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Vážení spoluobčania
Do Vašich príbytkov sa dostáva posledné tohtoročné vydanie
Našich Topoľčianok. Nie je to tak
dávno, čo som sa Vám prihováral
prostredníctvom nášho periodika. Bolo to začiatkom letných mesiacov, v období, keď sa deti tešili
na zaslúžené prázdniny a my dospelí na letné dovolenky. Čas však
neúprosne beží a my máme za
sebou letné podujatia, ktoré prebiehali v našej obci. Bolo to jednak
kultúrne leto, ktoré vyvrcholilo
záverečným vystúpením Roba Kazíka a jeho hostí Marcely Laiferovej a Petra Stašáka. Úžasný
program s fantastickou diváckou
kulisou – toľko ľudí si osobne na
nádvorí zámku nepamätám - nám
však prekazila letná búrka, v dôsledku ktorej jeden z pozvaných
hostí Peter Stašák ani nedostal
príležitosť na kultúrnom lete vystúpiť. Žiaľ, musíme opäť skonštatovať, že proti sile prírody sme
bezmocní.
Následne sme v mesiaci september v centre obce v spolupráci
so ZO SZZ zorganizovali tradičné
vinobranie, ktoré sa už niekoľko
rokov teší veľkej obľube. Aj v tom-

ADVENT

Latinské slovo advenio znamená príchod. V kresťanskom
chápaní advent je očakávaním
príchodu Spasiteľa na tento svet.
V Evanjeliách adventných nedieľ
budeme počuť slová Jána Krstiteľa „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.“
V časoch Ježiša, teda v rímskej
ríši bolo zvykom, že keď sa cisár
vracal z víťazného ťaženia, tak mu
postavili víťazný oblúk. K tomuto
oblúku viedla cesta. Rimania teda
dosť často stavali cesty. Historici
hovoria, že tieto cesty boli kvalitné. Dodnes sa niektoré zachovali.
Aj v našich časoch sú cesty dôležité. Často sú podmienkou pre
príchod dôležitého výrobného
investora. Tiež keď nejaký štát pripravuje významné podujatie, ako
sú olympijské hry alebo majstrovstvá sveta, budujú sa nové cesty.
Ľudia, ktorí počúvali Jána Krstiteľa tušili, že príde na svet veľmi
dôležitý človek, ktorému treba
pripraviť cestu. Ján však nemal na
mysli cestu z kameňov. On myslel
na inú cestu. O akú cestu išlo, ďalej

to roku bolo spestrené kultúrnym
programom, ponukou chutného
občerstvenia a samozrejme tradičným burčiakom.
V mesiaci október, ktorý je venovaný úcte k starším, sa vo veľkej
sále DKS uskutočnilo slávnostné
posedenie seniorov, ktoré svojím
vystúpením obohatil hudobník
a spevák Ľudo Kašuba starší.
V čase, keď píšem tento článok, máme za sebou už aj regionálne – župné voľby. Som rád, že
nielen u nás v Topoľčiankach, ale
v celom Nitrianskom kraji uspel
staronový župan Milan Belica, rodák zo susednej obce Hostie, veľký lokálpatriot, človek, ktorého si
osobne vážim a teším sa na ďalšiu
spoluprácu s ním.
Z pripravovaných akcií v tomto kalendárnom roku nás čaká
v centre obce tradičné privítanie
svätého Mikuláša, na ktoré sa tešia
najmä tí najmenší. Opäť bude
sprevádzané kultúrnym programom a stánkami s dobrotami.
Na záver kalendárneho roka
– konkrétne na Silvestra opäť
v spolupráci so ZO SZZ, DHZ
a V. Laktišom pripravíme pre

opisuje evanjelista Marek. Hovorí:
„Ján hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.“ Prichádzala k nemu celá judejska krajina. Vyznávali hriechy a dávali sa krstiť v rieke
Jordán. Už vtedy si uvedomovali,
že ak chcú niečo zmeniť, musia
začať od seba. Musia si uvedomiť
svoje nedostatky vo vzťahu k Bohu a k blížnym.
Prax prípravy cesty z čias Jána
Krstiteľa nestratila nič zo svojej aktuálnosti. Aj dnes sa môžeme v živote rozhodnúť pre desiatky, ba
stovky rôznych ciest a to každodenne, lebo máme slobodnú vôľu.
Čítal som jeden list uverejnený
v istom časopise. Podpísaný bol
dvadsaťsedemročný Ivan. Písal
v ňom, ako vyrastal v rodine, kde
mu takmer nič o Bohu nepovedali.
Potom po strednej škole sa dostal
do partie- prišli drogy. Neskôr sa
dostal do väzenia. Vo väzení po
istom čase dostal spoluväzňa, ktorý chodieval raz do mesiaca na
stretnutie s kňazom a čítaval akúsi
knihu. Ivan sa mu najskôr posmieval. No potom si požičal tú knihu

Advent v centre obce

Vás, vážení spoluobčania, vatru
samostatnosti, tradičný ohňostroj a varené víno, avšak po skúsenostiach z posledných troch
rokov, kedy účasť na tejto akcii
bola veľmi nízka, presunieme tento program do podvečerných hodín a nie na polnoc a to z dôvodu,
aby sa tohto podujatia mohli zúčastniť aj tí, ktorí silvestrovskú noc
plánujú stráviť iným spôsobom
ako v centre obce.
Vážení spoluobčania, nakoľko
v čase, keď budete čítať toto vydanie Našich Topoľčianok nám do
príchodu Vianoc zostáva už len
niekoľko dní, dovoľte mi, aby som

Vám a Vašim rodinám zaželal príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a deťom splnenie
ich najtajnejších snov.
Zvlášť chcem pozdraviť našich
chorých spoluobčanov, zaželať im
veľa psychických a fyzických síl
a skoré uzdravenie.
Do nového roku želám nám
všetkým hlavne veľa pevného
zdravia, šťastia, lásky, ohľaduplnosti a ľudskej spolupatričnosti.

a začal čítať. Prišiel na miesto, kde
Ježiš hovorí, že neprišiel volať
spravodlivých, ale hriešnikov, že
treba pripraviť cestu Pánovi. Ivanovi zrazu začalo svitať. Hovorí:
„Zrazu som začal objavovať zmysel
aj svojho života. V Ježišových slovách som nachádzal odpovede na
všetky otázky, na ktoré mi predtým
nikto nevedel dať odpoveď. Teraz sa
pripravujem na krst a prežívam skutočnú slobodu a šťastie.“
Ivan paradoxne vo väzení našiel pravú slobodu, hoci mu tá
vonkajšia chýbala.

Skúsme aj my prežiť tento čarovný čas adventu ako prípravu.
Každý z nás vie, kde sú naše nedostatky, kde sú naše kopce pýchy.
Stará rímska múdrosť hovorí, že
najdlhšia cesta je tá od ľudského
ucha do ľudského srdca. Nech čas
adventu nás vedie k tomu, aby
sme spoznali, ktoré z našich ciest
sme ešte nedali Bohu, kde ho ešte
nechceme pustiť. A takto môžeme pripraviť v srdciach tú cestu,
po ktorej sa bude Ježišovi dobre
kráčať.
Kaplán Jaroslav Mujgoš

Šťastné, veselé, pokojné a požehnané vianočné sviatky.
Juraj Mesko, starosta obce

Autor foto: Pavol Čepček, BEST FOTO
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Šľachtické rody v Topoľčiankach
(pokračovanie IX.)
Barbara (Babette) Anna
Alojzia Keglevich de Buzin bola
najstarším dieťaťom grófa Karola
Keglevicha, zemepána v Topoľčiankach a jeho manželky grófky
Kataríny Zichy.
Rodina: Barbara sa narodila 8.10.1779 v Bratislave, kde jej
rodičia mali rodový palác. Bola
miláčikom rodiny a domácky ju
nazývali Babette. 10.2.1801 sa vo
Viedni vydala za ríšske knieža Inocenta Odescalchiho (22.7.1778
Rím – 24.9.1833 Obermeisling).
Odescalchiovci boli talianskym šľachtickým rodom. Prvý
z rodu Odescalchi, ktorému bol
cisárom Leopoldom I. v roku 1689
za zásluhy v bitke pri Viedni udelený titul knieža Svätej ríše rímskej
bol Lívio, synovec pápeža Inocenta XI. Odescalchiho. Lívio bol
bezdetný a posledný mužský člen
staršej vetvy rodu a preto, aby sa
zabezpečilo jeho pokračovanie,
tituly vrátane rodového mena
Odescalchi získal v roku 1714
jeho príbuzný Baltazár z rodu
Erba (Baltazár bol vnukom pápežovej sestry Lukrécie a jej manžela Alexandra Erba). Keglevichovci
si príbuzenstvo s Odescalchiovcami vážili a toto spríbuznenie
zaznamenali aj na epitafe Babettinho otca grófa Karola v kostole
v Topoľčiankach z roku 1805 vrátane zmienky o pápežovi Inocentovi XI. (Inocent XI. okrem iného
inicioval v roku 1683 kresťanskú
koalíciu, ktorá v tom istom roku
zvíťazila v historickej bitke proti
Osmanom pri Viedni, následne
inicioval Svätú ligu proti osmanskému islamskému impériu v Európe).
Kniežací pár Inocent a Babette žil prevažne vo Viedni. Z 12 ročného manželstva sa im narodilo
8 detí - Jozef, Inocent, Leopoldína,
Lívio, Augustín, Cecília, Paulína
a Viktória (Cecília sa narodila na
zámku v Topoľčiankach), prvé tri
však zomreli v detskom veku. Čo
sa týka ďalších osudov Odescalchiovcov na Slovensku, niektorí
potomkovia syna Augustína tu
žili až do roku 1945.
Zmeny na panstve Topoľčianky: Na základe manželstva
Inocenta a Babette časť keglevichovského panstva Topoľčianky zač. 19. stor. prešla do rúk
Odescalchiovcov. Týmito obcami
boli Solčany, Skýcov, Malá a Veľká
Lehota. Solčany mali v živote rodiny Odescalchi významné postavenie, nakoľko si tu rodina neskôr
(až po Babettinej smrti) postavila
klasicistický kaštieľ s parkom. Na
Skýcove dal v roku 1888 Babettin vnuk knieža Artúr Odescalchi
prestavať renesančný kaštieľ do
romantickej podoby (Artúr bol

známy bohémskym spôsobom
života, čo viedlo k tomu, že ho
okolití šľachtici donútili odísť do
Kremnice, kde do konca života
pôsobil vo funkcii banského kapitána). Ďalšími akvizíciami rodu
na Slovensku, už mimo panstva
Topoľčianky, boli kaštiele v Nitrianskej Strede a v Suchej nad
Parnou.
Beethovenova žiačka: Babette je pokladaná za jednu
z najznámejších členov rodu
Keglevich. Bola Beethovenovou
klavírnou žiačkou vo Viedni a do
dejín hudby vošla vďaka tomu,
že jej skladateľ venoval niekoľko
svojich diel, najmä veľkú klavírnu
sonátu nazývanú aj „Grand Sonata“, klavírny koncert č. 1 a iné.
V roku 1796 počas návštevy Bratislavy Beethoven koncertoval
v Keglevichovom paláci.
Úmrtie: Kňažná Babette
zomrela predčasne ako 33 ročná
na veľkonočnú nedeľu 18.4.1813
vo Viedni. O týždeň neskôr bola

pochovaná v rodinnej krypte
Keglevichovcov v Topoľčiankach,
ako o tom svedčí zápis vo farskej
matrike: „Anno 1813 Die 18 Aprilis Viennae Pie in Domino Obiit
Celsissima Domina Barbara nata
e Comitibus Keglevics Romani Principis Celsissimi Domini Innocentii
Odescalchi Conthoralis. Die 25m.
ejusdem, Seu Dominica in Albis
ad Cryptam Kis-Tapolcsanienseni
sepulta“ (Dňa 18. apríla 1813 vo
Viedni zbožne skonala v Pánovi
Jej výsosť pani Barbara rodená
grófka Keglevich, manželka Jeho
výsosti pána Inocenta Odescalchiho, rímskeho kniežaťa. Dňa 25.
toho istého mesiaca, alebo v „Bielu nedeľu“, pochovaná v krypte
v Topoľčiankach).
Po manželkinej smrti sa knieža Inocent oženil ešte raz, vzal si
za manželku Henrietu Zichy-Ferraris.
Poznámka: v čísle 2/2015
v článku o deťoch Karola Keglevicha sme chybne uvideli (vychá-

dzajúc z bežných genealógií), že
jeho najstarším dieťaťom bol syn
František. Ďalším výskumom bolo
zistené, že František sa narodil
až v r. 1780, bol teda Babettiným
mladším súrodencom.
Ing. Ivan Lukáč, historický klub
OZ Park Topoľčianky
zdroj: www.parktopolcianky.sk

OZ PARK TOPOĽČIANKY v roku 2017
Za krátke obdobie sa končí rok 2017 a tak by
som chcel zhodnotiť tento rok z pohľadu nášho
združenia. Plán práce schválený členskou základňou na rok 2017 sme naplnili a posledné akcie, ktoré
časovo budeme plniť po vydaní tohto čísla novín sú
tiež naplánované na realizáciu.
Naše pôsobenie má dva základné smery. Prvým
a základným je brigádnická činnosť pri údržbe a obnove parku. Pri tejto činnosti úzko spolupracujeme
s Lesy SR ,š.p. – Odštepný závod Topoľčianky, tak aby
naša práca dopĺňala zámery správcu parku pri jeho
zveľaďovaní. V roku 2017 sme v parku odpracovali
1500 hodín. Prác sa zúčastnilo 44 brigádnikov. Veľká
brigáda je oznámená v obci miestnym rozhlasom,
koná sa v sobotu a trvá cca 5 hodín. Menšie brigády
organizujú len členovia združenia a konajú sa podľa
okolností, ktoré nestrpia odklad.
Druhým smerom je zameranie sa na kultúrne
akcie a popularizáciu parku. Aj v tomto roku sme
začínali s krásnou májovou slávnosťou Ranžírung
s témou rodiny grófa Karola Keglivicha, jeho manželky a dcéry v Topoľčiankach. V priebehu ranžírungu sme ocenili žiakov MŠ a ZŠ, ktorí sa zapojili
do súťaže v maľovaní „PARK OČAMI DETÍ“.V mesiaci
jún sme sa zapojili do medzinárodne organizovanej
akcie „Víkend otvorených parkov a záhrad“. Koncom
septembra sme zorganizovali zaujímavý a inšpiratívny tematický zájazd do Buchlovíc a Živej vody
v Modre. Cieľom cesty je spoznať spôsoby a rôzne
prístupy k záchrane historických parkov. V októbri
už tradične v spolupráci so správcom farnosti v Topoľčiankach pripravujeme litánie v parku pri kaplnke sv. Vendelína, ktoré sú ukončením aktívnej sezóny v parku. Zároveň v tomto čase býva odslúžená sv.
omša za rodinu grófa Karola Keglevicha a jeho brata
biskupa Žigmunda, ktorým vďačíme za náš kostol.
V decembri pripravujeme stretnutie členov
združenia - Adventný večer, ktoré je navodením
vianočnej atmosféry a vďakou členom za vykonanú
prácu.
Pravidelne prispievame do novín Naše Topoľčianky, kde napĺňame náš cieľ edukatívnej činnosti,

ktorou chceme oboznamovať obyvateľov Topoľčianok o významných osobnostiach našej histórie. Významným dielom roku 2017 bude vydanie nového
informačného letáku o parku, ktorý je v tlači.
V tomto roku sme zavŕšili naše úsilie o záchranu hrobu hlavného záhradníka parku Adalberta
Strnada . Pôsobil v Topoľčiankach v rokoch, keď
topoľčianske panstvo patrilo rodu Habsburgovcov.
OZ PARK Topoľčianky požiadalo Obec Topoľčianky
o pridelenie nového hrobového miesta. Po dohode
s majiteľmi pôvodného miesta OZ odkúpilo nadzemnú časť a spolu s telesnými pozostatkami sme
všetko preložili do nového hrobového miesta. Tu
chceme poďakovať za spoluprácu Obci Topoľčianky
a za finančnú pomoc firme ELSE PLUS, s.r.o. Topoľčianky a firme Ing. Hasprová Lila – RETURN Topoľčianky.
Dúfame, že na novom mieste sa už na neho nezabudne. Jeho najväčším a trvalým pomníkom však
zostane náš park, ktorému práve on vtisol dnešnú
podobu, ktorú obdivujú tisíce návštevníkov a to
nielen zo Slovenska. Veľmi potrebnou a zaujímavou
akciou sú jesenná práce pri udržiavaní prietočnosti
povrchového vodného kanála, ktorý vodou zásobuje jazierka v parku. Jesenný opad lístia obmedzuje
až zastavuje tok vody a tak je potrebné ho odstraňovať. Toto zabezpečujeme pravidelnou kontrolou
členmi združenia dvakrát cez deň - dopoludnia
a popoludní. Vodný systém v parku je jedinečný
a zaslúži si takúto starostlivosť.
Naše združenie je otvorené pre všetkých záujemcov, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť nášho
parku. Každého radi privítame či už v našich radoch
alebo ako brigádnika.
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. Ďalej chcem poďakovať
všetkým, ktorý nás v našej činnosti podporili rôznymi formami pomoci: hotel Hradná stráž, Zámok
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„Čo ponúka matka zem“
Regionálna výstava ovocia, zeleniny
a okrasných rastlín

V dňoch 6.-9.10.2017 sa v Dome kultúry a služieb v Topoľčiankach
konala Regionálna výstava ovocia, zeleniny a okrasných rastlín po názvom „Čo ponúka matka zem...“. Výstavu pripravila ZO SZZ Topoľčianky
v spolupráci s OV SZZ Nitra a Obcou Topoľčianky za finančnej podpory
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na výstave sa zúčastnili záhradkári
z 13 základných organizácií SZZ z celého horného Požitavia, celkove 126
vystavovateľov s 322 exponátmi ovocia, zeleniny a okrasných rastlín. Výstava bola spestrená 12 samostatnými expozíciami.
Odborná komisia pod vedením Ing. Ivana Rubaninského vybrala najlepšie exponáty v kategórii jablká, hrušky a zelenina.
V kategórii jablká bolo nasledovné poradie:
1. miesto Bc. Marián Belovič, Žitavany, odroda Rubinola
2. miesto Jozef Bielik, Chyzerovce, odroda Fuji
3. miesto Mária Hrdlovičová, Topoľčianky, odroda Topaz
V kategórii hrušky bolo nasledovné poradie:
1. miesto Marián Šabík, Chyzerovce, odroda Dicolor
2. miesto Marián Šabík, Chyzerovce, odroda Lucasova
3. miesto Marián Herda, Žitavany, odroda Boscova fľaša
V kategórii zelenina bolo nasledovné poradie:
1. miesto Anna Šišmišová, Topoľčianky za zeleninový kôš
2. miesto Mária Hrdlovičová, Topoľčianky za kolekciu zeleniny
3. miesto Anna Tomanová, Topoľčianky za kolekciu zeleniny
Ďalších 31 exponátov bolo ocenených „Pestovateľským uznaním“.
V hlasovaní návštevníkov výstavy o Jablko roka vyhrala odroda
Pinova od Jozefa Bielika z Chyzeroviec. Organizačný výbor výstavy udelil
35 vystavovateľom „Ďakovný list ZO SZZ“ za samostatné expozície.
Ďakujeme všetkým vystavovateľom, základným organizáciám za
podporu regionálnej výstavy. Naše poďakovanie patrí i spoluorganizáto-

Seniorske okienko
Keď zo stromov začne padať
lístie, je viac než jasné, že sa blíži
zima a leto zostalo už len peknou
spomienkou. Niekedy je ťažké
zmieriť sa s tým, že musíme niečo pekné nechať odísť. Neplatí to
však len pre ročné obdobia, ale aj
pre okamihy, ktoré v nás zanechajú príjemný pocit. Hodiny a minúty sa nám doslova presýpajú
pomedzi prsty, preto sa chcem
vrátiť na začiatok roka a podeliť sa
s Vami o príjemné chvíle, ktoré po
celý rok zažívame v našom klube
seniorov.
Začíname vždy vo februári.
Stretli sme sa na fašiangovom posedení, ktoré tradične býva v deň
pred Popolcovou stredou. Na
programe bola tombola a zdra-

votná prednáška MUDr. Janky
Mrázovej. Pohostili sme sa na
výborných fašiangových šiškách.
Marec patrí hodnotiacej výročnej
členskej schôdzi. Vypočuli sme si
správu o činnosti, o hospodárení
a návrh práce na tento rok. Keďže
apríl je pre seniorov plný,(jarné
práce v záhradkách, no hlavne
Veľká noc) neplánovali sme žiadnu akciu. V máji sme sa zúčastnili
výborného celodenného autobusového zájazdu. Prezreli sme
si Zámok Vígľaš, v Zvolenskej
Slatine sme navštívili dva krásne
kostolíky, pamätnú izbu Terézie
Vansovej a v najstaršej bryndziarni sme si nakúpili májovú
bryndzu a rôzne syry. Cesta ďalej
viedla do Zvolena a skončili sme

Topoľčianky, Pizéria u Majka, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., ELSE
PLUS, s.r.o Topoľčianky, Agrok spol. s r.o. Topoľčianky, Stanislav Orovnický Vodostav – Kamenárstvo, Doner kebab Marek Opálený, Doner
kebab Maruška Martincová a Zuzana Uhrecká, miestna organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov, Obec Topoľčianky, JUST SK s.r.o. Slažany, Ing. Dušan Kocúr, pani Macejková Topoľčianky, pani Nováková
Topoľčianky, pán Gejza Haspra a pán Jozef Briežka Topoľčianky, pani
Helena Chrenová Zlaté Moravce, Folklórna skupina Topoľnica a Dychová hudba Podhrušovan, Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN a firme BEST
FOTO Zlaté Moravce.
Podrobný zoznam našich podporovateľov nájdete na stránke
združenia www.parktopolcianky.sk. Každú pomoc nášmu združeniu
si veľmi vážime, vieme, že to nie je samozrejmosť.
Ďakujeme.
Ing. Vladimír Lukoťka, predseda OZ Park Topoľčianky

rom výstavy, OV SZZ Nitra, Obci Topoľčianky a Nitrianskemu samosprávnemu kraju za finančnú podporu Regionálnej výstavy v Topoľčiankach.
Moje osobné poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám pomohli výstavu
zabezpečiť.
VINOBRANIE
Rád by som v stručnosti spomenul ešte ďalšie obľúbené a navštevované podujatie. Je ním Vinobranie a dňa 9. septembra 2017 sa v centre
obce konal jubilejný X. ročník. Organizátormi podujatia boli ZO SZZ Topoľčianky a Obec Topoľčianky. Návštevníci mali možnosť okrem burčiaku
a vína ochutnať chutný guláš z diviny a ďalšie gurmánske špeciality. Vinobranie otvorili alegorický sprievod folklórnych súborov s dožinkovým
vencom, starosta Obce Topoľčianky p. Juraj Mesko a predseda ZO SZZ
Topoľčianky p. Miroslav Toman.
V kultúrnom programe vystúpili Folklórne súbory Topoľnica a Cerianka, Dychová hudba Podhrušovan, Tanečná skupina Street lup a Hudobná
skupina Len Tak-t. Vinobranie v Topoľčiankach opäť potvrdilo tradíciu
príjemne stráveného popoludnia s mnohými zážitkami.
Miroslav Toman, Za výbor ZO SZZ Topoľčianky
v 38 stupňovom bazéne v Kováčovej. Posledný bod bola večera
na salaši v Bzenici. V júni sme sa
stretli v tzv. Pstruhovom raji. Boli
sme tam prvýkrát. Počasie bolo
krásne, pochutnali sme si na dobrom guláši a pečených pstruhoch.
V auguste sme sa stretli pod kalváriou u p. Vlčka. Osvedčená akcia, Jožko nám navaril zase guláš
a výbornú huspeninu. Radi sa
tam vraciame.
V septembri sme si naplánovali celodenný autobusový zájazd do Hurbanova a Komárna.
Bol to jeden z najlepších výletov.
Dopoludnia sme navštívili pivovar v Hurbanove. Po zaujímavej
prehliadke bola zlatým klincom
ochutnávka rôznych druhov piva
spojená s pohostením. Všetci,
(najmä muži) boli nadmieru spokojní. Potom sme sa presunuli do
Komárna. Tam nás čakal predseda MS p. Černek a venoval sa nám
až do večera. Najprv sme si pozreli najväčší pevnostný systém
v Strednej Európe, odtiaľ sme prešli do matičného domu a potom
nasledoval neskorý obed. Deň sa
končil na Nádvorí Európy, ktoré
reprezentuje architektúru a stavebné slohy typické takmer pre
všetky európske štáty. Príjemnú
atmosféru umocnilo nádherné
počasie. Z Komárna, ktoré volajú
aj Gibraltár na Dunaji, sme sa pobrali o 18. hodine.
Októbrové stretnutie sa uskutočnilo v kultúrnom dome a bolo
venované úcte k starším. Začalo

sa príležitostnou básňou, potom
nás pozdravil starosta obce p.
Juraj Mesko. Program pokračoval
vystúpením p. Kašubu staršieho,
ktorý zabával prítomných známymi hitmi. Nálada bola výborná, vytrvalci tancovali takmer do
19. hodiny. Poďakovanie patrí p.
Vladimírovi Laktišovi. ktorý pána
Kašubu pozval a jeho vystúpenie
venoval seniorom ako darček.
November patrí batôžkovému
posedeniu a bohatej tombole.
Prekvapením pre všetkých bol výborný guláš.
V decembri nás čaká vianočné stretnutie. To býva najkrajšie.
Stromček, koledy, medovníky,
oblátky, vôňa ihličia, trblietajúce
sa kahančeky – a pokoj v duši.
Na záver by som sa chcela poďakovať vedeniu obce – p. starostovi Jurajovi Meskovi a obecnému zastupiteľstvu za ústretovosť
a finančnú podporu, bez ktorej by
sa tieto spomínané akcie nedali
realizovať. Ďakujeme aj pracovníčkam obecnej knižnice, ktoré sa
vždy rady podieľajú na príprave
posedení v kultúrnom dome.
Dovolím si rozlúčiť sa s Vami
touto myšlienkou: Nepremrhajme vzácny čas tu na Zemi len
tak, bez radosti v srdci. Nech je
akýkoľvek krátky, stále sa dá využiť naplno. Rozdeľme si ho teda
tak, aby sme si mohli už aj z tohto
roka uchovať čo najviac príjemných spomienok.
Marta Mrázová
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Koč prvého československého prezidenta je už v Topoľčiankach
Po rozsiahlej rekonštrukcii
v Poľsku sa dňa 27.6.2017 vrátil
do Národného žrebčína „Topoľčianky“, š.p. osobný koč prvého
československého prezidenta
Tomáša Garrigue Masaryka.
Rekonštrukcia bola prevedená
veľmi precízne a koč sa vrátil do
pôvodnej podoby pri zachovaní
technológií ako v minulosti. Zrenovované bolo aj čalúnenie a tmavomodro zamatový tapacírung interiéru prezidentského kupé, ktorým
sa prezident pravidelne vozieval zo
železničnej stanice v Zlatých Moravciach do Topoľčianok.
Práve tohto roku, presne 14.
septembra, sme si pripomenuli

80-te výročie úmrtia T.G. Masaryka († 14.9.1937, Lány). V dňoch
15.-17.9.2017 bolo kompletne
zrekonštruované kupé predstavené širokej verejnosti pri príležitosti Výstavy koní v Topoľčiankach.
Trojdňové podujatie bolo sprevádzané bohatým programom spojeným s ukážkami využitia koní
rôznych plemien chovaných na
Slovensku.
Výstava sa konala s podporou
Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Autor textu a foto: NŽT

V našej škôlke je zábava
Prvý septembrový týždeň
otvorila svoje brány Materská
škola na Cintorínskej ulici v Topoľčiankach pre 21 škôlkarov.
Postupne do nej vchádzali spoločne s rodičmi staršie deti
s úsmevom na tvári, už znalé
pomerov, tešiac sa na svoje obľúbené hračky a kamarátov.
Osem novoprijatých malých detí, ktoré sa ešte úzkostlivo držali
za ruky mamy, ocka a viaceré po
prvýkrát zažili odlúčenie od rodičov, zvládlo nástup do škôlky
hrdinsky, hoci v prvé dni vypadli niektorým aj slzičky a ozýval sa
aj ľútostivý plač pri odchode
mamy. Veď každé lúčenie je
smutné...
Vlhké očká rýchlo osušili
a náruč mamy postupne nahradili pani učiteľky spolu s pani
upratovačkou, snažiac sa zamerať našu pozornosť na hračky
a aktivity v triede. Tieto dni už
máme za sebou a nebojácne
a smelo spoznávame, čo čarovný svet škôlky ponúka. Poznáme
už jej priestory, našli sme si svoje

miesto, zvykli sme si na režim
dňa, postupne sa učíme zvládať
činnosti, ktoré máme rozpracované v ŠkVP „Celý rok sa spolu
hráme a nové veci spoznávame.“
Otvoria nám nielen ďalšie brány
hier, cvičení a poznania, ale povedú nás aj k väčšej samostatnosti, zodpovednosti a dodajú
odvahu na zdolávanie ďalších
prekážok.
Vo víre hier, cvičení, vzdelávacích aktivít a poobedňajšieho
spánku nám ubehli dva mesiace
ako voda. Počas nich sme absolvovali vychádzky s cieľom spoznať svoje okolie, objavovali tajomstvá jesene, merali sily
v športových zápoleniach. Navštívili sme vinicu a priestory
Vinárskych závodov Topoľčianky, s.r.o. s cieľom spoznať prácu
vinohradníkov a ochutnali ich
plody a výrobky. Poďakovanie
za to patrí rodičom našej Mariky
Lumnitzerovej, ktorí nám návštevu umožnili a postarali sa aj
o bohatú výslužku. Pozreli sme
si výstavu obrazov v priestoroch

Koč po rekonštrukcii

OcÚ v Topoľčiankach, hrali sa
a spoznávali zákutia v miestnom
parku. Po zrealizovaní malých
výstav hračiek, ovocia a zeleniny v priestoroch našej MŠ sme sa
tešili na Regionálnu výstavu
ovocia a zeleniny v priestoroch
KD v Topoľčiankach. Túto sme si
nielen pozreli, ale aj prispeli
k výzdobe našimi výtvarnými
prácami. Na pozvanie usporiadateľov – Základnej organizácie
SZZ v Topoľčiankach, sme hostí
a návštevníkov výstavy potešili
krátkym kultúrnym pásmom
v duchu ľudových tradícií nášho
regiónu. Odmenou nám bol nielen potlesk a ďakovný list od
usporiadateľov, ale aj nečakané
sladké prekvapenie. Našu detskú predstavivosť a fantáziu potešili postupne dve malé divadelné vystúpenia v MŠ „Katkine
výmysly“ a „.Malí huncúti“. S veľkým jasotom bola sprevádzaná
„Tekvičková slávnosť“ v podvečerných hodinách v areáli MŠ,
ktorú sme si užili aj s rodičmi.
Spoločne s nimi sme absolvovali športové disciplíny na dvore,
ktoré preverili ich aj našu obratnosť a kondíciu a umožnili nám
získať sladkú odmenu. Na záver

sme zapálili sviečky v „pracne
vyrezaných Tekvičiakoch“, ktoré
nám vytvorili šikovné ruky našich rodičov. My sme ich na
oplátku potešili svedomito nacvičeným divadelným predstavením „Oberačka“ a pásmom
básní, piesní, tancov pri príležitosti mesiaca úcty k starším (október), ktoré si pozreli spoločne
aj s našimi starými rodičmi. Starkých sme obdarili aj vlastnoručne vyrobenými darčekmi, objatím a občerstvením od našich
mamičiek.
Sme zvedavé na ďalšie aktivity, ktoré pripravia pre nás naše
pani učiteľky. Tešíme sa na príchod Mikuláša, pečenie medovníčkov a spoločné posedenie
s rodičmi na „Vianočnej besiedke“, na ktorej sa opäť budeme
prezentovať tým, čo sa v škôlke
naučíme.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
starajú o to, aby náš pobyt
v škôlke bol bez zbytočných starostí, prežitý v bezpečí, pohode
a bez strádania našich potrieb.
Prajeme Vám krásne a pokojné
prežitie vianočných sviatkov.
Deti a zamestnanci MŠ,
Cintorínska 35, Topoľčianky

Oslávili sme 30. výročie otvorenia MŠ na ulici SNP
Všeličo môže človek zastaviť,
ale čo nikdy nezastaví – je čas.
Dňa 20.októbra 2017 uplynulo 30 rokov od chvíle, kedy sa
po prvýkrát otvorila brána našej
materskej školy, aby v nových
priestoroch privítala tých najmenších. Jej celá história je zaznamená v kronike, v ktorej sú
zapísané i mená všetkých zamestnancov, detí, veľa životných príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok. Počas svojej
doby prešla rôznymi organizačnými zmenami ako i modernizá-

ciou budovy, aby sa mohla v súčasnosti stať až trojtriednou.
Prah našej materskej školy
prekročilo veľa detí, ktoré tu prežili čas detských hier a radosti.
Mnohí z nich sú dnes úspešní
mladí ľudia a zároveň aj rodičia,
ktorí sem chodia už so svojimi
deťmi.
Doba sa mení, ale poslanie
materskej školy bolo a je vždy to
isté - poskytovať deťom výchovu a vzdelávanie. My sa počas
celého jej obdobia snažíme dať
im to najlepšie, prejaviť im lásku,

porozumenie, dať im dobré základy do života.
A ako sme oslávili výročie
našej škôlky? Predsa slávnostne
a športovo dňa 6.októbra 2017,
kedy sa areál školského dvora
a záhrady zaplnil deťmi, rodičmi
a rodinnými príslušníkmi. V slávnostnej atmosfére sa prelínala
minulosť so súčasnosťou. Športových aktivít bolo nadostač,
každý si mohol vybrať tú, ktorá
mu bola blízka. Na záver nás čakalo spoločné pohostenie spojené s opekaním.

Milá naša škôlka - želáme ti
do ďalších rokov triedy plné
šťastných detí. Aby si bola naďalej studňou múdrosti, lásky, porozumenia a tolerancie. Aby si
vítala trpezlivých, láskavých pedagógov a chápavých, spokojných rodičov.
Ďakujeme všetkým, ktorí
spolu s nami oslávili tento výnimočný okamih.
Mgr. Ľubica Pavková,
riaditeľka MŠ
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Kalendár podujatí v Topoľčiankach
Pozývame Vás ...
1.12.2017 Požehnanie adventného venca, centrum obce o 14:30 hod.
2.12.2017 Stretnutie detí so Sv. Mikulášom, centrum obce o 15:00 hod.
2.12.2017 Vianočné trhy na nádvorí Zámku Topoľčianky od 12:00 hod.
6.12.2017 Mikuláš v NŽ Topoľčianky v historickej budove jazdiarne
		 o 16:00 hod.
8.12.2017 FoTOP Fotoklub Topoľčianky, prednáška na tému:
Za vtáctvom blízkeho východu, prednášajúci RNDr. Stanislav Harvančík,
ochranca prírody, ornitológ a fotograf, DKS o 19:00 hod.
10.12.2017 Vianočný stolnotenisový turnaj, DKS, registrácia o 9:30 hod.
12.12.2017 Vianočné posedenie členov Senior klubu Topoľčianky,
		 DKS o 14:30 hod.
21.12.2017 Vianočná akadémia detí ZŠ Topoľčianky, DKS
30.12.2017 Farský ples, hrá DJ Robo Ondrejka, DKS
31.12.2017 Vatra samostatnosti a silvestrovský ohňostroj,
		 centrum obce o 18:30 hod.
13.1.2018 Záhradkársko-vinohradnícke posedenie,
		 usporiadateľ ZO SZZ, DKS o 19:00 hod.
19.1.2017 Ochutnávka mladých vín pre vinohradníkov Topoľčianok,
		 DKS o 17:00 hod.
20.1.2018 Ochutnávka zabíjačkových špecialít a fašiangový kultúrny
		 program, centrum obce
25.1. 2018 Detský karneval a súťaže pre deti MŠ SNP Topoľčianky, DKS
27.1.2018 Rodičovská zábava, hrá DJ Robo Ondrejka, DKS
2.2.2018 VČS Fotoklubu FoTOP Topoľčianky, DKS
3.2.2018 Vyhodnotenie poľovného roka 2017 s posedením
		 pri hudbe, DKS
10.2.2018 Fašiangový sprievod obcou s FSk Topoľnica a DH Podhrušovan
10.2.2018 Fašiangová zábava, hrá DJ Robo Ondrejka, DKS
13.2.2018 Fašiangové posedenie členov Senior klubu Topoľčianky,
		 DKS o 14:30 hod.
17.2.2018 VČS DHZ Topoľčianky, DKS
25.2.2018 Hodnotiaca členská schôdza MS SČK
		 a divadelné predstavenie, DKS
4.3.2018 VČS, Urbársky spolok, DKS
10.3.2018 VČS ZO SZZ, DKS o 16:00 hod.
16.4.2018 Starostovská kvapka krvi, DKS
23.-28.4.2018 Výstava a ochutnávka vín, ZO SZZ, DKS
V priebehu uvedeného obdobia pravdepodobne ešte pribudnú ďalšie
podujatia. Informovať Vás budeme prostredníctvom plagátov, rozhlasu
a internetu. Pripravujeme pre Vás...
18.5.2018 Kollárovci, koncert, DKS

Vážení spoluobčania,

V SILVESTROVSKÝ PODVEČER
31. 12. 2017 o 18:30 hodine
pri príležitosti 25. výročia nášho štátneho sviatku
bude horieť VATRA SAMOSTATNOSTI
už po dvadsiaty šiesty raz.
Pozývame všetkých našich spoluobčanov
na milé stretnutie, kde si navzájom poprajeme
hojnosť zdravia, pokoja a šťastia do budúceho roku 2018.
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.

Obecná knižnica Topoľčianky
V Obecnej knižnici Topoľčianky bola
v týchto dňoch ukončená menšia rekonštrukcia. Vďaka Fondu na podporu umenia bola
knižnica z verejných fondov podporená
v dvoch projektoch. Prvý sa týkal nákupu knižničného fondu, z ktorého bolo knižnici pridelených 1 000,- €. Z uvedených financií, spolu so spolufinancovaním Obce Topoľčianky, sme nakúpili cca 200
nových knižných titulov. Druhý projekt sa týkal nákupu knižničných
regálov a výška sumy bola 1 500, - €, z uvedenej finančnej čiastky sa
podarilo nakúpiť a vymeniť približne tretinu terajších regálov.
Za poskytnuté financie Fondu na podporu umenia srdečne ďakujeme! Popri nasledovných zmenách bola knižnica vymaľovaná,
vymenené svietidlá, podlaha, za čo ďakujeme obecnému úradu
a všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa na úpravách prispievajúcich
k spríjemneniu priestorov knižnice, podieľali. Obecná knižnica Topoľčianky bude otvorená 1. 12. 2017, preto prosíme čitateľov, aby
vrátili dlhodobejšie vypožičané knihy a zároveň sa prišli pozrieť do
zrekonštruovaných priestorov.

Poďakovanie skautov zakladateľovi
Volkovce a Čierne Kľačany.
Touto cestou by sme chceli
vyjadriť úprimné ĎAKUJEME
nášmu bratovi Milanovi, ktorý
na základe svojich skúseností,
láske, ochote do nás vštepil základy skautingu. Naučil nás milovať prírodu, chrániť ju, vážiť si
jeden druhého, pomáhať si, aby

Pán Milan Siekela a skauti v alegorickom sprievode pri príležitosti osláv
700. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Topoľčianky v roku 1993.

V stredu 1. novembra 2017
nás vo veku 82 rokov opustil
náš drahý brat Milan Siekela,
ktorý pôsobil v Topoľčiankach
ako lesník. Počas jeho pôsobenia v Topoľčiankach sa mu podarilo založiť skautský oddiel
v roku 1990, z ktorého neskôr

vznikol aj samostatný zbor pod
názvom 41. zbor T.G. Masaryka
Topoľčianky, ktorý nepretržite
funguje až dodnes.
Skautské korene sa podarilo
rozvíjať aj do okolitých obcí
a momentálne okrem Topoľčianok funguje skauting aj v obci

sme takto dokázali vychovať zo
seba ľudí, ktorí sa snažia žiť život
nie len pre seba, ale hlavne pre
druhých a vždy pripravení pomôcť tam, kde to bude potrebné.
Navždy ostaneš v našich srdciach. ZDAR!
S láskou skauti z Topoľčianok
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Ako sme volili vo voľbách do VÚC
Nitriansky samosprávny kraj

dňa 4. novembra 2017 v Topoľčiankach
okrsok okrsok
text
č. 1
č. 2
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1142 1170
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

381

spolu
2312
798

417

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
380
417
797
Počet platných hlasovacích lístkov
356
384
740
odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov
373
412
785
odovzdaných pre voľby predsedu SK
percento zúčastnených voličov
33,36% 35,64% 34,52%
Počet platných hlasov odovzdaných pre
okrsok okrsok
spolu
jednot. kandidát. pre voľby do zastupiteľstva č. 1
č. 2
1. Mário Balázs, Ing. , Doma dobre
19
14
33
2. Marta Balážová,MVDr., nezávislý kandidát

111

111

222

3. Anton Berczy, nezávislý kandidát

69

82

151

4. Rastislav Čápora, Ing., nezávislý kandidát
5. Ivan Debnár, Ing., SaS,Oľano,KDH,Šanca,
OKS, Nova
6. Jaroslav Dubec, IClic. Ing. Mgr., SaS, Oľano,
KDH,Šanca,OKS,Nova
7.Milan Galaba, Mgr. Smer-SD, SNS, Most-Híd

19

14

33

61

68

129

46

54

100

92

63

155

8. Marián Kéry, Mgr., Smer-SD, SNS, Most-Híd

103

93

196

9. Vladimír Klučiar, nezávislý kandidát
10. Ondrej Kozolka, , SAS, Oľano, KDH, Šanca,
OKS, Nova
11. Július Kunkela, Kotleba-ĽS naše Slovensko

50

56

106

28

64

92

27

24

51

12. Katarína Magyarová, Sme rodina-Boris Kollár

7

5

12

13. Juraj Obert, KSS

41

43

84

14. Erik Pšenák, Kotleba-ĽS naše Slovensko

26

29

55

15. Marek Rajnoha, Bc., nezávislý kandidát
16. Peter Štepianský, Mgr., Smer-SD, SNS,
Most-Híd
17. Denisa Uhrinová, Mgr., nezávislý kandidát
18. Martina Valašiková, Kotleba- ĽS naše
Slonensko
SPOLU POČET PLATNÝCH HLASOV

31

17

48

71

115

186

78

70

148

42

42

84

879

922

1801

Počet platných hlasov odovzdaných pre
okrsok okrsok
spolu
jednot. kandidát. pre voľby predsedu
č. 1
č. 2
1. Milan Belica, doc., Ing., PhD., SMER-SD,
224
220
444
SNS, Most-Híd
2. Iván Farkas, Ing. Strana maďarskej komunity
0
1
1
3. Ján Greššo, Mgr., SaS,Oľano, KDH, Šanca
46
77
123
OKS, Nova, Demokrati Slovenska
4. László Hajdu, Mgr., Maďarská
0
0
0
kresťanskodemokratická aliancia
5. Renáta Kolenčíková, Mgr., nezávislý kandidát 11
7
18
6. Ján Marko, Nový parlament

4

2

6

7. Peter Oremus, Ing., PhD., nezávislý kandidát

19

45

64

8. Milan Uhrík, Ing., PhD., Kotleba-ĽS naše Slovensko 69
Údaje vypísané zo zápisníc OVK č. 1 a OVK č. 2

60

129

Zo zápisnice z dvadsiateho druhého zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 14. júna 2017
V bode č. 1. a 2.) Procedurálne časti – program overovatelia zápisnice
a návrhová komisia
V bode č. 3.) Rôzne:
p. Rajčan - stanovisko SPF - pozemky na vybudovanie chodníka k ich
nehnuteľnosti
p. Ďurišová - chodníky na Partizánskej ulici rekonštrukcia, cesta na
Ul. Kopaničky

Ing. Kazík – ešte máme v pláne vybudovať nový chodník na Ulici SNP
smerom k MŠ a od
Ing. Fáber –harmonogram výstavby chodníkov na Ulici Lipovej
a ošetrenie stromov
p. Bieliková – stromy na Ul. Lipovej
V bode č. 4. Návrh záverečného účtu za rok 2016 – poslanci schválili
použitie prebytku a záverečný účet
V bode č. 5. Plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2017 – poslanci vzali na vedomie správu Ing. Pavkova, hlavného kontrolóra obce
V bode č. 6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 –
poslanci schválili
V bode č. 7. Správa nezávislého audítora za rok 2016 – poslanci vzali na
vedomie
V bode č. 8. Schválenie prenájmu obecného majetku – STL distribučného plynovodu –poslanci schválili
V bode č. 9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 – poslanci schválili
V bode č. 10. Založenie spoločnosti so 100% účasťou Obce Topoľčianky
- Obchodné meno: TATRAN s.r.o. poslanci schválili
V bode č. 11. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 Ing. Pavkova –
poslanci schválili
V bode č. 12. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci
Topoľčianky – poslanci schválili
V bode č. 13. Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v MŠ – poslanci schválili
V bode č. 14. Predloženie žiadosti o NFP z Integrovaného regionálneho
rozvoja za účelom realizácie projektu: „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne v ZŠ v Obci Topoľčianky“
– poslanci schválili
V bode č. 15. Odpredaj majetku Obce Topoľčianky pre Západoslovenská
distribučná a.s. – vybudovanie novej trafostanice – poslanci schválili
V bode č. 16. Žiadosti občanov a organizácií
K2net – Wifi, s.r.o.,– žiadosť o rozšírenie funkčnosti vysokorýchlostného internetového pripojenia – poslanci schválili
Centrum sv. Huberta s.r.o. - prenájom pozemku o výmere 11 m2
a 15 m2 - poslanci schválili
Okresný súd Nitra,– výzva na podanie návrhu na výmaz Miestneho
národného výboru v Topoľčiankach (drobnej prevádzkarne) z obchodného registra – poslanci schválili
Miloš Šedík, Zlaté Moravce – odpredaj pozemkov 52 m2 (Kočišov
dvor), ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Topoľčianky – poslanci
neschválili
V bode č. 17. Interpelácie poslancov
JUDr. Gräffová - Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva, predsedov komisií, členov komisií Obecného zastupiteľstva a zapisovateľa komisií v Topoľčiankach – poslanci
schválili

Vianočný stolnotenisový turnaj
Stolnotenisový oddiel Topoľčianky v spolupráci s Obcou Topoľčianky si Vás dovoľujú pozvať na Vianočný stolnotenisový turnaj,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 10.12. 2017 v priestoroch strednej sály
Domu kultúry a služieb Topoľčianky. Registrácia účastníkov bude prebiehať od 09:30 hod., samotný turnaj začne o 10:00 hod.. Účasť nie je
nijakým spôsobom obmedzená. Účastníci budú rozdelení do kategórií registrovaní a neregistrovaní hráči. Obyvatelia Topoľčianok majú
vstup voľný, účastníci mimo obce platia štartovné 2,- €.
O občerstvenie bude postarané, je potrebné doniesť si vlastnú
raketu, športové oblečenie a obuv. Tešíme sa na Vašu účasť.
členovia STO Topoľčianky

Prehľad počasia za jún – október 2017
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov/m²

Jún
21,4 °C
35,3 mm
Júl
21,2 °C
101,0 mm
August
22,4 °C
36,8 mm
September
15,5 °C
92,8 mm
Október
11,1 °C
60,9 mm
Teplota vzduchu vykazuje v porovnaní s minulými rokmi mierne
zvýšenie, sprevádzané častými prudkými zmenami. Vodné zrážky
boli v mesiacoch jún a august podpriemerné. Naopak v mesiacoch
júl a september vykazovali vyššie hodnoty v porovnaní s minulými
rokmi. 		
– M. Šabík –
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Športový klub Topoľčianky v roku 2017
Ďalší v poradí už štvrtý rok
existencie Športového klubu Topoľčianky sa blíži ku koncu, a tak
je ideálny čas na malú rekapituláciu udalostí. Rezonujú najmä preteky v horskej cyklistike MTB XCO
Drozdovo, Cyklomaratón Topoľčianky a Detská Tour Petra
Sagana.
Počet členov v klube nijak
zvlášť nenarástol. Je nás momentálne 67. Z toho je 31 mládež do 18
rokov a 36 dospelých. Dalo by sa
teda povedať, že klub rastie nie tak
do kvantity, ako skôr do kvality.
Tomu nasvedčuje aj skutočnosť, že sme nielen aktívnymi
účastníkmi mnohých pretekov
v cross country (Slovenského pohára v XCO, XCM a cyklokrose), ale
ich i sami organizujeme.
Konkrétne sa jedná o tri podujatia: MTB XCO Drozdovo, Cyklomaratón Topoľčianky a Detská
Tour Petra Sagana.
Dňa 14. 5. 2017 sme v športovom areáli SKI centrum Drozdovo
zorganizovali 4. kolo Slovenského
pohára v disciplíne MTB XCO, UCI
C2. Bol to v poradí už 2. ročník
a významný bol hlavne pre jeho
medzinárodnú účasť. Zúčastnilo
sa ho spolu 271 pretekárov a dá sa

hovoriť o veľmi úspešnom a kvalitne zorganizovanom preteku,
ktorý má perspektívu.
Cyklomaratón Topoľčianky
alebo Cyklo víkend Topoľčianky
2017, ktorý sa konal v dňoch
9. a 10. 9. 2017 bol vrcholom nášho tohtoročného snaženia. Skladal sa z dvoch častí: Cyklomaratónu a Detskej Tour Petra Sagana.
Cyklomaratón bol súčasťou
10. kola Slovenského pohára MTB
XCM a finálovým 8. kolom Slovak
XCM Tour. V poradí 2. ročník tohto
nášho podujatia k nám prilákal
470 pretekárov, medzi ktorými
nechýbali aj zahraniční jazdci. Za
hlavné lákadlo okrem úspešného
prvého ročníka považujem novú
trať, na ktorej sme si dali naozaj
záležať. Jedná sa o okruh vedený
pohorím Tribeč a pohorím Pohronského Inovca, ktorý bol oproti predchádzajúcemu omnoho
kvalitnejší a atraktívnejší. Ostatné
dve trate zostali nezmenené.
Detská Tour Petra Sagana, ktorú sme organizovali v nasledujúci
deň bola sviatkom pre najmenších. Dostihová dráha v Topoľčiankach privítala celkom 514 detí,
ktoré sa postavili na štart. Toto
neuveriteľné, ba priam rekordné

číslo neobvyklé pre náš región,
v nás vyvolalo obrovskú radosť
a pocit zadosťučinenia pri pohľade na šťastím rozžiarené detské
tváričky.
Resumé:
Nič nie je náhoda a všetko má
svoj cieľ.
Naším cieľom je robiť radosť
a vypĺňať šťastím tie krátke chvíle
tu na Zemi. Naučiť deti, ktoré tu po
nás zostanú hodnotám, ktoré nenájdu niekde na internete. Naučiť
ich vážiť si jeden druhého, získať
spojenie s prírodou a prostredím,
v ktorom žijú. Vedomie, že nič nie
je zadarmo a všetko si treba zaslú-

Zlatá jazdecká sezóna v Topoľčiankach
Jazdecký klub pri Národnom
žrebčíne Topoľčianky sa venuje
takmer všetkým jazdeckým
disciplínam. Vo svojich priestoroch zastrešuje drezúrne, parkúrové, voltížne, záprahové a vytrvalostné oddelenie. Vytvára podmienky pre trénovanie koní
a zároveň podporuje šport organizovaním pretekov vo všetkých
spomínaných odvetiach. Hlavným cieľom športovej činnosti je
predovšetkým testácia koní rôznych plemien narodených v Národnom žrebčíne. Sezóna 2017
bola pre jazdcov a kone z JK pri NŽ

Topoľčianky mimoriadne úspešná. Podarilo sa im získať zlaté medaile hneď v niekoľkých disciplínach na Majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré sú vrcholovým
podujatím na národnej úrovni.
14.-16.7.2017 sa v priestoroch
Národného žrebčína konali Majstrovstvá SR v drezúrnom jazdení.
Až v dvoch zo štyroch majstrovských kategórií sa podarilo domácim jazdcom vybojovať zlato. Ako
prvá na stupienku víťazov s tým
najcennejším kovom stála Ing. Michaela Horná, PhD., ktorá zvíťazila
so 6 ročným žrebcom Forever

Voltížne oddelenie - tréner Boris Kodak, Matúško Solčiansky, Andrej Meňhert,
Ivana Cigáňová a Stella Strečková, kone zľava - Lea, Camélia, Leon

v kategórii 5 - 6 ročných koní. Bola
to najsilnejšia kategória na majstrovstvách, v dvoch kolách si sily
zmeralo až 11 jazdeckých dvojíc.
Forever je slovenský teplokrvník
z chovu Národného žrebčína, po
známom predstaviteľovi holštýnskeho chovu Charisma a z matky
úspešnej v drezúrnom obdĺžniku
Regency po Future.
Majstrovstvá SR v drezúre priniesli do Topoľčianok aj ďalšiu zlatú medailu a to v tej najnáročnejšej kategórii seniorov. Na slovenské pomery mala početné
zastúpenie, stretlo sa tu 8 dvojíc.
Treba zdôrazniť, že seniorská kategória sa jazdí na úrovni „T“, preto
nás veľmi teší stúpajúca tendencia v počte koní a jazdcov na tejto
úrovni. Veľa kvalitných dvojíc sa
viditeľne formuje aj na nižších
úrovniach a v mladších kategóriách, preto pevne veríme, že v budúcnosti bude ešte viac súťažných dvojíc medzi seniormi. Tento
rok sa majsterkou Slovenska v kategórii senior stala Kristína Flaková a lipicanský žrebec Conversano
VI-47.
Ďalšiu zlatú medailu pre Topoľčianky vybojoval Ján Bíro v kategórii jednozáprahov. Majstrovstvá Slovenska v tejto disciplíne sa
konali po prvýkrát, doteraz to
boli vždy dvojzáprahy. Napriek fi-

žiť svojou pokorou a vytrvalosťou,
ich posunie vpred za plnením svojich snov a cieľov.
To všetko im môže dať tento
krásny šport.
Poďakovanie patrí zakladateľovi klubu Martinovi Laktišovi,
všetkým trénerom, členom klubu,
našim partnerom a sponzorom,
ktorí nás pri našich aktivitách podporovali a spolupodieľali sa na
nich. Je ich veľa a som rád, že sa
v dnešnej uponáhľanej dobe nájde toľko skvelých ľudí, ktorí sa vedia obetovať...
Vážime si to a ďakujeme.
Všetky potrebné informácie
nájdete na našom webe: www.
cyklotopolcianky.sk
MM

nančnej a priestorovej náročnosti
tejto disciplíny sa tento rok na Slovensku našlo dostatok pretekárov, ktorí boli schopní štartovať na
úrovni 2*, čo znamená absolvovať
všetky tri čiastkové disciplíny – záprahovú drezúru, maratón a záprahový parkúr. Majstrovstvá Slovenska sa konali v Motešiciach 1.3.9.2017. Technické podmienky
boli náročné vďaka daždivému
počasiu a ťažkému terénu. Zlatú
medailu vybojoval Ján Bíro so svojím 8 ročným lipicanským žrebcom Favory XII-10.
Na zlaté medaile si siahli aj cvičenci voltížneho oddelenia z JK
pri NŽ Topoľčianky, a to hneď
v niekoľkých kategóriách a so
všetkými troma koňmi, ktoré majú v tréningu. Andrej Meňhert zvíťazil v kategórii st. detí mužov na
koni Camélia, medzi st. deťmi ženami zvíťazila Ivana Cigáňová na
koni Leon, Matúš Solčiansky získal
zlato medzi ml. deťmi na koni Lea
a táto istá kobyla prispela k prvému miestu v kategórii dvojica
v podaní Ivany Cigáňovej a Stely
Strečkovej. Všetky tieto mladé talenty trénuje Boris Kodak.
Ďakujeme všetkým za vzornú
reprezentáciu JK pri Národnom
žrebčíne Topoľčianky a do budúcnosti im prajeme veľa zdravia
a nových jazdeckých úspechov.
Nech sa im sezóna 2018 vydarí
podľa vlastných predstáv!
Autor textu a foto: NŽT
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OFK Tatran Topoľčianky
Končí sa rok 2017 a preto by
sme Vás chceli poinformovať
o tom, ako sa v určitej časti sezóny
darilo našim mužstvám.
MUŽI
Pred začiatkom súťažného
ročníka 2017/18 došlo k reorganizácii 7. ligy skupina C -Zl. Moravce.
Účinkuje v nej 18 mužstiev
v dvoch skupinách sever a juh systémom zápasov doma - vonku.
Potom najlepších päť mužstiev
z obidvoch skupín odohrá vzájomné zápasy o postup do 6. ligy.
Aj v našom mužstve nastali zmeny
hráčske aj trénerské, keď taktovku
prevzal Miroslav Gubov (nahradil
M. Kováča). V letnej príprave sa
tréner zameral na stmelenie kolektívu a vytvorenie útočného
herného prejavu. Náš tím je zatiaľ
na 4. mieste, keď na vedúce Obyce
stráca desať bodov.
Veľmi dobrý výkon podali
chlapci v Martine nad Žitavou
(3:2) a spokojnosť s výkonom bola
aj pri výhrach doma s Machulincami (4:0) a s Hosťovcami (3:1). Naopak slabšie výkony podali v Hosťovciach (0:3) a v Obyciach (2:7).

Najlepším strelcom je odchovanec Jaroslav Antal s 11 gólmi
a dobre mu sekunduje nestarnúci
Erik Tonkovič so 6 gólmi. Cieľom
tímu je udržať sa do piateho miesta a bojovať o vyššie priečky
v nadstavbe.
7. liga skupina C – Zl. Moravce, sever
4. miesto 11 7 0 4 34:18 21 b.
DORAST
Po ročnej pauze sa znova podarilo obnoviť družstvo dorastu.
Trénerom sa stal Mário Drienovský, ktorý napriek svojej pracovnej zaneprázdnenosti zobral na
seba zodpovednosť a aj s úzkym
kádrom sa snaží s chlapcami dosiahnuť čo najlepšie výsledky nielen v postavení v tabuľke, ale hlavne v zdokonaľovaní herných činností. Chlapcom nevyšli zápasy so
Žitavanmi (2:5) a v Sľažanoch
(0:4), naopak najlepší výkon podali v Tes. Mlyňanoch (3:1). Najlepšími strelcami boli Dávid Rožník
a Samuel Kopčák so 4 gólmi. Hlavnou úlohou v najbližšom období
bude rozšíriť káder a postupne
zabudovávať hráčov do mužstva
dospelých.

V Pieninách sa darilo našim žiakom
Pod dominantou Pienin, majestátnymi Tromi korunami, v čarokrásnej prírode Pieninského národného parku v areáli KÚPEĽOV
ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka
sa konali 25.10. 2017 Školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom
behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ.
Usporiadateľmi podujatia boli
Centrum voľného času a SAŠŠ
v Bratislave. Prekonať náročnú trať
prišlo 104 pretekárov. Pretekov sa
zúčastnili víťazi krajských kôl v kategórii družstiev a jednotlivcov.
Ako víťazi Nitrianskeho kraja v kategórii žiaci ZŠ družstiev reprezentovali našu školu a kraj Timotej
Mesko (9. roč.), Aaron Belmenen
(9. roč.) a Gabriel Orlík (7.roč.).
Ich súperi boli zväčša žiaci zo
škôl zameraných na športovú prípravu. No napriek tomuto ,,hendi-

kepu“ si chalani počínali od úvodných metrov troch kilometrových
okruhov statočne. Ešte v polovici
veľmi náročnej trate Timotej s Aaronom diktovali tempo pretekov.
Pri vbiehaní do posledného okruhu a prudkého stúpania sa začala
prejavovať trénovanosť súperov
a chalani postupne začali strácať.
Napriek obrovskej snahe a siahnutiu hlboko na dno svojich síl ich
výkony v silnej konkurencii stačili
na umiestnenia v prvej polovici
štartovného poľa: Timotej Mesko
8.miesto, Aaron Belmenen 15.
miesto a Gabriel Orlík 29.miesto.
V súťaži družstiev, kde sa do
hodnotenia brali výsledky prvých
dvoch členov družstva, obsadili
krásne štvrté miesto, a tak získali
diplom za štvrté miesto.
Mgr. Jozef Barát, riaditeľ ZŠ

Timotej Mesko, štartovné číslo 32 a Aaron Belmenen, štartovné číslo 3.

6. liga, skupina A
10. miesto 12 2 2 8 15:31 8 b.
ŽIACI
V porovnaní s minulou sezónou odišlo z družstva osem hráčov, takže v letnej príprave bolo
dôležité vytvorenie nového
kádra. Počas celej jesennej časti
tréner Marián Zlatňanský a od piateho kola Andrej Šabo pracovali
s 12-13 hráčmi. Príkladným prístupom v tréningoch a v zápasoch sa
prejavovali Peter Orbán a kapitán
Michal Bernát, ktorí zároveň hrávali aj za dorast. Najlepší zápas
odohrali chlapci v Sľažanoch (3:0)
a aj v D. Obdokovciach, keď domácich deklasovali (18:0). Naopak
sklamaním bol výkon doma s Machulincami (1:2) a s najlepším tímom súťaže s Čeľadicami (1:10).

Strelecky sa presadzoval Bernát
s 13 gólmi a Matúš Mašír s 10 gólmi. Súčasné tretie miesto zaväzuje hráčov na sebe ďalej pracovať
a postavenie v tabuľke udržať alebo zlepšiť.
4. liga skupina C
3. miesto 9 4 2 3 33:20 14 b.
OFK Tatran Topoľčianky

Marián Valovič 80-ročný

Hráči a výbor OFK Tatran Topoľčianky želajú dlhoročnému
funkcionárovi klubu Mariánovi
Valovičovi k 80. narodeninám veľa
zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
Ďakujeme mu za jeho ťažko nahraditeľnú prácu v našom klube.
Funkcionári a hráči
OFK Tatran Topoľčianky

Nahliadli sme do matriky
jún - november 2017

Narodili sa:
Maxim Hlavačka, rodičia Mgr. Katarína Hlavačková a Jozef Hlavačka, Lipová
Dušan Ištok, rodičia Ing. Zuzana Ištoková a Dušan Ištok, Pažiťská
Sabína Vicianová, rodičia Mgr. Jana Vicianová a Ing. Ján Vician, Hlavná
Damián Ťažký, rodičia Veronika Kováčiková a Tomáš Ťažký, Hlavná
Jozef Gregor, rodičia Katarína Horváthová a Jozef Gregor, Litoměřická
Hana Mokrá, rodičia Jana Mokrá a Ján Mokrý, Moravecká
Kristína Galovičová, rodičia Mgr. Veronika Galovičová a Mgr. Tomáš Galovič
Tobiáš Bielik, rodičia Mgr. Viera Bieliková a Jaroslav Bielik, Záhradnícka
Narodenie nahlásené z osobitnej matriky (máj):
Juraj Kapsdorfer, rodičia MUDr. Daniela Kapsdorfer a Erik Kapsdorfer, Mlynská
(Břeclav, ČR)
Sobáš uzatvorili:
Ján Durec a Barbora Súpková, 17.6.2017 v Modre
Ján Mokrý a Jana Klincová, 17.6.2017 v Topoľčiankach
Ing. Martin Mravík a Zuzana Zelenická, 24.6.2017 v Topoľčiankach
Ján Suchodolinský a Jana Kmecová, 24.6.2017 v Dvoriankach
Mário Morávek a Sabína Havalová, 7.7.2017 v Zlatých Moravciach
Ing. Lukáš Schön a Ing. Kristína Radvanová, 29.7.2017 v Topoľčiankach
Dušan Šabo a Elena Krpalová, 16.8.2017 v Topoľčiankach
Stanislav Klikáč a Ing., Mgr. Katarína Petrovičová, 2.9.2017 v Topoľčiankach
Jozef Mašír a Zuzana Losová, 2.9.2017 v Topoľčiankach
Mgr. Andrej Šlosár a Lenka Švecová, 30.9.2017 v Topoľčiankach
Juraj Galvánek a Veronika Sokolová, 7.10.2017 v Bratislave, Staré Mesto
Ing. Pavel Laktiš PhD. a Ing. Zuzana Rochfalušiová, 7.10.2017 v Topoľčiankach
Tomáš Stimm a Jana Švecová, 15.10.2017 v Topoľčiankach
Vladimír Vojtko a Alexandra Uhnáková, 21.10.2017 v Topoľčiankach
Štěpán Mlčoch a Stanislava Sýkorová, 28.10.2017 v Topoľčiankach
Ing. Peter Haspra a Ing. Katarína Manduchová, 4.11.2017 v Topoľčiankach
Sobáš nahlásený z osobitnej matriky (máj):
Gerhard Franz Rössler a Jana Plesnivá, 23.5.2017 v Leibnitz, Rakúska republika
Opustili nás (apríl – november):
Jana Korcová, Litoměřická, zomrela 29.4.2017 vo veku 54 rokov
Edita Bieliková, Mlynská, zomrela 14.5.2017 vo veku 88 rokov
Ján Haspra, Moravecká, zomrel 6.6.2017 vo veku 89 rokov
Terézia Klučiarová, Pod Hájom, zomrela 15.6.2017 vo veku 81 rokov
Ján Orolín, Hlavná, zomrel 15.6.2017 vo veku 79 rokov
Milan Pružinský, Hostianska, zomrel 29.6.2017 vo veku 68 rokov
Dušan Bielik, Partizánska, zomrel 1.8.2017 vo veku 61 rokov
Veronika Fabóková, Moravecká, zomrela 2.8.2017 vo veku 70 rokov
Katarína Holečková, Cintorínska, zomrela 11.8.2017 vo veku 81 rokov
Rozália Beňušová, Partizánska, zomrela 15.9.2017 vo veku 78 rokov
Dušan Báťa, Lipová, zomrel 30.9.2017 vo veku 62 rokov
František Števula, Lipová, zomrel 22.10.2017 vo veku 86 rokov
Radoslav Kazík, Lipová, zomrel 26.10.2017 vo veku 50 rokov
Terézia Ferančíková, Lipová, zomrela 28.10.2017 vo veku 94 rokov
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