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Vážení spoluobčania
Nie je to tak dávno, čo som sa
Vám prihováral ako kandidát na
starostu obce Topoľčianky pred
komunálnymi voľbami v roku
2014. Odvtedy už máme za sebou
komunálne voľby, vianočné sviatky, privítanie nového roka a v období vydania tohto čísla už aj
sviatky Veľkej noci.
Nakoľko sa nám dostáva do
rúk prvé vydanie Našich Topoľčianok v roku 2015 a tiež prvé, po už
spomínaných komunálnych voľbách, využívam tento priestor,
aby som Vám úprimne poďakoval
za prejavenú dôveru a Vašu obrovskú podporu. Výsledok komunálnych volieb je pre mňa zadosťučinením a ocenením mojej doterajšej práce, ale zároveň predstavuje
výzvu, obrovský záväzok a zodpovednosť voči Vám voličom v novom funkčnom období.
Verím, že spoločnými silami sa
nám podarí zrealizovať ciele, ktoré
som si vytýčil ako priority pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018
a to tak, aby sme po jeho uplynutí
mohli skonštatovať, že sa naša
obec posunula opäť vpred.
V ďalších riadkoch by som Vás
chcel v stručnosti oboznámiť
s prebiehajúcimi, ale aj pripravovanými investičnými akciami.
V súčasnosti pokračujú v súlade
so stavebným harmonogramom
práce na akcii „Dobudovanie kanalizácie v obci Topoľčianky“, kto-

rej investorom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so
sídlom v Nitre. Predpokladaný
termín ich ukončenia je júl 2015.
V spolupráci s Vinárskymi závodmi Topoľčianky, s.r.o. realizujeme rekonštrukciu miestnej komunikácie na Kostolnej ul., ktorej
predmetom bude nahradenie asfaltu zámkovou dlažbou. Súčasťou tejto investičnej akcie je vybudovanie chodníka pre chodcov.
V súčinnosti so spoločnosťou
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
so sídlom v Bratislave, ktorá realizuje dobudovanie kanalizácie
v našej obci, bude v krátkom čase
položený nový asfaltový koberec
na Dlhovského ulici v smere od
Moraveckej ulice po Ulicu SNP.
Počas letných mesiacov po
dobudovaní kanalizácie je naplánovaná realizácia výstavby chodníka pre peších v úseku od autoservisu po Ústredný sklad MV SR.
V súčasnosti pripravujeme aj
projekt na výmenu miestneho informačného systému (smerové
tabule s označením ulíc a budov)
za nový, ktorý bude ďaleko modernejší a estetickejší. Jeho financovanie chceme zabezpečiť formou dotácií z Nitrianskeho samosprávneho kraja cez projekt
LEADER. V štádiu prípravy máme
aj projektovú dokumentáciu na
zateplenie fasády a strechy DKS
(domu kultúry a služieb) a tiež re-
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konštrukciu plynovej kotolne tejto budovy. Finančné prostriedky
na realizáciu uvedenej investičnej
akcie sa pokúsime získať z nenávratných finančných prostriedkov
z fondov EÚ, ktoré bude možné
získať v rámci výzvy zverejnenej
v mesiaci apríl 2015. Netrpezlivo
čakáme na zverejnenie nových
výziev a opatrení pre čerpanie
NFP (nenávratných finančných
prostriedkov) v programovacom
období rokov 2014 – 2020.
Verím, že pripravíme opäť kvalitné projekty, ktorých úspešnosť
bude aspoň taká, ako v období rokov 2007 – 2013. Okrem investičných akcií nezabúdame ani na kultúrno - spoločenský život v obci a
už dnes sa spolu s pracovníkmi
oddelenia kultúry a členmi kultúrnej komisie pri OZ zodpovedne
pripravujeme na 1. máj 2015, kedy
naša obec očakáva veľké množ-

stvo návštevníkov pri príležitosti
Dňa otvorených dverí v Národnom
žrebčíne, Vinárskych závodoch, Lesoch SR a otvorenia turistickej sezóny v obci Topoľčianky.
Dňa 30.04.2015 sa v centre
obce uskutoční tradičné stavanie
mája s pripraveným občerstvením
a kultúrnym programom. Pre nedeľné popoludnia v mesiacoch júl
– august v rámci tradičného Kultúrneho leta v našej obci už dnes
plánujeme jednotlivé vystúpenia
interpretov a súborov. O Vašu zábavu sa postarajú nielen interpreti, ktorí v našej obci ešte neúčinkovali, ale aj tí účinkujúci, ktorých
vystúpenia sa v minulosti v rámci
tohto podujatia stretli s veľkým
ohlasom.
O ďalších aktivitách a dianí
v našej obci Vás budem informovať v ďalšom čísle Našich Topoľčianok. Juraj Mesko, starosta obce

70. výročie oslobodenia našej obce
V tomto roku si pripomíname
70. výročie oslobodenia obce od fašizmu, 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny a 71. výročie Slovenského národného povstania . V mesiaci
januári sme si pripomenuli aj 70.
výročie tragédie, ktorá sa v našej obci odohrala v jeho druhej polovici.
Dňa 25.1.1945 sa skupina partizánov „ Internacionálneho praporu“
z Nitrianskej partizánskej brigády
priblížila k Topoľčiankam v smere od
Pieskov cez Breziny, jarkom k starej
škole. Štyria z nich sa oddelili s cieľom navštíviť Rímsko-katolícky farský úrad v Topoľčiankach, kde si
údajne chceli vypočuť rozhlasovú
správu vo francúzštine. Pred vstupom do obce sa rozdelili tak, že dvaja zostali nad dedinou v priestore
„Kopaničky“ pre zaistenie bezpečnosti a dvaja odišli na rímsko-kato-

lícky farský úrad. Z fary okolo 16.
hodiny prešli do miestneho hostinca (Národný dom) a do predajne
s obuvou.
Po 16. hodine prišla do Topoľčianok fašistická jednotka SS spolu
s jednotkou POHG (Pohotovostné
oddiely Hlinkovej gardy) zo Zlatých
Moraviec s cieľom prekontrolovať
podomovou prehliadkou Topoľčianky a zaistiť tam nachádzajúcich
sa partizánov. Takéto kontroly neboli zriedkavosťou, lebo stav v obci
bol taký, že cez noc prichádzali partizáni pre potraviny, lieky a pod.
a cez deň zasa Nemci, ktorí sa na noc
stiahli do Zlatých Moraviec.
Dvojčlenné hliadky postupovali
z domu do domu, až sa v blízkosti
obchodu s obuvou stretli z obchodu
vychádzajúcimi vojakmi v nemeckej
uniforme. Po chvíľke prekvapenia

Foto: D. Mihok, z obradu kladenia vencov pri príležitosti 70. výročia
oslobodenia našej obce

a výmene pár slov sa ozval samopal
hliadky SS na výstrahu. Vtom sa domnelí vojaci v nemeckých uniformách – partizáni pustili utekať od

obchodu s obuvou smerom dolu
obcou a zakrátko odbočili do uličky
zvanej „Žikavecká“ smerom na „Kopaničky“. (dokončenie na 2. strane)
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Dňa 28. marca 2015 uplynulo
70 rokov, keď sme v Topoľčiankach prežívali prechod frontovej
línie, zmenu štátnosti a pre nás aj
koniec vojnového ohrozenia. Blížila sa nezvratná porážka NEMECKA. Stalo sa tak 8. mája 1945!
V tento deň v Berlíne bola podpísaná a SPOJENCOM (ZSSR, USA,
V. BRITÁNIA, FRANCÚZSKO) odovzdaná kapitulácia NEMECKA.
Skončila sa vojna v Európe.
Vráťme sa však do našej obce
v spomienkach na deň 28. marec
1945. Chcem sa o spomienky podeliť hlavne s dnešnou mládežou.
Ja som celé dianie prežívala ako
štrnásťročné dievča. V dopoludňajších hodinách toho dňa Nemci
ustupovali smerom na Skýcov.
Sovietska armáda, označovali
sme ju pojmom „RUSI“ a s ňou „Rumuni“ prišli do Pohronského Inovca od Machuliniec cez polia v popoludňajších hodinách za symbolických výstrelov do humien
a záhrad rodinných domov na
ulici, ktorú sme volali Bojčín –
dnes Hostianska ulica. V humnách
si ľudia vykopali bunkre – zemljanky. Spojili sa viaceré rodiny,
nemajúce ani záhradu a s vďakou
prijali ponuku majiteľa záhrady
Jána Broju – to bol i náš prípad.
Tam sme sa v to popoludnie uchý-

lili a v modlitbách a strachu čakali...?! Zrazu vojaci boli na dvore,
dali o sebe vedieť výstrelmi a my
sme na príkaz vyšli von. Bolo nás
asi pätnásť – prevažne ženy – matky a deti. Rozpačite sme navzájom
pozerali po sebe... vojaci sa napili
vody – bolo okolo 17:00 hodiny.
I s odstupom času vnímam celú túto udalosť v našej obci ako
relatívne pokojnú. Nekonali sa
žiadne násilnosti a hlavne žiadne
rabovačky. V Topoľčiankach ani armáda, ani miestni obyvatelia nesiahli po zariadeniach a ich hodnotách najmä v „Zámku“ a malom
zámku. V porovnaní s okolím to
bola výnimočnosť – zasluhujú si
úctu vtedajší občania! Prečo? Lebo
na hornom Požitaví boli vyrabované pri prechode fronty súkromné
kaštiele: v Beladiciach, Pustom
Chotári, Chrášťanoch, v Novej Vsi
nad Žitavou – dva kaštiele. Nenávratne boli zničené a stratené historické pamiatky.
Konanie vojakov bolo pod
kontrolou „vlastných hliadok“. Ako
deti - keďže sme zistili, že nič nám
nehrozí, boli sme na ulici až do
zotmenia a boli sme svedkami nasledovného diania. Unavení vojaci vidiac tiež pokojné prostredie,
od únavy „popadali na zem“. Ako
poduška im slúžila vyvýšenina te-

rénu, ktorým viedla úzkokoľajná
železnička, ktorou sa zvážalo drevo a tehliarska hlina. To im poslúžilo ako „posteľ“. Zažili sme však aj
potrestanie vojaka, za aký priestupok, sme nezisťovali. Totiž v rodinnom dome Štefana Broju sa ubytoval „dôstojník“, asi s veľkou právomocou. Istý vojak doviedol
k nemu, nám sa zdalo, že starého
vojaka. Mladý informoval o prečine dovedeného. Dôstojník mal za
sárou čižmy zasunutý korbáč
upletený z kožených remienkov,
ktorým previnilca ukrutne zbil.
Boli i dojemné situácie. Ako
som spomenula, Nemci ustupovali na sever, Sovietska armáda za
nimi a v horách došlo k stretu –
k boju. Výsledok, množstvo ranených, pre ktorých bol vytvorený
lazaret v budove HRADNÁ STRÁŽ.
Nebolo však obväzov, aj zásobovanie potravinami zrejme viazlo,
tak dvojica muž a žena – armáda
– chodili po domácnostiach
a s pokorou prosili o pomoc pre
ranených. Kto mohol – dal, čo mal.
Iný prípad. Do našej domácnosti prišiel mladý chlapec –
vojak, čosi prosil, ako vedel. Nerozumeli sme mu, nebol Slovan, bol
Rumun. Napomohla okolnosť, že
videl v kuchyni zemiaky, s radosťou ukázal, „že to chce“. Vytiahol

vreckový nožík, nakrájal hranolky
a natešený vybehol do dvora rovno k zajačníku – išiel kŕmiť zajace,
zrejme sladká spomienka na ďaleký domov.
V tom roku 28. marec pripadol
na stredu Veľkého týždňa. Nasledovali sviatočné dni Veľkej noci.
Pripravovali sme sa na ne v skromnosti a pokore. Obrady Vzkriesenia Pána sa konali v sobotu o 15:00
hodine. Medzi množstvom veriacich sa objavila hŕstka sovietskych
vojakov – starí muži, stáli neďaleko Misijného kríža. Pri procesii mrvili v rukách prepotené ušanky
(čiapky) a dolu tvárou sa im rinuli
slzy – zrejme spomienky na obdobie spred r. 1917.
Nuž, takéto zážitky v mojej generácii vytvorili hlboké presvedčenie, že vojna je nekonečné telesné a duševné utrpenie každého človeka žijúceho v tom období.
A tí, čo neprežili?! V druhej svetovej vojne bojovalo 110 miliónov
vojakov, z ktorých zahynulo 30
miliónov a ďalšie milióny ožobráčených na celý zbytok života. Máme za sebou v Európe 70 rokov
mieru! Zachová sa aj naďalej?!
Odporúčam k nahliadnutiu
články z Našich Topoľčianok:
- máj č.2/2005 (A. L.)
- júl č.3/2005 (Capt. F.M.)
- apríl č. 1/2010 (A. L.)
alebo na oficiálnej stránke Obce
Topoľčianky www.topolcianky.sk
- Anna Lukáčová -

(dokončenie z 1. strany)
Fašistická hliadka SS za nimi so
streľbou z automatov. Po behu 250
až 300 m bol jeden z partizánov zranený a spadol, druhý bol tiež zranený, ale ľahšie a v súmraku sa mu
podarilo preskočiť cez múr pri ceste
do záhrad a spoza múra brániť protistreľbou svojho spolubojovníka.
Nemecká SS sa stiahla a to využil
ťažšie zranený partizán a za pomoci
svojho druha sa dostal cez múr do
priľahlých záhrad, kde sa ukryli.
Súčasne so streľbou hliadky SS
pri strete s partizánmi pri obchode
sa ozvala aj streľba na „Kopaničkách“, čo zmiatlo SS hliadku, ale pomohlo k úniku a úkrytu dvom spomínaným partizánom v priľahlých
záhradách už takmer v prítmí, v šere
večera. K spomenutej hliadke sa pridali ďalší SS-mani bežiac cez uličku
„Žikaveckú“ ku „Kopaničkám“, kde
sa ozvala streľba. Tu v nerovnom
boji sa stretli s dvoma partizánmi,
ktorí postupovali po otvorenom teréne od obce do poľa a presile SS-manov podľahli.
SS-mani, v domnení, že ide
o tých istých partizánov, nechali ich
ležať v otvorenom teréne, na Kopaničkách, presvedčiac sa, že sú mŕtvi,
pozbierali svojich ranených a takmer za tmy odišli z Topoľčianok do
Zlatých Moraviec. Zranení partizáni
ukrytí v záhradách sa pod rúškom
noci dostali do domu Jána Čepčeka.
Pri poskytnutí ošetrenia zistili, že

jeden je ranený ľahšie, ale druhý bol
zranený ťažšie, keď mal odstrelenú
veľkú časť zadku a značne krvácal.
Bola potrebná lekárska pomoc, ale
tej nebolo. Noc bola tichá, iba sneh
sa tíško sypal do dvora, záhrad a ulíc.
Ráno 26.1.1945 sa hliadky SS
objavili znovu v Topoľčiankach a od
dolného konca obce prehľadávali
dom za domom až prišli na Hlavnej
ulici k domu Jána Čepčeka a tam
našli dvoch zranených partizánov.
Okamžite ich začali vypočúvať. Zistili, že jeden z nich je ťažko zranený,
na otázky nereagoval, vyviedli ho
na ulicu a druhého násilím hnali cez
Žikaveckú uličku, kde musel ukazovať, ako sa im podarilo večer ukryť
a prísť do domu Jána Čepčeka. Bolo
napadnuté pomerne veľa nového
snehu a stopy boli dosť nejasné. Po
krátkej porade na ulici sa rozhodli,
že ich obesia na jednu z lipiek nachádzajúcich sa na Hlavnej ulici.
Dvaja SS-mani žiadali neďalekého mäsiarskeho majstra p. Františka
Korca o povraz. Majster Korec nemohol nevyhovieť, a preto vybral
straší trochu opotrebovaný, ale
hlavne zhranetý povraz, rozrezal na
polovičnú dĺžku a s hundraním, ktorému Nemci nerozumeli odovzdal
SS-manom. Nemci vyvliekli ťažko
zraneného už takmer bezvládneho
partizána a obesili na lipu na Hlavnej ulici pred domom č. 63/210. Potom na ďalšiu haluz obesili aj druhého, avšak pri zavesení – trhom sa

povraz roztrhol a partizán spadol
pod lipu. Medzi SS-manmi ale i občanmi, ktorí boli prinútení sa na tento neľudský akt prizerať, nastal šum
v nádeji, že druhýkrát sa už vešať
nebude. Tak bol napísaný starý zákon – zvyklosť. Vedeli o tom aj
Nemci. No napriek tomu, po krátkej
porade v kruhu pri lipe, SS-mani
uskutočnili opakovanú popravu.
27.1.1945 v dopludňajších hodinách prišli znovu SS-mani. Dali
príkaz miestnemu hrobárovi odviezť mŕtvych partizánov. Ten ich
odviezol do obecnej márnice na
cintoríne pri rímsko-katolíckom
kostole. V popoludňajších hodinách
ich pochoval miestny pán kaplán do
spoločného hrobu v ľavom hornom
okraji cintorína.
Dňa 25.1.1945 padli v boji proti
fašistom, SS-manom na voľnom
poľnom priestranstve zvanom„Priehradka“ na okraji obce Topoľčianky

smerom na Žikavu dvaja partizáni
a to: Julius Kasser, nar. 6.7.1915
v Mulhouse, Francúzsku a Rolf Blau,
nar. 12.12.1914 v Sanwerku, Holandsko
Dňa 26.1.1945 boli obesení na
Hlavnej ul. pred domom číslo
63/210 (staré číslo 148) dvaja partizáni zranení v boji dňa 25.1.1945
a to: Rene Oran, nar. 14.12.1925
v Strasbourgu, Francúzsko a Cornelius Johannes Blom, nar. 17.5.1917
vo Waardenburgu, Holandsko.
Na mieste popravy na Ulici
Hlavnej vybudovala obec pamätník
– pomník tejto tragickej udalosti
a počesť padlých partizánov.
Francúzi René Oran a Július Kasser boli medzičasom exhumovaní
a pochovaní na spoločnom cintoríne francúzskych partizánov na
Strečne.
Z archívu zo SZPB Topoľčianky,
Ing. Pavel Mihók

Spomíname po sedemdesiatich rokoch...
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Seniorske okienko
Milí priatelia, prihováram sa Vám v tomto roku prvýkrát. Vlastne ani
neviem, či to len nám skôr narodeným čas tak rýchlo preteká pomedzi
prsty, alebo aj mladším. Čo poviete? Čo všetko sme chceli na dôchodku
porobiť, zameškané dokončiť. No akosi nemám čas. Ale aj tak! Máme
krásne aktivity, radi sa každý mesiac stretávame, porozprávame, snažíme sa ten utekajúci čas spomaliť.
Mám na mysli Klub seniorov v Topoľčiankach, kde nás je zapísaných
239 členov. A z tohoročných aktivít spomeniem dve.
Vo februári sme sa stretli na fašiangovom posedení. Sála bola nádherne vyzdobená stovkami balónov, šišky rozvoniavali až na chodbu.
Bohatá tombola bola súčasťou programu. Potom sa prítomným prihovoril p. František Beňuš, ktorý sa rozpamätal na fašiangové zvyky z minulosti. Zlatým klincom posedenia bola harmonika, na ktorej hral p. Roman Kováč. Ochotne sa všetci pridali a celá sála spievala.
Druhýkrát sme sa stretli dňa 24. marca 2015 na výročnej členskej
schôdzi. Bola to schôdza volebná, kde sme čiastočne volili nový výbor.
Poďakovali sme sa doterajšiemu predsedovi p. Vladislavovi Krajčovi za
jeho deväťročnú činnosť. Novým predsedom sa stal p. Gabriel Orlík.
Prajeme mu v novej funkcii veľa pracovného zanietenia, dobrých nápadov a dobré zdravie na uskutočnenie všetkých plánov. Celý výbor mu
bude vychádzať v ústrety.
Na záver sa chcem poďakovať v mene všetkých seniorov vedeniu
obce, p. starostovi Jurajovi Meskovi a celému obecnému zastupiteľstvu
za ústretovosť pri konaní našich akcií, za finančnú pomoc, tiež kultúrnym pracovníčkam za pomoc a ochotu.
Sľubujeme, že budeme šíriť dobré meno našej krásnej obce v širokom okolí.
Prajem príjemné leto.
- Marta Mrázová -

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
si Vás dovoľuje srdečne pozvať na
XV. ročník otvorenia novej jazdeckej,
turistickej a chovateľskej sezóny 2015.

Tradičný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
09.00 hod.
10.00 hod.
14.00 hod.

dňa 1. mája 2015
PROGRAM:
Otvorenie jazdiarne a hipologickej expozície
Verejné tréningy športových koní
Slávnostný galaprogram

Nenechajte si ujsť možnosť sledovať galaprogram z pohodlia tribún.
Ponúkame Vám možnosť rezervovať si miesta na tribúne na galaprogram vopred. Vstup na tribúny bude povolený len s platnou vstupenkou. Predpredaj vstupeniek v sieti TICKETPORTAL alebo na tel.
č. : +421 2 529 333 23.
Predaj bude pokračovať na mieste (stánok s predajom suvenírov
NŽ Topoľčianky) počas Dňa otvorených dverí 1. mája 2015 od 09.00
hod. Predpredaj vstupeniek bude ukončený po vypredaní množstva
určeného na predpredaj. Upozorňujeme však, že počet miest bude
limitovaný. Cena vstupenky na galaprogram (vrátane 20% DPH):
- deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby:
zdarma
- predpredaj (osoba)
5,- €
- dopredaj vstupeniek počas DOD 1. mája (osoba) 6,- €

1. máj

Deň otvorených dverí
v Château Topoľčianky
Stalo sa príjemnou tradíciou, že prvý máj nesymbolizuje len začiatok
najzamilovanejšieho mesiaca, ale taktiež chuť kvalitného vína. V Topoľčiankach sa tak každoročne stretávajú priaznivci lahodného moku
a magickej atmosféry. A nebude to inak ani tento rok... Pozývame Vás
1. mája do Topoľčianok, kde sa opäť uskutoční verejná degustácia
našich vín spojená s prehliadkou pivníc. V ponuke bude viac ako 80
degustačných vzoriek. Vaše detské ratolesti sa môžu vyšantiť v detskom kútiku. Radi Vás privítame aj na Zámku v Topoľčiankach, kde
bude verejná degustácia a vyhodnotenie šiesteho ročníka prvej čisto
ženskej hodnotiteľskej súťaže vín Vienále Topoľčianky 2015.

Zámok Topoľčianky
1. máj 2015
Z fotoarchívu Miloslava Brandta

K obľúbeným a navštevovaným podujatiam
v Topoľčiankach už tradične patrí

STAVANIE
MÁJA,
na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame.
Pekný a urastený strom, očistený od kôry a vyzdobený farebnými
stuhami postavia topoľčianskym dievčatám chlapci z dobrovoľného
hasičského zboru pred DKS Topoľčianky
vo štvrtok 30. apríla 2015 o 18.00 hod.
Podujatie nám svojím spevom a hudbou spríjemnia
dychová hudba Podhrušovan, folklórna skupina Topoľnica
a DFS Matičiarik z Topoľčianok.
Pre návštevníkov podujatia budú napečené koláče, pripravený
chutný guláš a chýbať nebude ani stánok s cukrovinkami pre deti.

Otvorenie turistickej sezóny
v Obci Topoľčianky

V centre obce Vás pozývame v piatok 1. mája 2015 navštíviť
OBECNÉ NÁRODOPISNÉ MÚZEUM
s odborným výkladom v čase od 09.00 do 15.00 hod.
Pestrú ponuku rôznorodého tovaru Vám ponúknu jarmočné stánky,
stánky remeselníkov a stánky s občerstvením.
Prajeme Vám príjemne prežitý deň a veľa pekných zážitkov.

Počas dňa otvorených dverí bude Zámok Topoľčianky ponúkať návštevníkom prehliadku muzeálnej expozície dobového nábytku a historických bytových doplnkov.
V tento deň bude múzeum sprístupnené v špeciálnom otváracom
čase.
Od 09:30 do 16:00 hod. Vás sprievodkyne prevedú každú pol hodinu
po zámockých priestoroch.
Počas tohto dňa bude zámocká reštaurácia ponúkať chutné a výhodné menu pre všetkých hostí. Okrem toho budete mať možnosť posedieť si na nádvorí zámku s občerstvením na terase.
Súčasťou ponuky bude aj možnosť degustácie miestnych vín ponúkaných someliérmi priamo na nádvorí zámku.
To všetko a ešte viac nájdete v historických priestoroch Zámku Topoľčianky.
Tešíme sa na Vás !

Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Odštepný závod Topoľčianky

ponúkajú 1. mája návštevníkom Topoľčianok
v čase od 9.00 do 16.00 hod:
- prehliadku Poľovníckeho zámku
- predaj mrazeného mäsa zo zveriny,
okrasných drevín a vína
(vo vlastných predajniach)
- poľovnícky guláš pri Poľovníckom zámku
- návštevu Zubrej zvernice Topoľčianky (vstupné zdarma)
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Topoľčiansky park
Už v roku 1921 boli starostlivosťou o Topoľčiansky park poverené Štátne lesy. V období, keď
boli Topoľčianky sídlom československých prezidentov, bol vždy
dostatok finančných prostriedkov
na jeho údržbu. V roku 1953 vtedajší prezident Gottwald daroval
kaštieľ odborárom. Nastala doba,
keď sa dokonca aj parky považovali za prežitok buržoázie. Aj napriek nezáujmu štátnych orgánov
sa lesníkom z Topoľčianok podarilo udržať Topoľčiansky park v takom stave, že uznesením vlády č.
84 z 18.3.1970, bol Topoľčiansky
park aj s kaštieľom vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku. Následne si jedinečnú hodnotu parku uvedomili aj ochrancovia prírody. Z hľadiska ochrany prírody
bol Topoľčiansky park uznesením
vtedajšieho Národného výboru v
Nitre vyhlásený v roku 1982 aj za
chránenú prírodnú pamiatku.
V roku 1996 bol zaradený aj do
zoznamu chránených areálov so

„Náš park“

Skončilo zimné obdobie a začína najkrajšie obdobie roka –
máj. Na začiatku sa patrí poďakovať všetkým tým , ktorí prispeli k
zveľadeniu parku a to akoukoľvek
činnosťou, či už svojou prácou
alebo finančnými prostriedkami.
Chcem poďakovať aj tým, ktorí
poukázali časť svojich daní na
účet OZ a dúfam, že OZ PARK TOPOĽČIANKY neopomenuli ani tento rok.
Tak ako každý rok aj tento rok
budeme usporadúvať spravidla
raz do mesiaca veľkú brigádu, na
ktorej je každý vítaný, občerstvenie a náradie je zabezpečené, stačí iba prísť a trochu pomôcť pri
zveľaďovaní krás parku. Prvá brigáda sa uskutočnila dňa 21.3.2015
vyčistením priestorov okolo kúpaliska pri medveďovi.
OZ PARK TOPOĽČIANKY aj
tento rok usporiada„RANŽÍRUNG“
– vynášanie kvetov do parku spojené so stretnutím sa so všetkými

štvrtým stupňom ochrany. Topoľčianski lesníci spravujú park už 94
rokov, pričom väčšinu nákladov
na údržbu a nevyhnutnú obnovu
hradili z vlastných zdrojov. Z tohto
dôvodu majú práve Štátne lesy
najväčšiu zásluhu na tom, že Topoľčiansky park si do dnešných
čias zachoval svoju historickú, kultúrnu a najmä dendrologickú
hodnotu. Súčasné vedenie Odštepného závodu Topoľčianky si
tieto hodnoty uvedomuje, a preto
neustále hľadá dostupné možnosti na financovanie starostlivosti o park tak, aby tieto hodnoty
boli nielen zachované, ale aj zveľadené. Veď iba základná údržba
parku, ktorá zahŕňa kosenie lúk,
vyhrabávanie lístia, odstraňovanie náletových drevín, starých
stromov a novú výsadbu, je časovo a finančne veľmi náročná. Náklady možno vyjadriť v desiatkach
tisíc EUR. Ďalšou úlohou bolo obnoviť najmä unikátny povrchový
rozvod vody a zrekonštruovať ja-

členmi ako aj s každým, kto má
o „Náš park“ záujem a to 17.5.2015
pri Zámku v Topoľčiankach.
Tento rok sa budeme venovať
čisteniu už znovu vyrastených náletových drevín a chodníkov, ktoré potrebujú obnoviť, čisteniu
vodovodného systému od lístia
a nánosov, ktoré sa doňho dostanú. Podľa dostupných informácií
tento rok majú v pláne Lesy Topoľčianky zrekonštruovať skleník
a podľa možností ho uviesť do
prevádzkyschopného stavu. Tak
isto Lesy Topoľčianky a Obec Topoľčianky začali čistenie okolo
potoka, nakoľko je tiež v pláne
oprava rozpadajúceho sa múru.
Bez snov a vízií by nebol možný žiaden pokrok, a preto snívam
ďalej. V parku máme dve labute,
dúfam, že na takto rok budem
môcť napísať, že ich je už viac. To
však už záleží na nich. Takisto aj na
našich prekrásnych pávoch. Ďalším mojím snom je obnovenie

zierka tak, aby mohli byť naplnené vodou. Povrchový systém na
rozvod vody je funkčný, jazierka
sú naplnené vodou a zároveň boli oživené aj všetky fontány, ktoré
boli nefunkčné celé desaťročia.
Povrchový systém na rozvod vody
bol zrekonštruovaný v spolupráci
s Občianskym združením Park Topoľčianky. Labutie jazierko konečne oživili plávajúce labute tak, ako
si to pamätajú asi už iba najstarší
občania Topoľčianok. Pri malom
Južnom jazierku s fontánou bola
vybudovaná voliéra pre pávy.
V súčasnosti sa nachádza v parku
päť pávov, ktoré sú chované voľne
a voliéra im slúži iba na občasný
pobyt, najmä v čase kŕmenia.
Z týchto prekrásnych vtákov majú
najväčšiu radosť deti. Deti sa tešia
aj z novo vybudovaného detského ihriska, ktoré nahradilo spustnutý športový areál. Detské ihrisko je vybavené certifikovanými
drevenými preliezkami a inými
drevenými prvkami, ktoré podporujú športové aktivity detí. Odštepný závod Topoľčianky vybudoval v parku aj náučný chodník,
ktorého trasa s jednotlivými objektmi je vyznačená na vstupnom

paneli a zároveň je vyznačená aj
v blízkosti parkových chodníkov.
Na náučnom chodníku návštevník nájde štyri panely, veľmi citlivo
osadené v zákutiach parku, na
ktorých je textom aj fotografiami
zachytená história zaujímavých
parkových objektov. Súčasťou
chodníka je aj osemdesiat stromov označených tabuľkami s vedeckými a slovenskými názvami.
V roku 2012 vydal OZ Topoľčianky
vlastným nákladom publikáciu
Voľnokrajinársky park Topoľčianky, v ktorej je zachytený vývoj
dendrologickej časti parku a história jednotlivých objektov. Aj
napriek finančnej náročnosti celoročnej starostlivosti o park je
súčasné vedenie Odštepného závodu Topoľčianky rozhodnuté
pokračovať v obnove parku a jednotlivých objektov tak, aby si park
zachoval svoju krásu a jedinečnosť aj pre ďalšie generácie. V najbližších dňoch Odštepný závod
Topoľčianky sprístupní pre verejnosť oranžériu a historickú kamennú studňu v blízkosti starého
mlyna.
Text a foto:
Jozef Šabo OZ Topoľčianky

výsadby kvetov pred zámkom
v parku, tak ako si to pamätám
z detstva. Voľakedy vstup do parku upútal krásnou palmou, ktorá
tam už je, potom červenými kvetmi, ktoré lemovali zámok, tie dúfam tiež tam raz budú a čistotou.
Prosím všetkých ľudí, ktorí park
navštevujú, aby si pri odhodení
odpadkov z jedla, či prázdnej fľaše
mimo odpadový kôš spomenuli
na to, či by to urobili aj doma.

„NÁŠ PARK“ je mojím obľúbeným miestom, kde ešte stále chodím snívať svoje sny, prechádzať
sa a športovať. Nakoniec pozývam aj Vás všetkých do „Nášho
parku“ snívať Vaše sny, veď je to
miesto na to ako stvorené a dokonca za to ani nič neplatíme.
Možno si už ani neuvedomujeme,
aké máme šťastie, že ho máme.

Labutie jazierko, foto: Jozef Šabo OZ Topoľčianky

- Ružena Gräffová -
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HEVI TOUR v Topoľčiankach
V roku 2015 sa dožíva životného jubilea 60 rokov jedna z významných slovenských osobností, známy slovenský autor kníh pre
deti, Daniel Hevier.
Spisovateľ sa preto rozhodol,
že pri príležitosti svojho jubilea
podnikne turné po celom Slovensku, v rámci ktorého navštívi 6000
detí počas 60 podujatí, kde chce
rozdávať deťom svoju fantáziu,
hravosť a tvorivú energiu.
Jednou zo zastávok jeho HEVI
TOUR sa stali dňa 15. apríla aj Topoľčianky, kde sa v priestoroch
kultúrneho domu stretol so žiakmi základnej školy. Na besede,
ktorej sa zúčastnili žiaci 3. až 8.
ročníka, po privítaní a krátkom
autorovom predstavení sa nasledoval kolotoč otázok.
Daniel Hevier si vybral Topoľčianky nie úplne náhodne, má
k nim bližší citový vzťah, pretože
tu neraz u svojej tety trávil letné
prázdniny. Prezradil nám, ako sa
volá jeho posledná kniha, ktorej
názov je zároveň aj jeho životným krédom - Svet zachránia roz-

právky. Prečo práve rozprávky?
Lebo v nich je zlo vždy potrestané. Vyrozprával ho cez príbeh
o chlapcovi Krištofovi, ktorý sa
chce stať hokejistom, ale na tréningu sa zraní. Ďalej už sám autor
nechcel pokračovať, aby si deti
mohli príbeh dočítať samy, pretože po ukončení besedy si mohli
žiaci knihu zakúpiť a dať si ju podpísať samotnému autorovi. Ten
sa vyjadril, že je na svoju poslednú knihu veľmi hrdý.
Zaujímavosťou tohto podujatia bolo ešte aj to, že symbolickou vstupenkou bola jedna stará batéria, za ktorú deti dostali
kartónovú skladačku určenú na
zber použitých batérií (tzv.
B-box). Celá akcia tak mala aj
ekologický podtext. Myslíme si,
že naša škola sa do tohto projektu „Baterka neletí do koša“ rada
zapojí. Cieľom je naučiť deti triediť nielen papier, plasty či sklo,
ale aj použité batérie, ktoré recykláciou dostávajú „druhý život“ a zároveň tak chrániť životné prostredie.

Čo nás však najviac teší na
tomto podujatí, je fakt, že sme sa
mohli stretnúť s výnimočným človekom, akým Daniel Hevier bezpochyby je. Veríme, že kniha, ktorú nám dnes predstavil, nie je jeho

posledná a toto stretnutie s nami
tiež nepatrilo k jeho posledným.
Ďakujeme, že ste zavítali medzi
nás a želáme Vám veľa tvorivých
chvíľ a krásnych kníh.
- PaedDr. Anna Sýkorová -

Aká bolesť – taká medecína
Premiéra divadelného predstavenia

V nedeľu 8. februára 2015 mali nadšenci tradičného dedinského
divadla možnosť pozrieť si premiéru divadelného predstavenia v dvoch
dejstvách s názvom Aká bolesť – taká medecína (Emil Göllner) v podaní hercov Ochotníckeho divadelného súboru Topoľ, ktorý obohacuje
svojimi predstaveniami kultúrne dianie v našej obci takmer bez prestávky krásnych, úctyhodných 94 rokov. Vo veselohre z dedinského
prostredia sa predstavilo deväť skvelých účinkujúcich hercov (Jozef
Benč, Helena Hasprová, Viera Bieliková, František Cigáň, Veronika Jančovičová, Jaroslav Bielik, Ľubomír Siklienka, Anna Laktišová, Gabriel
Orlík) v réžii dlhoročného skúseného režiséra pána Gabriela Orlíka. Text
sledovala Alenka Benčová. O tom, že tradičné dedinské divadlo patrí
medzi obľúbené podujatia kultúry v našej obci svedčalo naplnenie veľkej sály a balkóna divákmi do posledného miesta, ktorí si z predstavenia
odniesli veselú náladu a príjemný kultúrno-spoločenský zážitok.
Sme úprimne radi, že súčasní ochotníci i naďalej zachovávajú pokračovanie a tradíciu ochotníckeho divadla v Topoľčiankach, že získavajú medzi seba nových hercov a reprezentujú našu obec reprízami
divadelných hier aj v okolitých obciach nášho regiónu.
Želáme divadelným ochotníkom za nás všetkých do ďalších rokov
činnosti ešte množstvo odohraných divadelných predstavení, nadšené
publikum, ale predovšetkým pevné zdravie.
- A. Chrenová -

Premiéra divadelného predstavenia. Autor fotografie Miloslav Brandt

Keď sa krása stretne so šikovnosťou, je čo obdivovať

Výstava ručných prác a dekorácií
V dňoch 18. – 24. marca sa
v malej sále DKS Topoľčianky konala prekrásna „Výstava ručných
prác a dekorácií“ našich žien na
tému JAR a VEĽKÁ NOC. Výstavu
navštívilo množstvo občanov Topoľčianok, ale aj okolitých obcí.
Návštevníci mali možnosť prezrieť
si krásne ručné práce rôznych
techník (vyšívanie, richelieu, háčkovanie, štrikovanie, keramika,
dierované, vyšívané, háčkované
alebo stuhami zdobené veľkonočné vajíčka, zapletané korbáče,
šité bábiky, patchwork, decoupage, origami alebo iné ozdoby vytvorené z papiera) a krásne jarné

dekorácie (sviatočné prestieranie,
bytové
doplnky,
kvetinové
aranžmány), z ktorých mohli načerpať inšpirácie. Dva výstavné
bloky boli venované aj ukážkam
vyšívaných obrusov z čias našich
starých a prastarých mám, ktoré
boli vyšívané technikou prútik,
krížiky a ručne tkané obrusy zdobené priedkou. Za organizátorov
vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým ženám, ktoré prepožičali svoje krásne ručné práce
a dekorácie na túto výstavu.
Text: A. Chrenová
Foto: D. Mihok
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Zo života FoTOP
V utorok 10. marca sa v Galérii
Mlyny v Nitre uskutočnilo vyhodnotenie Regionálneho kola AMFO
2015. Členovia FoTOP FOTOKLUB
Topoľčianky, ako po iné roky, opäť
získali niekoľko ocenení. Zabodovali najmä naši „dorastenci” v kategórii do 16 rokov, kde získal cenu Radim Siklienka za fotografie
Černokňažník, Pankáč a Súboj
orlov. Čestné uznania si odniesli
Marcel Meluš za snímky Na sklonku dňa, Nehybný pohyb, Winter is
coming a Kristián Herda za fotografiu Zabudnutý kôš. V kategórii
autorov od 17 do 21 rokov získal
čestné uznanie Richard Sládek fotografie Pakost smradľavý a 628
m n.m. Medzi dospelými autormi
nad 21 rokov bol čestným uznaním ocenený Pavol Čepček za fotografie Nadja a Dva svety. Výstavu 154 ocenených a vybraných
fotografií (z celkového počtu 361
zaslaných do súťaže od autorov
z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce) ste si mohli prezrieť v Galérii Mlyny v Nitre v mesiaci marec
2015. Okrem ocenených FoTOP-ákov boli medzi vystavujúcimi aj
ďalší naši členovia Milan Horváth,
Miro Mihálik, Pavel Kováč, Jozef
Pažitný, Táňa Orolínová, Radimír
Siklienka a Jozef Šabo. Práce všetkých našich autorov postupujú do
krajského kola AMFO 2015, ktoré

sa bude konať v júni 2015 v Nesvadoch.
Trio našich mladých Marcel
Meluš, Kristián Herda a Radim
Siklienka sa pričinilo o ďalší medzinárodný úspech nášho fotoklubu - na salóne fotografií German International DVF Photocup
v Nemecku. Získali spoločné ocenenie pre FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky v mládežníckej kategórii – čestné uznanie - v konkurencii
153 mladých fotografov z 15 krajín, ktorí na súťaž zaslali 799 fotografií. Celkove na tento veľký medzinárodný fotografický salón,
ktorý sa súčasne konal v nemeckých spolkových krajinách Hessen, Niedersachsen a Baden-Württemberg, zaslalo 1195
účastníkov z približne 60 krajín
celého sveta viac ako 7400 fotografií. Významný úspech zaznamenal náš člen Pavel Kováč, ktorý
získal za fotografiu The Spring Is
Coming bronzovú medailu v kategórii Nature. V bodovaní celého
tohto podujatia podľa počtu akceptovaných a ocenených fotografií sa na veľmi peknom siedmom mieste spomedzi všetkých
účastníkov DVF Photocup umiestnil Radimír Siklienka, ktorý získal
aj čestné uznanie za fotografiu
Airy Dance. Cenné akceptácie fotografií podľa pravidiel FIAP (The

FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky
Obec Topoľčianky
Nitriansky samosprávny kraj
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Vás pozývajú na vernisáž 6. ročníka medzinárodnej výstavy
fotografií, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 30. apríla 2015 o 19:30 hod.
v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach
Na výstave bude prezentovať svoje práce renomovaný americký
fotograf divokej prírody slovenského pôvodu Verdon Tomajko
a členovia FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky
Výstava bude otvorená v piatok 1. mája 8:00 - 18:00,
v sobotu 2. mája 14:00 - 18:00 a v nedeľu 3. mája 14:00 - 18:00
POZOR ZMENA - tohtoročná výstava sa uskutoční
v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach

autor: Verdon Tomajko, USA

International Federation of Photographic Art), PSA (Photographic
Society of America), UPI (United
Photographers International)
a RPS (Royal Photographic Society) získali aj ďalší naši členovia
Miloslav Brandt, Pavol Čepček,
Miro Mihálik, Tatiana Orolínová
a Jozef Šabo.
Pozývame všetkých priateľov
dobrej fotografie na slávnostné
otvorenie 6. ročníka medzinárodnej výstavy fotografií, ktoré sa

uskutoční tentokrát v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach vo
štvrtok 30. apríla 2015 o 19:30.
Pozvanie na výstavu prijal americký fotograf divokej prírody Verdon Tomajko, ktorého na vernisáži osobne predstavíme prostredníctvom „on line telemostu“
medzi Topoľčiankami a americkým Denverom.
FoTOP FOTKLUB Topoľčianky
www.fotop.sk

Mladí členovia FoTOP na vernisáži regionálneho kola AMFO v Nitre, zľava
Radim Siklienka, Kristián Herda a Marcel Meluš. Autor fotografie: Igor Meluš

Z preventívnych protipožiarnych
kontrol nehnuteľností
Vážení spoluobčania, zimné
vykurovacie obdobie je závažným
časovým úsekom, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov väčšie.
Vyžaduje to preto od každého
z nás, ktorí prichádzame do styku
s vykurovacími zariadeniami, aby
sme im venovali zvýšenú pozornosť. Špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú
dôkladnú prípravu tepelných
spotrebičov už pred začatím ich
prevádzky, a je preto potrebné
venovať vykurovaniu zvýšenú pozornosť zo strany občanov.
Z tohto dôvodu sa v Topoľčiankach od začiatku februára do začiatku marca 2015 uskutočnili preventívne protipožiarne kontroly
nehnuteľností, na ktoré sa nezištne
podujal DHZ Topoľčianky. Z radov
našich dobrovoľníkov bol za vedúceho kontrolnej skupiny starostom obce poverený p. Jozef Mašír
a za člena kontrolnej skupiny
p. Dušan Krpala. Preventívne protipožiarne kontroly sa uskutočňovali na základe vopred stanoveného
plánu na obdobie kalendárneho
roka, ktorý vypracoval dňa
15.01.2015 vedúci kontrolnej skupiny p. Jozef Mašír a tento bol následne schválený starostom Obce
Topoľčianky. Kontroly boli rozdelené do štyroch skupín a každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti
bol požiadaný, aby umožnil kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti.

Pri prehliadkach sa kontroloval predovšetkým suterén domu,
pivnice, povaly, garáže a ďalšie
priestory s rizikom vzniku požiaru.
Prehliadky slúžia predovšetkým
prevencii proti vzniku požiarov
a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.
Majitelia obytných objektov
boli okrem iného oboznámení
o zákone č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Taktiež sme im
poskytli informácie ohľadom starostlivosti o komíny a ich údržbu.
Prípadné zistené nedostatky boli
pri prehliadkach bezodkladne odstránené v čase vykonávanej preventívnej protipožiarnej kontroly.
Žiadne vážne sťažnosti sa počas
vykonávania kontroly nevyskytli a
spoluprácu s občanmi hodnotí
kontrolná skupina pozitívne, keďže sami občania boli pri prehliadkach nápomocní a rešpektovali
požiadavky poverených osôb.
Veríme, že aj táto prevencia vo
forme preventívnej protipožiarnej
ochrany v spolupráci s dobrovoľníkmi z DHZ Topoľčianky opäť raz
pomohla v boji proti možným požiarom, a preto ďakujem našim
dobrovoľníkom z DHZ Topoľčianky za nezištné spájanie ľudskej
a profesionálnej pomoci ako aj
občanom za pozitívnu odozvu
a tešíme sa na budúcu spoluprácu.
Vedúci kontrolnej skupiny
Jozef Mašír
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Ocenenie

Beh oslobodenia Topoľčianok
Odborníci priznávajú, že pravidelné behanie sa môže stať až závislosťou. Rekreačný beh zažíva v posledných rokoch obrovskú popularitu.
Masy amatérskych športovcov trávia svoj voľný čas na bežeckých okruhoch či lesných cestičkách, parkoch. Dôkazom toho bol aj náš 41.ročník
Behu oslobodenia Topoľčianok. V sobotu 21.marca od ranných hodín
priestor pred veľkým zámkom začal ožívať nadšencami malých ,veľkých
ale aj skôr narodených z jednoduchého dôvodu- ideme behať. V kategóriách deti MŠ spolu štartovalo alebo sa postavilo na štart (niektorí
aj spolu so svojimi rodičmi) 59 detí. V ôsmich žiackych kategóriách vybehlo na trať 87 pretekárov. Myšlienku závislosti behania prišlo potvrdiť
v kategóriách dorastu a dospelých 104 pretekárov na 4000 m a 12 000
m. Toto bežecké podujatie, ktoré patrí k najstarším v širokom okolí, má
už svoje stabilné miesto v bežeckom kalendári a je tradičným behom v
úvode sezóny. Nadšenci behu prichádzajú do našej obce s radosťou
zabehať si v peknom prostredí parku, začo patrí poďakovanie organizátorom ako aj Lesom SR š.p. – OZ Topoľčianky a občianskemu združeniu, ktorí zveľaďujú toto atraktívne miesto nielen pre bežcov.
Výsledky detí MŠ a žiakov ZŠ: Výsledková listina Beh oslobodenia
Deti MŠ chlapci

Deti MŠ dievčatá

Žiaci 2007-2008

Veronika Zrastáková, z MS v behu do vrchu, Taliansko

9. apríla sa v Nitre uskutočnilo
Slávnostné ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho
kraja za rok 2014. Medzi ocenenými - v kategórii juniorov - bola aj
Veronika Zrastáková , ktorá má za
sebou úspešnú sezónu. Venovala
sa behu na 800 m a 1500 m, štafetovému behu, cezpoľnému behu
a prvý rok aj behu do vrchu. Z Majstrovstiev Slovenska si priniesla
10 medailí: 3 – 4 – 3 . Reprezento-

vala aj na WORLD SCHOOLS
CHAMPIONSHIP ISRAEL (Emek
Hama´ayanot) - MS v cezpoľnom
behu SŠ - získala 13.miesto, ECCC
Track & Field Junior Group B PORTUGALSKO (Leiria) v behu na 800
m 2. miesto a World Mountain
Running Championships Taliansko (Casette di Massa) - MS v behu
do vrchu - 23. miesto.
Blahoželáme a prajeme veľa
ďalších úspechov!
-zz-

Žiaci základnej školy pozorovali zatmenie Slnka

Žiačky 2007-2008

Žiaci 2005-2006

Žiačky 2005-2006

Žiaci 2003-2004

Žiačky 2003-2004

Žiaci 2001-2002

Žiačky 2001-2002

Miesto
1.
2.
3.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Meno a priezvisko
Boris Boniš
Daniel Pivarči
Timotej Nehéz
Oliver Ferner
Natália Krepovová
Dominika Magušinová
Júlia Galabová
Patrik Kocúr
Samuel Krepop
Matúš Kováč
Alexandra Fúsková
Henrieta Horváthová
Laura Balážová
Gabriel Orlík
Martin Cibira
Jakub Galaba
Ivana Cigáňová
Martina Novotná
Lujza Mihalíková
Matej Drienovský
Tobias Kopernický
Aaron Belmenen
Dominka Maňáková
Adela Danková
Monika Kocúrová
Jakub Toma
Lukáš Beko
Peter Šútor
Martina Mrázová
Diana Zaťková
Henrieta Eliášová

Škola – Športový klub
MŠ Lovce
APD – Zl. Moravce
APD Zl. Moravce
MŠ Cintorínska Topoľčianky
MŠ Moravany nad Váhom
MŠ Topoľčianky
APD Zl. Moravce
AK Baník Prievidza
Moravany nad Váhom
ZŠ Topoľčianky
ZŠ Topoľčianky
APD Zl. Moravce
ZŠ Topoľčianky
ZŠ Topoľčianky
ZŠ Topoľčianky
APD Zl. Moravce
ZŠ Topoľčianky
APD Zl. Moravce
ZŠ Skýcov
ZŠ Obyce
ŠK Atom Levice
ZŠ Topoľčianky
AK Baník Prievidza
ZŠ Pribinova Zl. Moravce
AK Baník Prievidza
ŠK Levice
ZŠ Jedľové Kostoľany
ZŠ Topoľčianky
ZŠ Topoľčianky
ZŠ Sľažany
ZŠ Sľažany

Výsledková listina dorast a dospelí: www.sportsofttiming.sk

Dňa 20. marca 2015 sa na oblohe objavil prírodný úkaz, ktorý
pozorovali milióny ľudí po celom
svete – čiastočné zatmenie Slnka .
Výnimkou nebola ani naša základná škola. Od 9:30 do 11:30 sme
s úžasom sledovali tento nádherný prírodný jav pomocou teleskopu , špeciálnych okuliarov a zváračských heliem. Jav lákal všetky
vekové kategórie, t.j. od prvákov
cez piatakov až po deviatakov.

Práve naši deviataci celú túto akciu zorganizovali. Pre menších
žiakov dokonca vysvetľovali ako
celý tento jav prebieha. Ani učitelia neodolali tomuto nádhernému
nebeskému divadlu. Mesiac sa
dostal pred Slnko a na našom území zakryl až 60% celkovej plochy
Slnka. Najbližšie čiastočné zatmenie Slnka môžeme na Slovensku
pozorovať v júni roku 2021.
Dávid Makáň, 9.B

- jb -
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Informácie o miestnych daniach

Vážení občania, nakoľko došlo
v správe miestnych daní k nejakým
zmenám, týkajúcich sa dane
z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, dovoľujeme si Vás informovať aspoň o tom
najdôležitejšom, čo sa týka v praxi aj
Vás, našich občanov.
Miestne dane, ktoré môže obec
ukladať, upravuje zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, medzi ktoré patrí aj
daň z nehnuteľnosti, ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa
nepredkladá každý rok. Povinný podať ho je každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o miestnych
daniach, a to v termíne, ktorý je určený zákonom alebo ten, ktorého
správca dane vyzve.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období,
v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je
predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo, správa, nájom alebo
užívanie nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností
rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu roka
sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V praxi to znamená, že kto nadobudne nehnuteľnosť

alebo mu zanikne vlastníctvo v priebehu roka kúpou, darovaním je povinný podať priznanie správcovi
dane do 31. januára nasledujúceho
roka, v ktorom nehnuteľnosť nadobudol alebo mu vlastníctvo zaniklo.
Túto lehotu obec nemôže ani predĺžiť ani skrátiť.
Pozor si však treba dať pri nadobudnutí nehnuteľnosti v priebehu
roka vydražením a dedením. Vtedy
je daňovník povinný podať si priznanie k dani z nehnuteľnosti aj
v priebehu roka a to do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti , ktorá
vzniká dedičovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová
povinnosť zaniká posledným dňom
mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke
práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Čiastkové priznanie daňovník
podáva len na zmeny oproti už podanému daňovému priznaniu. Ak
mal už daňovník podané priznanie
a oproti podanému priznaniu nastanú také zmeny, ktoré ovplyvnia
daňovú povinnosť daňovníka tým,
že sa stane vlastníkom, správcom
alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo sa zmení druh alebo
výmera pozemku, účel využitia
stavby, bytu alebo nebytového
priestoru, prípadne daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, užívanie,
je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti správcovi
dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, keď mu vznikla povinnosť podať priznanie.

Jarný stolnotenisový turnaj
Dňa 15.3. 2015 sa v priestoroch DKS Topoľčianky uskutočnil Jarný
stolnotenisový turnaj. Podujatia, ktoré sa odohrávalo vo veľmi priateľskej atmosfére, sa zúčastnilo dohromady 12 hráčov, ktorí súperili v kategóriách registrovaní a neregistrovaní hráči.
V kategórii registrovaných hráčov sa stal celkovým víťazom Adam
Vojkovič pred Ondrejom Matlovičom a Miroslavom Čepcom, prví dvaja
menovaní k nám merali cestu až z Bratislavského kraja. V kategórii neregistrovaných hráčov sa stal víťazom Karol Chren pred Petrom Hasprom a Jaroslavom Pružinským. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným ako aj pracovníkom obecného úradu za materiálnu pomoc. Zostáva nám veriť, že vytvoríme u nás v obci tradíciu pre toto športové
podujatie, najbližšie by sme chceli usporiadať Vianočný turnaj, o ktorého termíne budeme včas informovať. Každý záujemca má tiež možnosť
prísť si zahrať do priestorov DKS Topoľčianky každý pondelok a stredu
od 17:30, kedy sa konajú tréningy stolnotenisového oddielu.
V mene STO Topoľčianky Peter Kotora

Ďalšou miestnou daňou, ktorá
sa týka väčšieho množstva občanov
je daň za psa. Predmetom tejto dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou. Daňová povinnosť vzniká
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane
(dovŕšil 6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom
pes prestal byť predmetom dane.
Ak vznikne/zanikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie/čiastkové
priznanie k dani za psa správcovi
dane do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Formulár priznania k dani
z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte OcÚ
alebo si ho môžete stiahnuť z internetovej stránky obce www.topolcianky.sk v sekcii dokumenty/tlačivá na stiahnutie.
Daň z nehnuteľnosti a daň za
psa sa vyrubuje na základe podaných daňových priznaní, v súlade so
zákonom o miestnych daniach,
miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
a platného VZN obce o miestnych
daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Rozhodnutia sa doručujú daňovníkom „do vlastných rúk“
a daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Pri dani za psa nastala práve táto
zmena, tá bola voľakedy splatná bez
vyrubenia naraz a to v termíne vždy
do konca januára.
Daňovníkom fyzickým osobám,
ktorých suma dane z nehnuteľnosti
je vyššia ako 33,- € a právnickým
osobám, ktorých suma dane

Pomoc prírode

Už sa stáva tradíciou, že nás
žiakov 1. a 2. ročníka na čele s pani učiteľkami vyláka jarné slniečko v rámci prírodovedy do parku.
Nie na prechádzku, ale na jeho
čistenie po neporiadnych návštevníkoch. Sme radi, že vás neporiadnikov je z roka na rok menej a dúfame, že o pár rokov tam

z nehnuteľnosti je vyššia ako 165,- €
sa vyrubuje daň v troch splátkach,
z ktorých prvá je splatná do 30 dní
od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia, 2.splátka do 31. augusta a 3. splátka do 30.novembra.
Obec ďalej vyrubuje občanom
– poplatníkom poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatníkom je fyzická
osoba, ktorá má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt, alebo ktorá je na
území obce oprávnená užívať alebo
užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast. Rozhodnutia o vyrubení
poplatku sa zasielajú spolu s rozhodnutiami na daň z nehnuteľnosti
a daň za psa. Poplatok je splatný
naraz do 30 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
Občanom, ktorí už zaplatili dane a poplatky na rok 2015, budú aj
napriek tomu, že si už svoju povinnosť voči obci splnili, rozhodnutia
zasielané, v tomto prípade si ich
môžete založiť k dokladu o zaplatení. Občania, ktorí ešte nezaplatili, sú
po obdržaní rozhodnutia povinní
uvedené dane a poplatok zaplatiť
v lehote ich splatnosti.
Spoluobčanom, majiteľom psov
oznamujeme, že si na sekretariáte
obecného úradu môžu vyzdvihnúť
vrecká na psie exkrementy.
Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí si svoje záväzky voči obci plnia
svedomito. Bohužiaľ, máme medzi
nami aj občanov, ktorí na svoje povinnosti akosi „zabúdajú“, dokonca
nereagujú ani na výzvy. V takomto
prípade sme nútení pristúpiť k vymáhaniu pohľadávok súdnou cestou.
Veríme, že sme Vám aspoň trochu priblížili problematiku miestnych daní, ich úhrad, či podávania
priznaní. V prípade nejasností nás
neváhajte kontaktovať.
- správa daní a poplatkov
Obce Topoľčianky -

už budeme chodiť len a len na
prechádzky a odpadky nájdeme v
košoch. Je nám ľúto, že zo strany
niektorých rodičov sa nestretáme
s pochopením a podporou tejto
akcie. Takáto drobná pomoc
nášmu parku nám neuškodí a aj
takýmito činnosťami sa z nás stávajú uvedomelí ľudia, ktorých
táto spoločnosť aj celá planéta
súrne potrebuje.
-zz-

9
Zo zápisnice zo štvrtého verejného zasadnutia OZ
v Topoľčiankach konaného dňa 26. februára 2015
V bode č. 1. Otvorenie a voľba orgánov zasadnutia
V bode č. 2 Kontrola plnenia úloh uznesení z OZ
UZNESENIE č. 397/2014/27 - preveriť miestne komunikácie bude potrebné riešiť po dobudovaní kanalizácie - úloha splnená, dňa
10.02.2015 Ulice Pažiťská, Vígľašská, Hrádza, Kopaničky.
UZNESENIE č. 37/2015/3 preveriť možnosti financovania osvetlenia
priechodov pre chodcov z fondov VÚC Nitra - úloha nesplnená.
UZNESENIE č. 41/2015/3 zabezpečiť verejné obstarávanie na zakúpenie nového traktora a podpísať kúpnopredajnú zmluvu a lízingovú
zmluvu s víťazom výberového konania. Úloha čiastočne splnená
- realizovala sa elektronická aukcia, v súčasnosti prebieha výber lízingovej spoločnosti.
UZNESENIE č. 59/2015/3 navrhnúť technické riešenie na vybudovanie
parkoviska na par.č. 631,632 (pri cintoríne) a vypracovať cenový návrh pre prípadnú realizáciu. Úloha nesplnená – komisia uvedenú
úlohu má v programe.
UZNESENIE č. 59/2015/3 vypracovať návrh na riešenie par.č. 631,632 (pri cintoríne) - nová výsadba a odstránenie súčasných drevín. Úloha splnená.
UZNESENIE č. 62/2015/3 preveriť možnosti navrhovanej realizácie
ochrany chodcov. Úloha splnená.
UZNESENIE č. 62/2015/3 kontaktovať spoločnosť Gardenia Slovakia,
s.r.o. a upozorniť na možnosť uzavretia prevádzky, ak sa bude opakovať zápach zo šampiňonárne na území Obce Topoľčianky. Úloha
čiastočne splnená.
V bode č. 3. Informácia starostu o činnosti v obci
Kultúrno – spoločenské podujatia:
17.1. - v priestoroch DKS sa konala krojová zábava
24.1. - uskutočnilo sa záhradkásko - vinohradnícke posedenie
31.1. - v tento deň sa v DKS usporiadala rodičovská zábava
7.2. - konalo sa Referendum a zároveň sa v centre obce konala aj fašiangová zabíjačka
8.2. - divadelné predstavenie našich ochotníkov, všetkým im patrí vďaka
14.2. - fašiangová sobota - po našej obci sa konal fašiangový sprievod
v podaní folklórnej skupine Topoľnica a dychovej hudby Podhrušovan, večer tradičná fašiangová zábava
21.2. - konala sa výročná členská schôdza DHZ
Investičné akcie:
- stále pokračujeme vo výstavbe dobudovania kanalizácie v celej obci
- technická príprava realizácie miestnej komunikácie Kostolnej ulice
- prebieha príprava pre spätné úpravy asfaltového koberca na Ul. Dlhovského
- taktiež prebieha príprava realizácie chodníka na hornom konci
V bode č. 4. Rôzne
Ing. Dostál - informoval o mliečnom automate
p. Štefčík - zastarané kamery, prístrešok na cintoríne, na dome smútku
nevhodné interiérové dvere, orientačná tabuľa cintorína nie je na
najvhodnejšom mieste, Kostolná ulička po výkopových prácach,
cesta k lekárom je samá jama, Ul. Záhradnícka - chýba označenie
tejto ulice, osvetlenie centra, zberné miesto na Ul. Športovej, značka blízko vozovky
p. Mašír - robíme protipožiarne prehliadky, chceme poďakovať obci za
jej prístup, ďakujeme všetkým ľuďom, doslova nás čakali s otvorenou náručou, robíme to zadarmo
Mgr. Segíň - z dôvodu zmeny legislatívy - úprava zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení platných noviel, predložil návrh na zrušenie VZN č. 7/2010
o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území Obce Topoľčianky- poslanci schválili
V bode č. 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce pre
r. 2015 – 2017 predložil Ing. B. Pavkov – poslanci vzali na vedomie
V bode č. 6. Poslanci schválili rozpočet obce pre r. 2015 – 2017, Návrh
programového rozpočtu obce pre r. 2015 – 2017
V bode č. 7. Poslanci schválili návrh Dodatku č.2 k VZN č. 2/2010 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v Obci Topoľčianky a k Trhovému poriadku Obce Topoľčianky
V bode č. 8. Poslanci vzali na vedomie správu o inventarizácii majetku
obce k 31.12.2014
V bode č. 9. Poslanci odsúhlasili zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce na elektrické rozvody
V bode č. 10. Žiadosti občanov a organizácií
PARILLA SOUND s.r.o. - odpredaj alebo dlhodobý prenájom kina, poslanci odložili
Zoltán Biháry a Ivana Biharyová - o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy o nájme bytu, poslanci schválili

Martin Lazícius - o prenájom nehnuteľnosti - pozemku obce – poslanci schválili
FUN club, s.r.o. - o predaj nehnuteľného majetku obce kina - poslanci odložili
ELSE PLUS, s.r.o. - o schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena, – verejná kanalizácia v rámci investičnej akcie
„Bytový dom“ – poslanci schválili
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. - žiadosť o premiestnenie sochy
koňa ARVA do Zlatých Moraviec do stredu kruhového objazdu pri
OD Lidl – poslanci schválili
FUN club, s.r.o. - o prevod majetku Obce Topoľčianky podľa §9a ods.8
písm. b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to o výmere 16 m2
- poslanci schválili
V bode č.11 Interpelácie poslancov
Mgr. Eva Chrapková predložila návrh na členov Redakčnej rady novín
Naše Topoľčianky pre obdobie rokov 2014 až 2018 – poslanci schválili
Ing. Radimír Siklienka PhD. - obec obdržala z riaditeľstva štátnej
ochrany prírody z Banskej Bystrice informácie o pripravovanom zrušení Chráneného areálu Topoľčiansky park a návrhu na spoluprácu
pri vyhlásení obecného chráneného územia. Poslanci vzali na vedomie informácie a odporučili starostovi prijať ponuku Štátnej ochrany prírody SR Banská Bystrica na spoluprácu pri príprave podkladov
na vyhlásenie obecného chráneného územia Topoľčiansky park
Ing. Hrdlovič – nefunkčné doručovanie mailov a informácie o stránke
obce na internete
Ing. Siklienka PhD. - výrub stromov v priestoroch 24-bytovky
p. Krajčová - výrub drevín je podmienený nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia, dreviny sa budú vyrubovať až potom.
Dreviny sú označené.
Zo zápisnice z piateho verejného zasadnutia OZ
v Topoľčiankach konaného dňa 24. marca 2015
V bode č. 1. a 2. Otvorenie a voľba komisií zasadnutia
V bode č. 3 Rôzne
Dr. Šebeňa - upratovanie priestranstva pred Jednotou obcou, priestor
nie je obecný
- priestor za 24 bytovkou (Ul. SNP) je v prenájme, má sa oň starať
nájomca nie obec
- odpratávanie snehu 60-ročnou pracovníčkou obce - nedôstojné
- v zime odhŕňanie snehu na Ul. Hlavnej, ostatní občania si zaslúžia,
aby aj im bol sneh odhrnutý alebo nejakú úľavu
- komu idú peniaze za aktivačných pracovníkov?
- aktivační pracovníci nedostali žiadne rukavice
p. Štefčík - kontrolný deň výstavby kanalizácie
- znečistenie Ul. Hostianska od prevážanej slamy do šampiňonárne
- značka na hlavnej križovatke je umiestnená zle
- značku s obmedzenou hmotnosťou zakryť počas výstavby kanalizácie
JUDr. Gräffová - na p. Ševčíka, či pozná vlastníka kolkárne - odpoveď:
vlastníkom je Jednotný majetkový fond
p. Berczy - otázka na prevádzkové náklady kamerového systému
- úprava ciest poškodených pri stavebných prácach na kanalizácii
- nevhodné lepenie plagátov na zástavky
V bode č. 4. Predaj majetku Obce Topoľčianky - pozemok a budova
kina. Poslanci hlasovaním zrušili uznesenie č. 73/2015/4 v časti c/
a schválili”
- prebytočnosť nehnuteľného majetku Obce Topoľčianky - KINO
- zámer predať prebytočný nehnuteľný majetok formou dobrovoľnej dražby účastníkovi dražby s najvyšším podaním a doporučili:
- starostovi vybrať dražobníka podľa zákona č. 527/2002 Z.z.
- stanovili minimálne podanie a to vo výške 100000 €
V bode č. 5. Návrh na prerokovanie platu starostu Obce Topoľčianky po
zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve, od ktorého
sa odvodzuje v zmysle zákona jeho plat. Konečná výška platu zostala nezmenená. Poslanci návrh schválili.
V bode č. 6. Interpelácie poslancov		
Mgr. Chrapková - predložila návrh na zrušenie uznesenia č. 53/2015/3
zámer prenajať majetok Obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa– telocvičňa a rozšírenie zámeru prenajať majetok Obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa pre Občianske združenie
VESELÝ SVET - poslanci schválili
Ing. Hrdlovič - rekonštrukcia chodníka na Ul. Litoměřickej smerom k ZŠ
Ing. Siklienka PhD. - využitie hospodárskej budovy za ObZS predanej
na osobitný zreteľ, priestory mali slúžiť občianskemu združeniu,
ktoré sa stará o park. Je zbúraná a či je zamýšľaná nová budova v
súlade s územným plánom.
Plné znenie zápisníc je k dispozícii na obecnom úrade.
Zo zápisnice vybral R. Kazík
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EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
MATRIKA ROK 2014
Počet občanov k 1.1.2014
2776
Počet občanov k 31.12.2014:
2763
žien:
1 212
mužov:
1 139
deti a mládež do 18 rokov:
412
Priemerný vek: 42,26 roka
Deti do 15 rokov:
337
dievčatá:
149
chlapci:
188
Deti od 15 do 18 rokov:
75
dievčatá:
38
chlapci:
37
Občania od 18 do 104 rokov:
2 351
ženy:
1 212
muži:
1 139
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská:
dospelí: 2 411
deti: 334
Národnosť česká:		
dospelí:
11
Národnosť maďarská:
dospelí:
7
Národnosť iná: 		
dospelí:
0
Narodených celkom:
20
chlapcov:
9
dievčat:
11
Zomrelo celkom:
32
mužov:
15
žien:
17
Prihlásených občanov na trvalý pobyt
41
Odhlásených občanov z trvalého pobytu
42
Najstarší občania:
Ján Pulpitel (zomrel 16.11.2014), Agáta Bratová, Alojzia Kodríková,
Helena Pechová, Alojzia Kmeťová (zomrela 17.08.2014), Mária Konopová
Karol Haspra, Pavlína Grossmanová, Terézia Ferančíková, Mária Strečková
Fedor Ondruš (zomrel 29.08.2014), Helena Števulová, Anna Luptovská
(zomrela 24.09.2014), Mária Laktišová, Emília Pisoňová, Mária Hasprová
V roku 2014 bol 3 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 51 sobášov
Topoľčianky:
23 cirkevných a 24 občianskych sobášov
Hostie:
2 cirkevné sobáše
Žikava:
2 cirkevné sobáše
(z celkového počtu sobášov boli 3 sobáše našich štátnych občanov,
ktorí uzatvorili manželstvo s cudzincami.) 		
Z celkového počtu 51 sobášov bolo 16 sobášov občanov našej obce.
Vypracovala: Mária Partlová, matrikárka

Úspešná minulosť - lepšia budúcnosť,
alebo čo bolo a čo nás čaká ?
V marci bol práve rok od pôsobenia Športového klubu Topoľčianky na cyklistickej scéne. Našou prioritou je dosiahnuť cyklistiku detí a mládeže v Topoľčiankach na profesionálnu úroveň. Nasvedčuje tomu aj tréningový proces, ktorý
prebieha trikrát do týždňa s trénermi: Mgr. Jozef Barát, Ján Žilovec (bývalý reprezentant Československa, Slovenska v cyklistike) a Martin Laktiš. Základňu tvorí
11 detí od 7 do 15 rokov.
V roku 2014 sme naše dresy prezentovali na 22 pretekoch po celom Slovensku, čo predstavuje 107 štartov. Získali sme 19 medailí, z toho 7 zlatých, 6 strieborných a 6 bronzových. Súťaže prebiehali pod záštitou Slovenského zväzu
cyklistiky v disciplíne - horská cyklistika, cyklokros a Detská tour Petra Sagana.
Najlepšie umiestnenia :
Miško Minár: 2.miesto, Nitriansky cyklomaratón
Adrián Ondrejka: 3.miesto, Zelená stopa v Banskej Bystrici
Timotej Laktiš: 3x 1.miesto, Detská tour Petra Sagana
Mário Jančo: 11. miesto, Detská tour Petra Sagana
Martin Tonka: 13.miesto, cyklokros , Bánovce nad Bebravou
Timotej Bugár: 1.miesto, Greenbike, Bratislava
Andrej Tencer: 1.miesto, Machulinská cykločasovka
Patrik Chren: 9.miesto, Svätojurský maratón
Matúš Števula: 1.miesto, Machulinská cykločasovka
Peter Bratko: 11.miesto Horal Tour, Svit
Martin Laktiš: 3.miesto, Majstrovstvá SR, Dolná Maríková
V roku 2015 plánujeme naše pôsobenie rozšíriť aj o cestnú cyklistiku. Preto
sme do klubu zakúpili dva cestné bicykle, za čo ďakujeme Vinárskym závodom
Topoľčianky a firme Tribosport. Veľkým pozitívom je ale fakt, že každý chalan na
sebe tvrdo pracuje a snaží sa zlepšovať po stránke vytrvalostnej, silovej aj morálnej. Viac informácií na: www.cyklotopolcianky.sk
- M. Laktiš -

Nahliadli sme do matriky
november 2014 – marec 2015

Narodili sa:
Patrik Parilla, rodičia Natália Uhrecká a Patrik Parilla, Hlavná 204
Michaela Richter, rodičia PaedDr. Denisa Richter a Ing. Peter Richter, Vigľašská 11
Petra Richter, rodičia PaedDr. Denisa Richter a Ing. Peter Richter, Vigľašská 11
Narodenie nahlásené z osobitnej matriky:
Jakub Houžvička, rodičia Anna Houžvičková rod. Málišová a Jakub Houžvička, Praha 8
Sobáš uzatvorili:
Jozef Rakovský a Lenka Bieliková, 6.12.2014 v Topoľčiankach
Viliam Čepček a Mgr. Iveta Ondrejková, 17.1.2015 v Topoľčiankach
Jozef Jurík a Mgr. Viera Vojtková, 7.2.2015 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Jozef Kováč, Lipová 105, zomr. 27.11.2014 vo veku 67 rokov
Anna Ondrušková, Mgr., Lipová 27, zomr. 8.12.2014 vo veku 57 rokov
Jozef Laktiš, Hlavná 231, zomr. 25.12.2014 vo veku 86 rokov
Mária Mravíková, Hlavná 63, zomr. 26.12.2014 vo veku 80 rokov
Terézia Macskayová, Hlavná 34, zomr. 4.1.2015 vo veku 79 rokov
Gabriela Švecová, Moravecká 11, zomr. 5.1.2015 vo veku 66 rokov
Richard Boldiš, Partizánska 44, zomr. 23.1.2015 vo veku 22 rokov
Helena Malá, Hlavná 162, zomr. 24.1.2015 vo veku 66 rokov
Karol Orolín, Pod Hájom 18, zomr. 2.2.2015 vo veku 87 rokov
Pavel Orolín, Žitavanská 17, zomr. 4.2.2015 vo veku 80 rokov
Mária Mesková, Partizánska 75, zomr. 7.2.2015 vo veku 75 rokov
Marta Orolínová, Hlavná 269, zomr. 26.2.2015 vo veku 74 rokov
Mária Bánska, Ing., Vígľašská 22, zomr. 28.2.2015 vo veku 60 rokov
Emília Zemanová, Športová 11, zomr. 1.3.2015 vo veku 59 rokov
Miroslav Šoóš, Cintorínska 32, zomr. 25.3.2015 vo veku 81 rokov

Prehľad počasia za rok 2014
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov/m²

Január
3,8
32,2
Február
5,5
50,6
Marec
8,5
45,5
Apríl
12,1
32,3
Máj
15,6
57,2
Jún
19,5
57,4
Júl
22,6
81,0
August
19,3
118,9
September
16,7
81,3
Október
12,0
83,8
November
8,4
27,5
December
2,5
36,0
Priemerná ročná teplota za rok 2014 bola 12,2 °C. V roku 2014 padlo
na územie našej obce 703,7 milimetrov vodných zrážok, čo je 703,7
litrov vody na meter štvorcový. Z pohľadu 29 ročného sledovania počasia je to o 105 litrov vody viac.

Prehľad počasia január – marec 2015
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov/m²

Január
1,5
70,9
Február
1,3
18,1
Marec
5,0
53,5
Za zmienku stojí, že február t.r. bol chladnejší ako január. Neobvyklá
búrka sa nad našou obcou prehnala 31.3.2015.
– M. Šabík –
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