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Vážení spoluobčania
Nie je to tak dávno, čo som
sa Vám prihováral v poslednom
vydaní Našich Topoľčianok v roku 2015. Ani sme sa nenazdali a
sme opäť o rok starší. V závere
roka prežívame najkrajšie sviatky – Vianoce. Od nepamäti sa na
ne najviac tešia najmä deti, nakoľko si pod vianočným stromčekom nájdu vytúžené darčeky.
Pre väčšinu dospelých Vianoce predstavujú zázračný čas,
v ktorom sa ľudia snažia byť k sebe milší a vľúdnejší, čas radosti a
pokoja, ktorého je v dnešnom
uponáhľanom svete pomenej.
Vianoce sú predovšetkým sviat-

kami rodiny a domova a sú úzko
späté s dodržiavaním zvykov
a tradícií našich predkov.
V tomto období si intenzívnejšie spomíname aj na svojich
blízkych, vzdialených od svojich
domovov a taktiež na tých, ktorí
už žiaľ nie sú medzi nami. Mnohé miesta pri štedrovečernom
stole, kde ešte nedávno sedávali naši najbližší, zostanú prázdne,
avšak v našich mysliach zostanú
navždy s nami.
Počas vianočných sviatkov
nerozmýšľame len o sebe,
o vlastných radostiach a vlastnom šťastí, ale aj o tom, čo po

Vianoce
„Dnes sa nebesia stali medom
tečúcim pre celý svet“ – píše kňazský breviár. Je to denník Cirkvi,
ktorý opisuje myšlienky a nálady
každého dňa, spomienky na dobrodenia Božie. Štyri nedele adventu počúvame prosby starého zákona: „Rosu dajte nebesia, oblaky
pršte spravodlivého, nech vypučí
zem a vydá Spasiteľa...“
Dnes nás vianočné piesne volajú: „Do mesta Betlehema pospiechajme...“ Ovešaný stromček
znamená svet obdarený Božou
láskou. Kniha múdrosti píše: „Kým
všetko objímala hlboká tichosť
a noc vo svojom rýchlom behu
došla do polovice svojej cesty,
všemohúce tvoje slovo zostúpilo
z kráľovského trónu...“ Sv. Pavol
apoštol volá: „Keď Boh neušetril
svojho syna, ale ho vydal za nás...,
akože by nám s ním nebol všetko
daroval?“
Najväčší dar Vianoc je vyjadrený slovami samého Krista: „Veď
Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna...“ Prorok
Izaiáš predpovedal tento dar:
„Chlapček sa nám narodil, syn
nám bol darovaný.“ Mnohí zbierajú fotografie s autogramom. Boh
nám nedaroval neživú fotografiu,
ale Krista, ktorý je „obrazom neviditeľného Boha“.
Vianoce sú zjavením Božej lásky voči nám. „Zjavila sa milosť Boha, nášho Spasiteľa všetkým ľuďom. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami...“
Koho obdarúva Betlehemské
Dieťa? Boh zostupuje v podobe
dieťaťa. Mohol prísť ako vojvodca,

politik... On si vybral cestu bezmocného dieťaťa. Tým nesmierne
obdaril každé dieťa. Zo svätožiare
Betlehemského dieťaťa padajú lúče na všetky deti. Od Betlehema je
dieťa svätým darom, je pod ochranou Boha, anjelov, je symbolom
Božej lásky. Kristus sa s ním stotožňuje. „Kto prijme jedného z týchto
maličkých, mňa prijme...“ Preto
Kristus je hrozbou pre všetkých
nepriateľov detí. Že detstvo je také
krásne, je to preto, že Syn Boží sa
sám stal dieťaťom, človekom.
Božské dieťa sa predstavuje
svetu na rukách matky Márie. Jej
patrili prvé slová o splnení nádejí
celého ľudstva. Jej patrili prvé slová vďaky a lásky od Syna Božieho.
Ježiš svojou úctou a poslušnosťou
voči svojej matke vyzdvihuje ženy
– matky z ponižujúceho položenia, ktoré mali v pohanskom staroveku.
Ženy mohli byť nanajvýš otrokyne, služobnice, predmetom zábavy svojich pánov. Svet s hanbou sa musel pozrieť ako na ženu
pozerá Boh. Tí, čo sa prišli pokloniť
Betlehemskému dieťaťu, nemohli
pri ňom nevidieť jeho matku.
Kristus prišiel na svet
uprostred rodiny. V rodine sa pripravoval na svoje mesiášske poslanie. Rodina – manželstvo má
Božský pôvod. V raji Boh ustanovil
manželstvo, rodinu. V tej dobe
bola rodina na úpadku. On ju pozdvihol a rehabilitoval rodinný
život. Tridsať rokov žil vo svojej
rodine. To sú pravé Vianoce, keď
sa rodiny schádzajú a chcú byť
pospolu. Nebeský hosť nezabu-

sebe človek zanechá. Nie sú
nám ľahostajné osudy iných ľudí. Máme príležitosť zamyslieť
sa, bilancovať končiaci rok, prehodnotiť skutky i nenaplnené
sľuby. Aj na to sú vianočné
sviatky.
Chcem využiť tento priestor
a poďakovať sa všetkým svojim
spolupracovníkom - pracovníkom obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva
i členom komisií pri obecnom
zastupiteľstve za pomoc, podporu a dobrú spoluprácu v roku
2016. Taktiež sa chcem poďakovať členom redakčnej rady Našich Topoľčianok za vytrvalosť
a nadšenie pri tvorbe jednotlivých vydaní tohto periodika.

Milí spoluobčania, na záver
môjho príspevku Vám chcem
zaželať predovšetkým pokojné
vianočné sviatky prežité v kruhu svojich najbližších a deťom
želám splnenie ich najtajnejších želaní a snov, aby si pod
vianočným stromčekom našli
svoj vysnívaný darček. Osobne
chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a zaželať im
skoré uzdravenie. Som presvedčený, že aj táto slávnostná
vianočná atmosféra im k tomu
pomôže.
Prajem Vám všetkým šťastné, veselé a požehnané sviatky.

dol na robotníka, pracujúceho
človeka. Jeho osobe dal česť
a dôstojnosť, jeho práci ohodnotenie, nárok na spravodlivú mzdu,
jeho mozoľom uznanie. Sv. Jozefa, robotníka si zvolil za svojho
živiteľa a pestúna. A sám tridsať
rokov pracuje ako tesár, robotník.
Preto človek čestne pracujúci nemá zabudnúť, kto je jeho najväčší
ochranca a dobrodinca.

Pri svojom príchode pamätá
na celú ľudskú spoločnosť. Zmieril
ľudstvo s Bohom, ale aj človeka
s človekom. Pri jasličkách nastáva
zmierenie ľudstva. Anjeli nad Betlehemom spievajú: Sláva Bohu na
výsostiach a pokoj ľuďom dobrej
vôle a tak nám ukazujú ako prepojiť slávu, úctu a poslušnosť Bohu
s pokojom medzi ľuďmi na zemi.
Jozef Daško, správca farnosti

Z fotoarchívu Paľa ČEPČEKA, BEST FOTO

Juraj Mesko, starosta obce
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Sme starý národ, ale mladý štát ...
1. septembra 2016 uplynulo
24 rokov od vzniku dokumentu
„SLOVENSKÁ ÚSTAVA“. Túto historickú udalosť si vtedy pripomenul MO MS stretnutím na
historickom mieste VRCHHORA.
Prítomných bolo za dva autobusy
záujemcov za účasti p. kanonika
E. SCHEIMERA a p. organistu J. VALÁBKA s harmonikou.
Príležitostný príhovor k významnej
historickej
udalosti
predniesla preds. MO MS Anna
Lukáčová. Zhromaždenie sa
konalo v priestoroch rozpadnutého kostolíka SV. MICHALA.
Stáli a až dodnes stoja len obvodové múry kostolíka a uprostred vyrástla košatá lipa. Uvedený
príhovor vážnou poznámkou
doplnil vtedajší riaditeľ SLOV. ARCHEOLOGIC-KÉHO ÚSTAVU (SAV)
PhDr. Alexander Ruttkay: „Máme
konečne SLOVENSKÚ KRÁĽOVNÚ
ZÁKONOV – ÚSTAVU SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Ústava bola
odhlasovaná 1. septembra 1992,
na Bratislavskom hrade podpísaná 3. septembra 1992. PhDr.
Ruttkay nám vtedy priblížil zaniknuté hradište na MICHALOVOM
VRCHU z 11. - 13. storočia. Bežný
turista by si len ťažko všimol to, čo
nám bolo odkryté (rozložité hradby, cisterna na vodu, ...), veď náš

sprievodca v týchto priestoroch
konal archeologický výskum.
A tak sa dostávame k pojmu – starý národ. Z histórie
poznáme výraz SAMOVA RÍŠA.
Tá vznikla na území dlhú dobu
osídlenom slovanskými kmeňmi,
ktoré boli neustále ohrozované
kočovnými kmeňmi – najmä
AVARMI. Slovania žili na území
stredného toku Dunaja, teda aj
na území dnešného SLOVENSKA. Na obranu Slovanov proti
nájazdom Avarov sa postavil
FRANSKÝ KUPEC – SAMO. Svojou autoritou sformoval územie
zvané SAMOVA RÍŠA, ktorá existovala v rokoch 623 – 659. A tu
musím pripomenúť, že pri archeologickom prieskume na nádvorí NÁŠHO ZÁMKU v roku 1990
boli v hĺbke nájdené historické
artefakty dokazujúce slovanské
osídlenie v 6. storočí (Samova
ríša). Prieskum konal PhDr. MATEJ
RUTTKAY – súčasný riaditeľ SAV.
Štafetu prítomnosti Slovanov –
Slovienov – Slovákov niesli naši
predkovia v stredoveku na našom
území v období feudalizmu. Toto
zria-denie takmer po tisíc rokoch
skončilo v roku 1918 zánikom
Rakúsko-Uhorskej
monarchie,
ktorú tvorili mnohé národy, teda
aj Slováci. Od tej doby sme re-

publikou, ktorá mala najrôznejšie
formy.
Súčasný náš štát SLOVENSKÁ
REPUBLIKA
vznikla
1.1.1993. Reprezentujú nás doma
i v zahraničí VÝSOSTNÉ ZNAKY:
štátny znak, štátna vlajka, štátna
zástava, štátna pečať. Vytvorili sa
štátne orgány. Hneď po vyhlásení
Slovenskú republiku uznalo 91
štátov a do ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV sme boli prijatý
už 19. januára 1993 ako 180-ty
členský štát.
Nasledovali ďalšie udalosti:
- Slovenská mena – slovenské peniaze, začali platiť už
8. februára 1993
- vstup do NATO – Severoatlantická aliancia, 20. apríla 2004
- vstup do EURÓPSKEJ ÚNIE –
1. mája 2004
- členstvo do SCHENGENU –
voľné cestovanie v rámci štátov
EÚ, 21.decembra 2007
- prijatie EURÓPSKEJ MENY
EURO – 1. januára 2009
Na základe uvedených historických faktov sa SR v roku 2016
na obdobie od 1. júla do 31. decembra stala sídlom PREDSEDNÍCTVA EÚ. Konajú sa u nás rôzne
konfe-rencie EÚ z hľadiska politic-kého i ekonomického. Zatiaľ
najvýznamnejšie zasadnutie sa

konalo 16. septembra 2016 „NEFORMÁLNY SUMMIT LÍD-ROV EÚ“
za účasti prezidentov a premiérov
z 27 štátov EÚ. Nezúčastnila sa už
Veľká Británia – brexit. Zasadnutia sa konali v Bratislave na BRATIS-LAVSKOM HRADE, v REDUTE
a v iných priestoroch.
Teda keď si uvedomíme prierez našou takmer 1500 ročnou
neľahkou históriou, vyslovme
prianie: Nech naše Slovensko
v súčasnej nevyspytateľnej situácii, ktorá vládne v Európe, sa
stane známe v tom najlepšom
zmysle slova a rozhodnutia, ktoré vzídu zo zasadaní
konaných EÚ u nás nech
poslúžia k šťastnej budúcnosti
obyvateľov žijúcich na našom
kontinente i na celom svete.
- Anna Lukáčová -

Seniorske okienko
Milí priatelia, svätá Matka Tereza povedala zaujímavú myšlienku: „Usiluj sa, aby ľudia po
stretnutí s tebou odchádzali vždy
šťastnejší“. Môžete si povzdychnúť: Ľahko sa to povie, ťažšie žije.
Stretnutie stojí čas, námahu
a často i straty. A tiež môže človeka rozladiť, roztrpčiť. Avšak
stretnutie môže mať aj krajšiu podobu. Napríklad chvíľka s priateľmi, či posedenie so známymi,
s rovesníkmi.
A práve takéto chvíle mám na
mysli. Chcem sa s Vami podeliť
o milé stretnutia, ktoré sme v klube seniorov absolvovali. Tak teda
na chvíľu zastavme čas a vráťme
sa na začiatok roka 2016 a pripomeňme si pekné akcie, kde sme sa
my, seniori dobre cítili.
Január sme mali voľný. Každý
ešte spomínal na Vianoce a dojedal oblátky a medovníčky.
Prvé stretnutie bolo vo februári, kedy sa v kultúrnom dome
prihovorila prítomným naša rodáčka MuDr. Jana Mrázová. Rozprávala zaujímavo o živote a chorobách. Ľuďom sa to páčilo. Potom nasledovala tombola a šišky.
Veď boli fašiangy.
V marci bola výročná hodno-

tiaca schôdza. Členovia si vypočuli správu o hospodárení, plány na
budúci rok.
Nasledovalo výborné pohostenie, ktoré už tradične pripravili
ženy v kuchyni.
V apríli sme sa stretli zase
v kultúrnom dome. Na programe
bola prednáška Ing. Ivana Lukáča,
ktorý nám pútavou formou priblížil časť histórie Topoľčianok.
V máji sa konal autobusový
zájazd. Prvá zastávka bola v múzeu v Topoľčanoch, ďalšia v Uhrovci, prehliadli sme si pamätné izby
Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Tiež sme si prezreli Puškinovo múzeum v Brodzanoch. A ešte
Jankov vŕšok. Tu bola zachytená
novodobá história z druhej svetovej vojny. Bola som celý deň milo
prekvapená záujmom ľudí. Pozorne si vypočuli prednášky a trpezlivo si prezreli všetky exponáty.
Skutočne sa nemusíme za našich
seniorov hanbiť. Záver bol už tradične na Kostríne.
Júnová akcia patrila celodennému výletu na Drozdovo. Aj tam
bola pohoda. Jedni išli na Inovec,
iní na hríby a na liečivé bylinky,
ďalší debatovali pri kávičke, na
obed guláš, prechádzky, popo-

Z fotoarchívu Miroslava Mihalika, FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky

ludní chvíľka venovaná tichej
modlitbe pri Jaskynke Panny Márie, mariánske piesne... Potom
opekačka, pesničky pri harmonike, pivo zo súdka.
V auguste sme sa stretli v Penzióne pod kalváriou u p. Vlčka.
Krásne prostredie, veľa kvetov,
výborný guláš a ešte lepšia huspenina. A hlavne výborná pohoda.
Na harmonike hral Ing. Alojz Švec.
Nádherný výlet sme zažili
v septembri. Cesta viedla cez Trenčín na Skalku. Starý kláštor na vysokej skale. Úžasná atmosféra minulosti. Aj tajomstvá ukryté v zrú-

caninách.
Výborný
výklad
sprievodcu. Pohladenie duše...
A to nebolo všetko. Nasledovala
„nová Skalka“ – krásny kostolík,
ticho, svätá brána, ruženec, piesne
a znova tichý pokoj v dušiach prítomných. Bola som nadšená!
Ďalšia zastávka bola v Lednických Rovniach. Do sklární sme sa
nedostali z bezpečnostných dôvodov, (vraj sme už starí, aby sme
si dáko neublížili), ale v podnikovej predajni sme si nakúpili krásneho skla. Cesta potom viedla cez
Žilinu do Rajeckej Lesnej, kde nás
(pokračovanie na str. 3)

3

Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie VI.)
Alžbeta Rákoczi de Felsövadász (Rákoczi Erzsebet,
*16.11.1654 Zborov, +8.11.1707
Novi Dvori Klanječki v Chorvátsku), grófka a dedička viacerých panstiev, do ktorých patrili
aj Topoľčianky a hrad Hrušov.
Dievča. Je to dievča! Šťastní
Ladislav a Alžbeta so slzami
v očiach pozerali na drobné
plačúce novorodeniatko, ktoré
prišlo na svet do chladného
novembrového rána. Bolo to
v Zborove, na makovickom
panstve, roku Pána 1654. Maličká
Alžbetka, ako ju po matke pomenovali, sa mala k svetu a rástla
ako z vody. Vymodlenej dcérke sa
rodičia venovali, matka ju vychovávala vo viere a otec k samostatnosti. Zaľúbila si rodný Šariš plný
lesov a nekonečných lúk a polí,
po ktorých tryskom cválali kone,
veľa s rodičmi cestovala a rýchlo
sa učila. A keď sa jej blížil siedmy
rok života, do ich rodiny zavítalo
šťastie po druhýkrát. Narodila
sa jej sestrička, malá Barborka
(*1661). Alžbetka sa tešila, chodila sa na ňu pozerať a plánovala,
ako sa budú spolu hrávať. Detský
sen však uletí a už ho niet, neveľa
bolo aj tej radosti. Barborka bola
veľmi slabá a jej srdiečko prestalo
biť ešte skôr, ako spravila prvý
krôčik. A akoby nešťastia nebolo
málo, do roka opustilo podlomené zdravie aj mamičku, ktorá
v lete roku 1663 po ťažkej chorobe

zomrela. Mladý Ladislav stratil
ženu aj dcéru. Vo veľkom žiali
nedokázal zostať doma, kde mu
každý kút pripomínal spoločne
strávené chvíle a prihlásil sa do
armády. Alžbetka plakala celú
noc, keď jej otec na jar odchádzal
do boja proti Turkom. Mala
strach, cítila, že nešťastie ešte
neopustilo ich dom. Ladislav sa
nikdy nevrátil z bitky pri Veľkom
Varadíne, kam odišiel brániť zem
pred nepriateľom. Padol pod tureckou šabľou, 17. mája 1664.
Malá Alžbetka mala deväť
rokov a už zostala sama ako prst.
Na taký osud nebola pripravená
a nerozumela, čo sa deje. Našťastie
sa o jej osude dozvedela príbuzná
teta Žofia, ktorá bola vdovou po
otcovom bratrancovi Jurajovi II.
Rákoczim a úbohej siroty sa ujala.
Žofia bola energická a duchovne
založená a malú Alžbetku vychovávala rovnako. Musela sa rýchlo
naučiť čítať a písať, aby mohla
hospodáriť s rozsiahlymi majetkami, ktoré zdedila po rodičoch.
Rada jazdila na koni, na ktorom
sa cítila slobodná a voľná. Teta
Žofia však ako vdova poznala
nebezpečenstvá, ktoré Alžbetke
hrozili. Jej majetky budili závisť
v nejednom uhorskom rode
a túžba po bohatstve plodí podlé
plány, ktorých obeťou sa Alžbetka
ľahko mohla stať. Žofia preto trvala na tom, že dievča sa musí čo
najskôr vydať, a tak jej urýchlene
hľadala manžela.

Seniorske okienko
(dokončenie zo strany č. 2)
zaujal majestátny drevený betlehem. Záver zasa na salaši Kostrín.
V októbri sme sa stretli v kultúrnom dome z príležitosti úcty k
starším. Pozdravil nás pán starosta a v kultúrnom programe sa
predstavila Folklórna skupina
Skerešovanka z Obýc. Nasledovalo bohaté pohostenie.
V novembri sa už tradične
stretávame na batôžkovom posedení. Znamená to, že kto si čo
v „batôžku“ donesie, to si aj zje.
K dispozícii je káva a čaj. Tohto roku deti predviedli zaujímavú scénku. V ďalšom bode programu nás
veľmi milo prekvapili Ing. Ivan
Lukáč a Ing. Vladimír Lukoťka. Na
videoprojekcii nám predstavili
park s malebnými zákutiami, zaujímavými stromami a úžasným
vodným systémom, ktorý nám
môže závidieť celá Európa. Posledným bodom bola bohatá
tombola.
Chcela by som v mene všetkých topoľčiančanských seniorov
poďakovať starostovi obce p. Ju-

rajovi Meskovi a obecnému zastupiteľstvu za ústretovosť, ktorú
nám venujú a za perfektnú starostlivosť po finančnej stránke.
Tiež ďakujem „dievčatám“ z knižnice, ktoré nám ochotne pomáhajú pri všetkých akciách.
A zase sme o rok starší. Hodiny
a minúty sa nám doslova presýpajú pomedzi prsty. Nepremrhajme
vzácny čas tu na Zemi len tak bez
radosti v srdci. Nech je akýkoľvek
krátky, stále sa dá využiť naplno.
Uchovajme si čo najviac príjemných spomienok.
A čo na záver ? Ešte sa tešíme
na vianočné posedenie – stromček, horiace svetielka na stoloch,
vôňu ihličia, pocit radosti a tichého šťastia, atmosféra pokoja a Tichá noc.
Pozdravujeme Vás mojím najmilším vinšom.
Podúva z chotára,
srdce sa otvára,
zvonček sa ligoce,
veselé Vianoce.
Marta Mrázová

Vhodným sa ukázal byť Adam
Erdödy, ktorý bol v tom čase
kapitánom pohraničnej pevnosti
Petrinja v Chorvátsku. Adam bol
od Alžbety o šesť rokov starší
a mladej Alžbete bol sympatický,
rýchlo si padli do oka. Bol v jej
očiach hrdinom a jeho zapálenie
pre boj proti Turkom jej pripomenulo otca. Nezadlho sa mladí zasnúbili a veľká svadba sa konala
4. februára 1668 na Šarišskom
hrade. V náručí milovaného muža
bola Alžbeta šťastná a medové
dni po svadbe boli azda najkrajšie
v jej živote. Adam sa na ňu díval
zamilovaným pohľadom a celý
svet akoby vtedy na chvíľu zastal
a dožičil jej odopieranej radosti.
Šťastie sa však vždy rýchlo pominie, je ako život osviežujúci
vánok, ktorý dlho netrvá. Adama

povolali späť do Petrinje, statočný
kapitán im v boji chýbal a do
Alžbetinho života sa opäť vkradla
zlá predtucha. Nechcela ho pustiť
- no rozkaz je rozkaz. Mladý ženích
sa vydal na juh a po pár týždňoch
prišiel posol so správou, že Adam
24. februára padol v boji. Alžbetu
tak opäť nemilosrdne osud zasiahol a opäť zostala sama. Turecký nepriateľ vzal muža jej
srdcu blízkeho po druhýkrát. Len
štrnásťročná Alžbeta stála na
začiatku života, primladá na to,
aby už bola vdovou. A nemala ani
potuchy, čo všetko pre ňu život
ešte pripravil...
(pokračovanie v budúcom čísle)
Pavol Bobok, historický klub
združenia Park Topoľčianky

Rodinná univerzita
- kde sa nachádza, kde sa dá na nej študovať? Presné miesto –
geografické sídlo – nemá. Skôr by sme jej lokalitu a obsah našli v histórii, v histórii nám najbližšej, v histórii našich rodín.
Je doba, keď začíname pátrať po rodinných koreňoch, po predchádzajúcich generáciách, po našich predkoch, o ktorých nemáme
ani tušenia. Mnohí sú už na cintoríne, majú tam vyryté meno, dátum
narodenia, úmrtia ..., ale kde sa dozvieme o ich rodičoch?
Nuž, existujú „archívy“ – ustanovizne, zaoberajúce sa úschovou
dokumentačných materiálov (listín, písomných pamiatok, rodných
listov... ). A tu je zdroj, kde môžeme spoznať svoj „rodokmeň“ po otcovi i po matke. Dnešná technika – internet – nám umožní, že spoznáme skutočnosti, nad ktorými „žasneme“.
To všetko však je poznanie minulosti z dokumentov – nič citové!
Máme však aj zdroje živé, veľmi vzácne, nevyužívané, ba zanedbávané. To je kontakt so žijúcimi starými rodinnými príslušníkmi – s babkou, s dedkom... Príde deň „ KEĎ ODÍDU DO VEČNOSTI“, viac neprehovoria, zoberú so sebou všetky zážitky, spomienky na život v ich
mladosti, na spoločenské zriadenia, na obdobia vojen, mieru, na životnú úroveň, v ktorej žili, ako sa k sebe správali generácie ... Toto
všetko nám žiaden film nenahradí, lebo ten nebude o našich rodinných – pokrvných predkoch.
Blížia sa Vianoce a Nový rok, kedy sú rodiny viac pohromade.
Využime tento vzácny čas na upevnenie, poznanie sa, prejavy lásky a vzájomného porozumenia.
A tu je odpoveď na otázku: „Kde je RODINNÁ UNIVERZITA“. Je doma, v rodinných vzťahoch a živom medzigeneračnom kontakte. Čerpajme z tohto „nenahraditeľného zdroja, kým je čas“.
- Anna Lukáčová -

Spomienky na detstvo
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45. výročie založenia dohody o nadviazaní priateľstva a spolupráce
medzi DHZ Topoľčianky a SDH Holešov
mi listami a upomienkovými
predmetmi. Po slávnostnom
programe nasledovala prehliadka
zámku a slávnostný obed. V popoludňajších hodinách nás zapriahnuté kone z Národného žrebčína
povozili po našom parku a navštívili sme Poľovnícky zámok, kde
sme absolvovali prehliadku
priestorov. Program sme ukončili
v priestoroch kaštieľa ochutnávkou vín z Vinárskych závodov
s odborným výkladom. Pri pohári
dobrého vína si pamätníci oboch
Písal sa 9. júl 1971 a pri návšteve hasičov z Holešova v Topoľčiankach sa uzatvorila dohoda
o priateľstve a spolupráci medzi
hasičskými zbormi Mesta Holešov
a Obce Topoľčianky.
V prvú novembrovú sobotu,
5. novembra 2016, sme si pripomenuli na slávnostnom akte obnovy podpisov 45. výročie našej
družby. Slávnostný akt sa konal
v historických priestoroch Zámku
Topoľčianky pod kupolou. Z Holešova sme privítali šestnásťčlennú
delegáciu zastúpenú predstaviteľmi mesta a členmi hasičského
zboru. Slávnostný program začal

o 10:00 hod. za prítomnosti dychovej hudby Podhrušovan, ktorá
na úvod zahrala štátne hymny.
Nasledoval slávnostný príhovor
starostu Obce Topoľčianky pána
Juraja Meska, prihovoril sa nám
starosta Mesta Holešov Mgr. Rudolf Seifert, predseda DHZ Topoľčianky Mgr. Martin Cibira, starosta
SDH Holešov Petr Šidlík a príhovory uzavrel poslanec NR SR Mgr.
Marián Kéry. Slávnostným aktom
obnovy podpisov predsedov, veliteľov a starostov sme spečatili
družbu medzi oboma organizáciami. Členovia oboch delegácií
sa vzájomne obdarovali Pamätný-

3. miesto: Ing. Jozef Haspra, kolekcia zeleniny
Odborná komisia okrem toho
udelila 24 pestovateľských uznaní
za jednotlivé exponáty.
Výstava bola obohatená o expozície výtvarných prác a ozdobených tekvičiek žiakov ZŠ v Topoľčiankach a MŠ v Topoľčiankach, Ulica SNP a Cintorínska,
expozície Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach, Ing. Ivana Rubaninského zo záhradného centra v Zlatých Moravciach, Ing. Michala
Siklienku, Martiny Kuklovej a Jána
Laktiša. Výstavu spestrila aj expozícia bonsajov Ing. Pavla Staroviča, Anny Starovičovej, Ing. Juraja
Džundu a Ing. Anny Džundovej.
Za všetky tieto expozície boli udelené ďakovné listy za účasť na výstave ovocia, zeleniny kvetov
a okrasných kríkov.
Svojou prítomnosťou na slávnostnom otvorení nás poctili
a ocenenia a pestovateľské uznania odovzdali Ing. Katarína
Kettmanová, členka predsedníctva RV SZZ, Ján Šimek, podpredseda OV SZZ v Nitre a Juraj Mesko,
starosta Obce Topoľčianky.
Chceme poďakovať všetkým
vystavovateľom za prejavenú
ochotu a všetkým, ktorí pomáhali

Mgr. Martin Cibira
predseda DHZ Topoľčianky

Autor foto: Paľo ČEPČEK, BEST FOTO

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov
V dňoch 7. – 10. októbra 2016
sa uskutočnila v Dome kultúry
a služieb v Topoľčiankach výstava
ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov. Organizátorom výstavy, Slovenskému zväzu záhradkárov v Topoľčiankach a Obci
Topoľčianky, sa podarilo pripraviť
pre návštevníkov zaujímavú výstavu, ktorej sa zúčastnilo 50 vystavovateľov s 134 exponátmi
ovocia, zeleniny a kvetov. Odborná komisia pod vedením Ing. Ivana Rubaninského vyhodnotila
jednotlivé exponáty a kolekcie
a udelila nasledovné ocenenia:
V súťaži jabĺk:
1. miesto: Ing. Andrej Hečko, Žlkovce, odroda Pinova
2. miesto: Karol Chren, odroda
Šampion
3. miesto: Jozef Holečka, Hosťovce, odroda Golden Delious
V súťaži hrušiek:
1. miesto: Štefan Kordoš, Žitavany, odroda Pastornica
2. miesto: Štefan Kordoš, Žitavany, odroda Lucasova
3. miesto: Ján Belica, Hosťovce,
odroda Parížanka
V súťaži zeleniny:
1. miesto: Anna Tomanová, kolekcia „Z našej záhrady“
2. miesto: Terézia Kazíková, kolekcia zeleniny

zborov pospomínali na založenie
družby a dlhé roky priateľstva. Na
záver dňa sme sa rozlúčili s družobnou delegáciou.
Chcem sa poďakovať OÚ Topoľčianky, menovite pánovi starostovi Jurajovi Meskovi a členom
výboru DHZ Topoľčianky za pomoc pri zabezpečení a zorganizovaní tohto pre nás všetkých príjemného stretnutia.

zabezpečiť a zrealizovať výstavu.
Pevne veríme, že pre návštevníkov bola výstava príjemným spes-

trením víkendu a možnosťou rozšírenia si vedomostí v oblasti záhradkárstva v našom regióne.
Výbor ZO SZZ Topoľčianky

SVET OKOLO MŇA
Je názov nového školského vzdelávacieho programu, prostredníctvom ktorého naša MŠ na Ulici SNP v Topoľčiankach plní od začiatku
školského roka 2016/17 stanovené ciele vo výchove a vzdelávaní tých
najmenších. Obsahuje rôzne aktivity, ktoré spestrujú deťom pobyt v MŠ
a zároveň upevňujú spoluprácu s rodičmi. Spomeniem niektoré z nich.
Jeseň pani bohatá- vítanie tohto čarovného ročného obdobia v mesiaci
september sa u nás stalo už tradíciou. Vitamínové dni s ochutnávkou šalátov
spojené s veselými piesňami o ovocí, zelenine, zhotovovanie tekvicových
strašidielok ako i návšteva výstavy v miestnom kostole a v kultúrnom dome
zanechali vo všetkých, malých i veľkých nezabudnuteľné zážitky.
MŠ tiež navštívilo bábkové divadlo DÚHA s hrou O neposlušnej mamine. Deti sa v spoločnosti bábok Lenky a Filipa dozvedeli o tom, že ich
detstvo je dôležitým momentom v živote.
Október je mesiacom úcty k starším. Naše pozvanie do MŠ prijali
starí rodičia, ktorých sme potešili kultúrnym programom a malým darčekom. Pri teplom čaji a koláčikoch si zaspomínali na svoje detstvo
a veru mnohým sa pri rozprávaní zaleskla i slza v oku.
V novembri sa v spolupráci s rodičmi našou škôlkárskou záhradou
zas premávali veselé šarkany. Podľa všetkých detí bol každý šarkan vyhodnotený ako najkrajší a najsilnejší.
December je Mikuláš, čo prichádza medzi nás. Dňa 6.12.2016 naozaj
prišiel a doniesol nám sladké balíčky. Veď za poslušnosť sme si ich zaslúžili. V týchto dňoch v našej MŠ vládne predvianočná atmosféra. Vyzdobené triedy, vianočné piesne a koledy nasvedčujú tomu, že o pár
dní sú tu najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
Poprajme si veľa zdravia, lásky a porozumenia, ktoré všetci tak veľmi
potrebujeme. Šťastné a veselé! Mgr. Ľubica Pavková, riaditeľka MŠ
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Kalendár podujatí v Topoľčiankach
Pozývame Vás ...
18. 12. 2016 Skautské Vianoce, veľká sála DKS
22. 12. 2016 Vianočná akadémia detí ZŠ Topoľčianky, DKS
30. 12. 2016 Farský ples, hrá DJ Robo Ondrejka, DKS
31. 12. 2016 Novoročná vatra samostatnosti a silvestrovský
		 ohňostroj, centrum obce
6. 1. 2017 Trojkráľový koncert vokálneho kvarteta Decórum
		 a Cappella Group, o 15:00 hod. v Kostole sv. Kataríny
		Alexandrijskej
7. 1. 2017 VČS DHZ Topoľčianky, DKS
8. 1. 2017 Trojkráľový koncert Maroša Banga, Zrodilo sa svetlo,
		 o 15:00 v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej
14. 1. 2017 Záhradkársko-vinohradnícke posedenie,
		 usporiadateľ ZO SZZ, DKS
21. 1. 2017 Rodičovská zábava, hrá DJ Robo Ondrejka, DKS
29. 1. 2017 Venček žiakov VIII. ročníka ZŠ Topoľčianky, DKS
1. 2. 2017 Detský karneval a súťaže pre deti ZŠ Topoľčianky, DKS
2. 2. 2017 Detský karneval a súťaže pre deti MŠ SNP
		 Topoľčianky, DKS
4. 2. 2017 Vyhodnotenie poľovného roka 2016 s posedením
		 pri hudbe, HS Kvety, DKS
11. 2. 2017 Fašiangová zabíjačka a kultúrny program,
		 centrum obce
12. 2. 2017 VČS Miestneho spolku SČK, DKS
16. 2. 2017 Kollárovci, koncert, DKS
17. 2. 2017 Ochutnávka mladých vín pre vinohradníkov
		 Topoľčianok, DKS
18. 2. 2017 Prednáška, rez a štepenie ovocných drevín
		 a ich chemická ochrana, ZO SZZ, DKS o 17:00 hod.
25. 2. 2017 Fašiangový sprievod obcou s FSk Topoľnica
		 a DH Podhrušovan
25. 2. 2017 Fašiangová zábava, hrá DJ Robo Ondrejka, DKS
28. 2. 2017 Fašiangové posedenie Senior klubu Topoľčianky
4. 3. 2017 Prednáška o pestovaní a ošetrovaní zemiakov
		 a cibuľovín spojená s predajom sadbových zemiakov,
		 cibuľovín a ochranných chemických prípravkov ,
		 ZO SZZ, DKS o 17:00 hod.
5. 3. 2017 VČS, Urbársky spolok, DKS
11. 3. 2017 VČS ZO SZZ, DKS
10. 4. 2017 Starostovská kvapka krvi, DKS
24.-29.4.2017 Výstava a ochutnávka vín, ZO SZZ, DKS

Zhŕňajova nevesta v Topoľčiankach
Spolok divadelných nadšencov pod názvom Divadlo
173 uviedlo 8. 11. 2016 pre žiakov miestnej základnej školy
pôvodný slovenský muzikál
Zhŕňajova nevesta podľa predlohy Ľuby Vančíkovej v obsadení: Peter Kereš, Mária Zlatňanská, Barbora Remenárová,
Patrícia Laktišová, Vanesa Laktišová, Mária Tatiana Cibirová
a Boris Horniak.
Divadlo 173 sa v septembri
stalo súčasťou scénických spolkov Obce Topoľčianky, za čo
sme nesmierne vďační a pripravení reprezentovať dobré meno
obce na rôznych divadelných
festivaloch a podujatiach.
Úspešne sme reprezentovali na
festivale „Tradičné ochotnícke
divadlo“ v Zlatých Moravciach
11.-13.11.2016 v konkurencii súborov z Hliníka nad Hronom,
Konzervatória Topoľčany a divadla f*ACTOR z Liptovského
Petra.
Divákov upútal jednoduchý
príbeh bohatého a skúpeho
gazdu, ktorého zlomí láska k„tej,
čo nič neje“. Samozrejme dej príbehu zasadeného do hospodár-

skeho dvora je okorenený akciami v peci, na lavici či v sude.
Neoddeliteľnou súčasťou
predstavenia sú pesničky, ktoré
herci odspievali naživo na hudbu T.Kečkéša. Poďakovanie súboru patrí aj zvukárovi Vladimírovi Laktišovi, ktorý s nekonečnou trpezlivosťou znášal režijné
maniere a nekonečné opakovanie pesničiek.
Muzikál teraz čakajú zájazdy
po slovenských mestách a obciach, ale súbor Divadla 173 už
pracuje na ďalšej divadelnej komédii. Tentoraz z pera Stanislava Štepku pod názvom „Človečina“. Opäť sa diváci môžu zabaviť
na komédii nevtieravo „radošinskej“ s naživo odspievanými
pesničkami.
Spolok divadelných nadšencov Divadlo 173 ďakuje Obci
Topoľčianky a Základnej škole
v Topoľčiankach za „strechu nad
hlavou“, technickú pomoc pri
produkcii a ústretovosť v riešení
akýchkoľvek problémových situácií.
Peter Kereš
Umelecký a organizačný vedúci
SDN DIVADLA 173

Vianočné zamyslenie
Vôňa ihličia, vanilky, škorice a medu,
vyzdobené príbytky, vianočný stromček, darčeky...
To všetko nasvedčuje tomu, že sa blížia Vianoce,
ten zázračný čas.
Čas, keď aj my dospelí sa na chvíľu stávame deťmi,
čas, keď sme k sebe milší, úprimnejší, ústretovejší...
Vianočný čas je vhodnou príležitosťou na to,
aby sme sa zamysleli a uvedomili si,
že to najkrajšie a najcennejšie,
čo môžeme ľuďom dať,
je v nás samotných.
Vedomie, že ich máme radi,
že nám na nich záleží,
nevyváži ani hora darčekov,
ani stoly plné koláčov.
Jediné, čo sa skutočne počíta
a hreje pri srdci je láska.
Tak ju rozdávajme plným priehrštím
a svet bude krajší - a nielen na Vianoce ...

Svetlo z Betlehema
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Zo zápisnice zo štrnásteho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 8. marca 2016
V bode č. 1. a 2.) Procedurálne časti
V bode č. 3.) Správa o plnení úloh z predchádzajúcich OZ – prerokované
V bode č. 4) Rôzne
Mgr. Haroníková o fungovaní a pôsobení Nitrianskej organizácie cestovného ruchu
JUDr. Haspra – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
p. Pavlík – štádium rozpracovanosti kanalizácie, prípojky, aké pozemky
sa vysporiadali
p. Šabo – kedy bude spustená nová kanalizácia
p. Ožvalda – cyklochodníky – všade stoja autá, cyklisti nemajú kadiaľ
chodiť, stromy na Hlavnej ulici, úprava po kladení kanalizácie, chodník na Ulici Hlavnej od mosta po Kostolnú uličku popri potoku
V bode č. 5.) Schválenie použitia rezervného fondu na investičné akcie
pre rok 2016
V bode č. 6.) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1/2016 – poslanci schválili
V bode č. 7.) Schválenie žiadosti o NFP – projekt „Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy obecného úradu Obce Topoľčianky a jeho zateplenie“ – poslanci schválili
- výšku celkových výdavkov na projekt v hodnote 535 990,22 EUR;
- výšku spolufinancovania projektu Obcou Topoľčianky 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt v hodnote 26 799,51 EUR;
V bode č. 8.) Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2015 – poslanci schválili
V bode č. 9.) Prenájom nebytových priestorov v budove „Domu služieb“
pre Andreu Horváthovú za účelom prevádzkovania kaderníckych
služieb – poslanci schválili
V bode č. 10.) Žiadosti občanov a organizácií
Ravena s.r.o. - odkúpenie pozemku parc. č. 2998/67 v katastrálnom
území Topoľčianky o výmere 429 m2 za účelom vybudovania novej

prístupovej komunikácie - schválený zámer
Ing. Vladimír Lukoťka a manželka - doriešenie pozemku parc.
č. 4635/11 vo vlastníctve obce
Ružena Rybárová - doriešenie pozemku parc. č. 4635/12 vo vlastníctve obce
Peter Beňuš, Marta Harmanová - doriešenie pozemku parc. č. 4635/12
vo vlastníctve obce
Poslanci všetky schválili.
Valach Ľuboš - vybudovanie chodníka na Ulici Hlavnej v časti od Hornej
krčmy po Ulicu Hrádza - poslanci schválili
Marián Chladný - povolenie užívania verejného priestranstva pre umiestnenie letnej terasy pred prevádzkou Pizzeria u Majka - schválené
Yuno s.r.o. - dlhodobý prenájom priestorov so zámerom zrenovovať na
začiatku ich užívania a následne v nich zrealizovať predaj potravín
– poslanci schválili zámer
Kristína Mientusová - zriadenia vjazdu na parc. č. 4638/1 - poslanci
schválili
Radovan Polák - prenájom priestorov za účelom podnikania – Bar Podkova – neschválené
FUN club s.r.o. - žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti parkovacej
plochy - neschválené
Branislav Mesko - výstavba cestnej komunikácie a verejného osvetlenia - odložené
Materská škola, SNP - vybudovanie prístupového chodníka do areálu
materskej školy - schválené a rekonštrukciu ohrady vonkajšej terasy materskej školy- schválené
V bode č. 11.) Interpelácie poslancov
JUDr. Gräffová - vzdanie sa členstva v Komisii pre vysporiadanie pozemkov
Zo zápisnice z pätnásteho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 30. marca 2016
V bode č. 1. a 2.) Procedurálne časti
V bode č. 3.) Rôzne
p. Laktiš – predseda Urbárskeho spolku, vysoká daň z lesných pozemkov
p. Štefčík –kanalizácia a revízne šachty, prechod pre chodcov na Hlavnej ulici, osvetlenie prechodov pre chodcov, ozvučenie cintorína,
čierne skládky
V bode č. 4.) Voľba zástupcu obce do Rady školy pri MŠ SNP
V bode č. 5.) Schválenie členstva Obce Topoľčianky do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu – poslanci schválili
V bode č. 6.) Prenájom majetku obce – nebytových priestorov „Domu
služieb“ pre Yuno s.r.o. , predajňa potravín - poslanci odložili
V bodu č. 7.) Žiadosti občanov a organizácií
Žaneta Beňovičová, zámena nebytových priestorov zákazkového krajčírstva – poslanci odložili
Anna Blažiová, predĺženie nájmu na Ulici SNP č. 9 – poslanci schválili
V bode č. 8.) Interpelácie poslancov - nevyplynulo žiadne uznesenie
Zo zápisnice zo šestnásteho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 26. apríla 2016

KOLLÁROVCI V TOPOĽČIANKACH

DKS, veľká sála
štvrtok 16. február 2017 o 18:00 hod.
Predaj vstupeniek v Obecnej knižnici Topoľčianky (od 19. decembra)
Informácie na tel. čísle 037/630 12 63
Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých, talentovaných
hudobníkov. Svojím hudobným umením zabávajú a rozveseľujú už
mnoho rokov poslucháčov doma i za hranicami Slovenska. Ich živá
hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí na vašej tvári úsmev, nadšenie a dobrú
náladu. Na trhu úspešne pôsobia už od roku 1997 a svojím goralským
temperamentom si získavajú priazeň u mnohých fanúšikov.
Náš tip: Vstupenky na koncert môžete darovať svojim blízkym ako
milý vianočný darček, ktorý obdarovanému prinesie nezabudnuteľný
kultúrny zážitok.

V bode č. 1. a 2.) Procedurálne časti
V bode č. 3.) Rôzne
Mgr. Barát – informoval o zápise žiakov do 1. ročníka
p. starosta – oboznámil s návštevou prezidenta SR pána Andreja Kisku,
ktorý zavítal do Topoľčianok 28. apríla
p. Fialová – informovala o zápise detí do MŠ na školský rok 2016 – 2017
p. Štefčík – na Ulici Hostianskej pozametať, úpravy po výstavbe kanalizácie, križovatka z Ulice Športovej na Ulicu Hostiansku neprehľadnosť
V bode č. 4.) Prerokovanie nájomnej zmluvy na nebytové priestory „Domu
služieb Obce Topoľčianky“ pre Yuno s.r.o. , Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica za účelom prevádzkovania predajne potravín - poslanci schválili
V bodu č. 5.) Prenájom nebytových priestorov v budove „Domu služieb“ – schválenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa Žaneta Beňovičová na priestory v „Dome služieb“ pre prevádzku
krajčírstvo – poslanci schválili
V bode č. 6.) Prerokovanie členstva Obce Topoľčianky v OZ „Asociácia
subjektov cestovného ruchu Topoľčianky“ – poslanci neschválili
V bode č. 7.) Odpredaj majetku Obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa – Ravena s.r.o., pozemok parc. č. 2998/67 - poslanci schválili
V bode č. 8.) Interpelácie poslancov
Ing. Radimír Siklienka PhD. – návrh, aby sme peniaze, ktoré obec získa
odpredajom pozemku použili na odkúpenie pozemkov na Lazoch
(Tatran) - poslanci schválili
JUDr. Gräffová - urgencia na hodiny v centre obce, na Ulici Športová
rešpektovanie „Prejazd zakázaný“.
Zo zápisníc vybral R. Kazík, plné znenie je k dispozícii na OcÚ.
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Expedícia Ukrajina 2016
... aj tak sa dá nazvať výjazd
siedmich členov fotoklubu FoTOP Topoľčianky - Alice Barutiakovej, Pavla Čepčeka, Moniky
Gduľovej, Tatiany Orolínovej,
Jozefa Pažitného, Radimíra
Siklienku a Radimíra Siklienku
mladšieho, ktorí sa dňa 14. 9.
2016 zúčastnili vernisáže- otvorenia výstavy fotografií v Užhorode a svojou vlastnou fotografickou tvorbou reprezentovali
našu malebnú obec, ale aj Slovensko za východnými hranicami Slovenska na Ukrajine.
Vernisáž sprevádzaná príjemnou a priateľskou atmosférou sa uskutočnila v budove
Obecného domu v Uhžorode.
Predseda nášho fotoklubu Radimír Siklienka tu predstavil
FoTOP širšej verejnosti a zároveň mu tu bola odovzdaná jeho
už jubilejná päťdesiata medaila
z medzinárodného fotosalónu.
Nebuďme však takí skromní,
okrem spomínanej vernisáže
sme vo štvrtok 15. septembra
2016 navštívili priestory krásne-

ho Užhorodského hradu, kde sa
konala ďalšia vernisáž prezentujúca slovenskú fotografickú
tvorbu. Konkrétne sme touto
vernisážou otvorili autorskú výstavu nášho predsedu FoTOP
Radimíra Siklienku, ktorý samostatne vystavoval svoje fotografie v zahraničí po prvýkrát.
Počas týchto dvoch dní sme
nasávali atmosféru starobylého
mesta Užhorod a cez hľadáčik
fotoaparátu pozorovali nielen
krásne kostoly či synagógy, ktoré sa tu nachádzajú, ale aj jeho
najrôznejšie zákutia.
Nechodili sme však len po
užhorodských uličkách. Podarilo sa nám nazrieť aj na ukrajinský vidiek, kde sme strávili veľmi
pekné a zaujímavé piatkové popoludnie. Privítali nás tu milí,
skromní a neuveriteľne pohostinní domáci, ktorí nás nasýtili
klasikou - pečené zemiaky
v pahrebe, pravé „kvašáky“, domáci syr, kravské mlieko a ako
dezert čerstvé ovocie zo záhrady. Po prechádzke dedinkou,

Zo zápisnice zo sedemnásteho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 13. júna 2016
V bode č. 1. a 2.) Procedurálne časti
V bode č. 3.) Rôzne:
p. Štefčík – parkovanie automobilov na Machulinskej ulici, chodník na
Ul. Hostianska
p. Rakovský – v objekte pohostinstva „Horná krčma“ a v jeho okolí je
veľký neporiadok
p. Kazíková –oprava lavičky z parku do Kostolnej uličky - poďakovanie
p. Laktišová – na Partizánskej ulici vysoké stromy
p. Mašír –riešiť parkovisko pri MŠ na Ulici SNP
V bode č. 4.) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015 predniesol Ing. Pavkov – poslanci vzali na
vedomie
V bode č. 5.) Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 predložil Ing.
Pavkov
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 671 465,18 EUR bol skutočný
príjem k 31.12.2015 v sume 1 783 261,93 EUR, čo predstavuje 106,69
% plnenie.
Poslanci schválili použitie prebytku rozpočtového na tvorbu rezervného fondu vo výške 172 671,12 EUR a záverečný účet Obce Topoľčianky za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
V bode č. 6.) Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 - poslanci vzali na vedomie
V bode č. 7.) Správa nezávislého audítora za rok 2015 – poslanci vzali
na vedomie
V bode č. 8.) Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2016 – vzaté na vedomie
V bode č. 9.) Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - navýšenie rozpočtu o sumu: 13 500,00 €, z rezervného fondu, rozpočet po úprave 1 769
527,56 € - schválené
V bode č. 10.) Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 –
poslanci schválili
V bode č. 11.) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve Obce Topoľčianky – poslanci schválili
V bodu č. 12.) Návrh na schválenie opakovaného uzatvorenia nájomných zmlúv v 18 bytovom dome – poslanci schválili
V bode č. 13.) Návrh poradovníka na 1 – izbový byt - schválené
V bode č. 14.) Návrh žiadosti nájomníka do 2 – izbového bytu - schválené
V bode č. 15.) Návrh VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpad-

Členovia FoTOP s ukrajinskými priateľmi na vernisáži v Užhorodskom hrade

kde sme mali možnosť takmer
v každom dvore vidieť, ako tu
ľudia žijú a s niektorými prehodiť aj pár slov, sme poďakovali
za nezabudnuteľné pohostenie
a spokojní nasadli do auta a vrátili sa do Užhorodu.
Tam sme príjemne unavení
ľahli do postelí a nasledujúce
ráno vyrazili na cestu späť domov. Predtým sme sa však ešte
rozlúčili s naším hostiteľom Volodimirom Norbom a jeho dcérou Oľou, ktorí nás po celý čas

sprevádzali a sme im za všetky
naše zážitky z Ukrajiny veľmi
vďační.
Za podporu tejto expedície
patrí vďaka Obci Topoľčianky
a Vinárskym závodom Topoľčianky.
Vernisáž našej výstavy si
všimla aj ukrajinská televízia, reportáž si môžete pozrieť na
www.fotop.sk.
Alica Barutiaková
FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky

mi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Topoľčianky schválené
V bodu č. 16.) Schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte
„Domu služieb“ pre Žanetu Beňovičovú, krajčírstvo - schválené
V bode č. 17.) Žiadosti občanov a organizácií
Pizzéria u Majka o povolenie na umiestnenie informačného zariadenia
- schválené
Lekáreň ANIMA A. B. , s.r.o., o predĺženie nájmu - schválené
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vecné bremeno schválené
Dušan Hudec, schválenie nájmu nebytových priestorov v Dome služieb- schválený zámer
Juraj Ježovič, ponuka na pozemky pre realizáciu odvedenia dažďových
vôd - schválené
Dobrovoľný hasičský zbor Topoľčianky, výmena vozidla AVIA 31 - preveriť
Tenceroví, riešenie problému odtokovej vody na Ulici Holešovskej - prerokované
V bode č. 18.) Nevyplynulo žiadne uznesenie

Z fotoarchívu Miroslava Mihalika, FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky
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PRIPOPOJENIE NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU V OBCI TOPOĽČIANKY
V Obci Topoľčianky bola v rámci
stavby „Topoľčianky - Dobudovanie
kanalizácie“ vybudovaná verejná splašková kanalizácia a k jednotlivým nehnuteľnostiam boli vybudované odbočenia s možnosťou pripojenia sa
na verejnú kanalizáciu.
Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách a tiež novelizovaný vodný zákon nariaďuje
pripojenie na verejnú kanalizáciu,
ak je v záujmovom území vybudovaná. V obciach s vybudovanou
kanalizáciou sa žumpy stanú minulosťou. S vydaním novely vodného zákona nastali pre ľudí užívajúcich žumpy a domové čistiarne odpadových vôd nové
povinnosti.
Od 15. januára 2015 sú užívatelia žúmp a všetci tí, ktorí vytvárajú splaškové odpadové vody
povinní dať do súladu so zákonom svoje povolenia a rozhodnutia na užívanie. Zákon uložil lehotu do 30. septembra 2017. Ak tak
užívatelia do tohto termínu nespravia, po tejto lehote povolenia
a rozhodnutia na užívanie žúmp a
domových čistiarní odpadových
vôd strácajú svoju platnosť.
Užívatelia, ktorí nebudú mať
platné povolenie na nakladanie
s odpadovými vodami, sa dopustia
priestupku a odbor starostlivosti
o životné prostredie príslušného
okresného úradu, ktorý tieto
priestupky rieši, môže za tento
priestupok uložiť pokutu od 16 € do
331 €. Pokiaľ priestupok trvá, je
možné pokutu uložiť aj opakovane.

Vo vlastnom záujme Vás preto
prosíme, aby ste neodkladali vybudovanie domovej časti kanalizačnej prípojky a dbali na čo najskorší termín pripojenia Vašej
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
Je potrebné si uvedomiť, že
mnohé žumpy sú netesné a odpadové vody presakujú do podložia
a znečisťujú zdroje pitnej vody vo
Vašej obci.
Apelujeme na Vás, ako občanov Obce Topoľčianky, aby ste
pripojením svojej nehnuteľnosti
na verejnú kanalizáciu zabezpečili ekologickú likvidáciu splaškových odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie, zvýšili ochranu a kvalitu životného
prostredia vo Vašej obci a hlavne
chránili vodné zdroje, ktoré využívate.
Žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu spolu s technickými podmienkami na pripojenie si môžete vyzdvihnúť na
Obecnom úrade Topoľčianky.
Vyplnenú žiadosť spolu s kópiou listu vlastníctva (nie starším
ako 3 mesiace), kópiou katastrálnej mapy a so stavom vodomeru
pri napojení na verejnú kanalizáciu môžete doručiť na adresu našej spoločnosti a to:
- odovzdaním v stredisku ZsVS,
a.s. v Zlatých Moravciach,
Ul. Priemyselná 11,
- odovzdaním v zákazníckom
centre ZsVS, a.s. v Nitre, Nábrežie za hydrocentrálou 4
S vyplnením žiadostí Vám radi pomôžu pracovníčky zákazníckeho centa v Nitre, na telefónnych

Oznam obecného úradu
Od 1. 7. 2016 platí v našej obci Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi (VZN). Dovoľujeme si upozorniť občanov na niektoré dôležité ustanovenia:
- Článok 2 „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“
informuje o povinnostiach pôvodcu komunálnych odpadov
ako aj o zákazoch.
- V článku 5 „Systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu“ bod 3. stanovuje
pre domácnosť počet nádob
na zber zmesového komunálneho odpadu v závislosti od
počtu jej členov nasledovne:
Rodinné domy
- 1 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba pre 1-4 členov domácnosti
- 2 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 240 l zberná

nádoba pre 5-8 členov domácnosti
Bytové domy
- 1 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba pre 1-4 členov domácnosti
- 2 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 240 l zberná
nádoba pre 5-8 členov domácnosti
- 1100 l zberná nádoba pre 10 bytov
- Článok 6 „Systém triedeného
zberu a prepravy komunálnych
odpadov“ stanovuje, pri ktorých odpadoch je občan povinný zapojiť sa do triedeného
zberu. K tomu má vám pomôcť
aj leták, ktorý máte vložený
v tomto čísle novín.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná
o rozsiahly materiál, odporúčame
vám, aby ste sa oboznámil s celým
znením VZN, ktoré nájdete zverejnené na webovej stránke obce,
alebo môžete doňho nahliadnuť
na obecnom úrade.

číslach 037/6949 248, 249 - pre
domácnosti, na telefónnom čísle
037/6949 260 - právnické osoby
a podnikatelia prípadne e-mail:
zc.nitra@zsvs.sk

Technické informácie ohľadom pripojenia Vám budú poskytnuté na tel. 037/69 49 501
prípadne e-mail: helena.szomorova@zsvs.sk.

„Náš park“
Tento rok som o „Našom parku“ ešte nič nepísala, a tak napíšem aspoň ku koncu roka. V roku
2013 som písala o tom, čo má Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY v pláne. Keď som si dnes
tento článok prečítala, ani sa mi
nechce veriť, čo sa odvtedy v parku zmenilo. Všetko, čo sa nám vtedy javilo ako sen, je dnes skutočnosť. Najväčší problém bolo dovedenie vody do povrchového
systému. To sa nám podarilo
a dnes vlastne opravujeme jeho
parkovú časť od kaplnky smerom
k pávom položením nového podkladu, aby voda pekne stekala po
kameňoch do nižšie položených
miest v parku. Dnes som si bola
v parku zabehnúť a tiež„skontrolovať“ stav prác na vodnom systéme.
Práca, ktorá je dodnes vykonaná,
vyzerá krásne a už sa teším, keď sa
celý systém naplní ako to bude vyzerať. Veď „Náš park“ bez vody by
určite nebol taký atraktívny ako
s vodou.
Pred tromi rokmi som snívala
o labutiach, dnes aj keď len jedna
pláva po Labuťom jazierku spolu
s kačkami. O pávoch som vtedy ani
nesnívala, dnes sú skutočnosťou.
Tento rok sa nám do rybníka pri
kaplnke nasťahovalo väčšie množstvo divých kačiek, ktorých zafarbenie, hlavne káčerov, je očarujúce. Z kačičiek majú najväčšiu radosť malé deti, ktoré kačičky
s veľkou radosťou kŕmia. A tak
chlieb, ktorý končil veľakrát v kontajneroch , teraz slúži dobrému
účelu a deti tak od malička vedia,

kde možno nadbytočný chlebík
použiť.
Najkrajším obdobím v „Našom
parku“ je určite jeseň. Jeseň je však
aj obdobím, kedy OZ má oveľa viac
práce ako po celý rok. Na jeseň totiž opadáva lístie zo stromov a padá do rybníkov a čo je najhoršie aj
do celého vodného povrchového
systému, čím sa systém upcháva
a voda prestáva tiecť. Aby sa tak
nestalo, občianske združenie zabezpečuje svojimi členmi každodenné prečistenie vodného systému a to od Veľkého rybníka až po
rybník pri kaplnke. Za túto nie
ľahkú prácu sa chcem všetkým členom , ktorí sa na čistení podieľajú,
poďakovať. Samozrejme bez nároku na odmenu.
V roku 2013 som môj príspevok končila želaním, aby sa do nášho parku sa vrátilo všetko to, čo si
pamätám, keď som do parku chodila s mojím starým otcom. Dnes
môžem napísať, že vlastne všetko
tam už je. Teraz už bude potrebné
len to, aby sme si všetko to, čo tam
máme, udržali a aj ten zvyšok odpadkov, ktorý sa tam občas objaví,
aby tam v budúcnosti nebol.
Stále však ešte mám svoje sny,
mojím terajším je vysadenie viacerých nových drevín, keďže tie staré
nám dosluhujú. Verím, že Lesy SR
na toto pamätajú a tak ako dosadili chýbajúce buky v bukovej aleji,
dosadia aj ďalšie druhy stromov,
ktoré vypadli , aby „Náš park“ mohol slúžiť aj ďalším generáciám,
ktoré prídu po nás.
R. Gräffová
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Cyklisti z Topoľčianok to roztočili
Život Športového klubu Topoľčianky sa prehupol do svojho tretieho roku existencie a môžem konštatovať, že aktívna práca zopár
zanietencov výkonného výboru oslovila ďalších adeptov a priaznivcov cyklistiky. Počet členov klubu sa za uplynulý rok skoro zdvojnásobil. Je nás teraz 61 členov, z toho 29 detí do 18 rokov.
Ako by som zhodnotil uplynulý rok? Podarilo sa zastabilizovať
a rozšíriť tréningový proces. Pod vedením trénerov Mgr. Simony Korcovej, Martina Laktiša a viacerých rodičov sa tréningu zúčastňovalo
v priemere 10 až 15 detí. Uskutočnili sa dve sústredenia.
Zúčastnili sme sa sedemnástich pretekov. Tu je výber niektorých
najlepších umiestnení pretekárov:
Svätý Jur: Martin Tonka 2. miesto - kadeti a zároveň 2. miesto Majstrovstvá Slovenska - kadeti
Detská Tour Petra Sagana, Svätý Jur: Timotej Laktiš 1. miesto starší žiaci
Udiča: Timotej a Martin Laktiš 2. miesto súťaž dvojíc
Machulince: • Adrián Ondrejka 2. miesto (0-18 r.)
• Ivan Starovič 2. miesto (19-29 r.)
• Martin Laktiš 2. miesto (40-49 r.)
• Simona Korcová 1. miesto (19-34 r.)
• Martin Tonka 1. miesto kadeti
• Tomáš Pánik 2. miesto kadeti
Topoľčianky: • Martin Tonka 1. miesto kadeti
• Adam Švec 2. miesto juniori
• Timotej Laktiš, Matúš Števula 1. miesto súťaž dvojíc    
Košice: Martin Tonka 2. miesto kadeti
Martin Tonka obsadil celkovo 2. miesto v Slovenskom pohári v horskej
cyklistike v kategórii kadeti !!!
10. septembra 2016 ŠK Topoľčianky zorganizoval cyklomaratón
v horskej cyklistike. V prvom ročníku boli pripravené trate s dĺžkou 25
km, 45 km a 71 km. Samozrejme, nezabudlo sa ani na deti, ktoré súťažili v areáli dostihovej dráhy.
Samotných pretekov sa zúčastnilo až 361 pretekárov zo štyroch
krajín, ktorí súťažili v 19-tich kategóriách. Výber, skladba, úprava
a technické zabezpečenie tratí namixovalo pre každého pretekára

jedinečný zážitok. Horská prémia umožňovala najrýchlejšiemu pretekárovi a pretekárke stať sa kráľom a kráľovnou Hrušova. Preteky
pomáhalo organizovať viac ako 100 dobrovoľníkov a vyslovujem im
veľké poďakovanie za nezištnú pomoc.
V detskom cyklomaratóne súťažilo 78 detí v 10-tich kategóriách
a za jeho bezchybný priebeh treba poďakovať organizátorom zo ZŠ
Topoľčianky vedených Mgr. Jozefom Barátom a Mgr. Ladislavom
Šustákom.
Na záver chcem spomenúť tých, ktorí nejakou formou prispievajú k fungovaniu klubu. Nemôžem všetkých menovať, pretože ich zoznam je už veľmi dlhý. V mene klubu ďakujem vedeniu Obce Topoľčianky, spolupracujúcim organizáciám v obci a okolí, všetkým sponzorom. Bez ich podpory a financií by nebolo to, čo je. Takisto ďakujem
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a obetovali čas pri brigádach a
príprave cyklomaratónu. A v neposlednom rade ďakujem všetkým
trénerom a rodičom, ktorí podporujú športovanie detí. Stojí to nemalé peniaze, čas a trpezlivosť, ale chápte to ako pozitívnu súčasť ich
vývoja, zdravia a formovania osobnosti. Ak chceme, aby zo Slovenska
bola dobrá krajina, tak toto je dobrá investícia.
Autor: P.J.

Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY v roku 2016
Naše občianske združenie
v spolupráci s Lesy SR, š.p. - odštepný závod Topoľčianky pokračovalo
vo svojej činnosti aj v tomto roku,
ktorý definovalo okrem pravidelných brigád aj viacero výrazných,
verejne známych udalostí. Prvou
bola určite krásna májová slávnosť
ranžírungu s témou rodu Rákoczi
v Topoľčiankach, potom prišli
smutnejšie letné a jesenné prejavy
vandalizmu na sochách a lavičkách
v parku, roztrpčenie, ktoré sme
s Vami zdieľali aj na sociálnych sieťach a napokon vynikajúci októbrový tematický výlet do Fertodu, Soprone a Eisenstadtu, ktorého
sa v plnom počte zúčastnili členovia a priaznivci nášho združenia.
Od jari do jesene nám soboty vypĺňali tradičné brigády v parku,
v skvelej atmosfére a priateľskom
duchu, na ktoré sa vždy tešíme,
a tiež jesenné kontroly kanála, ktoré skončili len nedávno. Skrášľovanie parku a pridružené odborné
aktivity sú vysoko ušľachtilými činnosťami, ktoré ťažko hľadajú obdobu v Topoľčiankach a okolí. Dobrovoľníkom, hrdinom parku patrí
obrovská vďaka za desiatky a stovky hodín ročne, ktoré jednotlivci
venujú z vlastného súkromného
času pre vec verejnú - spoločnú.
Vážme si takýchto ľudí, kiežby nám

všetkým podobne záležalo na našom okolí.
Sme veľmi radi, že združenie sa
naďalej rozrastá a prichádzajú noví
členovia. Na brigádach sa objavujú
nové tváre, a to je dobre. Dokazuje
nám to, že naša iniciatíva ľudí oslovuje a naša parková komunita je
otvorená. Aj v nadchádzajúcom
roku Vás pozývame medzi nás, na
brigády a do nášho združenia. Radi
privítame mladých i starých, veľkých i malých.
Pri bilancovaní sa patrí poďakovať aj tým, ktorí nás v našej činnosti počas roka podporovali a bez
ktorých by bola naša činnosť veľmi
ťažká. Ďakujeme všetkým darcom
2% z dane, túto významnú pomoc
si veľmi vážime a každé takto získané euro zodpovedne investujeme.
Ďakujeme hotelu Hradná stráž za
stabilnú podporu nášho združenia,
či už sú to priestory na naše aktivity,
obedy, občerstvenie a ďalšie, ďakujeme Zámku Topoľčianky za obed a
pomoc pri ranžírungu, ďakujeme
miestnym podnikateľom - Marte
Tomkovej – Chrumkáč, Marekovi
Opálenému – Doner kebab a Pizérii
u Majka za obedy na brigádach,
pani Augustínovej a Šebíkovej za
pagáče, Vinárskym závodom, Else
Plus a Agrok Topoľčianky, miestnej
organizácii Slovenského zväzu zá-

hradkárov a Obci Topoľčianky za
finančnú podporu a priateľom
z folklórneho súboru Topoľnica
a dychovej hudby Podhrušovan
a firme BEST foto za podporu našich podujatí v parku. Podrobný
zoznam našich podporovateľov
nájdete na stránke združenia www.
parktopolcianky.sk. Každú pomoc
nášmu združeniu si veľmi vážime.
Vieme, že nie je samozrejmá ani
jednoduchá, že nerastie na stromoch, ale u dobrých ľudí, ktorí ju
predtým, ako nám ju poskytnú,
musia sami zarobiť. Ďakujeme.
V neposlednom rade ďakujeme aj Vám, všetkým zodpovedným

a poriadnym občanom, ktorí si do
parku radi chodia oddýchnuť a neštítia sa pritom zodvihnúť papierik
zo zeme a odniesť ho do smetného
koša, odložiť spadnutý konár
z chodníka alebo napomenúť neukáznených návštevníkov či v prípade vandalizmu privolať políciu.
Tento rok sme pocítili, že sa objavujú ľudia, ktorí nachádzajú zvrátené
potešenie v poškodzovaní parku,
buďme preto v parku všetci bdelí
a chráňme si tento náš poklad, aby
sme oň raz neprišli. Dobrí ľudia
musia držať spolu.
Ing. Vladimír Lukoťka
predseda OZ Park Topoľčianky
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Netradičné spojenie
Po bežeckých pretekoch degustácia
V sobotu 19.11. zažili Topoľčianky neobvyklú športovú premiéru.
Nadšení rodáci, priaznivci bežeckého športu, miestna samospráva spojili sily s VZ Château Topoľčianky a zorganizovali netradičný 1. ročník rekreačného jesenného behu.
Organizátori pripravili trasu, ktorá ponúka tie najkrajšie miesta Topoľčianok, kde sa snúbi krásna príroda, vinárska tradícia a ušľachtilosť chovu
koní. Štart pred priečelím klasicistického zámku cez zámocky park, popri
poľovníckom zámočku, pozdĺž dostihovej dráhy, pokračujúc lesoparkom
až k chovnému stredisku Národného žrebčína Topoľčianky a nazad, rýchly zbeh miestnymi vinicami, cez malebnú bukovú alej späť k zámku, to
bol bezpochyby krásny bežecký zážitok. V cieli na bežcov čakala nielen
medaila ale aj tekutý strapec hrozna, fľaška vínka priamo z pivníc vinárskych závodov. Po odbehnuti 10 km behu si 180 bežcov vychutnalo najväčšiu atrakciu podujatia - degustáciu mladých vín a exkurziu pivníc VZ.
Iniciátori behu z CK Obehni svet - Jana Obernauer a Eduard Kovacs sa
inšpirovali v zahraničí. "Francúzi majú svoje Beujole a my svoje mladé
vína. Tak prečo nespojiť šport, krásne prostredie a gurmánsky zážitok".
Myšlienka podporiť nevšedné podujatie oslovila aj riaditeľa Vinárskych
závodov Château Topoľčianky p. Vladimíra Kuklu, športového nadšenca,
ktorý prispel štedrou podporou. Veľkou organizačnou oporou bola ochota starostu obce p. Juraja Mesku, prednostu OcÚ p. Antona Segíňa, riaditeľa ZŠ p. Jozefa Baráta a poslancov obecného zastupiteľstva. Vďaka tejto

Prehľad počasia
za jún – november 2016
Jún
Júl
August
September
Október
November

Priemerná teplota vzduchu v °C

21,0 °C
22,1 °C
19,5 °C
17,9 °C
9,7 °C
6,0 °C

Vodné zrážky litrov/m²

45,6 l/m²
91,8 l/m²
70,2 l/m²
35,4 l/m²
78,2 l/m²
34,4 l/m²

Aj keď do skončenia tohto kalendárneho roka chýba ešte mesiac,
je predpoklad, že tohoročné zrážky budú patriť k nadpriemerným.
Teploty vzduchu vykazujú pozvoľné stúpanie oproti minulosti
a okrem iného ich hydrometeorologický ústav vyhodnotil ako najvyššie od začiatku systematického sledovania počasia a jeho vyhodnocovania.

– M. Šabík –

Pozvánka na

Novoročnú vatru samostatnosti
a silvestrovský ohňostroj
Vážení spoluobčania,
V SILVESTROVSKÚ POLNOC
na prelome rokov 2016 – 2017

si opäť pripomenieme vznik samostatnej Slovenskej republiky.
Pri príležitosti 24. výročia nášho štátneho sviatku bude horieť
VATRA SAMOSTATNOSTI už po dvadsiaty piaty raz.
Pozývame všetkých našich spoluobčanov na toto tradičné
stretnutie, kde si pri tejto príležitosti navzájom poprajeme
hojnosť zdravia, pokoja a šťastia do budúceho ROKU 2017.
Na záver nebude chýbať ani tradičný silvestrovský ohňostroj,
ktorý nám pomohli finančne zabezpečiť aj sponzori,
za čo im patrí naše poďakovanie.
Taktiež ďakujeme za spoluprácu pri príprave tradičného stretnutia
členom ZO SZZ, DHZ a p. Vladimírovi Laktišovi.
Dovidenia v centre obce pri DKS v Topoľčiankach.

Foto: Miroslav Mihalik, FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky

tímovej práci a športovému nadšeniu vzniklo podujatie s nadšeným
ohlasom bežcov. Veríme, že sa všetkým podarilo založiť novú tradíciu,
ktorej atmosféra pritiahne budúci rok ešte viac bežeckých nadšencov.
Organizačný tím Chateau Run,
Jana Mária Obernauer & Eduard Kovács
RUNTOUR – Obehni svet s.r.o. Bratislava

Nahliadli sme do matriky
jún - november 2016

Narodili sa:
Laura Mihalikova, rodičia Mgr. Zuzana Mihalikova a Miroslav Mihalik, Športová
Diana Šabíková, rodičia Mgr. Lenka Šabíková a Mgr. Ľubomír Šabík, Hlavná
Paulina Kollárová, rodičia Denisa Kollárová a Pavel Kollár, Pažiťská
Patrik Húsenica, rodičia Ing. Magdaléna Húsenicová a Ing. Milan Húsenica, Partizánska
Patrik Klikáč, rodičia Katarína Petrovičová a Stanislav Klikáč, Lipová
Leonard Deák, rodičia MUDr. Zuzana Deáková a Peter Deák, Dlhovského
Adam Gábriš, rodičia Monika Petlušová a Marian Gábriš, SNP
Adela Benčová, rodičia Alžbeta Štefčíková a Martin Benč, Hostianska
Narodenia nahlásené z osobitnej matriky (február – máj):
Thomas Martoník, rodičia Lýdia Martoník a Ladislav Martoník, Žitavanská (GBR)
Terezie Paulenová, rodičia Ing. Michal Paulen a manželka Martina Sochorová
(Praha, ČR)
Sobáš uzatvorili:
Ľuboš Lukáč a Daniela Holková, 4.6.2016 vo Veľkej Lehote
PaedDr. Rastislav Brezina a Lucia Králiková, 18.6.2016 v Starom Tekove
Erik Kapsdorfer a MUDr. Daniela Krajčová, 16.7.2016 vo Veľkej Lehote
Lukáš Hruboň a Petra Bublošová, 8.8.2016 v Leviciach
Valentyn Oleksiyovych Meshko a Viera Gajdošová, 22.9.2016 v Topoľčiankach
Ing. Vladimír Bielik a Mgr. Veronika Bukvajová, 23.9.2016 v Topoľčiankach
Ján Šútor a Martina Némová, 24.9.2016 v Tlmačoch
Martin Ďatko a Mgr. Lucia Šlosárová, 1.10.2016 v Topoľčiankach
Ing. Michal Gašparík a Mgr. Eva Kurilová, 1.10.2016 v Topoľčiankach
Mgr. Tomáš Galovič a Mgr. Veronika Chudá, 15.10.2016 v Topoľčiankach
Peter Halanda a Bc. Kristína Kazíková, 15.10.2016 v Novej Vsi nad Žitavou
Peter Šebeňa a Mgr. Renáta Kučerová, 22.10.2016 v Nitre
Lukáš Kazík a Veronika Deáková, 28.10.2016 v Novej Vsi nad Žitavou
Miloš Števula a Gabriela Kuťková, 29.10.2016 v Zlatých Moravciach
Jakub Herda a Ivana Hudecová, 19.11.2016 v Zlatých Moravciach
Opustili nás:
Alojzia Kodríková, Hostianska, zomrela 21.6.2016 vo veku 94 rokov
Apolónia Grzybová, Hrádza , zomrela 25.6.2016 vo veku 89 rokov
Ing. Jozef Holečka, Cintorínska, zomrel 17.7.2016 vo veku 84 rokov
Ján Čepček, Partizánska, zomrel 18.7.2016 vo veku 88 rokov
Vít Šimek, Kopaničky, zomrel 19.8.2016 vo veku 65 rokov
Mária Dolnáková, Tekovská, zomrela 27.8.2016 vo veku 86 rokov
Juliana Králiková, Žitavanská, zomrela 26.9.2016 vo veku 81 rokov
Barbora Siklienková, Žitavanská, zomrela 29.9.2016 vo veku 71 rokov
Ján Gaži, Žitavanská, zomrel 18.10.2016 vo veku 75 rokov
Katarína Demová, Pod Hájom, zomrela 24.10.2016 vo veku 82 rokov
Emília Vaňová, SNP, zomrela 28.10.2016 vo veku 70 rokov
Štefan Kazík, Litoměřická, zomrel 31.10.20016 vo veku 89 rokov
Jana Biela, Partizánska, zomrela 3.11.2016 vo veku 54 rokov
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