november, číslo: 3/2018, XVI. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov Obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania
Nedávno som sa Vám prihováral prostredníctvom Našich
Topoľčianok ako úspešný kandidát na starostu Obce Topoľčianky pre volebné obdobie rokov
2014 – 2018 , ktoré sa pomaly
končí.
Na jednom z úvodných zasadnutí nového obecného zastupiteľstva v roku 2015 sme si
určili priority pre volebné obdobie až do jeho skončenia v roku
2018. Dnes môžeme bilancovať,
čo sa nám podarilo zrealizovať
a čo nie.
Som rád, že v spolupráci so
ZsVS a.s. Nitra sa nám podarilo
dobudovať kanalizáciu v obci
a súbežne s výstavbou kanalizácie sme vybudovali dlhodobo
plánovaný nový chodník na hornom konci v úseku od autoservisu po Centrum bezpečnostno
technických činností, ktorého

realizácia bola nevyhnutná predovšetkým z bezpečnostného
hľadiska. Nový chodník sa nám
podarilo vybudovať aj na Lipovej ulici a pri Drevosklade smerom k autobusovej zastávke.
V súčasnosti sa realizuje výstavba nového chodníka na Hostianskej ulici a prebieha stavebné konanie na vydanie stavebného povolenia na výstavbu
chodníka od hornej krčmy po
Ulicu Hrádza.
Vo volebnom období rokov
2014 – 2018 sme pokračovali vo
výstavbe nájomných bytov (celkovo ich máme v obci 42). Bol
zrealizovaný nový povrch zo
zámkovej dlažby aj s priľahlým
chodníkom na Kostolnej ulici
a tiež nový asfaltový koberec na
Vígľašskej ulici, kde sa v súlade
s novým a platným územným
plánom obce realizuje výstavba

nových rodinných domov. Z poskytnutých dotácií sme pokračovali v rozširovaní kamerového
systému v obci za účelom zvýšenia bezpečnosti a boja proti kriminalite. Obnovili sme činnosť
v areáli TJ Tatran, kde dnes máme plne funkčné ubytovanie,
taktiež Espresso a v mesiaci november bude uvedená do prevádzky už aj kuchyňa tak, aby
uvedené zariadenie mohlo slúžiť na spoločenské akcie, stretávky, rodinné oslavy či iné aktivity.
V stručnosti som sa Vás snažil vážení spoluobčania oboznámiť s investičnými akciami, ktoré
sa nám podarilo zrealizovať vo
volebnom období 2014 – 2018.
Na záver môjho príspevku
chcem poďakovať poslancom
obecného zastupiteľstva za spoluprácu, aktivitu a korektné
vzťahy, taktiež členom jednotlivých komisií pri OZ, pracovníkom obecného úradu na čele
s prednostom za zvládnutie
úloh, ktoré na nich deň čo deň

čakajú a tiež členom redakčnej
rady Našich Topoľčianok.
Osobitne chcem poďakovať
Ing. Romanovi Kazíkovi, ktorý so
mnou spolupracoval štyri volebné obdobia ako poslanec OZ
a posledné dve obdobia ako zástupca starostu, bol tiež predsedom Komisie výstavby, s ktorou
sme pripravovali všetky veľké
investičné projekty realizované
v našej obci. Od roku 2003 je tiež
šéfredaktorom Našich Topoľčianok, ktoré prinášame do Vašich
domácností dodnes.
Nakoľko sa blížia komunálne voľby, dovoľte mi zaželať
Vám, vážení spoluobčania,
šťastnú ruku pri voľbách, aby
sme všetci – starosta i poslanci
OZ, ktorí dostaneme od Vás dôveru a mandát boli hrdí na to, že
môžeme pre Vás pracovať a rozvíjať našu obec do krásy pre kvalitnejší a komfortnejší život nás
všetkých, ktorí sme jej súčasťou.

sa nachádza socha T. G. Masaryka. Tam za účasti starostu obce
JURAJA MESKU a prezidentského sprievodu odzneli príhovory
a hosťami bola podpísaná PAMÄTNÁ KNIHA Obce Topoľčianky. Následne sa prezident Českej republiky MILOŠ ZEMAN
rozlúčil, na Laze ho čakala helikoptéra, ktorou sa vrátil do Prahy.
Prezident Slovenskej republiky ANDREJ KISKA v sprievode
starostu Obce Topoľčianky JURAJA MESKU sa premiestnili na
nádvorie historického zámku,
kde sa o 18:00 hodine prihovorili návštevníkom Kultúrneho
leta a spoločne sledovali vystúpenia troch folklórnych súbo-

rov. Tým sa jeho oficiálna návšteva končila.

Juraj Mesko
starosta obce

Prezidentská návšteva
Dňa 29. júla 2018 sa konala
“prezidentská návšteva v Topoľčiankach“. Dôvod? Uplynulo 95
rokov, keď Topoľčianky prvý raz
navštívil prezident Tomáš Garrique Masaryk – 29. júl 1923. Prečo až 5 rokov od vzniku Česko-Slovenskej republiky? Pri vzniku Česko-Slovenskej republiky
náš park a kaštieľ boli súce privítať hlavu štátu. Obec však bola
pod úroveň – jednoducho stredovek. Veď bolo obdobie po štyri roky trvajúcej I. svetovej vojne.
Všetci schopní muži boli na frontových líniách „ako maďarskí
občania“. Všetka robota poľnohospodárskej dediny zostala na
pleciach žien. Keď boli Topoľčianky vybraté za letné sídlo novovzniknutého štátu, bolo potrebné spraviť aspoň základné
úpravy.
Fotografia z roku 1923 je dokladom, že obec už bola upravená a prezident zo železničnej
stanice sa mohol „na koči“ previezť do kaštieľa. Železnicu do
Topoľčianok
dotiahli
ešte
HABSBURGOVCI s perspektívou
využívať ju na plánovaný ekonomický rozvoj. Prezident T. G. Masaryk absolvoval trasu PRAHA –
TOPOĽČIANKY špeciálne zosta-

veným vlakom vyrobeným na
tento účel, ktorý ťahala prvá
rýchliková lokomotíva československej výroby, nazvaná Zelený
Anton. Neskôr ho využívali aj
ďalší československí prezidenti
na štátne účely až do roku 1968.
Miloš Zeman a Andrej Kiska teraz rozšírili rady prezidentov,
teraz už dvoch samostatných
štátov, ktorí železničnú súpravu
využili. Cestovali však iba trasu:
HODONÍN – TOPOĽČIANKY. Súčasťou súpravy bol historický
vozeň Aza 80 vyrobený v roku
1930 pre prvého československého prezidenta T. G. Masaryka
k 80. narodeninám.
Kto teda prišiel do Topoľčianok 29. júla 2018?
Prišli dvaja prezidenti: Prezident Slovenskej republiky ANDREJ KISKA a hosť, prezident
Českej republiky MILOŠ ZEMAN.
Ich program bol nasledovný:
Zo železničnej stanice TOPOĽČIANKY ich po Hlavnej ulici
previezol koč ťahaný štvorzáprahom koní do areálu Národného žrebčína Topoľčianky, kde
pozdravili účastníkov Medzinárodných drezúrnych pretekov
a odtiaľ sa presunuli do historického ZÁMKU, do priestoru, kde

A. Lukáčová
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie X.)
Grófka Terézia rod. Thavonat von Thavon (17061769/1770) bola šľachtičnou
a zemepánkou. Panstvo Topoľčianky vlastnila od roku 1742
približne do roku 1770.
Pôvod
Terézia Thavonat von Thavon
sa narodila 19. februára 1706 vo
Viedni do rodiny rakúskeho baróna Ludwiga Albrechtta Thavonat
von Thavon a jeho manželky Polixeny Jakussith de Orbova. Spolu
s 3 staršími sestrami (Margarétou, Máriou a Františkou) vyrastala v Banskej Štiavnici, kde jej otec
bol hlavným banským komorským grófom.
Sestra Margaréta
Teréziina najstaršia sestra
Margaréta (1697 – 1773) je vo
všeobecnosti známejšia ako Terézia. Margaréta sa v roku 1720
vo Viedni vydala za grófa Andreja
Koháriho a manželia zvažovali miesto, kde budú žiť. Zrejme
rozhodla náklonnosť Margaréty
k Banskej Štiavnici, kde vyrastala,
aby sa ich domovom stal jednoduchý kaštieľ v blízkom Svätom
Antone. S jej menom a s menom
jej manžela Andreja Koháriho je
spojená aj neskoršia radikálna
prestavba tohto kaštieľa v pol. 18.
stor. do honosnej štvorkrídlovej
podoby, v akej ho poznáme dnes.
Manželstvo s grófom Jozefom Keglevichom, deväť detí
Barónka Terézia sa 8.4.1728

vo Viedni vydala za turnianskeho
župana grófa Jozefa Keglevicha
de Buzin. Manželstvom s Keglevichom získala aj grófsky titul.
Manželom sa narodilo deväť detí.
Viac informácií máme o piatich
z nich: Jozef Keglevich (mladší)
bol hlavným turnianskym županom, Žigmund bol ostrihomským
veľkoprepoštom, titulárnym biskupom (spolu s bratom Karolom
dali postaviť nový farský kostol
v Topoľčiankach), Joachim sa spomína ako kňaz, člen piaristického
kolégia vo Svätom Jure, Karolovi
sme venovali článok v našich novinách č. 2/2015 a Štefan bol generálmajorom rakúskej armády.
Padol v boji pri Uttenhoffene v Alsasku počas prvej koaličnej vojny
proti revolučnému Francúzsku.
Nadobudnutie panstva Topoľčianky
Rokom 1742 začína keglevichovská éra v Topoľčiankach,
avšak nie Jozefom Keglevichom,
ale jeho manželkou Teréziou,
ktorá bola skutočným (spolu)
majiteľom panstva Topoľčianky.
Tá nadobudla panstvo po svojom
nebohom bratrancovi, grófovi Karolovi Zichym, ktorý nezanechal
potomkov. Podľa stavu v roku
1769 grófka Terézia vlastnila panstvo Topoľčianky z troch štvrtín.
1/4 vlastnila dcéra jej sestry, už
spomínanej Margaréty, Karolína
Koháriová, vydatá Mitrovská. Zdá
sa, že panstvo Topoľčianky bolo
pôvodne rozdelené na štyri po-

diely medzi sestry Thavonatové
a Terézia okrem svojej štvrtiny
získala ešte podiely dvoch sestier.
Prečo panstvo Topoľčianky nepripadlo príbuzným Karola Zichyho
zo strany rodu Zichy ale príbuzným z matkinej strany – sesterniciam Thavonatovým, zatiaľ nevieme povedať. Mohlo ísť o nejakú
formu závetu, alebo sa mohol
zohľadňoval pôvod kapitálu, ktorý stál za panstvom Topoľčianky.
Život v Bratislave
Manželia Terézia a Jozef žili
spočiatku v rodinnom sídle v Turni nad Bodvou. Ako rodina stúpala na spoločenskom rebríčku,
manželia začali žiť v Bratislave. Tu
Terézia kúpila starší meštiansky
dom na dnešnej Panskej ulici,
ktorý prestavali na reprezentačný
barokový palác. Bratislava, centrum politického diania v Uhorsku, v čase nastupujúcej vlády
panovníčky Márie Terézie nabrala
na spoločenskom význame. V Bratislave sa budovali sídla vplyvných
šľachtických rodín, medzi ktorými
nemohli chýbať ani Keglevichovci.
Obdobie dvoch Terézií
Éra rodenej Viedenčanky
grófky Terézie by bola na panstve
Topoľčianky pravdepodobne prešla bez osobitného povšimnutia,
ak by vtedy do jeho dejín a celého Uhorska reformami nevstúpila
iná rodená Viedenčanka - panovníčka Mária Terézia.
Nariadením z roku 1767, ktoré vošlo do dejín pod názvom

Tereziánsky „milostivý“ urbár,
panovníčka upravila v Uhorsku
ekonomické a mimoekonomické
vzťahy medzi vlastníkmi pôdy
(zemepánmi) a jej užívateľmi
(poddanými). Urbárska regulácia
začala dňa 23. 1. 1767 vydaním
urbárskeho ediktu, samotný urbár bol zavedený do roku 1774.
Zavedeniu tereziánskeho urbára
predchádzal predurbársky súpis
stavu poddanského obyvateľstva
v Uhorsku a zodpovedanie deviatich otázok dotazníka pre každú
obec. V Topoľčiankach je takýto
dotazník datovaný 20. mája 1769.
Na otázky odpovedali ( v dobovej
slovenčine) starosta Anton Laktiš
a ďalší zástupcovia obce. Prílohou
je samotný súpis obyvateľstva.
O sociálno-ekonomických pomeroch v Topoľčiankach v tereziánskej dobe a o dopade urbárskej
reformy si povieme v nasledujúcom čísle našich novín.
Ing. Ivan Lukáč,
Historický klub OZ Park Topoľčianky

Cestoval som v prezidentskom vlaku
29. júla 1923, teda pred 95
rokmi prišiel prvýkrát na letný
pobyt do Topoľčianok prvý prezident Československa Tomáš
Garrigue Masaryk. Pri tejto príležitosti sa stretol prezident ČR
Miloš Zeman s prezidentom SR
Andrejom Kiskom najprv v rodisku T.G. Masaryka v Hodoníne
a potom spolu cestovali historickým vlakom v prezidentskom
vozni do Topoľčianok.
Tomáš Garrigue Masaryk
(1850 – 1937) doktor folozofie,
univerzitný profesor, vedec, historik, bol prezidentom Československej republiky v rokoch
1918 až 1935.
Osobnosť Tomáša Garrigue
Masaryka má trvalé miesto nielen v českej histórii, ale aj v histórii slovenskej a všeobecne sa
považuje za osobnosť európskeho významu. Bol to prvý československý prezident, ktorý si
vybral známy kaštieľ v Topoľčiankach za letné sídlo. Pretože
pobytom T.G. Masaryka v Topoľčiankach som sa zaoberal počas

môjho 40-ročného pôsobenia
na Základnej škole v Topoľčiankach a napísal som aj publikáciu
o T.G. Masarykovi, starosta Topoľčianok Juraj Mesko odporučil Prezidentskej kancelárii SR,
aby som s pobytom T.G. Masaryka v Topoľčiankach oboznámil aj
prezidentov. Po súhlase a mojej
dôkladnej príprave som do vlaku nastúpil v Sládkovičove, kde
bola jediná zastávka vlaku. S určitou trémou som vstúpil do
prezidentského vozňa, ale po
predstavení a podaním rúk tréma odpadla a dali sme sa do
rozhovoru. Boli aj otázky prečo
práve Topoľčianky, kto sprevádzal pána prezidenta a podobne. Pri rozhovore som využil aj
autentické fotografie z pobytu
T.G. Masaryka v Topoľčiankach.
Prvá bola fotografia z 29. júla
1923, teda z prvej prezidentskej
návštevy. Pricestoval osobitným
vlakom s celým sprievodom.
Prezidenta privítal richtár Topoľčianok Karol Števula. vtedajší
minister pôdohospodárstva, do

pôsobnosti ktorého kaštieľ patril, Dr. Milan Hodža a stovky občanov Topoľčianok. Potom chodil na letný pobyt pravidelne
každý rok až do roku 1933, kedy
sa mu zhoršil zdravotný stav.
Spolu s ním chodila do Topoľčianok aj jeho dcéra Alica
Masaryková a syn Ján. Do Topoľčianok prichádzala aj druhá dcéra T.G. Masaryka Oľga Masaryková – Revilliodová, jej manžel
MUDr. Henry Revilliod a ich deti,
prezidentovi vnuci, Herbert
a Leonard. Prezidenta republiky
doprevádzala jednotka hradnej
stráže.
Na lúkach Lazy bolo zriadené dočasné poľné letisko. Niektoré návštevy prichádzali lietadlom, iné vlakom a potom sa zo
železničnej stanice do kaštieľa
presúvali kočom.
V Topoľčiankach prijímal
prezident rôzne diplomatické
návštevy a členov vlády na čele
s predsedom vlády. S prezidentom prichádzal do Topoľčianok
celý sprievod, kde okrem dcéry

Alici a syna Jána boli aj ďalší členovia doprovodu. Generál Viktor Hoppe bol šéfom a ceremoniálom Kancelárie prezidenta
republiky. Do Topoľčianok chodila aj jeho manželka. Vladimír
Kučera, právnik a diplomat, bol
tajomníkom prezidenta republiky. Nechýbal ani prezidentov
osobný lekár Adolf Maixner. Do
Topoľčianok prichádzal predseda vlády Antonín Švehla. Častým hosťom prezidenta v Topoľčiankach bol minister zahraničných vecí Edvard Beneš, ktorý
chodil do Topoľčianok s manželkou. Prichádzal aj diplomat
František Chvalkovský, bývalý
vyslanec
vo Washingtone
a v Berlíne. Zo slovenských politikov bol v Topoľčiankach najčastejším hosťom Dr. Milan
Hodža, vtedajší minister pôdohospodárstva. Často s ním prichádzala aj jeho manželka Irena.
Prezidenta v Topoľčiankach
viackrát navštívil aj slovenský
diplomat a politik Štefan Osuský
s manželkou Pavlou. Zo sloven-
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Tomáš Garrigue Masaryk v Topoľčiankach
Popis k foto: 28. októbra
1918 vznikla prvá Československá republika. Národné zhromaždenie na svojom prvom
zasadaní 14. novembra 1918
zvolilo T. G. Masaryka za prvého prezidenta novo vzniknutej
republiky. Rovnakú dôveru mu
prejavili poslanci v prezidentských voľbách ešte trikrát a to
v roku 1920,1927 a 1934. Ako
prvý československý prezident
si v roku 1923 vybral Topoľčiansky kaštieľ za svoje letné
sídlo. Kaštieľ, Poľovnícky zámok
a park sa stali majetkom Kancelárie prezidenta republiky v Prahe. Topoľčiansky kaštieľ bol za
slovenské sídlo prezidenta vybratý so zreteľom na jeho dobrý
stav, fungujúce železničné spojenie s Prahou, príjemnú klímu,
anglický park a aj preto, že bol
majetkom Československého
štátu. V rokoch 1922 až 1923 bol
kaštieľ citlivo upravený. Pred
príchodom prezidenta do Topoľčianok v roku 1923 sa robili
v kaštieli ešte drobné stavebné
úpravy, ktoré nariadila vykonať
Kancelária prezidenta republiky. Po vzniku samostatného
Slovenského štátu (14. marca
1939) sa voluptoár kaštieľa stal
majetkom Štátnej lesnej správy

ských politikov to ďalej boli:
Ivan Dérer, Jozef Kállay, Ivan
Markovič, Kornel Stodola, Pavol
Blaho a ďalší.
Zo zahraničných návštev to
boli tiež významné osobnosti.
7. septembra 1923 prišiel do Topoľčianok na stretnutie s prezidentom rumunský ministerský
predseda Ion Bratianu s manželkou a 15.septembra 1923 prijal
prezident rumunského princa
Carola. Neskoršie aj bulharského kráľa Borisa III. Na stretnutiach bol prítomný aj Dr. Edvard
Beneš, minister zahraničných
vecí Československej republiky.
V roku 1923 sa v Topoľčiankach s prezidentom stretol an-

lesov v Žarnovici a obhospodarovala ho Správa lesov v Topoľčiankach. Po obnovení Československej republiky v roku
1945 kaštieľ prešiel znova do
majetku Kancelárie prezidenta
republiky v Prahe, ktorej patril
až do roku 1957. T. G. Masaryk
prišiel prvýkrát do Topoľčianok
v roku 1923 a potom chodil na
letný pobyt pravidelne každý
rok až do roku 1933, kedy sa
mu zhoršil zdravotný stav. Ale
vôbec prvýkrát prišiel do Topoľčianok 29. júla 1923. Na železničnú stanicu v Topoľčiankach
pricestoval osobitným vlakom,
s celým sprievodom. Prezidenta sprevádzala aj jednotka prezidentskej hradnej stráže. Na
stanici ho privítal richtár Topoľčianok Karol Števula a vtedajší
minister pôdohospodárstva dr.
Milan Hodža, do ktorého pôsobnosti Topoľčiansky kaštieľ
patril. Potom prezident odišiel
na koči ťahanom bielymi koňmi
do kaštieľa. Pre zaistenie rýchleho spojenia s Prahou bola počas
prezidentovho pobytu v Topoľčiankach zriadená letecká pošta, boli posilnené telefónne a telegrafné ústredne a na lúkach
Lazy bolo vybudované poľné
letisko. Tunajšie každoročné po-

byty pripadali na leto a začiatok
jesene. Slúžili predovšetkým
k prezidentovmu oddychu, ale
zároveň manifestovali jeho blízky vzťah k Slovensku a boli aj
východiskovým bodom k jeho
cestám po Slovensku. Prezident
v Topoľčiankach aj úradoval,
stretával sa s predstaviteľmi slovenského politického, kultúrneho a náboženského života.
V Topoľčiankach prijímal rôzne
diplomatické návštevy a pravidelne prijímal aj členov vlády
na čele s jej predsedom. Niektoré návštevy prichádzali lietadlom, iné vlakom a potom sa zo
železničnej stanice do kaštieľa
presúvali kočom. V Topoľčiankach trávil veľa času aj so svojou
rodinou, s deťmi a vnukmi. Najčastejšie bola v Topoľčiankach
dcéra Alica, syn Ján a kratšie
sa tu zdržiavala dcéra Oľga so
svojím manželom Dr. Henrym
Revilliom a deťmi, Masarykovými vnukmi Herbertom a Leonardom. Častým návštevníkom
prezidenta bol známy český
spisovateľ Karel Čapek. V Topoľčiankach vznikli aj známe
Hovory s T.G.M. od Karla Čapka.
Prezident T. G. Masaryk pri svojich obvyklých vychádzkach,
ktoré konal najčastejšie na koni,

glický spisovateľ Herbert George Wells (1866 – 1946).
22. septembra 1925 navštívil
prezidenta v Topoľčiankach sir
George Russel Clerk, anglický
veľvyslanec v Československu.
21.septembra 1926 zavítala
do Topoľčianok vdova po americkom prezidentovi Edith Wilsonová, ktorá sa tu stretla
s T. G. Masarykom. Na stretnutí
bola prítomná aj Dr. Alica Masaryková. V tomto roku prišiel do
Topoľčianok aj vyslanec Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov Ljubomir Nesič.
V roku 1928 navštívila prezidenta v Topoľčiankach česká
spisovateľka Oldra Sedlmayero-

vá (1884 – 1954) a významný
český sochár, rezbár a vysokoškolský profesor Otakar Španiel
(1881 – 1955).
27. augusta 1930 prijal prezident zástupcov juhoslovanskej armády a 30. septembra
1932 zavítal do Topoľčianok
k prezidentovi francúzsky minister letectva Paul Painlev. Na
stretnutí bol prítomný aj Ján
Masaryk.
Čo sa píše v kronike Topoľčianok
„Keď došiel vlak s pánom
prezidentom na malé, bohato
ozdobené nádražie v Topoľčiankach a objavila sa impozantná
postava, pritom však otcovská
dobrosrdečná tvár nášho drahého hosťa, vítali sme ho
s úprimným jasotom. Je pochopiteľné, že v obci nastal ruch. Na
uliciach sa striedali skvostné autá, pestré a úhľadné uniformy
vojakov hradnej stráže a četníkov. Do Topoľčianok prichádzali
návštevy nášho pána prezidenta, cudzí hodnostári, prišla celá
vláda nášho štátu a iní vzácni
hostia. Každý deň pobytu pána
prezidenta znamenal pre Topoľčianky sviatok. Ak išiel pán prezident smerom k Zlatým Moravciam, pozdravujú ho miestni
kováči tým, že postoja pred dielňou držiac každý rôzne kováčske náradie, akoby na znamenie

Na koni Hektor, ktorý bol ustajnený
v Topoľčiankach

si veľmi rád pohovoril s roľníkmi
na poli, zaujímal sa o úrodu a o
iné dôležité okolnosti zo života
jednoduchých ľudí. Prezident
prichádzal do Topoľčianok aj
s vojakmi Hradnej stráže pražského hradu. V roku 1924 bola
pre nich postavená budova neďaleko kaštieľa, v ktorej je dnes
penzión Hradná stráž. Mimo Topoľčianok sa o bezpečnosť prezidenta starali četníci (žandári).
V roku 1933 pozval do kaštieľa
chlapcov zo Slovenska, ktorí sa
narodili v deň jeho narodenín,
7. marca a mali meno Tomáš.
(pokračovanie na strane 9.)
toho, že hľa, z chudobného kováčskeho učňa stal sa prezident
nášho štátu.“
Častým návštevníkom prezidenta bol český spisovateľ Karel Čapek, ktorý tu napísal známe Hovory s T.G.M.. kde sa o Topoľčiankach uvádza :
„T.G.Masaryk po príchode
do Topoľčianok vždy pookrial.
Miloval leto s jeho búrkami a horúčavou, ktorá zlatila polia na
okolí a strapcom hrozna pridávala sladkosť medu. Z politika sa
opäť stal človek väčšmi filozofujúci, ktorý sa rád zabudne v knižnici, či zatúla sa aj do najvzdialenejších kútov parku pešo alebo
na koni.“
V roku 1933 bol poslednýkrát na pobyte v Topoľčiankach.
14. decembra 1935 T.G.Masaryk
odstúpil zo zdravotných dôvodov z funkcie prezidenta.. Zostal
žiť na zámku v Lánoch, kde 14.
septembra 1937 zomrel.
Na pohrebe T.G. Masaryka
v Prahe sa zúčastnila aj trojčlenná delegácia z Topoľčianok,
v ktorej bol zástupca starostu
Štefan Haspra, notár Jozef Vodrážka a člen obecného zastupiteľstva Július Massányi. Na stuhe
venca, ktorý priniesli, bol nápis:
„Topoľčianky na znak vďaky
a oddanosti.“ A to platí dodnes.
PaedDr. Ondrej Valach
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Z Osláv 725. výročia prvej písomnej zmienky
o Obci Topoľčianky, Folklórne slávnosti, Vinobranie,
Festival tradičných remesiel a chutí
Príroda darovala Topoľčiankam malebnosť, dejiny a architektonické skvosty, ktoré spolu
vytvárajú atraktívnu jednotu. Pre
mnohých nás je naša obec rodiskom, priestor nášho detstva, prvých krokov, ale i spomienok, návratov a stretnutí. Sú v nej hlboko
zakorenené naše osudy a spomienky, ktoré navždy zostávajú
v našich srdciach. Každý z nás
má rád miesto prvého stretnutia
so životom, každý z nás sa rád
vracia do náruče krásnej prírody a medzi dobrých a známych
ľudí. V sobotu 8. septembra 2018
prichádzali do Topoľčianok už
v dopoludňajších hodinách prví
návštevníci a rodáci Topoľčianok
pri príležitosti osláv 725. výročia
prvej písomnej zmienky o Obci
Topoľčianky, ktoré boli spojené
s Folklórnymi slávnosťami, Vinobraním a Festivalom tradičných
remesiel a chutí. Tradičné slovenské špeciality, burčiak a vínko
ponúkali v centre obce stánky
s občerstvením v rámci Festivalu
tradičných remesiel a chutí. V parku mohli návštevníci prechádzať
popri stánkoch tradičných remeselníkov a obdivovať množstvo
ich zaujímavých výrobkov. Súčasťou festivalu boli sprievodné podujatia pre deti. V centre obce
bolo pre návštevníkov sprístupnené Národopisné múzeum
Obce Topoľčianky. Krátko pred
otvorením hlavného programu
začal prechádzať od parku smerom do centra obce slávnostný
alegorický sprievod, ktorý tvorili členovia folklórnych skupín
a alegorické postavy. V tom čase,
o štrnástej hodine už moderátorka v centre obce privítala na
hlavnom programe všetkých
prítomných hostí, osobitne cte-

ných pozvaných hostí, starostov
z okolitých obcí a zástupcov za
miestne podniky, školy, škôlky
a organizácie, ktorým zároveň
poďakovala za prijatie pozvania.
Topoľčianky poctili svojou návštevou: predseda NSK Doc. Ing.
Milan Belica PhD., odborná pracovníčka KOS Mgr. Linda Štulajterová, projektová a programová
manažérka z družobného Mesta
Holešov Mgr. Jana Slovenčíková
a delegácia hostí z vedenia družobného Mesta Holešov, starosta Sboru dobrovolných hasičů
Holešov p. Petr Šidlík a členovia
sboru, prednostka Okresného
úradu v Zlatých Moravciach Mgr.
Zita Koprdová, primátor Mesta
Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár a za Rímskokatolícku cirkev,
Farnosť Topoľčianky Vdp. Mons.
ICLic. Jozef Daško a Vdp. kaplán
Jaroslav Mujgoš. Po úvodnom
privítaní začal prichádzať za spevu a hudby folklórnych skupín
alegorický sprievod, v čele ktorého sme privítali „osvieteného
grófa Karola Zichyho s manželkou osvietenou grófkou Máriou
Julianou von Štubenberg“, ktorí
položili základy vinohradníctva
v Topoľčiankach. Šľachtický pár
doviezol koč ťahaný záprahom
koní. Moderátorka sprievodným
slovom postupne predstavovala
prichádzajúce skupiny folklórnych súborov a alegorických
postáv: slúžku s košom hrozna,
ďalej prichádzali členovia OZ Park
Topoľčianky s erbom Obce Topoľčianky, DFS Matičiarik z Topoľčianok, členovia Sboru dobrovolných hasičů z družobného Mesta
Holešov a členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Topoľčiankach, FSk Vrštek z Hostia, reprezentanti Občianskeho združenia

Park Topoľčianky, FSk Javorina
z Kolačkova, vinohradníci zo Základnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov Topoľčianky,
FSk Drieňovanka Obyce, vinárska
rodina predstavujúca sa výsledkami svojej práce a FS Praslica
z Kozároviec. V závere sme privítali domácu FS Topoľnica, ktorá
niesla dožinkový veniec z vínnej
révy, ktorý je oslavou práce vinára
a symbolicky ho odovzdali pánovi starostovi. Po príchode alegorického sprievodu nás v hlavnom
programe prišla pozdraviť básňou „Vyznanie k rodnému kraju“
žiačka ZŠ Topoľčianky Janka
Horváthová. Nasledoval úvodný
príhovor starostu Obce Topoľčianky p. Juraja Mesku. Naša obec
má krásnu a bohatú históriu. Topoľčianky sú pôsobivé svojou minulosťou aj prítomnosťou. V čase
sme sa pomyselne preniesli až
do roku 1293, keď v kolotoči dejín stredoveku sa objavila prvá
písomná zmienka o existencii
Obce Topoľčianky v jej vtedajšom
pomenovaní Topolchen Parvum.
To všetko nám vo svojom slávnostnom príhovore priblížil starosta Obce Topoľčianky pán Juraj
Mesko. Nasledovali príhovory
ctených pozvaných hostí, udeľovanie pamätných listov pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej
zmienky o Obci Topoľčianky a príhovory spoluorganizátorov podujatia. K podujatiu VINOBRANIE
sa prihovoril p. Miroslav Toman,
predseda Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov
Topoľčianky. O myšlienke organizovať FESTIVAL TRADIČNÝCH
REMESIEL A CHUTÍ nám niekoľko
zaujímavých slov povedala Ing.
Miroslava Jokai, predsedníčka
Občianskeho združenia Asociácia subjektov cestovného ruchu
Topoľčianky. V závere sa k nám
prihovorila vedúca Folklórnej
skupiny Topoľnica Bc. Dana Ci-

gáňová a otvorila program FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ.
V programe folklórnych slávnosti sme mohli vidieť:
DFS Matičiarik z Topoľčianok vo folklórnom pásme „Hry,
piesne a tance“, FSk Vrštek z Hostia vo folklórnom pásme „Večer
po robote“, FSk Javorina z Kolačkova vo folklórnom pásme
„Ohováračky“ a pásmo piesní,
FSk Drieňovanka z Obýc vo folklórnom pásme „Na gazdovskom
dvore“, FSk Praslica z Kozároviec
vo folklórnom pásme „Dožinky“,
FSk Topoľnica z Topoľčianok vo
folklórnom pásme „Svadba v Topoľčiankach“.
Aj vo folklórnych pásmach
sa potvrdilo, že platí stará krásna
ľudová múdrosť, ktorá hovorí že:
„Čas nikto nezastaví. Všetko, čo
je, podlieha času, tak bolo a vždy
bude. Fašiangy pochovajú basu
a v pôste nevrzúka slák. Aj bez
toho sa vesmír krúti a tak či tak
krútime sa s ním. Človek nemá
v šírom poli zostať sám, jak ľudia
s ľuďmi, tak sú hory s horami, tak,
ako brehy ľúbené sú vodami, tak
s dedovizňou držať by mal ľudský
rod a pokoleniam tu nechať rozsvietený knôt.“
Folklórne slávnosti pokračovali veselou ĽUDOVOU ZÁBAVOU
so skvelou domácou Dychovou
hudbou PODHRUŠOVAN a Folklórnou skupinou TOPOĽNICA
v príjemnej atmosfére až do večerných hodín.
Spoluorganizátori podujatia:
- Obec Topoľčianky
- Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Topoľčianky
- Folklórna skupina Topoľnica
Topoľčianky
- Občianske združenie Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky
Text: A. Chrenová
Foto: I. Kĺbik
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Informácia ku komunálnym
voľbám 2018
Voľby sa konajú v sobotu
10. novembra 2018, v čase od
7.00 do 22.00 hodiny.
Právna úprava volieb do orgánov samosprávy obcí je upravená zákonom č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o voľbách do OSO“).
Obce vyhotovujú zoznamy
voličov oprávnených hlasovať
vo volebných okrskoch. Volič
je oprávnený hlasovať iba vo
volebnom okrsku, v ktorom je
zapísaný v zozname voličov.
Zákon o voľbách do OSO s ohľadom na vyššie uvedené neumožňuje voličovi hlasovanie v
inom volebnom okrsku. Právna
úprava volieb do orgánov samosprávy obcí neumožňuje
voličovi, ktorý sa v čase volieb
nezdržiava v mieste trvalého
pobytu, využiť svoje volebné
právo.
Volebný okrsok sa utvorí
tak, aby zahŕňal spravidla 1 000
voličov.
V našej obci máme zriadenú
miestnu volebnú komisiu (ďalej
len MVK) a 2 okrskové volebné
komisie (ďalej len OVK).
Miestna volebná komisia
pracuje už v čase pred voľbami,
kedy zapisovateľka MVK preberá kandidátne listiny, MVK ich
preskúmava, rozhoduje o registrácii alebo neregistrácii kandidátov, v spolupráci s obcou zabezpečí uverejnenie zoznamu
zaregistrovaných kandidátov
spôsobom v mieste obvyklým
a pripravuje v spolupráci
s Okresným úradom v Nitre hlasovacie lístky. Ďalej dohliada na
pripravenosť OVK zabezpečovať úlohy podľa zákona. MVK po
ukončení hlasovania sčíta hlasy
a zistí celkové výsledky hlasovania v obci na podklade zápisníc
o hlasovaní zaslaných okrskovými volebnými komisiami.
Pre volebný obvod je vyhotovený hlasovací lístok spoločný
pre všetkých zaregistrovaných
kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti sú uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka.
Na hlasovacom lístku sú
kandidáti v abecednom poradí
s uvedením poradového čísla,
mena a priezviska, titulu, veku,
zamestnania a názvu politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že ide
o nezávislého kandidáta, ako aj
počet členov obecného zastupiteľstva, ktorý má byť v tomto volebnom obvode zvolený.

U nás je to 9 poslancov. Volič
sa rozhodne a zakrúžkovaním
poradových čísiel kandidátov
označí, ktorým odovzdáva svoj
hlas. U nás môže zakrúžkovať
najviac 9 poradových čísiel,
avšak môže byť zakrúžkovaný aj
menší počet. Pozorne si prečítajte Poučenie na druhej strane
Oznámenia o čase a mieste konania volieb, ktoré ste dostali.
Hlasovacie lístky sú označené odtlačkom úradnej pečiatky
obce.
Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov OVK o to, aby mohol
hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý
bola OVK zriadená. V takom prípade OVK vyšle k voličovi dvoch
svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími
lístkami a obálkou. Volič hlasuje
tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre
telesnú vadu alebo preto, že
nemôže čítať alebo písať, má
právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby
za neho hlasovací lístok podľa
jeho pokynov upravil a vložil do
obálky.
Za poslancov obecného zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom
obvode najväčší počet hlasov.
Ak vo volebnom obvode
získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany
rovnaký počet platných hlasov
na poradovom čísle 9 (zvolený)
a 10 (nezvolený), je zvolený za
poslanca kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine
príslušnej politickej strany.
Ak nemožno zistiť, kto je
zvolený za poslanca obecného
zastupiteľstva podľa predchádzajúceho odseku preto, že ide
o kandidátov rôznych politických strán alebo nezávislých
kandidátov, MVK určí z nich poslanca žrebom.
Miestna volebná komisia
vydá kandidátom zvoleným za
poslancov obecného zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za starostu obce osvedčenie
o zvolení.

Anna Kazíková
- zapisovateľka OVK

Predstavenie kandidáta
na starostu Obce Topoľčianky
v komunálnych voľbách dňa
10. novembra 2018

Juraj Mesko, 52 r.,
starosta,
Smer – sociálna demokracia
Vážení spoluobčania!
Chcel by som využiť nasledovný priestor tohto vydania
Našich Topoľčianok, ktoré je
okrem iného venované komunálnym voľbám 2018 a prihovoriť sa Vám ako kandidát na
starostu Obce Topoľčianky na
volebné obdobie 2018 -2022.
Aj po šestnástich rokoch
starostovania v našej obci mám
pred funkciou starostu obce
veľký rešpekt a pokoru. A to
z jednoduchého dôvodu. Keď
chce človek po štyroch rokoch
opäť predstúpiť pred spoluobčanov – voličov a uchádzať sa
opätovne o túto funkciu, nesmie sa držať hesla „papier znesie všetko“, ale musí voličom
predložiť odpočet svojej práce
za štvorročné obdobie a presvedčiť ich relevantnými dôkazmi. Pôsobenie v samospráve je
z roka na rok náročnejšie, nakoľko štát na mestá a obce delimitoval viac ako 4000 rôznych
kompetencií.
Obec Topoľčianky, prezývaná aj Perla Horného Požitavia,
vlastní štatút centra cestovnéhu a turistického ruchu. Po
úspešných eurofondových projektoch z minulých období, ktorými sme zlepšili infraštruktúru
a vzhľad našej obce, sa musíme
aj v nasledujúcom období zamerať na rozvoj práve v tejto
oblasti, aby naši občania, ale
tiež návštevníci našej obce, ktorých je počas roka takmer 80
000 mali pocit, že žijú, alebo sa
práve nachádzajú v príjemnom,
čistom a bezpečnom prostredí
s kvalitnými službami.
V oblasti investičných akcií
budeme pokračovať v rekon-

štrukcii miestnych komunikácií
a chodníkov, rekonštrukcii zdravotného strediska a tiež v modernizácii TJ Tatran. Taktiež je
nevyhnutné usporiadať pozemky za účelom výstavby nájomných bytov, o ktoré je v našej
obci obrovský záujem. Samozrejme využijeme každú možnosť na čerpanie nenávratných
finančných prostriedkov z eurofondov na základe vyhlásených
výziev v programovacom období 2014-2020. Nakoľko všetky
investičné akcie, ktoré sú realizované, musia byť schválené
obecným zastupiteľstvom, bude mojou snahou spolu s poslancami, ktorí dostanú od Vás
– voličov dôveru a mandát, určiť
a schváliť si priority pre nové
volebné obdobie už na prvých
zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Obec Topoľčianky je tiež
známa svojím bohatým kultúrno – spoločenským životom.
Preto chcem uchovať a podporovať všetky kultúrne akcie
a podujatia, ktoré majú v našej
obci dlhoročnú tradíciu a samozrejme byť otvorený a prístupný
novým nápadom z Vašej strany.
Všetky moje aktivity a rozhodnutia tak, ako aj po minulé volebné obdobia budú smerovať k
jedinému cieľu a tým je spokojný občan. Naplnenie tohto cieľa
si vyžaduje zodpovednú a koncepčnú prácu počas celého volebného obdobia, úzku spoluprácu s poslancami obecného
zastupiteľstva, s pracovníkmi
obecného úradu, s miestnymi
záujmovými spolkami, združeniami a zväzmi, s vedením podnikov a inštitúcií pôsobiacich na
území našej obce, s vedením ZŠ
a MŠ, v neposlednej rade s predstaviteľmi cirkevného života
v našej obci a predovšetkým
s vami vážení spoluobčania. Želám si, aby sme spoločnými silami dokázali zabezpečiť rozvoj
a zveľadenie našej obce, aby
bola ešte atraktívnejšia pre jej
návštevníkov, zaujímavá pre
mladých ľudí, ktorí zvažujú, kde
zapustia korene a založia si svoje rodiny, ale predovšetkým,
aby bola bezpečným miestom
pre dôstojný a spokojný život
vás – obyvateľov Topoľčianok,
ktorí ste hrdí nato, že ste jej súčasťou.
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Predstavenie kandidátov na poslancov Obecného zastupiteľstva
v Topoľčiankach v komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018
1. Juraj Bánsky, Ing.,

odpadkov vyhodených mimo odpadových košov. Mojimi prioritami
bude: osvetlenie chodníka do Žitavian, vybudovanie domova dôchodcov a rekonštrukciu chodníkov na Ul.
Lipovej. S úctou prosím o Váš hlas.

51 r., živnostník,

Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (Oľano),
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana

Kandidát nevyužil
predstaviť sa voličom.

možnosť

2. Dana Cigáňová, Bc.,

46 r., operátorka linky
tiesňového volania,

Smer – sociálna demokracia

Kandidátka sa vzdala kandidatúry na poslankyňu pre voľby do
Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach podľa § 174 ods. 2 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

3. Vladimír Čulík, Ing.,

4. Jozef Fereje,

42 r., TRIBO, s.r.o. – konateľ,
nezávislý kandidát

Volám sa Jozef Fereje, mám 42
rokov, som ženatý a mám dve deti.
Do Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach kandidujem za poslanca, ako nezávislý kandidát. Som konateľom spoločnosti, ktorá pôsobí
v oblasti predaja športových potrieb
v Zlatých Moravciach už 20 rokov.
V prípade zvolenia do obecného
zastupiteľstva by som sa chcel venovať najmä zlepšeniu spolupráce medzi subjektami pôsobiacimi v obci,
ktorá by mala prispieť k zlepšeniu cestovného ruchu v Topoľčiankach a lepšej podpore športových aktivít v obci,
hlavne pre deti a mládež. Vytvorenie
obecného infocentra a vytváranie nových možností na bývanie.
Tieto témy by som chcel presadzovať aj v spolupráci s pánom
Gabrielom Orlíkom, ktorý tiež kandiduje do obecného zastupiteľstva ako
nezávislý kandidát.

42 r., odborný referent,
Smer – sociálna demokracia

Som ženatý, mám 1 dieťa a svoj
doterajší život som prežil v Topoľčiankach. Pracujem na odbore Nitrianskeho samosprávneho kraja zaoberajúcom sa regionálnym rozvojom
a územným plánovaním. Podieľal
som sa na tvorbe viacerých rozvojových a plánovacích dokumentov krajského i celoštátneho rozsahu.
Topoľčianky sa za posledné roky
pozitívne zmenili, zrealizovalo sa
viacero aktivít a vďaka za to patrí nie
len voleným zástupcom obce, ale aj
zamestnancom obecnej samosprávy
a ďalším obyvateľom, ktorí sa našej
obci venovali vo svojom osobnom
voľne. Kandidovať za poslanca OZ
som sa rozhodol preto, že aj moje
znalosti môžu k rozvoju našej obce
naďalej pomáhať.
A hoci voličov zaujímajú skôr
výsledky než sľuby, jeden predsa len
dám. V prípade zvolenia budem spolurozhodovať o našej obci tak, že sa
vždy s čistým svedomím pozriem každému obyvateľovi našej obce do očí.

lom volebnom období urobil veľký
kus práce. Žijeme však v ekonomicky
priaznivých časoch, v roku 2017 mala
obec rozpočtové príjmy o 100 tisíc
€ vyššie ako v roku 2015, preto som
presvedčený, že sa tieto finančné prostriedky dali získať aj inak. Chcel by
som aj naďalej pôsobiť v tejto oblasti,
pokúšať sa apelovať na šetrenie vo
verejnej správe a podieľať sa na riešení problémov, ktoré najviac trápia
našich spoluobčanov a preto sa uchádzam o vašu dôveru a podporu v nasledovných komunálnych voľbách.

6. Zuzana Horváthová, Mgr.,

32 r., odborná referentka,
Smer – sociálna demokracia

Vážení spoluobčania, v našej obci
žijem s manželom Tomášom a synom
Samkom. Vyštudovala som Vysokú školu ekonómie a manažmentu
v Bratislave. Pracujem na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Zlatých
Moravciach na pozícií odborného
poradcu.
Problematika miest a obcí v oblasti eurofondov, sociálnych problémov občanov a nezamestnanosti mi
je známa, pracujem s ňou denne.
Za poslankyňu obecného zastupiteľstva som sa rozhodla kandidovať
preto, že chcem zúžitkovať nadobudnuté vedomosti a znalosti z praxe,
ktoré môžu pomôcť k ďalšiemu rozvoju našej obce v oblasti sociálnej,
v oblasti zamestnanosti, v oblasti
cestovného ruchu s prihliadnutím na
ochranu životného prostredia a v oblasti kultúry, školstva a športu. Chcem
venovať maximálne úsilie a podporu
starostlivosti o starších občanov, deti
a rodiny v našej obci. Preto sa s pokorou uchádzam o Vašu podporu.

5. Ružena Gräffová,
r. Hasprová, JUDr.,

61r., právnička,

8. Eva Chrapková, Mgr.,

51 r., pedagogička,
nezávislá kandidátka

Celý svoj profesionálny život som
prežila v našej obci. Tu som doma,
tu sa stretávam s ľuďmi, snažím sa
byť nápomocná v oblasti, ktorá mi
je blízka. Ako súčasná poslankyňa
OZ, členka kultúrnej komisie, členka
redakčnej rady Našich Topoľčianok
a kronikárka obce som v kontakte
s ľuďmi. Topoľčianky ponúkajú pestrú paletu kultúrno-spoločenských
a športových aktivít, ktoré sú tak dôležité pre relax, ale vždy je čo zlepšovať. Rada by som prispela k tomu, aby
sa naša obec pozitívne zviditeľňovala
doma i v zahraničí, aby tradície našich
predkov nezapadali prachom, ale naopak prebúdzali v mladej generácii
patričnú hrdosť a snahu o ich poznanie, aby v Topoľčiankach nachádzali
svoj domov stále nové a nové rodiny.
Preto som sa rozhodla pokračovať
v práci a uchádzať sa o Vašu podporu.

Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (Oľano),
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana

V samospráve pracujem už dlhšiu dobu. Celý život som prežila v Topoľčiankach. Snažím sa o vylepšenie
života nás všetkých a to pomocou
tým starším, ktorým som vekom
blízka, ale aj tým mladším, s ktorými
sa stretávam na OA, kde učím právo
a tiež pri mojej práci. Tam sa dozvedám, čo najviac trápi našich mladých.
Stále platí to, že ako sa do hory volá,
tak sa z nej aj ozýva, čo mladí ľudia
od nás počujú a vidia, to aj oni robia,
teda akých si ich vychováme, takých
ich aj mať budeme. Venujem sa športu a ochrane životného prostredia
najmä prácou v parku a zbieraním

7. Jaroslav Hrdlovič, Ing.,

56 r., informatik,

Smer – sociálna demokracia

Narodil som sa a celý život prežil
v našej obci. Pracujem ako informatik
v štátnej správe. V poslednom volebnom období som pôsobil ako predseda finančnej komisie, kde som sa
snažil o zlepšenie finančnej situácie
obce. Vždy som hlasoval proti ďalšiemu zadlžovaniu. Chápem, že obec
pre svoj rozvoj potrebuje prostriedky
na rozvoj a v tomto smere sa v minu-

Redakcia uverejnila príspevky kandidátov v pôvodnom znení bez redakčnej
úpravy. Za obsah textov predstavenia kandidátov nezodpovedá redakcia Našich Topoľčianok.
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9. Vladimír Laktiš, 54 r.,

11. Lenka Magušinová, Ing., 31 r.,

13. Gabriel Orlík, Mgr., 42 r.,

15. Emil Partl, 61 r.,

nezávislý kandidát

nezávislá kandidátka

nezávislý kandidát

Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (Oľano),
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana

informátor,

vedúca hotela,

Narodil som sa v Topoľčiankach,
kde aj žijem. Som ženatý, mám dve
deti, zaťa a vnučku Veroniku, ktorá mi
robí veľkú radosť. Som členom viacerých spoločenských organizácií v našej obci. Spolupracujem už dlhé obdobie s obecným úradom na rôznych
kultúrnych a športových podujatiach
v našej obci. Už šieste volebné obdobie som členom kultúrnej komisie.
Kandidovať za poslanca obecného
zastupiteľstva som sa rozhodol preto, že moje nadobudnuté skúsenosti
môžu pomôcť k ďalšiemu rozvoju
našej obci. Preto si myslím, že nie je
dôležité čo chcem ja, ale to, čo potrebujú občania tejto obce. Na záver
by som chcel poďakovať za podpisy
k získaniu kandidatúry na poslanca
a poprosiť Vás o podporu vo voľbách.

Volám sa Lenka Magušinová,
mám 31 rokov a o Vašu dôveru sa
uchádzam ako nezávislá kandidátka
na poslankyňu obecného zastupiteľstva. Som absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre. V súčastnosti pracujem ako
vedúca hotela Zámok Topoľčianky.
Ku kandidatúre ma vedie úsilie a záujem podieľať sa na chode a riadení
našej obce. Chcem zlepšiť spoluprácu obce s jej obyvateľmi a miestnymi
podnikateľskými subjektami.
Mám záujem zveľaďovať kultúrny život v obci, pomôcť pri organizovaní rôznych spoločenských a kultúrnych akcií a udalostí, byť nápomocná
pri podpore a rozvoji cestovného ruchu v našej obci a pritom zachovávať
naše tradície.

10. Ivan Lukáč, Ing.,

12. Peter Minár, 50 r.,

51 r., aktivista,

Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (Oľano),
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana

Som topoľčiansky rodák. Pracoval
som vyše 20 rokov v bankovníctve, v
súčasnosti sa venujem dobrovoľníckym aktivitám a výskumu histórie.
Ako poslanec budem zastávať zodpovedný konzervatívny prístup v oblasti
nakladania s majetkom obce. Budem
iniciovať zriadenie moderného verejného komunikačného kanála na
zasielanie komunálnych podnetov
„Odkaz pre starostu“. V oblasti cestovného ruchu budem okrem iného
podporovať organizované poskytovanie turistických informácií napr. vo
forme Infocentra a zapojenie obce do
miestnej asociácie cestovného ruchu.
Budem iniciovať miestnu reguláciu
verejných kultúrnych podujatí a vybraných činností (napr. hlučné práce
v nedeľu) na udržanie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života
obyvateľov. V oblasti dopravy chcem,
aby sa z pohľadu bezpečnosti chodcov identifikovali a účinne riešili najproblematickejšie úseky.

advokát,

Volám sa Gabriel Orlík, som ženatý a mám tri deti. Už 15 rokov mám
vlastnú advokátsku kanceláriu v Zlatých Moravciach.
V obecnom zastupiteľstve by
som sa chcel venovať najmä nasledovným témam: podnikateľský
sektor v Topoľčiankach, jeho rozvoj,
vzájomná spolupráca podnikateľov
v obci na prospech obce ale aj samotným podnikateľom; zlepšenie
cestovného ruchu v obci, vybudovanie informačného centra; šport v obci
s dôrazom na mladú generáciu; materské školy a základná škola – ich
dobré fungovanie a rozvoj; možnosti
bývania najmä pre mladé rodiny. Takisto by som chcel obci ponúknuť svoje skúsenosti a vedomosti z oblasti
práva.
Vyššie uvedené témy by som
chcel presadzovať najmä v spolupráci
s pánom Jozefom Ferejem, ktorý takisto kandiduje do obecného zastupiteľstva ako nezávislý kandidát.

vodič autobusu,

Narodil som sa a celý život žijem
v našej obci. Mám dve dospelé deti
a dve vnúčatá Dorotku a Oliverka. Po
ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici som pracoval ako spojový mechanik, potom ako rušňovodič a toho času
pracujem ako vodič autobusu a tiež sa
venujem práci v oblasti montáž a servis
antén. Moja práca ma často privedie
do domácnosti našich starších a osamelých spoluobčanov a mám možnosť
vidieť ako sa im žije, sú imobilní a tiež
majú vážne zdravotné problémy. Chcel
by som sa venovať sociálnej práci a tak
pomáhať našim občanom. Vážení spoluobčania, na základe Vašich postrehov
a potrieb chcem využiť svoje životné
skúsenosti pri zveľaďovaní našej obce
a nášho spolunažívania.

výsluhový dôchodca,
nezávislý kandidát

25 rokov som pracoval ako policajt. Dvanásť rokov som pôsobil ako
člen Komisie pre ochranu verejného
poriadku a dopravy pri Obecnom zastupiteľstve Topoľčianky. Osem rokov
som pôsobil ako nezávislý poslanec
OZ Topoľčianky a ako predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku a dopravy. Počas môjho pôsobenie v OZ Topoľčianky som využíval
svoje dlhoročné skúsenosti policajta
pri budovaní dopravnej infraštruktúry obce, osvetlenia priechodov pre
chodcov, riešenia zložitých životných
a rodinných situácií občanov a zabezpečovaní bezpečnosti v našej obci.
V ďalšom období chcem pokračovať
v rozširovaní počtu priechodov pre
chodcov návrhom parkovacích miest
pre turistické autobusy mimo centra
obce. Ďalej sa chcem venovať problematike bezpečnosti v obci, podpore
aktivít mládeže a podpore akcií venovaných prevencii kriminality páchanej na mládeži a senioroch.

16. Karel Poštulka, 47 r.,
14. Jaroslav Orolín, 51 r.,

elektromontér,

Smer – sociálna demokracia

Narodil som sa v Zlatých Moravciach, ale vyrastal a väčšinu života
prežil v Topoľčiankach. Som rozvedený, zadaný, pracujem v ŽSR ako
elektromontér a vedúci obvodovej
elektrodielne v Zlatých Moravciach.
Od roku 2001 som veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru a zároveň
aj tréner všetkých súťažných družstiev. V predchádzajúcom volebnom
období, v ktorom som pracoval v OZ
Topoľčianky, sa podarilo dokončiť
niekoľko projektov pre zlepšenie života občanov v obci. Niekoľko projektov je už pripravených a bol by
som rád, keby sa aj úspešne zrealizovali. Z toho dôvodu som sa rozhodol
opätovne kandidovať na post poslanca OZ Topoľčianky.

živnostník,

Spolu – občianska demokracia

Milí obyvatelia Topoľčianok, žijem
tu 25 rokov a som hrdý na našu obec,
ktorá je známa po celom Slovensku.
Chcem pomôcť jej rozvoju nie len
rozprávaním a preto kandidujem za
poslanca. Som presvedčený o tom, že
Topoľčianky si zaslúžia viac! Budem
sa zasadzovať o zriadenie zberného
dvora, zlepšenie fungovania separovaného zberu, zlepšenie komunikácie
a informovanosti občanov, podporovať kultúrne, spoločenské a športové
akcie. Mojimi prioritami bude podpora a fungovanie športového areálu
TATRAN, ale aj úprava a zmodernizovanie športovísk pri ZŠ. Budem sa
snažiť, aby obec hospodárila a zveľaďovala náš spoločný majetok a aby
hľadala všetky dostupné zdroje z fondov EU a rôznych grantov. Budem
riešiť nielen dlhodobé zámery ale aj
aktuálne problémy občanov, ktorým
budem vždy otvorený a zverejním
moje kontakty. Vopred ďakujem za
každý Váš hlas pre číslo 16.
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Predstavenie kandidátov na
poslancov Obecného zastupiteľstva
v Topoľčiankach v komunálnych
voľbách dňa 10. novembra 2018

17. Radimír Siklienka, Ing.,
PhD., 52 r.,

a názory, z ktorých mnohé sú veľmi
zaujímavé.
Ako poslanec obecného zastupiteľstva budem podporovať projekty
podporované EÚ prospešné pre obec,
rekonštrukciu zdravotného strediska,
vybudovanie domu seniorov, veľký
prínos vidím aj v podpore štartovacích
bytov pre mladé rodiny s deťmi.
Ďakujem Vám za všetky hlasy,
ktorými ma podporíte.

riaditeľ - Správa CHKO Ponitrie
Nitra,
nezávislý kandidát

V rámci mojej profesionálnej kariéry som bol manažérom a riešiteľom
viacerých úspešných projektov EÚ.
V Obci Topoľčianky som poslancom
OZ už tri volebné obdobia a mal som
tú česť byť pri viacerých úspešných
projektoch. Aj v tomto volebnom období bude potrebné hľadať možnosti
na prípravu a realizáciu projektov
z verejných zdrojov (EÚ, štátne fondy, štátny rozpočet). Medzi priority
považujem rekonštrukciu zdravotného strediska, podporu rozvíjajúcej
sa činnosti športového areálu Tatran Topoľčianky, riešenie denného
stacionára pre seniorov, zlepšenie
systému triedeného odpadu v obci
(zníženie biologicky rozložiteľného
odpadu a pod.), systematickú starostlivosť o verejnú zeleň, dobudovanie
obecných komunikácií, chodníkov,
bývanie pre mladé rodiny, ale aj iné.
Naďalej sa budem zasadzovať, aby si
obec plnila funkciu dobrého hospodára zvereného majetku.

19. Emil Valkovič, Ing., 59 r.,

živnostník,

Spolu – občianska demokracia

Som ženatý, mám dve dospelé
deti. Vysokoškolské vzdelanie som
ukončil na Ekonomickej fakulte SPÚ
Nitra. V Topoľčiankach žijem už 36
rokov. Som živnostník–pracujem ako
finančný konzultant pre jednu poisťovaciu spoločnosť a taktiež vediem
účtovníctvo. Celý život sa venujem
športu. V súčasnosti ešte súťažne
hrávam stolný tenis za našu obec,
rekreačne sa venujem horskej a cestnej cyklistike. V prípade zvolenia by
som chcel pomôcť pri rozvoji športu
v našej obci. Budem sa zasadzovať
za rozvoj štadiónu, kde vidím značný
potenciál na rozšírenie aktivít v športovej oblasti. Taktiež mi nie je ľahostajný problém s likvidáciou odpadu.
Budem podporovať aktivity smerujúce k aktívnemu separovaniu odpadu
v našej obci. Chcem, aby sa v obci vytvárali vhodné aktivity pre zvýšenie
záujmu mládeže o zapájanie sa do
aktívneho športového života už vo
veku školskej dochádzky.

V bode č. 1. a 2.) Procedurálne časti zasadnutia
V bode č. 3.) Rôzne:
p. Rakovský – otázky na budovanie cesty na Ulici Vígľašskej, odtekanie dažďovej vody na Vígľašskej ulici a nový chodník na Hlavnej ulici
od Kostolnej uličky po hornú krčmu a chodník od Hornej krčmy po
Hrádzu, vodozádržné opatrenia, tuje na cintoríne
p. Kostková –odvoz komunálneho odpadu na Ulici Vígľašská
p. Šabo –zanesený odtokový kanál v Kostolnej uličke, oprava lavičky
do parku
Ing. Mesko –cesta na Ulici Kopaničky a vysporiadanie pozemkov
p. Štefčík – kanál na Ulici Hostianska neodteká, kontajnery na separovaný zber v neporiadku, chodník na Hostianskej ulici
V bode č. 4. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2017 poslanci
vzali na vedomie
V bode č. 5. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2017
Za rok 2017 dosiahli rozpočtové príjmy obce 1 997 759 € .
Celkové výdavky obce za rok 2017 dosiahli čiastku 1 862 487 € .
Poslanci vzali na vedomie.
V bode č. 6. Návrh na schválenie opakovaného uzatvorenia nájomných
zmlúv v 18 b. j. Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv v 18 b.j.
poslanci schválili.
V bode č. 7. Dodatok k VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
kalendárny rok 2018, schválené nasledovne: 		
a) na dieťa materskej školy vo výške : 3 046,13 €
b) na dieťa školského klubu detí vo výške: 451,22 €
c) na potencionálneho stravníka / žiaka ZŠ / vo výške: 146,33 €
V bode č. 8. Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ
na rok 2018
Schválené: vo výške 92,59 € na dieťa a na rok 2018
V bode č. 9. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2018
Folklórna skupina TOPOĽNICA 600 €
Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY 1000 €
Občianske združenie Senior klub Topoľčianky 2 500 €
SLOVENSKÝ SKAUTING, 41 zbor T.G. Masaryka 750 €
FoTOP – FOTOKLUB 1000 €.
Športový klub Topoľčianky 2000 €
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 400 €
OFK TATRAN Topoľčianky 6 550 €
Občianske združenie INVENIO 200 €
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Topoľčianky 8000 €
V bode č. 10. Prerokovanie zámeru na prenájom obecného pozemku
Spoločnosť ISPA - reklamné zariadenie, poslanci schválili zámer
V bode č. 11. Prenájom obecného majetku – pozemkov, v zmysle schválených zámerov Spoločnosť ISPA - reklamné zariadenie, poslanci schválili
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo za účelom vstupu na
nehnuteľnosť, schválené
Martin Lazícius prenájom - časť nehnuteľného majetku o výmere
77 m2 - schválené
V bode č. 12. Žiadosti občanov a organizácií
Crown Estate s.r.o.,– žiadosť o odkúpenie časti pozemku registra „C“
s parc. č. 777/1 v k. ú. Topoľčianky, poslanci neschválili
Anna Absolónová - žiadosť o prenájom nebytových priestorov, poslanci neschválili
V bode č. 13. Interpelácie poslancov
JUDr. Gräffová –zakúpenie kontajnerov na separovaný zber
p. Partl –zakúpiť kríky a vysadiť ich na Ulicu Hlavnú pozdĺž cesty
Zo zápisníc vybral R. Kazík, plné znenie je k dispozícii na OcÚ.

18. Jaroslav Švec, 49 r.,

podnikateľ,

Prázdninová kvapka krvi

nezávislý kandidát

Volám sa Jaroslav Švec a mám 49
rokov. Po doštudovaní som pracoval
ako agronóm, neskôr som pôsobil
v bankovom sektore a následne som
sa začal venovať podnikaniu. V súčasnosti podnikám v oblasti obchodu.
Ako rodák z Topoľčianok, kde aj celý
svoj život žijem, by som chcel prispieť
k pozitívnemu rozvoju obce v ďalších
rokoch. S obyvateľmi obce sa stretávam každý deň, počúvam ich nápady

Zo zápisnice z dvadsiateho šiesteho zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 22. februára 2018

Redakcia uverejnila príspevky kandidátov v pôvodnom znení bez redakčnej
úpravy. Za obsah textov predstavenia kandidátov nezodpovedá redakcia Našich Topoľčianok.

20. august 2018 sa niesol v duchu darcovstva krvi v našej obci.
Daná akcia dopadla viac než dobre. Krv prišlo darovať 88 darcov.
Rady darcov rozšírili aj zamestnanci BAUER GYR MOTOR, ktorí prišli
podporiť svoju spolupracovníčku. Z daného počtu bolo 3O prvodarcov.
Darcovia krvi odchádzali s pocitom prejavu ľudskosti, lásky
k blížnemu. Trochu sklamaní odchádzali tí, ktorí z nejakého dôvodu nemohli krv darovať. Možno nabudúce. Poďakovanie patrí
tiež všetkým, ktorí priložili ruky k dielu a pripravili pohostenie pre
darcov krvi.
MS SČK Topoľčianky
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T. G. Masaryk v Topoľčiankach

Autor foto: I. Kĺbik

Vyhodnotenie výstavy ovocia,
zeleniny, kvetov a okrasných kríkov
V dňoch 6. - 8. 10. 2018 sa v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach uskutočnila Výstava ovocia, zeleniny a okrasných rastlín.
Organizátorom výstavy bola základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov v spolupráci s Obecným úradom v Topoľčiankach. Návštevníkom výstavy jednotlivé exponáty ukázali, že naši
záhradkári i vinohradníci vedia dopestovať zdravé, pekné ovocie,
zeleninu a kvety.
Výstavy sa celkove zúčastnilo 51 vystavovateľov z 8 miest
a obcí. Návštevníci mali možnosť sa zoznámiť s 283 exponátmi,
z toho 187 jabĺk a 13 hrušiek. Odborná komisia pod vedením Ing.
Ivana Rubaninského vyhodnotila jednotlivé exponáty nasledovne:
V kategórii jablká:
1. Marta Kováčová, Topoľčianky, odroda Jonagored
2. František Durdy, Topoľčianky, odroda Rubín
3. Ing. Juraj Kovalčík, Topoľčianky, odroda Pinova
V kategórii hrušky:
1. Ing. Jaroslav Hrdlovič, Topoľčianky, odroda Dicolor
2. Bc. Marián Belovič, Zlaté Moravce, odroda Lucasova
3. Ján Horniak, Sľažany, odroda Boscova fľaša
V kategórii zelenina:
1. Anna Tomanová, Topoľčianky za kolekciu zeleniny
2. Božena Lukáčová, Topoľčianky za kolekciu zeleniny a kvetov
3. Mária Hrdlovičová, Topoľčianky za kolekciu zeleniny
V kategórii okrasných rastlín:
1. Anna Tomanová, Topoľčianky za kolekciu kvetov
2. Martina Kuklová, Topoľčianky za kolekciu kvetov
3. Margita Mrváňová, Topoľčianky za aranžmány
Pestovateľské uznanie bolo udelené ďalším 31 vystavovaným
exponátom. V súťaži Jablko roka, ktorú hodnotili návštevníci výstavy, bolo vyhodnotené jablko Jonagored od pestovateľa Jozefa
Siklenku zo Zlatých Moraviec.
Výstava bola obohatená o výtvarné práce žiakov základnej
školy a materských škôl v Topoľčiankach, kolekcií bonsai od Ing.
Juraja Džundu a Ing. Anny Džundovej, Ing. Pavla Staroviča a Anny
Starovičovej, expozíciami od Ivana Kĺbika, Branislava Kuklu, Adama
Šveca, Ing. Ivana Rubaninského, Ondreja Belicu, Slávky Lukoťkovej
a firmy Frutto s.r.o. Topoľčianky. Za všetky tieto expozície, ktoré
boli významným spestrením výstavy, udelila ZO SZZ Topoľčianky
ďakovné listy.
Naše poďakovanie patrí všetkým vystavovateľom, pracovníkom OcÚ Topoľčianky a všetkým, ktorí nám pomáhali zabezpečiť
výstavu.
Výbor ZO SZZ Topoľčianky

10 rokov FoTOP – POZVÁNKA

FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky oslávi v tomto roku 10. výročie od
svojho vzniku. Túto udalosť si pripomenieme viacerými podujatiami.
Pozývame Vás na večernú prezentáciu FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. novembra 2018 o 19:00 v Dome
kultúry a služieb Topoľčianky. Veľmi radi s Vami pospomíname na 10
rokov stretávania a organizovania spoločných fotografických podujatí.
Členovia FoTOP Vám predstavia výber zo svojej tvorby s komentárom
k prezentovaným fotografiám. Tešíme sa na stretnutie!
V mesiaci november 2018 si môžete v OC Centro Nitra prezrieť to
najlepšie z tvorby členov FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky pod názvom
„10 rokov FoTOP”. Výstava potrvá do 30. novembra 2018.

(dokončenie zo strany 3.)
Všetci chlapci absolvovali symbolický krst, dostali krstné listy,
na ktorých bol prezident uvedený ako krstný otec a rodičia dostali
slušnú finančnú odmenu. V tomto roku bol T. G. Masaryk v Topoľčiankach poslednýkrát. Na prezidenta T. G. Masaryka zostali v Topoľčiankach a v okolí tie najkrajšie spomienky. Hoci priamy pamätníci už vymreli, spomienka na T. G. Masaryka v Topoľčiankach
a ich okolí je stále živá. Dokazujú to aj mnohé spomienkové akcie,
ktoré sa konajú v priestoroch Topoľčianskeho kaštieľa. V zámku sa
zachovalo po ňom aj množstvo predmetov – jeho obľúbené kreslo,
posteľ či telefón. Na pohrebe T. G. Masaryka v Prahe sa zúčastnila aj
trojčlenná delegácia z Topoľčianok. Bol v nej zástupca starostu Štefan Haspra, notár Jozef Vodrážka a člen obecného zastupiteľstva
Július Massányi. Nie náhodou už 19 dní po jeho smrti bol odhalený
pomník na lúke pod Hrušovom. Za účasti širokej verejnosti pomník
odhalili skauti 3.októbra 1937. Už samotný fakt, že T. G. Masaryk si
vybral za letné sídlo Topoľčianky, znamenal pre obec veľkú prestíž,
z ktorej Topoľčianky svojím spôsobom profitujú dodnes. Prezident
pomáhal Topoľčiankam a okolitým obciam nielen svojou autoritou,
ale pokiaľ to bolo možné pomáhal aj finančne. Jeho dcéra Alica
podporovala rozvoj kultúry a venovala sa charitatívnej činnosti. Za
jeho éry vybudovali v Topoľčiankach hotel Národný dom, kanalizáciu a elektrifikáciu obce. Farskému úradu daroval 2 kostolné zvony.
Do éry letných pobytov T. G. Masaryka spadajú aj začiatky skautingu v Topoľčiankach. Prezident bol veľkým podporovateľom skautingu. Každoročná prítomnosť prezidenta v Topoľčiankach veľkou
mierou prispela k rozvoju investičnej činnosti vo vtedajšom okrese
Zlaté Moravce. Zlaté Moravce boli do roku 1922 sídlom Tekovskej
župy. V roku 1924 bola dokončená výstavba budovy gymnázia,
ktoré sa dnes nazýva Gymnázium Janka Kráľa. V roku 1928 bola
v Zlatých Moravciach vybudovaná čiastočná kanalizácia a dláždenie ciest, celkovým nákladom 1 600 000 Kčs. Svojím príchodom do
Topoľčianok pomohol aj Štátnym lesom a k záchrane Topoľčianskych zverníc. V prvých rokoch Československej republiky existovali plány na zrušenie zverníc. Lesy mali byť vyrúbané a pôda
mala byť rozdelená na pastviny. Po rozhodnutí prezidenta sa našli
aj potrebné finančné prostriedky na prevádzku zverníc. Od roku
1923 slúžilo poľovníctvo vo zverniciach výlučne pre účely štátnej
reprezentácie až do roku 1990. Letné pobyty T. G. Masaryka na
Slovensku nemali iba regionálny význam, ale ovplyvňovali dianie
na celom Slovensku. Masarykov vzťah k Slovákom a ku Slovensku
dosvedčujú aj jeho ďalšie aktivity – medzi nimi mnohé na podporu
výskumu slovenského jazyka, slovenskej vedy a kultúry. Masaryk
bol aj zakladajúcim členom Matice Slovenskej a na výstavbu budovy venoval 102 896 korún.
Text a foto: Ing. Jozef Šabo

Pozývame Vás ...
3.11.
		
10.11.
17.11.
		
17.-20.11.
22.11.
		
30.11.
1.12.
8.12.
		
9.12.
		
12.12.
		
20.12.
29.12.
31.12.

Prezentácia FoTOP Fotoklubu Topoľčianky,
DKS o 19:00 hod.
Komunálne voľby
Château Run Topoľčianky, III. ročník,
beh na 8 km a 16 km trati najkrajšími miestami Topoľčianok
Výstava obrazov Mgr. art. Petra Daniša, DKS Topoľčianky
Posedenie členov OZ Senior klub Topoľčianky,
14:30 hod., veľká sála DKS
Požehnanie adventného venca v centre obce
Vianočné trhy na Zámku Topoľčianky, od 13:00 hod.
Stretnutie detí so Sv. Mikulášom,
15:00 hod, centrum obce
Vianočný stolnotenisový turnaj,
registrácia o 9:30 hod., DKS
Posedenie členov OZ Senior klub Topoľčianky,
14:30 hod., veľká sála DKS
Vianočná akadémia detí ZŠ Topoľčianky
Farský ples
Vatra samostatnosti a Silvestrovský ohňostroj

Podrobnejšie informácie o pripravovanom podujatí nájdete na
www.topolcianky.sk, informovať Vás budeme aj prostredníctvom
plagátov a obecného rozhlasu.
V mesiaci december pripravujeme pre Vás vianočné vydanie novín
Naše Topoľčianky.
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Úspešný cyklovíkend v Topoľčiankach
Športový klub Topoľčianky má za sebou ďalší ročník a ďalšie
dve vydarené cyklistické podujatia. Zorganizoval finálové kolo
Detskej Tour Petra Sagana a Cyklomaratón, ktorý aj tento rok svojou polohou a výberom tratí lahodil nielen oku ale aj cyklistickej
duši.
Desiatky detí, rodičov, starých rodičov prúdili k registrácii od rána
autami od východu až po Českú republiku. Kolesá bicyklov a odrážadiel tu na dostihovej dráhe napokon roztočilo 320 malých saganovcov,
čo bolo pri daždivom počasí prekvapením.
Súťažiaci si mohli vyskúšať svoje schopnosti na okruhu, ktorý mal
pre každého niečo. Terén, zjazdy, výšľapy, trávnatú rovinku aj technické
pasáže bikrosovej dráhy a lesíka bývalého mlynského náhonu či bývalého smetiska. Všetko samozrejme odstupňované podľa vekových
kategórií. Najlepšie z našich dvadsiatich obstála Hanka Ferejová na 3.
mieste. Okrem športového vyžitia čakal na účastníkov bohatý kultúrny
program.
Z výsledkov našich mladých nádejí ŠK Topoľčianky:
Starší žiaci: 5. Michal Minár, 8. Michal Boniš, 12. Marek Šlosiar
Ml. žiačky (2006-07): 3. Hana Ferejová, 7. Agáta Orlíková, 10. Timea Fernerová, 15. Michaela Gudiaková
Ml. žiaci: 28. Michal Mondočko, 29. Tadeáš Ondrejka (obaja ŠK Topoľčianky).
Mini dievčatá (2008-09): 6. Petra Minárová, 17. Sofia Stanková
Mini chlapci: 7. Milan Húsenica, 9. Martin Stano, 32. Peter Jančo
Mili dievčatá: 17. Anabela Richterová
Mili chlapci: 20. Karol Lumitzer, 31. Michal Stanko
Mikro chlapci: 10. Jakub Stano (ŠK Topoľčianky).
Baby dievčatá (2014 a ml.): 4. Alžbetka Minárová (ŠK Topoľčianky).
Baby chlapci (2014 a ml.): 3. Tomáš Stano (ŠK Topoľčianky).
V nedeľu bolo ďalšie atraktívne podujatie
Cyklisti, cykloturisti a tiež vyznávači prírody sa stretli v Topoľčiankach aj o deň neskôr na 3. ročníku vytrvalostných pretekov v horskej cyklistike situovaných do malebného prostredia pohoria Tríbeč
a Pohronského Inovca, tentoraz pod novým názvom Region Nitra
Cyklomaratón Topoľčianky 2018. Preteky boli zaradené do najvyššej

Nahliadli sme do matriky
jún – október 2018

Narodili sa:
Matúš Bossányi, rodičia Jana Mesková a Ján Bossányi, SNP
Diana Miklášová, rodičia Lucia Almášiová a Martin Mikláš, Holešovská
Janka Anna Kurkinová, rodičia Jana Kurkinová a Jozef Kurkin, Mlynská
Sobáš uzatvorili:
Ing. Tomáš Bielik a Katarína Šabová, DiS. art., 23.6.2018 v Novej Bani
Ing. Adrián Stolár a Barbora Beránková, 30.6.2018 v Topoľčiankach
Jozef Gregor a Katarína Horváthová, 6.7.2018 v Topoľčiankach
Ing. Marcela Páleníková a Karol Mlynka, 18.8.2018 v Topoľčiankach
Ing. Peter Černický a Ing. Zuzana Pavková, 18.8.2018 v Topoľčiankach
Patrik Kazík a Tatiana Hlásna, 24.8.2018 v Topoľčiankach
Anton Berczy a Katarína Kolarovičová, 25.8.2018 v Bánovciach nad Bebravou
Andrej Meňhart a Kristína Kužmová, 29.9.2018 v Topoľčiankach
Matúš Korec a Ing. Jana Rajnohová, 29.9.2018 na Skýcove
Marek Solčiansky a Jana Fábryová, 6.10.2018 v Topoľčiankach
Opustili nás, nahlásené rodinným príslušníkom: (máj):
MVDr. Jozef Laktiš, zomrel dňa 20.5.2018 v Liptovskej Štiavničke
Opustili nás:
Mária Bieliková, Machulinská, zomrela 14.6.2018
Štefan Šlosiar, Mlynská, zomrel 15.6.2018
Paulína Krchová, Lipová, zomrela 20.6.2018
Emília Bihariová, Hlavná, zomrela 3.7.2018
Štefan Rybár, Hrádza, zomrel 21.7.2018
Ján Mesko, Partizánska, zomrel 4.8.2018
Mária Laktišová, Partizánska, zomrela 6.8.2018
Paulína Mihoková, Lipová, zomrela 20.8.2018
Františka Beláková, Moravecká, zomrela 25.8.2018
Cyril Martinovič, Hlavná, zomrel 8.9.2018
Metod Slezák, Hostianska, zomrel 9.9.2018

Na fotografii Michal Minár

ligy: Slovenského pohára XCM (9. finálové kolo) a Slovak XCM Tour
(5. finálové kolo).
Štart a cieľ pretekov bola dostihová dráha v Topoľčiankach. Pripravili sme pre pretekárov tri dĺžky tratí a ocenenia pre 24 kategórií pretekárov. Najkratšia trať bola určená pre nádejných mladých pretekárov
(z ŠK Topoľčianky 12 mladých), rekreačných cyklistov a súťaž dvojíc,
určená pre dospelého s „dieťaťom“ do 15 rokov, kde sa zúčastnilo až
27 dvojíc, čo je veľké prekvapenie, aký je záujem aj zo strany mládeže.
Jazdci na 23 km si užili prejazdy s peknými vyhliadkami a s výšľapom
na majestátny hrad Hrušov. Tu sa prejavila výhoda domáceho prostredia a naši kadeti Laura Lukáčová a Timo Laktiš získali prvé miesta, čo je
ich najlepší úspech v tomto roku. No výborne obstál aj 5. Adrián Ondrejka, po chorobách aj 7. Mário Jančo a 10. Samo Švec. V dvojiciach
prekvapil 2. miestom Miško Minár s R. Chrastinom a deväťročný Martin Stano s otcom na 7.mieste, ale aj začínajúci Marek Šlosiar a Dávid
Maňkovský s rodičmi. Medzi ženami dosiahli vo svojich disciplínach
5. miesta Simona Korcová a Jana Laktišová. Medzi mužmi ešte zabodovali 7. Marek Benč, 9. Adam Švec,13. Timo Bugár. Nemôžeme tejto trase
dať prívlastok Hobby, lebo najlepší mladí 15 roční dosiahli priemernú
rýchlosť takmer 25km/h v teréne na 23km!!!
Kto si vybral strednú trasu na 43 km, resp. dlhú na 75 km, toho čakalo viacero rýchlych lúčnych zjazdov, hravé single, ako aj prejazdy cez
brody. Na strednej 43 km trati, pre zdatnejších cyklistov, bol nakoniec
víťaz A. Kubiš (Suncycle.sk Racing Team) 1:44:25.30, na 9.mieste Jozef
Drienovský, ŠK Topoľčianky. Naši juniori nesklamali a vo veľkej konkurencii: Tomáš Pánik 5. a Martin Tonka 6.miesto. Ženské kategórie na tejto trati vyhrala V. Szekeres (Maďarsko) 2:21:27.62
V hlavnej kategórii na 75 km trati (s prevýšením 2200 metrov) sa
stal celkovým víťazom Vladimír Hojdík (Proefekt team) s časom 3:27:26
h, medzi ženami Kristína Koscová (TS Bohemia Bike Team) 4:34:53.
Celkovo sa pretekov zúčastnilo 481 pretekárov z piatich krajín (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko), ktorí si pochvaľovali zázemie, značenie či rozmanitosť terénu. Dosiahli sme maximálne ohodnotenie v rámci pretekov usporiadaných na Slovensku, preto v roku
2019 nám pridelili najväčšiu udalosť v horskej cyklistike – Majstrovstvá
Slovenska. Ďakujeme za podporu Region Nitra, Obec Topoľčianky, Nitriansky samosprávny kraj, Lesy SR, Národný žrebčín, Tribošport...a ďalším partnerom.
Poďakovanie za vydarenú akciu patrí najmä regulovčíkom, usporiadateľom, fotografom, čo je spolu 121 dobrovoľníkov.
Info: http://cyklotopolcianky.sk
- M.L. -

Prehľad počasia za jún - september 2018
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov/m²

jún
22,2 °C
64,9 mm
júl
22,8 °C
53,0 mm
august
24,1 °C
19,6 mm
september
18,0 °C
69,8 mm
Priemerné teploty všetkých uvedených mesiacov vykazujú v porovnaní s dlhodobým sledovaním počasia vyššie hodnoty o jeden až
dva stupne °C. V sledovanom období je kritický nedostatok zrážok
– M. Šabík –
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