júl, číslo: 2/2017, XV. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov Obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania
Čas neúprosne plynie a kalendárny rok 2017 sa dostáva
do obdobia, ktoré mnohí z nás
majú najradšej. Je to obdobie
leta, obdobie, kedy sa na dva
mesiace zatvoria brány škôl a
deti si vychutnávajú čaro letných prázdnin, bezstarostných
hier a dovoleniek so svojimi rodičmi.
My dospelí sa snažíme naplánovať si dovolenky do takého prostredia, kde si oddýchneme, zrelaxujeme, zabudneme
na každodenné problémy či
stres. Pre niektorých je takýmto
prostredím relax pri vode, pre
ďalších zasa hory. Podstatné je,
aby to bolo prostredie, v ktorom
načerpáme nové sily na prekonávanie každodenných problémov.
Letné mesiace júl – august
sú už od roku 2003 v Topoľčiankach neodmysliteľne späté s organizáciou tradičného Kultúrneho leta na historickom nádvorí Topoľčianskeho zámku.
Hlavnými
organizátormi
Kultúrneho leta 2017 sú Obec

Topoľčianky a JMF ZOO SR stredisko Zámok Topoľčianky.
Samozrejme podujatie takéhoto rozsahu by sa nedalo zabezpečiť bez sponzorov. Okrem
tých tradičných , ktorí nám finančne pomáhajú už dlhé roky,
sa nám každým rokom podarí
osloviť niekoho nového, za čo
im všetkým úprimne ďakujem.
Vstup pre návštevníkov na
všetky vystúpenia bude zdarma.
Tak ako po minulé roky, dávame priestor domácim súborom a tiež interpretom, ktorí ešte v rámci Kultúrneho leta v Topoľčiankach nevystupovali.
Chcel by som Vám dať do
pozornosti dve podujatia Kultúrneho leta 2017, ktoré sú venované životným jubileám našich významných rodákov. A to
konkrétne 6. augusta 2017
program Vlada Dobríka a jeho
hostí, ktorý sa uskutoční vo veľkej sále DKS a je venovaný
nášmu rodákovi Pavlovi Hudíkovi – dlhoročnému režisérovi
a scenáristovi Slovenského rozhlasu.

Lúčne kvety, autor foto: Pavol Čepček, BEST FOTO

Druhým podujatím je záverečné vystúpenie Kultúrneho
leta 2017, ktoré sa bude konať
na historickom nádvorí Zámku,
kde vystúpi Robo Kazík so svojimi hosťami a je venované životnému jubileu nášho rodáka –
speváka populárnych piesní
Roba Kazíka.

Vážení spoluobčania, prajem Vám všetkým príjemné nedeľné popoludnia strávené na
nádvorí Zámku a tiež hlboké
umelecké zážitky.
Zároveň mi dovoľte zaželať
Vám aj Vašim rodinám príjemné
prežitie letných mesiacov.

Juraj Mesko, starosta obce

Leto roku 2017 v Topoľčiankach
Na jeho prahu sa pýtame:
Aké budeš?
Najpravdivejšou odpoveďou by bolo: Iné ako vlani!
No a bodka! Bodka? Aj toto
leto sa u nás bude skladať z jednotlivých obrázkov či kamienkov mozaiky, ktorú si sami pre
seba i pre našich návštevníkov
pripravujeme.
Tento čas prázdnin, teplých
dní a dovoleniek si sami sebe
i našim hosťom spríjemňujeme
už tradične vystúpeniami kultúrneho leta. Táto už tradičná
aktivita je neoddeliteľnou súčasťou nedeľných popoludní.
Pestrosť žánrov je ako pestrá
kytica letných lúčnych kvetov.
Stačí privoňať.
V tomto roku sa taktiež nepreruší už 331 ročná tradícia púte ku Karmelskej Panne Márii.
Toto poďakovanie za Jej neustálu pomoc sprevádza už
mnohé generácie našich predkov. Je na nás, aby sme tento
odkaz prevzali teraz my a súčasne odovzdali našim deťom, aby

sa neprerušila kontinuita našej
vďačnosti za požehnanie tomuto kraju a ľuďom žijúcim v ňom.
K týmto pozvánkam môžeme ponúknuť príjemné prostredie udržiavaného parku, jedinečnosť chovu koní, atraktivitu
zámku , dobrého vína. Blízkosť
zveľaďovaného hradu Hrušov,
ojedinelý chov zubra európskeho, múzeum koní doplnené
o nové zážitky a možnosti gastronómie, ktoré vytvárajú lákavú pozvánku stráviť v Topoľčiankach príjemné chvíle oddychu.
V posledných rokoch registrujeme nárast počtu automobilov na Slovensku. Pravdaže môžeme sa na tento fakt pozerať aj
negatívne. No zvýšená mobilita
Slovákov k nám privádza čoraz
viac návštevníkov.
To pravdaže posúva do popredia potrebu riešenia parkovania v centre obce. Zároveň nás
mrzí pozastavenie prác na rekonštrukcii hotela Národný
dom, ktorý v momentálnom stave nie je v centre oku lahodiacim

objektom. Na to nadväzuje aktualizácia Územného plánu obce, ktorý by mal byť ešte v tomto
roku vo finálnej verzii. No sú to
aj výzvy pre nás všetkých, aby
sme neboli ľahostajní napríklad
ku separácii odpadov, alebo aby
sme prekonali neochotu napojenia sa na verejnú kanalizáciu.
A tak by sme mohli pokračovať

celé leto. To je však aj náš vnútorný postoj k prostrediu, kde žijeme.
V tohtoročnom lete nedokážeme ovplyvniť počasie, ale dokážeme vytvoriť príjemné chvíle
sebe i návštevníkom. Preto dovidenia v každom dni, ktorý nás
očakáva.
Za redakciu R. Kazík

Zo Škapuliarskej púte v Topoľčiankach - odovzdávanie obetných darov,
autor foto: Pavol Čepček, BEST FOTO
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie VIII.)
V dnešnom článku sa pokúsime zrekonštruovať osudy dvoch
najznámejších mariánskych (škapuliarskych) obrazov v Topoľčiankach, ktorých pôvod sa viaže na
šľachtické rody. Povieme si, ako
sa v dôsledku pohnutých historických okolností ocitli vedľa seba
vo farskom kostole, pričom ani
jeden z nich nebol pôvodne určený pre kostol, ale pre zámockú
kaplnku.
1.
Obraz Panny Márie
Karmelskej – dar pápeža Inocenta XI. Ide o starší z týchto
dvoch obrazov. V jeho prípade
nevieme, kedy a kým bol namaľovaný, vieme však, pri akej
príležitosti sa dostal do Topoľčianok. Podľa dochovaných správ
sa tak udialo v roku 1686 pri
príležitosti konania prvej púte
miestneho škapuliarskeho bratstva do zámockej kaplnky. Obraz
mal byť darom pápeža Inocenta
XI. majiteľke tunajšieho zámku
a panstva a súčasne zakladateľke
škapuliarskeho bratstva Alžbete Rákocziovej. Umiestnili ho na
hlavný oltár zámockej kaplnky.
V nej bol obraz približne do roku
1784, kedy bol premiestený do
novovybudovaného
farského
kostola sv. Kataríny. Objektívnym
dôvodom takéhoto kroku zo strany grófa Karola Keglevicha, ktorý
mal vtedy patronát nad kostolom
a súčasne bol majiteľom zámku,
mohli byť vtedajšie proticirkevné
opatrenia cisára Jozefa II., ktorý
v roku 1784 zakázal aj škapuliarske bratstvá a púte. Keglevichovci
mohli prenesením tohto obrazu
zachovať kontinuitu mariánskej
úcty v Topoľčiankach a súčasne
vyhovieť cisárskym dekrétom.
Keglevichovci dali pre obraz vyhotoviť rokokový baldachýn, ktorý umiestnili na mohutný pilier
vpravo oddeľujúci presbytérium
od lode kostola. Tu obraz visel až
do roku 1953, kedy bol z rozhodnutia vtedajšieho správcu farnosti vdp. Kozmona prenesený na
ľavý zadný prístenný pilier v lodi
kostola vedľa súčasne zriadeného
škapuliarskeho oltára a na jeho
miesto bola umiestnená socha
Božského Srdca (je tam doteraz).
Toto rozhodnutie nebolo vynútené vonkajším tlakom, je tam skôr
vidieť úmysel sústrediť oba škapuliarske obrazy na jedno miesto
v kostole. Umiestnenie historického obrazu na zadný pilier sa však
aj dnes javí ako provizórne. Žiaľ,
na spomínanom pilieri visel iba
do 19. 8.1973, kedy bol odcudzený neznámym páchateľom.
2.
Obraz Panny Márie
Karmelskej namaľovaný Karolom Emrichom. Na rozdiel od
prvého obrazu v tomto prípade

vieme, kedy a kým bol namaľovaný a to Karolom Emrichom v roku
1730. Tento rok sa obvykle uvádza súčasne aj ako rok, kedy sa
mal tento obraz dostať do Topoľčianok a spája sa s menom vtedajšieho zemepána grófa Karola
Zichiho. O tomto by sa nemuselo
polemizovať, ak by bolo zrejmé,
kde bol tento obraz v tej dobe
v Topoľčiankach umiestnený. Vtedy ešte nestál nový farský kostol
a starý kostolík sv. Anny bol malý
a zrejme už vtedy pokladaný za
nevyhovujúci. V samotnej zámockej kaplnke bol vyššie uvedený
škapuliarsky obraz (od pápeža
Inocenta XI.). Primerané miesto
pre tento obraz sa v kaplnke
prakticky vytvorilo až potom, čo
bol pôvodný škapuliarsky obraz
prenesený do nového kostola.
Ak zoberieme do úvahy aj to, že
napriek zákazu neprestali veriaci
kaplnku vo výročný deň navštevovať a tiež postupné odoznenie

cisárskych zákazov po smrti cisára
(r. 1790), môžeme predpokladať,
že tento „náhradný“ obraz bol
do kaplnky umiestnený ešte samotným Karolom Keglevichom,
prípadne niekým z jeho rodiny
koncom 18. stor. (prípadne zač.
19. stor.). Dobre dochovaná správa o tomto novom (Emrichovom)
obraze v kaplnke je z roku 1836
od biskupa Alexeja Jordánszkeho, kde sa uvádza ako „milostivý“.
Obraz bol v zámockej kaplnke do
jari v roku 1953, kedy bol na príkaz komunistickej strany z kaplnky odstránený a púte do kaplnky
zakázané. V kostole bol umiestnený na historickom bočnom oltári
pôvodne zasvätenému sv. Krížu
(dnes známy ako škapuliarsky oltár), kde sa nachádza doteraz.
Poznámka redakcie: Prosíme našich čitateľov, ak majú vo
svojich rodinných archívoch fotografiu odcudzeného obrazu,
aby nám túto fotografiu poskytli

Obraz Panny Márie Karmelskej, kvalita
snímky je limitovaná jediným dochovaným
originálom
fotografie
odcudzeného obrazu. Z fotoarchívu
p. F. Beňuša.

k vyhotoveniu kópie pre účely
historickej dokumentácie.
Ing. Ivan Lukáč, historický klub
OZ Park Topoľčianky

„Ku Márii, ku milej Matičke...“
Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčiankach
Vás pozýva na tohoročnú

331. Škapuliarsku púť
v dňoch 12. – 16. júla 2017
PROGRAM
TRÍDUUM PRED PÚŤOU
STREDA 12. júla 2017

18.00 sv. omša – celebruje vdp. Ivan Šulík, riaditeľ SSV

ŠTVRTOK 13. júla 2017

18.00 sv. omša – celebruje
vdp. Mons. František Kapusňák, SF

PIATOK 14. júla 2017

18.00 sv. omša – celebruje
Mons. Ján Pristač; kazateľ P. Elias Vella, OFM, Conv.

SOBOTA 15. júla 2017

Od 15.00 hod. – Sviatosť zmierenia
15.00 hod. – Sv. omša za nové kňazské a rehoľné povolania
16.30 hod. – Krížová cesta pre maďarských pútnikov
17.30 hod. – prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
18.00 hod. – Krížová cesta pre slovenských pútnikov
18.00 hod. – v kostole sv. omša pre maďarských pútnikov
Celebruje vdp. Ladislav Hlédik, farár Plášťovce
19.00 hod. – Prijatie do Škapuliara ( Pri kríži pod lipou)
20.00 hod. – Koncelebrovaná sv. omša na Kalvárii
Hlavný celebrant: J. Exc. Mons. Ján Orosch,
trnavský arcibiskup
Po sv. omši: – sviečková procesia do zámku, litánie,
slávnostné eucharistické požehnanie z balkóna
zámku; nasleduje mládežnícky program na Kalvárii

24.00 hod. – sv. omša pre mládež na Kalvárii,
-celebrujú rodáci z Topoľčianok

NEDEĽA 16. júla 2017

5.30 hod. – sv. omša pre pútnikov v kaplnke zámku
7.00 hod. – sv. omša pre slovenských pútnikov v kostole
Celebruje vdp. Daniel Dian,
šéfredaktor Duchovného pastiera
8.30 hod. – sv. omša pre maďarských pútnikov v kostole
Celebruje P. František Karol Pati, OPraem, farár Dubník
9.30 hod. – Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
10.30 hod. – Slávnostná koncelebrovaná
sv. omša na Kalvárii
Hlavný celebrant: Mons. Viliam Judák,
nitriansky biskup
Obrad zverenia dievčat Panne Márii Karmelskej na Kalvárii
16.00 hod. – Hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii
v kostole
Pešia púť mládeže do Topoľčianok 15. – 16. júla 2017
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KULTÚRNE LETO 2017
Obec Topoľčianky a JMF ZOO v SR - stredisko Zámok
Vás srdečne pozývajú na KULTÚRNE LETO,
ktoré sa uskutoční na nádvorí Zámku Topoľčianky,

v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch DKS Topoľčianky
2. júl
17.00 hod.
9. júl
17.00 hod.

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA 2017

DH PODHRUŠOVAN A DH ŽIKAVANKA, príhovor k otvoreniu KL a koncert DH z Topoľčianok a Žikavy

ĽH BOROVIENKA

slovenské ľudové piesne viac ako 100 rokov
staré z okolia Vrbového

6. august
17.00 hod.
DKS

STRETNUTIE S JUBILANTOM PAVLOM HUDÍKOM

V. Dobrík, M. Dudík, J. Šimonovič, M. Schlosserová,
P. Zaujecová a ďalší

FSk TOPOĽNICA

16. júl
17.00 hod.

hudba zo štyroch regiónov Slovenska

HELIGONICA

13. august
17.00 hod.

23. júl
17.00 hod.

GREGORY SHAUGHNESSY
A HS FLASHBACK

20. august
17.00 hod.

DH SKÝCOVANKA

známe svetové hity a hity Elvisa Presleyho

27. august

30. júl
17.00 hod.

ĽUDOVÍT KAŠUBA A KAŠUBOVCI

ROBO KAZÍK a hostia M. LAIFEROVÁ, P. STAŠÁK,
RK Band a ďalší, koncert pri príležitosti okrúhleho životného

melodické piesne známe z TV Šláger

17.00 hod.

folklórna skupina z Topoľčianok
dychová hudba zo Skýcova

jubilea nášho rodáka, populárneho speváka ROBA KAZÍKA

Pozývame Vás navštíviť Národopisné múzeum v Topoľčiankach každú nedeľu počas Kultúrneho leta v čase od 15.00 do 17.00 hod.
Podujatie podporili:
PM MONT s.r.o.
Topoľčianky
Vladimír Laktiš

JZ-RENT

Čo ponúkajú Topoľčianky návštevníkom v rámci
KULTÚRNEHO LETA ...
Prichádzajú letné – prázdninové mesiace. V našej obci sa už pätnásty raz bude konať kultúrnospoločenské podujatie - KULTÚRNE
LETO. Návštevníci i domáci občania majú možnosť vyžiť sa kultúrne
z rôzneho pohľadu.
Zdá sa však, že dosiaľ akosi uniká pozornosti, že v Topoľčiankach
sú mnohé umelecké – sochárske diela. Kde sa berú? Čia je to iniciatíva? Kto ich financuje?
Ak to chceme vedieť, musíme siahnuť na začiatok súčasného tisícročia, keď vznikla myšlienka založiť tradíciu tohto zámeru a bolo
založené MEDZINÁRODNÉ SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM SO-CHA.
I. Prvé sympózium SO-CHA sa konalo na Slovensku v kúpeľnom
mestečku v Dudinciach. Ďalšie II. sympózium SO-CHA sa konalo v
Topoľčiankach 4. júla 2004. III. sympózium SO-CHA sa konalo opäť v
Topoľčiankach v auguste v roku 2008.
Pamiatkou na sympóziá, ktoré sa konali u nás, sú kamenné stĺpy
umiestnené pred ZDRAVOTNÝM STREDISKOM v parku. Na nich sú
uvedené mená najvýznamnejších osobností, ktoré boli buď hosťami,
tvorivými umelcami, organizátormi alebo sponzormi.
Za Topoľčianky tam nájdeme mená: JURAJ MESKO – starosta Obce Topoľčianky a MILAN JEŽOVIČ – riaditeľ spoločnosti MCE Montex,
ktorý vtedy navrhol ako hostiteľské miesto pre Sympózium SO-CHA
našu obec. V súčasnosti sú výtvory „sochárov – umelcov“ umiestnené
v parku, v strede obce, pozdĺž Hlavnej ulice a v areáli našej základnej
školy – celkove 10 umeleckých diel. Pri každom diele je osadená
„tabuľka“, ktorá záujemcovi poskytne dôležité informácie o danom
diele. Prevažná väčšina uvedených diel je vyhotovená„ z bulharského
mramoru“.
Pri vstupe do našej obce v smere od Zlatých Moraviec každý
uvidí dva nádherné „z bieleho mramoru“ vyhotovené kone. Sú dielom dvoch umelcov: FILIPA ŠICKU z Bratislavy a VOJTĚCHA BILIŠIČA
z Prahy.

Týmto spôsobom chceme upozorniť na výnimočnú, rôznorodú
ponuku Topoľčianok a tak uspokojiť aj nie bežné záujmy našich návštevníkov.
- Anna Lukáčová -

Názov diela: Iris, autor: Heidi Tschank, Rakúsko,
z Medzinárodného sochárskeho sympózia 2008

VINOBRANIE TOPOĽČIANKY

ZO SZZ Topoľčianky a Obec Topoľčianky Vás pozývajú na Vinobranie 2017,
ktoré sa uskutoční
v sobotu 9. septembra 2017 v centre obce
pred DKS Topoľčianky.
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Folklórne slávnosti v Topoľčiankach
Každý folklórny festival je síce
márnym a prchavým, ale krásnym
pokusom o popretie času, je neopakovateľným odtlačkom ducha
každého regiónu. Ľudia už v minulosti vedeli, prečo vymýšľali takú zábavu akou sú piesne, tance,
hry... Jednoducho si chceli spríjemniť chvíle pri namáhavej práci
a v ťažkej dobe. V nedeľu 4. júna
2017 sme sa aj my v Topoľčiankach preniesli v duchu do doby
našich prastarých mám a otcov.
Vo folklórnych pásmach sme videli krásne zvyky, ľubozvučné piesne a tance a tiež nádherné kroje.
Predstavili sa nám folklórne skupiny a súbory zo širokého okolia.
Medzi účinkujúcich patrili DFS
Zlatňanka zo Zlatých Moraviec,
vedúcimi súboru sú Stanislav
a Monika Hruškoví.
Deti sa nám predviedli
s programom ,,Čriepky spevu
a tanca“, boli to tance, hry a piesne
z rôznych regiónov Slovenska ako
je Šariš, Horehronie, Liptov, Tekov.
Ďalším účinkujúcim bol Folklórny
súbor Vatra z Tlmáč. Predsedom
občianskeho združenia je MUDr.
Viktória Verebesová. FS Vatra je
reprezentantom „ Čilejkárskeho
mikroregiónu“ z veľkého regiónu
Tekova, pevne sa viažúcemu
k priestoru „Slovenskej brány“, čo
je predel medzi Pohronským Inovcom a Štiavnickými vrchmi. Bohatý agrárny kraj s vinicami na južných svahoch, s výnimočným vínom,
vtipným
naturelom

„čilejkárov“ a nádherným brokátovým krojom žien vo farbách zeme a hrozna, definuje hutnosť
a šťavnatosť tradičnej ľudovej kultúry, ktorou sa Vatra napája. Súbor
reprezentoval širší Pohronský
priestor programom „Dolu Hronom pieseň letí“.
Zaujímavým spestrením programu boli Gajdošskí Trogári, ktorí sa zameriavajú na piesňový repertoár hlavne z Veľkého Zálužia,
ale aj okolia Nitry a iných regiónov. Vedúcimi skupiny sú Michaela a Mário Paveloví. Svojím vystúpením: „Heličky“ - chorovody
dievčat, „ Za vysoké konope“ - štylizované spracovanie konôp
a detské hry „Na čížička“ nás zaujala Folklórna skupina Dolina, ktorá pôsobí v Mani od roku 1986.
Umeleckou vedúcou skupiny je
Mgr. Mária Bednárová, ktorá ju vedie od svojho vzniku, organizačnou vedúcou je Jarmila Trungelová. FSk Dolina spracováva tradičnú kultúru, zvyky, tance, piesne
Obce Maňa - región Požitavie.
Pomerne mladá folklórna skupina
Čaračan z Čaradíc, ktorej zakladateľkou a vedúcou je pani Mária
Kminiaková, má vo svojom repertoári piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska, ktoré nám
predstavili v programe „Krížom
krážom po Slovensku“.
Medzi posledných účinkujúcich patrila domáca Folklórna skupina Topoľnica. V súčasnosti funguje ako občianske združenie, re-

Dievčatá z FS Vatra z Tlmáč s pásmom „Dolu Hronom pieseň letí“

pertoár skupiny tvoria piesne,
tance a zvyky z Topoľčianok. Vedúcou skupiny je Dana Cigáňová,
na akordeóne skupinu doprevádza Miroslav Bielik. V pásme ,,Na
priedomí“ veselým spôsobom
zobrazili jedno nedeľné popoludnie v Topoľčiankach.
Na záver folklórnych slávností
nám Mirka Solčianska a Tomáš Haveta predviedli ukážku tanca z Topoľčianok. Z prvotnej myšlienky,
ktorou bolo reprezentovanie Obce Topoľčianky na Krajskej postupovej súťaži Šaffova ostroha 2017,
sa táto myšlienka rozvinula do
oveľa krajšej podoby a ňou bolo
vykonanie etnologického výskumu v obci, pri ktorom sa objavili
dovtedy už zabudnuté tanečné

Červený kríž v našej obci pomáha

motívy a prvky. Základom etnologického výskumu boli nielen návštevy a komunikácia s rôznymi
archívmi, knižnicami, univerzitami a inými inštitúciami, ale aj terénny výskum, čiže návštevy
a rozhovory s občanmi Topoľčianok. A teraz k samotnému tancu:
Aj v Topoľčiankach sa ľudia stretávali pri rôznych príležitostiach
a nechýbali tam popri práci aj
piesne a zábava do rána. Hudobný
materiál bol čerpaný z Obce Topoľčianky a v tanci boli predstavené krútivé tance starého štýlu –
palotáš a frišká.
Dana Cigáňová,
vedúca FSk Topoľnica
Foto: Michal Gašparík

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
v Topoľčiankach
pozýva všetkých darcov aj prvodarcov na

Darcovstvo krvi má v našej
obci hlboké korene. Preto sa
stalo už tradíciou, že dvakrát
ročne sa v priestoroch DKS v Topoľčiankach stretáva veľa obetavých ľudí, ktorí darujú nezištne kus seba – svoju krv. V minulom roku sa 4. apríla a 22.
augusta zúčastnilo odberov
spolu 131 stálych darcov a 10
prvodarcov. Členská základňa
v Topoľčiankach mala k 31. 12.
minulého roka 375 členov
a okrem odberov má mnoho
ďalších aktivít, o ktorých verejnosť možno ani nevie, a preto
by sme ich chceli touto cestou
pripomenúť.
Jedným z pilierov práce MS
SČK je dobrovoľníctvo. A práve
dobrovoľníkov z našej obce môžeme stretávať pri rozličných
športových akciách, pri aktivitách s deťmi, pri stretnutiach
pútnikov alebo v sociálnej oblasti. V minulom roku to boli: 19.
– 21. 2. – lyžiarsky zájazd
v Čičmanoch, 19. 3. – Beh oslobodenia Topoľčianok, 22. 5. –

Krajská prehliadka ľudových
hudieb a speváckych skupín,
25. -26. 6. – Medzinárodná súťaž
v streľbe zo vzduchovky – Skýcov, 16. – 17. 7. – Púť k Panne
Márii Škapuliarskej, 22. – 23. 10.
– strelecké preteky – Skýcov. Počas týchto akcií bolo odpracovaných 177 hodín. Členská organizácia ďalej zorganizovala
pre svojich členov počas roka
divadelné predstavenie s názvom Trampoty s láskou – 12. 2.,
pre malých škôlkarov z MŠ SNP
besedu o ochrane zdravia – 9. 6.,
doprevádzali sme darcov krvi
z Kauflandu do Nových Zámkov
a do Trenčína – 27. 5. a 27. 9.,
v letných mesiacoch sa členovia
MS podieľali na rozvoze a distribúcii potravinových balíčkov
sociálne slabým občanom v našom okrese , v spolupráci s Kauflandom sme urobili a rozviezli
zbierku potravín – 11 balíkov
v 8 obciach nášho okresu –
13.10., pokračovali sme v distribúcii potravinovej pomoci a hygienických balíčkov v mesia-

coch október
a
november
a v spolupráci
s DM Drogériou
ktorá sa bude konať dňa
sme podali návrh na nákup
plienok pre dieťa do 1 roka sood 8.00 hod. v priestoroch Domu kultúry a služieb
ciálne
slabej
v Topoľčiankach.
matke.
Za povšimnutie určite stojí ocenenie nášho dlhoročného darcu – člena
Krv je tekutina, ktorá sa nedá nijakým spôsobom vyrobiť.
MS SČK p. Štefana Broja dňa 4. Neexistuje žiadny chemický proces ani žiadna cesta, ako by sa
k nej mohol lekár dopracovať.
5. 2016 v PrimaJediným zdrojom je len darca.
ciálnom paláci
v Bratislave jed- Každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov sa tým darcom
ným z najvyšmôže stať a môže tak darovať kus seba. Priveďte aj svojich
ších
ocenení
známych, ktorí sa chcú pridať k nám. Budete srdečne vítaní.
ČK- Plaketou
MS SČK Topoľčianky
Doc. MUDr.Vladimíra Krišla CSc. a následné poďakovanie a veríme, že sa
prijatie nášho darcu preziden- nájdu i ďalší, ktorí majú chuť a
tom SR p. Andrejom Kiskom.
vôľu napĺňať naše červenokrížPreto patrí všetkým tým, ske idey.
ktorí priložili ruku k dielu veľké Mgr. Eva Chrapková za MS SČK

Prázdninovú kvapku krvi,
21. augusta 2017
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Zo zápisnice z devätnásteho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného 22. novembra 2016
V bode č. 1. a 2.) Procedurálne časti
V bode č. 3.) Rôzne:
p. Štefčík – odtok dažďovej vody a vozovka na Ul. Hostianska, parkovanie na chodníku Ul. Machulinská, priechod pre chodcov Ul. Hlavná
p. Laktiš – chodník na Machulinskej ulici – doplatili majitelia nehnuteľností z vlastného, parkovisko pred hotelom
Mgr. Barát – v areáli ZŠ sa zrealizoval nový chodník v časti od ihriska
k budove ZŠ, 1. ročník jesenného behu pod názvom Chateau Run
Topoľčianky. Zúčastnilo sa 180 bežcov.
V bode č. 4.) Plnenie rozpočtu obce za 3. štvrťrok 2016 poslanci vzali na
vedomie Za III. štvrťrok príjmy obce 1 579 946 €
V bode č. 5.) Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 – úprava rozpočtu - poslanci schválili. Rozpočet po úprave je vyrovnaný: príjmy = výdavkom =
2 513 659,06 €.
V bode č. 6.) Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017 - poslanci
schválili nasledovne:
OZ FS Topoľnica Topoľčianky
600 €
OZ PARK Topoľčianky
1 000 €
OZ KLUB SENIOROV TOPOĽČIANKY
2 500 €
Slovenský skauting Topoľčianky
500 €
FOTOP-FOTOKLUB Topoľčianky
950 €
Športový klub Topoľčianky
2 000 €
OFK TATRAN Topoľčianky
7 000 EUR
V bode č. 7.) Poslanci schválili výmeny nájomného bytu v 16 - bytovej
jednotke na Ulici SNP 1/B a 1/C a schválenie nového nájomníka
v 16 b. j.
V bode č. 8.) Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 2/2014 - poslanci vyhoveli protestu a predmetné VZN zrušili
K bodu č. 9.) Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 10/2010 - poslanci vyhoveli protestu a predmetné VZN zrušili
V bode č. 10.) Poslanci schválili Plán činnosti hlavného kontrolóra obce
na 1. polrok 2017
V bode č. 11.) Poslanci schválili VZN č. 7/2016 – zrušenie VZN č. 2/2014
a VZN č. 10/2010
V bode č. 12.) Žiadosti občanov a organizácií
Západoslovenská distribučná a.s. - Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien - schválené
Dušan Hudec - žiadosť o zmenu plochy nájmu nebytového priestoru, rozšírenie výmeru na 32 m2 - Dom služieb - schválené
FRADEX stavby s.r.o. - žiadosť o dlhodobý prenájom športového
areálu - odložené
FUN club s.r.o. - žiadosť o odpredaj časti nehnuteľnosti o výmere
72 m2 - schválené
Yuno s.r.o. - prechod práv z Yuno na FRUTTO - schválené
V bode č. 13.) Interpelácie poslancov
JUDr. Gräffová –návrh na opravu chodníkov na Lipovej ulici, ošetrenie korún stromov na Hlavnej ulici
Zo zápisnice z dvadsiateho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného 15. decembra 2016
V bode č. 1. a 2.) Procedurálne časti
V bode č. 3.) .) Rôzne:
p. Štefčík – zmluvy s Tatranom, parkovanie pred detskou doktorkou,
chodník na Machulinskej ulici, Kultúrne leto - keď vystupovali ženy,
podarovať im radšej kvet, osvetlenie priechodu pre chodcov pri fare,
na Hostianskej ulici chodia autá veľmi rýchlo, vybudovať nové chodníky aj na Hostianskej ulici, poprial pekné Vianoce
p. Mašír – parkovanie pri MŠ na Ulici SNP, poďakovanie za pomoc pri
organizácii 45. výročia družby DHZ a SDH Holešov
V bode č. 4.) Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 - poslanci schválili úpravu
rozpočtu. Rozpočet po poslednej úprave je vyrovnaný: príjmy = výdavkom = 2 535 659,06 €
V bode č. 5.) Návrh rozpočtu obce pre rok 2017 – 2019 vrátane programov a stanovisko hlavného kontrolóra - poslanci schválili
Pre rok 2017 sú príjmy a výdavky vyrovnané v sume: 1 637 044 €
Pre roky, ktorých návrh rozpočtu sa berie na vedomie:
Rok 2018: príjmy a výdavky sú vyrovnané v sume: 1 589 000 EUR
Rok 2019: príjmy a výdavky sú vyrovnané v sume: 1 628 000 EUR
V bode č. 6.) Poskytnutie dotácie na záujmové dotácie detí v CVČ pre rok
2017 - schválené
Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na záujmové
vzdelávanie detí v CVČ s trvalým pobytom na území Obce Topoľčianky vo veku od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku vo výške 86,76 € na

dieťa a na rok 2017, t.j. 7,23 € na mesiac
V bode č. 7.) Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa ZŠS na rok 2017 – poslanci schválili
Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa na kalendárny rok 2017
je určená takto:
a) na dieťa materskej školy vo výške : 2 674,32 €
b) na dieťa školského klubu detí vo výške: 125,99 €
c) na potencionálneho stravníka / žiaka ZŠ / vo výške: 137,16 €
V bode č. 8.) Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o miestnych daniach
a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území Obce Topoľčianky - schválené
V bode č. 9.) Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytnutia dotácie z prostriedkov Obce Topoľčianky – poslanci schválili
V bode č. 10.) Návrh dodatku k VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci Topoľčianky a k Trhovému poriadku.
Poslanci schválili doplnenie v bode 1. písm. j/ o povolenie predaja tepelne upravené mäso a mäsové výrobky, údené mäsá a mäsové
výrobky po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín.
V bode č. 11.) Žiadosti občanov a organizácií
FRADEX stavby, s.r.o. - prenájom športového objektu - neschválené
ZsVS a.s., Nitra „ Kanalizácia Obce Topoľčianky“ - žiadosť o nové
schválenie vecného bremena - schválené
Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky - poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 600 € - na účel- všeobecne prospešné služby- neschválené
Ľubica Jonisová, Topoľčianky - odkúpenie pozemku - odložené
V bode č. 12.) Interpelácie poslancov
Ing. Siklienka PhD. - úlohy ohľadom Tatranu - harmonogram nutných opráv budov
Zo zápisnice z dvadsiateho prvého verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného 14. marca 2017
V bode č. 1. a 2.) Procedurálne časti
V bode č. 3.) Rôzne:
p. Orolínová - chodník na Hostianskej ulici - rekonštrukcia
V bode č. 4.) Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2016 - porovnanie majetku obce s inventarizačným súpisom a návrhy na vyradenie poslanci prerokovali a vzali na vedomie
V bode č. 5.) Návrh na použitie rezervného fondu - poslanci schválili
použitie rezervného fondu do výšky 87 000,- €, na: dodávkové
viacmiestne motorové vozidlo, rekonštrukciu miestnej komunikácie
k MŠ Cintorínska, vybudovanie nového chodníka pre chodcov Ul.
Hlavná v časti od Ul. Hrádza po Ul. Vígľašská, vybudovanie nového
chodníka pre chodcov na Ul. SNP v časti od Ul. Mlynskej po MŠ SNP,
rekonštrukciu chodníka na Ul. Lipovej
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – úprava rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. Príjmy = výdavkom = 1 637 560,60 €. Poslanci schválili
V bode č. 6.) Návrh na schválenie poradovníka na 2-izbové byty - poslanci schválili poradovník žiadateľov o voľné obecné nájomné byty na
obdobie do 14.03.2018
V bode č. 7.) Schválenie zmlúv k 8 BJ - poslanci schválili nájomnú zmluva
o prenájme pozemku, na ktorom bude stáť nová bytovka a zmluvu o
budúcej zmluve na bytovku
V bode č. 8.) poslanci schválili právnu formu na spracovanie majetku
obce – areál TJ Topoľčianky - Spoločnosť s ručením obmedzeným so
100 % účasťou obce
V Bode č. 9.) Žiadosti občanov a organizácií
- ZsVS s. s., – Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena poslanci schválili
- Ľubica Jonisová, rod. Mišáková - žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce vo výmere 52 m2 - poslanci schválili
- Vinárske závody s.r.o. - žiadosť o odpredaj obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to časť parcely č. 563 pre novú
trafostanicu - schválené
V bode č. 10.) Interpelácie poslancov
Ing. Roman Kazík - doplnenie Komisie na vysporiadanie pozemkov
o p. Barboru Furdovú.
Zo zápisníc vybral R. Kazík, plné znenie je k dispozícii na OcÚ.
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Beseda s OLYMPIONIČKOU

Cyklomaratón Topoľčianky
Detská tour Petra Sagana
Športový klub Topoľčianky a Obec Topoľčianky pozývajú
všetkých cyklistov na 2. ročník Cyklomaratónu Topoľčianky,
ktorý sa uskutoční v sobotu 9. septembra 2017.
Súťažiť sa bude v kategóriách: - rodinné družstvo, kadeti, juniori,
ženy, muži
Trate povedú Tribečským pohorím, štart a cieľ bude
na Dostihovej dráhe v Topoľčiankach.
Viac informácií nájdete na: www.cyklotopolcianky.sk
Zároveň pozývame všetky deti do 14 rokov na cyklistické
preteky Detská tour Petra Sagana, ktoré sa budú konať
na Dostihovej dráhe v Topoľčiankach
v nedeľu 10. septembra 2017.

Strelecká súťaž v areáli Tatranu

Obec Topoľčianky pod patronátom Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov usporiadali na počesť ukončenia II. svetovej vojny I. ročník streleckej súťaže v sobotu
6. mája 2017 v areáli Tatranu Topoľčianky. Disciplína: streľba zo vzduchovej pušky, vzor Slávia. Spôsob streľby: poloha ležiaceho strelca na
figuríny zo vzdialenosti 10 m. Výsledková listina streleckej súťaže:
Kategória mladší žiaci, žiačky:
1. Partlová Eva, 2. Tencerová Ivana, 3. Rybár Kristián
Kategória staršie žiačky:
1. Šabová Kristína, 2. Cibirová M. Tatiana, 3. Pupáková Anna
Kategória starší žiaci:
1. Šutka Lukáš, 2. Jančo Mário, 3. Kováč Marek
Kategória dospelí:
1. Partl Milan, 2. Poštulková Zuzana, 3. Orlík Gabriel, 4. Schön Jozef,
5. Mesko Juraj 6. Cibira Martin, 7. Tencerová Miriam, 8. Segíň Anton
Mgr. Jozef Schön, riaditeľ pretekov

VÝZVA
Vážení občania. Nadväzujem na článok z novín Naše Topoľčianky č. 3/2016 „ Pripojenie na verejnú kanalizáciu v Obci Topoľčianky“. Uvedený článok podrobne vysvetľuje, že občania obce sú
povinní sa napojiť na verejnú kanalizáciu. Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách a tiež novelizovaný vodný zákon nariaďuje pripojenie na verejnú kanalizáciu v lehotu do 30. 9. 2017.
Občan si pred samotným pripojením sa na verejnú kanalizáciu
musí na obecnom úrade podať žiadosť „Ohlásenie drobnej stavby“
s potrebnými prílohami. Na ohlásenie drobnej stavby môže stavebník zrealizovať kanalizačnú prípojku po dobu 24 mesiacov od
jej vydania. V súčasnosti je vybavenie „Ohlásenia drobnej stavby
- Kanalizačná prípojka RD“ zjednodušené z dôvodu dohody medzi
obcou a ZsVs, a.s. Nitra. Na OcÚ si môže občan vyzdvihnúť aj potrebné tlačivá ZsVs pre pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. Týmto sa snažíme isť v ústrety občanom a ušetriť im čas a finančné
prostriedky.
Na vybudovanie splaškovej kanalizácie v našej obci sme čakali veľmi dlho a verím, že všetci občania si uvedomujú dôležitosť
pripojenia sa a chápu, že týmto prispejú k rozvoju obce, k ochrane
spodných vôd a zvýšeniu zdravia pre ďalšie generácie.
Mgr. Anton Segíň, prednosta OcÚ Topoľčianky

Reprezentovala Slovensko aj na minuloročných LOH v Rio de Janeiro. Kajakárka, ktorej technika jazdy na kajaku je považovaná za jednu
z najdokonalejších. Jej jazda vraj veľakrát pripomína nenápadne sa plýžiaceho hada, výsledný čas v cieli však patrí medzi najrýchlejšie.
Jana Dukátová je úspešná slovenská vodná slalomárka. Do kajaku
sa po prvýkrát posadila, keď mala jedenásť rokov a odvtedy zbiera medaily na divokej vode doma i v zahraničí.
Stretnúť túto športovú osobnosť naživo bolo pre žiakov ZŠ vzácnosťou. Podelila sa s nami so svojimi dojmami a zážitkami z olympiády,
porozprávala nám veľa zaujímavostí zo športovej prípravy i osobného
života. Videli sme naživo jej reprezentačný kajak i prilbu. Beseda bola
doplnená zaujímavými vlogmi a autogramiádou. Záujem detí bol obrovský. Snáď sa pre ne stane pozitívnym vzorom aj inšpiráciou. Možno
z niektorých vyrastú tiež úspešní reprezentanti.
Mgr. J. Barát, riaditeľ ZŠ Topoľčianky

Prehľad počasia
za marec – máj 2017

Marec
Apríl
Máj

Priemerná teplota vzduchu v °C

7,8 °C
9,3 °C
17,2 °C

Vodné zrážky litrov/m²

27,7 mm
66,0 mm
29,0 mm

Teplotne bol mesiac marec teplejší, apríl chladnejší a máj teplejší
v porovnaní s dlhodobejšími teplotami týchto mesiacov.
Zrážkovo boli všetky mesiace veľmi chudobné. Veď napríklad
priemer zrážok v máji za posledných 9 rokov bol viac ako dvojnásobný (65,2 mm).
– M. Šabík –

Nahliadli sme do matriky
marec - jún 2017

Narodili sa:
Tamara Gréta Jokai, rodičia Ing. Miroslava Jokai a Andrej Jokai, Parková
Lucia Baluchová, rodičia Lucia Baluchová a Juraj Baluch, Železničná
Sobáš uzatvorili:
Pavol Dobrota a Mgr. Helena Drienovská, 6. 5. 2017 v Topoľčiankach
Ing. Ivan Cvengroš a Eva Lenčéšová, 3. 6. 2017 v Topoľčiankach
Marek Dubaj a Kristína Zovčinová, 3. 6. 2017 v Topoľčiankach
Maroš Fischer a Katarína Mokráňová, 3. 6. 2017 v Topoľčiankach
Opustili nás:
Vladislav Krajčo, SNP, zomrel 31.3.2017 vo veku 77 rokov
Štefan Janovič, Lipová, zomrel 2.4.2017 vo veku 67 rokov
Anna Bieliková, Kopaničky, zomrela 11.4.2017 vo veku 81 rokov
Vladimír Cigáň, Hlavná, zomrel 19.4.2017 vo veku 60 rokov
Jaroslav Korytár, Hlavná, zomrel 22.4.2017 vo veku 52 rokov
Katarína Kováčová, Partizánska, zomrela 6.5.2017 vo veku 86 rokov
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