december, číslo: 4/2011, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania
Rok 2011 sa nezadržateľne
blíži ku svojmu koncu a ja znova
využívam príležitosť prihovoriť sa
Vám prostredníctvom vianočného vydania Našich Topoľčianok.
V rýchlom behu dní nášho
uponáhľaného sveta prišiel čas
Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný.
Vošiel do našich príbytkov so
všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Priniesol nám
prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako
prirodzené vlastnosti človeka na
Vianoce prejavujú v najčistejšej
podobe ľudských citov.
Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime vôňu domova. To nás v duchu tradícií
zvoláva k mamám a otcom, jednoducho tam, kde sme doma.
Veď Vianoce sú predovšetkým
sviatkami rodiny a domova. K našim Vianociam patrí tiež dodržiavanie zvykov našich predkov
a všetci vieme, že bez tradícií nie
sú Vianoce tým pravým.
Preto v príjemnom teple našich domovov iste budú znieť aj
vianočné koledy a modlitby ako

poďakovanie za míňajúci sa rok
i ako prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde i ako
spomienka na tých, po ktorých
zostalo pri stole prázdne miesto.
Tiché a úprimné rozhovory pri
sviečkach, bez náhlenia a potešenia z prítomnosti najbližších zanechávajú stopy v človeku na
celý život.
Vianoce ako symbol čarovných chvíľ prenášajúcich sa z generácie na generáciu opantali
naše duše. Na jagajúci sa stromček, štedrovečernú večeru a okamihy čarovných pocitov, ktoré sa
nedajú ničím nahradiť, sa tešíme
všetci. Najviac naše deti , pre ktoré má vianočný čas osobitné kúzlo. Je to čas očakávania, čas rozprávok, blízkosti rodičov, dobrôt
a darčekov. Darujme im preto
všetko, čo môžeme, ale hlavne
však lásku a pocit domova.
Vážení spoluobčania, chcem
ešte využiť priestor a poďakovať
sa všetkým svojim spolupracovníkom – či už pracovníkom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva i členom komisií
pri obecnom zastupiteľstve za
pomoc, podporu a dobrú spolu-

Narodil sa Kristus Pán: Veseľme sa!
Zvony sa nám rozjasali z veží,
radostná zvesť po chalúpkach beží: Bohu nech je sláva, ľuďom
mier! - spievajú detské hlásky v
jednej z obľúbených vianočných
piesní. A nielen deti, ale i mnohí
ostatní si budú v nadchádzajú-
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cich dňoch častejšie v duchu či
spevom opakovať vianočné piesne a pri nich sa budú vracať k
jasličkám v Betleheme, pretože
Puer natus est pro nobis –
Chlapček sa nám narodil! Toto
veľké tajomstvo Božej lásky prejavené v Božom narodení v sebe
ukrýva i tento rok pre nás odkaz
a úlohu. A to i napriek úctyhodnému odstupu dvoch milénií!
Predovšetkým nás tajomstvo
Božieho narodenia dokáže stále
nanovo prekvapiť. Odkazuje nás
totiž na nesmiernu hĺbku Božej
otcovskej starostlivosti o človeka.
Popri rôznych životných úlohách,
kedy mnohoraké povinnosti kladú na človeka niekedy až veľmi
ťažké nároky, je čas Vianoc príležitosťou objaviť najpodstatnejšie
prekvapenie – Boh ma má rád.
Dokázal to tým, že vtedy, keď
sme boli ešte hriešni, on pre nás
ľudí a pre našu spásu zostúpil z
nebies. Stal sa človekom, aby svojou Božskou mocou, ako jeden z
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prácu v roku 2011. Taktiež sa
chcem poďakovať členom redakčnej rady Našich Topoľčianok
za vytrvalosť a nadšenie, s ktorým
pristupujú k tvorbe jednotlivých
vydaní Našich Topoľčianok.
Milí spoluobčania, na záver

môjho príspevku Vám chcem zaželať príjemné vianočné sviatky
plné porozumenia, lásky a spokojnosti.
Prežite ich v zdraví a šťastí.
Juraj Mesko
starosta obce

nás ľudí, za nás, ktorí sme len ľuďmi, odčinil hriech Adamov. Toľko
krátky pohľad na teologický obsah Vianoc. Skúsenosť starovekých cirkevných púštnych otcov
hovorí, že našou životnou úlohou
nie je predovšetkým to, aby sme
rozmýšľali, či my milujeme dostatočne, ale máme sa zamerať na
inú, omnoho oslobodzujúcejšiu
úlohu – spoznať a obdivovať to,
ako mňa – každého z nás - Boh
miluje! Áno, ako bez našej zásluhy boli prvé Vianoce v ľudskej
histórii, tak je aj tohoročný milostivý čas Božieho narodenia pre
nás darom daným zdarma, aby
sme spoznali, že Boh hľadá, prijíma a bezpodmienečne miluje
všetkých. Aj mňa, čo práve čítam
tieto riadky.
Tajomstvo Božieho narodenia
ďalej dokáže človeka aj meniť.
Ako správa o Božom narodení
nenechala pastierov chladnými a
ľahostajnými k tajomstvu Božej
prítomnosti na zemi, aj nás
Vianoce môžu posunúť o krok
ďalej k najpodstatnejším životným hodnotám, ktoré musím
mať, aby som bol šťastný.

Latinčina to nazýva aj ako conditio sine qua non – podmienka bez
ktorej sa nedá (pokračovať).
Objavenie toho, že Boh – Láska
má o každého z nás záujem, mení život aj tak, ako sme toho svedkami v životoch našich svätcov.
Stačí sa pozrieť na našich svätých
slovanských vierozvestov Konštantína-Cyrila a jeho brata Metoda. Dali všetko, aby ľud na
Veľkej Morave mal pravý život v
Kristovi, Božom Synovi, narodenom z Panny Márie! Novozákonní
apoštoli sa cítili natoľko poháňaní
Kristovou láskou k človekovi, že
o nej nemohli nehovoriť a nechceli, aby iní o nej nevedeli.
Božia Matka Panna Mária je
najlepšou učiteľkou tajomstva
Božieho narodenia. Ona každého, kto hľadá Krista, privádza za
Ním, a tak pokračuje vo svojej
úlohe byť príčinou našej radosti.
Milí priatelia, drahí farníci,
všetkým Vám prajem a vyprosujem radostné a požehnané prežitie tohoročných vianočných sviatkov.
ThLic. Anton Ižold
administrátor farnosti
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60 rokov od kňazskej vysviacky…
Nám, v Topoľčiankach v súčasnosti žijúcej generácii pripadla česť, pripomenúť si výnimočné jubileum nášho rodáka J.E.
Mons. JOZEFA ZLATŇANSKÉHO,
biskupa, emeritného tajomníka
INTERDIKASTERIÁLNEJ komisie
pre cirkev vo východnej Európe.
Narodil sa 13. marca 1927
a bol naším občanom do novembra 1947; a opäť sa stal naším
občanom až 19. októbra 2006.
Kde bola jeho domovina v rokoch 1947 – 2006 – teda 59 rokov? Domovinou sa mu stalo
Taliansko, mesto Rím a najmenší
štát sveta Vatikán - centrum
KATOLÍCKEJ CIRKVI.
Jeho životná dráha bola priamočiara. Po maturite na
Gymnáziu v Zlatých Moravciach
sa rozhodol študovať teológiu na
Katolíckej bohosloveckej fakulte
v Bratislave. Na základe rozhodnutia svojho trnavského biskupa
Dr. Pavla Jantauscha a s povolením POVERENÍCTVA školstva
a osvety v Bratislave odišiel v novembri 1947 na ďalšie štúdiá do
Ríma. Študoval na filozofickej
a teologickej fakulte Pápežskej

lateránskej univerzity. Za kňaza
bol vysvätený 22. decembra
1951 v LATERÁNSKEJ BAZILIKE.

k ŠKAPULIARSKEJ PANNE MÁRII
v roku 1968 pripadla na 21. júl.
Bola výnimočná. Bol to deň, kedy

Vysvätil ho Kard. MICARA – vikár
Sv. Otca pre rímsku diecézu. A tu
sme pri jubileu, ktoré vystihuje
nadpis tohto príspevku: 60 rokov
od kňazskej vysviacky JOZEFA
ZLATŇANSKÉHO /1951-2011/.
Nasledujúci deň 23. decembra
1951 mal primície v BAZILIKE SV.
PAVLA, kde slúžil primičnú svätú
omšu. Boli to najvzácnejšie dni
a okamihy života, prekryté smútkom, bolesťou pre neprítomnosť
jeho najdrahších: matky, otca
a šiestich súrodencov s rodinami.
Tradičná mariánska púť

dôstojný pán Jozef Zlatňanský
takmer po 17 rokoch od vysviacky za kňaza – mal primičnú svätú
omšu v rodnej obci. K úplnému
šťastiu „primicianta“ chýbali už
niektorí blízki z rodiny – drahý
otec a sestra Mária, ktorých si
Nebeský otec povolal na večný
odpočinok. Rodní spoluveriaci
pripravili okázalé prostredie a
slávnosť, aká sa tradične konávala pri takejto príležitosti.
Prítomní boli i významní cirkevní hodnostári: Mons. FRANTIŠEK HASPRA, gen. vikár v Ban-

Kalendár podujatí
26.12. 2011 –
30.12. 2011 –
7. 1. 2012 –
8. 1. 2012 –
14. 1. 2012 –
20. 1. 2012 –
21. 1. 2012 –
			
28. 1. 2012 –
4. 2. 2012 –
			
12. 2. 2012 –
18. 2. 2012 –
3. 3. 2012 –

Štefanská zábava, hrá HS UNIVERZ
Farský ples, hrá DJ Kabát
Výročná členská schôdza DHZ
Novoročný šachový turnaj
Krojová zábava, hrá HS UNIVERZ
Ochutnávka mladých vín
Záhradkársko-vinohradnícke posedenie,
organizátor: ZO SZZ, hrá HS V. V. BAND
Rodičovská zábava, hrá DJ KABÁT
Poľovnícka zábava,
hrá HS SPODORECHA a ľudová hudba
Venček VIII. ročníka žiakov ZŠ Topoľčianky
Fašiangová zábava, hrá DJ KABÁT
Výročná členská schôdza ZO SZZ

XIX. Novoročný šachový turnaj

Obec Topoľčianky
a
Šachový klub Topoľčianky
pozývajú šachistov a priaznivcov šachu na XIX. Novoročný šachový turnaj, ktorý sa bude konať v nedeľu 8. januára 2012 o 9.00
hodine v priestoroch DKS Topoľčianky.
Veríme, že účastníci turnaja, tak ako po iné roky tu nájdu tú
správnu atmosféru a odnesú si príjemné športové a spoločenské
zážitky.

Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba.
Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežite v radosti.
Zdravie, šťastie ešte k tomu,
nech prídu aj do Vášho domu.
Na nový rok správny krok a úsmev po celý rok.

skej Bystrici, dôst. pán Vincent
Malý, dôst. pán Jozef Vrablec,
dôst. pán kanonik Emil Scheimer
a duchovní zo širokého okolia.
Pôsobenie OTCA BISKUPA
JOZEFA v Taliansku a Vatikáne je
podrobne rozpísané v knihe: P.
Hudík – „Topoľčianky“ na str.
170 – 174. Taktiež je podchytená
jeho literárna a prekladateľská
činnosť.
Po definitívnom návrate do
rodnej obce r. 2006 dal postaviť
DOM BLAHOSLAVENEJ SESTRY
ZDENKY. Jej mučenícke obdobie
života dôkladne pozná. Veď v r.
2002 bol vymenovaný za člena
Kongregácie pre svätorečenie pri
Svätej stolici, kde medziiným bol
aj hlavným referentom pri procese blahorečenia SESTRY ZDENKY.
V uvedenom „DOME“ cirkevnonáboženské
poslanie
plnia
MILOSRDNÉ SESTRY SV. KRÍŽA rehoľa, ktorej členkou bola aj
Blahoslavená sestra Zdenka.
V závere – poďakujme nášmu
jubilantovi za všetko, čo urobil na
česť a slávu božiu a pre rozkvet
Sv. Cirkvi. Vyprosujme mu od
Všemohúceho hojnosť božích
milostí do budúcich rokov.
A. Lukáčová

Stretneme sa opäť
pri Vatre samostatnosti
Vážení spoluobčania, v SILVESTROVSKÚ POLNOC - na prelome
rokov 2011 – 2012 si opäť pripomenieme vznik samostatnej
Slovenskej republiky.
Pri príležitosti 19. výročia nášho štátneho sviatku bude horieť
VATRA SAMOSTATNOSTI už po dvadsiaty raz. Pozývame všetkých
našich spoluobčanov na toto tradičné stretnutie, kde si pri tejto
príležitosti navzájom poprajeme hojnosť zdravia, pokoja a šťastia
do budúceho ROKU 2012.
Na záver nebude chýbať ani tradičný silvestrovský ohňostroj, na
ktorý nám finančne prispeli štedrí sponzori, za čo im patrí naše poďakovanie.
Dovidenia v centre obce pri Dome kultúry a služieb.
Obecný úrad Topoľčianky

Krojová zábava

Obecný úrad Topoľčianky
Vás srdečne pozýva na
KROJOVÚ ZÁBAVU
v sobotu 14. januára 2012 o 19.30 hod. do DKS Topoľčianky.
O zábavu a dobrú náladu sa postará hudobná skupina UNIVERZ.
Účasť v kroji nie je podmienkou, ale je vítaná.
Súčasťou zábavy je občerstvenie. Vstupenky si môžete už teraz
zakúpiť v Obecnej knižnici Topoľčianky denne od 8.00 do 16.30
hodiny.

Fašiangová zábava

Obecný úrad Topoľčianky
vás srdečne pozýva na tradičnú
FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU 2012
v sobotu 18. februára 2012 do DKS Topoľčianky so začiatkom
o 19.30 hod. Hrá DJ KABÁT.
Príďte sa zabaviť, čaká vás príjemná zábava, chutné občerstvenie
a bohatá tombola !
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Z verejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného 3. novembra 2011
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie
zapisovateľa
3. Schválenie podmienok žiadosti
o poskytnutie NFP z MŽP SR v
rámci Operačného programu
Životné prostredie pre projekt:
Zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu v obci
Topoľčianky
4. Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov obce k 31.12.2011 a
schválenie
inventarizačných
komisií
5. Správa o plnení rozpočtu obce
za obdobie 1. – 9. 2011
6. Interpelácie poslancov
7. Rôzne
8. Záver
K bodu č. 3. Schválenie podmienok žiadosti o poskytnutie
NFP z MŽP SR v rámci Operačného
programu Životné prostredie pre
projekt: Zefektívnenie jestvujúceho systému separovaného zberu
komunálneho odpadu v obci
Topoľčianky podal vysvetlenie J.
Mesko - k dátumu 11. 11. 2011
predkladáme žiadosť o NFP
z MŽP na odpadové hospodárstvo. Ide o získanie finančných
prostriedkov na zakúpenie nového traktora, vlečky a nádob na
separovaný zber. K žiadosti je potrebné predložiť výpis z uznesenia, kde musíme schváliť názov
projektu, výšku celkových výdavkov na projekt a to 240 513,60 €,
výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. 240
513,60 €, výšku spolufinancovania a to 12 025,68 € a schvaľuje
sa aj spôsob financovania projektu z vlastných zdrojov. Poslanci
žiadosť schválili.
K bodu č. 4. Príkaz starostu
obce na vykonanie inventarizácie
obce k 31.12.2011 a schválenie
inventarizačných komisií. Po
kladnom hlasovaní starosta obce
konštatoval, že uznesenie č.
97/2011/6 schvaľuje inventarizačné komisie – zloženie je k nahliadnutiu.
K bodu č. 5. Správu o plnení
rozpočtu obce za obdobie 1. – 9.
2011 predniesol hlavný kontrolór
obce Ing. Pavkov s konštatovaním, že za hodnotené obdobie
celkové príjmy obce boli splnené
na 86%, čo je mierne prekročenie. Celkové výdavky boli splnené na 75%. Výraznejšie prekročenie došlo v nasledovných položkách: ochrana pred požiarmi,
aktivačná činnosť, miestny rozhlas. K úspore došlo v kapitole

matrika, cestná doprava, verejné
osvetlenie, rekreačné a športové
služby, knižnica, spoločný školský
úrad, soc. služby starším občanom.
Mzdové prostriedky boli čerpané na 81% z ročného rozpočtu.
Zostatok fin. prostriedkov na
účtoch obce k 30. 9. 2011 bol
85 970,65 €. Zostatok v pokladni
bol 771,97 €.
Zastupiteľstvo vzalo Správu
o plnení rozpočtu obce za obdobie január - september 2011
hlavného kontrolóra obce Ing.
Pavkova na vedomie.
K bodu č. 6. Interpelácie poslancov
JUDr. Oravcová - kedy sa
zapína verejné osvetlenie a jeho
občasná nefunkčnosť?
Odpovedal starosta - je to nastavené na fotobunku a keď sa
začne brieždiť, osvetlenie vypne
a naopak.
JUDr. Gräffová - upozornila
na rozbité dopravné zrkadlo na
Hostianskej ulici.
Odpovedal p. Minár - nie je to
naše zrkadlo, oslovíme regionálnu správu ciest a tá ho následne
vymení.
JUDr. Benčeková - občania
z Dlhovského ulice ma oslovili,
chcú vedieť v akom štádiu je ich
požiadavka na spomaľovače.
Odpovedal p. Minár - táto
ulica je v takom stave, že spomaľovač nebude riešiť žiaden problém. Viac ako 30 km/hod sa tam
ísť nedá. Momentálne sa tam nebude riešiť nič.
JUDr. Oravcová - oslovili ju
občania z Vígľašskej ulice, že kto
rozhodol o umiestnení spomaľovača na ich ulici. Spísali proti nemu petíciu.
Odpovedal p. Minár - na zasadaní OZ vystúpil občan, zastupujúci občanov Vígľašskej ulice
a požadoval spomaľovače, nakoľko ulica nemá chodník a deti sa
zdržujú na ceste. Autá tam chodia dosť rýchlo. Situácia bola posúdená a následne bol osadený
spomaľovač. Petíciou poukazujú
ani nie na jeho osadenie, ale na
miesto osadenia. Meniť to nemá
význam, nič to nevyrieši.
Ing. Siklienka PhD. - sa informoval na to, ako je to so zárukou na zeleň vysadenú v rámci
revitalizácie Hlavnej ulice. Je tam
záručná doba? Komisia mala tvaromiestnu obhliadku a konštatovala, že trávnaté porasty sú nevyhovujúce. V zápisnici zo dňa
12.10.2011 navrhuje presný postup, čo treba robiť. Zároveň odporúča obci, aby sa obrátila na
dodávateľa v rámci reklamácie.

Odpovedal prednosta - oslovil som firmu, povedali, že v jarných mesiacoch to urobia.
Ing. Adamičková - poukázala na vodu z dažďových žľabov
na rekonštruovanej časti Hlavnej
ulice, ktorá ide po chodníkoch,
nemala by sa zviesť do kanalizácie?
Odpovedal starosta - ZsVS
a.s. nedovolí tieto vody pustiť do
kanalizácie, sú to balastné vody a
každý občan je povinný zviesť si
túto vodu na vlastný pozemok.
Môžeme upozorniť občanov, aby
tak urobili.
Ing. Kazík - sa informoval
o pripravenosti na posypový materiál na zimu.
Odpovedal prednosta - máme asi 1 tonu soli, ale niečo musíme ešte dokúpiť.
JUDr. Oravcová - sa informovala, ako je pripravená obec
na odhŕňanie snehu.
Odpovedal starosta - obec
nedisponuje žiadnym strojom na
odhŕňanie, v tomto nám vychádza v ústrety p. Rudolf Siklieka,
ktorý má štvorkolku a odhŕňa
nám aj cyklistický chodník.
Všetko ostatné je ručná robota.
K bodu č. 7. Rôzne vystúpili:
JUDr. Gräffová - informovala občanov, že šampiňonáreň je
v konkurze a o poslednej brigáde
v parku
p. Nováková - informovala
sa o kontajneroch na separovaný

zber na Hlavnej ulici v priestoroch
bývalého Domu služieb. Dodnes
tam nie sú. Ďalej poďakovala
všetkým, ktorí sa podieľali na revitalizácii Hlavnej ulice
Odpovedal prednosta - vedľa
štátnej cesty 2. triedy nie je možné vybudovať žiadne zberné
miesto. Muselo by to prebehnúť
stavebným konaním. Aj po stránke estetickej by to nebolo dobré.
Zostáva nám iba miesto v priestoroch bývalého Domu služieb.
p. Korec - sa informoval, či si
môže niečo vysadiť pred svojím
domom a upozornil psíčkarov,
nech upratujú psie exkrementy
Odpovedal starosta - každý
psíčkar by to mal vedieť. S tou
výsadbou je to tak, že 5 rokov sa
nesmie nič meniť, nakoľko udržateľnosť projektu je 5 rokov.
p. Mrázová - pochválila časopis Naše Topoľčianky, ale chýba
jej v nich výťah z týchto zasadnutí. Pýta sa, či to nie je veľký luxus
mať v takejto malej obci 2 MŠ?
Neušetrili by sme?
p. Šútor - sa ospravedlnil, že
nemohol dodržať zmluvu o demontáži kovových konštrukcií
v okolí kúpaliska, ale do konca
roka 2011 ju splní
Ing. Kazík - poukázal na
vzrastajúce spaľovanie lístia, odporučil urobiť reláciu do miestneho rozhlasu.
Zo zápisnice vybral R. Kazík

Vážení občania,

obecný úrad vybudoval v našej obci 11 zberných miest na separovanie vybraných zložiek komunálneho odpadu. V drevených konštrukciách sú umiestnené 3 kontajnery, ktoré sú farebne rozlíšené.
Žlté označenie je určené na separovanie plastov ako je fólia, mikroténové vrecká, umyté „kelimky“ od jogurtov, nádoby od čistiacich
prostriedkov a pod.. Zelené označenie je na sklo, sklené fľaše a
poháre a červené sú na kompozitné obaly – Tetra – Paky (obaly
z mlieka a ovocných štiav).
Dovoľujeme si vás upozorniť, aby ste do kontajnera na separovanie plastov nedávali PET - fľaše, lebo ich zber bude i naďalej pokračovať doterajším spôsobom – t. z. posledný utorok v mesiaci.
Vážení občania, veríme, že budete dôsledne rozlišovať sortimentné triedenie zložiek komunálneho odpadu a budete do zberných nádob vkladať len to, k čomu je nádoba určená.
Dôslednou separáciou vybraných komodít prispejete hlavne
k zlepšeniu životného prostredia a k zníženie finančných nákladov
na komunálny odpad.
Zároveň vyzývame občanov, aby v prípade potreby riešenia problémov s iným odpadom (napr. drobný stavebný odpad, zemina,
betón a biologicky rozložiteľný odpad) kontaktovali obecný úrad na
č. t. 630 12 22 a 0908 057223, kde im budú poskytnuté informácie,
ako naložiť s uvedeným odpadom.
Vážení občania, dávame vám do pozornosti informáciu, že
v priestoroch obecného úradu sa nachádza zberná nádoba na drobný elektroodpad ( tužkové batérie, kulmy, mobilné telefóny, žehličky, varné konvice a pod.), kde ho môžete priniesť. Zároveň vás
upozorňujeme, že uvedený odpad sa nesmie vhadzovať do tzv.
„kukanádob“.
Dôrazne žiadame občanov, aby žiadny odpad nevyhadzovali
mimo zberných nádob do voľnej prírody a miestnych vodných tokov,
lebo tým porušujú platnú legislatívu, za čo im hrozí finančný postih.
Mgr. Anton Segíň
prednosta OcÚ
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90 rokov športu v Topoľčiankach
Tatran Topoľčianky n.o. v spolupráci s OcÚ v Topoľčiankach
usporiadali 28. 10. 2011 slávnostné zasadnutie, na ktorom si
spolu s bývalými i terajšími športovcami a funkcionármi pripomenuli 90 rokov organizovaného
športu v Topoľčiankach. Veď už
v roku 1921 mladí nadšenci
Michal Fábry, Július Števula spolu
s kaplánom Gyetvenom a Júliusom Haverlíkom založili prvý
športový klub TFC (Topoľčiansky
futbalový klub). Svojpomocne
upravili plochu pre futbalové ihrisko v priestoroch dnešného
„drevoskladu“ a obyčajný „handrák“ vymenili za prvú koženú
loptu a už na tradičnú púť
16.7.1921 odohrali prvý futbalový zápas proti Zlatým Moravciam.
Od tohto stretnutia sa začína
písať bohatá história futbalu
v našej obci. V roku 1928, keď
prezident T.G.Masaryk kúpil sadu
zelených dresov, kopačiek a 5
lôpt si nadšenci futbalu upravili
nové ihrisko na bývalom „jarmočnisku“, kde sa futbal hrával
až do začiatku 50-tych rokov minulého storočia. Po zmenách
názvov z TFC na ŠKT (Športový
krúžok Topoľčianky) v roku 1933
a Sokol v roku 1949 sa telovýchova v obci v roku l954 dostala pod
patronát ŠL Topoľčianky a premenovala sa na dnešný Tatran.
Pri výstavbe budovy novej základnej školy začiatkom 50-tych rokov sa časť areálu upravila na

nové futbalové ihrisko s drevenou tribúnou. Futbal sa tam hrával až do otvorenia štadióna v roku 1966. Aj keď v histórii športu
v obci dominuje futbal, naša mládež sa venovala i ostatným druhom športu. ŠKT v roku 1935
usporiadal prvý športový deň,
kde okrem futbalu prebiehali ľahkoatletické súťaže, volejbalový
turnaj a súťaže v kolkoch v kolkárni u Rotha. Podobne Sokol
v roku 1950 usporiadal u nás
„Okresný športový deň mládeže“
v atletických disciplínach a v cyklistike. Okrem spomínaných druhov športu sa mladí ľudia v tomto
období, aj keď nie organizovane,
venovali stolnému tenisu, šachu,
turistike, v zime lyžovaniu, korčuľovaniu a hokeju. Dobudovaním
štadióna sa vytvorili kvalitné podmienky pre viacero druhov športu. Začala sa hrávať dievčenská
hádzaná, volejbal, pozemný hokej, ktorého hráči sa zúčastňovali turnajov v Poľsku, v bývalej
NDR, ale i u nás organizovali medzinárodné turnaje. Družstvo ľadového hokeja hralo skoro desať
rokov okresnú súťaž. Mimoriadne
aktívni boli členovia oddielov orientačného behu a bežeckého lyžovania, ktorí dosahovali vynikajúce výsledky. Veď mnohí z nich
vo svojich kategóriách získali tituly majstrov okresu, kraja, či
Slovenska, dokonca reprezentovali Slovensko na medzinárodných podujatiach. Treba spome-

Naša tenisová nádej
Možno niektorí z vás zaregistrovali v televízii
informáciu
o mladom rodákovi z Topoľčianok,
ktorý je novou nádejnou tenisovou hviezdou na Slovensku. Kto
to vlastne je, ako sa k tomuto
športu dostal a ako sa vyvíjala jeho doterajšia športová kariéra si
môžete prečítať v nasledujúcich
riadkoch. 14 ročný Patrik Néma
navštevuje ZŠ Topoľčianky a kvôli
svojej vyťaženosti má od šk. roku
2011/2012 individuálny študijný
plán. V minulosti by ho možno
ani nenapadlo, že sa bude niekedy venovať tomuto športu a zaznamená také výborné výsledky,
keby s týmto nápadom neprišli
jeho rodičia. Dôvod bol na začiatku úplne jednoduchý. Chceli len,
aby sa viac hýbal a nesedel toľko
pri televízii a počítači. Prvýkrát
chytil do rúk tenisovú raketu v TK
HANAKA Zlaté Moravce a tenis
ho úplne uchvátil. Jeho prvým

trénerom bol František Michalec.
Postupne po náročnej príprave
a ťažkej drine, ktorá je typická pre
každý vrcholový šport sa dostavovali i prvé športové úspechy.
V súčasnosti kladie hlavný dôraz
na dvojhru, v ktorej sa chce ďalej
zdokonaľovať. Nazrime však
na jeho doteraz dosiahnuté výsledky. Prvý rok medzi mladšími
žiakmi skončil ako 53. v rámci
Slovenska a posledný rok v tejto
kategórii už ako 14. Momentálne
hrá v kategórii starších žiakov v
TK SLAVIA AGROFERT Bratislava,
kde ho trénuje František Horváth.
V rámci Slovenska sa vypracoval
na vynikajúce 4. miesto. Za
všetkými jeho úspechmi je okrem
tvrdej práce na tréningoch aj jeho
tenisový vzor Roger Federer, ktorý ho inšpiruje svojou vynikajúcou
pozíciou v rámci tabuľky ATP.
Tento rok bol naozaj vydarený
a Patrik zaznamenal svoje dopo-

núť i jazdecký šport s veľmi bohatou tradíciou, od roku 1921
nerozlučne spätou s dnešným
Národným žrebčínom Topoľčianky, š.p. Veď pretekári so svojimi
koňmi boli účastníkmi európskych a svetových súťaží i olympiády. Na slávnostnom zasadnutí
starosta obce Juraj Mesko a predseda správnej rady Tatranu
Topoľčianky n.o., Pavol Laktiš

odovzdali skoro štyrom desiatkam športovcom a funkcionárom „Čestné uznania“ za prácu
v telovýchovnom hnutí a rozvoj
športu v obci. Účastníci stretnutia
si potom prezreli výstavu dobových dokumentov (kroník, albumov, fotografií, diplomov…) pripomínajúcich históriu športu
v Topoľčiankach.
Mgr. Ladislav Šusták

Národný žrebčín Topoľčianky
Vás srdečne pozýva na:

Deň otvorených dverí
v Národnom žrebčíne
Topoľčianky,
ktorý sa uskutoční 29. 12. 2011 (štvrtok)
Program:
9.00 hod. - otvorenie múzea hipologickej
expozície a sprístupnenie jazdiarne
10.00 hod. - verejné tréningy športových koní
13.00 hod. - GALAPROGRAM
• Vozenie detí na koňoch a v koči.
• Občerstvenie a parkovanie zabezpečené.
• Vstupenky na GALAPROGRAM (tribúna)
si návštevníci môžu zakúpiť 29.12.2011
od 9.00 hod. v priestoroch jazdiarne.

Prehľad počasia za október - november 2011
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky v litroch na m2

Október
9,8 °C
27,2 mm
November
3,0 °C
2,2 mm
Teplota obidvoch jesenných mesiacov bola primeraná nášmu regiónu.
V porovnaní s dlhodobým priemerom bol október o pol stupňa teplejší, kým
november bol takmer o jeden stupeň chladnejší. Vodné zrážky nás zďaleka
obchádzali. V novembri nespadla ani kvapka dažďa. Tých 2,2 milimetrov
vzniklo len roztopením námrazy. Dlhodobý priemer zrážok za október je
40,8 mm a za november 51,4 mm.
– M. Šabík –

siaľ najväčšie úspechy. Za svoje
najväčšie úspechy považuje turnaje v zahraničí. V chorvátskom
Vinkovaci, kde hral v semifinále
dvojhry a vo finále štvorhry.
Taktiež k úspešným patrí aj turnaj v maďarskom Péczi, kde hral
v semifinále štvorhry. Vďaka svojim úspechom sa dostal aj na veľký turnaj v Španielsku, do ktorého ho vybrali kvôli tomu, že patrí
medzi najlepších hráčov svojej
kategórie. Tento turnaj bol veľmi
dôležitý. Vo svojej skupine dva
zápasy vyhral a posledný prehral.
Ak by sa stal víťazom tohto turnaja, získal by týždeň zdarma
v tenisovej akadémii Sanchez
Casal v americkej Floride. Počas
turnajov si ho všimlo niekoľko
sponzorov, ktorí ho oslovili. O ich
ponuke ešte premýšľa, ale prijať
by ju mohol až od budúceho roku. Pri jeho hrách ho sprevádza
kvalitná výbava značky Willson.
Po každom stretnutí vraví, že by
to nedokázal bez pevnej vôle, ale
hlavne bez svojich rodičov, ktorí

ho sprevádzajú na všetkých jeho
turnajoch a finančne ho podporujú. Určite sú na neho hrdí a tešia sa z každého jeho úspechu. A
nielen rodičia, ale aj my všetci.
Tak Ti Paťo na záver chceme poďakovať za to, ako úspešne reprezentuješ našu krajinu, ale aj našu
milú dedinku a želáme ti ešte veľa veľa športových úspechov!
Mgr. Štefan Klečka
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