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17. november 1989
Uplynulo 16 rokov odo dòa, keï
v Prahe na Národní
tøídì polícia brutálne potlaèila tudentskú demontráciu k výroèiu
upálenia Jána Palacha v roku 1939.
To vyvolalo vo verejnosti taký mohutný ohlas, e nakoniec dolo k pádu reimu. Skonèila sa vye
40-roèná vláda komunizmu.
Proces jeho poráky prebiehal súèasne vo vetkých
okolitých krajinách Sovietskeho bloku. Nepomohla ani perestrojka. Komunizmus ako
spoloèenský systém neobstál
v konkurencii s demokratickými spoloèenstvami. I keï národy a národnosti vtedajieho
Èeskoslovenska preívali zamatovú revolúciu ako eufóriu,
ako onen povestný sviatok dejín, postupne dochádzalo ku
konfrontácii medzi snom a realitou. Ukázalo sa, e Èesi
a Slováci nedokázali nájs prijate¾ný rovnoprávny model vzájomného spolunaívania. A tak
jeden z podstatných dôsledkov
oných novembrových dní bolo
aj nae samostatné Slovensko.
Preto je potrebné prevzia aj
zodpovednos za chod vecí verejných, za ktorými sme tak dlho kráèali. Nechceli sme, aby
ná hlas bol len tatistickým
údajom. Aj v týchto dòoch je
moné uplatni slobodne ná
výber vo vo¾bách do orgánov
samosprávneho kraja. Vyuime svoje právo! Niektoré s¾uby
z novembrových námestí sa
splnili. Máme parlamentnú demokraciu, i keï to obèas bolí.
Stali sme sa súèasou zjednotenej Európy a uèíme sa hrdo
hlási k národným koreòom.
Sme súèasou euro - atlantického bezpeènostného systému s jeho výhodami aj povinnosami. Komunistické ozbrojené milície sú minulosou
a dnes si na ne s nostalgiou
spomínajú len tí, ktorí sa cvièili
v ovládaní zbraní pre potreby
svojej strany. Armáda je plne
profesionálna a jej prestavba
pokraèuje. ijeme vak v dobe
konfliktov medzi rôznymi civili-

záciami, ale aj konfliktu ¾udstva s prírodou. Èelíme netueným prírodným
pohromám.
Zamatová revolúcia nám priniesla
ete jeden dar zodpovednos.
Zodpovednos za
svoje konanie. Èi sa
nám to páèi alebo
nie, je to základná
otázka pre nau budúcnos.
Teraz je potrebné vykona revolúciu v nás samých.
R. Kazík

Poh¾ad na jeseò v topo¾èianskom parku

Pozvánka do volieb VÚC

Váení spoluobèania!
Tohtoroèný kalendárny mesiac november je charakteristický tým, e sa v òom konajú
vo¾by do VÚC (vyích územných celkov). Konkrétne sa
jedná o 26. november. V tento
deò budeme voli zástupcov
do regionálneho parlamentu zastupite¾stva Nitrianskeho samosprávneho kraja a taktie
predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Ako starosta obce vyuívam príleitos prihovori sa
Vám prostredníctvom týchto
riadkov a zároveò Vás vyzva
na úèas vo vo¾bách do VÚC.
Viaceré èlánky, ktoré sa nachádzajú v tomto vydaní Naich Topo¾èianok venujú svoju pozornos významu volieb
a predovetkým významu
Vaej úèasti vo vo¾bách.
Preèo treba ís voli?
Dovo¾te mi, aby som Vás informoval o nevyhnutnosti Vaej úèasti vo vo¾bách z poh¾adu
a osobných skúseností starostu obce, ktorá sa nachádza v
Nitrianskom samosprávnom
kraji.
Urèite ste vetci prostredníctvom mediálnych prostriedkov ve¾mi dobre informovaní
o súèasnej situácii v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Jeho predseda Doc. Ing. Milan
Belica PhD. musí nestále bojova so svojvô¾ou poslancov zastupite¾stva politicky prísluných SMK. Taktie sa v poslednom èase objavili vo
viacerých periodikách èlánky
s titulkom Sú starostovia z regiónu juného Slovenska ikovnejí? Nerád by som niektorého kolegu pôsobiaceho
v regióne juného Slovenska
osoèil, alebo podcenil, ale
osobne si myslím, e nie.
Majú vak za sebou obrovskú podporu SMK, èi u v parlamente NR SR, alebo v regionálnom parlamente Nitrianskeho samosprávneho kraja
a tým aj ve¾ký predpoklad
úspenosti projektov, schválením ktorých teèú nemalé finanèné prostriedky na rozvoj
miest a obcí juného Slovenska na úkor tých ostatných.
Nako¾ko sme aj my - starostovia tohoto regiónu skladali rovnaký s¾ub, ako nai kolegovia z juného Slovenska,
je naou povinnosou rozvíja
a zve¾aïova nae obce. Nie je
nám preto ¾ahostajné, ako sa
finanèné prostriedky - èi u
z Eurofondov, alebo jednotlivých ministerstiev, ktoré sú riadené ministrami z SMK - prerozde¾ujú a pociujeme v ta-

komto konaní kus krivdy.
Myslím si, e sú to ve¾mi
váne dôvody na to, aby sme
sa dòa 26. novembra 2005 v èo
najväèom poète zúèastnili
týchto volieb a tým dokázali
svojimi hlasmi zmeni túto nepriaznivú situáciu aspoò v parlamente Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bude
v budúcom období disponova
ïaleko väèími monosami
pride¾ovania finanèných prostriedkov do samosprávy. Aj
z tohoto dôvodu nám nemôe
by ¾ahostajná skutoènos, kto
bude sedie v kreslách poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja a kto mu bude
predseda.
V Topo¾èiankach budú zriadené dva volebné okrsky
v priestoroch Obecného úradu
(Dom kultúry a sluieb) a k dispozícii budú tie prenosné urny, aby sme tak umonili voli
aj obèanom chorým a ako
zdravotne postihnutým.
Na záver môjho príspevku
chcem doda, e som presvedèený o uvedomelosti naich obèanov a verím, e kadý z nás vyuije svoje právo
slobodne sa rozhodova a volieb do VÚC sa zúèastní.
Juraj Mesko
starosta obce

Pozvánka na Mikuláa

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie so sv. Mikuláom, ktoré sa uskutoèní 4.decembra 2005
o 15.00 h v centre obce.
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Fakty o vo¾bách do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja
Vo¾by sa konajú v jedinom dni
- 26. novembra 2005 v naej obci v dvoch volebných okrskoch.
Zaèiatok je o 7.00 hodine a volebné miestnosti sa uzavrú
o 22.00 hodine. Vo volebných komisiách sú zástupcovia politických strán a èlenovia doplnení
starostom obce do poètu pä èlenov. V kadej komisii je jedna zapisovate¾ka menovaná starostom
obce. Miestom konania volieb je
Dom kultúry a sluieb. V týchto
vo¾bách rozhodujeme o obsadení postu predsedu samosprávneho kraja a o obsadení troch poslancov vo volebnom obvode
Zlaté Moravce. V Nitrianskom samosprávnom kraji je celkovo volených 52 poslancov, obvod
Komárno 8 poslancov, Levice 9
p., Nitra 12 p.,Nové Zámky 11 p.,
a¾a 4 p., Topo¾èany 5 p., Zlaté
Moravce 3 p.
Kandidáti na predsedu samosprávneho kraja sú:
1. Antoová Eva, Ing., poslankyòa NR SR, Nitra - ANO, HZD,
SF
2. Belica Milan, doc.Ing.,PhD.,
predseda NSK, Nitra - ¼S
HZDS, Zj SNS, Agr. Strana vidieka, KSS, ¼avicový blok,
Pravá SNS
3. Greo Ján, Mgr., riadite¾ di-

vadla, Nitra - SDKÚ, DS
4. Chrenko Ivan, Ing., lesník,
Zlaté Moravce - Zdruenie robotníkov Slovenska
5. Jobbágy Jozef, Ing., starosta,
Svätý Peter - nezávislý
6. Szigeti László, pedagóg, túrovo - Str. maïarskej koalície
7. Valach Jozef, Ing., manaér,
Nitra - SMER
Kandidáti vo volebnom obvode Zlaté Moravce sú:
1. Baka¾ár Radovan, Ing., koordinátor, Obyce - ANO, HZD,
SF
2. Chládek ¼udovít, pr.inf. kancelárie, Zlaté Moravce - ANO,
HZD, SF
3. Chrenko Ivan, Ing., lesník,
Zlaté Moravce - ZRS
4. Kéry Marián, Mgr., uèite¾, Èervený Hrádok - KDH, ¼S
HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
5. Kluèiar Vladimír, energetik,
Zlaté Moravce - KDH, ¼S
HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
6. Lakti Pavel, manaér,
Topo¾èianky - Zjednotená
SNS, SNJ
7. Lisý Peter, Ing., manaér,
Zlaté Moravce - Zjednotená
SNS, SNJ
8. Mandáková ¼ubica, starostka, Ve¾ké Vozokany - KDH, ¼S
HZDS, SDKÚ, SMER, SNS

9. Mikla Jozef, Ing., agronóm,
S¾aany - Agrárna strana vidieka
10. Obert Juraj, ivnostník, itavany - KSS
11. Ostrihoòová Serafína, Ing.,
primátorka, Zlaté Moravce nezávislý kandidát
12. Plhal Václav, vojak vo výsluhe, Zlaté Moravce - KSS
13. Smatana Duan, Ing., podnikate¾, Topo¾èianky - ANO,
HZD, SF
14. Solèiansky Vojtech, dôchodca, Topo¾èianky - KSS
15. Tomajko Marian, technik, Zl.
Moravce - nezávislý kandidát
Po uzavretí volebných miestností èlenovia volebnej komisie
prísluného okrsku spoèítajú hlasy a vyhotovia zápisnicu, ktorú
musia odovzda v príslunom
centre. V prípade, e nebol zvolený predseda samosprávneho
kraja v prvom kole, vo¾by pokraèujú druhým kolom, v ktorom sa
volí z dvoch kandidátov, ktorí získali v prvom kole najväèí poèet
hlasov.A po ukonèení týchto volieb konèí svoju èinnos okrsková
volebná komisia. Kópia zápisnice
a volebné lístky sú uschované
v archíve obce.
Z www.nitraonline.sk
spracoval R. Kazík

Kandidáti do VÚC
Kandidát OV - KSS Zlaté
Moravce za poslanca do
Nitrianskeho samosprávneho
kraja - SOLÈIANSKY Vojtech,
nar. 28. 10. 1938 Tesárske Mlyòany, bytom Topo¾èianky, enatý, otec troch detí. Jeho pôvodné povolanie je elektromontér.
Po ukonèení VZS pracoval v ÈR
na Ministerste vnútra a od roku
1968 pracoval v Bratislave, v
Nitre, v Topo¾èiankach a v Zlatých Moravciach. V roku 1993
odiiel do dôchodku. Je predsedom ZO KSS Topo¾èianky,
èlenom predsedníctva OV KSS
Zl. Moravce. V súèasnom období sa venuje mládei
v Topo¾èiankach . Z jeho slov citujeme:
37 rokov som sa venoval
ochrane bezpeènosti obèanov.
Ak budem zvolený, budem potláèa nacionalizmus, rozhodovanie na základe nacionalizmu.
Budem sa snai zlepi situáciu
sociálne slabých skupín obyvate¾stva, zlepi podmienky zamestnanosti obèanov, udranie
siete nemocníc, kôl a zariadení pre deti a mláde, rozvoj
miest a obcí tak, aby Nitriansky
kraj bol pevnou súèasou
Slovenskej republiky.
Solèiansky Vojtech

U o nieko¾ko dní budete
ma monos uplatni svoje právo na správe vecí verejných
úèasou na vo¾bách do VÚC,
ktoré budú v sobotu 26. novembra 2005.
V nadchádzajúcich vo¾bách
do VÚC ide o ve¾a. Veï samosprávne kraje dnes hospodária
s miliardami korún a pôsobia
v mnohých oblastiach - v kolstve, v zdravotníctve, v sociálnych veciach, v doprave
Pritom sa predpokladá, e
v nasledujúcich rokoch budú
ma samosprávne kraje k dispozícii nieko¾konásobne väèí
objem finanèných prostriedkov, s ktorými budú môc disponova ako doteraz. O tom,
ako budú tieto financie pouité,
budú rozhodova poslanci
VÚC, ktorí budú zvolení v nadchádzajúcich vo¾bách. Ma svojho zástupcu v zastupite¾stve
VÚC znamená ma monos pozitívne ovplyvòova smerovanie
finanèných prostriedkov aj do
projektov na rozvoj a skrá¾ovanie naej obce. Veï monosti obecného rozpoètu sú obmedzené, prevaná èas rozpoètu
smeruje na splácanie rozbehnutých projektov (kanalizácia),
správu obce, uloenie komunálneho odpadu a pod. A na

rozvojové projekty nie sú financie. Pomoc tátu vo forme dotácií je obmedzená a kadým
rokom menej dostupná. Kompetencie, ktoré mali tátne orgány prechádzajú na VÚC a u
nie tát, ale VÚC rozhoduje
o rozvoji a smerovaní kraja
(Vyieho územného celku) aj
prostredníctvom financovania
rozvojových projektov obcí
a miest.
Ís voli znamená rozhodnú, kto bude vá región, vau
obec zastupova, kto bude
v rámci kraja (VÚC) presadzova aj záujmy obce, okresov.
V upných vo¾bách môe voliè prejavi svoju dôveru tomu,
od koho môe iada pomoc,
za kým môe ís. Som pripravený v prípade získania vaej
dôvery zastupova a presadzova v regionálnem parlamente
záujmy a potreby naej obce,
náho okresu.
Za prejavenú dôveru vám
vopred ïakujem!
Pavel Lakti
poslanec obecného
zastupite¾stva
kandidát na poslanca
VÚC za zjednotenú SNS

Ís èi neís

Hamletovská otázka. Èo èlovek, to iná odpoveï. Iné podporné alebo zamietajúce argumenty.
A v kadej odpovedi aspoò malinký kúsok pravdy. Ako sa má
potom rozhodnú jednoduchý
èlovek zápasiaci s benými povinnosami a v mnohých prípadoch bojujúcich o holé preitie?
Odpoveï je v samotnej otázke
By èi neby.
Ak v sebe cítime ivot, ten
nám velí kona. Ak nie sme ivými màtvolami a konáme v súlade
s hlasom svojho svedomia, potom pohodlnos, èi lenivos a
vetky výhovorky smerujúce k
pasivite prestávajú existova. Ani
kontatovanie, veï èo záleí na
mojom hlase, neobstojí. Neverím, e by sme sa sami pokladali
za bezvýznamné nuly. Ak sme
vak pasívni, vskutku sa nimi stávame (aj tatisticky).
Len si priznajme, ko¾kí z nás
sú so súèasnou situáciou na
Slovensku nespokojní. Nadávame, e sa rozkrádajú u nie miliónové ale miliardové hodnoty vytvorené v minulosti, zaplatené
mnohokrát nielen tvrdou prácou,
ale aj zdravím naich starích
spoluobèanov. Staèilo vak zúèastni sa referenda o povinnosti
preukazovania pôvodu majetku a
situácia by dnes bola, i keï nie
ideálna, ale podstatne lepia. V
tom istom èase vo Ve¾kej Británii
zníili hranicu preukazovania nadobudnutého
majetku
nad
200 000 libier. V naej tlaèi sa to
ve¾mi neprezentovalo. Preèo samotní politici v parlamente zaujali pozíciu màtveho chrobáka, nie
je tie naèim ve¾mi vysvet¾ova.
Namieste aj otázka, preèo väèina
finanèných
zdrojov
z
Európskej únie vo forme grantov
prúdi do miest a obcí juného
Slovenska? Preèo predseda VÚC
Nitra p. Milan Belica musí zápasi
so svojvô¾ou poslancov zastupite¾stva maïarskej národnosti,
ktorí presadzujú nielen svoje národnostné, ale i osobné záujmy?
Odpoveï je prostá. Úèas vo vo¾bách obèanov maïarskej národnosti bola 80% a úèas Slovákov
cca 20%.
Mohol by som pokraèova v
kladení otázok vo sfére sociálnej,
kultúrnej, zdravotnej atï. A stále
by sa mi vracala odpoveï ako bumerang - èo si nevybojujeme, to
ma nebudeme! Zadarmo nám
nikto niè nedá. Ak sme sa podaktorí ete nezobudili a neuvedomili si, e spoloèenské pomery sa
zásadne zmenili, e za nás u nikto nerozhoduje, tak potom je to
na nau kodu.
Èím väèie bude nae spoloèenské uvedomenie a angaovanos, tým je väèí predpoklad, e
ná ivot sa bude viac pribliova
naim predstavám. Nako¾ko si
váim sám seba, povaujem za
svoju povinnos voèi svojmu svedomiu vyui právo vo¾by, a preto
voli chodím a pôjdem aj na vo¾by do VÚC.
Ing. Michal Siklienka
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Súa o najkrajiu predzáhradku 2005
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Topo¾èianky v spolupráci s Obecným úradom Topo¾èianky vyhlásili t.r. druhý roèník súae o najlepie udriavanú predzáhradku
z h¾adiska estetiky a funkènosti
priestoru.
Hodnotiaca komisia v zloení
Ing. Jaroslav Hrdloviè, Vladimír
Krajèo a Ing. Miloslav Rajèan vykonala obhliadku v dòoch 14.
mája a 13. augusta 2005 s vyhotovením fotodokumentácie.
Milým prekvapením bolo, e
oproti vlaòajiemu roku pribudli
pred domami nové záhony, ktoré
sa zo zaburinených plôch zaèínajú meni na vzh¾adné predzáhradky. Zlepil sa aj vzh¾ad u
existujúcich predzáhradiek uplatnením nových zaujímavých prvkov. Komisia musela preto okrem
sústavnej starostlivosti, celkovej
kompozície, druhového zloenia
zoh¾adni aj vnesené inovácie.
Samotné vyhodnotenie bolo
obtiane. Preto bolo v prvom kole vybraných es nominácií,
z ktorých boli urèení prví traja a to
nasledovne:
1. miesto: Veronika-Eva Dippmannová, rod. Adameková, Partizánska è. 75

2. miesto: Rozália Laktiová, Cintorínska è. 23
3. miesto: Anna Hasprová,
Lipová è. 100
Osobitné ocenenie sa rozhodla komisia udeli:
1. miesto: Mária Dadová,
SNP è. 5, skalka pred bytovkami
2. miesto: Mária Máleková,
Hlavná è. 131 za dlhoroèné udriavanie verejného priestranstva.
Ïalími troma nominovanými, ale nevyhodnotenými boli:
Ruena Koprdová, Hlavná è. 124,

Pár slov o vèelárení
Pred rokom sme vás informovali, e
v Topo¾èiankach máme 21 vèelárov, dnes u s vye 200 vèelstvami. Pravdou je, e mladí sa k vèeláreniu nehrnú, ale zasa tí starí sú o to vytrvalejí. Svojou neúnavnou prácou zabezpeèujú predovetkým ope¾ovanie flóry a èas produkcie vèiel,
ako med, pe¾, propolis, vosk, vèelia materská kaièka im zostáva ako malá satisfakcia za ich namáhavú prácu. Je skutoène vedecky dokázané,
e a 80% úitku vèiel je v ope¾ovaní a teda v udriavaní pestrej, zdravej flóry a len 20% úitku je
v mede a v ïalích vèelích produktoch. ia¾, vysoko vestranná prospenos vèiel je stále nedoceòovaná. V ÈR prispievajú na ope¾ovaciu èinnos
250,-Kè/vèelstvo, u nás 90,-Sk. Zdravotný stav
náho obyvate¾stva je stále neporovnate¾ný s okolitými krajinami. Pritom spotreba medu je u nás
stále len 0,3 kg na obyvate¾a, kým v Rakúsku je to
1,5 kg v Nemecku 1,0 kg, v Grécku 1,0 kg.
Dovozové medy, s ktorými sa stretávame v naich
obchodoch sú èasto zmesou lacných medov z Èíny, Mexika, Argentíny s naimi kvalitnými medmi.
Obsahujú ale látky z cudzokrajných kvetín, na ktoré naa imunita nemusí by prispôsobená. Okrem
toho aj lekári dokázali, e pre èloveka sú najvhodnejie potraviny vyprodukovné v prostredí,
kde sám dlhodobo ije a jeho organizmus je na
ne geneticky prispôsobený. Odporúèame preto,
aby kadá rodina tak, ako má svojho lekára, mala aj svojho vèelára. Vèelára, ktorého spo¾ahlivos
dobre pozná. Vie, ako vèely oetruje, dodriava
hygienu, ako med vytáèa, uskladòuje, plní. Obèan
má potom istotu, e produkty od takéhoto vèelára sú zaruèene kvalitné. V posledných dvoch rokoch sa na Slovensku objavil staronový fenemén:
zvýená produkcia pe¾u. Z Holandska sa presahovala do Nových Zámkov najväèia z troch eu-

Karol Krajèo, Lipová è. 75 a Mária
Kurkinová, Partizánska è. 73.
Komisia si bola vedomá vysokej estetickej a funkènej hodnoty aj týchto predzáhradiek, ale
miesta boli len tri a rozhodnutie,
aj keï aké, musela urobi komisia. Zaujali, samozrejme, aj ïalie
pridomové úpravy, ktoré si môu
nai spoluobèania pozrie a porovna na nástennej tabuli pri
Obecnom úrade Topo¾èianky.
Ing. Miloslav Rajèan
ZO SZZ Topo¾èianky

rópskych firiem, zaoberajúca sa produkciou èmeliakov pre ope¾ovanie skleníkových kultúr po celej
Európe. Roène vyprodukujú 450 tisíc rodín èmeliakov, k èomu spotrebujú 240 ton obnôkového
pe¾u. Pe¾ vozili zo panielska, Francúzska, ale aj
z Èile. U v tomto roku vèelári Slovenska vedeli
pre nich vyprodukova 55ton pe¾u. To svedèí
o dobrých podmienkach a ikovnosti vèelárov.
V èom vidíme prospenos tejto akcie aj pre naich spoluobèanov? Predovetkým v tom, e budú prebytky pe¾u aj pre nich ako jedineèný výivový doplnok s dokázanými priaznivými úèinkami
na psychiku èloveka pri vyèerpaní organizmu, zníenie krvného tlaku, choroby tráviaceho ústrojenstva, zlepenie výsledkov peèeòových testov, známe sú priaznivé úèinky na prostatu a tvorbu hemoglobínu (MUDr. B. Handl, Vèelí produkty ve
výivì èlovìka a v lékaøství, 1990).
Ak chceme objektívne vyhodnoti vèelárky
rok 2005, môeme poveda, e bol priemerný.
Èas agátov na jar zamrzla a v lete znáku kazil
dáï. Znáku vylepila repka olejná, ale odrody
slneènice v okolí Topo¾èianok nemedovali. V okolí eliezoviec len zo slneènice dosahujú vèelári
výnos 40 kg/vèelstvo. Medujúce odrody slneènice sú pre vèely príalivejie a lepím náletom,
opelením dosahujú aj po¾nohospodári vyie
úrody semena. Napriek vetkým negatívam
a vïaka vzniku medovicovej znáky bolo moné
v naich podmienkach pri stabilnom vèelárení
dosiahnu t.r. znáku 48 kg na vèelstvo.
ZO SZV Zl. Moravce dosiahla v tomto roku
dvojaký úspech v celotátnej súai Medovina
roka 2005, konanej pri príleitosti medzinárodného po¾nohospodárskeho a potravinárskeho
ve¾trhu AGROKOMPLEX 2005 v Nitre, kde èlen
ZO SZV Ondrej Belica z Hostí získal II. miesto
a Ing. Miloslav Rajèan z Topo¾èianok III. miesto.
Ing. Miloslav Rajèan,
podpredseda ZO SZV Zl. Moravce

Ïakovali
sme za
tohoroènú
úrodu
Na výzvu dôst. p. farára

Antona Iolda veriaci priniesli
i túto jeseò plody zeme a svojej usilovnej práce do náho
chrámu.
A tak nede¾a 25. septembra
bola dòom, kedy nai duchovní pri sv. omi modlitbou a poehnaním poïakovali Pánu
Bohu za tohoroènú úrodu, za
príhodné podmienky, poèasie,
vlahu a ochranu pred ivelnými
katastrofami, lebo márne by
boli nae namáhania bez
Boieho poehnania.
Ukáky tohoroènej úrody
boli výnimoèné. Obsahovali
mnostvo druhov a odrôd ovocia, zeleniny a kvetov. A prejavila sa ete jedna zaujímavos doslova umelecké usporiadanie exponátov. Okrem ve-

obecnej dekorácie - veï nebolo miesta, kde by neboli poukladané
jablká,
orechy,
hruky... No, pred jednotlivými
oltármi sme videli tematické
usporiadanie - pred hlavným
oltárom mozaiku s výzvou:
POÏ ZA MNOU..., pri oltári
Boského srdca jemnú takmer
plastickú mozaiku - obraz Pána
Jeia, pri oltári Lurdskej
Panny Márie nadekorovaná
úasná pestros plodov a zelene, doplnená ukákou, ako nae mamy a babky nosili domov
z po¾a úrodu. Pri oltári kapuliarskej Panny Márie boli zachytené etapy robôt a úrody od
jari do jesene a mnostvo ïalích výjavov v zákutiach kostola.
Pri prehliadke návtevník
asol nad tým, èo dokáu nai
spoluobèania, keï robia dielo
z lásky a vïaènosti.
Vïaka vetkým, ktorí svojou prácou, zruènosou a talentom poïakovali za bohatstvo
úrody, ktorú nám Pán poehnal.
Anna Lukáèová
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Vo¾akedajia svadba
V minulosti v naej spoloènosti významnú a nezastupite¾nú úlohu hrala rodina - rodièia
a deti, ktorí sa opierali o hmotnú a morálnu podporu starých
rodièov. Hlavne na dedinách,
kde ivotnou podstatou bolo
po¾nohospodárstvo existovali
viacgeneraèné rodiny. No,
a v takomto spoloèenstve bolo
vetko dianie pod prísnou kontrolou. Starí s urèitým taktom
dirigovali, mladí poslúchali, pokia¾ to nebolo v úplnom rozpore s ich zmý¾aním.
Najdôleitejím krokom v ivote bol vstup do manelstva.
Rodina budúcej mladuchy i
mladého zaa vetko skúmala,
zvaovala, len aby mladí uzatvorením sobáa dobre dopadli. Èasto najdôleitejím kritériom bolo hmotné zabezpeèenie. A láska, ak nebola, vak
èasom príde!
Prípravy na svadbu boli zdåhavé. Tvorili ich mnohé, dalo by
sa poveda, etapy.
Prvou bola - známos - zblíenie sa dvoch mladých ¾udí.
Podmienky na stretnutie sa boli rôzne. V lete pri robote, napr.
pri atve, na senách. V zime na
driapaèkach peria alebo na
priadkach. Èasto sa mladí
zbadali v kostole. Samozrejmosou sa stali stretnutia na zá-

Ako kôlkari
otvárali srdcia

Oslavy v M sú dôleitým
prostriedkom výchovy. Preto aj
my v naej M na ul. SNP
v Topo¾èiankach venujeme ich
príprave a priebehu ve¾kú pozornos.
Premý¾ali sme, ako urobi
rados naim starým rodièom
pri príleitosti Mesiaca úcty
k starím a poïakova im za
ich kadodenné pohladenie.
Nae pozvanie medzi nás
do M prijali s nadením. Deti
kreslili rodinu, zhotovovali darèeky, uèili sa básne a piesne.
¼udové hry, riekanky a tanec sa
páèili vetkým. Vystúpenie bolo o to krajie, e vetky deti vystupovali v krojoch a tým pripomenuli starým rodièom zaspomína si na ich detstvo
a mlados.
Nechýbalo zdobenie perníèkov a spoloèné pohostenie
pri rodinnom stole. Ale najdôleitejie je, e v kadom
srdci zahorela iskrièka radosti,
a tá tam u ostane navdy.
¼ubica Pavková
riadite¾ka M

bavách, kde v strede sály mladí tancovali a popri stenách na
stolièkách sedeli mamy, tetky,
susedky. Ich zraku veru niè neulo. Na druhý deò celá dedina
vedela o novovzniknutých sympatiách mladých párov.
Po spoznaní sa, nasledovali stretávania mladých. Mládenec chodil do domu dievèiny na
voh¾ady. Ak sa vzah vyvíjal
v dobrom, nasledovali pytaèky. V Topo¾èiankach sa nazývali aj dokonávka alebo kroz.
Hovorilo sa, e bol kroz tej èi
onej dievky.
Pytaèky sa konali spravidla
v nede¾u popoludní. Mládenec
v doprovode zodpovednej osoby - krstného otca alebo, ak u
sám bol krstným otcom, tak
v doprovode svojho kmotra pri-

li do domu budúcej mladuchy.
Do domu vak nevstúpili spolu.
Mládenec zostal vonku, kým jeho sprievodca vstúpil dnu s nasledujúcim príhovorom:
Pochválen
Pán
Jei
Kristus, milí priatelia! Vy sa iste
divíte, e ma vstúpi vidíte. Je to
vô¾a Pánova a obyèaj nie nová
popredku ma posiela, keï sa
dvaja chcú zobra. Mladík by
rád priiel k Vám, netrúfa si
vstúpi sám. Prosím otca a tie
ma, môem ho sem zavola?
Rodièia dievèaa prikývli,
súhlasili, aby mládenec vstúpil
a otec mladuchy iiel v ústrety
mladíkovi so slovami: Hos
ná váený, priate¾sky a vítam
a skromne sa pýtam, èo nám
vlastne nesie? A èi pýta
ide?

Stávalo sa tie, e pytaèiek
boli úèastní i rodièia mládenca.
Vtedy pytaèky sa stali zároveò
zásnubami. Rozhovory vo veroch pokraèovali medzi otcom
mládenca a otcom dievky. Po
súhlase a dobrom porozumení
z oboch strán, zavolal otec svoju dcéru, ktorá v prednej izbe
èakala na toto pozvanie. Na
otázku, èi chce ís za prítomného mládenca - ticho, uhanbene
odpovedala chcem. Potom
sa mladí prvý raz verejne pred
rodièmi objali a pobozkali.
Dievèina mala pripravené pierko, ktoré zasunula u snúbencovi za stuhu na sviatoènom
klobúku. Nasledovalo prvé radostné rodinné posedenie pri
bohatom stole s dostatkom pálenky a vína.
Pokraèovanie v budúcom
èísle.
Frantiek Beòu

Ná hos - k¾úèik

Závidím ti k¾úèik malý, e
otvára, deò väzenie, kde
Krá¾a dali, tam, kde sníva lásky sen.
V Roku Eucharistie od októbra 2004 do októbra 2005
putoval v naej pútnickej obci
Topo¾èianky Pútnik- symbolický k¾úèik od najvzácnejieho DOMU najväèej Lásky od
svätostánku a kostola.
Ako pútnik putujúci z domu
do domu, prechádzal ulicami
Topo¾èianok. Prichádzal do rodín, kde bol s láskou prijímaný
a uhostený ako hos. Prináal
do rodín pozdrav od najvzneenejieho a prvého obyvate¾a
obce - od Sviatostného Pána
Jeia, ukrytého v malom kúsku chleba - v Eucharistii.
Prichádzal v pokoji, v tichosti a v láske. Klopal na dvere naich sàdc a my sme poèuli
jeho hlas, otvorili sme dvere
naich príbytkov a s láskou
sme ho prijali tak, akoby k nám
do rodiny priiel Pán Jei.
Tento Hos zhromadil rodiny, udobril susedov, poteil
osamelých, posilnil chorých a
povzbudil nás k silnejej viere.

Zo ivota
hornej kôlky
Nový kolský rok sa v naej
M na Cintorínskej ulici rozbehol
nadoèakávanie dobre. Deti boli
radi, e sa opä spolu zili a nové
deti si rýchlo zvykli na nové prostredie a nali si nových kamarátov. Rodièia nám ochotne pomáhali opravi drevenú besiedku
v kolskej záhrade, ktorú deti vyuívajú denne pri hrách a vyadovala si u rekontrukciu.
Obecný úrad nám osadil novú
hojdaèku a preliezku, boli vyme-

Preèo putoval tento pútnik?
K¾úè od svätostánku v rodine, ktorá ho prijala, bol znakom, e rodina niesla zodpovednos za opatrovanie a slávenie Eucharistie v kostole
a stala sa orodovníkom u Pána
Jeia v Eucharistii za vetky
rodiny naej farnosti.
Pán Jei povedal, proste
a dostanete, klopte a bude
Vám otvorené. Rodiny, ktoré
k¾úèik prijali vo svojich modlitbách pamätali na vetkých
obyvate¾ov naej obce a odovzdali ich Pánu Jeiovi prítomnému v najsvätejej Eu-

charistii, aby poehnal vetky
podujatia naej farskej rodiny
a rozmnoil v nás vieru, nádej
a lásku.
Na záver Roku Eucharistie
bola v naom farskom kostole
celonoèná adorácia pred najsvätejou Eucharistiou.
V nede¾u 23.10.2005 po
slávnostnej sv. omi, preiel
ulicami naej obce eucharistický sprievod obyvate¾ov
Topo¾èianok, Skýcova a Hostia
s Eucharistickým Spasite¾om.

nené pokodené kridle aj na
hlavnej budove.
Zaèiatkom októbra v podveèerných hodinách sa rodièia
s demi zili na dvore M a zaèal
sa tekvièkový veèierok. Deti boli
nadené a pyné, èo ich ocino
a mamina dokáu s ich pomocou
vykúzli z obyèajných tekvíc. Dve
rovnaké by ste urèite nenali. Po
zotmení si kadý rozsvietil svoje
tekvièkové straidlo a vetci spolu sme si okolo nich zatancovali.
Atmosféra bola výborná. A tekvicové straidlá? Tie nau materskú kolu stráili ete nieko¾ko
dní a pripomínali nám spoloènú

zábavu a príjemne strávený podveèer.
Milou tradícou sa stáva besiedka venovaná starým rodièom.
Program sa niesol v duchu ¾udových zvykov naich predkov. Spoloèné obèerstvenie a odovzdávanie darèekov vetkých poteil.
V týchto dòoch ije M prípravou na peèenie a zdobenie
vianoèných medovníèkov. Zároveò sa teíme na príchod
Mikuláa, ktorý deti vdy povozí
na svojom koèi a obdarí ich sladkým balíèkom.
Adriana Fialová
M na Cintorínskej ul.

Pozdravujeme a velebíme a najsvätejia Eucharistia!

5

Z verejného zasadnutia Obecného zastupite¾stva
v Topo¾èiankach konaného dòa 8. novembra 2005
Za úèasti neobvykle ve¾kého poètu obèanov zahájil zasadnutie starosta obce p. Juraj
Mesko.
V prvej èasti vystúpil p.
Jeoviè s ponukou darovania
tyroch sôch vytvorených na
sochárskom sympóziu, ktoré
sa konalo v naej obci. Sochy
zo vzácneho bulharského mramoru vytvorili sochári z viacerých krajín. Tieto diela pod názvami: Premena, Svetlo a kameò, Integrácia a Arva sa
podpísaním darovacej zmluvy
stanú majetkom obce. Ich hodnota je ocenená na sumu celkom 2 250 000,- Sk, èo je viac
ako tedrý dar. V ïalej èasti sa
dostali k slovu zástupcovia
spoloènosti AGSING, ktorí
predloili zastupite¾stvu program na výstavbu nájomných
bytov v Topo¾èiankach.
Táto zaujímavá ponuka je
pre cie¾ovú skupinu mladých
rodín do 35 rokov s nízkymi príjmami s perspektívou na dlhie
obdobie. Nájomné domy budú
majetkom obce a nájomcovia si
budú môc vybra z dvoj- a troj-

izbových bytov s rozlohou asi
64 m2. Bliie informácie je
moné získa na obecnom úrade. Starosta obce informoval
zastupite¾stvo o odvolaní prednostu obecného úradu. Novým
prednostom bol menovaný
Anton Segíò (44 rokov, stredokolské vzdelanie). V informáciách o èinnosti v obci informoval starosta o nasledovných akciách:
- rekontrukcia osvetlenia obce v hodnote 300 000,-Sk za
úsporné výbojky
- pokraèovanie budovania kanalizácie na ul. Dlhovského
- kolaudácia kanalizácie ul.
Mlynská a èerpacia stanica
- otvorenie cyklotrás - spoloèný
projekt Poitavského regiónu
- ukonèené dopravné znaèenie na miestnych komunikáciách
- o pripravenosti na vo¾by do
orgánov VÚC
Správu o plnení rozpoètu
obce predniesol Ing. Pavkov.
V ïalom bode poslanci hlasovaním upravili rozpoèet obce
na tento rok o hodnotu získa-

Topo¾nica za kultúrou

ných dotácií 3.000.000,- Sk.
Hlasovaním bolo schválené
rozírenie kolského obvodu
pre integrované deti, keïe doteraz malý Joko Augustín dochádzajúci do bezbariérovej
koly v Zlatých Moravciach nemal nárok na kompenzáciu za
dopravu. Týmto sa prekáka
odstránila. Vo veci predåenia
nájmu na zmrzlinový stánok
bolo odsúhlasené tento predåi len na nasledujúci rok v hodnote 10.000,- Sk. V interpeláciách sa poslanci zaoberali zoznamom neplatièov z radov
obèanov a právnických osôb za
pozemky a nehnute¾nosti, ako
aj za komunálny odpad.
Poslanci vyzvali zástupcov obce, aby vykonali právne kroky
na vymáhanie dlôb.
V bode rôzne sa prihlásili
obèania so svojimi podnetmi:
- p. Paulen z Litomìøickej
ulice iadal riei stav pred jeho
domom, najmä hromadenie
daïovej vody a úpravy po výstavbe kanalizácie
- p. Siklienka apeloval na pripomenutie obèanom o dôleitosti volieb do VÚC v obèasníku Nae Topo¾èianky,
apeloval na rieenie zneèisovania potoka
- p. Segíò sa informoval o realizácii kanalizácie v èasti obce na Hlavnej ulici smerom
na Skýcov
Poslanci schválením uznesenia zavàili svoje rokovanie.
Z priebehu zasadnutia
vybral R.Kazík

Folklórny súbor Topo¾nica
pod vedením súrodencov
Margity Opálenej a Miroslava
Bielika neraz poteil svojím
programom srdcia nielen obyvate¾ov Topo¾èianok, ale aj ¾udí
z blízkeho èi ïalekého okolia.
Dòa 22. októbra 2005 sa súbor
vybral sa za poznávaním krás
a histórie Slovenska. V Èièmanoch si pozreli drevené domèeky s pôvodným starodávnym
zariadením, historické predmety, pracovné náradie, náèinie
a miestne kroje. Navtívili
miestny kostol, kde zaspievali
krásne náboné piesne a na
cintoríne hrob dôstojného pána
farára Tomáa Komára, nar.
v Hostí, ktorý zomrel v Èièmanoch v 55. roku svojho ivota.
V Teplièke nad Váhom navtívili pútnické miesto- kostol
s loretánskou kaplnkou, kde je
vystavené neporuené telo barónky ofie Bosniakovej -

Beeléniovej, ktoré 361 rokov
odoláva èasu a 276 rokov vyvoláva
údiv
návtevníkov.
V Streène si pozreli hrad
a v Martine múzeum slovenskej
dediny, prekrásne slovenské
piesne v ich podaní za doprovodu harmoniky zneli ulicami
s
drevenými
domèekami
z Oravy èi Kysúc. Obdiv a slová
uznania poèuli od pracovníkov
múzea, ale aj od náhodných
návtevníkov. Touto cestou
chcem poïakova vedúcim súboru a èlenom kultúrnej komisie, starostovi pánovi Jurajovi
Meskovi za to, e ich aj takouto
formou odmenil za vystupovanie v obci, pani Anne Lukáèovej
za náuèné historické referáty
k navtíveným miestam a za to,
e v èlenoch Topo¾nice ijú starodávne piesne a zvyky a e ich
odovzdávajú mladej generácii.
Mgr. Mária Kuklová

Jeseò - pani bohatá
listy farbí do zlata...

Veselé piesne o jabåèku,
hruke spievali deti v M na ulici SNP v Topo¾èiankach pri príleitosti Vitamínového dòa,
ktorý v jesennom èase obohacuje program výchovnej práce v naej M.
Formou tvorivých dielní
sme umonili rodièom a
starým rodièom nahliadnu do
zákulisia uèite¾ského remesla
a priamo sa ho zúèastni.
Spoloène so svojimi demi vymý¾ali z prineseného ovocia
a zeleniny ovocníèkov, tekvicové straidielka, zeleninové
príerky, gatanové stonoky.
Aby im práca ila od ruky
a naèerpali nové sily, tvorivé
nápady, mohli si oddýchnu
pri ohníku a zároveò si opiec
nejaké dobroty, ochutna zhotovené ovocné a zeleninové
aláty. Najväèiu rados z preitého dòa mali deti.
Boli nadené z toho, e ich
ocino èi mamina dokáu s ich
pomocou vykúzli z obyèajnej
tekvice èi zemiaku také úasné postavièky.
Atmosféra bola ve¾mi príjemná. Nikomu sa nechcelo
odís domov. Hotové straidielka stráili nau M ete
nieko¾ko dní. Pripomínali nám
spoloène strávené chvíle s naimi najbliími.
Touto cestou ïakujeme
vetkým za ovocie a zeleninu
darovanú z výstavy záhradkárov a z výstavy v miestnom
kostole, ktorá obohatila jedálnièek naich najmeních.
¼ubica Pavková
riadite¾ka M

Koneène sa pohli ¾ady

Koncom leta sme vetci s poteením zaregistrovali aktivitu
v priestoroch budovy známej pod názvom Hradná strá. Budova
slúiaca v minulosti kolstvu a následne obci bola predaná súkromnej spoloènosti, ktorá u nieko¾ko rokov nechávala objekt
pustnú. Po rekontrukcii jazdiarne a priestranstva Plemenárskeho podniku je to jedna z odstraujúcich stavieb, ktorú treba da
do poriadku.
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Umenie vníma umenie
Pavol Hudík
Druhý roèník výstavy
Fotografia 2005 - Prezentácia tvorby fotografov horného
Poitavia sa konal 11. - 16. novembra 2005 v Dome kultúry
a sluieb v Topo¾èiankach. Táto
výstava bola dobrou príleitosou pre kadého, kto rád fotografuje, cestuje, experimentuje
a tvorí. Tohtoroèná výstava mala miernu duchovno-ezoterickú
príalivos a usporiadatelia ju
rozdelili do celkov pod tematickými názvami: Cestopis, Vzdelávanie, Vo¾ná tvorba a História.
Autormi fotografií boli Emil Záhorec, Imrich Finta, Jozef
Raffaj, Raso Valach, Ján Macák, Pavol Èepèek, archív LESY SR OZ Topo¾èianky, archív
Národný rebèín Topo¾èianky.
Sprievodným podujatím
v sobotu, 12. 11. 2005 o 12.00
h bola prednáka Ing. Nikolety
Zsigóovej Èo hovorí vaa aura, pri ktorej sa úèastníci oboznámili s tajnou mapou svojej
osobnosti a due. V nede¾u
13.11.2005 o 15.30 h. sme sa
mohli zúèastni milého rozprá-

Upozornenie obèanom
Váení spoluobèania,
blíi sa nám koniec roka
a oddelenie správy daní a poplatkov obecného úradu vykonáva v súèasnej dobe kontrolu
úhrad dane z nehnute¾nosti
a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu za rok 2005.
Pri uvedenej kontrole bolo
zistené, e sú medzi nami obèania, ktorí ete z nejakého dô-

Program kina
Národný dom
December
3.- 4.12. SO-NE o 19.00 h
K¾úè - hororový príbeh
10.-11. 12. SO-NE o 19.00 h
tyria bratia - akèný thriller
17.-18. 12. SO o 19.00 a NE
o 17.00 a 19.00 h Príbeh
modrej
planéty
/Genezis/ dabovaný film, ukazuje krásu ivota na naej planéte

vania Ing. Ivety Slobodníkovej,
autorky knihy Sedem krokov
k tastiu. Beseda bola venovaná vetkým ¾uïom h¾adajúcim vyí zmysel ivota, túiacich po pravde a láske. O 18.00
h sme si vypoèuli vynikájúceho
Mika Oldfielda. V pondelok,
14.11.2005 s názvom Deò lesnej pedagogiky bol záitkom
pre kolopovinné deti, ktoré sa
pod odborným vedením zástupcov podniku Lesy SR OZ
Topo¾èianky záèastnili interaktívnej besedy na tému Zubry
a ivot v lese. V tento deò sme
mohli privíta aj pracovníkov televízie Zobor, ktorí zachytili perfektnú atmosféru prostredníctvom svojich kamier. O 18.00 h
sme si vypoèuli ïalieho skvelého hudobníka Carlosa Santanu. V utorok od 10.00 h sa konala beseda na tému Fotografovanie viac ako zá¾uba
a o 18.00 h sme s obdivom sledovali videotéku Ing. Michala
Siklienku s témou Nae Topo¾èianky.
Organizátori podujatia: TRADITIONAL CLUB obè. zdr.
a OBECNÝ ÚRAD Topo¾èianky ïakujú vetkým, ktorí sa
vodu spomínané úhrady neuskutoènili. Týka sa to aj cintorínskeho poplatku.
K dnenému dòu bolo uhradené len 76% predpisu na daò
z nehnute¾nosti a len 77% predpisu poplatkov za odvoz komunálneho odpadu.
Z tohto dôvodu vyzývame
spoluobèanov, ktorí si svoju povinnos ete nesplnili, aby tak
uèinili v èo najkratom èase.
Správa daní a poplatkov

Preh¾ad poèasia

Teplota ovzduia Vodné zráky
September
17,1 °C
36,9 mm
Október
10,6 °C
14,8 mm
Mesiac september bol
najteplejí v porovnaní so
septembrovým teplotami za
posledných 20 rokov. Na
zráky boli obidva posledné
mesiace chudobné, èo pocítili najmä záhradkári a vinohradníci v súvislosti s prípravou pôdy na zimu.
M. abík

akýmko¾vek spôsobom prièinili, aby sa toto podujatie mohlo
uskutoèni èi u autorom fotografií, lektorom prednáok
a besied, vetkým návtevníkom ale samozrejme aj sponzorom, bez ktorých by sa kultúra v dnenej dobe nezaobila,
keïe celý projekt bol neziskovým podujatím. Fotografia sa
pre svoju schopnos verne reprodukova vonkají vzh¾ad
skutoèností povauje v prvom
rade za dokument a úèinný presvedèovací argument. Treba
poveda, e fotografiu v tomto
zmysle sotva mono nahradi.
No poznáme aj tvorbu, ktorej
nejde len o vernú reprodukciu,
ale usiluje sa poveda nieèo
o vnútornom zmysle, o hodnotách. Tak sa vytvára monos fotografickým obrazom tlmoèi
mylienku, prièom môe íst
o vec celkom malichernú, ale
obrazom vyslovenú mylienku
ve¾mi závanú. V tomto smere
je ve¾mi nádejná aj èinnos fo-

tografistov - úcastníkov výstavy
Fotografia 2005, ktorí svojim
h¾adaèským tvorivým nepokojom dokazujú, e fotografia sa
stala ivou a aktívnou zlokou
náho kultúrneho ivota.
- kultúra-

Nahliadli sme
do matriky
od 1. 8. do 9. 11. 2005
Narodili sa:
Tadeá Novácky, Partizán. 56
Matej Tencer, Holeovská 3
Viktória Laktiová, Lipová 118
Opustili nás:
Karol Haspra, Moravecká 30,
80 roèný
Ernest Jenis, portová 6, 64
roèný
Miroslav Sliacky, Hlavná 197,
61 roèný
Jozef Suja, portová 6, 82
roèný

Poitavské cyklotrasy
Dòa 30. septembra sa konalo slávnostné otvorenie trás
pre turistov pouívajúcich bicykel. V spolupráci Poitavského
regiónu, Klubu slovenských turistov a mesta Zlaté Moravce za
prispenia fondov Európskej
únie bolo vykonané dielo prospené pre turistický ruch aj
Topo¾èianok. Výstiné mapy
s oznaèením ponúkajú 12 trás
pre spoznanie najkrajích kútov náho okolia. Pä trás prechádza priamo cez nau obec.
Znaèenie, informaèné tabule, odpoèívadlá, spracovanie
výkových rozdielov a nároènosti spåòajú nároèné poiadavky pre kadého cykloturistu. Zostáva len poïakova za
tento poèin a vyui vo¾ný èas
na naèerpanie síl z peknej prechádzky.

Môeme pozva svojich
priate¾ov, známych a návtevníkov na vyuitie tejto monosti.
Dovidenia na trasách s bicyklom.
RR
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