá v lete roku 1831
postihla celé Uhorsko. Napriek
tomu, že príbuzná jej odporučila
odísť do bezpečia do Viedne, sa
Adela rozhodla zostať pri svojom manželovi v Topoľčiankach.
V porovnaní s veľkým množstvom úmrtí v iných obciach regiónu v Topoľčiankach na choleru
zomrelo iba 6 ľudí. Tento nízky počet obetí sa pripisoval proticholerovým opatreniam grófa Jána
Nepomuka. Gróf osobne navštevoval chorých v ich obydliach,
prinášal im liek pripravovaný jeho
manželkou Adelou, uzdraveným
nechal dávať potraviny a nápoje.
Vďaka úspechom v boji proti cholere sa v Topoľčiankach zastavila
aj benátska expedícia lekárov na
čele s Martinom Steerom, ktorí
mali v Uhorsku a Poľsku študovať
proticholerové postupy.
Grófka Adela zomrela 17. 1.
1839 vo Viedni na ochorenie srdca. V posledných rokoch života
sa venovala rodinným záležitostiam, hospodárstvu a milovaným
kvetom. Pochovaná je v kryptách
pod Kostolom sv. Kataríny v Topoľčiankach.
Svedectvom veľkej úcty zo
strany manžela a zároveň spoločenského postavenia jej rodiny
je jej jedinečný náhrobok umiestnený v zadnej časti lode kostola.
Je zložený z podstavca zo sivého
mramoru, na ktorom je umiestnená socha ženy v nadživotnej
veľkosti, ktorá nepredstavuje ná-

boženský motív. Náhrobok pochádza z roku 1839 a autorom sochy je významný rakúsky sochár
a maliar Hanns Gasser.
Na podstavci je latinský nápis v preklade v tomto znení: „Tu
odpočíva Adela Zichy, milovaná
dcéra grófa Karola Zichyho, v šťastí
aj nešťastí osvedčeného služobníka
troch cisárov, 33 rokov 2 mesiace
5 dní verná manželka grófa Jána
Nepomuka Keglevicha, komorníka a skutočného tajného radcu,
hlavného župana Tekovskej župy
a uhorského kráľovského pohárnika. Žena známa ľudskosťou voči
všetkým, nežnosťou voči svojim,
vrúcnou zbožnosťou voči Bohu.
Zomrela 17.1.1839. Žila 50 rokov
a 2 mesiace.“ (pozn. v skutočnosti
50 rokov a 4 mesiace).
Ing. Ivan Lukáč,
Historický klub OZ Park Topoľčianky

Dychová hudba Podhrušovan na cestách

V letných mesiacoch od 26. júna do 1. júla sa členovia Dychovej
hudby Podhrušovan posilnení aj o muzikantov z okolitých obcí zúčastnili zájazdu vo francúzskom meste Villefranche-de-Rouergue, kam
zavítali na pozvanie súboru Mažoretky Liviana z Bratislavy. Počas trojdňového festivalu konajúceho sa v tomto meste sme spomínaný súbor
doprevádzali pri viacerých príležitostiach, vyvrcholením bol sobotňajší veľkolepý sprievod ulicami mesta za doprovodu alegorických vozov
a všetkých zúčastnených súborov a kapiel.
Našou snahou bolo nielen vidieť kus sveta, ale zároveň svojimi
výkonmi aj dôstojne reprezentovať našu obec, región a celú našu domovinu. Celý zájazd bol spojený aj s jednodňovou zastávkou v prímorskom letovisku Nice, kde sme si do sýtosti mohli užiť krásy a čaro francúzskej riviéry. Vďaka patrí všetkým zúčastneným, na týchto pár dní
nám zostalo skutočne kopec nezabudnuteľných zážitkov a spomienok.
Peter Kotora, kapelník DH Podhrušovan
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Výstava ovocia, zeleniny
a okrasných rastlín 2019

Dotácia z verejných zdrojov
Fondu na podporu umenia
V roku 2019 boli poskytnuté Obecnej knižnici Topoľčianky finančné prostriedky z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v projekte „Akvizícia knižničného fondu Obecnej knižnice Topoľčianky“ vo
výške 1 000,- €. So spolufinancovaním Obcou Topoľčianky vo výške
309,60 € sme z projektu zakúpili 130 ks kníh v hodnote 1 326,43 €.
Celkovo bol knižničný fond v roku 2019 obohatený o 204 ks nových knižných titulov v celkovej hodnote 2 019,85 €. Obec Topoľčianky
uvoľňuje z rozpočtu každoročne 1 000,- € na nákup kníh. Veľké poďakovanie patrí Fondu na podporu umenia a taktiež našej obci za finančné prostriedky, vďaka ktorým majú možnosť čitatelia čítať nové knihy.

Kalendár podujatí v Topoľčiankach
Pozývame Vás ...
Autor foto p. Ivan Kĺbik

Aj v tomto roku ZO SZZ Topoľčianky usporiadala v spolupráci s OcÚ
Topoľčianky tradičnú výstavu ovocia, zeleniny a okrasných rastlín,
ktorá sa konala v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach v dňoch 5.7.10.2019. Výstavy sa zúčastnili záhradkári a občania z 10 obcí a miest
z okolia, mali sme možnosť vidieť 177 ks exponátov ovocia, 19 kolekcií zeleniny a 13 samostatných expozícií (bonsai, včelárstvo, citrusové
plody, hrozno, aranžmány, poľnohospodárstvo, kolekcie ovocia, okrasných rastlín a výtvarné práce detí základnej a materských škôl), ktoré
spestrili výstavu.
Posúdenie exponátov výstavy vykonala odborná komisia. Oblasť
zeleniny vzhľadom k rozmanitosti druhov a kvalitatívnej vyrovnanosti
jednotlivých kolekcií bola ohodnotená jednotne pre všetky kolekcie
bez určenia 1., 2., 3. miesta pestovateľským uznaním a vecnou cenou.
Boli ocenené nasledovné exponáty:
Jablká: 1. miesto Juraj Sámel, Žitavany, odroda Rubinola
2. miesto Jozef Bielik, Chyzerovce, odroda Golden Delicious
3. miesto Ing. Vladimír Fiala, Topoľčianky, odroda Pinova
Ďalej bolo ocenených pestovateľským uznaním za jablká 9 vystavovateľov a 7 za kolekcie jabĺk. Odborná komisia rozhodla oceniť pestovateľským uznaním 6 vystavovateľov za iný druh ovocia.
Kolekcie jabĺk:
1. miesto Štefan Kordoš, Žitavany
2. miesto Jozef Bielik, Chyzerovce
3. miesto Ladislav Siklienka, Topoľčianky
Hrušky: 1. miesto Ing. Jaroslav Hrdlovič, Topoľčianky, odroda Lucasova
2. miesto Štefan Orolín, Žitavany, odroda Konferencia
3. miesto Ladislav Supek, Topoľčianky, odroda Dicolor
V súťaži Jablko roka 2019, ktorú hodnotili návštevníci výstavy, vyhralo jablko odroda Melodie od pestovateľa Dobroslava Filina, Hostie.
Posledný deň výstavy bol vyhradený pre návštevu detí z miestnej
základnej a materských škôl, ktoré mali možnosť aj vyskúšať tradičné
spracovanie kukurice, alebo ochutnať a porovnať rôzne odrody jabĺk.
Aj takouto formou ich chceme pritiahnuť k aktivite v záhradkách.
Výbor základnej organizácie touto cestou ďakuje všetkým vystavovateľom za jednotlivé exponáty, všetkým, ktorí pomáhali s prípravou
výstavy, sponzorom a spoluorganizátorovi výstavy Obci Topoľčianky.
Výbor ZO SZZ Topoľčianky

Prehľad počasia za jún - november 2019
Priemerná teplota vzduchu

Vodné zrážky

Jún
24,4 °C
42,4 mm
Júl
23,2 °C
71,2 mm
August
22,9 °C
34,8 mm
September
16,8 °C
40,0 mm
Október
12,7 °C
9,8 mm
November
9,6 °C
96,1 mm
Mimoriadne teplý bol tohoročný mesiac november, ktorý vykazuje
9,6 °C. Za posledných 33 rokov, čo sledujem počasie, bol teplejší november len v roku 2000, kedy bola priemerná teplota vzduchu 10 °C.
Boli aj mínusové novembre v rokoch 1988 (- 2,5 °C) a 1998 (- 0,3 °C).
Zrážky boli nepostačujúce, až na mesiac november, keď napršalo
96,1 mm.

M. Šabík

26.12.2019 Štefanská zábava na Tatrane (Tatran Šport, s.r.o.)
26.12.2019 Štefanská zábava v DKS, hrá HS Kašubovci, org. PM Mont
31.12.2019 Vatra samostatnosti a Silvestrovský ohňostroj,
centrum obce o 18:30 hod.
1.1.2020 Novoročný koncert Vokálneho kvarteta Decórum, farský kostol
2.1.2020 Detský farský ples, DKS
4.1.2020 Farský ples, hrá DJ Matúš Turza, DKS
10.1.2020 Ochutnávka mladých vín vinohradníkov Topoľčianok, DKS
11.1.2020 Ples športovcov, DKS, usporiadateľ ŠK Topoľčianky
18.1.2020 Záhradkársko-vinohradnícke posedenie,
DKS, usporiadateľ ZO SZZ
25.1.2020 Rodičovská zábava, hrá Hudobná skupina FORMAT, DKS
30.1.2020 Detský karneval a súťaže detí MŠ SNP Topoľčianky, DKS
8.2.2020 Ochutnávka zabíjačkových špecialít a fašiangový
kultúrny program, centrum obce
16.2.2020 Venček žiakov VIII. ročníka ZŠ Topoľčianky
22.2.2020 Fašiangový sprievod obcou s FSk Topoľnica a DH Podhrušovan
22.2.2020 Fašiangová zábava, hrá DJ Mandy, DKS
25.2.2020 Fašiangové posedenie členov OZ Seniorklub Topoľčianky, DKS
29.2.2020 Parlamentné voľby, voľby poslancov do NR SR
7.3.2020 VČS ZO SZZ, DKS
15.3.2020 Hodnotiaca členská schôdza MS SČK a divadelné
predstavenie, DKS
22.3.2020 VČS, Urbársky spolok, DKS
28.3.2020 VČS DHZ Topoľčianky, DKS
28.3.2020 Beh oslobodenia Topoľčianok, 46. ročník, miestny park
3.4.2020 Starostovská kvapka krvi, DKS
25.4.2020 Ochutnávka vín, vyhodnotenie, ZO SZZ, DKS
Betlehemské svetlo je symbolom pokoja, lásky, mieru
a porozumenia. Príďte si aj Vy odpáliť plamienok do
Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach.
Svetielko slávnostne odovzdáme 23.12. 2019 na
večernej sv. omši.
24.12. 2019 sa na Vás tešíme medzi 13:00 – 16:00 hod.
Skauti z Topoľčianok

v prípade akýchkoľvek zmien sa všetko dozviete cez obecný rozhlas

Veselé Vianoce chceme vám priať,
nech človek človeka stále má rád.
Nech srdcia naplnené láskou rozžiaria váš dom,
keď uprostred izby stojí vianočný strom.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom
a láska prevláda nad nemilým slovom.
Požehnané Vianoce a šťastný nový rok
Vám želá redakcia Našich Topoľčianok
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Komunálne odpady - ako ďalej?
Ako si mnohí z vás určite všimli, niečo sa deje. To niečo sa deje okolo komunálnych odpadov a nakladaní s nimi. Zovšadiaľ počúvame o
tom, ako je nutné odpady triediť, znižovať množstvo komunálneho
odpadu, zvyšovať poplatky a starať sa o naše životné prostredie, aby
tu mohli žiť aj generácie po nás. Inak tomu nie je ani u nás v Topoľčiankach. Terajší stav nie je dlhodobo udržateľný, a preto sa snažíme
vymyslieť a nastaviť systém nakladania s odpadmi tak, aby sa čo najviac znížilo množstvo vyprodukovaného odpadu na území našej obce.
V uplynulom období prebiehali aktivity na zistenie čo najvernejšieho obrazu o nakladaní s odpadmi v obci. Bol to dotazník, ktorý bol
distribuovaný do každej domácnosti v tlačenej forme, ale občania mali
možnosť ho vyplniť aj v elektronickej podobe. Dotazník vyplnilo 388
domácností. Na základe jeho výsledkov komisia životného prostredia
vypracovala návrh opatrení, ktoré predložila poslancom OZ a vedeniu obce. Tento návrh bol taktiež rozoslaný do všetkých domácností.
Ďalším dôležitým krokom bolo zvolanie verejného zhromaždenia občanov, kde mohli diskutovať a pripomienkovať tento návrh. Na zhromaždení sa zišlo približne 60 občanov, ktorí sa aktívne zúčastňovali
diskusie. Výsledkom bola zhoda na tom, že obec nemôže doplácať za
odpady a musia sa prijať také opatrenia, aby množstvo odpadu bolo
čo najnižšie. Čím menej odpadu vznikne, tým menšie poplatky bude
platiť obec a prirodzene aj občan.
Jednou z pripomienok bola aj požiadavka väčšej informovanosti o nakladaní s odpadmi. Veľa ľudí nevie, čo a ako triediť, kde a kedy
môže vyviezť drobný stavebný odpad, konáre, sklo, použité oleje, nábytok... Obec a komisia životného prostredia sa bude snažiť toto zlepšiť a počas roka prinášať informácie či už v obecných novinách formou
letákov, hláseniami v miestnom rozhlase a inými formami oboznamovať občanov. Lebo príslovie hovorí: „Opakovanie je matka múdrosti“.
Hlavnou motiváciou pre obyvateľov našej obce mal byť fakt, že čím
viac odpadu vytriedia, tým menej sa dostane do zmesového komunálneho odpadu a obci sa znížia náklady na zber a prepravu zmesového
komunálneho odpadu. Keďže triedený zber je „ZDARMA“, mali by to
obyvatelia využiť v čo najväčšom rozsahu, aby sa to odrazilo v miestnom poplatku za komunálne odpady, ktoré platia obci. Všetko, čo vyseparujeme, teda žlté, modré a čierne vrecia zberová spoločnosť odvezie
bezplatne, teda nič nás ani obec to nestojí! Správne triediť odpad nie
je vôbec také zložité, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Chce to len
trochu času a hlavne ochotu triediť odpad. Je dôležité, aby sa triedený
zber stal každodennou súčasťou nášho života. Pri triedenom zbere sa
nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Len správne vytriedený odpad na
jednotlivé zložky možno recyklovať, opätovne spracovať na výrobky,
materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ DO VRIEC
Zber plastov – žlté vrecia
Patria sem: PET fľaše, plastové obaly a plastové výrobky, plastové obaly z drogérie, igelitové vrecká a tašky, obalové fólie, polystyrén a pod.
Do tohto vreca patria aj kovové plechovky od nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky a pod. Konzervy a plechovky ukladať len čisté bez zvyškov jedál.
Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené tak, aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu vreca.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrs-
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Mgr. Monika Budaiová – výrobno-technický riaditeľ ZsVS, a.s.

tvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami),
obaly od nebezpečných látok, podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Zber papiera – modré vrecia
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy (bez väzbového obalu),
listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier
a pod.
Papier, krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do vriec tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu alebo zviazané v balíkoch.
Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou
fóliou, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM),
TETRAPAKY – čierne vrecia
Viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod. Všetky VKM je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky potravín.

Zber skla - zelené zberné nádoby
Rozmiestnené v obci - Ulica Cintorínska (Dom smútku), Dlhovského (bytový dom), Hlavná (Dom služieb), Holešovská, Litoměřická (ZŠ),
Mlynská, Parková, SNP (MŠ), Športová (štadión), Vígľašská.
Patria sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtové sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš,
žiarovky, žiarivky, obrazovky, sklo znečistené zeminou, farbami, potravinami a pod.
Drobný stavebný odpad - sa uskutočňuje formou množstvového
zberu. Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na obecnom úrade do
veľkoobjemového kontajnera, preto je potrebné vopred kontaktovať
zamestnancov obecného úradu.
Patria sem: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky,
sadrokartón a pod.
Nepatria sem: sklo, kovy, plasty, papier a lepenka.
Zber jedlých olejov a tukov - odovzdávajú sa do označenej nádoby
umiestnenej na dvore za obecným úradom.
Paria sem: olej vo fľašiach, ktoré môžu byť priamo od oleja alebo
od minerálnych vôd.
Nepatria sem: motorový olej, oleje s rôznymi prímesami.

Zber šatstva - kontajnery sú rozmiestnené v obci - Ulica Cintorínska,
Dlhovského (bytový dom), Hlavná (obecný úrad), Holešovská, Litoměřická (ZŠ), SNP (MŠ),Športová (štadión), Vígľašská.
Patria sem: použité textílie a odevy (pánske, dámske, detské, lôžkoviny a iný domáci textil, topánky, tašky (topánky iba v pároch, nezničené),kožené a kožušinové odevy, doplnky k oblečeniu (čiapky, šály
a pod.)
Obec ponúka občanom možnosť pomoci pri väčších objemoch odpadov, a to prostredníctvom objednania si dopravy
Topoľčiankach
– multikára, resp. pristavenie traktorovej vlečky. Uvedenú službu si môžu občania objednať na telef.č. 037 6301222.
Obec robí a bude robiť všetko preto, aby bola nápomocná
vám občanom, ale zároveň vás žiada, aby ste neboli ľahostajní
k miestu, kde žijete a aktívne priložte ruku k dielu. Tak ako si
chránime a staráme sa o naše domácnosti a záhrady, pokúsme
sa tak pristupovať aj k verejnému priestranstvu na území našej
obce. Buďme hrdí na to, čo tu máme a nedajme si to ničiť a kaziť nezodpovednými občanmi z našej obce ako aj z okolitých
obcí. Nebojme sa takýchto občanov nahlásiť, veď nikto nie je
rád, keď musí po niekom upratať a ešte za to aj zaplatiť.
Za komisiu životného prostredia
Karel Poštulka
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Zo zápisnice zo šiesteho zasadnutia OZ v Topoľčiankach
konaného dňa 20. júna 2019
V bode č. 1 a 2 Procedurálne časti - program a komisie
V bode č. 3 Rôzne:
- Starosta - pogratuloval riaditeľkám MŠ a riaditeľovi ZŠ, všetci traja
uspeli vo výberovom konaní na nové funkčné obdobie
- JUDr. Oravcová - vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase o zákaze
pálenia, bioodpad pri potoku Leveš, parkovisko pri 24-bytovke, rozvoz obedov z Tatranu, 18 b.j - nerealizujú žiadne udržiavacie práce,
žiadne opravy
Poslanci uložili Komisii výstavby, územného plánovania, bytov a verejnoprospešných služieb pri OZ skontrolovať stav 18 b.j. a navrhnúť
spôsob ich odstránenia
- p. Čepcová - jarky pred rodinnými domami na Hlavnej ulici sú zahádzané, voda nemá kadiaľ odtekať, jarky sú zavážané a budujú sa
parkovacie miesta, vypúšťajú sa aj splaškové vody, sťažnosť na prevádzku podnikania s drevom – prašnosť a hlučnosť
- p. Koristová – areál Tatran - opadáva omietka na hlavnej budove, budova garáže, vodárničky a regeneračného zariadenia sú v zlom stave
V bode č. 4 Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
Poslanci vzali na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 – odporučenie uzavrieť schválením bez
výhrad. Poslanci schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 109 945,78 EUR a Záverečný účet Obce Topoľčianky za rok 2018 a celoročné hospodárenie
obce za rok 2018 bez výhrad
V bode č. 5 Poslanci vzali na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2018
V bode č. 6 Poslanci vzali na vedomie Správu o plnení rozpočtu Obce
Topoľčianky za 1. štvrťrok 2019
V bode č. 7 Poslanci schválili úpravu rozpočtu: Rozpočtové opatrenie
č. 3/2019
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, povolené
prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov o sumu 187 572,45 eur,
pričom rozpočet ostáva naďalej vyrovnaný:
príjmy = výdavkom = 2 325 890,92 €
V bode č. 8 Poslanci schválili Návrh poradovníka na nájomné byty
V bode č. 9 Poslanci schválili Návrh opakovaného uzatvorenia nájomných zmlúv v 18-bytovom dome SNP č.7 a SNP č.9
V bode č. 10 Poslanci schválili Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na
2. polrok 2019
V bode č. 11 Poslanci schválili Účtovnú závierku TATRAN ŠPORT s.r.o.
k 31.12.2018. Suma nákladov za rok 2018 vo výške 49 753,52 €, suma
výnosov v roku 2018 je 40 834,29 €, hospodársky výsledok za rok 2018
je - 8 919,23 €
V bode č. 12 Poslanci schválili VZN č. 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú
úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni
V bode č. 13 Žiadosti občanov a organizácií
- Ing. Helena Petrovičová - žiadosť o schválenie požiadavky na zhotovenie striešky oproti RD na Mlynskej ulici - neschválené
- Marcela Lazíciusová - žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na
pozemok - neschválené
- Rastislav Baláž - žiadosť o kúpu pozemku o výmere 64 m2 - neschválené
- Peter Valkovič - žiadosť o odkúpenie pozemku v rozlohe cca 30 m2
- neschválené
- Ing. Ivana Vaškovičová - žiadosť o uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom pravidelného stretávania záujemcov
o relaxačné cvičenie jogy - schválené
V bode č. 14 Interpelácie poslancov
- p. Minár – návrh vypracovať VZN a zakomponovať do neho šírku
vjazdov do rodinných domov maximálne na dve parkovacie miesta,
realizácia osvetlenia priechodov, návrh určiť jednu osobu na OcÚ,
ktorá by prejednávala priestupky – svojvoľné spaľovanie bioodpadu
- Ing. Siklienka – návrh na zriadenie kompostárne, nakladanie s komunálnym odpadom
- Mgr. Orlík –vybudovať prístrešok zastávky pri ZŠ
Zo zápisnice zo siedmeho zasadnutia OZ v Topoľčiankach
konaného dňa 19. septembra 2019
V bode č. 1 a 2 Procedurálne časti - program a komisie
V bode č. 3 Rôzne
- JUDr. Gräffová - k výpovedi zmluvy s pánom Lazíciusom
- Ing. Koristová - informácie o hospodárení Tatran Šport s.r.o.

- JUDr. Oravcová - výstavba chodníka na trase Lipová - Mlynská, Tekovská - Machulinská, nebezpečné parkovanie na Lipovej ulici
- p. Poštulka - rozšírenie Žikaveckej cesty, spaľovanie bioodpadu
- Mgr. Barát - v škole havarijný stav - problém s kotolňou, je potrebná
výmena hlavnej automatickej riadiacej jednotky, ktorá je nefunkčná
- Ing. Mokráň - potok Leveš je silne zarastený veľkými porastmi, osloviť
povodie
V bode č. 4 Poslanci vzali na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce
za 1. polrok 2019
V bode č. 5 Poslanci vzali na vedomie Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Topoľčianky k 30. 6. 2019
V bode č. 6 Poslanci schválili Konsolidovanú výročnú správu Obce Topoľčianky za rok 2018
V bode č. 7 Poslanci schválili žiadosť nájomníkov v 16BJ o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
V bode č. 8 Poslanci schválili zámer prenajať nebytové priestory v obvodnom zdravotnom stredisku Topoľčianky
V bode č. 9 Poslanci schválili úpravu rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č.
5/2019. Rozpočet ostáva vyrovnaný: príjmy = výdavkom = 2 485 810,88 €
V bode č. 10 Žiadosti občanov a organizácií
- Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej - žiadosť o uzatvorenie novej Zmluvy o nájme nebytových priestorov v DKS na školský rok
2019/2020 za účelom vedenia tanečného krúžku pre deti - schválená
- M. Gašparík - sťažnosť na nadmerný hluk na Ul. Kopaničky hlučnou
hudbou
V bode č. 11 Interpelácie poslancov
- Ing. Siklienka PhD. - problém spaľovania biologicky rozložiteľného
odpadu - podľa Zákona o odpadoch sa jedná o priestupok, spadá to
pod kompetenciu obce, obec môže vydať sankciu až do 1500 €, nové
VZN o poplatkoch za KO a problematika o nakladaní s odpadom
- Mgr. Orlík - vysporiadať pozemky na štadióne pod budovami aj pod
športoviskami
Plné znenie zápisnice je možné získať na OcÚ alebo na internetovej
stránke obce. Zo zápisníc skrátený prehľad pripravil R. Kazík

Topoľčianky majú
Majstrov Slovenska
Dobrovoľný hasičský zbor Topoľčianky sa 30. júna 2019 zúčastnil
na Majstrovstvách Slovenska Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré
sa konali v Kysuckom Novom Meste. Súťaž sa skladala z dvoch disciplín,
a to zo štafety 80x50 metrov a požiarneho útoku s vodou.
DHZ Topoľčianky reprezentovali muži aj ženy, keďže oba tímy
úspešne porazili súperov v Zlatomoravskom okrese aj Nitrianskom kraji, ktoré majstrovstvám predchádzali. Pre mužov išlo o desiatu účasť na
Majstrovstvách Slovenska DHZ od roku 2001 pod vedením Jaroslava
Orolína, nakoľko sa konajú každý druhý rok.
Tento rok však bol nielen jubilejný, ale aj prelomový. Muži sa po dlhých rokoch tréningu a obety stali Majstrami Slovenska. Doteraz mali
na konte 4 strieborné medaily, trikrát skončili na bronzovej priečke
a ušlo sa im aj šieste a ôsme miesto. Ženy sa prebojovali na Majstrovstvá Slovenska štvrtý raz a odniesli si domov krásne šieste miesto.
Gratulujeme.
Michaela ČULÍKOVÁ
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MICHAELA NEMCOVÁ
- vicemajsterka sveta vo wellness fitness
Redaktori Našich Topoľčianok
sa opýtali fitnessky Michaely (našej
rodáčky a obyvateľky), ako vyzerala jej príprava a cesta za vytúženým
cieľom. Prinášame Vám odpoveď,
zážitky a pocity z tejto etapy jej života.
Fitnessu sa venujem 4 a pol
roka. Tento rok som nemala v pláne súťažiť, no nakoniec 3 týždne
pred prvou súťažou som sa rozhodla, že to skúsim. Tentokrát
som sa rozhodla pripraviť úplne
sama a musím povedať, že to
bola moja najlepšia
príprava.
Prvá súťaž Tatranský pohár sa
konala v Poprade, kde sa mi podarilo získať krásne druhé miesto.
Toto umiestnenie ma presvedčilo
o tom, že skúsim aj ďalšie súťaže.
Tak som pokračovala v príprave
a druhou súťažou, ktorá sa konala v Dolnom Kubíne, som sa
mojím víťazstvom nominovala
na majstrovstvá sveta. Mala som
neuveriteľnú radosť z 1. miesta
a ešte väčšiu radosť, keď som sa
dozvedela, že si ma vybrali ako

reprezentantku Slovenska. O dva
týždne na to sa konal GRAND PRIX
v Piešťanoch, kde sa mi opäť podarilo vyhrať a potvrdiť tým moju
nomináciu na svet. Bol to neopísateľný pocit. Šťastie a radosť
z toho, že som najlepšia wellness
fitnesska na Slovensku a k tomu
som dostala možnosť postaviť sa
na svetové pódiá medzi tie najlepšie wellness fitnessky na SVETE. Bola som dojatá. No nemohla
som strácať čas, a tak moja príprava pokračovala. Majstrovstvá
sveta sa konali po 20 rokoch na
Slovensku a to v našom hlavnom
meste Bratislava. Bola som plná
emócií, nedá sa slovami opísať,
čo v tom momente prežívate.
Forma sa podarila, bola to moja
životná forma! Už mi len ostávalo
užiť si to a dať zo seba maximum.
A tak aj bolo. Dievčatá boli krásne
a mali neskutočné postavy, takže
som bola šťastná už len preto, že
som hodná toho stáť s nimi na
jednom pódiu. No a potom to prišlo, vyhlásenie výsledkov a ja som

Nahliadli sme do matriky
jún - november 2019

Narodili sa:
Alžbeta Deáková, rodičia MUDr. Zuzana Deáková a Ing. Peter Deák, Dlhovského
Oliver Križo, rodičia Mgr. Silvia Križová a Roman Križo, Športová
Teodor Dodok, rodičia Veronika Dodoková a Ľuboš Dodok, SNP
Amália Elena Jokai, rodičia Ing. Miroslava Jokai a Andrej Jokai, Parková
Matias Solčiansky, rodičia Mgr. Jana Solčianska a Marek Solčiansky, Hostianska
Tomáš Koryťák, rodičia Zdenka Koryťáková a Jaromír Koryťák, Lipová
Lukáš Galovič, rodičia Mgr. Veronika Galovičová a Mgr. Tomáš Galovič, Hlavná
Alica Hantáková, rodičia Andrea Hantáková a Tomáš Hanták, Vígľašská
Jakub Černický, rodičia Ing. Zuzana Černická a Ing. Peter Černický, Žitavanská
Emma Lukáčová, rodičia Zuzana Lukáčová a Andrej Lukáč, Lipová
Olívia Benčová, rodičia Marianna Obertová a Emil Benč, SNP
Sobáš uzatvorili:
Ján Korček a Patrícia Rafaelová, 15.6.2019 v Topoľčiankach
Jakub Gúcky a Barbora Fialová, 15.6.2019 v Mariánke
Jozef Červený a Zita Klocoková, 6.7.2019 v Zlatých Moravciach
Boris Petrovič a Eva Géciová, 12.7.2019 v Hronskom Beňadiku
Ján Šooky a Martina Géciová, 24.8.2019 v Topoľčiankach
Milan Kukučka a Lucia Škatuláková, 31.8.2019 v Topoľčiankach
Jakub Struk a Miroslava Sýkorová, 6.9.2019 v Topoľčiankach
Martin Tinák a Martina Benčeková, 19.9.2019 v Topoľčiankach
Ing. Andrej Havala a Michaela Solčianska, 28.9.2019 v Topoľčiankach
René Krta a Marcela Gáliková, 9.11.2019 v Hosťovciach
Mgr. Peter Kotora a Janka Tencerová, 16.11.2019 v Topoľčiankach
Ing. Matúš Martinec a Mária Demková, 23.11.2019 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Jozef Beňuš, Lipová, zomrel 14.6.2019, Helena Gajdošová, Hlavná, zomrela
26.6.2019, Ivan Laktiš, Hlavná, zomrel 1.7.2019, Jozef Horváth, Partizánska,
zomrel 20.7.2019, Helena Hasprová, Dlhovského, zomrela 27.7.2019, Jozef
Bielik, Lipová, zomrel 12.8.2019, Alžbeta Orolínová, Lipová, zomrela 12.8.2019,
Anna Kordošová, Hostianska, zomrela 26.8.2019, Emil Borčin, Žitavanská, zomrel
2.9.2019, Vlastimil Korený, Hlavná, zomrel 19.9.2019, Anna Laktišová, Hlavná,
zomrela 28.9.2019, Štefan Dudáš, SNP, zomrel 12.10.2019, Ing. Pavel Šišmiš, Litoměřická, zomrel 15.10.2019

sa stala VICEMAJSTERKOU SVETA VO WELLNESS FITNESS !!!!!
A zároveň som prvá wellness fitnesska v histórii Slovenska, ktorá
dostala možnosť reprezentovať
našu krajinu.
Na záver už len dodám, že
som neuveriteľne šťastná a vďačná. A chcem sa poďakovať hlavne mojej jedinej sestre Lenke
a mojej najlepšej mamičke Evke
za podporu, ktorú mi dávajú a to
nielen počas súťažnej prípravy.

Samozrejme ďakujem mojej rodine, priateľom a všetkým, ktorí
mi verili a podporovali ma. A samozrejme veľké ďakujem patrí
federácii SAKFST za prejavenú
dôveru. A Ivete Chrťanovej, ktorá
mi umožnila reprezentovať Slovensko pod jej klubom IVET FIT
NITRA.
Redakcia ďakuje Michaele
Nemcovej - vicemajsterke sveta
za rozhovor a blahoželá k dosiahnutému úspechu.

Beh, malebná príroda a víno
prilákali stovky bežcov

Tretia novembrová sobota
už po štvrtýkrát patrila netradičnému spojeniu behu a degustácie mladých vín. Tento rok zážitkový vínny beh Château Run
Topoľčianky prilákal rekordných
takmer 600 bežcov a kapacita
behu bola vypredaná za neuveriteľné 4 hodiny. Športové podujatie takéto rozsahu sa teší veľkému
záujmu vďaka spolupráci organizátorov OZ Obehni Slovensko,
Obecného úradu Topoľčianky, ZŠ
Topoľčianky, Lesy SR OZ Topoľčianky, Národný žrebčín Topoľčianky, ŠK Cykloklub Topoľčianky
a samozrejme hlavného partnera
VZ Château Topoľčianky. Tradične
o časomieru a profesionálny ser-

vis sa postarala miestna spoločnosť VOS-TPK, o skvelú atmosféru
a bezpečnosť bežcov na 8 a 16
km trase sa postaralo takmer 70
prevažne miestnych dobrovoľníkov, ktorí prispeli svojou pomocou bez nároku na odmenu. Teší
nás, že medzi 600 pretekármi sa
nestratilo aj takmer 30 miestnych
bežcov a jedna „zlatá medaila“
zostala aj doma pre Petra Zrastáka na 8 km trati v kategórii muži
nad 51 rokov. Spokojnosť bežcov
z celého Slovenska je jasným dôkazom, že milujú bežecké trasy
malebného prostredia Topoľčianok a chutia im vínka z miestnych
vinohradov.
Jana Mária Obernauer, Jozef Barát

Pozvánka na tradičnú vatru samostatnosti
a silvestrovský ohňostroj
Vážení spoluobčania, V SILVESTROVSKÝ PODVEČER
31. 12. 2019 o 18:30 hodine pri príležitosti 27. výročia nášho
štátneho sviatku bude horieť

VATRA SAMOSTATNOSTI

už po dvadsiaty ôsmy raz. Pozývame všetkých našich spoluobčanov
na milé stretnutie, kde si navzájom poprajeme hojnosť zdravia,
pokoja a šťastia do budúceho ROKU 2020.
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
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