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Vážení spoluobčania
Nie je to tak dávno, čo som sa
Vám prihováral prostredníctvom Našich Topoľčianok v decembrovom
predvianočnom
vydaní a ani sme sa nenazdali
a už k nám prichádza jar. Zima
bola opäť, tak ako je to už v posledných rokoch pravidlom, skúpa na sneh a tak tí, ktorí si chceli
užiť zimnú lyžovačku, museli
navštíviť horské strediská.
So zábleskom prvých jarných slnečných lúčov sa v nás
prebúdza život a načerpávame
novú energiu na prekonávanie
problémov a prekážok, ktoré
nám prináša život.
Ja opäť využívam priestor
Našich Topoľčianok, aby som Vás
informoval o aktuálnom dianí
v obci.
Po dokončení stavebných
prác na investičnej akcii „Dobudovanie kanalizácie v Obci Topoľčianky“ v roku 2015, ktorej
investorom bola ZsVS a.s. Nitra,
sa v mesiaci december začala
kolaudácia tejto vodnej stavby
a dnes už kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
V praxi to znamená, že občania,
ktorých domácnosti sa nachádzajú na uliciach, kde boli vybudované nové kanalizačné stoky,
budú môcť svoje domácnosti
napojiť na uvedené stoky a to
v mesiaci marec 2016. Bližšie

podrobnosti budú podané na
verejnom zhromaždení občanov s pracovníkmi ZsVS a.s. a vedením obce.
V súčasnosti sa realizuje výstavba kanalizácie na Ul. Tekovskej, ktorá nebola predmetom
eurofondovej akcie a investorom je tiež ZsVS a.s..
Som nesmierne rád, že pri
realizácii dobudovania kanalizácie v obci bola zrealizovaná výstavba chodníka pre peších
v úseku od autoservisu v smere
na Skýcov po Centrum bezpečnotechnických činností.
Bol to projekt, ktorý som mal
vo svojom volebnom programe
a som rád, že občania žijúci v tejto lokalite našej obce už nemusia chodiť po nebezpečnej štátnej ceste II/511, ale majú možnosť využiť nový bezpečný
chodník pre peších.
V termíne do 15. marca 2016
pripravujeme podanie žiadosti
o NFP na Ministerstvo životného
prostredia v rámci operačného
programu kvalita životného prostredia projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Obce Topoľčianky
a jeho zateplenie“.
O ďalších investičných akciách v Obci Topoľčianky rozhodne obecné zastupiteľstvo na svojom marcovom zasadnutí, kde

Jarná príroda, z fotoarchívu Miroslava Mihalika, FoTOP Topoľčianky

jedným z bodov programu bude
schválenie finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Okrem investičných akcií začíname už v spolupráci s Komisiou
kultúry a tiež pracovníčkami oddelenia kultúry pripravovať Kultúrne leto 2016.
Našou snahou je pritiahnuť
nových interpretov a súbory,
ktorí Vám svojimi vystúpeniami
spríjemnia nedeľné odpoludnia
počas mesiacov júl a august. Ešte pred Kultúrnym letom 2016
nás však čakajú tradičné podujatia a to stavanie mája a tiež 1. máj
– Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne, Vinárskych závodoch, Lesoch SR odštepný závod

a zároveň Otvorenie turistickej
sezóny v Obci Topoľčianky. Opäť
môžeme očakávať obrovské
množstvo návštevníkov našej
obce, pre ktorých bude pripravený bohatý kultúrno-spoločenský program.
Verím, že počasie bude
priaznivé a návštevníci našej obce budú mať na 1. máj strávený
v Topoľčiankach len príjemné
spomienky.
Vážení spoluobčania,
na záver môjho príspevku mi
dovoľte zaželať Vám aj Vašim rodinám krásne a pohodové prežitie veľkonočných sviatkov.
Juraj Mesko, starosta obce

JAR roku 2016
Prebúdzanie prírody po zime – nezime akosi netrpezlivejšie očakávame.
A JAR sa už pripomína novou zelenou farbou. Prichádza
nápadne nenápadne, každý deň
vytiahne svoje tromfy, aby prekryla spomienky na zimu v Topoľčiankach. Opojná sviežosť
v nás prebúdza mladosť, obnovuje sily. Bola by taká čarovná,
keby jej nepredchádzala taká
nijaká zima?
Striedanie ročných období
má nielen zákonitosti, ale aj nemennú gradáciu darov. Tie jarné
sú už v aktuálnej ponuke. Pre
každého je ponúkaná iná, osobitá. Niekto si najskôr všimne slabučké zelené steblo trávy, ktoré
tu včera ešte nebolo. Niekto let

nedočkavej včely na kvetoch
sedmokrásky. Iného prekvapia
prvé jarné kvety, čo zrazu spod
zeme odhalia svoju totožnosť.
Iný si povšimne vietor – zrazu
nechladí, ale pohládza a z kvetov magnólie roznáša vône navôkol. Aj vtáctvo spevom naliehavým pripomína zábudlivcom,
ako je krásne z jari u nás doma.
Možno sa jej príchod bude
skrývať za dažďovými kvapkami, za prúdmi vetra, alebo nás
znova prekvapí ako už neraz
a bude zrazu tu.
Zem bude voňať a lákať do
seba všetky užitočné semená
z ruky hospodára. Zem prijme
aj tie poľné, ktoré nik nesial a naleje aj korene vínnej révy
v prísľube nového vína.

Jarná príroda, z fotoarchívu Miroslava Mihalika, FoTOP Topoľčianky

A zem z nich dá vyklíčiť, vyrásť, vykvitnúť a dozrieť všetkému. Aké symbolické pre človeka
s vierou našich otcov.
Zrno znova odumrie, aby
mohlo vydať mnohonásobnú
úrodu. Tajomstvo obety prinášajúce nádej. V zmenu tŕnistých

úhorov v úrodnú zem v nás.
V miestach, kde vravíme„ doma“
je nám JAR na dosah. Jej bránou
je tajomstvo Veľkej noci.
V roku 2016 skôr ako inokedy prichádza JAR do Topoľčianok.
Za redakciu R. Kazík
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
pokračovanie (IV.)
Rákocziovci boli pôvodne
nižším šľachtickým maďarským
rodom. Keď sa Žigmund Rákoczi
z významnejšej – Felső-Vadászkej
vetvy rodu na začiatku 17. stor.
stáva sedmohradským kniežaťom, rodina sa stáva aristokratickou a postupne jednou z najbohatších v Uhorsku.
Pavol Rákoczi de Felsö-Vadász (1596 Szerencs – 12. 03.
1636 Zborov) bol štátnikom a
zemepánom
Rodina a funkcie:
Gróf Pavol bol najmladším
z troch synov Žigmunda Rákocziho a jeho druhej manželky Anny
Gerendy. Po predčasnej smrti jeho matky sa jeho otec Žigmund
opäť oženil, jeho treťou manželkou bola Barbora Telegdy, ktorá
Pavla vychovala v katolíckej viere, naproti tomu jeho otec a bratia
boli protestantmi (kalvínmi).
Gróf Pavol sa oženil s Annou
Pethe-Hethesi (?- 25. 7. 1637),
s ktorou mal dve deti, dcéru Máriu
Annu (1627-1647) a syna Ladislava (29. 4. 1633 – 17. 5. 1664). Dcéra Mária Anna (Annamária) vstúpila do karmelitánskeho kláštora
v Legnici (Poľsko), podľa iných
zdrojov vo Viedni, kde ako 20 ročná aj zomrela. Synovi Ladislavovi, ktorý bol okrem iného aj zemepánom v Topoľčiankach, bude
venovaná osobitná kapitola.
Gróf Pavol bol hlavným šarišským a turnianskym županom. Od
roku 1631 bol krajinským sudcom
(Iudex Curiae Regiae), jedným
z najvyšších hodnostárov v Uhor-

sku. So svojou rodinou žil na rákocziovskom panstve Makovica
(Zborov) na východnom Slovensku. Pavlovi Rákoczimu bol udelený dedičný grófsky titul, naproti
tomu jeho príbuzným vo funkcii
hlavy Sedmohradského kniežatstva prináležal kniežací titul.
Protihabsburské povstania
a rodina Pavla Rákocziho
Protihabsburské
stavovské
povstania boli ozbrojené povstania uhorských a sedmohradských
stavov proti vláde Habsburgovcov
v 17. a zač. 18. stor. Vodcami až
troch zo šiestich týchto povstaní
boli členovia rodu Rákoczi. Najprv,
v roku 1619, sa Pavlov najstarší
brat Juraj I. Rákoczi vo funkcii
veliteľa vojska zapojil do protihabsburgského povstania Gabriela Bethlena. Neskôr v rokoch 16431645, už ako sedmohradské knieža, sa Juraj I. Rákoczi stal priamo
vodcom ďalšieho povstania. V rokoch 1648-1660 nasledovalo povstanie, ktoré viedol Jurajov syn
knieža Juraj II. Rákoczi. A posledným bolo povstanie v rokoch
1703-1711, ktoré viedol Jurajov
pravnuk knieža František II. Rákoczi. Tieto povstania sa odohrávali väčšinou na území Slovenska
a mali ťažké sociálne a ekonomické dopady na obyvateľstvo. Je potrebné ešte dodať, že gróf Pavol
Rákoczi a jeho potomkovia stáli na
opačnej strane a boli verní cisárovi. Topoľčianok sa významnejšie
dotklo iba to posledné povstanie
začiatkom 18. stor. a o týchto udalostiach napíšeme viac v jednom
z nasledujúcich článkov.

Rákocziovci a sv. Košickí
mučeníci
S Rákocziovcami oboch vyznaní (kalvínskeho aj katolíckeho)
sú spojené aj osudy sv. Košických
mučeníkov. Počas povstania
Gabriela Bethlena boli v roku 1619
v Košiciach hajdúchmi Juraja I.
Rákocziho umučení traja katolícki
kňazi, neskôr známi ako sv. Košickí
mučeníci. V roku 1620 si grófka
Katarína Pálffyová, krstná mama
Pavlovho syna Ladislava Rákocziho, vyžiadala osobne od Bethlena
telá týchto zabitých kňazov (počas istej veľkej slávnosti požiadal
Bethlen Katarínu Pálffyovú o tanec, tá súhlasila, ale len s podmienkou, že jej vydá telá zabitých
kňazov) a uchovala ich na určitý
čas na svojom panstve v Nižnej
Šebastovej. Pôvodný kráľovský
dom, v ktorom boli títo kňazi
umučení, odkúpila v neskorších
rokoch ďalšia významná členka
rákocziovskej rodiny, kňažná Žofia Báthoryová, vdova po Jurajovi
II. Rákoczim a na jeho mieste dala
v rokoch 1671-1681 postaviť veľkolepý jezuitský (dnes premonštrátsky) kostol Najsv. Trojice. Pod
ním dala vybudovať kryptu, ktorá
mala byť rodinnou hrobkou Rákocziovcov.
Život na panstve Topoľčianky
Gróf Pavol Rákoczi získal panstvo Topoľčianky ženbou do bohatej východoslovenskej barónskej rodiny Ladislava Pethe-Hethesiho, svadbu je možné
datovať pred rok 1627. Pethe-Hethesi v roku 1616 odkúpil rozsiahle panstvo Topoľčianky od

kráľa, ktorému toto panstvo pripadlo po vymretí rodu Topoľčianskych. Panstvo Topoľčianky
bolo veno jeho dcéry a jedinej
dedičky Anny. Gróf Pavol sa v Topoľčiankach vzhľadom na jeho
funkcie asi významnejšie nezdržiaval, jeho rodinným sídlom bol
stále Zborov. Okrem toho okolie
Topoľčianok trpelo tureckými nájazdmi, aj keď samotné Topoľčianky vďaka štatútu tzv. otvoreného
mesta boli od pustošenia načas
ušetrené. Za éry Pavla Rákocziho a
jeho manželky Anny Pethe-Hethesi sa Topoľčianky v duchu
zásady „Cuius regio – eius religio“
stali opäť katolíckou obcou. Aj
v tomto prípade obec nasledovala
vieru svojich zemepánov rovnako
ako predtým, keď začiatkom 17.
stor. väčšina obyvateľov Topoľčianok prestúpila spolu so svojím
zemepánom Pavlom Topoľčianskym na evanjelickú vieru.
Život samotného mestečka
v tých časoch ovplyvňovala najmä
prítomnosť župných a okresných
orgánov a taktiež prítomnosť početnej vojenskej posádky. Charakter Topoľčianok ako otvoreného
mesta vyvolával príliv nových
obyvateľov napr. z oblastí ohrozovaných Turkami, ale aj vojakov
z miestnej posádky, ktorí tu zostali po skončení vojenského úväzku
a iných.
Úmrtie. Gróf Pavol zomrel
predčasne 12. marca 1636 v Zborove. Jeho manželka ho prežila iba
o rok, zomrela vo Viedni v roku
1637. Manželia zanechali po sebe
dve malé siroty Máriu Annu a Ladislava.
Ing. Ivan Lukáč, historický
klub OZ Park Topoľčianky
zdroj www.parktopolcianky.sk

Park v Topoľčiankach vyhlásený za obecné chránené územie
Z Programového vyhlásenia
vlády Slovenskej republiky v roku 2012 vyplynula pre Štátnu
ochranu prírody SR úloha vykonať prehodnotenie chránených
území národnej sústavy v súlade s medzinárodnými záväzkami. Proces prehodnocovania
CHÚ bol zahájený už v roku 2013
a stále pokračuje.
V súvislosti s prehodnocovaním chránených území, konkrétne s pripravovaným zrušením chránených areálov s charakterom
parkov,
arborét,
botanických záhrad a iných nepôvodných dendrologických
objektov, boli oslovené príslušné obce s informáciou o možnosti vyhlásiť parky nachádzajúce sa v ich katastrálnych územiach za obecné chránené
územia. Záujem prejavila aj
Obec Topoľčianky a v spolupráci
s organizačnou zložkou Štátnej

ochrany prírody SR Správou
Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie so sídlom v Nitre a Lesmi
SR, š. p., OZ Topoľčianky bol vypracovaný návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Topoľčianky. Obecné chránené
územie je novým typom chráneného územia, za ktoré sa podľa
ustanovení zákona o ochrane
prírody a krajiny vyhlasuje lokalita spravidla s výmerou do 100
ha, s kultúrnym, vedeckým, ekologickým, estetickým alebo krajinotvorným významom. Na rozdiel od ostatných osobitne chránených území nie je obecné
chránené územie naviazané na
stupeň ochrany, v ktorom sú zákonom striktne vymedzené zakázané činnosti, resp. vyžadujúce súhlas, ale obmedzenia z titulu
obecného
chráneného
územia sú uvedené v príslušnom VZN.

Obecné zastupiteľstvo Obce
Topoľčianky na svojom zasadnutí 12. januára 2016 schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Topoľčianky č. 5/2015, ktorým bolo vyhlásené Obecné
chránené územie Topoľčiansky
park. VZN obsahuje vymedzenie
hraníc obecného chráneného
územia a podmienky jeho
ochrany vrátane určenia zákazov činností a obmedzenia činností, ktoré môžu mať negatívny
vplyv na predmet ochrany územia. Jeho platné znenie je zverejnené na internetovej stránke
Obce Topoľčianky.
Obecné chránené územie Topoľčiansky park má celkovú výmeru 29,98 ha a právnu účinnosť
nadobudne nasledujúci deň po
zrušení Chráneného areálu Topoľčiansky park, pravdepodobne v druhom polroku 2016.
Ing. Radimír Siklienka, PhD.

Foto: Miroslav Mihalik

3

Odovzdať „minulosť budúcim“...
Takúto funkciu plnia múzeá
– zamerané na určitý okruh
predmetov a doby. Topoľčianky
sú ukážkou, kde je takáto ponuka. Môžeme navštíviť múzeum
stredovekej šľachty – ZÁMOK,
múzeum, ktoré obsahuje artefakty od poddanských dôb až
takmer po súčasnosť – NÁRODOPISNÉ MÚZEUM a špeciálne
záznamy, zbierky a remeslá z oblasti „chovu ušľachtilých plemien koní“ – HIPOLOGICKÉ MÚZEUM.
V súčasnosti náš občan,
p. ALOJZ SIKLIENKA, dal na verejnosť zaujímavú zbierku, ktorá
vznikla vďaka jeho rodinnému
prostrediu. Zbierka je zameraná
na „rádiotechniku – na rádiá“, ktoré sa vyvíjali v 19. a 20. storočí.
Túto svoju zbierku sprístupnil
v riebehu januára a februára 2016
v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach. Boli vystavené nasledovné aparáty:
- rádio na „slúchadlá“ Kryštálka
z obdobia medzi I. a II. svetovou
vojnou
- z roku 1928: FA RADIETA v Prahe
vyrábala „stavebnice“, ktoré sa
doma poskladali, bolo vyrobených iba 100 ks
- z roku 1935 – 39: fa PHILIPS, TELEFUNKEN, MINERVA, MIKRO-

FONA
- z roku 1939 – 45 – II. svetová
vojna – takáto výroba stagnovala
- od roku 1945 na Slovensku pôsobí fa TESLA, licenčne PHILIPS
– holandská firma, TELEFUNKEN – nemecká firma, TUNKSRAM – maďarská firma
V Zlatých Moravciach bolo vystavených 52 kusov a bolo čo obdivovať. Celá zbierka p. Siklienku
obsahuje 120 kusov rádií.
Významní svetoví vynálezcovia v smere rádiotechniky – boli
ôsmi:
- James Clerk Maxwell (1831 –
1879), škótsky fyzik
- gróf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745 –
1827), taliansky fyzik
- Thomas Alva Edison (1847 –
1931), USA
- Nikola Tesla (1856 – 1943), Američan chorvátskeho pôvodu
- Alexander Stepanovič Popov
(1859 – 1906), ruský fyzik
- Guglielmo Marconi (1874 –
1937), taliansky fyzik
- Jozef Murgaš (17. 2. 1864 – 11.
5. 1929), slovenský vynálezca,
priekopník bezdrôtovej telekomunikácie
- Reginald Aubrey Fessenden (1866
– 1932), kanadský vynálezca

Vyhodnotenie predzáhradiek

Predzáhradka pani Anny Hasprovej

Ako sa stalo tradíciou, aj v roku 2015 ZO SZZ Topoľčianky
v spolupráci s Obecným úradom
Topoľčianky vyhodnotili súťaž
o najkrajšiu predzáhradku Topoľčianok. Komisia v zložení: Ing.
Jaroslav Hrdlovič, Marta Siklienková, Jozef Mašír a Ing. Vladimír
Fiala urobila dve kontroly v máji
a v auguste, aby zachytila vzhľad
predzáhradiek počas celého vegetačného obdobia. Hodnotili
sme iba priestory pred záhradami, ako súčasť ulice, ktoré majú
priamy vplyv na estetický vzhľad
verejných priestranstiev. Snažili
sme sa zvlášť oceniť predzáhrad-

ky náročnejšie na údržbu, kde
bolo vidieť veľké množstvo vykonanej práce. Na základe týchto
kritérií sme určili nasledovné poradie:
1. Anna Hasprová, Lipová
2. Zuzana Čepčeková, Lipová
3. Denisa Maňkovská, Holešovská
Za úpravu verejnej zelene
bola ocenená bytovka na Ulici
SNP, stredný vchod.
Veríme, že takouto súťažou
budeme motivovať aj ostatných
občanov našej obce k zvýšenej
starostlivosti o verejnú zeleň
v obci.
Výbor ZO SZZ Topoľčianky

Teda medzi uvedenými vynálezcami je aj vynálezca JOZEF
MURGAŠ – Slovák, rímskokatolícky kňaz /(17.2.1864 v Tajove,
11.5.1929 vo Wilkes Barre USA).
Vynálezca – priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Má veľký podiel na vynáleze rádia. O elektrotechniku sa začal zaujímať už popri štúdiu teológie v Ostrihome /
Rakúsko - Uhorsko 1886 – 1888/.
Bolo to obdobie, keď tisíce Slovákov odchádzalo za ťažkou neodbornou robotou do USA. V roku
1896 sa rozhodol Murgaš tiež
odísť do USA a vybral si pôsobisko
medzi veriacimi spolurodákmi
v baníckej oblasti Wilkes Barre.
Tam si zriadil aj laboratórium s vysielacou stanicou, v ktorom sa zrodili vynálezy v smere telekomuni-

kácie. Celkovo „12 vynálezov - PATENTOV“ (patent – vynález právne
chránený PATENTOVOU LISTINOU). Popri tom bol spoluorganizátor národno – oslobodzovacieho hnutia Slovákov a v roku 1918
signatár Pittsburskej dohody, zástanca spolupráce Čechov a Slovákov. Po zániku Rakúsko – Uhorska
sa rozhodol vrátiť do novej vlasti
Č-SR. Svoje služby v technickom
smere ponúkol ČVUT v Prahe – avšak neuspel. Teda vrátil sa k svojim
spolurodákom do USA, kde vo veku 65 rokov zomrel a pochovaný je
vo Wilkes Barre. Tak sme sa cez
zbierku rádií dostali k poznaniu
histórie techniky a vynálezcov,
medzi ktorými je nám najbližší,
doma nedocenený, Jozef Murgaš.
A. Lukáčová

Kalendár podujatí v Topoľčiankach
v nasledujúcom období
Pozývame Vás ...

19. 3. 2016 Beh oslobodenia Topoľčianok, 42. ročník,
Park Topoľčianky
20. 3. 2016 Jarný stolnotenisový turnaj, 9.00 hod.,
DKS, bližšie info na str. 6
21. 3. 2016 Jarný lúčik, recitačná súťaž v prednese poézie,
MŠ Cintorínska, DKS
22. 3. 2016 MŠ SNP, 1. a 2. tr., DKS
23. 3. 2016 MŠ SNP, 3. tr., DKS
4. 4. 2016 Starostovská kvapka krvi, DKS, bližšie info na str. 5
14. 4. 2016 Kurz spoločenských tancov, 1x týždenne,
info: obecná knižnica, tel. č. 037/630 1263
16. 4. 2016 Veľký konský deň, Jazdiareň Topoľčianky, 9.00 hod.
16. 4. 2016 25. výročie založenia skautingu v Topoľčiankach
41. zbor TGM, DKS
18. - 20.4.2016 a 22. - 23.4.2016
Výstava vín, preberanie vzoriek, slávnostná odborná
degustácia a výstava / ZO SZZ, sekcia vinohradníkov, DKS
29. 4. 2016 STAVANIE MÁJA o 18.00 hod., centrum obce pred DKS
29. 4. 2016 Vernisáž Medzinárodnej výstavy fotografií členov
Fotoklubu FoTOP Topoľčianky a fotografov z Ukrajiny
- Združenie výtvarných fotografov Zakarpatska,
stredná sála DKS o 19.00 hod.
30.4. - 7.5.2016 Medzinárodná výstava fotografií členov
Fotoklubu FoTOP Topoľčianky a fotografov z Ukrajiny
– Združenie výtvarných fotografov Zakarpatska,
stredná sála DKS, bližšie info na str. 5
1. 5. 2016 Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne
Topoľčianky š.p., XVI. ročník
Otvorenie turistickej sezóny v Obci Topoľčianky,
podniky sídliace v Topoľčiankach Vás srdečne
pozývajú do svojich priestorov
1. 5. 2016 Obecné národopisné múzeum,
otvorené v čase od: 9.00 do 16.00 hod.
8. 5. 2016 Deň matiek, slávnostný program detí MŠ
a detí ZŠ, 15.00 hod., DKS
15.5.2016 Venček, slávnostné ukončenie kurzu spoločenských
tancov žiakov ôsmeho ročníka ZŠ Topoľčianky
15.5.2016 Ranžírung, vynášanie exotického rastlinstva
z oranžérie do okolia zámku, 14.30 hod.,
Park Topoľčianky, org. OZ Park Topoľčianky
22.5.2016 Idú hudci dolinou, krajská prehliadka ľudových
hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov
a inštrumentalistov, veľká sála DKS, spoluorganizátori:
KOS Nitra a Obec Topoľčianky
29.5.2016 Folklórne slávnosti v Topoľčiankach,
centrum obce pred DKS
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EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA – MATRIKA ROK 2015
Počet občanov k 1.1.2015
2 763
Počet občanov k 31.12.2015:
2 717
z toho žien: 1 200
mužov: 1 119
deti a mládež do 18 rokov:
398
Priemerný vek: 42,84 roka
Deti do 15 rokov:
321
z toho dievčatá:
140
chlapci: 181
Deti od 15 do 18 rokov:
77
z toho dievčatá:
36
chlapci: 41
Občania od 18 do 93 rokov:
2 319
z toho ženy: 1 200
muži: 1 119
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská: dospelí: 2 379
deti: 320
Národnosť česká: dospelí:
11
Národnosť maďarská: dospelí:
6
deti:
1
Národnosť iná: dospelí:
0
Narodených celkom:
13
chlapcov:
7 dievčat:
6
Zomrelo celkom:
38
mužov: 21žien:
17
Prihlásených občanov na trvalý pobyt
21
Odhlásených občanov z trvalého pobytu 42
Najstarší občania: Agáta Bratová, Alojzia Kodríková, Helena
Pechová, Mária Konopová, Karol Haspra, Pavlína Grossmanová,
Terézia Ferančíková, Mária Strečková (zomrela 30. 8. 2015), Helena
Števulová (zomrela 24. 8. 2015), Mária Laktišová, Emília Pisoňová,
Mária Hasprová, Helena Laktišová, Anna Hudíková, Mária Homolová,
Alojz Švarc, Klára Berczyová
V roku 2015 bol 7 občanom zrušený trvalý pobyt na návrh vlastníkov a občania boli prihlásení na trvalý pobyt na Obec Topoľčianky.
Sobáše: Obec Topoľčianky – matrikárka obce zapísala do knihy
manželstiev v Obci Topoľčianky 58 sobášov
z toho Topoľčianky: 25 cirkevných a 28 civilných sobášov
Hostie:
4 cirkevné sobáše
Žikava:
1 cirkevný sobáš
(z celkového počtu sobášov boli 3 sobáše našich štátnych občanov,
ktorí uzatvorili manželstvo s cudzincami.) Z celkového počtu 58 sobášov bolo 8 sobášov občanov našej obce:
Vypracovala: Mária Partlová, matrikárka
Zo zápisnice z deviateho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 22. septembra 2015
V bode č. 1. a 2. Otvorenie a voľba komisií zasadnutia
V bode č. 3. Kontrola plnenia úloh uznesení z posledného OZ
V bode č. 4. Informácia starostu o činnosti v obci:
• v mesiacoch júl a august v priestoroch nádvoria v zámku Kultúrne
leto 2015
• 22.08. – v areáli Tatranu Topoľčianky sa uskutočnil prvý ročník Majstrovstiev Topoľčianok vo varení guľášu
• 28.08. – kladenie vencov pri pomníku padlých pri príležitosti 71.
výročia SNP
• 29.08. –tradičná nočná hasičská súťaž
• 11.09. –vernisáž Mgr. Art. Petra Daniša
• 12.09. –8. ročník tradičného vinobrania
• práce na kanalizácii obce, investorom je ZsVS a.s
• oprava strechy MŠ na Cintorínskej ulici z dotácie získanej z MF SR
• práce na výstavbe chodníka od servisu p. Siklienku po Ústredný
sklad MV
V bode č. 5. Rôzne
JUDr. Oravcová - koncept územného plánu – nepresné
p. Kunský - na Ul. Kopaničky, slabý el. prúd
p. Orolín - o nočnej hasičskej súťaži
V bode č. 6. Návrh VZN č. 3/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Obce Topoľčianky, poslanci schválili
V bode č. 7. Návrh VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Topoľčianky,
poslanci schválili
V bode č. 8. Poslanci vzali na vedomie Monitorovaciu správa k Programovému rozpočtu Obce Topoľčianky k 30.06.2015
V bode č. 9.Poslanci vzali na vedomie Plnenie rozpočtu Obce Topoľčianky za 1. polrok 2015 - Ing. Bartolomej Pavkov
V bode č. 10. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 5/2015-poslanci schválili
V bode č. 11. Správa Národného kontrolného úradu – poslanci vzali na
vedomie
V bode č. 12. Žiadosti občanov a organizácií

Ing. Ivana Vaškovičová - prenájom nebytových priestorov za účelom relaxačného cvičenia - Jogy, poslanci schválili
Ján Zeman - vydanie súhlasu s umiestnením vodomernej šachty –
poslanci neschválili
Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej - o nájme nebytových priestorov na školský rok 2015/2016 - poslanci schválili
Štefan Kršiak K.O.Fruits - o rekonštrukciu plynového kúrenia v prenajatom objekte „Domu služieb“ - poslanci neschválili
Západoslovenská vodárenská spoločnosť - o schválenie Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parc. č. 3041/60
- poslanci schválili
V Bode č. 13. Interpelácie poslancov
Ing. Hrdlovič - zaviesť na námestie pred budovou OcÚ bezdrôtový
signál internetu
Mgr. Chrapková - ďakuje kultúrnej komisii za ich prácu
J. Orolín - problém s parkovaním áut pred hasičskou zbrojnicou
Zo zápisnice z desiateho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 5. novembra 2015
V bode č. 1. a 2. Procedurálne časti
V bode č. 3. Informácie
• 3.10. Výstava ovocia, zeleniny a okrasných drevín, ZO SZZ v Topoľčiankach
• 20.10. posedenie seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
• Dokončovacie práce – spätné úpravy po dobudovaní kanalizácie
v obci
• Výstavba chodníka pre peších v úseku od autoservisu p. Siklienku
po Ústredný sklad MV SR
• Realizácia opravy strechy MŠ ul. Cintorínska – výmena krytiny, drevenej konštrukcie a nových klampiarskych prvkov
V bode č. 4. Rôzne
p. Fialová, riaditeľka MŠ - poďakovanie za opravu strechy na MŠ Ul.
Cintorínska
p. Štefčík - Ul. Hostianska - je narušený betón na chodníku, rigol je
poškodený, šampiňonáreň
JUDr. Haspra –problém, ktorý sa týka pozemkov v areáli štadióna
problém - Ulica Kopaničky, pozemky nevysporiadané, robia sa tam
inžinierske siete, cesta
p. Kokles - k úpravám cesty na Hostianskej ulici, nie je dobre urobená
p. Koklesová – za 31 rokov obec neinvestovala do našej cesty nič
p. Kučová - našou ulicou jazdia motorkári, jazdia veľmi rýchlo, je to
veľmi nebezpečné
V bode č. 5. Prerokovanie „Konceptu Územného plánu Obce Topoľčianky a vyhodnotených pripomienok“ - poslanci prerokovali 41 pripomienok a schválili koncept
V bode č. 6. Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ
na rok 2016 -poslanci schválili
V bode č. 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2016 - poslanci
schválili
V bode č. 8. Poslanci schválili zloženie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
V bode č. 9. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.
Poslanci schválili dofinancovanie obstarania územného plánu obce
V bode č. 10. Plnenie rozpočtu obce za 3.štvrťrok predložil Ing. Bartolomej Pavkov
V bode č. 11. Žiadosti občanov a organizácií
JUDr. Peter Haspra - riešenie nárokov užívania pozemkov obcou odložené
MUDr. Andrea Petrásšková - vysporiadanie prístupovej cesty na Ul.
Tekovská - odložené
Obyvatelia „slepá“ ulička na Hostianskej ulici - odložené
Else Plus, s.r.o.,– prenajatie pozemku na p.č. 4635/1 pre garáž schválené
Ravena s.r.o.,– odkúpenie pozemku p.č. 2998/67 - odložené
HRADNÁ STRÁŽ, s.r.o. - o zriadenie vecného bremena na par.
č. 339/8 - neschvalili
Andrea Horváthová - žiadosť o poskytnutie nebytových priestorov
- schvalili
V bode č.12. Interpelácie
JUDr. Gräffová –návrh zrekonštruovať priestory budovy K.O. Fruits
a vybudovať tam domov dôchodcov alebo denný stacionár
Mgr. Chrapková – problém s biologickým odpadom
JUDr. Gräffová – na Hlavnej ulici parkovanie áut na verejnej zeleni
Ing. Siklienka – prečo je na Ul. Dlhovského značka„Prejazd zakázaný”
Zo zápisníc vybral R. Kazík
Plné znenie je k dispozícii na OcÚ.
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FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky, Obec Topoľčianky,
Nitriansky samosprávny kraj,
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Pozývame Vás na vernisáž

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
v Topoľčiankach a starosta Obce Topoľčianky
Vás srdečne pozývajú na

VII. ročníka

Medzinárodnej fotografickej výstavy
v piatok 29. apríla 2016 o 19:00
v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach

od 8:00 do 12:00 v priestoroch
Domu kultúry a služieb v Topoľčiankach.

Na výstave budú prezentované fotografie
členov FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky a fotografov
z Ukrajiny - Združenie výtvarných fotografov Zakarpatska
výstava potrvá do štvrtku 5. mája 2016
v nedeľu 1. mája 2016 otvorená 8:00 - 18:00
od pondelka 2. mája 2016 – 5. mája 2016 otvorená 17:00 - 19:00

AKO SME HLASOVALI VO VOĽBÁCH DO
NR SR dňa 5. marca 2016 v Topoľčiankach
text

okrsok č. 1 okrsok č. 2

spolu

Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku

1127

1158

2285

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní

716

814

1530

1

9

10

714

803

1517

712
63,53%

792
70,29%

1504
66,96%

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku podľa § 24 Z.č. 180/2004
Počet platných odovzdaných hlasov percento zúčastnených voličov

Starostovskúdňakvapku krvi
4.apríla
2016
(t.j. v pondelok )

Počet platných hlasov odovzdaných
okrsok okrsok
pre každú politickú stranu, politické
číslo
č. 1
č. 2 spolu
hnutie :
Strana TIP
1
5
3
8
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
2
1
2
3
(SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezáv.osob.
3
79
77
156
(OĽANO-NOVA)
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
4
2
0
2
ŠANCA
5
0
1
1
SME RODINA - Boris Kollár
6
40
50
90
Strana zelených Slovenska
7
7
4
11
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
8
0
1
1
Maďarská kresťanskodemokratická
9
0
0
0
aliancia
VZDOR - strana práce
10
0
0
0
MOST -HÍD
11
18
13
31
Slovenská národná strana
12
92
109
201
Odvaha - Veľká národná a proruská
13
2
1
3
koalícia
Komunistická strana Slovenska
14
7
2
9
Slovenská demokratická a kresťanská
15
0
1
1
únia-DS
SMER - sociálna demokracia
16
231
252
483
Kresťanskodemokratické hnutie
17
38
93
131
Slovenská občianska koalícia
18
5
5
10
Kotleba - Ľudová strana
19
73
59
132
Naše Slovensko
#SIEŤ
20
37
50
87
Strana maďarskej komunity
21
0
0
0
PRIAMA DEMOMKRACIA
22
1
1
2
Sloboda a Solidarita
23
74
68
142
SPOLU POČET PLATNÝCH HLASOV
712
792 1504
Počet voličov, ktorí využili právo
508
589 1097
prednostného hlasu
Údaje vypísané zo zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch č. 1 a č. 2

Každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov môže byť darcom krvi
a môže darovať kus seba. Neponúkame peniaze, nesľubujeme zázraky
na počkanie, ale dávame možnosť získať dobrý pocit. Priveďte aj svojich
známych, ktorí sa chcú pridať k nám. Budete srdečne vítaní.
MS SČK Topoľčianky

Na začiatku ,,nelyžiari“, na konci lyžiari
Viac ako 14 miliónov eur poskytol v tomto roku štát na lyžiarske
výcviky pre žiakov základných a stredných škôl. Táto novinka Ministerstva školstva SR sa stretla s veľkým záujmom. Doslova možno charakterizovať tento geniálny nápad ako 3 v 1. Príspevok výrazne pomôže
odstrániť negramotnosť žiakov v lyžovaní a zároveň vyslobodí žiakov
od sedavých návykov pri IKT aspoň na pár dní . V konečnom dôsledku
finančná podpora od štátu pomôže k rozvoju cestovného ruchu na
Slovensku aj menším lyžiarskym strediskám. A práve takéto menšie
lyžiarske stredisko SKI centrum Drozdovo na úpätí pohoria Pohronský
Inovec začiatkom mesiaca február vytvorilo skvelé podmienky pre žiakov našej školy na realizáciu lyžiarskeho výcviku. Bol to týždeň veľkých
výziev, veď z 34 ôsmakov sme mohli považovať len 3 za lyžiarov začiatočníkov. Ostatní tzv. „nelyžiari“ sa na konci týždňa s vypätím všetkých
svojich síl, schopností, s plným nasadením a úsilím inštruktorov zmenili ako mávnutím čarovného prútika na lyžiarov. Takmer všetci na konci týždňa pokorili kopec v lyžiarskom stredisku SKI centra Drozdovo.
Poďakovanie preto patrí všetkým deťom, ktoré sa pri prvom neúspechu
nevzdávali a bojovali, čo im sily stačili, i keď zápasili s únavou, pádmi,
neposlušným vlekom či nevyspytateľným počasím. Posledný deň lyžiarskeho výcviku boli preverené nadobudnuté lyžiarske zručnosti v lyžiarskej súťaži -slalom. Po súťaži, ktorú zvládli všetci žiaci, prebehlo záverečné vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu a vyhlásenie výsledkov. Zásluhu na úspešnom a nezabudnuteľnom lyžiarskom výcviku majú všetci
inštruktori - Ing. Milan Ježovič, Bc.Tomáš Šmondrk, Ing.Miroslav Ilinjo
a Mgr. Jozef Barát.
Výsledky v slalome
Dievčatá: 1. Natália Malá, 2. Lucia Škulová, 3. Kristína M. Benčeková, 4. Viktoria Komárová, 5. Natália Godavcová,7. Natália Blažeková,
8. Lara Grisetti, 9. Adela Fanturová,10. Vanesa Laktišová.
Chlapci: 1. Samuel Kopčák, 2. Daniel Belica, 3. Jaroslav Jaššo,
4. Martin Horňák, 5. Andrej Malý, 6. Patrik Malý, 7. Adam Božík, 8. Marek
Krpala, 9. Samuel Ondriaš, 10. Daniel Polešenský.
jb

Krásne veľ konočné sviatky, radosť
z každého prežitého jarného dňa
plného slniečka, milých priateľov
a pekných chvíľ Vám zo srdca želajú
členovia redakčnej rady
Našich Topoľčianok.
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ŠK Topoľčianky v popredí slovenskej cyklistiky
Už sú to dva roky, čo v našej
obci vznikol Športový klub Topoľčianky. Cieľom nášho klubu je
účasť na pretekoch Slovenského
pohára v horskej cyklistike, cyklokrosu a na cyklomaratónoch na
Slovensku. V našom klube je 37
členov vo veku od 8 do 60 rokov.
V roku 2015 sme sa zúčastnili
dvadsiatich dvoch pretekov v horskej cyklistike. Medailové úspechy
v žiackych kategóriách sme dosiahli vo Zvolene. Miško Minár (910 r.) dosiahol druhé miesto a Timotej Laktiš (11-12 r.) tiež druhé
miesto.

Boli sme úspešní aj v Slovenskom raji, kde Timotej Laktiš získal
druhé miesto a pätnásťročný Martin Tonka sa umiestnil na treťom
mieste. Bronzovú medailu v Bratislave získal Nikolas Fajták (9-10 r.)
a Martin Tonka. V Machulinciach v
kategórii hobby skončil Martin
Tonka na 1. mieste, Andrej Tencer
na 2. mieste. V žiackych kategóriách nás reprezentovali Michal
Mondočko ml. (9 – 10 r.), Mário
Jančo (11-12 r.), Adrián Ondrejka
(11-12 r.) a Timotej Bugár (15-16
r.), ktorí sa umiestňovali strede
štartovného poľa.

Stolnotenisový oddiel Topoľčianky
v spolupráci s Obcou Topoľčianky
Vás pozývajú na

JARNÝ
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
KEDY: V NEDEĽU 20. MARCA 2016 o 9.00 hod.
KDE: V DKS TOPOĽČIANKY - stredná sála
KATEGÓRIE: registrovaní, neregistrovaní,

deti do 15 rokov (v prípade dostatočného počtu)

Občania Topoľčianok majú štart zdarma,
účastníci mimo obce majú štartovné 2,00 €.
O občerstvenie je postarané!
Predregistrácia záujemcov je možná
v priestoroch obecnej knižnice
počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.30 hod.,
príp. na tel. čísle: 037/630 12 63.
Vítaní sú všetci športoví nadšenci
a priaznivci stolného tenisu.
Priniesť si treba vlastnú raketu, športovú obuv
a dobrú náladu!

Prehľad počasia za rok 2015
Priemerná teplota vzduchu

Vodné zrážky

Január
1,5 °C
70,9 mm
Február
1,3 °C
18,1 mm
Marec
5,0 °C
53,5 mm
Apríl
9,4 °C
24,6 mm
Máj
15,2 °C
82,0 mm
Jún
19,5 °C
18,7 mm
Júl
22,5 °C
21,1 mm
August
23,3 °C
117,5 mm
September
18,2 °C
49,3 mm
Október
10,5 °C
47,8 mm
November
5,1 °C
56,6 mm
December
2,7 °C
8,5 mm
Priemerná teplota roka 2015 bola 11,2 °C.
Za rok 2015 padlo na územie našej obce 568,6 mm /litrov/ vodných zrážok vo forme dažďa i snehu. Z dlhodobejšieho pohľadu je
to o 30 litrov menej.

Prehľad počasia január – február 2016
Priemerná teplota vzduchu v °C

Január 2016
Február 2016

-0,6 °C
5,5 °C

Vodné zrážky litrov/m²

32,00 mm
104,70 mm

– M. Šabík –

Úspechy dosiahli aj muži. Martin Laktiš (40-49 r.) na Drozdove,
v Udiči a v Machulinciach obsadil
3. miesto, Peter Bratko (19-39 r.) na
Drozdove 2. miesto, v Machulinciach 1. miesto a v cyklokrose Michal Mondočko st. v Bánovciach
nad Bebravou v kategórii hobby 2.
miesto. V cyklokrose nás reprezentoval na Majstrovstvách Európy v Trnave Martin Laktiš, ktorý
v kategórii 40-44 r. získal 10.
miesto. Cyklistická sezóna 2016
bola odštartovaná 16. januára
v Stupave na Zimnom maratóne,
kde sa najlepšie umiestnil Martin
Laktiš - 4. miesto.
Naše plány na rok 2016 sú veľké. Už v januári sme začali s prípravou tréningovej trate pre deti,
mládež a aj všetkých priaznivcov
dvoch kolies v našom regióne.
Miesto realizácie je štadión v Topoľčiankach pri dostihovej dráhe.
Realizácia bude prebiehať v spolupráci s Obecným úradom Topoľčianky. Ďalej nás čaká príprava
žiakov na preteky pravidelným

trénovaním 3 x do týždňa, dve sústredenia - jedno v okolí Topoľčianok a druhé na Počúvadle. Najväčšou akciou bude organizácia pretekov Majstrovstiev Slovenska
v horskej cyklistike na Drozdove
v dňoch 23. 7. a 24. 7. 2016. Ak
chcete vedieť viac informácií o našom klube, navštívte našu stránku
www.cyklotopolcianky.sk.
Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým partnerom, ktorí
nám poskytli v roku 2015 finančnú a materiálnu pomoc. Sú to:
Obec Topoľčianky, TRIBOšport, ZŠ
Topoľčianky, Else Plus s.r.o., Marble & Granite s.r.o., spoločnosť Financie Complet, SKI centrum Penzión Drozdovo, Slovenský zväz
záhradkárov ZO - Topoľčianky
a Železiarstvo Topoľčianky. Samozrejme nesmieme zabudnúť na
trénerov Simonu Korcovú a Martina Laktiša, ktorí sa venujú mládeži
a na rodičov, ktorí nám pomáhajú
s dopravou na preteky. Ďakujeme.
Peter Haspra

Nahliadli sme do matriky
november 2015 – február 2016

Narodili sa:
Michal Laktiš, rodičia Ing. Zuzana Laktišová a Mgr. Juraj Laktiš, Lipová
Jakub Mesko, rodičia Katarína Mesková a Branislav Mesko, Partizánska
Liliana Bella Koudelníčková, rodičia Mgr. Daniela Nováková a Branislav Koudelníček, Mlynská
Sobáš uzatvorili:
Michal Laktiš a Alexandra Lanczová, 21.11.2015 v Galante
Jozef Martauz a Zuzana Rosinová, 23.12.2015 v Topoľčiankach
Marián Rényi a Alena Kuklišová, 23.1.2016 na Starých Horách
Michal Šproch a Bc. Elena Tomeková, 19.2.2016 v Topoľčiankach
Ing. Ján Bartko a Ing. Kristína Richterová, 27.2.2016 v Topoľčiankach
Sobáš nahlásený z osobitnej matriky (august, september 2015):
Ľuboš Korytár a Marie Sojková, 22.8.2015, Praha 8 - Kobylisy, ČR
Joseph John O´ Donnell Dun Laoghaire a Mgr. Ľubica Beláková, 11.9.2015,
Wicklow, Írsko
Opustili nás:
Štefan Mesko, Partizánska, zomrel 30.11.2015 vo veku 74 rokov
Pavel Lukáč, Hlavná, zomrel 30.11.2015 vo veku 60 rokov
Pavel Mihók, Partizánska, zomrel 6.12.2015 vo veku 61 rokov
Eva Strýčková, Športová, zomrela 14.12.2015 vo veku 61 rokov
Dušan Mihok, Litoměřická, zomrel 16.12.2015 vo veku 53 rokov
Barbora Richterová, Športová, zomrela 21.12.2015 vo veku 81 rokov
Jozef Drienovský, Hlavná, zomrel 31.12.2015 vo veku 89 rokov
Tomáš Segíň, Hlavná, zomrel 7.1.2016 vo veku 82 rokov
Marek Rakovský, Vígľašská, zomrel 22.1.2016 vo veku 37 rokov
Július Laktiš, Dlhovského, zomrel 5.2.2016 vo veku 69 rokov
Karol Škula, Holešovská, zomrel 10.2.2016 vo veku 72 rokov
Jozef Kováč, Žitavanská, zomrel 13.2.2016 vo veku 62 rokov
Jozef Rakovský, Hlavná, zomrel 18.2.2016 vo veku 57 rokov

NAŠE TOPOĽČIANKY ■ Vydáva: Obec Topoľčianky, bezplatne pre obyvateľov obce v periodicite 3 – 4 krát ročne ■ Vedúci redaktor:
Ing. Roman Kazík. Redaktori: Mgr. Eva Chrapková, Anna Lukáčová, Juraj Mesko, Andrea Chrenová, Mgr. Štefan Klečka ■ Evidenčné
číslo EV 3274/09 ■ ISSN 1339–0619 ■ Údaje o vydavateľovi: Obec Topoľčianky, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky, IČO 00 308 536,
tel. kontakt: 037/630 12 22, e-mail: kniznica@topolcianky.sk ■ Tlač: End, spol. s r. o. Topoľčianky

