apríl, číslo: 1/2011, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania,
Aj keď zima bola dlhá a pre
mnohých ľudí je to veľmi depresívne obdobie, určite všetci postupne
pociťujeme, že jej „vláda“ sa pomaly končí.
So zábleskom prvých jarných
slnečných lúčov sa v nás prebúdza
život a načerpávame novú energiu
na prekonávanie prekážok a problémov, ktoré nám prináša každodenný život.
Ja opäť využívam priestor Našich Topoľčianok, aby som Vás hneď
v úvodnom čísle v roku 2011 informoval o aktuálnom dianí v obci.
Určite ste si všimli, že aj počas
zimných mesiacov (pokiaľ to klimatické podmienky dovolili) sa realizovali stavebné práce na Revitalizácii
centrálnej časti I. etapa a tiež na
Rekonštrukcii Hasičského domu,
kde sme mali termín ukončenia
stavby 31. 12. 2010, ktorý sa nám
podarilo aj dodržať.
V súčasnosti pokračujú práce
na dokončení Revitalizácie centrálnej časti obce I. etapa, kde treba
ešte osadiť autobusové zastávky,
mobiliár (lavičky, smetné koše), zrealizovať výsadbu nových stromov
a drevín.
V súčasnosti prebieha výberové
konanie na dodávateľa stavby
Revitalizácia centrálnej časti II. etapa, na ktorú máme schválené nenávratné finančné prostriedky
z fondov EÚ. Výberové konanie bude ukončené v polovici apríla a po
kontrole výberového konania pracovníkmi riadiaceho a kontrolného

orgánu je predpoklad začatia stavebných prác na mesiac jún 2011.
Dňa 4. 3. 2011 Západoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s. podala
na MŽP SR projekt Kanalizácia obce
Topoľčianky, ako žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov
EÚ v celkovom objeme nákladov
cca 4,5 mil. EUR, ktoré rieši komplexné
odkanalizovanie
obce
Topoľčianky. Schvalovací proces trvá 90 dní, takže v prvej polovici
mesiaca jún 2011 budeme poznať
definitívny verdikt.
Taktiež pripravujeme realizáciu
chodníka pre chodcov v úseku od
autoservisu po ul. Pod hájom a tiež
vysprávkovanie výtlkov na miestnych komunikáciách po dlhom
zimnom období.
Zároveň chcem využiť priestor
a pozvať Vás na tradičné stavanie
mája, ktoré sa uskutoční v piatok
29. apríla o 18.00 hod. v priestoroch
pred DKS, v rámci ktorého vystúpia
naše dychové a folklórne súbory
a tiež bude zdarma poskytnuté občerstvenie (guláš, víno, nealko).
1. máj v obci Topoľčianky sa už
tradične stáva otvorením turistickej
sezóny a dňom otvorených dverí
v Národnom žrebčíne, ku ktorému
sa v minulých rokoch pridali tiež
Vinárske závody a Lesy SR, odštepný závod, ktoré sprístupnili v tento
deň vlastné priestory pre širokú
verejnosť. Inak tomu nebude ani
tento rok a tak sa už dnes môžeme
spolu s návštevníkmi našej obce
tešiť na galaprogram v Národnom
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žrebčíne, ochutnávku kvalitných
vín vo Vinárskych závodoch alebo
prehliadku škôlky okrasných drevín
s možnosťou ich zakúpenia v Lesoch
SR odštepný závod Topoľčianky.
Opäť bude pripravený bohatý
kultúrno-spoločenský
program,
ktorý pripravujú pracovníci Obecného úradu Topoľčianky. V centre
našej obce bude verejnosti sprístupnené národopisné múzeum,

v ktorom si môžete prezrieť jednotlivé vystavované exponáty a vypočuť odborný výklad v podaní správkyne múzea - p. učiteľky Lukáčovej
alebo p. Mgr. Márie Kuklovej.
Verím, že počasie bude priaznivé a návštevníci našej obce budú
mať na 1. máj strávený v Topoľčiankach len príjemné spomienky.
Juraj Mesko
starosta obce

vlastnosti „starého odevu“ človeka, ktoré on volá skutky tela: „smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry,
žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje,
rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a
im podobné“ (Gal 5,19-21). Taký je
odev smrti.
Odev nového človeka, teda
odev života, je ovocím Ducha prijatého pri krste. A toto ovocie Ducha,
ktoré má pokrstený v sebe stále viac
objavovať, sa podľa apoštola Pavla
nazýva: „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal
5, 22-23).
Niektorí si možno povedia, že
takéto posolstvo je pre súčasného
človeka veľmi potrebné, vysoko aktuálne a nesmierne príťažlivé, ale

zároveň si niektorí možno i povzdychnú, že im chýba viera. Že
takýto krásny životný štýl sa im asi
nepodarí dosiahnuť.
Jadrový fyzik Werner Heisenberg, ktorý bol ocenený Nobelovou
cenou, sa vyjadril veľmi výstižne:
„Prvý dúšok z pohára prírodných
vied nás robí ateistami; ale na dne
pohára nás čaká Boh“. (por.
Benedetto XVI., Luce del mondo,
Una coversazione con Peter
Seewald, s. 233).
Myslím, že všetkým nám počas
nadchádzajúcich sviatkov Veľkej noci dobre padne nazrieť do tej komôrky svojej duše, na ktorú nás svet učí
zabúdať, a objaviť tam dve driemajúce úžasné schopnosti človeka: veriť a rozmýšľať. Tieto schopnosti sú
vlastné dôstojnosti ľudskej osoby.
Drahí veriaci, milí priatelia, prajem vám radostnú Veľkú noc!
Anton Ižold,
administrátor farnosti

Ó, slávny deň s Kristom víťazom...
Evanjelium podľa Matúša v záverečnej kapitole uchováva slová
zmŕtvychvstalého Krista, ktoré povedal ženám pri svojom prázdnom
hrobe: „Pozdravujem vás!“ A dodal:
„Nebojte sa!...“ (por. Mt 28, 9-10).
Tieto slová sa ako voňavý balzam rozlievajú v srdciach poslucháčov Evanjelia aj v súčasnej dobe.
Prečo? Odpoveď nám dáva už aj
pozorovanie ľudského života: nedá
sa nevidieť obrovská snaha človeka
po dlhom a nesmrteľnom živote na
jednej strane a ľudským údelom
choroby, bolesti a smrti na druhej
strane. Človeka trápia rozličné skutočnosti, a on sa snaží nájsť liek na
dlhovekosť, liek na nesmrteľnosť.
„To, čo je nové a dojímavé na kresťanskom posolstve, na Evan-jeliu
Ježiša Krista, bolo, a je dodnes to,

čo nám bolo povedané: áno, takáto
medicína proti smrti, takýto pravý
liek na nesmrteľnosť existuje. Bol
objavený. Je dostupný. V krste nám
je tento liek darovaný. Začína v nás
nový život; nový život, ktorý dozrieva vo viere a neničí ho ani smrť ani
staroba...“ (por. Benedikt XVI.
Veľkonočná vigília, 3.4. 2010).
V obradoch krstu sa pokrstený
najprv trojnásobne zrieka zlého ducha, jeho skutkov a pokušení. Takto
si „odloží starý odev“, v ktorom
nemôže stáť pred Božou tvárou.
V krste sa začína toto celoživotné
odloženie starého odevu, čiže začína sa tento sľub, ktorý skladáme do
rúk Krista, aby nás on viedol a nanovo odieval (por. Benedikt XVI.
Veľkonočná vigília, 3.4. 2010).
Apoštol Pavol vymenováva
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Výnimočná kultúrna udalosť ...

Je nedeľa, 6. február 2011,
15.30 hod. a k DKS v Topoľčiankach smeruje množstvo občanov.
Čo je dôvod tohto veľkého záujmu? Bude prezentovaná publikácia - kniha o našej obci. A autor?
Náš rodák – redaktor, literárny
publicista, scenárista, dramatizátor, režisér, prekladateľ – PAVOL
HUDÍK. A názov knihy? Jednoduchý – všetko obsahujúci –
TOPOĽČIANKY. Slávnostný program začal. Plná sála občanov,
vzácni hostia prof. PhDr. Andrej
Červenák, DrSc., Mgr. art. Jozef
Šimonovič, Vladimír Kukla – zástupca
Vinárskych
závodov
Topoľčianky, s.r.o. – generálny
sponzor pre vydanie knihy
TOPOĽČIANKY, Mons. Jozef
Zlatňanský, Mgr. Anton Ižold –
správca fary a mnohí ďalší. Na
pódiu tvorí atraktívne pozadie
folklórna skupina Topoľnica. V
popredí tí najvýznamnejší – hostiteľ , starosta obce Juraj Mesko,

autor diela knihy TOPOĽČIANKY,
jeho manželka Janka a dcéra
Zorka, moderátorka programu
nedeľného popoludnia. Program
sa niesol formou rozhovoru medzi moderátorkou PhDr. Zorou
Hudíkovou, PhD. a jej hosťami.
Ako prvý dostal slovo starosta
obce Juraj Mesko, ktorý s radosťou konštatoval, že sa podarilo
spoločným úsilím P. Hudíka, vedenia obce, vydavateľstva Sprint
– dva a mnohých ďalších prezentovať dnes knihu TOPOĽČIANKY.
Po 28 rokoch dostávajú občania
do rúk dielo – knihu, ktorá ich
všestranne
obohatí.
Autor
P. Hudík vo svojom príhovore vyznal svoju lásku a úctu k svojej
rodnej dedine a týmto dielom tieto svoje city zverejnil. PhDr. A.
Červeňák DrSc., vyhodnotil autora ako OSOBNOSŤ a dielo ako
prejav všetkého najkrajšieho, čo
k svojmu rodisku preciťuje. Z prítomných sa prihovorila ešte Anna
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Lukáčová, ktorá vyzdvihla autentickosť osôb uvádzaných v diele a
ich heroický podiel na ťažkom
období druhej svetovej vojny
v Topoľčiankach. Celým programom ako zlatá niť sa niesli ľubozvučné ľudové piesne Topoľnice
a ukážky z diela prednesené
umelcom J. Šimonovičom, napr.:
Ako sa zrodil názov obce? Pomenovanie častí chotára. Život
človeka a iné.
Prezentáciu knihy TOPOĽČIANKY sprevádzali viaceré výnimočnosti:
• Ako jediná publikácia, ktorá
vyšla o Topoľčiankach a bolo ich
minimálne sedem – bola „slávnostne prezentovaná“.

• Kniha bola pokrstená pšeničným zrnom – obilninou, ktorá
je základom každodenného chleba a pestovaná na hornom
Požitaví od najstarších čias.
• Každý, kto si ju v deň prezentácie zakúpil, má ju vlastnoručne
autorom
podpísanú,
mnohí aj s venovaním.
• Kniha TOPOĽČIANKY bola
za necelé tri dni vypredaná – náklad 500 kusov.
V súčasnosti je v predaji ďalších 350 kusov kníh z dotlače.
Nech poslúži toto dielo občanom Topoľčianok na hlbšie poznanie našej histórie a zvýšenie
občianskej hrdosti.
- Anna Lukáčová -

Autor foto: Pavol Čepček, BEST FOTO

Matičné dianie
Čas pomaly beží a Miestny
odbor
Matice
slovenskej
v Topoľčiankach by rád aj touto
formou prezentoval svoju činnosť, ktorú realizoval a realizovať
chce v najbližšom období.
Určité smerovanie MO MS
Topoľčianky načrtol jej predseda
už vo svojom slávnostnom príhovore pár minút po svojom zvolení a voľne naň nadviazali aj aktivity, ktoré MO MS v nasledujúcom období vykonal. Ústrednou
snahou a víziou je, aby sa z Matice
slovenskej v našej obci stala ustanovizeň, ktorá svojou činnosťou
osloví čo najširšiu vrstvu ľudí
a pripraví pre nich podujatia, na
ktorých sa budú nielen cítiť dobre, ale niečo pozitívne si z nich aj
odnesú.
Prvou takouto akciou, ktorú
sme zorganizovali v spolupráci
s miestnou ZŠ, bola beseda žiakov druhého ročníka s p. A. Lukáčovou, v ktorej sme sa snažili
zaspomínať si na Vianoce a vianočné sviatky našich predkov. Na
Vianoce, kedy o komercializme

ešte nebolo ani chýru a človek
nachádzal tie pravé hodnoty vo
viere a v rodine. Priblížili sme aj
naše tradičné slovenské vianočné
zvyklosti, ktoré, chvalabohu, ešte
viaceré rodiny udržiavajú pri živote, no i tak sa pomaly a nepatrne
vytrácajú. Tradície sme si pripomenuli aj 15. januára 2011 na
krojovej zábave, ktorú v tomto
roku organizoval OcÚ Topoľčianky
už jubilejný 20. krát a MO MS
ocenil pár, ktorý si dal tú námahu,
pripravil si a odprezentoval najstarší a najkompletnejší topoľčiansky kroj. V tomto roku boli
týmto oceneným párom manželia Laktišoví.
V mesiaci február sme pri príležitosti 145. výročia narodenia
autora Ladislava N. Jégého zorganizovali návštevu divadelného
predstavenia muzikálu Adam
Šangala v Divadle Andreja Bagara
v Nitre. V termínoch 8. februára
a 11. februára 2011 sme spolu
s takmer 90 účastníkmi rozšírili
rady spokojných divákov, čo
zhliadli toto predstavenie už 138.
a 139. krát. Pre veľký ohlas, ktorý
vzbudil tento výjazd, Vás už vo-
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pred informujeme o plánovanej
jesennej návšteve vybraného
predstavenia na doskách Slovenského národného divadla v Bratislave.
V mesiaci marec sme spolu
s našimi partnermi a veríme, že aj
s finančným prispením Nitrianskeho samosprávneho kraja,
uviedli do života novú literárnu
súťaž pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v pôsobnosti
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja „Povesť večne živá“. Snažíme sa v nej poskytnúť priestor
mladým ľuďom na vymýšľanie
a písanie svojich autorských povestí, ktoré sa viažu na ich región
a miesta v ňom. Dávame tu aj
priestor na zachytenie povestí,
ktoré možno ešte nie sú spísané,
ale kolujú medzi ľudom v ústnej
forme. Slávnostné vyhodnotenie
a vernisáž literárnych prác sa
uskutoční v posledných aprílových dňoch a na stránkach Našich
Topoľčianok Vás budeme o ňom
informovať.

Posledným a dlho zamýšľaným projektom, s ktorým predstupujeme pred Vás, je projekt
zozbierania a zdokumentovania
života obce na historických fotografiách a pohľadniciach. Podrobnosti o tomto projekte nájdete na
stránkach nášho občasníka, ale aj
na stránke Matica slovenská Topoľčianky na sociálnej sieti Facebook, kde budú pribežne uverejňované aj získané fotografie.
Dôležitou udalosťou v živote
nášho MO MS bola určite aj členská schôdza dňa 13.marca 2011,
kde sme mali priestor stretnúť sa
a porozprávať sa o tom, čo sa
uskutočnilo a naopak, čo nás ešte len čaká v tej bližšej, či vzdialenejšej budúcnosti.
Na záver by som rád poďakoval Obecnému úradu Topoľčianky
a ZŠ Topoľčianky za pomoc a spoluprácu pri organizovaní rôznych
podujatí v minulosti, ale aj v blízkej, či vzdialenejšej budúcnosti.
Mgr. Štefan Klečka
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Národopisné múzeum
v Topoľčiankach –
„ZAREGISTROVANÉ“...

„Historické fotografie“
Chcel by som Vás informovať o projekte, ktorý práve
v tomto období MO MS
v Topoľčiankach rozbieha a síce
projekt zdokumentovania života obce a jej okolia v premenách
času. Ide nám o snahu zozbierať
historické fotografie zachytávajúce život obce, jej obyvateľov,
výstavbu a premeny prostredníctvom zozbierania súkromných fotografií od súkromných
majiteľov. Tieto fotografie budú
následne prevedené do elektronickej podoby, katalogizované
s uvedením majiteľa originálnej
fotografie a motívom, čo zachytávajú. Samozrejme samotný
originál bude vrátený majiteľovi. Máme snahu aj takýmto spôsobom zdokumentovať históriu
našej obce, ktorá leží v zásuv-

kách a fotoalbumoch našich
domovov a vo verejnosti už nie
je známa. Preto Vás prosím, aby
ste nám zapožičali Vaše historické fotografie a pohľadnice,
ktoré zachytávajú Topoľčianky,
ich okolie a obyvateľov. Môžete
nám ich priniesť do miestnej
obecnej knižnice alebo mne
osobne, prípadne na e-mail:
maticatopolcianky@gmail.com.
Radi by sme z týchto materiálov vytvorili samostatnú internetovú stránku a ak sa naše
plány podaria, v spolupráci s p.
P. Čepčekom vydali z týchto materiálov aj knižnú publikáciu.
Za Vami prejavenú ochotu
a dôveru Vám vopred ďakuje
Mgr. Štefan Klečka
predseda MO MS Topoľčianky

Národopisné múzeum bolo
otvorené 29. augusta 1984.
Vzniklo zásluhou manželov Ing.
Jozefa Lukáča, CSc. /*1925,
†2008/ a Anny Lukáčovej,
prom. ped., rod. Hruškovej
/*1931/.
Základ
muzeálnej
zbierky tvorili predmety po predkoch zakladateľov – po rodine
Lukáčovej a rodine Hruškovej.
Pri otvorení bolo vystavených
38 kusov vzácnych, pre dnešnú
dobu netypických exponátov.
Priestory pre muzeálne predmety poskytol vtedajší predseda
MNV Ing. Pavol Mihók v novopostavenom kultúrnom dome.
Dňa 28. marca 1987 sa
konalo oceňovanie muzeálnych
predmetov pracovníkmi Poľnohospodárskeho múzea a Oblastného
Nitrianskeho
múzea
v Nitre. V tom čase bolo registrovaných 193 predmetov
a boli ocenené na hodnotu
18 740,- Kčs. Na tomto základe
bola uzatvorená zmluva medzi
Mies-tnym kultúrnym strediskom a zberateľkou – darkyňou –
A. Lukáčovou v znení, že všetky
exponáty sa stávajú inventárom
a zároveň majetkom Miestneho
kultúrneho strediska.
Ďalšia „Zmluva o odovzdaní
vecí“ zo dňa 4. mája 1998 bola
uzatvorená medzi zakladateľkou
múzea A. Lukáčovou a OBCOU TOPOĽČIANKY – vlast-

níkom muzeálnych priestorov,
v zastúpení Ing. Alojza Bielika, vtedajšieho starostu obce.
Múzeum
počas
uplynulých
27 rokov /1984 – 2011/ sa
neustále rozrastá vďaka našim
občanom. K 31. decembru 2010
bol počet exponátov 392 v hodnote 4 532,60 €.
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
V BRATISLAVE v novembri 2010
požadovalo od nášho obecného
úradu vyplniť „REGISTRAČNÝ
FORMULÁR“ – Evidenciu zariadení, ktorých aktivity majú
charakter múzejnej prezentácie.
Obec vyplnený formulár odoslala
22. 11. 2010. Na základe tohto
sme dostali posledný doklad,
ktorý dáva nášmu múzeu „úradný punc“, list z ustanovizne Slovenské národné múzeum v Bratislave zo dňa 24. 11. 2010, kde
nám oznamuje, že „Národopisné múzeum v Topoľčiankach
je zaregistrované do evidencie zariadení, ktoré majú
charakter múzejnej prezentácie pod registračným číslom
ZMP/16/2010.“
Záverom želanie – nech slúži
naše múzeum na spoznávanie
našej minulosti, na úctu k našim
predkom, na uvedomenie si, že
bez nich nebolo by nás a bez nás
nebolo by budúcich.
A. Lukáčová

NEKROLÓG dôstojného pána Michala Gondu
* 29. augusta 1922 – Topoľčianky
Dňa 6. januára 2011 nás opustil spolurodák, rímskokatolícky
kňaz MICHAL GONDA. Svoju dušu
odovzdal p. BOHU vo veku nedožitých 89 rokov.
Za obdobie svojho pozemského života prežil mnohé politickoštátnicko-ekonomické
zmeny,
ktoré zväčša neblaho pôsobili na
životnú dráhu, ktorú si vyvolil dráhu
katolíckeho
kňaza.
Dôstojného pána - Michala sme
poznali ako skromného, pokorného, ústretového človeka. Na tvorbe týchto vlastností malo podiel
jeho detstvo - keď mamička s tromi deťmi ostala osamotená, lebo
starostlivý otec, keď chcel slušne
uživiť rodinu - odchádza za robotou až za oceán do Ameriky.
Ďalšie formovanie jeho charakteru sa tvorilo v organizácii,
ktorá svojou kresťansko-národnou
náplňou ho oslovila a obohatila bolo to vtedy známe SKM Slovenská katolícka mládež v rokoch zhruba 1938 - 1947, čiže bol

6. januára 2011 – Topoľčianky

junák (okolo 20 rokov), v rokoch,
keď začal vážne rozmýšľať nad celoživotným povolaním. A zrodilo
sa rozhodnutie - študovať teológiu, stať sa kňazom.
Prišli však desaťročia, ktoré
práve zvolenému kňazskému povolaniu nežičili. Na tejto dráhe
vznikalo veľa križovatiek, odbočiek vpravo, vľavo, slepá ulička
a najčastejšia značka bola STOP!
Tak sme Miška ako bohoslovca videli iba párkrát. Bohoslovecká fakulta v Bratislave, na ktorej študoval od roku 1947 rozpustila svojich
študentov, boli zriadené „Pomocné
technické prápory” - PTP, do ktorých bol zaradený aj Miško. Spoznal kruté prostredie pracovných
táborov: Mimoň, Milovice, Kinžvald a Postoloprty. Po troch strastiplných rokoch dostal sa do kontaktu s ľuďmi, ktorí mu podali
pomocnú ruku. Vyštudoval odbor
„defektológie” a venoval sa práci
v ústavoch, kde boli duševne postihnutí pacienti.

Jeho životná túžba vďaka rôznym politickým zmenám bola naplnená až 2. júla 1970, keď ako
48-ročný prijal sviatosť kňazstva.
V celej obci sa stal známy citát
z evanjelia, ktorý po vysviacke
svojho syna Michala povedal otec
Štefan Gonda: „Pane, teraz už
môžeš prepustiť svojho sluhu.”
Po vysviacke pôsobil ako kaplán na viacerých miestach.
Najdlhšie - 26 rokov - ako farár
v Jablonici. Časť tohoto jeho pôsobenia spadala do doby po roku
1990, keď slovenský národ naviazal na - dlhoprerušené - pútnické
tradície. Najviac smerovali púte
k našej patrónke - SEDEMBOLESTNEJ - do Šaštína. A tak spolurodáci jablonického p. farára - pútnici z Topoľčianok, pravidelne navštevovali jeho faru - pána farára
Michala Gondu a jeho sestru
Aničku. S hrdosťou nám ukazoval
dielo svojich plánov a rúk - totiž
reštauroval jablonický kostol, postavil farskú budovu a iné.

No prišiel rok 1999, penzijný
vek už mal dávno prekročený /mal
77 rokov/, prichádza prežiť dôchodok do rodnej obce, rodného domu, medzi svojich, z ktorých už
mnohých, najmä strednú a mladú
generáciu, takmer nepoznal. Pán
kanonik Emil Scheimer dostal v jeho osobe výbornú výpomoc. Všetci
veriaci sme ho s radosťou prijali.
Bol naším spovedníkom, ktorý bol
k dispozícii kedykoľvek. Mnohí
ťažko chorí našli v ňom vzácneho
- nenahraditeľného návštevníka,
ktorý prinášal so sebou najvzácnejší dar - SPASITEĽA - SVIATOSŤ
OLTÁRNU.
Takáto bola životná cesta dôstojného otca Michala Gondu.
Ďakujeme mu za všetku pozornosť
k nám, za vzor príkladného života
a láskavý vzťah ku každému, s kým
prišiel do konaktu. Za to všetko
vyprosujeme mu od VŠEMOHÚCEHO BOHA blaženú večnosť.

Anna Lukáčová
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Sedem mesiacov za nami
V septembri 2010 začal nový
školský rok. Kolobeh, v ktorom až
neuveriteľne rýchlo prešlo 7 mesiacov. Pedagógovia sa počas nich
snažili žiakom vštepiť nové poznatky, zručnosti, ale hlavne vo výchove
naučiť ich ľudskosti, správnemu postoju k životu. Veď ľudstvo vďačí za
svoj pozemský úspech najmä vzdelaniu a výchove.
Popri vyučovacej činnosti už
v prvých mesiacoch nového školského roka prebiehali školské vedomostné, športové, ale aj umelecké
súťaže. Tradičné kolá vedomostných olympiád sa v popoludňajších
hodinách striedali so športovými
súťažami žiakov vo futbale, volejbale, basketbale, prehadzovanej,
vybíjanej, šachu a penaltovom festivale. V októbri chlapci 3. a 4. ročníka priniesli prvé miesto z regionálneho kola v malom futbale.
Výtvarné a literárne súťaže boli
spestrené v októbri „Tekvičkovou
slávnosťou“ v ZŠ na Cintorínskej
ulici, ktorá je každoročne akousi
oslavou úrody a výtvarného dotvárania vypestovaných plodov. V novembri v rámci týždňa Boja proti
drogám žiaci súťažili naozaj vo
všetkých disciplínach. Nezabúdali
sme ani na starších občanov, ktorým tradične na jeseň žiaci spríjemňujú posedenia kultúrnym programom. Naši žiaci majú možnosť
každoročne v jesenných mesiacoch
počas exkurzií a v júni počas jedno
až dvojdňových výletov spoznávať
zaujímavosti, prírodné krásy a pamätihodnosti Slovenska podľa roz-

pracovaného plánu školy tak, aby
po opustení brán školy v 9. ročníku
navštívili v našej vlasti to najzaujímavejšie. Naši štvrtáci až deviataci
majú za sebou exkurzie : hvezdáreň
v Žiari nad Hronom, poľnohospodárske múzeum v Nitre, Levice,
Brhlovce so skalnými príbytkami,
Uhrovec, Bratislavu, Modru, Myjavu
– Košariská. Niektoré ročníky boli
na divadelných predstaveniach
v DAB v Nitre a Bratislave.
Veľmi kladne hodnotené hlavne zo strany žiakov sú každoročné
športové popoludnia organizované
v spolupráci s radou rodičov, kde sa
stretávajú rodičia, učitelia, žiaci
a spoločne si zmerajú sily v turnajoch vo volejbale a futbale.
Základná škola Topoľčianky má
dve budovy a ako všetky budovy aj
budovy školy potrebujú časté opravy, údržby. Hoci budova školy na
Litoměřickej ulici prešla rozsiahlou
rekonštrukciou, strecha potrebovala zateplenie. Počas vianočných
prázdnin plochu o výmere 770m2
zvolenou technológiou vybraná firma zateplila stropovú konštrukciu
fúkanou tepelnou minerálnou izoláciou o hrúbke 20 cm /pozri foto/.
Tomuto zatepľovaniu predchádzali
vyčisťovacie práce. Vďaka OcÚ
v Topoľčiankach a hlavne mužskému ped. zboru sa povala vyčistila za
4 pracovné dni. Hneď po zateplení
sme pocítili výrazné oteplenie na
druhom poschodí a zníženú spotrebu energie.
Ďalšie prázdniny – jarné patrili
budove na Cintorínskej ulici, kde sa

Európa v škole
Európa v škole je medzinárodný
projekt spojený so súťažou, určený
deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36
krajinách Európy od roku 1953
a prebieha pod záštitou: Rady Európy,
Európskeho parlamentu, Európskej
komisie a Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
Európa v škole každoročne ponúka približne pol miliónu mladých
Európanov možnosť zapojiť sa do
šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia
medzi národmi Európy. Deti a mládež sa prostredníctvom literárnych
a výtvarných prác vyjadrujú k aktuálnym problémom dneška.
Podľa štatistických údajov sa
v minulom školskom roku do rôznych aktivít projektu zapojilo na
Slovensku 9 957 žiakov z 562 škôl
rôznych typov. Celoslovenská porota hodnotila 1 305 prác , ktoré postúpili z okresných a krajských kôl.
Gestormi projektu na úrovni
okresov a krajov sú krajské školské
úrady.
KŠÚ v Nitre pred niekoľkými
rokmi určil ZŠ Topoľčianky za organizátora okresného kola súťaže
Európa v škole. Vedenie školy a čle-

novia komisií pre písomnú a umeleckú časť každoročne organizujú
priebeh súťaže ,výber prác a slávnostné vyhodnotenie projektu za
prítomnosti hostí z KŠÚ, riaditeľov
a pedagógov zapojených škôl
a ocenených žiakov.
V školskom roku 2010 – 2011
prebiehal už 58. ročník projektu.
Jeho mottom bolo „Mládež a dobrovoľníctvo”, ktoré žiaci rozličných
vekových skupín spracovali literárnym alebo výtvarným spôsobom.
V okresnom kole bolo vyhodnotených 66 výtvarných a 60 literárnych prác z 12 škôl okresu Zlaté
Moravce. Najväčším počtom prác
obohatili súťaž žiaci našej školy a aj
zabodovali.
Umeleckú časť súťaže hodnotila porota v zložení: PaedDr. Jana
Bakaľárová, Mgr. Katarína Ondriašová a Mgr. art Zuzana Mičkeová.
Medzi ocenenými prácami v 1.
vekovej skupine upútala práca
nášho žiaka Mária Janču z II.A triedy,
ktorý hravým, detským spôsobom
stvárnil pomoc detí vtáčikom a tým
vyjadril aj svoj vrúcny vzťah k prírode. Ďalšími ocenenými boli M.
Pavlenda (ZŠ Pribinova Zl.Moravce)
a R. Majlátová (ZŠ Tes.Mlyňany).

v severných triedach a v zborovni
pridali radiátory za účelom zvýšiť
teplotu v spomínaných miestnostiach.
Záver kalendárneho roka patril
aj tento rok umeleckým aktivitám.
Žiaci navštívili DKS v Topoľčiankach,
kde boli výchovné koncerty: Očová,
Očová s pánom Budinským a koncert slov. virtuóza – huslistu Petra
Michalicu. Na vysokej úrovni bola aj
Vianočná akadémia v DKaS
v Topoľčiankach s kultúrnym
programom žiakov našej školy.
Hneď na začiatku januára
2011 sa nám roztočil kolotoč okresných a krajských súťaží, ktorých sa
tradične zúčastňujeme. Táto tradícia nám priniesla najväčší úspech
v školskom roku 2008/2009, kedy
sa naša škola v rámci Nitrianskeho
kraja spomedzi 320 škôl umiestnila
na prvom mieste.
V týchto mesiacoch ešte stále
prebiehajú vedomostné olympiády,
ale aj recitačné a športové súťaže.
Niektoré súťaže už majú svojich víťazov. Ich mená uvádzame na tejto
stránke.

Naša škola je aj organizátorom
okresných súťaží Olympiády slovenského jazyka a Európy v škole
(literárna a výtvarná súťaž), ktoré sa
už uskutočnili.
Fašiangy máme za sebou, ale
zostali nám pekné spomienky na
kultúrne a spoločenské podujatia.
V spolupráci s radou rodičov sa
mohli rodičia spoločensky vyžiť na
plese rodičov, žiaci na žiackom karnevale. Veľmi peknou oslavou kurzu spoločenského tanca bol aj venček ôsmakov. V tomto období prebiehal na škole zápis prvákov.
V budúcom školskom roku bude
naša škola bohatšia o 29 prváčikov,
na ktorých sa veľmi tešíme. Smutno
nám bude za 51 deviatakmi, ktorí
opustia našu školu. Ale tak už to
chodí nielen v kolobehu školy, ale
aj v kolobehu života.
Niečo skončí, niečo začne. Skôr
však ako sa začnú odvíjať nové aktivity našej školy, chcem srdečne
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na jej chode a na jej úspechu.
Mgr. Jozef Barát
riaditeľ ZŠ

V 2. vekovej skupine boli ocenené práce S. Fašánka (ZŠ Robotnícka Z. Moravce), J. Furkovej (ZŠ
Žitavany) a K. Tižňovskej (ZŠ Pribinova Z. Moravce).
V 3. vekovej kategórii sa opäť
zaskvel náš žiak 9.ročníka Ľuboš
Kuna, ktorého práca „Zemetrasenie“ vypovedá o hrôzach a vzájomnej pomoci počas prírodných
katastrof. Zaujímavé boli aj práce
R. Šveca (ZŠ Pribinova Zlaté Moravce) a D. Chovancovej (ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce).
Písomnú časť hodnotila porota
v zložení: PaedDr. Anna Sýkorová,
Mgr. Darina Lohyňová a Mgr. Dana
Hubačová. Všetky práce vypovedali o tom, že deti si uvedomujú dôležitosť práce tých, ktorí denne zachraňujú naše životy, i to, ako je
dôležité si pomáhať i navzájom.
V 1. vekovej kategórii porota
ocenila práce týchto autorov: Matúša Martóna zo ZŠ
Topoľčianky,
Gabriely
Lindovskej zo ZŠ Pribinova
Zlaté Moravce a Evy
Podhorovej zo ZŠ Tesárske
Mlyňany.
V 2. kategórii medzi
ocenenými boli Andrej
Stopka zo ZŠ Sľažany,
Radomír Siklienka zo ZŠ
Topoľčianky
a
Zuzana
Valachová zo ZŠ Mojmírova

Zlaté Moravce. V 3. kategórii opäť
zabodovali naši žiaci, tu svojimi prácami porotu zaujali Erika Králiková
a Zuzana Orolínová zo ZŠ Topoľčianky a Martina Zaťková zo ZŠ
Robotnícka Zlaté Moravce.
3.marca 2011 sa v priestoroch
našej základnej školy uskutočnila
slávnostná vernisáž ocenených
prác. Ich autori prevzali z rúk zástupcu KŠU v Nitre Ing. Viery
Obertovej a zástupcu Školského
úradu v Zlatých Moravciach Mgr.
Danuše Hollej diplomy a vecné odmeny. Vernisáž sa niesla v slávnostnom duchu a po jej ukončení si
mohli všetci prítomní pozrieť vystavené práce. Teší nás, že táto súťaž
si získala medzi deťmi a ich pedagógmi veľkú pozornosť a už dnes
sa tešíme na ďalší ročník.

PaedDr. Anna Sýkorová
a PaedDr. Jana Bakaľárová
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Pozývame Vás…

POZVÁNKA

Máj, máj, máj zelený
v Topoľčiankach sadený ...

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
a obec Topoľčianky

K obľúbeným a navštevovaným podujatiam
v Topoľčiankach už tradične patrí

Stavanie mája,

na ktoré Vás všetkých
srdečne pozývame
v piatok 29. apríla 2011 o 18.00 hod.
pred DKS Topoľčianky.
Podujatie nám svojím spevom a hudbou spríjemní
dychová hudba Podhrušovan.
Chýbať nebude občerstvenie ani stánok
s cukrovinkami pre deti

si dovoľujú srdečne Vás pozvať na
tradičný
Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky a
Otvorenie turistickej sezóny v obci Topoľčianky

1. máj 2011
Tradičné podujatie v tradičnom dátume
Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky, š.p.
PROGRAM:
09:00 h
Sprístupnená Jazdiareň NŽT, Hipologická expozícia,
otvorená predajňa suvenírov a pokladňa pre predaj
vstupeniek na tribúnu
10:00 h
Verejné tréningy športových koní
od 13:00 h Vstup na tribúny pre divákov s platnými vstupenkami
14:00 h
Galaprogram (Galaprogram trvanie cca 2 hod.:
štvorylka, cviky klasickej školy, športové a chovateľské
ukážky a iné)
Sprievodný program: vozenie na koňoch a kočoch pre deti,
dychovka, stánky s občerstvením
Otvorenie turistickej sezóny v obci Topoľčianky
Program obce Topoľčianky
O dobrú náladu a príjemnú atmosféru občanov a návštevníkov
Topoľčianok sa postaráme v dopoludňajších hodinách
od 10.00 do 13.00 hod. pestrým kultúrno-spoločenským
programom a tiež popoludní od 16:30 po ukončení
Slávnostného galaprogramu NŽ.

Autor foto: Ing. Miloslav Brandt

Veľká noc jar nesie v batôžku od slnka,
budí sa príroda, tok šťastia zažblnká.
Maľujže dievčička farebné vajíčka,
aby si mala čím obdariť Janíčka.

Prijmite náš pozdrav krátky
na veľkonočné sviatky.
V zdraví ich dobrom prežite,
veselí, šťastní, svieži!

V centre obce Vás pozývame navštíviť
OBECNÉ NÁRODOPISNÉ MÚZEUM,
s odborným výkladom v čase od 09.00 - 13.00 hod.
Občerstvenie v stánkoch podnikov sídliacich v Topoľčiankach:
Lesy Topoľčianky, Vinárske závody Topoľčianky, Global
Progres - šampiňonáreň Topoľčianky, alebo si zakúpiť ich
produkty v darčekovom balení.
Lesy Topoľčianky budú mať v parku počas tohto dňa otvorenú
predajňu okrasných drevín a predajňu s mrazeným mäsom z diviny.
Chýbať nebudú ani jarmočné stánky a stánky remeselníkov.
Prajeme Vám príjemne prežitý deň a veľa pekných zážitkov.

Plán športových, chovateľských a kultúrno–spoločenských podujatí v NŽ topoľčianky v roku 2011
11.03.
Zasadnutie rád plemenných kníh
04. – 06. 04.
Záprahové sústredenie v NŽ Topoľčianky
01. 05.
Deň otvorených dverí
20. – 22. 05.
CAN 2 – Národné preteky dvojzáprahov
25. – 26. 06.
Cena NŽ Topoľčianky - parkúr
02. 07.
Slovenský voltížny pohár
03. 07.
Dostihy
16. – 17. 07.         
Majstrovstvá SR v drezúre
31. 07.
Dostihy
05. – 06. 08.
Národný šampionát všetkých plemien koní SR – výstava koní
06. 08.
Oslavy 90-teho výročia založenia Národného žrebčína
10. – 11. 09.
Šampionát Slovenského teplokrvníka - parkúr
18. 09.
Dostihy
23. – 25. 09.
CAI – A kat. 4,2,1 – M-SR dvojzáprahov
02. 10.
Dostihy
15. 10.
Vytrvalostné preteky
22. 10.
HUBERTUS
06. 12.
Mikuláš v Národnom žrebčíne Topoľčianky
29. 12.
Zimný deň otvorených dverí
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Naši ochotníci opäť na scéne
Dňa 9. januára 2011 o 15.30
hod. sa konalo vo vypredanej sále Domu kultúry a služieb v
Topoľčiankach divadelné predstavenie pod názvom „Cirkevná
daň“ v podaní ochotníckeho divadelného
súboru
Topoľ.
Veselohru v troch dejstvách z povojnového obdobia režírovali p.
Mária Švarcová a p. Gabriel Orlík.
Svojich úloh sa bravúrne zhostilo
10 členov ochotníckeho divadelného súboru Topoľ: Jozef Benč,
Terézia Škulová, Anna Laktišová,
Gabriel Orlík, František Cigáň,
Marián
Stano,
Miroslav
Hosťovecký, Viera Kurucová,
Romana Chrapková a Jaroslav
Bielik. Text sledovala Alena
Benčová. O osvetlenie a ozvučenie predstavenia sa postaral
Vladimír Laktiš. Tiež chceme spomenúť, že celý dej sa odohrával v
zodpovedne a premyslene vybra-

ných – oku lahodiacich kulisách,
zachytávajúcich dané obdobie.
Premiéra veselohry zožala u našich divákov veľký úspech a v nasledujúcom období sa na jej reprízy mohli tešiť obyvatelia v obciach
Rybník, Velčice, Čierne Kľačany a
Žikava. Naši spoluobčania mohli
reprízu spomínanej veselohry vidieť v nedeľu 27. februára na
Hodnotiacej členskej schôdzi MS
SČK.
Na jeseň v tomto roku si bude
ODS Topoľ pripomínať 90. výročie svojho vzniku.
Počas tohto krásneho obdobia odohrali jeho členovia 206
divadelných hier, 705 repríz a na
„doskách, ktoré znamenajú svet“
sa vystriedalo 979 hercov a 25
režisérov.
Toľko zatiaľ len v stručnosti,
ale v jesennom čísle Našich
Topoľčianok sa ešte určite k tým-

Autor foto: Ing. Marián Stano

to riadkom vrátime a oboznámime Vás s bohatou činnosťou divadelného súboru Topoľ od jeho
vzniku až po súčasnosť.
Ochotníckemu
divadlu
„Topoľ“ prajeme, aby aj po ďalšie

roky odovzdával svoje umenie
ďalej a robil tak radosť nielen obyvateľom Topoľčianok, ale aj širokému okoliu.
– kultúra –

V duchu ľudových tradícií
Tradičná Krojová zábava, ktorej hlavným poslaním je zachovávanie a prezentácia slovenských
ľudových krojov z rôznych regiónov Slovenska, vrátane nášho
topoľčianskeho, otvorila v sobotu
15. januára 2011 v DKS Topoľčianky obdobie veselosti, zábav
a
spoločenských
posedení.
V tomto roku sa Krojová zábava
konala jubilejný 20. krát. Hostia
oblečení v krojoch takýmto spôsobom sprítomnili minulosť našich predkov, poukázali na pestrosť a krásu našich krojov a šikovnosť rúk našich pramatiek,
ktoré ich vlastnoručne vyšívali.
V tomto roku myšlienku zábavy
naplnilo 27 účastníkov, za čo im
patrí srdečné poďakovanie. Mali
sme možnosť vidieť mužský
a ženský kroj oravský z obce
Zákamenné, detviansky, piešťanský, z Brezovej pod Bradlom
a dva naše topoľčianske. Samostatný ženský kroj sme obdivovali
zemplínsky, balocký, tekovský,

šarišský, goralský, čičmiansky,
slávnostný
mokrohájsky
zo
Záhoria a štyri topoľčianske.
Samostatný mužský kroj bol v zastúpení východniarskeho a troch
topoľčianskych. Sme radi, že aj
prostredníctvom krojovej zábavy
sa nám každoročne podarí zviditeľniť tento nádherný poklad –
slovenský ľudový kroj a napomôcť
tak, aby nevymizol z pamäti našich potomkov.
V nasledujúcom období patrila veľká sála DKS hosťom Záhradkársko – vinohradníckeho
posedenia, Poľovníckej zábavy,
hosťom Rodičovskej zábavy, žiakom VIII. ročníka a ich rodičom
a učiteľom pri príležitosti slávnostného ukončenia kurzu spoločenských tancov. Na svoje si
prišli aj deti MŠ a ZŠ preoblečené
do veselých karnevalových masiek. Ďalej sa v tomto období konali štyri výročné členské schôdze,
uskutočnila sa slávnostná prezentácia knihy Pavla Hudíka -

Topoľčianky (bližšie v článku na
str. 2) a kolaudácia zrekonštruovaného Hasičského domu.
Ukončenie fašiangového obdobia v našej obci už tradične
patrí fašiangovému sprievodu,
ktorého účastníkmi sú členovia
folklórnej skupiny Topoľnica a dychovej hudby Podhrušovan vyobliekaní v krásnych topoľčianskych
krojoch. V sobotu 5. marca 2011
takto spievajúc a hrajúc poprechádzali v sprievode, alebo na

vyzdobenom voze ťahanom párom koní ulicami Topoľčianok.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde
sa ozývalo ulicami Topoľčianok
a veríme, že táto tradícia v obci
zostane naďalej zachovaná.
V podvečerných hodinách zábava pokračovala v Dome kultúry
a služieb v Topoľčiankach, čím sa
ukončila sezóna zábav a plesov
s vedomím príjemne prežitých
fašiangových chvíľ.
- kultúra -

Pozývame Vás…
• 29. apríl 2011 o 18:00 hod. – Stavanie mája pred DKS
Topoľčianky.
• 1. máj 2011 o 9:00 hod. – Otvorenie turistickej sezóny v obci
Topoľčianky a Deň otvorených dverí v NŽ Topoľčianky.
• 8. máj 2011 o 15:00 hod. – Slávnostný program žiakov MŠ a ZŠ
venovaný mamičkám a starým mamám pri príležitosti sviatku
„Dňa matiek“.
• 14.máj 2011 o 15:00 hod. – Súťažná prehliadka folklórnych
choreografií s názvom „IDÚ HRAŤ“, usporiadaná KOS Nitra v spolupráci s OcÚ Topoľčianky, na ktorú do publika srdečne pozývame
našich spoluobčanov, vstup voľný.
• 15.máj 2011 o 15:30 hod. – Divadelné predstavenie ODS
HRUŠOV zo Skýcova. V ľudovej divadelnej hre ŠKRIATOK v troch
dejstvách od Ferka Urbánka sa predstaví 14 účinkujúcich hercov.

Uskutočnilo sa ...

Fašiangový sprievod, DH Podhrušovan ulicami našej obce.

• Marec - mesiac knihy, návšteva knižnice pre kolektívy žiakov MŠ
a ZŠ Topoľčianky
• Slávnostný program pripravený k sviatku „Dňa učiteľov“
• Slávnostný akt kladenia vencov pri Pomníku padlých vojakov, 66.
výročie
• Beh oslobodenia Topoľčianok, 37. ročník
• Jarný lúčik, súťaž v prednese poézie pre našich najmenších MŠ
SNP
• Jarný lúčik, súťaž v prednese poézie pre našich najmenších MŠ
Cintorínska
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Slávnostná kolaudácia Hasičského domu
Vo štvrtok 3. marca 2011 sa
v našej obci uskutočnila slávnostná kolaudácia zrekonštruovaného Hasičského domu, ktorého sa
zúčastnili viacerí významní hostia, na čele s prezidentom
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
na Slovensku p. JUDr. Jozefom
Minárikom,
viceprezidentom
DPO p. Petrom Kunkelom, zástupcovia Krajského riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru
v Nitre pplk. Ing. Čeleš a pplk.
Mgr. Záležák, okresný riaditeľ
Hasičského a záchranného zboru
v Zlatých Moravciach - pplk. Ing.
Róbert Ambra, zástupcovia firiem, ktorí realizovali uvedenú
rekonštrukciu, autor projektu,
stavebný dozor, zástupcovia
miestnej samosprávy a ďalší hostia.
Po prehliadke vynovených
priestorov Hasičského domu zástupcovia Krajského riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru

v Nitre odovzdali pre potreby DHZ
v Topoľčiankach ako dar - nákladné motorové vozidlo cisterna
Tatra 815.
Som rád, že prítomní svorne
zhodnotili vysokú úroveň zrealizovaných prác a vyslovili presvedčenie že si DHZ obce Topoľčianky,
ktorý, patrí za posledné desaťročie svojimi dosiahnutými súťažnými výsledkami medzi najúspešnejšie v SR, tento moderný objekt
určite zaslúži.
Rekonštrukcia
Hasičského
domu v Topoľčiankach bola financovaná z nenávratného finančného príspevku MVRR SR
z fondov EÚ (5% spolufinancovanie zo strany obce Topoľčianky).
Po slávnostnej kolaudácii sa
dňa 11.3.2011 uskutočnila technická kolaudácia za účasti zástupcov jednotlivých inštitúcií
prizvaných na kolaudáciu, ktorí
skonštatovali, že neboli zistené

Autor foto: Pavol Čepček, BEST FOTO

žiadne závažné nedostatky, ktoré
by bránili vydaniu kolaudačného
rozhodnutia.
Dnes už obec disponuje vydaným a tiež právoplatným kolaudačným rozhodnutím na zrekonštruovaný Hasičský dom.

Na záver tohto príspevku sa
chcem poďakovať všetkým, ktorí
sa akoukoľvek mierou a pričinením podieľali na úspešnej realizácii uvedenej stavby
Juraj Mesko
starosta obce

Pozvánka na výstavu fotografií
a predstavenie novej knižnej publikácie
V piatok 29. apríla 2011
o 19:00 hod. bude v Zámku
v Topoľčiankach otvorený už II.
ročník fotografickej výstavy
Príroda a krajina, ktorá potrvá
do soboty 7. mája 2011. Okrem
fotografií členov fotoklubu FoTOP
z Topoľčianok si budete môcť prezrieť práce členov Slovenského
klubu fotografov prírody a podarilo sa nám zabezpečiť aj sériu
víťazných fotografií z medzinárodnej fotografickej súťaže usporiadanej International Federation
of Wildlife Photography, ktorá sa
uskutočnila v minulom roku
v Českej republike.
Na vernisáži výstavy bude
slávnostne uvedená do života
knižná
publikácia
autorov
Stanislava Harvančíka a Radimíra
Siklienku „Živočíchy“, ktorá vychádza v edícii Prírodné krásy
Slovenska vydavateľstva Dajama.
Publikácia bude pre účastníkov
slávnostného otvorenia výstavy
k dispozícii k zakúpeniu za uvádzaciu akciovú cenu. Súčasťou
pripravovaného podujatia bude
aj putovná výstava 90 rokov časopisu Krásy Slovenska, ktorú
pripravila redakcia časopisu Krásy
Slovenska spolu so Slovenským
múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš a Klubom slovenských turistov. Táto
výstava pomocou 13-tich panelov zachytáva chronologicky a tematicky históriu najstaršieho
kontinuálne vychádzajúceho ča-

Foto: Ing. Radimír Siklienka, Čelárik zlatý

sopisu na Slovensku a zároveň
oboznamuje návštevníkov s oblasťami, ktorým sa časopis na
svojich stránkach venoval počas
svojej deväťdesiatročnej existencie.
Fotografický víkend v Topoľčiankach, ktorý pripravujeme
v spolupráci s Obecným úradom
Topoľčianky a Krajským osvetovým strediskom v Nitre, bude po-

Foto: Stanislav Harvančík, Kamzík vrchovský tatranský

kračovať v sobotu 30. apríla 2011
workshopom šéfredaktora fotoportálu www.ephoto.sk Karola
Srnca „Katalogizácia a editácia fotografií v Adobe Lightroom 3“.
Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach nájdete na
www.fotop.sk
FoTOP FOTOKLUB
Topoľčianky

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne Vám všetkým želám.
Prijmite pozdrav milý
na sviatky Veľkej noci,
Pán daj vám zdravia, sily
buď vám vždy na pomoci.
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Rok 2011, medzinárodný rok lesov

Na celom svete sú takmer
4 miliardy ha lesov, ktoré pokrývajú približne 30 % svetovej pevniny. Rozdelené sú veľmi nerovnomerne: 43 krajín má lesnatosť
vyše 50 % a 64 menej ako 10 %.
Na území piatich krajín: Ruská
federácia, Brazília, Kanada,

Spojené štáty americké a Čína sa
nachádza viac ako polovica
všetkých lesov. Odlesňovanie
Afriky a Južnej Ameriky sa odohráva až neskutočným tempom:
cca 13 mil. ha ročne. Hoci až
73% európskych lesov je určených predovšetkým na produkciu
dreva, rozloha lesov a zásoby
drevnej hmoty sa stále zvyšujú,
lebo ťažba dreva je nižšia ako prírastok. Problémom európskych
lesov je, že prírodné lesy zaberajú
iba 4 % z ich celkovej výmery.
Z tohto dôvodu došlo k trojnásobnému zväčšeniu plochy lesov
chránených pre zachovanie biodiverzity (zo 6,6 mil. ha na 20,3
mil. ha).
Svetové lesy sú domovom pre
viac ako 300 miliónov ľudí a živobytie v lese nachádza najrôznejším spôsobom viac ako 1,6 miliárd obyvateľov Zeme. Väčšina
ľudí si dnes uvedomuje nenahraditeľnosť lesa pre existenciu ľudstva a preto sa lesu začína venovať väčšia pozornosť ako v minulosti. O les a jeho funkcie sa
zaujímajú už nielen lesníci, ekológovia, ale i mnohí radoví občania,
ktorí ho nenavštevujú denne, ale
si uvedomujú jeho mnohovýznamné funkcie. Preto sa les a je-

ho existencia v modernej spoločnosti stali predmetom mnohých
rokovaní politikov na najvyššej
úrovni, nielen európskej, ale i svetovej . Dôkazom toho je napr.
deklarácia ministrov o ochrane
lesov v Európe, či celosvetová deklarácia, prijatá v Rio de Janeiro
v roku 1992, ktorá sa zaoberala
ochranou životného prostredia
na Zemi a v jej rámci aj celosvetovou ochranou lesa. Vyvrcholením
úsilia medzinárodných organizácií na ochranu svetových lesov je
rok 2011 ako „medzinárodný rok
lesov“, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov s hlavným
heslom: Lesy pre ľudí. Cieľom tejto celosvetovej aktivity je zdôrazniť prepojenie človeka s lesom,
vyzdvihnúť úlohu človeka pri

ochrane lesov a ich racionálnom
obhospodarovaní. Les mal a aj
v súčasnosti má stále výrazný
vplyv najmä na život vidieckych
obyvateľov. Finančnú podporu
a tým aj možnosť rozvoja im prináša predaj dreva a jeho spracovanie, ale aj zber lesných plodov,
či služby z rekreácie a turistiky.
Najväčšie možnosti zamestnania
na vidieku ponúka práve lesné
hospodárstvo a nadväzujúci drevospracujúci priemysel. Drevorubači a menšie píly patria neodmysliteľne ku koloritu mnohých
obcí. Napriek tomu, že sa počet
zamestnancov postupne znižuje,
v roku 2008 pracovalo v odvetví
lesného hospodárstva ešte takmer 26 tisíc ľudí. Na tento počet
nadväzuje viac ako 23 tisíc zamestnancov v drevospracujúcom
priemysle a takmer desať tisíc
v celulózovom priemysle. Lesné
hospodárstvo však nepomáha
iba s udržiavaním zamestnanosti
na vidieku. Prispieva tiež k udržaniu rázu tradičnej vidieckej krajiny a zachovaniu prírodných
a kultúrnych hodnôt. Okrem produkcie dreva nevyhnutnej pre život ľudí, ponúka les aj iné možnosti svojho využitia. Nedrevné
produkty lesa a služby spojené

priamo alebo sprostredkovane
s lesným hospodárstvom, tvoria
približne 10-20% príjmov v lesnom hospodárstve. Pozostávajú
z produktov biologického pôvodu - huby, liečivé byliny, živice,
farbivá, šťavy, lesné ovocie, čečina, zverina a pod. Služby a využívanie lesa v sociálnej oblasti zahŕňajú poľovníctvo, lesnú turistiku,
rekreáciu, liečenie, šport, lesnú
pedagogiku a vzdelávanie, environmentálne služby a mnoho
iných služieb. Mnohokrát si neuvedomujeme a niekedy možno aj
ignorujeme vplyv lesa na rozvoj
vidieka .Les ovplyvňuje život ľudí
v každom smere, najmä život ľudí
obývajúcich tzv. vidiek, alebo
presnejšie povedané život ľudí
trvale žijúcich mimo mestských
aglomerácií. Slovensko ako celok
patrí k vidiecky osídleným krajinám, pretože vo väčšine územných celkov prevažujú obyvatelia
dedín a rôznych menších sídiel
v rámci krajiny. Obyvatelia
Topoľčianok a blízkeho okolia si
pravdepodobne ani neuvedomujú, že majú možnosť žiť v takom
fascinujúcom regióne Slovenska,
so zachovanými lesmi, ktoré spĺňajú prakticky všetky funkcie,
ktoré dnešná spoločnosť od lesa

očakáva. Dôležitým ukazovateľom ekologickej stability krajiny je
lesnatosť územia .Slovensko patrí v rámci Európy s lesnatosťou 45
% ku krajinám s najvyšším podielom lesov z celkovej rozlohy územia. V Európe majú vyššiu lesnatosť iba škandinávske krajiny
a v strednej Európe Rakúsko.
Nakoniec si povedzme aspoň základné údaje o výmere lesov
nášho najbližšieho okolia , okresu
a katastrálneho územia obce
Topoľčianky. Náš okres Zlaté
Moravce má podiel lesov s celkovej výmery územia cca 40 %.
Katastrálne územie Topoľčianok
má celkovú výmeru 2417 ha.
Z tejto plochy zaberajú lesy 1536
ha, čo v percentuálnom vyjadrení
znamená lesnatosť 63,5 % územia. Z celej výmery lesov obhospodarujú Lesy SR š.p. OZ
Topoľčianky 1296 h, 212 ha obhospodaruje Urbár Topoľčianky
a cca 30 ha vlastní Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčianky. Ostatné plochy katastrálneho územia zaberajú polia 657
ha, zastavané plochy 110 ha, záhrady 74 ha a vinohrady 42 ha.
Text a foto: Jozef Šabo,
Lesy SR š.p. OZ Topoľčianky

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu, ktorá sa
bude realizovať od 13. mája
do 6. júna 2011 na celom území Slovenskej republiky.
Rozhodujúcim okamihom
sčítania je polnoc z piatka 20.
mája 2011 na sobotu 21. mája
2011, ku ktorému sa zisťujú
údaje.
Tlačené formuláre sa budú
vypĺňať od 21. mája 2011 do
6. júna 2011.
Údaje v elektronickej for-

me sa budú zisťovať od 21.
mája do 29.mája 2011.
Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom a preto je dôležité, aby sčítanie využili
všetci obyvatelia.
Sčítanie riadi, metodicky
usmerňuje a koordinuje Štatistický
úrad SR v súčinnosti s príslušnými
orgánmi štátnej správy.
Obec vypracovala Časový
harmonogram prípravných
a realizačných prác sčítania
v roku 2011, v ktorom podrobne
konkretizovala úlohy ustanovené

zákonom o sčítaní na podmienky
obce.
Starosta obce vymenoval
5-člennú obecnú komisiu pre
sčítanie na prípravu, riadenie
a koordinovanie tejto akcie.
Starosta obce určil zamestnancov obecného úradu, ktorí
budú plniť funkciu gestorov sčítania v našej obci:
•
Mária Partlová
•
Ľubica Krajčová.
V obci Topoľčianky bolo utvorených deväť sčítacích obvodov.
Samotné sčítanie vykonajú sčítací

Jarné upratovanie
Vážení spoluobčania, sme
v jarnom období a to je čas na
„jarné upratanie domov a záhrad“ po zimnom oddychu . Od
1. 1. 2008 je zakázané spaľovanie biologického odpadu
v záhradách a za nerešpektovanie tohto zákazu je možné uložiť
pokutu do výšky 165, 96 €.
Tento rok, z dôvodu nedostatku pozemkov na vybudovanie obecného kompostoviska,
opätovne pristúpime k alternatíve odvozu drobného biologického odpadu (lístia, trávy vypletej
buriny , konárov a prútia) na centrálnu skládku. Skládka sa nachádza pri „Martonovom jarku“.
a toto miesto sa do konca apríla
môžu odvážať konáre a prútie.
Chcem však dôrazne upozorniť,
že len biologický odpad rastlinného pôvodu. Niektorí naši
„poriadkumilovní“ spoluobčania

na toto miesto vyvážajú aj komunálny a stavebný odpad a znehodnocujú už vynaloženú prácu
a nemalé finančné prostriedky.
Tiež devastujú okolitú prírodu,
čo vrhá zlé svetlo na všetkých občanov Topoľčianok.
Dôrazne upozorňujem občanov, že skládka je na ľavej strane,
smerom k domom na Partizánskej
ulici, a nie v smere k "Martonovej
hore". Priestor tesne pod horou
patrí Urbárskemu spolku, a tým,
že nezodpovední občania tam
vyvážajú stavebný, aj biologicky
rozložiteľný odpad, nemôže tento priestor slúžiť svojmu účelu, na
ktorý bol zriadený – manipulácia
s drevom. Každý občan pri riešení odvozu bioodpadu (konárov, prútia, lístia, trávy a pod.),
respektíve nadrozmerného stavebného a komunálneho odpadu (škridlová krytina, omietky,

betóny, nábytok, penový polystyrén, polyetylénové fólii a pod.)
má kontaktovať pracovníkov
OcÚ, respektíve priamo prednostu obce na tel. čísle 630 1222,
mobil: 0908 057 223.
Neustále sa zhoršuje aj disciplína pri vývoze PET fliaš. Stále
viac občanov „nezošľapuje“
fľaše. Pri zberných miestach na
separovaný zber niektorí občania nerešpektujú druhové delenie a miešajú odpady a týmto
znehodnocujú úsilie ostatných.
Začiatkom mesiaca apríl
obecný úrad zabezpečil zber objemných odpadov formou veľkoobjemových kontajnerov. Zber
elektroodpadu sa bude realizovať
dňa 25. 5. 2011. Ďalej Vám dávame do pozornosti zbernú nádobu na drobný odpad z elektrických a elektronických zariadení a
použitých batérií, ktorá je umiest-

Vážení spoluobčania,
touto cestou si dovoľujeme
poďakovať všetkým občanom,
ktorí si ešte v predstihu splnili
svoju povinnosť a už zaplatili daň
z nehnuteľnosti a poplatok za
komunálny odpad za rok 2011.V
nasledujúcich dňoch sa začnú
posielať platobné výmery za daň
z nehnuteľnosti a za komunálny
odpad na rok 2011. Platobné výmery musia byť zaslané všetkým

daňovníkom a poplatníkom, čiže
aj tým, ktorí si už uvedenú daň a
poplatok na rok 2011 zaplatili.
Splatnosť platobného výmeru za komunálny odpad je do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Ak ročná daň z nehnuteľnosti vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33,- €, právnickej osobe
165,- € je splatná naraz, do 15

dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presahuje 33,- € a právnickej osobe 165,-€, správca
dane určuje platenie vyrubenej
dane v troch rovnakých splátkach:
a) prvá splátka dane je splatná
do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru
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komisári. Zoznam obvodov a sčítacích komisárov v obci Topoľčianky bude včas zverejnený a to
na internetovej stránke obce a vo
vývesných tabuliach.
Obec vytvorí primerané technické podmienky, organizačné a
administratívne opatrenia na
umožnenie elektronického vyplnenia a podávania sčítacích tlačív
pre obyvateľov obce.
Kontaktné tel. čísla:
037/6301222,
+421 (0) 692067830
Juraj Mesko
starosta obce

nená vo vestibule obecného úradu. Na zbernej nádobe sú vyznačené druhy zberaných odpadov.
Je potrebné tieto pokyny dodržiavať a neuvedené druhy odpadov tam nedávať.
V tomto roku máme v zámere dobudovať zberné miesta na
separovaný zber a tým zvýšiť ich
počet na 12 – 15 miest, aby sa
zber stal efektívnejším. S týmto
zámerom sa začalo už v roku
2010, keď sa nám podarilo za
pomoci VÚC cez Mikroregión
Tribečsko vybudovať 6 miest.
Dúfam, že spolupráca obecného úradu a občanov v oblasti
triedenia a likvidácie odpadov sa
bude v budúcnosti neustále zlepšovať a skvalitňovať v prospech
životného prostredia a pre blaho
nás, občanov a návštevníkov obce, ako aj budúcich generácií.
Bc. Anton Segíň
prednosta OcÚ

b) druhá splátka dane je
splatná do 31.augusta
c) tretia splátka dane je splatná do 30. novembra.
Zároveň pripomíname občanom, ktorí si ešte nesplnili svoju
povinnosť a ešte nezaplatili daň za
psa za rok 2011 (splatná je do 31.
januára zdaňovacieho obdobia)
ako aj občanov, ktorí majú nedoplatky na daniach z minulých rokov, aby tak bezodkladne učinili.
správa daní a poplatkov

Upozornenie na množiace sa nedovolené zásahy do cestného telesa
regionálnych pozemných komunikácií II. a III. triedy
Výkonom periodických obhliadok cestnej siete II. a III. triedy
sa zistili nedovolené zásahy do
cestných telies. Najčastejšie sa
jedná o nepovolené rozkopávky
rôznych častí cestného telesa, zrušenie cestných priekop a využívanie vzniknutých plôch na predzáhradky s výsadbou rôznych krov
a drevín, osádzanie stĺpov, kameňov a rôznych pevných prekážok

v krajnici cesty, uskladňovaním
stavebného materiálu v cestnom
telese, nepovolených vjazdov
k rodinným domom a záhradám,
nepovolených prípojok inžinierskych sietí k rodinným domom –
príp. k iným objektom v obci,
odvodnením striech a spevnených
plôch objektov sústredeným odtokom do odvodňovacieho systému cestných telies a pod. Tieto

nedovolené zásahy do regionálnych cestných telies sú v rozpore
so zákonom o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. - /cestný zákon/. Na základe uvedeného
žiadame občanov o dodržiavanie
príslušnej legislatívy pri realizácii
jednotlivých aktivít v dotyku s regionálnou cestou, čo prospeje
k požadovanému smerovaniu obce z hľadiska životného prostre-

dia, estetického výzoru obce, ako
aj k samotnej bezpečnosti cestnej
premávky v dopravných prieťahoch v obci. Následne prispeje aj
k obmedzeniu nutných sankčných
postihov občanov zo strany príslušného cestného správneho orgánu.
Spracované z listu
Regionálnej správy a údržby
ciest Nitra a.s.

10

Z matričných záznamov roka 2010

41,9
46,6
33,0
57,2
150,9
124,5
115,8
142,3
100,1
20,0
92,5
50,2

Január 2011
Február 2011
Marec

-0,8
-0,3
5,9

25,8
4,4
30,9

Priemerná teplota roku 2010 bola 10,05 °C. Je to o 0,7 °C
viac, ako je náš dlhodobý priemer. V priebehu roka 2010 padlo
na území našej obce 975 milimetrov (litrov) vodných zrážok na jeden
meter štvorcový, prevažne vo forme dažďa alebo snehu. Tento údaj
je zaujímavý tým, že dlhodobý priemer našich ročných zrážok je
602,6 mm.
				
– M. Šabík –

Poďakovanie

Základná škola Topoľčianky a výbor ZRŠ pri ZŠ v Topoľčiankach
ďakuje všetkým občanom, ktorí sa v týždni od 4.apríla do 8. apríla
2011 zapojili do jarného zberu papiera. Sme radi, že táto akcia
nachádza každoročne u občanov odozvu a aj v tomto roku sa nám
opäť podarilo spoločne vyzbierať prebytočný papier. Výťažok zo zberu je určený pre potreby žiakov ZŠ.

Nahliadli sme do matriky
december 2010 – marec 2011
Narodili sa:
Anabela Richterová, rodičia Bc. Lucia Richterová a Ing. Martin Richter,
Moravecká 22
Oliver Partl a Dorota Partlová, rodičia Ing. Lucia Partlová a Ing. Marek
Partl, Hostianska 14
Sobáš uzatvorili:
Peter Rosina a Martina Chňapková, 15. 1. 2011 vo Velčiciach
Ľuboš Gál a Mgr. Nadežda Kováčová, 5. 3. 2011 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Michal Borčin, Mlynská 8/B, zomr. 28. 12. 2010 vo veku 67 rokov
Karol Čepček, Hlavná 74, zomr. 30. 12. 2010 vo veku 86 rokov
Jozef Suja, Holešovská 3, zomr. 1. 1. 2011 vo veku 57 rokov
Vdp. Michal Gonda, Hlavná 141, zomr. 6. 1. 2011 vo veku 88 rokov
Ružena Pulpitlová, Litoměřická 61, zomr. 7. 1. 2011 vo veku 81 rokov
Eva Adamcová, Pažiťská 20, zomr. 10. 1. 2011 vo veku 49 rokov
Magdaléna Kršáková, Lipová 72, zomr. 18. 2. 2011 vo veku 71 rokov
Ján Jackuliak, Hlavná 149, zomr. 15. 3. 2011 vo veku 51 rokov
Mária Krpalová, Pažiťská 19, zomr. 20. 3. 2011 vo veku 70 rokov
Mária Pavčeková, Kopaničky 3, zomr. 21. 3. 2011 vo veku 54 rokov

tvom, bude obsahom a formou
výnimočná a jedinečná na slovenskom knižnom trhu.
Vám všetkým ju vrele odporúčame. Určite bude ozdobou
Vašej knižnice.
-phHorniak_zvesti:Sestava 1
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horniak
Delineavit & Sculpsit
františek

:

Autorka

Cena knihy: 59 €
CHCETE MAŤ ISTOTU ,
že knihu naozaj dostanete?

ANTÓNIA PAULINYOVÁ

Vydavateľstvo SLOVART

OB J E D N A J TE SI JU VOPRED !
Navyše získate ZĽAVU 10 %.

Nádherná, výpravná
a jedinečná publikácia
obsahuje kompletné dielo
umelca a DVD s jeho
ﬁlmovým portrétom

Knihu si môžete záväzne
objednať, ak uhradíte jej cenu
s 10% zľavou na číslo účtu:
0233589864 / 0900
Cena so zľavou: 53,10 €

320 strán –
240 x 300 mm –
tvrdá väzba –
slovensky –
anglicky –
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ŠPEC IÁ L !
Len pre serióznych zberateľov:
LIMITOVANÁ EDÍCIA iba 100 ks
v kazete s 3 signovanými
graﬁckými listami
Cena 199 €
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Kniha vychádza
v júni 2011.

!

Láska Zeleného štvrtku,
viera Veľkého piatku,
nádej Bielej soboty
a radosť a víťazstvo Veľkonočnej nedele
nech Vás posilní a naplní
pokojom a dôverou.

V júni 2011 vyjde zaujímavá
publikácia o našom rodákovi,
priateľovi, vynikajúcom rytcovi
a autorovi poštových pečiatok,
majstrovi Františkovi Horniakovi.
Táto kniha bude obsahovať
kompletné rytiny známok a návrhy pečiatok nášho majstra rytca. Už samotné vydanie tohto
diela bude patriť medzi významné udalosti roku 2011.
V knihe sa dozviete, ako
vznikali návrhy, originály, kto
všetko sa musí podieľať na tom,
aby samotná známka uzrela
svetlo sveta.
Spoznáte, ako sa potom
niektoré originály nášho majstra
Horniaka umiestnili na prvých
miestach vo svetovej filatelii.
Ako uvádza vydavateľstvo
Slovart - publikácia venovaná
umelcovi, ktorý sa zaoberá
známkovou tvorbou a rytec-

P

Želáme Vám veľa smiechu,
na Veľkú noc len potechu.
V pondelok veľký zhon
a ženám kúpačov plný dom.
Veľa vody z potoka,
budú svieže do roka.

Vážení priatelia!

E

Šťastie, zdravie,
úsmev v tvári
želáme Vám
k sviatku jari.

dieťa:
1
Prihlásených občanov na trvalý pobyt
47
Odhlásených občanov z trvalého pobytu
49
Najstarší občania:
Mária Laktišová
nar. 3. 5.1908
Valéria Velbová nar. 9.2.1913, zomrela 08.03.2010
Sidónia Foltánová
nar. 3.7.1913
Štefánia Fridrichová nar. 27.12.1913
Ján Kadiš
nar. 1.9.1918
Ján Pulpitel
nar. 24.8.1919
Jozefína Kazíková
nar. 10.8.1919
Paulína Kraváriková nar. 4.9.1919
Alojzia Hasprová
nar. 10.11.1919
Július Krajčo
nar. 31.08.1920
Jozefína Solčianska nar. 18.04.1920
Sobáše:
Obec Topoľčianky – matrikárka obce
zapísala do knihy manželstiev
v obci Topoľčianky
49 sobášov
z toho
Topoľčianky: 14 cirkevných a 32
občianskych sobášov
Hostie:
1 cirkevný sobáš
Žikava:
2 cirkevné sobáše
Z celkového počtu sobášov boli 4 sobáše uzatvorené s cudzincami.
Z celkového počtu 49 sobášov bolo
10 sobášov občanov našej obce.
Traja občania s trvalým pobytom v našej obci uzatvorili sobáš na inom
mieste.
Vypracovala: Mária Partlová, matrikárka

N

Veľa vône koláčikov,
pritom mnoho korbáčikov,
dobré vínko do skleničky,
veľa vody zo studničky.

Počet občanov k 1.1.2010 2818
Počet občanov k 31.12.2010: 2808
z toho
žien:
1 230
mužov:
1 145
detí a mládež do 18 rokov:
433
Priemerný vek:
41,08 roka
Deti do 15 rokov:
337
z toho
dievčatá:
163
chlapci:
174
Deti od 16 do 17 rokov:
96
z toho
dievčatá:
47
chlapci:
49
Občania od 18 do 98 rokov: 2 375
z toho
ženy:
1 230
muži:
1 145
Cudzinci s trvalým pobytom na
území našej obce
17
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská:		
dospelí:
2 453
deti:
337
Národnosť česká:
dospelí:
9
Národnosť maďarská: dospelí:
8
Národnosť iná:
dospelí:
1
Narodených celkom:
23
z toho
chlapcov:
10
dievčat:
13
Zomrelo celkom:
31
z toho
mužov:
17
žien:
13

world of stamps

Vodné zrážky litrov na
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Priemerná teplota vzduchu v °C

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

m2

svet známok

Prehľad počasia za 2010

www.slovart.sk

Poďakovanie
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí
sa zúčastnili cirkevných obradov a poslednej rozlúčky s našou drahou MÁRIOU PAVČEKOVOU (nar. 9.3.1957, zomr. 21.3.2011),
ktorá nás opustila vo veku 54 rokov. Smútiaca rodina – manžel
František, synovia Stanislav a Martin, tiež spolupracovníčky MŠ SNP
a pracovníci OcÚ.
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