september, èíslo: 4/2005, Dvojmesaèník obyvate¾ov obce Topo¾èianky

1. september
Deò ústavy
Slovenskej
republiky

V minulosti bol tento deò
venovaný deom, ako prvý
deò nového kolského roka.
Preèo Národná rada svojim
uznesením priradila tomuto
dòu nový význam? Je to predovetkým dôrazom na dôleitos tohto zákona zákonov.
Ústava udáva vonkají aj
vnútorný charakter tátu
a preto jej pripomenutie je aj
formou sviatku. V tento deò
by si mal kadý obèan pripomenú, èo preò znamená
ústava, odkia¾ prichádzame
a kam smerujeme ako národ
v srdci Európy. Aj v súèasnosti je tento deò venovaný
najmä naim deom, ale aj
vetkým tým, ktorým nasledujúce slová preambuly ústavy nie sú ¾ahostajné.

My, národ slovenský,
pamätajúc na politické a
kultúrne dedièstvo svojich predkov a na stároèné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a
vlastnú tátnos, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedièstva a
historického odkazu Ve¾kej Moravy, vychádzajúc
z prirodzeného práva
národov na sebaurèenie, spoloène s prísluníkmi
národnostných
menín a etnických skupín ijúcich na území
Slovenskej republiky, v
záujme trvalej mierovej
spolupráce s ostatnými
demokratickými tátmi,
usilujúc sa o uplatòovanie demokratickej formy
vlády, záruk slobodného
ivota, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my,
obèania Slovenskej republiky, uznáame sa
prostredníctvom svojich
zástupcov na tejto ústave.

Pomník padlých hrdinov
I. a II. svetovej vojny v novom ate
V uplynulých dòoch sme si
pripomenuli jednu z najvýznamnejích udalostí novodobých dejín slovenského národa. Ozbrojené vystúpenie
Slovákov bolo historickým zápisom do kroniky boja za
pravdu a slobodu, naplnením
slov piesne
Kto za pravdu horí....Za
oponou èasu vak vdy stoja
jednotlivci so svojimi osudmi.
Tak aj z Topo¾èianok trinás obèanov ukonèilo násilne svoje
ivoty. Ich mená sú zveènené
na pomníku padlých hrdinov.
¼udské spomienky odchádzajú do zabudnutia a tak ako zub
èasu na pomníkoch zanecháva svoju stopu, tak aj nám
blednú spomienky. Proti tomu
je potrebné znovu obnovova
pramene histórie a pamätné
miesta, ktoré musia by v ¾ahostajnosti ¾udí výkrièníkom.
Jedným z praktických krokov
ako nestrati spomienky je aj
rekontrukcia Pamätníka padlých hrdinov na námestí
v Topo¾èiankach. Pri návteve
vysokých predstavite¾ov Mini-

sterstva obrany
poiadal starosta
Juraj Mesko o
podporu pri obnove
pamätníka.
Dotáciou v hodnote 100.000,- Sk
mohla by uzavretá zmluva s firmou
TOKYS z Partizánskeho na odstránenie nánosov a následnej
konzervácii. Z výpisu vykonaných
prác sa dozvedáme, e bolo vykonané èistenie postupne mechanickým,
suchým,
tlakovodným
a
chemickým procesom. Bola odstránená mikroflóra (machový a
plesòový nános
v póroch), opravené zvetrané
èasti, odstránené soli po kyslých daïoch, obnovené písmo, stabilizácia a morenie povrchu. Celkové náklady èinili

Príhovor k spolurodákom
Som povïaèný redakcii týchto novín, e sa môem takouto
cestou prihovori kadej rodine
mojej rodnej obce a vetkých srdeène pozdravi.
V novembri bude tomu u 58
rokov, èo som legálne odiiel do
Ríma, kam ma poslal trnavský
biskup tudova. Za tie roky zostárla nielen moja generácia, ale
 zostárla i naa obec, lipy na
Hlavnej ulici, domy. Vyrástli nové
generácie, nové domy. Moje spomienky vak zalietajú do mladých tudentských rokov, na duchovné stretnutia na fare s vtedajím kaplánom, na jeho
nadenie pre prácu s mládeou
najmä v Zdruení katolíckej mládee, na divadlá, akadémie a iné
kultúrne a duchovné podujatia na
povznesenie spolurodákov.
Prila vojna. Po nej nová situácia s prvými príznakmi prenasledovania cirkvi. Za svoju èinnos sme boli vypoèúvaní tajnou
políciou. No nedali sme sa vak
odradi.

Dnes je u doba iná.
Zmenená do nepoznania, tak
z duchovného, náboenského
ako aj kultúrneho, politického
i sociálneho h¾adiska. Duchovným pastierom sa pracuje omnoho aie. Najmä s mládeou.
Naa obec èaká na vonkajiu
obnovu. Do toho treba investova
ve¾ké peniaze. Na obnovu a obrodu vak èaká i naa mláde.
Tam treba investova najmä duchovný kapitál, dobrú vô¾u
a ochotu. A to zo strany vetkých.
Duchovných i veriacich. Kadej
rodiny. Vetci chceme ma nielen
krásnu obec, ale predovetkým
krásnu a zdravú mláde, krásnu

124.400,- Sk, prièom obec zo
svojho rozpoètu prispela sumou presahujúcou dotáciu.
Ved. redaktor R.Kazík
a zdravú nielen zvonka, ale
i zvnútra. To vyaduje neustálu
a trpezlivú spoluprácu vetkých
s vaimi kòazmi.
Na budúci rok prídu do naej obce i reho¾né sestry z Kongregácie milosrdných sestier
svätého Kría, rehole naej muèenice blahoslavenej sestry
Zdenky. Budú sa venova najmä dievèatám, ale i starým a
chorým. Dúfam, e ich vetci s
láskou prijmete a s radosou im
zveríte svoje nené ratolesti.
Modlím sa za Vás vetkých, za
lepiu budúcnos a za vestranné povznesenie naej obce.
Vetkým Vám ude¾ujem svoje biskupské poehnanie.
Mons. Jozej Zlatòanský
biskup

V Topo¾èiankach budeme ma DOM BLAHOSLAVENEJ
SESTRY ZDENKY. V nede¾u dopoludnia - 4. septembra 2005
Mons. Jozef Zlatòanský posvätil na Cintorínskej ulici základy pre novostavbu DOMU BLAHOSLAVENEJ SESTRY ZDENKY. Posviacka sa konala za prítomnosti dôst. p. Michala
Gondu a skupinky veriacich. Modlitbou Otec biskup poehnal zapoèaté stavebné dielo a vetkých, ktorí budú na òom
pracova.
A.L.
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Po dvoch mesiacoch opä v kole
V pondelok 5. septembra
2005 sa zaèalo vyuèovanie na
vetkých kolách v SR pre kolský rok 2005/2006. V tento deò
bolo slávnostné otvorenie nového kolského roka v priestoroch
naej základnej koly o to významnejie, e jedným z hostí,
ktorí sa zúèastnili otvorenia bol aj
ná
rodák,
Mons.
Jozef
Zlatòanský, ktorý po slávnostnom otvorení odslúil sv. omu
s Veni Sancte Spiritus v rímskokatolíckom kostole pre iakov
a uèite¾ov. Po prvom slávnostnom dni sa ivot v kole rozbehol
na plné obrátky a 445 iakov rozdelených do 18 tried si zaèalo plni svoje kolské povinnosti pod¾a rozvrhu hodín.
Do budovy hornej koly boli
umiestnení iaci dvoch prvých
tried a jednej tretej. V dolnej kole sú iaci druhého, tvrtého a
deviateho roèníka.
Personálne obsadenie koly
pozostáva z 28 pedagogických
a 10 správnych zamestnancov.
Po 38 rokoch odpracovaných
v kolstve a 22 rokoch pôsobenia
v naej kole odila z radov pedagogických pracovníkov p. uè.
Albeta Judinová (Tv-Tech. vých.).
Chcel by som jej aj touto cestou
poïakova za dlhoroènú prácu
pri výchove mladej generácie
v naej kole a popria do ïalích
rokov hojnos zdravia. Na uvo¾nené miesto spomínanej p. uèite¾ky bola prijatá p. uè. Hudecová

a tie bola prijatá p. uè.
Ulianková, ktorá bude vyuèova
predmety matematiku a fyziku.
Vzh¾adom na skutoènos, e
v tomto k. roku budú dve triedy
v prvom roèníku, rozírila rady
uèite¾ov na 1. stupni p. uè. Ondriáová. Po roku materských povinností sa vracia p. uè. Hlavatá - anglický jazyk. To sú zmeny v oblasti personálneho obsadenia
koly.
V oblasti prípravy koly na
nový kolský rok sa poèas prázdnin pracovalo v rámci finanèných
moností. Podarilo sa zrealizova
viaceré opravy, technické rieenia, èi zlepenia estetického
vzh¾adu. Za najväèiu a najnároènejiu opravu povaujem rekontrukciu sociálnych zariadení
pre uèite¾ov a iakov na prízemí
budovy dolnej koly.
Ïalej sme zmodernizovali pomocou rodièov a sponzorov cviènú kuchynku, vybavili novou kuchynskou linkou, elektrickými
spotrebièmi a ïalím kuchynským zariadením tak, aby dievèatá pod odborným dozorom

mohli nazrie do èarov kuchárskeho umenia.
Viaceré priestory koly boli
vyma¾ované a upravené. V priestoroch kolského stravovania sa
ma¾ovali tri miestnosti a menili vodovodné batérie. Keï som pri
ma¾ovaní, musím spomenú aj
maliarske práce v triedach a na
chodbách. iakov pri nástupe do
koly 5. septembra èakali èisté,
upravené a vyzdobené nielen
triedy, ale aj priestory oboch budov koly.
Prial by som si, aby si to iaci váili a zachovali poèas celého
kolského roka, aby sme sa
z pekného estetického prostredia
mohli vetci stále tei.
V závere by som chcel poïakova vetkým, ktorí sa podie¾ali
na nároèných prácach poèas letných prázdnin v kole a vyslovi
elanie, aby aj tento u rozbehnutý kolský rok bol úspený, aby
sme na jeho konci s radosou a hrdosou mohli hodnoti, èo sme za
desa mesiacov spolu dokázali.
Mgr. Jozef Barát
riadite¾ Z

Stalo sa v Topo¾èiankach pred 470 rokmi...
Táto hrôzostraná história
spadá do obdobia po bitke na
MOHÁÈSKOM POLI (na juhu
Maïarska pri meste Moháè), ktorá sa odohrala 29. augusta 1526.
Dolo k stretu mohutnej tureckej
armády, na èele ktorej bol sultán
SOLIMAN a podstatne menej vo
velení nesvornej uhorskej armády na èele s krá¾om ¼UDOVÍTOM
II. Uhorská armáda utrpela akú
poráku. Okrem mnostva vojakov zahynuli v boji poprední tátni i cirkevní hodnostári (obaja arcibiskupi a pä biskupov). Mladý
krá¾ zahynul v moèiaroch, keï
utekal z boja.
O uvo¾nený trón sa zaèali
uchádza dvaja záujemci - a to
sedmohradský vojvoda JÁN
ZÁPO¼SKÝ a FERDINAND I.
HABSBURGSKÝ, brat cisára KAROLA V. (nemecký cisár). Obaja
uchádzaèi boli zvolení uhorským
snemom, síce v rôznom èase
a na rôznych miestach. Obaja boli korunovaní za krá¾a, opä na
rôznych miestach, nitrianskym
biskupom tefanom Podmanickým. A tak nastal boj krá¾ov
o sympatizantov z radov ¾achty,
ktorú si získavali rozdávaním majetkov. Boje medzi nimi trvali 12
rokov. A práve toto je obdobie, do

ktorého spadá dátum 1. apríl
1535 - 9 rokov po bitke pri Moháèi
- dátum, týkajúci sa Topo¾èianok.
V tom èase na Hruove sídlila rodina Záblatných. Traja bratia boli
stúpencami Jána Zápo¾ského,
dvaja bratia so strýkom - opátom
svätobeòadického klátora sa
hlásili k zákonitému krá¾ovi
Ferdinandovi I. Istili sa ako rodina
na dve strany. Hruovskí prijali na
hrade ete aj tureckú posádku,
ba zriadili pre òu aj mohamedánsku modlitebòu.
Medzi pánmi Hruova Záblatnými a pánmi Topo¾èianok
sa vyostrovali susedské vzahy kradli si dobytok, podpa¾ovali
majere, ohovárali sa - robili si zle.
Politicky i vojensky silnejí páni
z Hruova sa rozhodli situáciu riei napadnutím Topo¾èianskej
pevnosti aj za pomoci tureckej
posádky. Stalo sa to 1.apríla
1535.
Pevnos obk¾úèili, prísluníkov rodiny topo¾èianskych feudálov pochytali, Ladislava prestrelili ípom, potom ho dorazili strelou z puky do hlavy. Jeho brata
Frantika zviazali a hodili do plameòov ohòa. Frantikových synov Juraja a Tomáa spútali a stýrali do krvi. Pevnos vyrabovali

a podpálili. Odvliekli vetok dobytok. Boje pokraèovali v dedine,
kde padlo za obe dvadsaosem
poddaných. Ostatných ako zajatcov za dozoru tureckých vojakov
hnali na Hruov.
Trvalo desaroèia, kým sa topo¾èianska ¾achta z tohoto masakru spamätala. Vypálená pevnos stála v priestoroch nádvoria
dneného katie¾a. Do pôvodného stavu u nikdy obnovená nebola. A Ján Topo¾èiansky, zdatný
bojovník, stratég a politik (jeho ulový reliéf je umiestnený vo vstupnej èasti náho kostola) v rokoch
1575-1578 vybudoval skutoènú
pevnos. Neobnovil pôvodný starý hrad, ale poloil základy nového v jeho okolí, èím poloil základy dneného katie¾a. Nadzemné
rozvaliny starého hradu slúili ako
zdroj stavebného materiálu pre
novú pevnos. Vyaené priestory
sa pouívali ako smetisko, èím
vlastne podzemné èasti boli okolo stavby zakonzervované.

Nezabúdame

S pocitom hlbokého smútku
sme sa 9.augusta 2005 rozlúèili
na miestnom cintoríne so vzácnym
èlovekom,
rodákom
z Topo¾èianok MUDr. Michalom
Kazíkom, ktorý desiatky rokov
pracoval ako obvodný lekár v naej obci.
V duchu sme si premietli celý jeho ivot, ivot profesionálneho lekára, jeho úctu k pacientovi, ochotu kedyko¾vek mu pomôc. Ako lekár vedel, aký
význam pre záchranu èloveka
má krv. Odviedol nesmierne
mnostvo práce pri organizovaní
hromadných
odberov
krvi.
Výsledkom jeho dlhoroèného
snaenia je dnes mnostvo darcov krvi z Topo¾èianok a okolia drite¾ov Janského plakety. Túto
jeho prácu ocenili i ústredné orgány vtedajieho ÈSÈK.
Ako lekár poznal význam
portu pre ivot èloveka.
Organizaènej práci v telovýchove venoval skoro celý svoj vo¾ný
èas. Bol lekárom reprezentaèného futbalového drustva juniorov, neskôr lekárom reprezentantiek v pozemnom hokeji,
s ktorými sa zúèastnil v roku
1980 OH v Moskve. Pracoval
v telovýchovných orgánoch od
miestnych a po ústredné. Jeho
práca bola ocenená najvyími
vyznamenaniami v telovýchovnom hnutí. Skoro tyri desaroèia
bol predsedom TJ v naej obci.
Jeho nesmiernym a obetavým
úsilím s pomocou ïalích nadencov portu bol v roku 1966
daný do uívania ná portový
areál, ktorý bol pod jeho vedením postupne dobudovávaný
a zaèal slúi irokej portovej
verejnosti.
Svoju prácu vykonával s ve¾kou láskou a nadením a tá sa
natrvalo vryla do povedomia
vetkých nás.
Za to mu patrí vïaka, uznanie nás vetkých, bývalých spolupracovníkov v telovýchovnom
hnutí, hnutí ÈK, ale i vetkých
obyvate¾ov naej obce.
Mgr. Ladislav usták

Odhalené boli a pri archeologickom výskume r. 1990, kedy
boli dokázané stopy skazonosného poiaru z prvej polovice
16.st. Pri výskume bola zistená
rozloha pôvodnej pevnosti, úèelové miestnosti a nájdené mnostvo artefaktov, ktoré dosia¾ zretaurované, oèíslované nachádzajú sa v depozite Slovenského
archeologického ústavu v Nitre.
Archeologický výskum viedol
PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Nájde sa raz miesto pre uvedené dedièstvo v naej obci
v Topo¾èiankach?
A.Lukáèová

Ospravedlòujeme sa autorovi èlánku:  U 80 rokov znie hlahol naich zvonov , ktorý bol uverejnený v minulom èísle Nae
Topo¾èianky. Chýbajúca èas :
5. Piaty zvon bol dodaný dodatoène. Je na òom nápis: Venovalo
potravinové drustvo, Topo¾èianky 1925. Na naej kostolnej vei je
spolu pä zvonov.
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Úspech za drinu
Na výroènej schôdzi DHZ
19. februára 2005 bola jednou
z vytýèených úloh aj úèas na
národnom kole SR. Takáto úloha vyaduje ve¾a síl a schopností súaiacich a zaèa s prípravou drustiev. Velite¾ DHZ
p. Orolín Jaroslav zaèal s prípravou drustiev muov, dorastencov a dorasteniek. Táto príprava vyadovala ve¾a èasu
a trpezlivosti. Prvé súae prebiehali u v mesiaci máj, nae
drustvá sa zúèastnili na rôznych súaiach v rámci okresu
Slovenska a Moravy.
Hlavnú pozornos sme zamerali na súae PP DHZ, nako¾ko tento rok bol postupový
do vyích súaí. Okresná previerka pripravenosti DHZ sa
uskutoènila 12. júna na tadióne Tatranu. Nae súané drustvá postúpili na krajskú pre-

vierku do krajského kola, èo je
historický úspech. Krajské kolo
PP DHZ bolo 9. júla v ahách.
Napriek dadivému poèasiu sa
nám darilo v tafetovom behu
a vo vodnom útoku. Nae drustvá dosiahli najlepie èasy
v tafetovom behu. Vo vodnom
útoku drustvo muov ako jediné dosiahlo èas pod 20 sek.
a to 19,33 sek. Drustvo dorastencov bolo tretie a nai mui
zvíazili s náskokom 7,3 sek.
pred Kozárovcami. Dorastenky
skonèili druhé. V národnom kole v uranoch, ktoré sa uskutoènilo 6. augusta nai dorastenci dosiahli najlepí èas v tafetovom behu a celkovo sa
umiestnili na treom mieste
v rámci republiky. Drustvo muov tak ako v roku 2003
v Lipanoch sa umiestnilo na
krásnom treom mieste.

Vetkým súaiacim patrí
naa vïaka za úspené reprezentovanie naej obce a organizácie v rámci republiky. Veï
i ve¾ké mestá by boli spokojné
s takouto reprezentáciou.
Touto cestou chceme poïakova námu obecnému úradu
a najmä starostovi p. Jurajovi
Meskovi za podporu a materiálnu pomoc pri príprave naich
drustiev. Veríme, e úspechy,
ktoré nae drustvá dosiahli
v tomto roku a ete dosiahnu,
budú robi dobré meno obci
Topo¾èianky.
Výsledky na iných súaiach - Pohár starostu obce
Topo¾èianky a ïalích, na ktorých sa ete zúèastníme Vám
sprostredkujeme v ïalom èísle Naich Topo¾èianok.
Vladislav Krajèo

Na brehoch Oravy
Nai obèania, ktorí majú radi
dychovú hudbu a fandia námu
Topo¾anèeku si urèite vimli, e
okrem pekných letných krojoch
sa na 1. mája predstavili v krásnych uniformách, ktoré pre naich mladých zabezpeèil bezplatne jeho manaér a zakladate¾ Dr.
Ernest Haspra. Tomu sa to podarilo na základe dobrých vzahov
s rodinou Ooijen z Gachnangu
/vajèiarsko/, hlavne p. Marte
rod.
uvadovej
/rodáèke
z Trenèína/ a jej manelovi
Paulovi, ktorí tieto uniformy, ako
aj finanènú pomoc pre ná MDO
Topo¾anèek darovali. Preto vyuívame túto príleitos, aby sme im
aj touto cestou srdeène poïakovali. Chceme poznamena, e p.
Marta takúto slubu sprostredkovala aj iným hudobným súborom,
èo svedèí o tom, e si Slovensko
vái ako svoju rodnú vlas a aj
touto formou chce naej kultúre
pomôc, za èo jej patrí vïaka
vetkých, ktorí túto èinnos vykonávajú. Poïakovanie patrí aj námu obecnému úradu, hlavne starostovi p. Jurajovi Meskovi a èlenom kultúrnej komisie, ktorí sa na
tejto pomoci podie¾ali a tie
Zdrueniu dychových hudieb
Slovenska.
Na brehoch Oravy je èlánok, ktorý o ceste dychového orchestra Neukirch.Egnach po
Slovensku v máji tohto roku napísala p. Marta Ooijen zo vajèiarska. Tento èlánok napísala
pre Slovenské zvesti /èasopis
Slovákov ijúcich vo vajèiarsku/. Keïe súbor navtívil aj
Topo¾èianky, z èlánku vyberáme:
...Prehliadka Topo¾èianok zaèala
vo Vinárskych závodoch, kde staèil len väèí dúok dobrého vínka
a chýbajúci noèný spánok sa

znovu ohlásil. Ospravedlòujem
sa
Vinárskym
závodom
v Topo¾èiankach za unavených
vajèiarskych ochutnávaèov vína, ale ako správni hudobníci si
po koncerte osvieujú hrdlá a nie
pred ním. Prehliadka známeho
historického rebèína bola pre
vetkých záitkom. Koncert
v priestoroch topo¾èianskeho
zámku spoloène s mládeníckym
dychovým orchestrom /MDO/
Topo¾anèek bol pre zúèastnené
publikum urèite príjemným nede¾ným posedením pri hudbe.
MDO Topo¾anèek sa predstavil
na koncerte v uniformách, ktoré
dostal od vajèiarskeho dychového orchestra z Wohlen a ako
odmenu za uniformy nám pripravila obec výbornú veèeru pre
vetkých úèastníkov. Táto prebiehala
v
radostnej
nálade.

Dirigentke orchestra sa dostalo
ve¾kej pochvaly a ako odmenu
dostala obraz s námetom slovenskej prírody. Na tomto mieste sa
chcem za vetkých zúèastnených
poïakova
obci
Topo¾èianky za nezabudnute¾ný
záitok, za perfektnú organizáciu. Ve¾ká zásluha patrí starostovi p. Jurajovi Meskovi a p. Dr.
Ernestovi Hasprovi, ale i vetkým
ostatným, ktorí sa nám venovali
a zatlieskali. Prajeme MDO
Topo¾anèek ve¾a úspechov, vytrvalosti, aby mohli Topo¾èianky
vdy tak reprezentova ako v nede¾u poèas spoloèného koncertu
a tie i nadeným hraním pri spoloènom posedení. Orchester NE
i poslednú noc vyuil na zaujímavé diskusie oh¾adom Slovenska.
Marta a Paul van Ooijen

Zo ivota SZZP a KS
Naa organizácia svoju èinnos a prácu uskutoèòuje na základe plánu práce, ktorý sa
schva¾uje na výroènej schôdzi.
Ako kadý rok, tak i tento sme zaèali faiangovým posedením
s kultúrnym programom a s podávaním tradièných iiek a èaju.
V programe sa nám predstavil FS
Topo¾nica a iaci M na ulici SNP.
O histórii kríov nám porozprával
p. Frantiek Beòu. V priebehu
schôdze sme sa zamerali na plánované akcie a finanèný rozpoèet. V apríli sme uskutoènili prednáku za úèasti MUDr. Mièudovej
a Mgr. Kolokovej. Dòa 24. mája
sme uskutoènili spoloèenské posedenie Sami sebe zamerané
na vlastnú tvorbu naich èlenov.
Na záver bola ob¾úbená tombola
s drobnými cenami. Pre ve¾ký zá-

ujem o výlet do Èierneho Balogu
a Banskej Bystrice bolo potrebné
zabezpeèi
dva
autobusy.
Navtívili sme drevársky skanzen. Jeho terén bol nároèný
a preto starí èlenovia mali monos oddýchnu si v chládku pri
dobrom pive. Po nákupoch
v Brezne sme pokraèovali do
Banskej Bystrice, kde sme si prehliadli mesto.
V rámci spoznávania náho
okolia sme 18. augusta uskutoènili návtevu obce Skýcov, ktorej
sa zúèastnilo 65 naich èlenov.
Mali monos prezrie si ukáku
pálenie vápna starostom obce p.
Gahérom, navtívili sme pamätnú izbu a katie¾. V priestoroch rekreaèného zariadenia Breziny
sme privítali náho starostu p.
Juraja Mesku, ktorý nás priiel

Regionálna
výstava
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
na základe vzájomnej dohody so ZO SZZ v Zlatých
Moravciach pripravuje Re-gionálnu výstavu ovocia, zeleniny a okrasných kríkov, ktorá sa uskutoèní v dòoch 14. 17. septembra 2005 v naom
DKS vo ve¾kej sále.
Oèakávame, e sa jej zúèastnia záhradkári, ale aj ostatní obèania nielen z naej obce,
ale aj z náho blízkeho okolia.
Okrem záhradkárov, tak, ako aj
na minulých výstavách, sa budú
prezentova aj nae miestne
podniky - Národný rebèín,
Vinárske závody, Globalprogres a Lesy OZ Topo¾èianky.
Výtvarnými prácami sa budú
prezentova iaci Z, èím spustia výstavu a preukáu svoj
vzah k prírode a záhradkárstvu,
èie bude sa na èo pozera.
Výstava bude otvorená 14.
septembra 2005 od 16.00 hod.
do 20.00 hod. a 15. - 16. septembra 2005 od 9.00 hod. do
18.00 hod., 17. septembra
2005 od 9.00 hod. do 14.00
hod. Vystavovatelia, ktorí nenechávajú exponáty pre nae
koly si ich môu vyzdvihnú
v sobotu 17. septembra 2005
od 14.00 hod. do 20.00 hod.
Výstavu navtívia najvyí
predstavitelia republikového
a okresného výboru SZZ, delegácia Nitrianskej krá¾ovskej
vínnej cesty a obèania záhradkári z celého náho okolia, ktorých aj touto formou srdeène
pozývame.
Výbor túto najväèiu akciu
pripravuje zodpovedne a verí,
e bude úspená.
Výbor ZO SZZ
pozdravi a odpovedal na nae
otázky týkajúce sa budúcnosti
Topo¾èianok. V kultúrnom programe nám zahrali a zaspievali èlenovia SZZP. K dobrej nálade sa
pridal aj správca zariadenia p.
tefan Orolín. Po dobrom gulái
sme navtívili známe studnièky,
vystúpili na rozh¾adòu a nazbierali aj pár húb. Príjemná bola aj
opekaèka. Vetci spokojní a príjemne unavení sme odchádzali
domov.Naa organizácia bude
pokraèova v plnení plánu a 20.
septembra sa uskutoèní zájazd
do Smoleníc a Piean. V jesenných a zimných mesiacoch bude
naa èinnos zameraná na akcie
v kultúrnom dome.
Veríme, e na èinnosti organizácie sa budú podie¾a èlenovia
svojou úèasou a èinnosou aspoò tak ako doteraz.
Krajèo Vladislav,
predseda SZZP
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Informácie starostu o èinnosti v obci

Váení spoluobèania,
vyuívam
tento
priestor
a v mojom príspevku by som Vám
chcel priblíi najdôleitejie aktivity z oblasti kultúrno - spoloèenského ivota v obci a tie aktivity
investièné.
Najdôleitejou kultúrnou akciou z môjho poh¾adu bolo zahájenie Kultúrneho leta 2005 dòa
3. 7. 2005 na nádvorí zámku.
O zahájenie sa postaral mládenícky dychový orchester Topo¾anèek. Dnes, keï Vám bolo doruèené do Vaich domácností toto èíslo Naich Topo¾èianok je u
kultúrne leto 2005 len spomienkou, ale ja verím, e výber súborov a interpretov bol dobrý a svojimi vystúpeniami Vám spríjemnili
nede¾né popoludnia v mesiacoch
júl - august.
Z oblasti investièných akcií
som rád, e akcie, ktoré som spomenul v minulom èísle Naich
Topo¾èianok sa nám podarilo dotiahnu do úspeného konca a to
konkrétne cyklistický chodník
medzi obcami Topo¾èianky a itavany, ktorý bol daný do uívania k 15. 7 2005.
Ïalou akciou, ktorá bola dokonèená, je èerpacia stanica ÈS1
na kanalizaènej stoke ul.
Mlynská, ktorá bola uvedená do
prevádzky v mesiaci júl 2005
a tým aj sfunkènenie uvedenej
kanal. stoky a monosti pripoje-

ÏAKUJEME !
Chceli by sme sa poïakova
za vetkých èitate¾ov Obecnej
kninice Topo¾èianky p. ¼udmile
Brunnerovej, (rod. Bltovej, rodáèka z Topo¾èianok) knihovníèke z Peralky. Bola nám ochotná
pomôc obohati nau kninicu.
Prostredníc-tvom nej sa k nám
poèas prázdninových mesiacov
t.r. dostalo vye 300 hodnotných
kníh.
- kninica -

nia domácností na ul. Mlynskej
a SNP na verejnú kanalizaènú
sie.
V súèasnosti pokraèujú práce na pasportizácii dopravného
znaèenia v obci, kde na jednotlivých uliciach v obci boli osadené
nosné ståpiky pre dopravné znaèky. Termín dokonèenia uvedenej
pasportizácie s odsúhlasením
Dopravného inpektorátu v Nitre
- je september 2005.
V priebehu mesiaca júl na základe naich iadostí nám boli
poskytnuté nasledovné dotácie,
dotácia z Ministerstva ivotného
prostredia - vo výke 2 600 000,Sk na kanalizáciu. Z uvedenej dotácie sa v druhej polovici mesiaca august zaèala realizácia odkanalizovania ul. Dlhovského.
Druhou dotáciou je dotácia
z Ministerstva financií - vo výke
300 000,- Sk, ktorá bude pouitá
na rekontrukciu verejného

osvetlenia, keï postupne na jednotlivých uliciach v obci zrealizujeme výmenu súèasných svetelných zdrojov za zdroje úsporné.
Poslednou dotáciou bola dotácia z Ministerstva vnútra vo výke 100 000,- Sk, ktorá bola urèená na obnovu pamätníka padlým,
ktorý sa nachádza pri vstupe do
parku. V súèasnosti realizujeme
vysprávkovanie miestnych komunikácií asfaltovou hmotou,
ktoré sme chceli realizova v prvej polovici augusta, avak kvôli
nepriaznivému poèasiu sme museli túto akciu presunú na zaèiatok septembra.
Váení spoluobèania, ako sa
nám podarilo uvedené aktivity
zrealizova, o tom Vás budem informova v najbliom èísle
Naich Topo¾èianok v mesiaci októbri 2005.
Juraj Mesko
starosta obce

Skauti z Topo¾èianok pomáhali Tatrám

Nai skauti majú k prírode
osobitne blízky vzah. Preto sa
ich hlboko dotkla prírodná katastrofa, ktorá postihla èas
Tatier v novembri 2004. Na výzvu
Dobrovo¾níci pre Tatry odpovedali nai skauti svojou úèasou. Preto sme sa pýtali jedného
z úèastníkov pomoci Lukáa
Laktia.
Ko¾ko bolo úèastníkov?
Na tomto projekte sa zúèastnilo 950 dobrovo¾níkov z 12 krajín Európy.
Aká bola vaa úloha?
lo predovetkým o odstraòovanie haluziny a inej drevnej
hmoty po abe z priestorov kôl
a zariadení. V spolupráci s Lesmi
TANAP-u sme odstraòovali konáre a znièené porasty z okolia
eleznice ako protipoiarnu prevenciu. Upravovali sme plochy

v priestoroch, kde sa bude kona
výsadba nových stromèekov.
Èo vás najviac zaujalo?
Spolupráca s ochranárskym
zdruením ¼udia a voda. Ilo
o zaujímavú prácu na protipovodòovej ochrane, opatreniach
na zvýenie retencie (zachytávanie) zrákovej vody na svahoch.
Budovali sme malé vodné nádrky a na vodných tokoch meandre - prirodzené zábrany, aby
prúd vody nestekal príli prudko, èím by rýchlo odviedol potrebnú vlahu a mohol spôsobi
odplavenie pôdy potrebnej k obnove porastov.
Aká bola vaa odmena?
Dobrý pocit, e sme pomohli naím Tatrám, e sme boli uitoèní. Mono to aj bola odpoveï
na to, aký sú skauti prospení.
Spracoval R.Kazík

Ohliadnutie za kultúrnym letom

Poèas dvoch prázdninových
mesiacov, v júli a v auguste, sa so
zaèiatkom o 17.00 hodine konali
podujatia v rámci Kultúrneho leta
2005. S vystúpením speváckeho
súboru Skereovanka a mládeníckej dychovky Obyèanka z Obýc
sme úspene zavàili tohtoroèné
kultúrne leto, ktorého spoluorga-

nizátormi boli Obecný úrad Topo¾èianky a JMF ZOO v SR - zámok Topo¾èianky. Nedovolí nám
nespomenú v prvom rade tých,
ktorí sa finanène podie¾ali na týchto podujatiach: Vinárske závody
s.r.o. , Národný rebèín .p.,
Global Progress a.s., ampiòonáreò, Gazdovský hostinec s.r.o.,

Milla Top s.r.o., Zámocká vináreò
Raso abo, Obecný úrad Topo¾èianky a zámok Topo¾èianky.
Poteili sme sa tónmi hudby, spevu a tanca v podaní: MDO
Topo¾anèek, FS Inovec, Carmina
Vocum, Jelenèek a Jelenka
z Jelenca, spevák Robo Kazík, DS
Podhruovan, FS Topo¾nica, DH
Skýcovanka, SS Skereovanka
a MD Obyèanka z Obýc.
Sprievodným podujatím bolo sprístupnenie priestorov Miest-neho
národopisného múzea od 15.00
hod. - 17.00 hod. Návtevníci si
mali monos prezrie múzeum
s odborným výkladom jej správkyne p. Anny Lukáèovej. Vetky
podujatia boli úspené, èo potvrdilo aj mnostvo návteníkov, nielen z Topo¾èianok, ale aj z okolitých obcí.
- kultúra-

Krstiny
Dokonèenie z minulého èísla
Krst - sviatos krstu - sa konal spravidla v nede¾u po ve¾kej sv.
omi. Slávnostne ustrojení krstní
rodièia vzali krstniatko obleèené
do najkrajej koie¾ky s kráglikom, parádnom èepèekom, zabalené do èipkou ozdobeného
vankúa, ktorý bol ovinutý vyklbancom - pevná vytkávaná stuha. Vetko prikryli bielym strapcovým ruèníkom. Krstná matka kmotrièka vzala dieatko na ruky
a ete ho upevnili odevákom irí dlhý pás - okolo bedier mladej kmotrièky. Krstní rodièia pri
odchode do kostola sa lúèili slovami: Berieme Vám ho ako pohanèa a prinesieme Vám ho ako
pokrsteného kresana. Do kostola ili v sprievode babice.Pri krste
sa spravidla dávalo meno rodièov,
starých rodièov alebo krstných rodièov. Boli vak farnosti, kde duchovný dal meno pod¾a svätca,
ktorý pripadal na dátum narodenia dieaa. Po návrate z krstu krstní rodièia zahlásili: Zobrali sme
Vám pohanèa a priniesli sme Vám
kresanèa. Keï uplynulo est týdòov od narodenia dieaa , rodièka - matka - estonedielka
slávnostne ustrojená i s vyparádeným dieatkom v doprovode
babice ila do kostola na úkon
zvaný vádzka. Kòaz jej dal do
ruky zapálenú sviecu, odriekal
modlitby, poehnal ju. Potom
s babicou ili na oferu okolo oltára. Posledný úkon bol, e sa pred
Bohostánkom v ruke s horiacou
sviecou pomodlila za ochranu
svojho dieaa a pomoc boiu.
Týmto úkonom bol krst ukonèený.
Krstiny boli udalosou, kde sa
zila iroká rodina. Jedlo sa, pripíjalo sa a bolo veselo.
V druhej polovici XX. stor. nádielka kmotrovcov sa rozírila hovorilo sa tomu, e sa nesie
v iestych rukách - teda dobroty
niesli tri eny, kadá dve misy: koláèe, zákusky, torty, vypráané
mäso, f¾ae - alkohol a najnovie
srnèí chrbát a penová torta.
Krstné dary sa tie menili èo
do obsahu i hodnoty. Pôvodne sa
dávalo pár koruniek, èo bohatí
zlatku èi dukát. Neskôr retiazka na
krk, dievèatkám náunièky.
Sviatos krstu, ktorou sa diea
vèleòuje do rodiny kresanskej sa
nezmenila. Zmenili sa iba zvyky,
tvorcami ktorých je generácia,
ktorá ije v istej dobe.
Frantiek Beòu

Burza kníh a èasopisov
Obecná kninica v Topo¾èiankach pripravuje v dòoch
13. - 14. októbra 2005 u tradiènú burzu kníh a èasopisov.
Pokia¾ máte vo svojich domácnostiach knihy, ktorých by ste
sa dokázali vzda, prosíme Vás
prineste nám ich do Obecnej
kninice, poprípade zavolajte
na tel. è. 630 12 63 a na ïalom
postupe sa dohodneme.
- kninica -
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Národný rebèín s majstrovským titulom
V dòoch 7. - 10. júla 2005 sa konali na pôde Národného
rebèína Topo¾èianky Majstrovstvá Slovenskej republiky
v drezúrovom jazdení a Medzinárodné drezúrne preteky CDI*
Topo¾èianky 2005.
V Topo¾èiankach sa konal u
druhý roèník medzinárodných
pretekov, ale aj druhý roèník
Majstrovstiev SR v drezúre telesne postihnutých portovcov. Aj
tieto majstrovstvá sa konali spolu
s otvorenými súaami aj pre zahranièných jazdcov. Dôleitým
faktom je to, e traja slovenskí
portovci sa kvalifikovali na
Majstrovstvá Európy telesne postihnutých portovcov, ktoré sa
budú
kona
tohto
roku
v Maïarsku. port pre handicapovaných portovcov roziruje
ich aktivity a napomáha ich integrácii do spoloènosti. Pacientom trvale odkázaným na vozík
ponúka kôò slobodný pohyb
v prírode bez oh¾adu na prekáky
a nevidomým zapoièiava zrak.
Monos zúèastni sa súaí zvyuje sebavedomie postihnutých
a dodáva mnohým zmysel ivota.
Titul majstra SR v drezúrnom
jazdení telesne postihnutých
portovcov si odniesla Katarína
Jobbágyová s koòom RIVAL, ktorá tartovala za K port
Patronka Bratislava.
V sobotu a v nede¾u sa jazdilo prvé a druhé kolo majstrovstiev
SR v drezúrnom jazdení. V poslednom období zaznamenávame nárast záujmu o toto nároèné
odvetvie jazdeckého portu.
Vyhodnotené boli 3 kategórie
jazdcov. V kategórii detí si majstrovskú medailu vyjazdila
Illyová Zuzana na koni LOPÉZ /TJ
Elán Èierna Voda Bratislava/.
Osem jazdeckých dvojíc nastúpilo do súae o Majstra SR v kategórii juniorov. Svoje zastúpenie
v tejto súai mal aj N
Topo¾èianky s jazdkyòou Michaelou Hornou s dvoma koòmi.
S koòom FÁVIO sa M. Horná stala Majstrom SR v kategórii juniorov a s koòom FANTOM obsadila
bronzovú prieèku. Devä jazdcov
z celého Slovenska nastúpilo do
súae o Majstra SR v kategórii
seniorov. Najlepie sa darilo reprezentantovi
Dan
Clubu
Bratislava - Danielovi Zdenovi,
ktorý si majstrovský titul odniesol

s koòom Walt Whitman.
Poèetne boli zastúpené aj
medzinárodné súae, ktoré rozhodovali medzinárodní rozhodcovia,
ktorých
menovala
Medzinárodná jazdecká federácia /FEI/, dokonca priletela rozhodova rozhodkyòa a z Nového
Zélandu p. Mary Robins.
V tomto roku bola úèas a záujem zahranièných jazdcov skutoène obrovský, okrem domácich jazdcov sa súae zúèastnili
reprezentanti Maïarska, ÈR,
Po¾ska a dokonca aj Belgicka. N
organizoval v poradí u druhý
roèník týchto medzinárodných
pretekov. Je poctou pre N, e
medzinárodná jazdecká federácia /FEI/ poverila N Topo¾èianky
ako organizátora tohto podujatia.
S priaznivými ohlasmi sa tieto
preteky stretli aj na medzinárodnej internetovej stránke - oficiálne
venovanej drezúrnemu portu
v Európe, kde ihneï po skonèení
pretekov bol publikovaný príspe-

vok o výsledkoch s uznaním vynikajúcej organizácie podujatia.
O tom, e N Topo¾èianky drí
skutoène krok s drezúrnym portom na medzinárodnej úrovni
svedèí aj umiestnenie juniorskej
jazdkyne M. Hornej /N Topo¾èianky/, kde v medzinárodnej súai CDI obsadila s koòom Fávio
I. miesto a s koòom Fantom III.
miesto.
Výkony podané vo vyích
medzinárodných súaiach vyburcovali publikum v Topo¾èian-

kach. V najaej medzinárodnej
súai v nede¾u vyhrala maïarská
reprezentantka Dallos Zsófia
s koòom DRUPPY. Perlièkou je,
e tento koník sa narodil a bol
odchovaný v N Topo¾èianky.
Víkend bohatý na majstrovské tituly, poèetné zastúpenie
medzinárodných
jazdcov
v Topo¾èiankach potvrdil vynikajúcu úroveò pretekov, ktoré boli
organizaène pripravené na vysokej úrovni.
Ing. Emil Kovalèík, PhD.

Nahliadli sme do Zápisnice z tridsiateho verejného zasadnutia
Obecného zastupite¾stva v Topo¾èiankach

Verejné zastupite¾stvo sa konalo dòa 11.8.2005 a zúèastnilo sa
ho okrem starostu a prednostu aj
sedem poslancov a asi dvanás
obèanov. Starosta informoval o:
- finiujúcich prácach na cyklochodníku
- pracovnej ceste v Bavorsku
- zabezpeèení a priebehu kultúrneho leta
- úspechoch hasièských drustiev na krajskom a republikovom kole pripravenosti
- návteve prvej dámy pani
Gaparovièovej v Topo¾èiankach
- postupe osádzania nového dopravného znaèenia a schva¾ovacom procese u dopravného
ininiera
- dotácia na rekontrukciu pamätníka padlých - 100 tisíc Sk
- dotácia na verejné osvetlenie
- dotácia na budovanie kanalizácie
V nasledujúcom bode programu
predloil
poslancom
Správu o èerpaní rozpoètu hlav-

Chodník pre cyklistov v uívaní
Prepojením chodníka pre cyklistov medzi Topo¾èiankami a itavanami sa splnil s¾ub, ktorý dal starosta a obecné zastupite¾stvo na
zaèiatku svojho volebného obdobia. Na poh¾ad jednoduchá stavba
vak vyadovala nemalé úsilie poènúc vysporiadaním majetku pozemkov pod chodníkom, vyèlenením prostriedkov rozpoètu a realizáciou. V minulosti tento úsek bol najnebezpeènejou èasou cyklotrasy do Zlatých Moraviec, èím sme prispeli k bezpeènej premávke. Dåka chodníka je 360 m, írka 2,45m, celkové náklady sú
1.112.811,10 Sk, prièom obec itavany prispela sumou 150.000,Sk. Zostáva vyriei odvod daïovej vody, ktorá sa hromadí v priestore nájazdu zo smeru itavany a osadenie dopravného znaèenia,
ktoré vykoná Správa ciest na svoje náklady.
RR

ný kontrolór obce Ing. Pavkov.
Poslanci zobrali na vedomie èerpanie rozpoètu ku 30.6.2005
s pripomienkami na poloky týkajúce sa plnenia rozpoètu v poloke platby daní z nehnute¾nosti
a TKO právnickými a fyzickými
osobami. Vo výdavkoch zhodnotili náklady na èinnos kina, neúmerných nákladov na opravu
a údrbu obecného traktora.
K rozpoètovému plneniu v poloke výstavby cyklo-chodníka a dopravného znaèenia obce. Príjmy
spolu predstavovali 10.151 tisíc
Sk, èo je 57% z rozpoètu.
Výdavky spolu predstavovali
8.955 tisíc Sk, èo je 50% z rozpoètu. Poslanci vyjadrili spokojnos k prebytkovému plneniu rozpoètu. V rámci rozpoètu obce
predloil èerpanie finanèných
prostriedkov za Z Mgr. Barát.
Zdôraznil riziká financovania prevádzky, ktoré sú spôsobené zlým
stavom plynovej kotolne, rozvodmi tepla, vody a elektrointalácie.
Príjmy pre Z boli vo výke 4.764
tisíc Sk, èo je 48% z rozpoètu.
Výdavky boli vo výke 4.437 tisíc
Sk, èo je 45% z rozpoètu.
V ïalom bode poslanci
schválili Smernicu a finanènom
riadení a kontrole v obci.
Smernica je potrebná pre zosúladenie so zákonnými poiadavkami a je v súlade s doporuèeniami auditora. Poslanci schválili výku nájomného za verejné
priestranstvo pre bufet pred hotelom. Odsúhlasili vyradenie 71 kusov kníh z obecnej kninice. Vo

veci odkúpenia èasti obecnej parcely na ikaveckej ulici poslanci
doporuèili materiál prejedna po
doplnení dokumentáciou. Odsúhlasili otváracie hodiny v stánku
s rýchlym obèerstvením pred hotelom. V interpeláciách poslanci
poiadali o vykonanie preh¾adu
platenia daní, o úpravu zábradlia
cyklo- chodníka tak, aby nedolo
k monému úrazu a umiestneniu
posledného svietidla pri itavanoch v smere chodníka. Preèistenie kanalizaènej vpuste na kriovatke Lipovej ulice a ulice SNP,
opravu chodníka pri parkovisku
drevoskladu Lesov SR. Prehodnotenie projektu kanalizácie
s monosou prepojenia bytoviek
a kôlky na jestvujúcu stoku na
Mlynskej ulici. Obèania sa zaujímali o:
- p. Mrázová oboznámila prítomných o prevádzke kina, ktoré je
pre malý záujem v hlbokej strate
- p. Haspra sa vyjadril kriticky
k ponuke filmov v kine, vyslovil
nespokojnos so spoliehaním
sa na financie z EU
- p. Kniebugl sa informoval na
spôsob sledovania mnostva
odvezeného PKO
- Ing. Èepèek upozornil na výkup pozemkov v areáli Tatranu
Topo¾èianky
- Mgr. Kuklová o zbere elektronického odpadu a opráv chodníkov a ciest
Na otázky obèanov odpovedal starosta obce.
Zdroj- zápisnica è.7/2005
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Zahájenie súaného roka
Nai hasièi u tradiène zahájili súanú sezónu 7. mája
2005 v moravskom Holeove,
kde máme druobný Zbor
dobrovo¾ných hasièov. Tento
rok to nebola iba súa drustiev veteránov a zásahových
jednotiek. Pri príleitosti 125.
výroèia zaloenia SDH, 60.
výroèia oslobodenia mesta
Holeov a 30. výroèia otvorenia Domu poiarnej ochrany
sa uskutoènilo slávnostné odhalenie a vysvätenie sochy sv.
Floriána. Za nau obec sa
slávnostného aktu zúèastnil
starosta obce, delegovaní
èlenovia výboru DHZ a samozrejme súané drustvo.
Poèas vysviacky bola druob-

nému zboru venovaná krásne
vyitá pamätná stuha na historický prápor. V súai, ktorá
je odliná od naich súaí
sme obsadili 6. miesto.
Presne v polovici mesiaca, teda 15. mája bola zahájená
Okresná liga v hasièskom
porte prvým kolom. Nae
zmieané drustvo muov
a dorastencov obsadilo 4.
miesto a zmieané drustvo
ien a dorasteniek 8. miesto.
Druhé kolo sa konalo 29. 5.
a nai mui obsadili 1. miesto a eny zhodné s prvým
kolom. Deò predtým, 28.5.
sme tretíkrát za sebou vyhrali
súa o Putovný pohár primátora mesta Nitry a stali

sme sa jeho trvalým drite¾om. V ten istý deò sme absolvovali i noènú súa
v Moteiciach, kde sa nai
mui umiestnili na 13. mieste.
Najmladí
hasièi
Plameòáci mali svoje okresné kolo 4. júna 2005. Nau
obec i zbor reprezentovali
drustvo dievèat a drustvo
chlapcov. Dievèatá sa umiestnili na 2. mieste a chlapci na
3. mieste. O ïalích súaiach, ktoré sú pred nami, Vás
budeme informova v ïalom
vydaní Naich Topo¾èianok.
Jaroslav Ondruka

Koho zaujíma futbal?
Uplynulá sezóna 2005 bola pre Tatran dos neúspená.
Drustvo iakov sa síce dralo úspene v krajskej súai
/III. miesto/, ale dorast vypadol po siedmich rokoch zo
tvrtej ligy. V mládeníckych
drustvách sa zaèal prejavova nezáujem chlapcov o tento port a tým aj nedostatok
hráèov. Vypadnutie dorastu
má na svedomí predovetkým zbabraná jesenná èas.
Drustvo muov sa celú sezó-

Program kina
Národný dom
Október
8. 10. o 19.00 h a 9.10. o 17.00 h
Batman zaèína - akèný fantastický film
15. - 16. 10. o 19.00 h Hlas smrti - thriller
22. - 23. 10. o 19.00 h Boogiman
- horor
29. - 30. 10. o 19.00 h Moja krásna èarodejnica - komédia

November
5. 11. o 15.00 h, 6.11. o 15.00 h
17.00 h - Èarovný kolotoè - dabovaná rozprávka
12. - 13. 11. o 19.00 h
Rukojemník - akèné krimi
19. - 20. 11.
Pán a pani
Smithovci - akèná komédia

nu potácalo v spodnej èasti
tabu¾ky a len s vypätím vetkých síl sme zachránili súa
aj pre nasledujúci rok. Aj
v tomto kolektíve pociujeme
ve¾ký nezáujem a nedostatok
hráèov, keï niekedy bol problém da dohromady celú jedenástku. Koncom júla sa výbor TJ pokúsil zvola priaznivcov futbalu k stretnutiu, aby
sme si pohovorili a rozobrali
problémy futbalu v Topo¾èiankach, avak stretnutia sa
zúèastnilo len sedem obèanov, ktorým asi jediným leí
problém futbalu na srdci.
Prítomných sme oboznámili
so situáciou v TJ a podarilo sa
nám vyriei problém trénera

Preh¾ad poèasia

Teplota ovzduia Vodné zráky
18,5 °C
38,4 mm
21,0 °C
63,5 mm
ust 18,8 °C
92,8 mm
Tohtoroèné leto sa odliovalo od normálu nestálosou
poèasia, najmä zrákami.
Augustový úhrn zráok bol
najvyí zo vetkých tohtoroèných mesiacov. Za posledných 20 rokov napralo
v auguste viac len v r. 1994
(115,4 mm) a v r. 1988 (110,1
mm).
M. abík

dorastu a verím, e Gejza
Bielik zaène s budovaním
úspeného drustva. Na
stretnutí s takým malým poètom obèanov som si uvedomil, e futbal a tým aj port
v obci je úplne na okraji záujmu. Má preto zmysel dra silou-mocou drustvo dospelých v súai okresov Nitra-a¾a-Zlaté Moravce? Myslím, e
jednoduchie a lacnejie bude necha vo¾ne plynú súa
a hra to, na èo máme. Hoci aj
najniiu. Organizácia a riadenie futbalového ivota si vyaduje oduevnených ¾udí
a v nemalej miere aj finanèné
prostriedky, jeden sponzor
nestaèí. Chcel by som preto
poiada schopných ¾udí, zanietených fanúikov a úspených podnikate¾ov, aby pomohli a zaèali sa angaova
vo futbale v Topo¾èiankach.
Mono len nové tváre spôsobia obrat v smerovaní tohto
nádherného portu v naej
obci. Nestaèí len kritizova
a nadáva, treba priloi aj ruku k dielu. Myslím, e finanèné podmienky v TJ sú u
konsolidované, vetky bené
výdavky na futbal sme schopní hradi. Futbal oèakáva pomocnú ruku.
Peter Mesko

Vyrebovanie súae I. triedy
skupiny okresov Nitra - a¾a Zlaté Moravce vo futbale dospelých.
Zostávajúce zápasy jesennej
èasti súae sa budú kona:
7. kolo 18. 9. o 15,00 h.
Topo¾èianky - Klasov
8. kolo 25. 9. o 15,00 h.
Lehota - Topo¾èianky
9. kolo 2.10. o 14,30 h.
Topo¾èianky - itavany
10. kolo 9.10. o 14,30 h.
Topo¾èianky - Mojmírovce
11. kolo 16.10. o 14,30 h.
Vlèany - Topo¾èianky
12. kolo 23.10. o 14,00 h.
Topo¾èianky - Cabaj - Èápor
13. kolo 30.10. o 14,00 h.
Ivánka - Topo¾èianky
14. kolo 6.11. o 13,30 h.
Topo¾èianky - a¾a B
Vetkých fanúikov pozývame povzbudi nae mustvo.
Zo zdroja: www.obfz.sk

Zvíazil nováèik

V júli sa konal u tradièný
Nohejbalový turnaj o Putovný
pohár starostu obce Topo¾èianky. Turnaja sa zúèastnilo 12
mustiev, ktoré súaili v dvoch
skupinách. Drustvá hrali na
antuke a v telocvièni pod¾a vylosovania. Víazom tohtoroèného turnaja sa stal nováèik súae v zloení V. Koritár, J.
Ovalda a M. Valkoviè. Chlapcom blahoeláme a prajeme
ve¾a elánu pri usporiadaní budúceho roèníka.
R. Chrapka

Nahliadli sme
do matriky
do 7. septembra 2005
Narodili sa:

Matú Beòoviè, Holeovská 22
Mária Králiková, Mlynská 58
Andrej Èervený, Hostianska 20
Gabriel Orlík, Mlynská 8/B
Marek Kováè, Mlynská 44

Opustili nás:

Cecília Baová, Lipová 85, nar.
4. 11. 1909
Paulína Bieliková, Partizánska,
nar. 24. 9. 1922
Mária Èechová, SNP 1, nar. 2.
9. 1922
Hedviga Hasprová,
Partizánska 44, nar. 23. 1. 1938
Frantiek Hosovecký, itavanská 16, nar. 8. 6. 1934
Michal Kazík, Lipová 65, nar.
25. 9. 1930
Mária Mesková, Mlynská 51,
nar. 28. 9. 1931
Kritof Petroviè, SNP 1, nar.
15. 8. 1947.
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