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1. máj sviatok
¾udskej práce

Deò matiek

Vy, deti, poslúchajte svojich rodièov v Pánovi, lebo to je
spravodlivé. Cti otca svojho
a svoju matku - to je prvé prikázanie so zas¾úbením -, aby ti bolo dobre, a aby si dlho il na zemi.
(Ef 6,1-3)
Noviny nám denne prináajú správy o vynikajúcich výkonoch portovcov, o pozoruhodných objavoch vedcov, o jedineèných objavoch medicíny
a podobne. Avak aj medzi nami ijú vynikajúci a obetaví ¾udia, o ktorých skutkoch skoro
vlastne nikto nevie, ale ich výkony sú priam hrdinské. Kto sú
títo ¾udia? Nu odpoveï je ve¾mi jednoduchá. V máji oslavujeme jeden pekný deò a tým
dòom je Deò matiek. Tými obe-

1. máj - zahájenie
turistickej
sezóny 2006

Obecný úrad Topo¾èianky
a Národný rebèín Topo¾èianky
Vás srdeène pozývajú na
Zahájenie turistickej sezóny
2006 a Deò otvorených dverí
v Národnom rebèíne
v Topo¾èiankach.

(pokraèovanie na 2. strane)

tujúcimi a vynikajúcimi ¾uïmi sú
nae mamièky. A práve preto
som zvolil aj úvodný citát zo Sv.
písma.
Mamièka - toto slovo zosobòuje nehu, starostlivos,
obetavos a bezhraniènú lásku.
Vieme, e materinské puto je
najsilnejie puto, aké medzi
¾uïmi existuje. Kto by si teda zaslúil viac naej lásky a úcty ako
naa mamièka?Tí, ktorí u rodièov nemajú, spomínajú na nich
s láskou. A my, ktorí ete rodièov máme? Aký máme k nim
vzah? Dokáeme dostatoène
oceni ich lásku, podporu, starostlivos, s ktorou nás vychovávali a viedli do ivota? Môe
sa vám zda, e úvodný ver je
skôr urèený pre malé deti. Je to
vak napomenutie pre kadého
jedného z nás - aby sme si viac
váili svojich rodièov, ich obetavos a lásku, ale aby sme prijímali aj ich dobre mienené rady
a napomínania. Kadý rodiè si
praje, aby sa jeho deti vyvarovali omylov jeho mladosti,
avak nie vdy sa to podarí.
Jednoduchie rozhodovanie
majú tí, ktorí uverili v Boha. Tí sa
snaia i pod¾a Boích zákonov a tak vedú aj svoje deti
a vdy sa spoliehajú na Boiu
pomoc. Dôkazom toho je i jedna nenápadná hrdinka vedných dní pani Belhoutová. ila
vo Francúzsku v Paríi v uspo-

riadanom manelstve, dala ivot tyrom deom. Jej rados
vak skalila predèasná smr
troch jej detí. Ve¾ký ia¾ nad touto stratou si zmiernila sama,
keï sa rozhodla, e adoptuje
celkom malé diea z detského
domova - sirotu. Bolo to v r.
1920. Keï adoptívne diea dorástlo a zaèalo chodi do koly,
rozhodla sa zase adoptova
ïalie a potom zase ïalie.
Kadé adoptované diea vychovávala do iesteho roku jeho
veku. Za 38 rokov vychovala tak
celkom 78 detí. Keï u ako 88roèná sprevádzala svoje posledné adoptované diea - mladuchu k oltáru, spýtali sa jej, èi
by sa chcela doi 100 rokov,
keï tak dobre vyzerá. Pani
Belhoutová skromne odpovedala: Manelstvom tejto mojej
poslednej adoptovanej dcérky
sa skonèil aj môj produktívny ivot. Som celkom spokojná
a pripravená odís, keï ma P.
Boh povolá.
Toto sú skromné slová nenápadnej hrdinky naich kadodenných vedných dní. Jej
plnohodnotný ivot zaiste Boh
bohato odmení. So svojím
manelom spolu preila 57 rokov, dokázala, e aj takto sa dá
starnú - radostne.
Prikázanie cti otca svojho
i matku svoju... dal Boh spolu
s ïalími prikázaniami Mojiovi pre svoj ¾ud. Ich dodriavaním sa malo naplni pris¾úbenie
z listu Efezanom ...aby sa ti

V prvý májový deò väèina
z nás nepracuje. Uívame si
pokojné dni prvých skutoène
jarných chví¾.
Tento pokoj je vak len
momentom zastavenia v nepretritej reazi práce. Preèo
potom oslavova tak obyèajnú
èinnos akou je práca?
Predovetkým je cie¾avedomá práca tou èinnosou,
ktorá priviedla èloveka od
zberu plodín ku tajomstvám
vesmíru.
Práca mnohých generácií
pretvárala planétu Zem na
miesto, aké sme dostali do
vienka od naich rodièov.
Je naím poslaním prinies svoj podiel na tomto diele, hoci by bola naa práca
akoko¾vek bezvýznamná, alebo nepatrná. Prácou si nielen
zabezpeèujeme ivobytie, ale
òou uspokojujeme túbu po
obdarovaní seba i druhých.
Práca v kadej zo svojich
podôb si zaslúi nau úctu.
Majme pred akouko¾vek
prácou úctu. Je nám skutoèným darom ako aj istotou, e
budúcnos má svoju nádej.
Sviatok práce je sviatkom
kadého z nás.
Kazík Roman
dobre viedlo a aby si dlho il.
Èitatelia Písma dobre vedia,
ako Boí ¾ud plnil Boie prikázania a èo
z toho vyplynulo.
Milí priatelia, blíi sa sviatok
matiek. Ak ete máme monos, poïakujme sa im za vetko, èo pre nás urobili èi ete stále robia. Prejavujme im vïaènos nielen v tento jeden deò
v roku, ale splácajme im ich lásku pri kadej príleitosti.
Modlime sa za svoje mamièky,
za ich zdravie a svieos, za to,
aby im Boh ehnal a sprevádzal
ich v ïalích dòoch ivota. A to
nielen preto, aby sa pod¾a
Boieho pris¾úbenia dobre
viedlo nám, ale aby sme aj splnili Boí príkaz cti otca svojho
i matku svoju... a tak sa dobre
viedlo nielen nám, ale i celým
naim rodinám.
Mgr. Michal tefánik,
kaplán
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1.máj - zahájenie turistickej sezóny v Topo¾èiankach
1.máj - sviatok práce.
Takto bol tento deò po mnohé roky zafixovaný v mysliach mnohých z nás. Dátum
1. máj sa vak v naej obci
v posledných rokoch spája
s pojmom Dòa otvorených
dverí v Národnom rebèíne
a tie dòom zahájenia turistickej sezóny v Topo¾èiankach. Pomaly sa stala z tejto udalosti milá tradícia.
Urèite sme vetci ve¾mi
radi, e v tento deò do naej
obce zavíta mnoho domácich, ale aj zahranièných návtevníkov. Samozrejme, e
sa jedná v prevanej miere
o priate¾ov a milovníkov chovu koní.
V minulých rokoch sa do
prípravy kultúrno-spoloèenského programu, ktorý bol
sprievodnou akciou Dòa
otvorených dverí v Národnom rebèíne zapojili aj pracovníci OcÚ v Topo¾èiankach spolu s èlenmi kultúrnej komisie. Túto tradíciu
neporuíme ani v tomto roku. Zmena oproti minulým
rokom bude spoèíva v tom,
e
kultúrno-spoloèenský
program nebude prebieha
pred budovou Obecného
úradu, ale bude pripravený
v priestoroch nachádzajúcich sa pred administratívnou budovou a ubytovòou
Národného rebèína. Pre
uvedenú zmenu sme sa rozhodli na základe skúseností
z minulých rokov, nako¾ko
mali návtevníci naej obce
problémy s parkovacími
miestami. V tomto roku sme
sa teda rozhodli priestor
pred OcÚ a pri¾ahlé plochy
vyèleni na parkovanie osobných áut.

Stavanie mája

Srdeène Vás vetkých pozývame na tohtoroèné stavanie
mája, ktoré sa bude kona v nede¾u 30.apríla 2006 o 18.00 h
pri DKS Topo¾èianky.
Podujatie Vám spríjemní
dychová hodba Podhruovan.
- kultúra Rozváne kona má väèiu cenu, ako iba rozumne myslie.
(Cicero)

Kultúrno-spoloèenský program bude prebieha v dopoludòajích hodinách v u
uvedených priestoroch, kde
vystúpia jednotlivé súbory
so svojím programom. Opä
budú pripravené stánky,
v ktorých sa budú prezentova podniky sídliace v naej
obci. Návtevníci i domáci
obyvatelia naej obce budú
ma monos ochutna pravý
po¾ovnícky gulá, obèerstvi
sa kvalitným vínom z Vinárskych závodov, alebo si zakúpi produkty zo ampiòonárne Global Progress.
Po oficiálnom programe
v priestoroch jazdiarne Národného rebèína bude kultúrno-spoloèenský program
pokraèova vystúpením country skupiny Tramp Song.
Verím, e poèasie bude
tejto akcii priaznivo naklonené a návtevníci naej obce
budú odchádza z Topo¾èianok len s príjemnými pocitmi
a spomienkami.
Vystúpenia
niektorých
súborov sú zároveò prípravou na Kultúrne leto 2006,
ktoré sa uskutoèní v mesiacoch júl - august na nádvorí
zámku. Bliie informácie
o priebehu Kultúrneho leta
2006 a konkrétnych zúèastnených súboroch budú uverejnené v najbliom èísle
Naich Topo¾èianok.
V predveèer 1. mája sa
uskutoèní tradièné stavanie
mája, na ktoré Vás vetkých
srdeène pozývam a zároveò
Vám vetkým prajem príjemné strávenie prvomájového
dòa v Topo¾èiankach.
Juraj Mesko
starosta obce

Pozvánka

Národný rebèín Topo¾èianky, .p. a obec Topo¾èianky si
Vás dovo¾ujú srdeène pozva na otvorenie jazdeckej, turistickej a chovate¾skej sezóny

Tradièný deò otvorených dverí
85. výroèie zaloenia Národného rebèína
dòa 1. mája 2006

Program Národného rebèína

09.00 h - Otvorenie jazdiarne a múzea chovu koní
10.00 h - Verejné tréningy portových koní
13.30 h - Slávnostný galaprogram

Program obce Topo¾èianky

O Vau zábavu a dobrú náladu sa postarajú v dopoludòajích hodinách od 9.00 - 13.00 h miestne súbory:
dychová hudba PODHRUOVAN, iaci Základnej koly
v Topo¾èiankach pásmom pestrého programu, mládenícky dychový orchester TOPO¼ANÈEK, folklórny súbor TOPO¼NICA.
V èase od 13.30 - 16.30 prebieha Slávnostný galaprogram N.
V popoludòajích hodinách od 16.30 hod. Vás poteia piesne country skupiny TRAMP SONG.
Navtívte NÁRODOPISNÉ MÚZEUM v Topo¾èiankach s odborným
výkladom v èase od 9.00 h do 16.00 h.
Obèerstvi sa môete v stánkoch podnikov Topo¾èianok: Lesy OZ
Topo¾èianky, Vinárske závody Topo¾èianky, Globalprogres-ampiòonáreò Topo¾èianky, alebo si zakúpi ich produkty.
Prajeme Vám príjemný deò a ve¾a pekných záitkov !
Termíny portových
a Chovate¾ských podujatí v N Topo¾èianky, .p.
06. - 07.05.
11.06.
17. - 18.06.
30.06.
01. - 02.07.
09.07.
22. - 23.07.
29.07.
06.08.
09.09.
15. - 17.09.
01.10.
21.10.
28.12.

Seminár záprahového jazdenia
Dostihy
Parkúr Cena N Topo¾èianky, .p.,
EGON CUP
Majstrovstvá západoslovenskej oblasti
Majstrovstvá SR - v drezúre,
zdravotne postihnutých
CDI* - M SR v drezúre
Dostihy
Kritéria mladých koní - finále, parkúr
Vytrvalostné preteky - 40, 60 km
Dostihy
Slovenský voltíny pohár
CAI*-A -1,2, - záprahy,
Majstrovstvá SR v záprahovom jazdení
Dostihy
Hubertus
Tradièný deò otvorených dverí
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Deò uèite¾ov
V marci s prvými jarnými
kvetmi si u tradiène pripomíname sviatok - Deò uèite¾ov,
keï si vetci viac ako po iné dni
uvedomujeme u¾achtilos práce pedagóga. áøèááø Uèite¾om
záleí na tom, aby pripravili do
ivota vzdelaných schopných
mladých ¾udí. Prácu uèite¾a si
vak mladí vedia oceni a keï
dospejú. Vtedy skutoène ohodnotia vzah, ktorý k nim uèitelia
mali. Spomenú si na pohladenie pani uèite¾ky v materskej
kole, ktorá suplovala ich mamu. Spomenú si na pani uèite¾ku, ktorá ich trpezlivo uèila èíta
a písa a otvorila im tak cestu
k poznávaniu.Spomenú si na
pani uèite¾ky a pánov uèite¾ov,
ktorí na nich boli prísni a pomohli im vniknú do tajov matematiky, poznania prírodných
zákonov, nádhery literatúry
a nauèili ich aj spieva a portova. Uznávajú, e pripravili svojim uèite¾om radostné, ale i aké chvíle.Za prácu, ktorú vykonávajú, patrí vetkým uèite¾om
úprimná vïaka.
Pri tejto príleitosti Obecný
úrad v Topo¾èiankach pripravil
pre uèite¾ov, vychovávate¾ov

a iných pracovníkov koly slávnostný program, ktorý sa uskutoènil 30. marca 2006 o 15.30
hod. v DKS Topo¾èianky.
Slávnostné podujatie otvorila p.
Mária varcová umeleckým
prednesom básne. K pedagogickým a nepedagogickým
pracovníkom pôsobiacim v
kolstve sa prihovoril starosta
obce Juraj Mesko.V programe
vystúpila Barborka kulová,
iaèka V.roèníka s prednesom
prózy. Riadite¾ Z Topo¾èianky
Mgr. J.Barát uèite¾om a pracovníkom koly poïakoval za obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní
mladej
generácie.
Hosom podujatia bola Mgr.
Soòa estáková z Krajského
kolského úradu v Nitre, ktorá
slávnostne odovzdala Èestné
uznania KÚ p. uè. Mgr. A. útorovej za dlhoroènú prácu
a dosiahnuté výsledky vo výchovnom a vzdelávacom procese iakov a Mgr.L.ustákovi
za dlhoroènú prácu a dosiahnuté výsledky v kolstve.
Èestné uznania starostu
obce boli udelené nasledovne:
za dosiahnuté výsledky vo výchove detí predkolského veku

Ocenení pedagogickí pracovníci
v M p.uè. J. Beòovej, p.riad.
¼.Pavkovej, p. uè. Mgr. M.
Kuklovej, za dlhoroènú prácu
a dosiahnuté výsledky vo výchove a vzdelávaní iakov Z p.
uè. Dr. J. Baka¾árovej, p. uè.
Mgr. J. Farkaovej, p. uè. Dr. A.
Sýkorovej, za nepretritú 30
roènú nepedagogickú prácu
pri vytváraní a udriavaní podmienok na výchovu a vzdelávanie iakov Z p. K.Polákovi. Na
záver podujatia pestrou kyticou
piesní a básní vystúpili pedagógovia zo Základnej umeleckej koly v Zl.Moravciach.
- A. Chrenová-

Svadba - obdobie medzi pytaèkami a sobáom
Po dlhých prípravách koneène nastal deò sobáa.
Povinnosti zaèínali od skorých
ranných hodín prípravovu odevov a obliekaním sa do svadobných iat. Hostia sa zhromaïovali v svadobných domoch nevesty a mladého zaa
spravidla medzi 8. a 9. hodinou,
kde dostali aj malé pohostenie.
Svadobné zvykové ceremónie
zaèali v dome mladého zaa.
Viedol ich starejí. Poïakoval
rodièom za výchovu a starostlivos o syna, ktorý dneným
dòom zmení svoj mládenecký
stav. Potom poïakoval syn rodièom za výchovu a odprosil
ich za vetky previnenia.
K¾aèiaceho na vyitom uteráku
ho rodièia poehnali - udelili mu
kríik na èelo, on im pobozkal
ruky a tvár. Nastalo zaraïovanie sa do sprievodu - na èele eních s prvou druicou, drubovia, starejí - spravidla krstný
otec a iroká - krstná ma mladého zaa.
Ak u bol sám krstným otcom, tak mohol by starejím
kmotor. iroká mala obleèených viacero nakrobených sukieò, niesla zásedku - palicu
ozdobenú svadobnou technikou, ako bola parta na hlave ne-

vesty. Sprievod iiel do domu
mladuchy ticho - bez spevu.
V dome nevesty starejí
okázalo predniesol dôvod ich
príchodu, poiadal o ruku mladuchy pre tu prítomného mládenca. Rodièia súhlasili, i nevesta súhlasila a starejí im k tomuto zaelal ve¾a astia
a boieho poehnania. Potom
starejí mladuchy dal ponauèenia do ivota mladému zaovi - èerpal ich prevane
z Biblie a Písma svätého.
Nasledovalo rodièovské poehnanie - mladí si k¾akli na vyívané uteráky a rodièia
z oboch strán im udelili poehnanie do budúceho nového
manelského ivota.
Koneène sa zoradil celý
svadobný sprievod na cestu do
kostola. Mladucha a prvý druba, mladoeních a prvá druica, drubovské páry, starejí
z oboch strán, iroká, rodièia, kmotrovci, vagrovci, súrodenci a ostatná rodina. Na konci sprievodu ila ena prídavok - niesla v servítku zabalené
koláèe a pálenku pre kostolníka.Svadobná oma spravidla
zaèínala o 10.00 hod. Okrem
svadobanov sa na nej zúèastòovalo ve¾a ¾udí - zvedavos je

ve¾ký dôvod. V minulosti po sobánych obradoch bývala
vádzka. Bol to obrad, ktorý sa
týkal iba mladej nevesty - budúcej matky. Pri obrade ju sprevádzala krstná ma. Spoloène
s kòazom vyprosovali poehnanie pre potomstvo práve zosobáených manelov. Po
ukonèení cirkevných obradov
svadobania sa pred kostolom
zoradili. Na èele sprievodu boli
u novomanelia.
Prvou prekákou na ich
spoloènej ceste bola reaz
a veniec - dnes ozdobená núra. Vo výnimoèných prípadoch
i dnes poctí týmto spôsobom
mladomanelov p. Frantiek
Beòu. Tu mladý za nieèo zaplatil, prekáka bola odstránená. Zároveò odznelo ve¾a vinov a diváci boli poèastovaní
svadobnými koláèmi.
Sprievod sa pohol dolu kostolnou ulièkou za spevu svadobanov. Na konci ulièky u spravidla èakala hudba - v minulosti gajdo, neskôr cigánska
kapela a donedávna dychovka, ktorá zahrala rezký pochod
svadobanom do kroku.
Z podkladov F. Beòua
spracovala A. Lukáèová

A stretli
sme sa ...

V obèasníku Nae Topo¾èianky
è. 1/2006 v èlánku JEDNO MALÉ
JUBILEUM, sme oznamovali, e
pripravujeme stretnutie spoluobèanov POD LIPOU, pri hrobe
Th.Dr. Jozefa Ddlhovského.
Priiel urèený deò - 23. apríl 2006
- a zili sme sa. V to prekrásne nede¾né popoludnie sme si pripomenuli 3 dátumy viauce sa na
katolíckeho
kòaza
Jozefa
Dlhovského: 220. výroèie narodenia v minulom roku (1785 2005), 150. výroèie úmrtia na budúci rok (1857 - 2007) a 10. výroèie postavenia nového náhrobného pomníka (1996 - 2006).
V súvislosti s J. Dlhovským sme
si
pripomenuli
aj
JÁNA
HOLLÉHO - katolíckeho kòaza,
ve¾kého génia - básnika a prekladate¾a. Bol rovesníkom J.
Dlhovského (1785 - 1849).
Ïalej sme si priblíili dobu
a osobnosti, ktoré dali podnet
k vzniku tradície mariánskej púte
k kapuliarskej Panne Márii.
V tomto roku uplynie 320 rokov
od dátumu, keï sa konala pú prvýkrát (1686 - 2006).
V januári uplynulo 150 rokov
(1856 - 2006) od tragickej smrti
ve¾kej osobnosti - politika, revolucionára, literáta a kodifikátora
spisovnej slovenèiny - na základe stredoslovenských náreèí ¼UDOVÍTA TÚRA.
Naèreli sme teda do håbky naej
histórie. Je isté, e nedospejeme
k národnej hrdosti bez poznania
minulých èias a ¾udí, ktorí múdrosou, rozvahou a pevnou vô¾ou, dvíhali ná národ po duchovnej a vzdelanostnej stránke
a tak prebúdzali slovenské národné povedomie.
Slávnostný kolorit tomuto stretnutiu dalo vystúpenie folklórnej
skupiny TOPO¼NICA.
Týmto podujatím MO MS opä plnil predsavzatie, ktoré si dal pri
znovuobnovení 27. decembra
1989 - poznáva dejiny nae miestne a dejiny Slovenska
a Slovákov.
A. Lukáèová
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ivot skautov
v Topo¾èiankach
Mono ste sa u s nami
stretli. Mono nie. Sme tu,
medzi Vami, v Topo¾èiankach. My skauti. A o èo nám
ide?
Skauting je organizácia
mladých ¾udí i dospelých
s mladým duchom. Usiluje
sa o úplný telesný aj du-

pravujú rôzne výlety, portové akcie a ve¾a iného.
V poslednom èase sme
usporiadali viaceré podujatia. Jedným z nich bolo stráenie v Boom hrobe na
Bielu sobotu. Keïe skauting sa tie snaí privies èloveka k h¾adaniu duchov-

Rozpoviem Ti rozprávku
Kde bolo, tam bolo, v sedemdesiatej siedmej krajine, za
irokým morom, za skleným vrchom, kde sa voda sypala
a piesok sa lial... Týmito slovami sa u po stároèia prihovárame deom.
K rozprávkam sme sa vrátili 28. marca 2006 v DKS, kde
sa konala tradièná súa v umeleckom prednese prózy
Rozpoviem Ti rozprávku. Súa bola urèená iakom piatych roèníkov zo Základnych kôl Topo¾èianok a okolia.
Porota vyhodnotila iakov nasledovne. Na prvom mieste sa
umiestnila Barborka kulová zo Z Topo¾èianky, druhé
miesto patrilo Duanovi Solárovi zo Z Topo¾èianky, tretie
miesto obsadila Kornélia abová zo Z Jed¾ové
Kostolany.O tvrté miesto sa podelili s rovnakým poètom
bodov iaci Martin Pavlík zo Z Topo¾èianky a Jana
Potocká zo Z Jed¾ové Kostolany. Cenu MO Matice slovenskej získala Barborka Danielová zo Z Topo¾èianky.
Ïakujeme súaiacim za prednes a pani uèite¾kám za prípravu iakov.
- A.Chrenová -

Jarný lúèik

chovný rozvoj èloveka vetkých stránok jeho osobnosti. No nedajte sa zmias
touto definíciou. Za skautskou výchovou sa skrýva
zaujímavý a pestrý program,
ve¾a vzruujúcich záitkov,
chvíle strávené v spoloènosti dobrých priate¾ov, ivot
v prírode, nevedné podujatia, cestovanie... Je to týl ivota.
U nás v obci existuje skautský oddiel s názvom Hoka-taka. Naa novodobá história sa datuje od roku 1989.
Vtedy
bol
skauting
v Topo¾èiankach po dlhých
rokoch totality znovu obnovený. V naom oddieli sa vystriedalo ve¾a èlenov. V súèasnosti ho tvorí 20 chlapcov a dievèat. Stretávame
sa v klubovni na fare (týmto
ïakujeme p. farárovi za poskytnutie strechy nad hlavou). Naa èinnos pozostáva z pravidelných stretnutí druinoviek. Mladí majú
monos zahra si rôzne hry
a v neposlednom rade sa aj
nauèi nieèo nové. Starí priJe rozumný, kto nesmúti pre
to, èo nemá, ale sa raduje z toho, èo má.
(Demokritos)

ných hodnôt, radi sme prispeli k dôstojnému priebehu
tohto dòa.
Taktie, ako iste viete, 7.
apríla
sa
na
celom
Slovensku konal jubilejný
10. roèník verejnej zbierky
na podporu Ligy proti rakovine s názvom Deò narcisov.
Na tejto akcii sme sa ako
dobrovo¾níci zúèastnili aj
my. Stretnú ste nás mohli
v uliciach Topo¾èianok a Zlatých Moraviec. S Vaou pomocou sme vyzbierali viac
ako 24000 Sk, ktoré pomôu ¾uïom chorým na rakovinu. Ïakujeme Vám, e ste
nás neobili a tak ste dokázali, e osud chorých Vám
nie je ¾ahostajný.
A aké sú nae plány do
budúcnosti? Napríklad Oblastné skautské dni v Nitrianskej Blatnici, oddielové
výlety, portové aktivity,
úèas na ekologicky zameraných podujatiach, pokraèova v odklínaní hradu
Hruov, Skautský tábor
2006 a iné.
Ak máte záujem pripoji
sa k nám, môete nás nájs
v klubovni na fare kadý piatok od 16. do 18. hodiny.
Skauti

S príchodom prvých jarných kvietkov a slneèných lúèikov sa kadoroène stretávame s naimi kôlkarmi, ktorí majú pripravené básnièky na
recitaènú súa s názvom Jarný lúèik. Súa sa konala 27. marca 2006 v priestoroch DKS.Pozvanie na súa prijali obidve materské skôlky v Topo¾èiankach - M na ulici
SNP a M na Cintorínskej ulici.Detièky sa predviedli básnièkami a ako pozornos si so sebou odniesli diplomy, oma¾ovánky a vetci aj sladkú odmenu. Ïakujeme p.uèite¾kám
a mamièkám, ktoré s láskou a trpezlivosou pripravovali deti na súa.
- A.Chrenová -

Brigáda v miestnom parku

OcÚ Topo¾èianky pozýva veky politické strany, zdruenia, podniky sídliace v obci a vetkých obèanov na brigádu ku skráleniu a vyèisteniu náho parku. Brigáda sa uskutoèní v pondelok 8. mája 2006. Stretnutie obèanov, ktorým
záleí na èistote a poriadku v parku, bude o 9.00 hod. pred
zámkom Topo¾èianky.

Pozvánka

Materská kola na ulici SNP v Topo¾èiankach Vás srdeène pozýva na IV. roèník medzinárodnej environmentálnej výstavy detí predkolského veku Strom premien.
Okrem prác naich detí si môete pozrie práce detí
z Ríma, Èiernej hory - Podgorice, M na pitálskej ulici
v Nitre, ako aj detí z celého okresu Zlaté Moravce.
Výstavu organizuje Sekcia environmentálnej výchovy pri
M na ul. SNP v Topo¾èiankach v spolupráci s Obecným
úradom Topo¾èianky, Krajským osvetovým strediskom
v Nitre, Chránenou krajinnou oblasou Ponitrie, CVÈ Domino.
Teíme sa na Vau návtevu v priestoroch M na ul.
SNP 17. a 18. mája 2006 od 15.00 - 17.00 hod.
Zuzana Siklienková
Vedúca sekcie environmentálnej výchovy

Poïakovanie

Rodièovská rada v spolupráci s riadite¾stvom Základnej
koly v Topo¾èiankach ïakuje vetkým obèanom, ktorí sa
zapojili 8.apríla do jarného zberu papiera. Vyzbieralo sa
takto 5 ton papiera. Výaok zo zberu bude pouitý pre potreby iakov Z. Teíme sa na Vau spoluprácu opä v budúcom roku.
RR pri Z Topo¾èianky a Z Topo¾èianky
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Ako bude pokraèova program budovania verejnej kanalizácie
Pán starosta, na nedávnom verejnom
zastupite¾stve z radov obèanov bola pripomienka na dobudovanie kanalizaènej
siete. Konkrétne ilo o vetvu na ulici ikavecká. Zaujímalo by nás, ako bude pokraèova aj celková výstavba.
Pre obec majú zásadný význam ustanovenia zákona è. 364/2004 Z.z., ktorý je
odozvou na smernicu Rady 91/271 EHS.
Pod¾a nej je povinná obec do konca roka
2015 vybudova verejnú kanalizáciu. V súèasnosti realizujeme projekt junej èasti.
V rozpoète obce nie je moné vyèleni vyiu sumu na tento zámer, keïe v tomto roku plánujeme rekontrukciu stredu obce.
Navýenie moných úverových zdrojov by
neúmerne zaailo rozpoèet na mnoho rokov dopredu.
Preto pokraèovanie vo výstavbe stokových sietí realizujeme len s pomocou dotácií na ivotné prostredie od prísluného ministerstva.
Na tento rok sme poiadali o dotáciu vo
výke 6 mil. Sk. Po poskytnutí financií budeme pokraèova vo výstavbe gravitaèných èastí naväzujúcich vetiev na uzol preèerpávajúcej stanice pri Koprdovom moste. To znamená na uliciach Moravecká,
Lipová a prípadne itavanská.
Takýmto tempom je jasné, e poadovaný termín nie sme schopný dodra.
Navye rozirovaním siete musíme riei
zvýenie výkonu èistièky, èo je moné len
sprevádzkovaním druhého reaktora, na èo
sú potrebné ïalie investície.Koncom tohoto roka pre obec konèí skúobná prevádzka èistièky.
Musíme sa rozhodnú, èi vytvoríme
obecný podnik alebo prenajmeme prevádzku èistièky firme s oprávnením na takúto èinnos.
O tejto veci budú rozhodova poslanci
na najbliom zasadnutí. Verte, je to aké
rozhodovanie.Treba zvái ve¾a argumentov. Zatia¾ sa najreálnejie èrtá monos

prenájmu kanalizácie s podmienkou jej dobudovania Vodárenskou spoloènosou,
kde sme ako obec aj akcionári.
V prospech tejto varianty hovorí aj fakt,
e iadosti na podporu z európskych fondov sa týkajú najmä projektov s rieením
oblastného významu, èo táto spoloènos
spåòa a bola u v nich úspená.To by moh-

lo efektívnejie riei novú výstavbu a prevádzkovanie jestvujúcej siete bez dopadu
na ná rozpoèet. Je to aj cesta na dobudovanie nielen ikaveckej ulice, ale aj severnej èasti obce.

Váení spoluobèania , chcem sa Vám
poïakova za aktívny prístup pri odstraòovaní prútia a konárov, ktorý sa uskutoènil v mesiaci marec a apríl. I napriek naim obavám, èi sa na zberných miestach
nebude hromadi aj komunálny odpad,
bola a na pár výnimiek, aj v tomto smere dobrá disciplína. Ná prvotný zámer
o drtení konárov na zberných miestach
a následnom odvoze drte sa ia¾ nedal

ky 100.000,- Sk. Ak chceme, aby aj ïalie
generácie naich detí a vnukov ili v peknom a zdravom prostredí, musíme upusti od faloných kamarátstiev a nezáujmu
o okolie, verejne pranierova vetkých,
ktorí zato, aby uetrili pár korún, robia
hanbu celej obci Topo¾èianky a minú nieko¾konásobne viac obecných finanèných
prostriedkov na likvidáciu divokých skládok.

Prvé zhodnotenie likvidácie odpadu
zrealizova kvôli tomu, e zapoièaný drtiè si vyadoval modernejí a silnejí traktor. Pristúpili sme preto k alternatíve odvozu celých konárov na centrálnu skládku.
Skládka sa nachádza pri Martonovom jarku. Na toto miesto sa do konca apríla
môu ete odváa konáre a prútie.
Chcem vak dôrazne upozorni, e len
biologický odpad rastlinného pôvodu.
Niektorí nai poriadkumilovní spoluobèania na toto miesto vyváajú komunálny
a stavebný odpad a devastujú okolitú prírodu, èo vrhá zlé svetlo na vetkých obèanov Topo¾èianok.
Títo obèania poruujú zákon o odpadoch è. 223/2001 Z.z paragraf 18, odsek
3 a paragraf è. 39 ods. 5, za èo sa im na
základe paragrafu è. 80 ods. 2, písmeno
a, a Veobecného záväzného nariadenia
è. 8/2004, èlánok IX môe uloi pokuta
5000,- Sk, a právnickým osobám do vý-

Zo zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Vybrali sme pre nás najdôleitejie citácie z tohto zákona:
Èl.1, §2 ods.1: Odpadom je
hnute¾ná vec, ktorej sa jej drite¾ zbavuje.
ods.2: Pôvodca odpadu je
kadý, koho èinnosou odpad
vzniká.
ods.5: Nakladanie s odpadmi je zber, preprava, zhodnocovanie a znekodòovanie
odpadov.
§18, ods.3: Zakazuje sa:
a)uloi, alebo ponecha
odpad na inom mieste, ako na
mieste na to urèenom;
c) znekodni odpad vypúaním a vhadzovaním do vodného recipienta;
m) znekodòova biologicky rozloite¾ný odpad zo záhrad
a z parkov, vrátane odpadu
z cintorínov a z ïalej zelene;
(napr. nepovolená skládka od-

Za redakciu sa pýtal
R. Kazík

padov, spa¾ovanie, ...);
§ 39, ods.3: Obec je povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov
a) zabezpeèi alebo umoni zber a prepravu KO (komunálnych odpadov) vznikajúcich
na jej území na úèely ich zhodnotenia alebo znekodnenia,
vrátane zabezpeèenia zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu KO v obci a zabezpeèenia priestoru, kde môu obèania odovzáva oddelené zloky KO v rámci separovaného zberu.
b )Zabezpeèi pod¾a potreby, najmenej 2× do roka zber
a prepravu objemných odpadov na úèely ich zhodnotenia
alebo znekodnenia, oddelene
vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom kodlivín
a drobných stavebných odpa-

Po ve¾konoèných sviatkoch, v 16. a
18. týdni, budú v obci postupne rozmiestòované ve¾koobjemové 8m3 kontajnery na nadrozmerný komunálny odpad.
V najbliích dòoch sa postupne, skuobne na miestach ,ktoré boli urèené na
zber konárov a prútia, rozmiestnia pletivové zberné koe urèené na zber drobného bioodpadu, (lístia , trávy, èasti kvetov).
V priebehu roka OcÚ zabezpeèí zber
elektroodpadu a opotrebovaných baterií
a akumulátorov.
Verím, e spolupráca OcÚ a obèanov
v oblasti triedenia a likvidácie odpadov sa
bude v budúcnosti neustále zlepova
a skvalitòova v prospech ivotného prostredia pre blaho nás obèanov a budúcich
generácií.
Anton Segíò,
prednosta OcÚ

dov (DSO).
ods. 4: Obec upraví podrobnosti o nakladaní s KO
a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti Veobecne záväzným
nariadením (VZN), v ktorom
ustanoví najmä podrobnosti
o spôsobe zberu a prepravy
KO, o spôsobe separovaného
zberu jednotlivých zloiek KO,
o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácnosti, ako aj miesta urèené na ukladanie týchto odpadov a na znekodòovanie odpadov.
ods. 5: Pôvodca KO a DSO
je povinný naklada alebo inak
s nimi zaobchádza v súlade so
VZN obce. Tie je povinný:
a)zapoji sa do systému
zberu KO v obci,
b)uíva zberné nádoby
zodpovedajúce systému zberu
KO v obci,
c)uklada KO alebo ich oddelené zloky a DSO na úèel

ich zberu na miesta urèené obcou a do urèených nádob.
ods. 6: Náklady na èinnosti
nakladania s KO hradí obec
z miestnych poplatkov.
§ 80, ods. 1: Priestupku sa
dopustí ten, kto:
a) znekodní odpad alebo
zhodnotí odpad v rozpore
s týmto zákonom,
b) uloí odpad na iné miesto ne na miesto urèené obcou.
ods. 2: Za priestupok pod¾a ods. 1, písm. a), b) mono
uloi pokutu do 5.000,- Sk
ods.3: Priestupky pod¾a odseku 1, písm. a), b) prejednáva
obec.
Úplné znenie tohto zákona
si môete preèíta v Zbierke zákonov SR, ktorá je k dispozícii
napr. aj na OcÚ.
Pripravil RR.
By astný a iných urobi astných - to je úloha èloveka.
(Bolzano)
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Beh oslobodenia - 32. roèník
V sobotu 25.marca 2006 sa
v miestnom parku konal 32.roèník Behu oslobodenia Topo¾èianok. Na stabilných tratiach
sa vystriedali súaiaci vetkých vekových kategórií od najmeních detí predkolského
veku (25) - dåka trate 100m
a 150m, iaci Z (70) - dåka trate 200m a 1 km pod¾a veku
pretekárov, a po dospelých
(70 v kategóriách dorastenci,
eny, mui) - dåka trate 12 km.
Z výsledkov pre Vás vyberáme 1. miesta v nasledovných
kategóriách: D (dievèatá ) M J. Balèiráková, CH (chlapci) M

- L.Drlièka - MK Rajec, D r. nar.
1998/99 B. Bernátová - BS
Nitra, CH r. nar. 1998/99 M. ucha - MK Rajec, D 1996/97 V.
Zrastáková, CH 1996/97 A.
Kunský, D 1994/95 I. Homolová
- Prievidza, CH 1994/95 M.
Mihók - G Nitra, D 1992/93 A.
Supeková, CH 1992/93 J.
Haluza - G Nitra.
Na záver chceme poïakova firmám a sponzorom, ktorí
pomohli a finanène prispeli na
zabezpeèenie tohto podujatia.
- z podkladov spracovala
A.Chr.Foto: Norbert vec

Pre jazdcov N sa sezóna
zaèala s¾ubne
Poèas víkendu 25. - 26. 2.
2006 sa uskutoènili v Obersiebenbrunne neïaleko Viedne
drezúrne preteky, ktoré usporiadal
Reitclub
Schloss
Obersiebenbrunn.
Zúèastnili sa na nich aj jazdci Národného rebèína Topo¾èianky v zloení Michaela
Horná, Veronika Lomnická a
Peter Vanèo. Cesta sa konala
s cie¾om nabra skúsenosti
a spozna hodnotenie zahranièných rozhodcov. Usporiadatelia boli ve¾mi milí a ústretoví a uvítali úèas slovenských
reprezentantov. Halové preteky
boli rozdelené a do pätnástich
súaí, èo je u nás nezvyklé,
hlavne keï sme v sobotu o pol
deviatej veèer sadali na koòa
ete iba v predposlednej súai.
Do Rakúska sme cestovali
s obavami, ako obstojíme v no-

Program kina
Národný dom
MÁJ
6. - 7.5. SO-NE o 19.00 hod.
Doblba - èeská komédia o rodine
13. - 14. 5. SO-NE o 19.00 hod.
Krajina màtvych - horor o ivých a màtvych
20. - 21. 5. SO-NE o 19.00 hod.
Nanncy Mc. Phee - rodinný
príbeh o oetrovate¾ke s magickými schopnosami
27. - 28. 5. SO-NE o 19.00 hod.
Základný intinkt II. - vo¾né
pokraèovanie slávneho filmu
so Sharon Stone.

vej konkurencii. U po sobotòajích tartoch vak strach
opadol, keï sa P. Vanèo s koòmi Rétorik a Fila trikrát umiestnil na 3. mieste a V. Lomnická
s valachom Rogerom dvakrát
na 1. mieste v úlohách stupòa
Z a L. Úspech pokraèoval aj
v nede¾u, kedy P. Vanèo vyhral
ïalie dve súae stupòa Z, prièom sa stal aj rekordmanom
celých pretekov, keï so rebcom Rétorikom získal najvyiu
známku spomedzi vetkých
tartujúcich za obidva dni: 7,8.
V. Lomnická zvíazila v súai L
a Michaela Horná s valachom
Fáviom uzavrela sériu víazstiev
dvomi prvými miestami v stupni L a LS.
Kone odchované v N
Topo¾èianky nechali za sebou
viaceré zahranièné teplokrvníky a my sme sa utvrdili v tom,
e ná systém práce je správny
a oplatí sa v òom pokraèova.
Pôvodný zámer výjazdu bol nabra skúsenosti od jazdecky
vyspelejích Rakúanov, ale výsledky jazdcov N ukázali, e
v tomto prípade by to mohlo by
aj naopak.
Veronika Lomnická

Author Panda maratón ( 6. roèník)
Stalo sa u tradíciou, e druhú májovú sobotu patria
Topo¾èianky a ich
okolie vyznávaèom
jednostopých bezmotorových vozidiel, teda bicyklov.
Tento rok u po
iesty krát vyrazia
úèastníci
Author
Panda
maratónu
pokori prekvapenia, ktoré na nich
èakajú v pohorí
Pohronského
Inovca. Na úvod sezóny je to vhodná
nenároèná tra s primeraným prevýením aj pre tých, ktorí toho cez zimu ve¾a nenatrénovali.
Preteká sa na dvoch tratiach 47km a 93km v 6 kategóriách. Predpokladá sa úèas
cca
350
pretekárov
zo
Slovenska ale aj zo zahranièia.
Usporiadatelia vetkých srdeè-

ne pozývajú v sobotu 13. mája,
èi u ako pretekárov alebo divákov na futbalový tadión TJ
Tatran kde o 9: 30 bude tart
maratónu. Predpokladaný príjazd pretekárov do cie¾a na tadióne je od 11:30h.
K. Potulka

Nahliadli sme do matriky
od 25. 2. 2006 do 18. 4. 2006

Narodili sa: Dominik Hlavaèka, rodièia Jozef Hlavaèka a Jana
Hlavaèková, Lipová 14,imon Kleèka, rodièia Mgr. tefan
Kleèka a Mgr. Lenka Kleèková, Hlavná 231, Erika Martónová,
rodièia Jaroslav Martón a Lenka Martónová, Hlavná 111,
Opustili nás:
Rozália Bieliková, Machulinská 1, zomr. 15.3.2006 - 81 roèná,
Frantiek tevula, Partizánska 23, zomr. 17.3.2006 - 74 roèný,
Jozef Kútik, Hlavná 47, zomr. 20.3.2006 - 86 roèný,
Katarína Némová, Partizánska 17, zomr. 21.3.2006 - 65 roèná,
Ján Borèin, Cintorínska 6, zomr. 25.3.2006 - 72 roèný,
Rudolf Katina, Hlavná 159, zomr. 2.4.2006 - 63 roèný
Emil Haspra, Partizánska 10, zomr. 12.4.2006 - 85 roèný,
Sobáe sa v uvedenom období neuzatvorili.
- spracované z podkladov matriky -
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