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Vážení spoluobčania
Po nedávnej oslave vianočných sviatkov a opätovnom vykročení do ďalšieho roka máme
pred sebou ďalší významný sviatok, akým je Veľká noc.
Zima v našich podmienkach deťom veľa radosti nepriniesla, nakoľko práve počas
prázdnin (zimných i jarných)
bola veľmi skúpa na snehovú
nádielku. Vytúžené prázdninové dni tak museli venovať iným
záľubám ako je sánkovačka či
lyžovačka.
Rok 2018 je posledným rokom volebného obdobia 2014
– 2018, čo však neznamená, že
by volení predstavitelia obce starosta a tiež poslanci obecného zastupiteľstva plánovali poľaviť zo svojho pracovného nasadenia. Z uvedeného dôvodu
je v mesiaci marec naplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci
schvália prioritné investičné
akcie pre rok 2018, u ktorých
bude zabezpečené finančné
krytie. Verím, že po ich realizácii
budeme môcť spoločne skon-

štatovať, že kvalita a komfort
bývania v našej obci sa opäť
o niečo zvýšili.
Tento rok bude pre našu
obec špecifický a to z viacerých
dôvodov. Pripomenieme si 725.
výročie (1293) prvej písomnej
zmienky o Obci Topoľčianky
a zároveň 100. výročie vzniku
Československého štátu (1918),
úzko späté s postavou jedného
z jeho zakladateľov a prvého
prezidenta T. G. Masaryka, ktorý
mal v Topoľčiankach letné sídlo.
Pri príležitosti tohto výročia sa
v priebehu roka uskutočnia
v našej obci viaceré slávnostné
podujatia - prvé v poradí už 17.
4. 2018 pod záštitou ministrov
obrany Slovenskej republiky
a Českej republiky. Produkčná
spoločnosť BEDNA FILMS s.r.o.
bude v našej obci – konkrétne
v areáli parku v mesiaci apríl natáčať celovečerný film o T. G.
Masarykovi. Ďalšie spomienkové akcie v Topoľčiankach sú naplánované na letné a jesenné
mesiace. O ich konaní vás budeme včas informovať.

Z fotoarchívu Pavla Čepčeka, BEST FOTO

Leto bude už tradične spojené s organizáciou kultúrneho
leta. Kultúrno-spoločenský
program vyvrcholí v sobotu
8. septembra 2018 v centre obce, kde v spolupráci so ZO Slovenského zväzu záhradkárov,
Folklórnou skupinou Topoľnica
a Občianskym združením Park
Topoľčianky bude prebiehať tradičné vinobranie, spojené s folklórnymi slávnosťami, prezentáciou rôznych remeselníkov a ich
výrobkov. Uvedené podujatie

bude venované už spomínanému 725. výročiu prvej písomnej
zmienky o Obci Topoľčianky.
Nakoľko toto vydanie Našich Topoľčianok bude doručené do vašich domácností krátko
pred veľkonočnými sviatkami,
dovoľte mi, aby som zaželal vám
vážení spoluobčania a vaším rodinám ich príjemné a pokojné
prežitie.
Juraj Mesko,
starosta obce

Posolstvo Veľkej noci
V polovici 19. storočia vládol
na Kaukaze medzi tamojšími
horalmi vládca, ktorý sa volal
Šamyl. Bol spravodlivý a chcel
odstrániť korupciu z radov
vplyvných a mocných ľudí. Vydal zákon, že každý, kto bude
pristihnutý pri korupcii, dostane
verejne 50 rán bičom.
Ako prvú pristihli jeho matku. Pretože ju veľmi miloval, začal prežívať veľkú bolesť. Na tri
dni sa zavrel do svojho stanu.
Veľmi so sebou bojoval. Na jednej strane stál jeho zákon, ktorý
sa mal vykonať a na druhej strane – matka.
Na štvrtý deň opustil stan
a celý vzrušený prišiel na verejné
priestranstvo, kde sa zhromažďovali ľudia. Prikázal, aby priviedli matku a zviazali jej ruky.
Dvaja muži mali splniť zákon.
Stalo sa však čosi neočakávané.
Keď mali prvýkrát udrieť matku,
kráľ ju rýchlo odsotil a sám nastavil plecia. Prikázal, aby ho začali bičovať. Po poslednom úde-

re vyhlásil: „Rozíďte sa. Právu
bolo zadosťučinené krvou vášho pána.“
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. Nikto nám nepribíja
klince do rúk a nôh. 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. Veľkonočný čas by mal byť aj časom
ďakovania nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi za to, čo pre každého
jedného z nás urobil. V tichu Bie-

Z fotoarchívu Pavla Čepčeka, BEST FOTO

lej 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 dennodenne 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).!
Jaroslav Mujgoš, kaplán
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie X.)
Gróf Karol Zichy de Zich et
Vásonkeő (1684 – Bratislava
14.6.1741) bol krajinským hodnostárom a zemepánom. Panstvo Topoľčianky vlastnil od
roku 1711 do roku 1741.
Karol Zichy pochádzal z divínskej línie rodu. Bol najstarší
zo štyroch detí Adama Zichy (?
- Želovce 5.5.1701) a jeho druhej
manželky Terézie Rózy Jakussith
de Orbova (?-1721). V mladosti
veľa cestoval, po otcovej tragickej
smrti v máji 1701 sa natrvalo usadil v rodovom sídle v Divíne. Za
manželku si zobral grófku Máriu
Julianu von Stubenberg ( okolo
roku 1697 – Bratislava 20.4. 1763)
z rakúskeho šľachtického rodu.
Manželia mali tri dcéry – Zuzanu, Regínu a Šarlotu, ktoré však
zomreli v detskom veku.
Funkcie a panstvá
Karol Zichy pôsobil vo viacerých funkciách, okrem iného bol
hlavným županom Mošonskej
župy, cisársko-kráľovským komorníkom a tajným radcom. Po
otcovi zdedil zichiovské panstvá
Divín, Rusovce a Sv. Mikuláš (Mosonszentmiklós, Maďarsko). K
týmto panstvám pribudlo v roku
1711 ešte panstvo Hrušov-Topoľčianky, ktoré Karol Zichy kúpil od
Koháryovcov, ktorí ho vlastnili
prechodne iba 1 rok.
Topoľčianky neboli pre Karola
Zichyho neznáme, nakoľko jeho
ovdovená matka Terézia Róza Ja-

kussith sa vydala za vdovca Juraja
Erdődyho, ktorého prvá manželka Alžbeta Rákocziová bola až
do roku 1703 majiteľkou tohto
panstva.
Život a dielo v Topoľčiankach
Z roku 1738 sa zachoval precízny urbársky súpis (Urbarialis
conscriptio) panstva Hrušov-Topoľčianky. Vďaka tomu máme jedinečný obraz o hospodárskych,
majetkových a sociálnych pomeroch na tomto panstve v tej dobe.
Podľa tohto boli Topoľčianky za
éry grófa Karola Zichyho prosperujúcim a hospodársky rozvinutým mestečkom.
Zakladateľ vinohradníctva
Spomínaný súpis z roku 1738
nám podáva významnú správu o
rozvoji vinohradníctva v Topoľčiankach. Vtedy sa v Topoľčiankach nachádzali dve vínne pivnice, v ktorých sa uskladňovalo
panské víno. Jedna bola „v Jahodovej chrasti“ - tam, kde sú dnes
vinárske závody, druhá v záhrade nazývanej „v Chmeljenczi“ (v
Chmeľnici, názov dostala od blízkej chmeľnice) a ide asi o dnešnú
vínnu pivnicu Štátnych lesov za
parkom. 2 veľké panské vinice sa
nachádzali v lokalite dnešných
dolných („panských“) viníc. Jedna bola vo veľkosti 80 kopáčov,
druhá 16 kopáčov (1 kopáč – lat.
„fossor“ bola stará plošná miera.
Predstavovala plochu približne
3,5 ára, v kopcovitom teréne 3
áre). Ďalšie 3 menšie vinice boli

spolu vo výmere 26 kopáčov. Celková výmera panských viníc bola
teda obdivuhodných 122 kopáčov. Ako panský vincúr sa uvádza
Michal Kotík. Vinohradníctvu sa
venovali aj sedliacke rodiny: Králik, Mikuškin, Števula, Mesko, Lukáč, Orolín, Čepec, Antal, Haspra a
iní. Sedliacke vinice sa nachádzali
na Tobolkách, celkovo vo veľkosti
110 kopáčov. Pre porovnanie, v
daňových súpisoch z roku 1696 je
údaj o 6 obrábaných sedliackych
viniciach vo veľkosti spolu 12 kopáčov, ostané boli spustnuté. Čo
sa týka panských viníc z obdobia
pred Karolom Zichym, nemáme
o ich existencii žiadnu autentickú správu. Grófa Karola Zichyho
preto pokladáme za zakladateľa
vinohradníckej tradície v Topoľčiankach.
Hospodárske objekty v okolí
zámku
Severne od zámku v okolí
dnešného jazierka pri kaplnke stál
oddávna panský majer. Zaujímavý je však popis hospodárskych
objektov v jeho okolí v roku 1738,
ktoré založil práve gróf Zichy. Na
dohľad od panského majera bola
panská pálenica (Domus Crematoria). Pálilo sa v dvoch kotloch
zo zmesi pšenice alebo zo zimnej
pšenice. V miestach, kde je dnes
žrebčínsky majer, sa nachádzal pivovar (Braxatorium), hneď vedľa
neho („pod tou istou strechou“),
na bývalom Mlynskom potoku,
bol panský mlyn (Mola) s dvomi

mlynskými kameňmi. Za panským majerom bola chmeľnica
(Lupuletum), ktorá poskytovala
potrebnú surovinu pre pivovar.
Zakladateľ topoľčianskej zvernice
V roku 1738, resp. krátko
predtým, bola v priestore dnešného babylonského kopca založená
„dosť veľká“ panská zvernica (Vivarium), obohnaná dreveným
plotom. Ide o najstaršiu, autenticky doloženú zvernicu na panstve
Topoľčianky. V tom čase sa v nej
chovala jelenia zver v počte asi 50
kusov a niekoľko danielov. Zvernica bola určená predovšetkým
na rozmnožovanie a rast zvernice.
Pokračovanie nabudúce.
Ing. Ivan Lukáč,
Historický klub OZ Park Topoľčianky
zdroj: www.parktopolcianky.sk

Príležitostná poštová známka vydaná k 1150. výročiu uznania slovanského liturgického jazyka ako spoločné vydanie Slovenska s Vatikánom
Vatikán vydá v spolupráci so
Slovenskom poštovú známku,
ktorá pripomenie 1150. výročie
schválenia prekladu liturgie do
staroslovienčiny. Vatikánske filatelistické a numizmatické oddelenie zaradilo projekt do svojho
edičného plánu na rok 2018. Vatikán pripravuje na tento rok dve
desiatky tematických známok
pri príležitosti hlavných sviatkov
a významných cirkevných a kultúrno-historických výročí.
Celé dejiny ľudstva sú dejinami sťahovania národov. Naši
predkovia SLOVANIA začali prichádzať na územie dnešného
Slovenska koncom 5. stor. nášho
letopočtu. Zrejme boli mierumilovní, nevedeli sa ubrániť proti
ďalším prichádzajúcim útočiacim
kmeňom - proti AVAROM. Slovanom pomohli dávnejšie usadení Germáni – FRANKOVIA. Ich
súkmeňovec „obchodník - kupec“
SAMO založil z nich spoločenstvo
SAMOVU RÍŠU, ktorá trvala asi 35
rokov. Frankovia už poznali „kres-

ťanstvo“ a usilovali sa Samovu ríšu
pokresťančiť a tak aj privlastniť.
Bol tu však problém „reči - jazyka“,
naši predkovia im nerozumeli.
V tom čase Slovania už mali svoje
kniežatá a tak r. 861 knieža RASTISLAV požiadal pápeža MIKULÁŠA
I., aby poslal do jeho kniežatstva
na VEĽKÚ MORAVU misionárov,
ktorí by ohlasovali kresťanskú
vieru v reči pospolitého ľudu. V
Ríme však takých misionárov nemali. Preto sa obrátil so svojou
žiadosťou na cisára MICHALA III.
do CARIHRADU. Ten určil pre túto
„náročnú misiu“ dvoch súrodencov – bratov METODA (815-885)
a KONŠTANTÍNA (827 – 868). Títo
v detstve žili v SOLUNE, v okolí
ktorého žili SLOVANIA. Okrem
toho, bratia mali v tej dobe najvyššie možné vzdelanie. Konštantín pripravil pre Slovanov písmo:
HLAHOLIKU, do ktorej spolu
s Metodom preložili z gréčtiny
kresťanské LITURGICKÉ KNIHY –
omšové a z latinčiny EVANJELIÁ.
Že sa to dalo preložiť dokazuje

to, že staroslovienčina
mala adekvátne výrazy
na uvedené jazyky. Náš
jazykovedec JÁN STANISLAV (1904-1977) prehlásil, že to bola „PRVÁ
SPISOVNÁ SLOVENČINA“.
V tom čase KONŠTANTÍN vstúpil do rehole a dostal meno CYRIL.
Grafik a rytec František Horniak pri výrobe
Historická udalosť, oceľorytiny poštovej známky
pri ktorej pápež Hadrián
II. v rímskej bazilike Santa Maria rozvestom a tým aj Slovensku
Maggiore prijal z rúk sv. Cyrila dostalo takej cti vydať SLOVENa Metoda bohoslužobné knihy SKÚ POŠTOVÚ ZNÁMKU, a ako
preložené do staroslovienskej občania Topoľčianok zvlášť hrdí
reči, požehnal ich a položil na ol- na to, že rytinu známky vyhototár, sa datuje do prvých mesiacov vil František Horniak, rodák zo
roka 868. Za prítomnosti pápeža susednej obce Žikava a bývalý
vtedy z týchto liturgických kníh žiak Základnej školy Topoľčianky.
slúžil sv. Cyril bohoslužbu, pri Výtvarný návrh známky vyhotovil
ktorej v Ríme po prvý raz zazneli Prof. akad. mal. Dušan Kállay. Deň
liturgické hymny v staroslovien- vydania príležitostnej poštovej
známky je 3. máj 2018. Jej nomiskej reči.
Buďme „ako národ“ šťastní, nálna hodnota je 2,80 €.
- Anna Lukáčová že po 1150 rokoch sa našim vie-

3

60 rokov záhradkárskej organizácie v Topoľčiankach
Tohto roku oslávila Základná
organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v Topoľčiankach 60
rokov od svojho založenia. Počas
tohto obdobia prekonala mnohé úskalia a pomáhala rozvoju
záhradkárstva v Topoľčiankach
a blízkom okolí.
Prvé pokusy o organizovanie
záhradkárskej činnosti v Topoľčiankach sa objavovali už v polovici minulého storočia, v roku
1958 vznikla Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Topoľčiankach pod vedením
p. učiteľa Sviteka. Zo začiatku
mala organizácia 32 členov, organizovali hlavne poradenskú činnosť pri výsadbe sadov a vinohradov. Postupne sa zvyšoval počet
členov aj ich aktivity, rôzne prednášky, zájazdy, organizovali sa regionálne výstavy ovocia. Po roku
1989 nastal útlm podobne ako
v iných základných organizáciách
Slovenského zväzu záhradkárov a
pokles počtu členov. Obrat nastal
v roku 1995, keď Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Topoľčiankach na základe
iniciatívy svojho predsedu Doc.
Ing. Františka Benčaťa, DrSc. a za
finančnej pomoci svojich členov
odkúpila od firmy Old Herold z
Trenčína pestovateľskú pálenicu,
čím si zabezpečila hospodársku
sebestačnosť a mohla začať rozvíjať rôzne aktivity. Túto pálenicu
prevádzkujeme už vyše 20 rokov a
postupne zveľaďujeme, prebehla
oprava budovy, výstavba prístavby, generálne opravy a zmodernizovanie technologického zariadenia. V pálenici sú počas sezóny
zamestnaní dvaja pracovníci a jej
prevádzka si vyžaduje intenzívnu
starostlivosť. Ďalším dôležitým
medzníkom bolo spojenie záhradkárov a vinohradníkov v obci
v roku 2005, na základe iniciatívy
vtedajšieho predsedu PhDr. Ernesta Haspru sa rozšírila jej činnosť a otvorili sa nové možnosti
pre vinohradníkov. Do organizácie pribudlo 92 vinohradníkov.

ZO SZZ, vinohradníci
a Obec Topoľčianky

Vás pozývajú
na XIV. ročník ochutnávky vín

V súčasnosti je predsedom
organizácie Miroslav Toman, Základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov Topoľčianky
má 285 členov a bohatú celoročnú aktivitu. Okrem pravidelnej
prednáškovej činnosti na témy
ochrany rastlín a rezu ovocných
drevín a viniča, zájazdov na
rôzne výstavy, napr. Záhradkár
v Trenčíne alebo Agrokomplex
v Nitre, organizuje rôzne akcie.
V januári sa vinohradníci a záhradkári stretávajú na vinohradnícko-záhradkárskom posedení,
kde pri dobrej hudbe zhodnotia
predchádzajúci záhradkársky rok.
Pravidelne v januári organizujeme ochutnávku mladých vín, je
to stretnutie našich vinárov, kde
sa ochutnávajú mladé vína a skúsenejší vinári môžu poučiť tých
menej skúsených, čo by sa dalo
ešte vylepšiť na mladých vínach,
prípadne akých chýb pri príprave
vína sa v budúcnosti vyvarovať.
V apríli sa koná ochutnávka vín,
ktorej sa zúčastňujú vinári zo širokého okolia. Na tejto úspešnej
akcii môžu návštevníci ochutnať
jednotlivé vína a porovnať ako
ich vyhodnotila odborná komisia. V máji vinohradníci spoluorganizujú Litánie k sv. Urbanovi,
patrónovi vinohradníkov. Každý
rok robíme v spolupráci s obecným úradom hodnotenie predzáhradiek v obci. Odborná komisia
dvakrát do roka skontroluje stav
predzáhradiek v obci a vyberie
tie najkrajšie. Toto hodnotenie
prispieva k zvýšenému záujmu
našich občanov o skrášľovanie
verejnej zelene. Pravidelne v mesiacoch september, október organizujeme výstavu ovocia, zeleniny a okrasných rastlín, je to jedna
z najväčších akcií organizovaných
našou základnou organizáciou
a typickou pre záhradkárov. V minulom roku sme pripravili regionálnu výstavu ovocia, zeleniny
a okrasných rastlín pod názvom
„Čo ponúka matka Zem...“, ktorej
sa zúčastnili záhradkári z 13 zák-

Ochutnávka vín sa uskutoční
v sobotu 28. 4. 2018
od 1700 do 2400 hod.
v Dome kultúry a služieb Topoľčianky.
Otvorenie a vyhodnotenie súťaže sa
uskutoční v sobotu 28. 4. 2018 o 1700 hod.
Preberanie vzoriek vín sa uskutoční
dňa 23.‐24.apríla 2018 od 1600 do 1900 hod.
v DKS Topoľčianky.
Priniesť treba 3 zelené fľaše (Bordo) 0,75 l.
Prázdne fľaše si môžete vyzdvihnúť
17. ‐18. apríla 2018 od 1600 do 2000 hod.

u Miroslava Tomana, Mlynská 30, / 037/6301482,
0915/411 084/

ZO SZZ Topoľčianky

ladných organizácií SZZ z celého
horného Požitavia, celkove 126
vystavovateľov s 322 exponátmi ovocia, zeleniny a okrasných
rastlín. V mesiaci september organizujeme v centre obce spolu
s obecným úradom Vinobranie
v Topoľčiankach, kde si návštevníci môžu pozrieť vystúpenia niekoľkých dychových hudieb, folklórnych a hudobných súborov
z Topoľčianok a okolia. Popritom
môžu ochutnať domáce vína,
burčiaky, chutný guláš z diviny
a rôzne gastronomické špeciality. V decembri sa naši vinári zúčastňujú slávnosti svätenia vína
a pomáhajú pri organizácii osláv
konca roku.

60. výročie základnej organizácie sme si pripomenuli na
výročnej členskej schôdzi dňa
10. marca 2018 za prítomnosti
čestného predsedu SZZ Prof. Ing.
Ivana Hričovského. DrSc., tajomníka SZZ Juraja Korčeka, ktorí sú
aj čestnými členmi našej základnej organizácie a Petra Farkaša,
predsedu OV SZZ Nitra, kde sme
zhodnotili predchádzajúcich 60
rokov našej činnosti. Chceme vyjadriť poďakovanie Obecnému
úradu v Topoľčiankach, ako i všetkým organizáciám za spoluprácu
a podporu.
Výbor ZO SZZ Topoľčianky
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U nás je vždy veselo....

Škola plná angličtiny

Fašiangy, to je čas karnevalov, zábavy a radosti. Aby i naše
deti vedeli, aké pekné tradície
sa spájajú s týmto časom, pripravili sme pre ne v spolupráci
s miestnym kultúrnym strediskom fašiangový karneval. Šikovné ruky mamičiek pripravili
rôzne kostýmy a tak sa z našich
detí na chvíľu stali veselé postavičky z rozprávok. Na tanečnom
parkete sa stretli princezné,
lienky, kovboji, piráti, zvieratká
a veselý klaun, ktorý všetkých
zabával počas celého karnevalu. Deti si s ním vyskúšali rôzne
tance a súťaže, kde ukázali svoju
šikovnosť i za pomoci rodičov.
Nezabudli sme ani na občerstvenie. Sladkosti a napečené
koláče od mamičiek a starých
mám plne uspokojili nielen
deti, ale i dospelých. Atmosféra bola príjemná a hlavne nikto z nás neľutoval vynaloženú
námahu a úsilie pri organizo-

Školské dni od 12. – 16. februára spestrili na našej škole
dvaja lektori anglického jazyka – Anastasia z Ruska a Rafael
z Brazílie. Hodiny anglického
jazyka sa razom zmenili na hodiny putovania Ruskom a Brazíliou. Zvedaví žiaci sa dozvedeli
veľa zaujímavostí o prírode,
ľuďoch, zvykoch a živote v ďalekých krajinách a ich niekoľko
miliónových mestách, kde naši
priatelia žijú – Ťumeň a Sao Paulo. Tí si svojím milým správaním
získali srdcia nielen detí, ale aj
dospelých.
Na oplátku sme im umožnili
stráviť život v slovenských rodinách, využili sme ich športové
danosti vo volejbalovom zápase učitelia-žiaci, v ľudovom kroji
zdolávali jednokročku a dvojkročku, obdivovali mohutnosť
a jedinečnosť topoľčianskych
zubrov, vychutnávali medzi-

vaní karnevalu. Odmenou nám
boli rozžiarené detské očká,
ktoré o niekoľko dní po karnevale privítali v materskej škole divadlo TEATRO z Rožňavy
a prostredníctvom neho mohli
pokračovať v zábave. Zoznámili sa s ozajstnými hudobnými
nástrojmi a získali možnosť vyskúšať si ich vo svojich rúčkach
ako znejú. Na krátky čas sa stali
súčasťou hudobnej rozprávky,
ukázali, ako ju vedia stvárniť
pohybom, tancom ako dokážu
prejaviť vlastnú fantáziu.
Nastáva čas, keď sa opäť príroda začne obliekať do sviežich
zelených šiat. I my sa tešíme na
jej príchod. Spievame piesne
o slniečku, vtáčikoch, pripravujeme sa na prednes poézie „Jarný lúčik“ ako i na sviatky Veľkej
noci. Prajeme Vám všetkým ich
spokojné prežitie.
Mgr. Ľubica Pavková,
riaditeľka MŠ SNP

národné kulinárske špeciality
a rozprávali sa vzájomne anglicky, rusky a rukami-nohami.
Ich krátky pobyt zanechal
v nás nielen milé spomienky,
fotografické zábery, recepty
brazílskeho jedla Brigadeiro,
jedinečnú motiváciu k učeniu
anglického jazyka, ale aj nádej,
že sa nevidíme naposledy.
Myšlienka pozvať do našej školy anglicky hovoriacich
študentov a rozrozprávať po
anglicky našich žiakov sa potvrdila ako výborná, pretože žiaci
ich vyhľadávali aj samostatne
a postupne prekonávali ostych
a obavy z nepochopenia. Možnosť pravidelného pôsobenia
lektorov v našej škole dáva záruku väčšej motivácie a záujmu
o anglický jazyk, tak potrebný
do ďalšieho života našich detí.
PaedDr. Jana Bakaľárová,
ZŠ Topoľčianky

Drozdovo opäť privítalo
našich žiakov
Je posledný januárový týždeň, pol ôsmej ráno. Žiaci 8. ročníka zo
ZŠ v Topoľčiankach práve nasadajú do autobusu, smer SKI Centrum
Drozdovo. Plní očakávania, ale aj obáv z toho, ako zvládnu 5- dňový
lyžiarsky výcvik. Väčšina z 38 žiakov bude stáť na lyžiach po prvýkrát.
Lyžiarske stredisko na úpätí Pohronského Inovca nás v prvý deň privítalo pekným slnečným počasím. Žiaci, pod dohľadom skúsených
inštruktorov, sa začali zoznamovať s prostredím a postupne si osvojovať základy lyžovania. Strach a obavy postupne vystriedala radosť
z prvých úspešných lyžiarskych zjazdov. Každý deň žiaci plnili výcvikový plán, zdokonaľovali sa v lyžiarskych technikách a doslova prekonávali samých seba. Bolo úžasné sledovať, ako sa každým dňom
zlepšujú a stávajú sa z nich naozajstní lyžiari. Počas 5 dní si chlapci
a dievčatá osvojili nielen základy zjazdového lyžovania, ale zažili aj
kopec zábavy. Na záver si zmerali sily v slalome a získali víťazné poháre a pamätné medaily. Cieľový čas nikoho netrápil, všetci sa cítili
ako víťazi. Skončil sa posledný deň lyžiarskeho výcviku. Žiaci unavení,
ale spokojní a plní zážitkov odchádzajú domov oddychovať. Sú na
seba pyšní, ako to nakoniec zvládli. Niektorí sa zdokonalili v lyžiarskych technikách, iní sa naučili lyžovať. Keby ste sa ich spýtali, tak
väčšina z nich vám odpovie, že im tento krásny zimný šport učaroval
a plánujú sa na zjazdovky opäť vrátiť.
Mgr. Jana Hudecová, ZŠ Topoľčianky

Divadlo žije...
Áno, divadlo žije naďalej aj
v Topoľčiankach, kde Spolok divadelných nadšencov „DIVADLO
173“ získal pred troma rokmi domovskú scénu. Našou úlohou je
šíriť medzi ľuďmi kultúru slova,
pohybu, hudby, svetla a zážitku.
Súbor tvorí 10 dospelých hercov
(občas nejaký hosťujúci) a takmer
15 detských hercov, detí zo ZŠ, ktorí sú členmi Divadla 173 ako záujmovej aktivity. K tomu treba prirátať scénografov, výtvarníkov, technikov.... V tvorbe sa venujeme
nielen tradičným formám divadla,
ale zabŕdame aj do ťažších tém.
Stále však zostávame verní šíreniu
a uržiavaniu tradícií ochotníckeho
divadla v regióne, o čom svedčia
i rôzne ocenenia z prehliadok a súťaží. Uviedli sme komédiu Človečina od S. Štepku. S detským súborom sme odohrali výsek hry Havran z kameňa od Tomáša Pěkného
ako ukážku čierneho divadla,
v rámci Vianočného večierka sme
sa prezentovali rozprávkou o Dievčatku so zápalkami, naštudovali
sme pôvodný muzikál Zhŕňajova
nevesta a v tejto sezóne uvádzame

tragikomédiu V. Moresa Predposledný súd, s ktorým bodujeme na
festivaloch v rámci regiónu „Tento
projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE“, z ktorého sme čiastočne doplnili divadelné osvetlenie. Poďakovanie za to,
že môžeme naše hry skúšať a uvádzať v priestoroch KD Topoľčianky
patrí predovšetkým starostovi
obce, prednostovi OcÚ, pracovníčkam kultúry a mnohým iným, ktorí
sa snažia byť našim projektom nápomocní. Samozrejme bez základnej školy by sa nám ťažko budovala budúca základňa, tak úprimne
ďakujeme riaditeľovi ZŠ Topoľčianky za možnosť doplnenia súboru.
Nuž a v máji nás čaká premiéra,
kde sa na scéne stretnú deti i dospelí divadelníci v pôvodnom slovenskom muzikáli Polepetko. Na
scéne ožijú okrem popleteného
Polepetka a princeznej Pletany
strážnici, kuchári, zbojníci, dvorania i popletený kráľ. Takže sa bude
hrať, spievať, tancovať. Už teraz sa
tešíme na našich divákov.
Peter Kereš
umelecký vedúci Divadla 173

5
Kalendár podujatí v Topoľčiankach v nasledujúcom období
Pozývame Vás ...
16. 4.
Starostovská kvapka krvi, DKS, viac info na str. 6
23., 24. 4. Výstava a ochutnávka vín, preberanie vzoriek
28. 4.
Otvorenie a vyhodnotenie súťaže o 17.00 hod., ZO SZZ, DKS
29. 4.
Stavanie mája, centrum obce pred DKS o 15:30 hod.,
viac info v pozvánke
29. 4.- 4.5 Putovná výstava fotografií Mgr. Moniky Kľučiarovej, DiS.,
Krojované bábätká, viac info v pozvánke
30. 4.
Vernisáž IX. ročníka Medzinárodnej fotografickej výstavy
o 19:00 hod., súčasťou vernisáže bude koncert,
viac info v pozvánke
1. 5.
Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky XVIII. ročník, Otvorenie turistickej sezóny v Obci Topoľčianky, podniky sídliace v Topoľčiankach Vás srdečne
pozývajú do svojich priestorov
1. 5.
Obecné národopisné múzeum,
otvorené v čase od: 9.00 do 16.00 hod.
1.- 4. 5. Medzinárodná fotografická výstava, IX. ročník,
viac info v pozvánke
6. 5.
Ranžírung, parková slávnosť, vynášanie teplomilných
rastlín z oranžérie do okolia zámku, slávnosť bude situovaná
do roku 1738, privítame členov rodiny Zichy de Zich
za sprievodu dobovej hudby.
Park Topoľčianky o 14:30 hod., /org. OZ Park Topoľčianky
7. 5.
Spomienkový obrad kladenia vencov pri príležitosti
„Dňa víťazstva nad fašizmom“, o 15:00 hod.
13. 5.
Deň matiek, slávnostný program detí, 15.00 hod., DKS
18. 5.
Kollárovci - koncert, Posledné vstupenky v predaji !
27. 5.
Venček žiakov VIII. ročníka ZŠ Topoľčianky
4. 6.
Divadelné predstavenie pre deti MŠ a deti I. stupňa ZŠ
pri príležitosti MDD, veľká sála DKS
Pozývame Vás
na putovnú výstavu fotografií
Mgr. MONIKY KLUČIAROVEJ DiS.

KROJOVANÉ BÁBÄTKÁ
Výstava sa uskutoční
v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach
Otvorená bude v nedeľu 29. apríla 2018 od 15:00 do 19:00 hod.
v pondelok 30. apríla 19:00 - 20:00
v utorok 1. mája 8:00 - 18:00
v stredu 2. mája až piatok 4. mája 09:00 – 16:00

FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky,

Obec Topoľčianky, Krajské osvetové stredisko v Nitre,
Nitriansky samosprávny kraj
Vás pozývajú na vernisáž

IX. ročníka
Medzinárodnej
fotografickej výstavy,
ktorá sa uskutoční
v pondelok 30. apríla 2018 o 19.00
v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach
Na výstave budú prezentovať svoje práce
Volodimir Norba, AFIAP,
prezident Photographic Art Association of Transcarpathia z Ukrajiny
a členovia FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky
Súčasťou vernisáže bude koncert Zuzany Kráľovej (spev)
a Karola Kompasa (akustická gitara)
Výstava sa uskutoční
v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach
a bude otvorená
v utorok 1. mája 8:00 - 18:00,
v stredu 2. mája až piatok 4. mája 17:00 – 19:00

Folklórna skupina Topoľnica predstavuje CD s názvom ,, Topoľnica
voda tichá“. CD bolo vydané v novembri 2017 s finančnou podporou
Nitrianskeho samosprávneho kraja, Obce Topoľčianky a boli použité aj
finančné prostriedky získané z poukázaných 2% dane. Naším cieľom
bolo zachovať a pripomenúť piesne našich predkov, ktoré sa spievali
v Topoľčiankach, naposledy bol folklórnou skupinou Topoľnica vydaný
hudobný nosič - platňa - pred tridsiatimi rokmi v roku 1988. Na CD sa
nachádzajú piesne viac či menej známe, ľudové, náboženské, chlapské
či dievčenské: Je to 23 nasledovných piesní: Topoľnica, Za horami, za
dolami ..., Rastie borovienka, Keď som ja jabĺčka ráňala, Topoľčiansky
zámok, Svieti mesiačik, Letela hus sivá, Topoľčiansky kostolíček, Kde si
ó Mária, Keď som išov od svej milej, Už je večer, už zapadá slniečko, Mesiačik už dávno vyšiel, Včera večer na dvore, Ty naše Slovensko, Svietili
hviezdičky, Vyletela lastovienka, Topoľčiansky krížu, Znej pieseň Márii,
Veje vietor, Slniečko sa k zemi skláňa, Za nič mi je za nič, V našom dvore
šípová ružička, Nad Inovcom. Viac na: www.facebook.com/FS-Topoľnica, fstopolnica@gmail.com
Dana Cigáňová, vedúca FSk Topoľnica

SADÍME MY MÁJE ...
OBEC TOPOĽČIANKY
Vás srdečne pozýva na

STAVANIE MÁJA

NEDEĽA, 29. apríl 2018 o 15:30 hod.

centrum obce, pred DKS
Kultúrny program:
Detský folklórny súbor Dúbravček
Folklórny súbor Dúbravček
Ľudová hudba Dúbravienka
Mužáci Moravia
Dychová hudba Hoľazňanka
Ľudový zabávač Franta Uher
Súrodenci Baťkovci z Moravy a cimbalová muzika
Sprievodný program:
ukážky sokoliarstva so živými dravcami
Podujatie v spolupráci s DHZ Topoľčianky
a DFS Matičiarik Topoľčianky.
Kultúrny program zabezpečuje Občianske združenie Morava Krásna
Zem, ktoré zastupuje moravskú národnostnú menšinu na Slovensku.
Venuje sa zvykom, tradíciám a ich šíreniu, v podobe moravských
piesní, zvykov ale tiež piesňam a tancom slovenských regiónov.
Vinšujeme Vám ...
Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok,
už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej krúťte sa, praslice!
Už sa vajcia obliekajú by z nich boli kraslice.
Veselé veľkonočné sviatky !
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Aktivity MS SČK
v Topoľčiankach v roku 2017
12. 2.
16. 2.
06. 3.
10.3.

-divadelné predstavenie ,,Zhŕňajova nevesta“
- zdravotný dozor na kultúrnom podujatí „Kollárovci“
- rozvoz potravín v okrese - POPO -III. etapa
- odovzdaný poukaz na ročnú zásobu plienok pre dieťa
do jedného roku
14. 3.
- preškolenie pracovníkov obecného úradu
10. 4.
- Starostovská kvapka krvi
14. 5.
- zapožičané lekárničky na cyklistické preteky - Drozdovo
17. 5.
- rozvoz potravín v okrese - POPO- IV. etapa
23. 5.
- okresný snem SČK - Nitra
27.-28. 5. - strelecké preteky Breziny- Skýcov - zdravotný dozor
15.-16. 7. - Púť k Panne Márii Škapuliarske j- zdravotný dozor
21. 8.
- Prázdninová kvapka krvi
13. 9.
- rozvoz potravín v okrese - POPO - V. etapa
07. 10.
- Horský beh ,,Fatra CHALLENGE“ - zdravotný dozor
12. 10.
- zbierka potravín v Kauflande
13. 10.
- rozvoz balíkov z Kauflandu
21.-22. 10. - strelecké preteky Breziny - Skýcov - zdravotný dozor
06. 11.
- rozvoz potravín v okrese - POPO – VI. etapa
17. 11.
- zabezpečené jedno stanovište v cezpoľnom behu
„CHATEAU RUN“

Poďakovanie

Pani Darina Paulenová je členkou MS SČK v Topoľčiankach od roku
1957. Stála pri zrode prvých zdravotných družín dospelých , ktorí chodili reprezentovať našu obec na súťaže po celom Slovensku. Podieľala
sa na náboroch darcov krvi , školila mladých zdravotníkov, zabezpečovala služby prvej pomoci. Len prácu pokladníčky robila viac ako
30 rokov.
Prácu vo výbore zanecháva zo zdravotných dôvodov. Za jej príkladnú prácu jej chceme veľmi pekne poďakovať a popriať do budúcich
rokov viac zdravia a rodinnej pohody.
Výbor MS SČK

Cyklistická sezóna 2018 v podaní ŠK Topoľčianky klope na dvere

„Sneh a ľad je náš kamarát“
Takto si spievali cyklisti zo
Športového klubu Topoľčianky
počas dlhých zimných mesiacov.
A či to bola pravda? To sa ukáže
hneď na začiatku cyklistickej sezóny, ktorá klope na dvere.
Pretekať sa začína už koncom
marca a tam sa preverí, kto v zime
makal ako snežná fréza a kto spal
ako medveď. Dúfam, že naši cyklisti budú patriť do tej prvej kategórie, pretože mali kvalitnú zimnú prípravu pod vedením skúsených trénerov. Už je to len na
každom z nich, ako zodpovedne
k tomu pristupoval.
Aj tento rok čaká naše mladé
nádeje množstvo pretekov so za-

meraním hlavne na Slovenský pohár XCO, XCM, cyklokros a Detská
tour Petra Sagana.
Sústredenia sú už tradične dôležitou zložkou každého športovca, a tak i tých našich čakajú počas
sezóny 2018 hneď dve. Prvé bude
už v apríli na Drozdove a ďalšie
v auguste - tradične vo Svite.
Významnou udalosťou pre
náš región bude i tento rok trojica
súťaží, z ktorých dve sa budú konať priamo v našej obci.
Dňa 5.7.2018 sa v športovom
areáli Ski Drozdovo uskutoční
5. kolo Slovenského pohára XCO.
Tieto preteky s medzinárodnou
účasťou sú zaradené do ketegórie
C2 a bojuje sa o body v UCI.

V dňoch 22. a 23.9.2018 sa bude v Topoľčiankach na dostihovej
dráhe odohrávať famózne divadlo, na ktorom si každý fanúšik
cyklistického športu určite zgustne. Jedná sa o podujatie s názvom
„Bike víkend“, podobne ako tomu
bolo minulý rok.
Tento rok bude však poradie
pretekov obrátené: Sobota bude
určená pre našich najmenších,
ktorí si budú merať sily na Detskej
tour Petra Sagana v jej finálovom
záverečnom kole. V nedeľu dostanú príležitosť hlavne dospelí na
3. ročníku Cyklomaratónu Topoľčianky v jeho 9. finálovom kole
Slovenského pohára.
Kto by si však myslel, že to bu-

de vrchol a koniec tejto sezóny,
tak sa veľmi mýli.
ŠK Topoľčianky má pre Vás pripravenú ešte čerešničku na torte
a tie budú hneď dve:
Tradičný „Nočný výjazd na Benát“ v septembri a „Ukončenie
cyklosezóny“ v podobe spoločného výjazdu na Zubriu zvernicu
v októbri. Takto sa chceme zavďačiť všetkým priaznivcom nášho
klubu ŠK Topoľčianky a vyjadriť
Vám poďakovanie za podporu,
nech už je akákoľvek.
Tešíme sa na Vás a vidíme sa
v jednej stope!
MM
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Zo zápisnice z dvadsiateho tretieho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 24. augusta 2017
V bode č. 1. a 2.) Program a voľba komisií
V bode č. 3.) Rôzne:
p. Furdová –informácie o objekte Tatran Topoľčianky
Mgr. Pavková – o výstavbe chodníka k Materskej škole na Ulici SNP
V bode č. 4. Konsolidovaná výročná správa Obce Topoľčianky za rok 2016
– poslanci vzali na vedomie
V bode č. 5. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2017, Ing. Pavkov
– poslanci vzali na vedomie
V bode č. 6. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Topoľčianky k 30.6.2017 – poslanci vzali na vedomie
V bode č. 7. Návrh na pridelenie obecného nájomného bytu – ukončenie a následné pridelenie trojizbového bytu na Ul. SNP 1B – poslanci schválili
V bode č. 8. Úprava rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 – započítanie darov a dotácií na Kultúrne leto a použitie rezervného fondu
- poslanci schválili.
Rozpočet po tejto poslednej úprave je vyrovnaný: príjmy = výdavkom =
1 772 212,54 €.
V bode č. 9. Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB a k žiadosti o poskytnutie dotácie z MDaV SR – poslanci súhlasili s predložením žiadosti o úver na obstaranie nájomných bytov zo ŠFRB,
žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
z MDaV SR a žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti z MDaV SR
V bodu č. 10. Zmena konateľa – Tatran – poslanci schválili p. K. Šramku
V bode č. 11. Schválenie zámeru na odpredaj obecného majetku –
odbočovacie pruhy Súčasť vozovky pri autobusových zastávkach –
poslanci schválili zámer
V bode č. 12. Žiadosti občanov a organizácií
Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, uzavretie novej zmluvy - poslanci schválili
Ing. Ivana Vaškovičová, Mládeže 12, 953 01 Zlaté Moravce – uzavretie novej zmluvy o nájme - poslanci schválili
V bode č. 13. Interpelácie poslancov
Mgr. Chrapková – investície do strednej a malej sály – sobášnej
miestnosti
p. Minár – vyšpecifikovať majetky, ktoré bude spravovať Tatran
Ing. Hrdlovič – kontajnery za obecným úradom - stavebný odpad
Zo zápisnice z dvadsiateho štvrtého verejného zasadnutia OZ
v Topoľčiankach konaného dňa 14. novembra 2017
V bode č. 1. a 2. procedurálne časti – program, komisie a zapisovateľ
V bode č. 3. Rôzne
Mgr. Jozef Barát – zámer vydať publikáciu o Jánovi Laktišovi, druhý
ročník behu Chateau Run , vybudovať altánok pre deti
V bode č. 4. Starosta predniesol Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo účtovnej jednotky Obce Topoľčianky - Ing. Jozef Adamkovič
Zodpovedný audítor :
- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej
za rok 2016 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za
daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona
o účtovníctve.
Poslanci vzali na vedomie
V bode č. 5. Hlavný kontrolór obce Ing. Bartolomej Pavkov - Plnenie
rozpočtu obce Topoľčianky za 3. štvrťrok 2017 - poslanci vzali na
vedomie
SUMARIZÁCIA
Rozpočtové výdavky spolu
Rozpočtové príjmy spolu
HOSPODÁRENIE CELKOM

Roč.rozpočet
Euro
1 878 191
1 878 191
0

Skutočnosť
Euro
1 244 938
1 487 360
242 422

% plnenia
%
66
79

V bode č. 6. Úprava rozpočtu obce – Rozpočtové opatrenie č. 7/2017
Rozpočet po tejto úprave je vyrovnaný: príjmy = výdavkom =
1.879.910,77 €. Poslanci schválili.
V bodu č. 7. Poslanci schválili návrh výšky nájmu pre byty v 8 BJ na
Ulici SNP
V bode č. 8. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce v roku 2018 – poslanci
odložili a odporučili do rozpočtu obce pre rok 2018 zapracovať finančné prostriedky pre dotácie vo výške 23.000 €.

V bode č. 9. Poslanci schválili Odpredaj obecného majetku – odbočovacie pruhy ku autobusovým zastávkam na Ulici Hlavná v prospech
Nitriansky samosprávny kraj
V bode č. 10. Interpelácie poslancov
JUDr. Ružena Gräffová - preverenie vybudovať parkovacie miesta
pri bytovke vedľa MŠ SNP
Ing. Siklienka PhD. – prisľúbené pre 24 – bytovku na Ulici SNP bude
vybudovaných 20 parkovacích miest, kedy bude realizácia?
Zo zápisnice z dvadsiateho piateho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 14. decembra 2017
V bode č. 1. a 2. procedurálne časti – program, komisie a zapisovateľ
V bode č. 3. Rôzne:
p. Barbora Furdová - informovala o nákladoch, ktoré boli investované do objektu Tatran Topoľčianky
p. Šebeňová –aby boli jarky tak ako kedysi, pred každým domom,
aby dažďová voda odtekala
Ing. Rajčan –vybudovanie chodníka pred rodinnými domami na
Hlavnej ulici po Sklady MV
p. Štefčík – na Ulici Hostianskej zle vyspádovaný jarok, chodia kamióny so štrkom, cesta je zničená,návrh osadiť informačný radar, zlý
stav chodníka, pripomienky ku Kultúrnemu letu. Kvety pre účinkujúce a kryté pódium, v obci sa nerobí uvítanie detí do života
p. Nižňanský – na Machulinskej ulici parkujú autá na chodníku
p. Poštulka –kedy by už mohol štadión fungovať, kto je majiteľom
Národného domu
V bode č. 4. Poslanci schválili Prílohy k žiadosti o poskytnutie podpory
zo ŠFRB a k žiadosti o Dotácie z MDaV SR – Kúpnu zmluvu súvisiacej
technickej vybavenosti – Vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku a prípojku elektrickej energie Účel podpory zo ŠFRB U413 - kúpa
obecných nájomných bytov SO 01 „Bytový dom 8 bytových jednotiek“ Prijatie záväzku voči ŠFRB, určenie zabezpečenia záväzku voči
ŠFRB a účel, na ktorý sa dotácia požaduje. Spôsob financovania
súvisiacej technickej vybavenosti. Zriadiť záväzok obce - záložné
právo v prospech MDaV SR, zriadenie v Prima banke Slovensko a.s.
vinkulácie
Schválenie požadovaných príloh o poskytnutie podpory zo ŠFRB: zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB a s vyčlenením minimálne 3 splátok novo
požadovaného úveru pre ŠFRB.
V bode č. 5. Poslanci schválili Návrh rozpočtu obce pre roky 2018 – 2020,
vrátane programov a stanoviska hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky. Programový rozpočet obce – vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2018 nasledovne: Príjmy = výdavky
spolu: 1 888 739 €
Rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na
roky 2019 – 2020:
Príjmy = výdavky spolu pre rok 2019: 1 773 825 €,
pre rok 2020: 1 843 234 €
V bode č.6. Poslanci schválili Návrh VZN č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje
prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Topoľčianky
V bode č. 7. Poslanci schválili Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 1/2016
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Topoľčianky
V bode č. 8. Poslanci schválili Návrh VZN č. 2 /2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018
V bode č. 10. Poslanci schválili Plán činnosti hlavného kontrolóra Obce
Topoľčianky na 1. polrok 2018
V bodu č. 11. Poslanci schválili úpravu rozpočtu obce – Rozpočtové
opatrenie č. 8/2017
Rozpočet po poslednej úprave je: príjmy = výdavkom = 1.888.810,77 €.
V bodu č. 12. Žiadosti občanov a organizácií
Martin Lazícius – žiadosť o dlhodobý prenájom – poslanci schválili zámer prenájmu COOP Jednota Nitra SD – prenájom plochy –
poslanci schválili zámer prenájmu
Urbársky spolok Topoľčianky – žiadosť o oslobodenie od dane
z nehnuteľnosti – poslanci neschválili
V bode č. 13. Interpelácie poslancov
Ing. Roman Kazík - zmapovať, ako zrealizovať nápravu pridelených
orientačných čísel v jednotlivých uliciach obce, kde v minulosti došlo k pochybeniu
Zo zápisníc vybral R. Kazík, plné znenie je k dispozícii na OcÚ.
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EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA – MATRIKA ROK 2017
Počet občanov k 1.1.2017:
2698
Počet občanov k 31.12.2017: 2665
z toho žien: 1171, mužov: 1108, deti a mládež do 18 rokov: 386
Priemerný vek:
43,36 roka
Deti do 15 rokov:
315
z toho dievčatá: 142, chlapci: 173
Deti od 15 do 18 rokov:
71
z toho dievčatá: 35, chlapci: 36
Dospelí občania:
2279
z toho ženy: 1171, muži: 1108
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská:
dospelí: 2 333 deti: 314
Národnosť česká:
dospelí: 11
Národnosť maďarská:
dospelí: 6
1
Národnosť iná:
dospelí: 0
Narodených celkom:
16
z toho chlapcov: 7, dievčat: 9
Zomrelo celkom:
37
z toho mužov: 20, žien: 17, dieťa: 0
Prihlásených občanov na trvalý pobyt
37
Odhlásených občanov z trvalého pobytu
49
V roku 2017 bol 6 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,
Terézia Ferančíková (zomrela 28.10.2017), Mária Laktišová, Emília Pisoňová, Rozália Krajčová, Vilma Vitteková, Božena Madudová, Barbora
Mesková, František Hrúzik
Sobáše: Obec Topoľčianky – matrikárka obce zapísala do knihy manželstiev v Obci Topoľčianky 68 sobášov z toho
Topoľčianky: 38 cirkevných a 24 civilných sobášov
Hostie:
4 cirkevné sobáše
Žikava:
2 cirkevné sobáše
(z celkového počtu sobášov boli 4 sobáše našich štátnych občanov,
ktorí uzatvorili manželstvo s cudzincami.)
Z celkového počtu 68 sobášov bolo 16 sobášov občanov našej obce.
7 snúbencov s trvalým pobytom v našej obci uzatvorilo sobáš na inom
mieste.
Osobitná matrika: V roku 2017 boli cez osobitnú matriku v Bratislave
vybavené: 3 sobáše a 5 narodení
Úmrtia: Matrikárka obce zapísala do knihy úmrtí občanov, ktorí zomreli
v obciach: Topoľčianky: 14 úmrtí, Hostie: 4 úmrtia, Žikava: 4 úmrtia
Vypracovala: Mária Partlová, matrikárka

Nahliadli sme do matriky
november 2017 – marec 2018

Narodili sa:
Eliška Struková, rodičia Miroslava Sýkorová a Jakub Struk, Holešovská
Nina Sulíková, rodičia Mgr. Emanuela Dubajová a Ing. Martin Sulík, Mlynská
Jakub Valkovič, rodičia Mgr. Gabriela Valkovičová a Peter Valkovič, Pažiťská
Oliver Budáč, rodičia Mgr. Henrieta Budáčová a Ing. Peter Budáč, Dlhvského
Sobáš nahlásený z osobitnej matriky (september, november 2017):
Peter Heriban a Mgr. Veronika Bieliková, 27.9.2017, Portland, Oregon, USA
Saša Miladinovič a Lenka Péliová, 25.11.2017, Bela Palanka, Srbská republika
Opustili nás:
Karol Brojo, Lipová, zomrel 14.12.2017
Ján Lazorík, Lipová, zomrel 29.12.2017
Alojzia Krajčová, Lipová, zomrela 8.1.2018
Barbora Krajčová, Lipová, zomrela 12.1.2018
Zuzana Oravcová, Športová, zomrela 13.1.2018
Rudolf Laktiš, Moravecká, zomrel 17.1.2018
Mária Čulíková, Machulinská, zomrela 19.1.2018
Ján Cigáň, Partizánska, zomrel 27.1.2018
Zuzana Tomeková, Hostianska, zomrela 6.2.2018
Ivan Haspra, Moravecká, zomrel 22.2.2018
Jozef Blažek, Mlynská, zomrel 9.3.2018

BLAHOŽELÁME K JUBILEU

Pripomíname si významné životné jubileum nášho rodáka, bývalého futbalového reprezentanta Česko-Slovenska a niekdajšieho
hlavného trénera slovenskej reprezentácie Jána Kociana, ktorý oslávil
v utorok 13. marca 60. narodeniny.
Koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia patril k najlepším
futbalistom v ČSFR. Výraznou oporou zadných radov bol aj pri poslednom úspechu spoločnej reprezentácie na MS 1990 v Taliansku, kde
zverenci trénera Jozefa Vengloša postúpili až do štvrťfinále. V tom
istom roku J. Kociana vyhlásili aj za najlepšieho futbalistu Česko-Slovenska. Všetko najlepšie k významnému životnému jubileu, pevné
zdravie, veľa lásky, pohody a spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti,
úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žitia kroku z úprimného
srdca želajú a ku gratulantom sa pripájajú starosta obce a Redakcia
Našich Topoľčianok.

Prehľad počasia za rok 2017
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov/m²

Január
- 6,9 °C
19,6 mm
Február
2,3 °C
33,0 mm
Marec
7,8 °C
27,7 mm
Apríl
9,3 °C
66,0 mm
Máj
17,2 °C
29,0 mm
Jún
21,4 °C
35,3 mm
Júl
21,2 °C
101,0 mm
August
22,4 °C
36,8 mm
September
15,5 °C
92,8 mm
Október
11,1 °C
60,9 mm
November
5,4 °C
30,8 mm
December
1,6 °C
70,0 mm
Priemerná teplota roku 2017 bola 10,7 °C.
V roku 2017 padlo na územie Obce Topoľčianky 602,9 mm zrážok.
Priemer vodných zrážok za posledných 33 rokov je 604,1 milimetrov.

Prehľad počasia
za január, február 2018
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov/m²

Január
3,4 °C
39,6 mm
Február
0,4 °C
23,7 mm
Poukazujem na vrtošivosť januárových teplôt týchto dvoch rokov:
Január 2017 - 6,9 °C
Január 2018 + 3,4 °C
– M. Šabík –
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