apríl, číslo: 1/2017, XV. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov Obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania
Len nedávno som sa vám
prihováral v poslednom vydaní
Našich Topoľčianok v roku 2016.
Čas je neúprosný a od tej doby
sme už oslávili vianočné sviatky,
privítali Nový rok 2017 a pomaly
sa tešíme na sviatky Veľkej noci
s tradičným Veľkonočným pondelkom.
Zima bola dlhá a v porovnaní s tými minulými nás prekvapila bohatou snehovou nádielkou
a intenzívnymi mrazmi. Zimu
vystriedala jar a so zábleskom
prvých slnečných lúčov sa v nás
prebúdza život a nová energia.
Do rúk sa vám dostáva prvé
vydanie Našich Topoľčianok
v roku 2017 a ja opäť využívam
tento priestor, aby som vás informoval o pripravovaných investičných akciách a plánovaných kultúrnospoločenských
podujatiach v našej obci.
V termíne do 15.3.2017 sme
na Environmentálny fond podali žiadosť o poskytnutie dotácie
v rámci opatrenia „Energetická
úspornosť verejných budov“ na
dokončenie zateplenia obvodo-

vého plášťa Domu kultúry a služieb – Obecného úradu a tiež
kompletnú rekonštrukciu plynovej kotolne v tomto objekte.
Rovnako v termíne do 31.3.2017
bola podaná na Ministerstvo financií SR žiadosť o poskytnutie
dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu obecného majetku –
v našom prípade areálu TJ Tatran, v ktorom by sme chceli
v prípade získania dotácie kompletne zrekonštruovať sanitu
(toalety, sprchy, šatne), zmodernizovať izby a zrealizovať nevyhnutné opravy v budove tak,
aby sme v čo najkratšom termíne uviedli ubytovacie priestory
do prevádzky. Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach sa na
svojom zasadnutí dňa 14.3.2017
uznieslo na založení obchodnej
spoločnosti - spoločnosti s ručením obmedzeným s majetkovou účasťou obce, ktorá bude
prevádzkovateľom objektu TJ
Tatran Topoľčianky.
Obecné zastupiteľstvo na
uvedenom zasadnutí taktiež
schválilo použitie rezervného

Z fotoarchívu Miloslava Brandta

fondu vo výške 87 000 € na zakúpenie viacmiestneho motorového vozidla pre Dobrovoľný
hasičský zbor, na rekonštrukciu
a výstavbu chodníkov v obci
a na rekonštrukciu miestnej komunikácie pred MŠ na Cintorínskej ulici.
Obec Topoľčianky je známa
svojim bohatým kultúrno-spoločenským životom. Teším sa, že
aj v tomto roku v mesiaci jún
v spolupráci s Folklórnou skupinou Topoľnica zorganizujeme
Folklórne slávnosti v Topoľčiankach, čím nadviažeme na minuloročný prvý ročník.

Od roku 2003 pre našich občanov a návštevníkov našej obce organizujeme v spolupráci
s JMF ZOO SR Zámok Topoľčianky Kultúrne leto a túto tradíciu
neporušíme ani tento rok. Aj
v tomto roku na vás čakajú každú nedeľu v mesiacoch júl a august atraktívne vystúpenia jednotlivcov i súborov.
Na záver môjho príspevku
mi, vážení spoluobčania, dovoľte zaželať vám a vašim rodinám
krásne a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.
Juraj Mesko, starosta obce

Slávime Veľ konočnú Veľ kú noc

V decembri sme slávili Vianočnú tichú noc... Obe tieto „noci“
majú v sebe niečo tajomné, zahalené akoby taký symbol noci, ktorá je sama o sebe tajomná, nedefinovateľná. My, kresťania, slávime v tieto dve „noci“ dve základné
tajomstvá našej viery. Na Vianoce
slávime skutočnosť, že Boh sa stal
človekom (vtelenie); na Veľkú noc
slávime skutočnosť, že Boh zomrel
za naše hriechy a vstal zmŕtvych
(vykúpenie). Bohužiaľ, dnes sa Vianoce, ale aj Veľká noc či už v médiách alebo v obchodoch prezentuje bez podstaty, ktorou je osoba
Ježiša Krista. A tak sa hovorí a píšu
sa sms-ky typu: „Šťastné a veselé...!“ Pripadá mi to napríklad na
Vianoce, ako keby sme išli niekomu vinšovať narodeniny, kto neexistuje a ani nikdy neexistoval...
Podobne mi to pripadá na Veľkú
noc, ako keby sme išli na cintorín
na hrob niekoho, kto vôbec nežil,
a preto tam ani nie je pochovaný...
Preto je pre nás, kresťanov,
dôležité, aby sme vložili do oboch
sviatkov obsah: Ježiša Krista, Božieho Syna a človeka.

Na Vianočnú „tichú noc“ si
máme pripomenúť a prežiť úžasnú pravdu, že vtelením Boha na
zem, tým, že Pán Ježiš, Boh si vzal
telo človeka, potvrdil hodnotu
nášho ľudského tela, že je naozaj
živým obrazom neviditeľného Boha, na ktorý sme boli stvorení. Jednoducho, že dieťa, jeho telo a duša je krásne nie len preto, že je
milé a krásne, ale že je v ňom obraz Božej miloty, krásy, ktoré sa v
ňom odzrkadľujú.
Na veľkonočnú Veľkú noc si
máme pripomenúť druhú kľúčovú a existenciálnu pravdu našej
viery, že Kristus prijal naše ľudské
telo nielen aby ukázal krásu nášho
tela, ale aby ukázal, ako prijať v živote to, čomu sa nikto z nás nevyhne a to je utrpenie, zrada najbližších, duchovná a existenciálna
opustenosť a napokon smrť ale
hlavne, že to všetko má riešenie
a východisko.
Preto máme chodiť na Vianoce k jasličkám, k Ježiškovi. Ďakovať mu za dar života svojho, svojich blízkych i svojich detí. Preto
máme chodiť na Veľkú noc, res-

pektíve na Bielu sobotu k Božiemu hrobu, k hrobu Pána Ježiša,
ktorý nielen naozaj zomrel, ale
naozaj aj vstal z mŕtvych. A jeho
telo nebolo len zázračne oživené
do „pôvodného stavu“, ale už bolo
oslávené, schopné a pripravené
žiť večne v dokonalej podobe.
Ako ideálne prežiť Vianoce ale
aj Veľkú noc nám ukazuje život
Panny Márie. Ona je krásnou matkou v jasličkách, kde vkladá malého Ježiša. Je aj matkou bolestnou

pod krížom, kde drží mŕtve telo
svojho syna. Ale po zmŕtvychvstaní je aj matkou Syna – víťaza na
smrťou.
Nech už sa pozrieme aj počas
celého roka na život Pána Ježiša,
vždy vidíme, že je tu živý nasledovania hodný príklad a postoj, ku
ktorému sa máme približovať.
Nech nám v tom pomáha účasť na
svätej omši, kde nás každú nedeľu
pozýva náš zmŕtvyvstalý Pán!
ThDr. Michal Stríženec, PhD.

Z fotoarchívu redakcie Našich Topoľčianok
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Zostali nám iba spomienky
Sú v živote človeka, ale aj
v občianskej spoločnosti medzníky, pri ktorých sa pamäť vracia
do minulosti blízkej i vzdialenej.
Takýmto medzníkom v našej
obci bolo úmrtie a pohreb nášho rodáka Otca biskupa Mons.
JOZEFA ZLATŇANSKÉHO. Jeho
životná dráha bola zložitá. Veď
takmer z deväťdesiatročného života /1927 – 2017/ strávil doma,
na Slovensku – v rodnej obci
v Topoľčiankach zhruba 47 rokov
a v cudzine, z ktorej nemohol
navštíviť svoju vlasť, takmer 43
rokov.
Životopis Mons. J. Zlatňanského – titulárneho biskupa diecézy MONTEFIASCONE sme si
mohli prečítať v tlači a vypočuť
najmä v homílii a v príhovoroch
na pohrebnej sv. omši.
Teraz teda siahneme po udalostiach menej známych, alebo
podujatiach, ktorých sa zúčastnilo menej našich spoluobčanov.
Rokom 1990 sa na Slovensku
začali konať „púte“ aj mimo nášho
územia. Veriaci zatúžili navštíviť
RÍM, VATIKÁN. Tohto záujmu sa
ujal Mons. Zlatňanský. Zozbieralo sa okolo 90 pútnikov – dva
autobusy. Púť sa konala v auguste 1990. V Ríme nás privítal náš
Mons. J. Zlatňanský. Ubytoval nás
a v nasledujúci deň – nedeľa –
sv. omšu nám odslúžil v kaplnke
ÚSTAVU SV. CYRILA a METODA
J.E. DOMINIK HRUŠOVSKÝ. Potom
sme sa presunuli do pápežského letného sídla CASTEL GANDOLFO. Príhovor a požehnanie
Sv. Otca JÁNA PAVLA II. sa konali
z balkóna paláca. Popoludní sme
pod vedením Mons. Zlatňanského ponavštevovali významné
sakrálne a historické pamiatky.
Večer sme sa mu za všetko poďakovali a rozlúčili sa. Neuplynula
dlhá chvíľa a Mons. sa telefonicky
ozval, oznámil nám, že Sv. Otec je
ochotný nás osobne prijať v pon-

delok o 12:00 hodine v Castel
Gandolfo. S nadšením sme ponuku privítali. Boli sme prijatí priamo v paláci, kde nás „náš Mons.“
popredstavoval Sv. Otcovi a bolo
zariadené aj fotografovanie. Bol
to celoživotný, neopakovateľný
zážitok.
Ďalšia významná udalosť
bola biskupská vysviacka Mons.
Zlatňanského. Dňa 11. júna 1997
Mons. Zlatňanského Sv. Otec Ján
Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa diecézy Montefiascone a za tajomníka vatikánskej
Komisie pre cirkev vo Východnej
Európe. Nasledovala biskupská
vysviacka, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku Karmelskej P. Márie v Topoľčiankach 20. júla 1997.
Za biskupa ho vysvätil J.EM. kardinál JOZEF TOMKO. Obrady sa
konali na vrchole našej KALVÁRIE
pred kaplnkou BOŽIEHO HROBU.
V roku 2002 OTEC BISKUP JOZEF oslavoval 75. výročie svojho
života. MO MS v Topoľčiankach
pri tejto príležitosti upozornil
Ústredie MATICE SLOVENSKEJ
v MARTINE na túto skutočnosť.
Odozva bola. 22. júla 2002 sa
konala slávnostná akadémia venovaná významnej osobnosti slovenského duchovného sveta J.E.
biskupovi JOZEFOVI ZLATŇANSKÉMU. Hostiteľmi bolo vedenie
obce – starosta Ing. Pavel Mihók,
Pavol Števula a MO MS – preds.
Anna Lukáčová a členovia výboru MO MS. Hosťami boli: jubilant
OTEC BISKUP J. ZLATŇANSKÝ,
z Martina vedenie MS – predseda
MS Ing. Jozef Markuš a Stanislav
Bajaník. Jubilantovi poďakovali
za celoživotné dielo na poli literatúry, prekladateľskej činnosti
a vlastnej tvorby. Uvedenú činnosť ocenili „ZLATOU PAMÄTNOU MEDAILOU SV. CYRILA a SV.
METODA“. Takto dielom Mons.
Zlatňanského bolo symbolicky
zvýraznené duchovné prepojenie

na zakladateľov našej duchovnej,
národnej i štátnej identity na Sv.
Cyrila a Sv. Metoda. Ďalší významní hostia boli historik Ing. FRANTIŠEK VNUK, PhDr. JOZEF RYDLO,
Mons. VINCENT MALÝ, p. kanonik
EMIL SCHEIMER, PhDr. PAVOL HUDÍK a spolužiak Ing. JOZEF LUKÁČ.
Samozrejme, prítomní boli rodinní príslušníci nášho jubilanta.
Otec biskup J. ZLATŇANSKÝ
za „ocenenie“ poďakoval a svoj
príhovor zameral hlavne na súčasnosť Slovenska a Slovákov
v globalizujúcej Európe. „AK SI
NEUDRŽÍME IDENTITU NÁRODNÚ
A NÁBOŽENSKÚ, ZANIKNEME“.

Tieto slová vypovedané takouto
významnou osobnosťou by sme
mali brať veľmi vážne.
Účastníkov tohto slávnostného stretnutia na nádvorí kaštieľa
privítala Dychová hudba Podhrušovan a v priebehu programu
vystúpila s hodnotným a primeraným programom Folklórna skupina Topoľnica.
Vážení spoluobčania, toto
je jeden zo spôsobov, ako si pripomenúť minulosť významnej
osobnosti, akou bol náš blahej
pamäti Otec biskup Mons. Jozef
Zlatňanský.
- Anna Lukáčová -

MONS. JOZEF ZLATŇANSKÝ
- narodený 13. 3. 1927 v Topoľčiankach
- vysvätený za kňaza 22. 12. 1951
v Ríme – primičná svätá omša
v Bazilike Sv. Pavla za Hradbami
- vysvätený za biskupa 20. júla
1997 v Topoľčiankach J. E. Cardinálom Jozefom Tomkom – na
kalvárii pred kaplnkou Božieho
hrobu
- zomrel 11. 2. 2017 v Nitre
- pohreb – 16. 2. 2017, pochovaný na cintoríne v Topoľčiankach
J.E. Mons. JOZEF ZLATŇANSKÝ
biskup, bývalý tajomník Interdikasteriálnej komisie pre Cirkev
vo východnej Európe.

Príhovor starostu obce zo 16. februára 2017 na pohrebnej svätej omši
Mons. Jozefa Zlatňanského, titulárneho biskupa diecézy Montefiascone
Vaše Excelencie, najdôstojnejší otec arcibiskup – apoštolský
nuncius, otcovia biskupi, kňazi,
rehoľníci, rehoľné sestry, vážení
hostia, vážená smútiaca rodina.
Každý z nás má individuálne
vymedzený čas žitia na tejto Zemi.
Spravodlivosť pre všetkých: narodiť sa i umrieť. Aj keď si uvedomujeme, že všetko má svoj koniec,
len veľmi ťažko prijímame smrť
blízkej osoby.
Z pozície starostu Obce Topoľčianky mi dnes pripadla veľmi
ťažká úloha navždy sa rozlúčiť
s naším drahým zosnulým rodá-

kom, emeritným biskupom Mons.
Jozefom Zlatňanským.
Uzavrieť kapitolu pozemskej
púte, života človeka, ktorý bol
úžasnou ľudskou a morálnou autoritou, človeka, ktorého si dovolím bez nadsádzky zaradiť medzi
najväčšie osobnosti v histórii našej obce. Prostredníctvom svojho
diela sa stal známy pre celý kresťanský svet, na čo sme právom
hrdí. Napriek tomu, že svoj produktívny kňazský život prežil za
hranicami našej vlasti, do Topoľčianok sa vždy rád vracal ku svojej
rodine, ku svojim blízkym.

Po jeho definitívnom návrate
do rodnej obce Topoľčianky vybudoval Dom Blahoslavenej sestry
Zdenky, v ktorom prežil ostatné
roky svojho života.
Kolobeh jeho života sa teda
končí tam, kde sa začal. V jeho rodnej obci, v ktorej sa narodil, vyrastal, aby nám pripomenul, že každý človek, nech ho život zaveje
kamkoľvek, má svoje miesto, kam
sa môže vrátiť.
Nezabúdal na nás počas svojho života a nezabudne na nás ani
v živote večnom. Drahý otec biskup Jozef. Za všetko, čo ste pre

našu obec Topoľčianky urobili, za
jej pozitívne zviditeľnenie prostredníctvom Vašej osoby a Vášho
diela Vám v mene všetkých občanov vyslovujem veľké Pán Boh
zaplať.
Lúčim sa s Vami v mene veriacich Farnosti Topoľčianky a filiálnej obce Hostie, v mene všetkých
občanov Topoľčianok, ale hlavne
v mene svojom.
Nech Vás dobrotivý a milosrdný Pán Boh za svoj pozemský život odmení miestom v Nebeskom
kráľovstve.
Juraj Mesko, starosta obce

3

Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie VII.)
Alžbeta Rákocziová, druhá
časť k č. 3/2016 Naše Topoľčianky
Vdovský status Alžbety
Rákocziovej de Felső-Vadász
v štrnástich rokoch znamenal
jediné - nová svadba musí byť
čo najskôr. A tak ešte poriadne nedozneli šarišské zvony
z prvej Alžbetinej svadby, už sa
Rákocziovská aj Erdödyovská
strana pustili do hľadania ženícha pre tú druhú.
Voľba padla na Juraja Erdödyho (1648-1712), Adamovho
bratranca. Voľba, ktorá nebola ani
tak Alžbetina, ako skôr výhodná
pre Erdödyovskú stranu z hľadiska majetkového vysporiadania.
Žena tej doby si vyberať nemohla a majetná šľachtičná o to menej, pretože majetok a politika
rozhodli za ňu. Úbohej Alžbete
nezostal ani čas na plač. Osud prijala a druhú svadbu sa rodine podarilo vystrojiť presne do dvoch
rokov, opäť na hrade Šariš, 28.
januára 1670.
Že to s Jurajom nebolo ideálne manželstvo, je dobre známe.

Vieme to aj z takmer viac ako
dvesto zachovaných vzájomných
listov. Manželia si nerozumeli
a v manželstve na seba narážali
ako kosa na kameň. Alžbeta Erdödymu vyčítala dlhodobé odlúčenia kvôli úradným povinnostiam.
Frustrovala ju manželova povaha a povolanie, servilný úradník
sa nedal porovnať s hrdinskými
vzormi, ktoré nosila v pamäti po
otcovi a Adamovi. A tak sa časom
manželovej spoločnosti začala
dokonca vyhýbať a ich manželstvo sa dostalo do krízy, ktorá
skončila pred súdom. Zmierili sa
len vďaka intervencií ostrihomského arcibiskupa, no i tak väčšinu času trávili oddelene, Juraj vo
Viedni a Alžbeta na svojich majetkoch. Bola výbornou hospodárkou, svoje majetky dobre poznala
a pravidelne navštevovala.
Medzi ne samozrejme patrili
i Topoľčianky, ktoré Alžbeta zdedila po svojom otcovi. S obľubou
tu trávila čas a ľudia ju poznajú aj
ako “topoľčiansku Dianu”, ktorá
milovala poľovačky v okolí Hrušova. Ona však zanechala v dejinách

obce oveľa výraznejšiu stopu
ako len spomienky na loveckú
zábavu. Keď dostala nariadenie
posilniť topoľčiansku pevnosť
proti tureckej hrozbe, neváhala
a postarala sa o to viac ako sa žiadalo, na Turkov mala predsa len
ťažké srdce a od ranej mladosti sa
stali jej nočnou morou. Pevnosť,
dnešný zámok, nechala opevniť
palisádami a barbakanmi a okolo nej obnoviť vodnú priekopu.
Povyše pevnosti dala postaviť
kamenný mlyn, tiež vybudovaný
ako malú pevnosť. Topoľčianky
boli našťastie v tom období od
tureckých výbojov už ušetrené.
Neskôr vedľa zámku zriadila i tzv.
Biely špitál, ktorý slúžil ako nemocnica, starobinec i sirotinec.
Tieto stavby síce neskôr výrazne zmenili či pochovali udalosti
a čas, ale minimálne jedna pamiatka na Alžbetu v Topoľčiankach pretrvala dodnes. Je ňou
každoročná škapuliarska púť.
Práve Alžbeta Rákocziová
bola zakladateľkou škapuliarskeho bratstva a prvá púť sa v Topoľčiankach konala 16.7.1686. Vzťah

k Panne Márií Karmelskej zdedila
po svojej matke, Alžbete Bánffyovej, ktorá jej nechala zasvätiť
kaplnku v zámku. Táto pamiatka
na matku a ťažký údel v mladosti
a život v nenaplnenom manželstve priviedli Alžbetu Rákocziovú
k výraznej podpore náboženských a charitatívnych činností.
Alžbeta Rákocziová je pre
mnohých príkladom ženy príliš
odhodlanej a nezávislej na svoju
dobu, dnes by sme použili výraz
“emancipovanej”. Osud jej toho
naložil príliš, zomrela bezdetná,
v ústraní v Chorvátsku, kam ju
v roku 1703 poslal Juraj Erdödy kvôli jej bezpečnosti, no ona
sama tento svoj exil prijímala
veľmi ťažko. Aj v listoch z tohto
svojho posledného obdobia píše:
“Som prinútená byt’ v cudzej krajine, aj v inom som pod cudzím
dozorom, nie som osobne slobodná, len zo strachu k svojmu
mužovi sa nútim tu byt’.” Juraj
Erdödy jej návrat domov nikdy
nedovolil.
Pavol Bobok, Historický klub
OZ Park Topoľčianky

Hubert Alexander Maurer v Topoľčiankach
ologickými postavami sa však nachádza aj jedna, ktorá zjavne nespadá ani do jednej z týchto
kategórií. V pravom dolnom obraze (z nášho pohľadu), spoza
veľkňaza Árona, sa diskrétne vykláňa tvár zrelého muža. Koho to
teda autor tohto obrazu, nemecko-rakúsky maliar Hubert Alexander Maurer, primaľoval do galérie
svätých a spravodlivých? Ako naznačuje nadpis tohto článku, odpoveď je zaujímavá – namaľoval
samého seba. A to, že naozaj ide
o autoportrét tohto majstra, môže
čitateľ posúdiť aj sám
porovnaním zachovaného portrétu Huberta Maurera (vo veku
asi 60 rokov) a autoportrétu na obraze (vo
veku okolo 45 rokov).
Hubert Alexander
Maurer sa narodil 10.
6. 1738 v Bonne
a zomrel 10.12.1818
vo Viedni. Bol maliarom, kresliarom a učiteľom na viedenskej
akadémii výtvarných
umení. Špecializoval
sa na obrazy s náboženskou tématikou
a portréty. Spomedzi
viacerých obrazov do
kostolov a kaplniek to
boli napr. obraz „HeiliAutoportrét majstra Maurera na obraze sv.
ge Katharina mit JeKataríny (postava úplne vpravo)
sukind” (svätá Katarí-

V presbytériu farského kostola
sv. Kataríny Alexandrijskej v Topoľčiankach, ako to mnohí z nás
vedia, sa nachádza ústredný obraz patrónky kostola a celej farnosti, namaľovaný okolo roku
1784. V spoločenstve veľkých anjelov (snáď Cherubínov, s nástrojmi jej umučenia), anjelíkov, vodcov židovského ľudu Mojžiša
a Árona, stojí svätá Katarína v oslávenom tele na vrchu Sinaj, kam
predtým jej mŕtve telo mali podľa
životopisnej legendy preniesť anjeli. Medzi týmito biblickými a te-

na s Dieťaťom Ježišom) na pravom
postrannom oltári v cisárskej
dvorskej kaplnke vo viedenskom
Hofburgu, oltárny obraz „Gott Vater in den Wolken“ (Boh Otec v oblaku) v kostole sv. Kríža na Mariahilfer Strasse vo Viedni, alebo
hlavný oltárny obraz Kameňovanie a smrť sv. Štefana v kostole sv.
Štefana mučeníka v Pápe. Okrem
náboženských obrazov je Maurer
autorom aj viacerých portrétov
a iných kresieb. Nie je nám však
známe, že by sa Maurerov autoportrét nachádzal na inom jeho
obraze.
Každopádne, už samotný autoportrét na tomto obraze dáva
farskému kostolu v Topoľčiankach
ďalšiu umelecko-historickú zaujímavosť. Zároveň môžeme povedať, že oltárny obraz od majstra
Maurera v Topoľčiankach svedčí
o čulých kontaktoch fundátorov

Huber Maurer, zdroj de.wikipedia.org

farského kostola Keglevichovcov
s viedenským umeleckým sve-

tom a ich štedrej podpore kresťanského umenia.
autor: Ing. Ivan Lukáč,
Historický klub
OZ Park Topoľčianky,
zdroj: www.parktopolcianky.sk

Pozvánka na Ranžírung
Občianske združenie Park Topoľčianky

Vás pozýva na parkovú slávnosť
vynášania teplomilných rastlín z oranžérie „Ranžírung”,
ktorá sa bude konať
dňa 7.5.2017 so začiatkom o 14:30 hod.
v parku pred Zámkom Topoľčianky.
Tentokrát sa prenesieme do roku 1792 a privítame
členov rodiny Keglevich de Buzin
za sprievodu dobovej hudby.
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Národný žrebčín čaká náročná športová
a turisticky atraktívna sezóna
Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. je jediným štátnym centrom pre chov vzácnych plemien
koní, ktorého zriaďovateľom je
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR. V posledných rokoch sa stal obľúbeným
turistickým miestom. Miestom
relaxu a oddychu. Ročne navštívi
Národný žrebčín viac ako 50 000
turistov z domova a zo zahraničia.
Aj z uvedených dôvodov sa
vedenie Národného žrebčína rozhodlo do svojho kalendára v sezóne 2017 zaradiť čo najviac atraktívnych podujatí pre širokú odbornú, ale i laickú verejnosť. Počas
štátnych sviatkov a víkendov si na
svoje prídu milovníci jazdeckého
športu, ale aj rodiny s deťmi, pre
ktoré sú naplánované podujatia
ako Rodinné výlety do Národného žrebčína, Veľká noc v Národnom žrebčíne či Rozlúčka s letom.
Ani v tejto sezóne nebude
v Topoľčiankach absentovať turfové napätie a milovníci anglických
plnokrvných koní si môžu vychutnať tú správnu dostihovú atmosféru v letných mesiacoch. Začiatkom
júna spestria dostihové popoludnie aj dostihy poníkov v sulkách.
Každoročne sú divácky veľmi
atraktívnymi podujatiami aj športové disciplíny ako drezúra, voltíž,
vytrvalostné jazdenie či záprahy.

Krásu a inteligenciu šľachtica
medzi koňmi, lipicana, budú môcť
návštevníci obdivovať počas Medzinárodného lipicanského pohára – LIPICAN CUP v drezúrnom
jazdení. Do Topoľčianok zavíta
špička svetových žrebčínov, zaoberajúcich sa chovom tohto vzácneho barokového plemena koní.
Oficiálne bude sezóna otvorená „Tradičným dňom otvorených dverí“. 1. mája, kedy si každý návštevník, ktorý zavíta do
Mekky chovu koní, nájde to svoje. Bohatý konský program,
množstvo atrakcií pre deti a mládež, ochutnávky vína, vystúpenia folklórnych súborov, predaj
regionálnych špecialít a množstvo stánkov s typickými suvenírmi pritiahne ročne v tento
deň do Topoľčianok takmer
15 000 návštevníkov.
Predpredaj vstupeniek na
Slávnostný galaprogram pri príležitosti otvorenia novej športovej,
chovateľskej a turistickej sezóny
1. mája začne prostredníctvom
siete TICKETPORTÁL už začiatkom
marca.
Národný žrebčín sa na Vás teší
počas celej nastávajúcej sezóny.
Srdečne Vás pozývame.
Termíny podujatí nájdete na
oficiálnom webe žrebčína:
www.nztopolcianky.sk

Unikátny exemplár historického kupé
prvého prezidenta ČSR čaká rekonštrukcia
V septembri tohto roku si spoločne pripomenieme 80-te výročie úmrtia prvého československého prezidenta T.G. Masaryka.
V Topoľčiankach, ktoré sa stali
počas jeho pôsobenia v úrade
prezidenta jeho letným sídlom,
zanechal nezmazateľné stopy.
Artefakty pripomínajúce túto
významnú osobnosť národného a
politického života v našej histórii
nájdeme v Zámku Topoľčianky,
ale aj v hipologickej expozícii Národného žrebčína „Topoľčianky“,
š.p. Okrem osobného vyzuváka,
ktorý je signovaný iniciálkami
prezidenta, si pozornosť získal aj
jeho osobný kočiar. Kupé, ktorým
sa pravidelne vozieval z vlakovej

stanice v Zlatých Moravciach až
do Topoľčianok, podstúpi kompletnú rekonštrukciu. Kočiar už
poznačil zub času a vzhľadom na
zachovanie jeho pôvodnej podoby aj pre budúce generácie sa vedenie Národného žrebčína rozhodlo pre jeho kompletnú rekonštrukciu.
Kupé bude rekonštruovať renomovaná poľská firma pri zachovaní pôvodných technologických
postupov a materiálov, aké sa používali v minulosti.
Podľa vyjadrení poľských odborníkov by premiéra zrekonštruovaného kupé mala byť zrealizovaná v Topoľčiankach do konca
septembra tohto roku.

Kalendár podujatí v Topoľčiankach v nasledujúcom období
Pozývame Vás ...
24. - 26. 4. Ochutnávka vín, preberanie vzoriek a odborná degustácia
28. - 29. 4. Ochutnávka vín, otvorenie, vyhodnotenie a výstava,
DKS /ZO SZZ, sekcia vinohradníkov
30. 4.
STAVANIE MÁJA, centrum obce pred DKS, 18:00 hod.
30. 4.
Vernisáž výstavy fotografií členov FoTOP FOTOKLUBU
Topoľčianky a Voľného združenia fotografov z Litoměříc
FotoporoT, spojená s koncertom, 19:00 hod. stredná sála
a veľká sála DKS
1. 5. - 5. 5. Výstava fotografií členov FoTOP FOTOKLUBU Topoľčianky
a Voľného združenia fotografov FotoporoT z Litoměříc,
stredná sála DKS (viac info na str. 5)
1. 5.
Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky,
XVII. ročník Otvorenie turistickej sezóny v Obci Topoľčianky, podniky sídliace v Topoľčiankach Vás srdečne
pozývajú do svojich priestorov
1. 5.
Obecné národopisné múzeum, otvorené v čase
od: 9.00 do 16.00 hod.
5. 5.
Spomienkový obrad kladenia vencov pri príležitosti
„Dňa víťazstva nad fašizmom“, 14:30 hod.
7. 5.
Ranžírung, vynášanie teplomilných rastlín z oranžérie
do okolia zámku, Park Topoľčianky o 14.30 hod.,
org. OZ Park Topoľčianky (viac info na str. 3)
7. 5.
Majáles v DKS Topoľčianky, hrá HS Ľudovíta Kašubu
organizátor: PM Mont
14. 5.
Deň matiek, slávnostný program detí MŠ a detí ZŠ,
15.00 hod., DKS
21. 5.
Idú hrať, krajská súťažná prehliadka choreografií
folklórnych kolektívov, veľká sála DKS o 14.00 hod.
organizátori: KOS Nitra
4. 6.
Folklórne slávnosti v Topoľčiankach, II. ročník,
centrum obce pred DKS
5. 6.
Divadelné predstavenie pre deti MŠ a deti ZŠ
pri príležitosti MDD, veľká sála DKS
24. 6.
Súťaž o najlepší guláš Topoľčianok,
areál TJ Tatran Topoľčianky
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Zo zápisnice z osemnásteho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného 30. augusta 2016
V bode č. 1. a 2.) Procedurálne časti
V bode č. 3.) .) Rôzne:
p. Kazíková –poďakovanie Kultúrnej komisii za tohoročné Kultúrne
leto, chodník
p. Ďatko – autobusová zastávka na Hlavnej ulici oproti Hornej krčme
upraviť – nebezpečné a Vígľašská ulica - dažďové zrážky
p. Pavková, riaditeľka MŠ Ul. SNP – o otvorení tried s počtom detí 61
k 1.9.2016
p. Fialová, riaditeľka MŠ Ul. Cintorínska – o otvorení tried s počtom
detí 21 ku 1.9.2016
p. Barát, riaditeľ ZŠ – k 1.9.2016 je zapísaných 330 žiakov
p. Bielik –upozornil na stav líp na Hlavnej ulici
p. Ďatko - lavička od Kostolnej uličky do parku a kolkáreň
V bode č. 4.) Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2016 – poslanci
vzali na vedomie
V bode č. 5.) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Topoľčianky k 30.06.2016 - poslanci vzali na vedomie
V bode č. 6.) Úprava rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 – poslanci schválili. Rozpočet po úprave: 2 054 334,97 €.
V bode č. 7.) Schválenie vecných bremien Západoslovenská distribučná
a.s. Poslanci schválili zrušenie chybného Uznesenia č.356/2014 a
schválili nové uznesenie
V bode č. 8.) Schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte „Domu služieb“ pre Dušana Hudeca za účelom prevádzkovania skladu
náhradných dielov - schválené
V bode č. 9.) Žiadosti občanov a organizácií
Ing. Vaškovičová - uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
v DKS za účelom cvičenia jogy- schválené
Hradná stráž s.r.o., - žiadosť o zaslanie rozhodnutia o vydaní súhlasu
na zriadenie vecného bremena k par. č. 339/8 – neschválené
Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, - o nájme nebytových priestorov v DKS za účelom tanečného odboru pre deti schválené
Jozef Augustín – odstránenie bariéry vytvorenej vybudovaním
chodníka - schválené
V bode č. 10.) Interpelácie poslancov
p. Minár –pokračovanie v osvetľovaní priechodov pre chodcov
p. Partl – drevené kvetináče pozdĺž cesty na Hlavnej ulici
Ing. Hrdlovič – na stránku obce vkladať oznamy do rozhlasu
Mgr. Chrapková – ku Kultúrnemu letu 2016
Zo zápisníc vybral R. Kazík, plné znenie je k dispozícii na OcÚ.

City Monitor - nová služba
pre občanov Topoľčianok

Nahlasujte podnety a posielajte návrhy na zlepšenie fungovania Vašej obce priamo z vášho telefónu
pomocou jednoduchej aplikácie City Monitor. Všetky
nahlásené podnety budú automaticky odoslané a
sprístupnené pre pracovníkov obecného úradu. Stav
riešenia Vašich podnetov budete môcť sledovať priamo vo Vašom smartfóne, kde môžete na odpoveď k
Vášmu podnetu aj jednoducho a rýchlo reagovať.
Okrem toho môžete vďaka aplikácii City Monitor získavať bezplatné správy o aktuálnom dianí v obci. To všetko rýchlo a
jednoducho pomocou mobilnej aplikácie City Monitor vo Vašom smartfóne.
Aplikácia je pre občanov úplne zadarmo. Aplikácia je dostupná pre
platformy Android a iOS a funguje tiež v offline režime (všetky požiadavky sa synchronizujú pri WiFi pripojení alebo po pripojení do 3G siete). Viac informácií nájdete na stránke www.citymonitor.sk
FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky, Obec Topoľčianky
Nitriansky samosprávny kraj
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Pozývame Vás na vernisáž

VIII. ročníka
Medzinárodnej výstavy fotografií
v nedeľu 30. apríla 2017 o 19:00
v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach
Na výstave budú prezentované fotografie členov
FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky
a členov Voľného združenia fotografov z Litoměříc FotoporoT
Petra Hermanna, Karla Pecha, Josefa Rottera a Miroslava Zimmera
Súčasťou vernisáže bude koncert hudobného zoskupenia PiaTango Project
Vystáva potrvá do 4. mája 2017
v pondelok 1. mája 2017 otvorená 8:00 – 18:00
od utorka 2. mája 2017 do štvrtku 4. mája 2017 otvorená 17:00 – 19:00

TRIEDIME ODPAD – CHRÁNIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vážení spoluobčania, od februára 2017 sa mení v našej obci systém zberu triedeného odpadu. Od 1100 l zberných nádob
na plast a tetrapaky prechádzame na domový vrecový systém zberu – okrem skla – ktoré sa bude zatiaľ zbierať doterajším spôsobom (zberné miesta).
Každý štvrťrok vám budeme do domácností distribuovať plastové vrecia v troch farbách a to 3 ks vriec v žltej farbe,
1 ks v čiernej a 1 ks v modrej farbe. Žlté vrece je určené na jeden mesiac, modré a čierne vrece na tri mesiace. Do žltého
vreca sa spoločne zbierajú kovové obaly a plasty (okrem PET fliaš) a do druhého samostatného žltého vreca PET fľaše. Do modrého
vreca sa bude zbierať papier a do čierneho vreca tetrapaky. Pri prvej distribúcii v mesiaci február dostanete 3 ks žltých vriec, 1 ks modrého
a 1 ks čierneho vreca na mesiac február a marec. Plasty s kovovými obalmi, papier a tetrapaky sa vyvezú aj s vrecom. PET fľaše sa vysypú
do zberného vozidla a vrece sa vám vráti.
PET fľaše, plasty a kovové obaly sa zbierajú posledný utorok v mesiaci.
Tetrapaky a papier sa zbierajú raz za tri mesiace a to predposledný týždeň tretieho mesiaca – v utorok.

HARMONOGRAM ZBERU V ROKU 2017:

ODPAD
PET fľaše
Plasty a kovové obaly
Papier
Tetrapaky

II.
28.
28.

III.
28.
28.
21.
21.

IV.
25.
25.

V.
30.
30.

VI.
27.
27.
20.
20.

VII.
25.
25.

VIII.
30.*
30.*

IX.
26.
26.
19.
19.

X.
31.
31.

XI.
28.
28.

XII.
27.*
27.*
19.
19.

*V prípade, že dátum zberu padne na sviatok, tak sa zber vykoná nasledujúci deň.
PET fľaše – patria sem neznečistené a stlačené alebo zošliapnuté fľaše z nápojov.
PLASTY – patria sem neznečistené plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, tégliky z jogurtov, tvarohu, obaly CD, obaly z pracích
a čistiacich prostriedkov, obaly z kozmetiky.
KOVOVÉ OBALY – patria sem hliníkové plechovky, konzervy, alobal, nápojové plechovky.
PAPIER – patria sem noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky.
TETRAPAKY – patria sem nápojové kartóny z mlieka a džúsu.
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EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA – MATRIKA ROK 2016
Počet občanov k 1.1.2016:
2717
Počet občanov k 31.12.2016: 2698, žien: 1 185, mužov: 1 111
deti a mládež do 18 rokov:
402
Priemerný vek:
43,05 roka
Deti do 15 rokov:
321, dievčatá: 144, chlapci: 177
Deti od 15 do 18 rokov:
81, dievčatá: 40, chlapci: 41
Dospelí občania:
2 296, ženy:1 185, muži: 1 111
Národnostné zloženie občanov:
Národnosť slovenská:
dospelí: 2 360 deti: 320
Národnosť česká:
dospelí: 11
Národnosť maďarská:
dospelí:
6
1
Národnosť iná:
dospelí:
0
Narodených celkom:
19, chlapcov: 9, dievčat: 10
Zomrelo celkom:
36, mužov: 15, žien: 20
dieťa:
1
Prihlásených občanov na trvalý pobyt
51
Odhlásených občanov z trvalého pobytu
53
Najstarší občania: Agáta Bratová (zomrela 01.01.2017), Alojzia Kodríková ( zomrela 21.06.2016), Helena Pechová, Mária Konopová, Karol Haspra,
Pavlína Grossmanová, Terézia Ferančíková, Mária Laktišová, Emília Pisoňová, Mária Hasprová (zomrela 20.03.2016), Helena Laktišová (zomrela
07.03.2017), Anna Hudíková (zomrela 22.02.2017), Mária Homolová
(zomrela 13.03.2016), Alojz Švarc (zomrel 26.02.2016), Klára Berczyová
(zomrela 19.02.2017), Rozália Krajčová, Vilma Vitteková, Apolónia Grzybová (zomrela 25.06.2016), Anna Šabová (zomrela 13.04.2016)
V roku 2016 bol 8 občanom zrušený trvalý pobyt na návrh vlastníkov
a občania boli prihlásení na trvalý pobyt na Obec Topoľčianky.
Sobáše:
Obec Topoľčianky – matrikárka obce zapísala do knihy manželstiev
v Obci Topoľčianky
57 sobášov z toho
Topoľčianky:
26 cirkevných a 29 civilných sobášov
Hostie:
1 cirkevný sobáš
Žikava:
1 cirkevný sobáš
(z celkového počtu sobášov bolo 6 sobášov našich štátnych občanov,
ktorí uzatvorili manželstvo s cudzincami.)
Z celkového počtu 57 sobášov bolo 13 sobášov občanov našej obce.
Osobitná matrika: V roku 2016 boli cez osobitnú matriku v Bratislave vybavené dva sobáše.
Vypracovala: Mária Partlová, matrikárka

Prehľad počasia za rok 2016
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov/m²

Január
- 0,6 °C
32,0 mm
Február
5,5 °C
104,7 mm
Marec
6,0 °C
29,4 mm
Apríl
11,5 °C
26,6 mm
Máj
16,3 °C
82,0 mm
Jún
21,0 °C
45,6 mm
Júl
22,1 °C
91,8 mm
August
19,5 °C
70,2 mm
September
17,9 °C
35,4 mm
Október
9,7 °C
78,2 mm
November
6,0 °C
34,4 mm
December
- 0,7 °C
18,6 mm
Priemerná teplota roku 2016 bola 11,2 °C.
V roku 2016 padlo na územie našej obce 545,7 mm vodných zrážok. Dlhodobý priemer je 598,3 mm.

Prehľad počasia
za január, február 2017
Január
Február

Priemerná teplota vzduchu v °C

- 6,9 °C
2,3 °C

Vodné zrážky litrov/m²

19,6 mm
33,0 mm

Na takýto mrazivý január si nespomínajú ani najstarší občania. Na
porovnanie: Priemerná teplota januára za posledných 31 rokov je
-1,18 °C. Tento údaj platí pre našu obec.
– M. Šabík –

Nahliadli sme do matriky
november 2016 – marec 2017
Narodili sa:
Alžbeta Šútorová, rodičia Martina Šútorová a Ján Šútor, SNP
Sofia Murková, rodičia Diana Biharyová a Andrej Murka, Pažiťská
Sabína Bieliková, rodičia Michaela Bieliková a Michal Bielik, Hrádza
Oliver Müller, rodičia Zuzana Müllerová a Marián Müller, Žitavanská
Tamara Lerche, rodičia Ing. Veronika Lerche a Marek Lerche, Dlhovského
Hugo Pavlovic, rodičia Miroslava Pavlovic a Ivica Pavlovic, Vígľašská
Narodenia nahlásené z osobitnej matriky (2011, 2014, 2015, 2016):
Daniel Suja, rodičia Simona Sujová a Milan Suja, SNP
Petr Štěpan, rodičia Mária Paulovová a Petr Štěpan, Žitavanská
Lucas Suja, rodičia Simona Sujová a Milan Suja, SNP
Lucia Bičová, rodičia Martina Bičová a Tomáš Bič, Žitavanská
Opustili nás:
Ján Géci, Partizánska, zomrel 21.12.2016 vo veku 74 rokov
Paulína Hasprová, Moravecká, zomrela 22.12.2016 vo veku 88 rokov
Alžbeta Čepčeková, Žitavanská, zomrela 26.12.2016 vo veku 71 rokov
Božena Horváthová, Moravecká, zomrela 30.12.2016 vo veku 87 rokov
Agáta Bratová, Hostianska, zomrela 1.1.2017 vo veku 94 rokov
Ján Horváth, Kopaničky, zomrel 3.1.2017 vo veku 59 rokov
Júlia Kováčová, Športová, zomrela 2.2.2017 vo veku 83 rokov
Mons. Jozef Zlatňanský, Cintorínska, zomrel 11.2.2017 vo veku 89 rokov
Anna Dudášová, Žitavanská, zomrela 15.2.2017 vo veku 89 rokov
Klára Berczyová, Mlynská, zomrela 19.2.2017 vo veku 91 rokov
Anna Hudíková, Hlavná, zomrela 22.2.2017 vo veku 91 rokov
Barbora Gáliková, Partizánska, zomrela 26.2.2017 vo veku 82 rokov
Helena Laktišová, Lipová, zomrela 7.3.2017 vo veku 91 rokov
Vladimír Maňkovský, Hlavná, zomrel 12.3.2017 vo veku 79 rokov
Karol Bielik, Kopaničky, zomrel 13.3.2017 vo veku 82 rokov
Helena Chrapková, Mlynská, zomrela 24.3.2017 vo veku 72 rokov
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