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Otvorenie turistickej
s e z ó n y v To p o ¾ è i a n k a c h
Tak ako po minulé roky vyuívam tento priestor v Naich
Topo¾èiankach, aby som Vás
osobne pozval na otvorenie turistickej sezóny, ktorá sa zaèína
dòom 1. mája.
Aj tento rok sme na tento
deò pripravili bohatý kultúrno spoloèenský program v spolupráci s Národným rebèínom
.p., ktorý u tradiène organizuje 1. mája Deò otvorených
dverí v Národnom rebèíne.
Program bude situovaný do
priestorov
ulice
Parkovej
(Gatanová alej), kde obèania
i návtevníci naej obce budú
môc navtívi stánky jednotli-

vých podnikov sídliacich v obci
a pochutna si na výbornom po¾ovníckom gulái, ochutna kvalitné vína z pivníc Vinárskych
závodov, èi zakúpi si produkty
dopestované v priestoroch
ampiòonárne Global Progres.
Okrem stánkov, v ktorých
bude monos utíi hlad a uhasi smäd, bude pripravený bohatý kultúrny program, kde sa
postupne na pódiu vystriedajú
jednotlivé domáce súbory
(Topo¾nica,
Topo¾anèek,
Podhruovan ), iaci Z a program vyvrcholí vystúpením country skupiny TRAMP SONG.
Taktie dòa 1. mája bude

Výnimoèné jubileum
J. Ex. Mons. JOZEF
ZLATÒANSKÝ sa narodil 13.
marca 1927 - teda z Boej vôle
sa 13. marca r. 2007 doil 80 rokov svojho na prácu pre katolícku cirkev bohatého ivota.
Za tento ve¾ký dar a boiu
milos poïakoval slávením
Eucharistie - dòa 17. marca
2007. Tejto sv. ome sa záèastnili významní cirkevní hodnostári a viacerí duchovní, ktorých
v úvode sv. ome privítal miestny p. farár ANTON IOLD.
Hlavným celebrantom bol
oslávenec otec biskup J.
ZLATÒANSKÝ. Homíliu predniesol J. E. Mons. HENRYK
JÓZEF NOWACKI, arcibiskup APOTOLSKÝ
NUNCIUS
(Vyslanec Svätej stolice pre
Slovenskú republiku), ktorý
poukázal na osobné vlastnosti
jubilanta a rozviedol iroký záber postov, ktoré poèas takmer
troch tvrtín ivota zastával
v Taliansku a vo Vatikáne pri
Svätej stolici. Koncelebrantami
boli p. biskupi - RUDOLF
BALÁ - diecez. biskup banskobystrický, VILIAM JUDÁK diecez. biskup nitriansky,
VLADIMÍR FILO - biskup, koadjutor roòavský , TOMÁ
GÁLIS pom. biskup banskobystrický, TEFAN VRABLEC emeritný biskup bratislavskotrnavský, Mons. VINCENT
MALÝ a duchovní, ktorí pochá-

dzajú z naej farnosti: MICHAL
GONDA, IMRICH IULÁK ,
EMIL ÚTOR, FRANTIEK
ÚTOR - kanonik, MARIÁN
DÍRE a duchovní okolitých
farností s Okresným dekanom
Mons. Javorom. Prítomné boli
aj sestrièky z rehole MILOSRDNÉ SESTRY SV.
KRÍA.
Sv. ome sa zúèastnilo
mnostvo veriacich - spolurodákov. V závere jubilantovi blahoelali a poïakovali za celoivotné
dielo
pre
cirkev,
Slovensko a rodnú obec : zástupcovia mládee, veriacich,
spoluiaci - osemdesiatnici,
èlenovia chrámového spevokolu a miestni matièiari.
J. Ex. Mons. J. Zlatòanský
v závere poïakoval vetkým,
ktorí ho ivotom sprevádzali rodine, prítomným za úèas, za
slová vïaky a elania, ktoré odzneli v priebehu ïakovnej sv.
ome. Potom udelil slávnostné
biskupské poehnanie.
Ïalie gratulácie - od rodiny, obecných èinite¾ov a priate¾ov odzneli pri bratskom agapé v DKS.
I keï s odstupom èasu, vyprosujeme
jubilantovi
od
Najvyieho hojnos dobrého
zdravia, aby bohumilé diela,
ktoré v Topo¾èiankach zapoèal
boli úspené a nám vetkým
osoné.
Anna Lukáèová

otvorené Obecné národopisné
múzeum, kde sa návtevníci
naej obce budú ma monos
oboznámi s jednotlivými exponátmi a históriou naej obce,
s odborným výkladom správkyne Národopisnej izby p. uè.
Anny Lukáèovej.
Verím, e poèasie bude
priaznivejie ako minulý rok
a Topo¾èianky privítajú návtevníkov naej obce v príjemnom slneènom poèasí. V predveèer 1.
mája sa v centre obce uskutoèní
tradièné stavanie mája, na ktoré
Vás týmto srdeène pozývam.
V letných mesiacoch júl august takisto pokraèujeme

v organizácii Kultúrneho leta na
nádvorí Topo¾èianskeho zámku, keï u dnes pre Vás pripravujeme vystúpenia jednotlivých
súborov a interpretov. O konkrétnom programe Kultúrneho
leta 2007 Vás budeme informova v najbliom vydaní Naich
Topo¾èianok. Som presvedèený, e program, ktorý sme
v spolupráci s vedením Národného rebèína .p. pre Vás, milí spoluobèania i pre návtevníkov naej obce pripravili, Vám
spríjemní prvomájový deò strávený v Topo¾èiankach.
Juraj Mesko
starosta obce

Sadíme my máje ...

K ob¾úbeným a navtevovaným podujatiam v Topo¾èiankach u
tradiène patrí Stavanie mája na ktoré Vás vetkých srdeène pozývame v pondelok 30. apríla 2007 o 18.00 hod. pri DKS
Topo¾èianky. Podujatie nám spríjemní dychová hudba
Podhruovan.
- kultúra -

Foto: archív
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POZVÁNKA
Národný rebèín Topo¾èianky, .p. a obec Topo¾èianky si dovo¾ujú Vás srdeène pozva na tradièný

Deò otvorených dverí a
Otvorenie turistickej sezóny
1. máj 2007
Program Národného rebèína Topo¾èianky
9.00 hod. Otvorenie múzea chovu koní a sprístupnenie jazdiarne
10.00 hod. Verejné tréningy portových koní
13.00 hod. Slávnostný galaprogram
Koèe - vozenie pred Zámkom Topo¾èianky a vozenie
detí na koòoch, sprievodné kultúrne podujatia
vstup zdarma

Jubilant majster portu
Frantiek Hrúzik
Je
ijúcou
legendou
Národného rebèína Topo¾èianky. Celý svoj ivot zasvätil chovu
koní, jazdectvu a práci v rebèíne. V roku 1960 sa zúèastnil doposia¾ ako jediný Slovák v jazde
na koni Olympijských hier v Ríme
vo vestrannej spôsobilosti. Reè
je o majstrovi portu Frantikovi
Hrúzikovi, ktorý 1. mája oslávi
svoje ivotné jubileum - 80. rokov.
Frantiek Hrúzik mal to astie, e sa narodil v Topo¾èiankach,
v Mekke chovu koní na
Slovensku. Prvýkrát ho na koòa
posadil otec. Po ukonèení povinnej kolskej dochádzky, ako 14roèný, sa prihlásil do rebèína.
Reim vo výcvikovom stredisku
zaèínal skoro ráno o tretej hodine: nakàmi kone, vyèisti stojisko, nasedla a jazdi. Po vojne
ako vedúci výcviku v jazdiarni nastúpil bývalý tábny kapitán ¾ahkej eskadróny Emil ulgan.
Zaèala sa príprava koní na Ve¾kú
pardubickú. V roku 1947 absolvoval
Frantiek
Hrúzik
v Pardubiciach svoj prvý dostih.
V 58. roèníku Ve¾kej pardubickej
tartoval s koòom RAMZES, kde
po páde na Taxise znovu nasadol. Na malých záhradkách sa
Ramzes zranil a v dostihu ïalej
nepokraèoval. V dostihovej prevádzke pôsobil Frantiek Hrúzik
od roku 1946 do roku 1957. Na
dostihových dráhach ÈSR absolvoval 30 rovinových dostihov,
z toho 10 víazných a 15 umiestnení. Prekákových dostihov cez
prútené prekáky a steeaplechase absolvoval celkovo 52. Získal
18 víazstiev a 22 umiestnení.
Od roku 1954 sa zaèal venova drezúre, military a parkúrovým súaiam. V drezúrnych súaiach mal 5 tartov v drustvách, z toho 1 víazný a dvakrát
sa umiestnil na treom mieste.

Najlepie výsledky dosiahol
s koòmi Jiná a Renáta.
V súaiach vestrannej spôsobilosti - military - súail s koòmi Przedswit X, Silná, Renáta,
Furioso XIV a Omen. Z 20 tartov
- z toho 15 doma, bol 3 krát
Majstrom ÈSR v rokoch 1959 1960 a 1968 a v piatich tartoch
získal II. a III. miesto. Na
Majstrovstvách sveta vo vajèiarsku sa umiestnil na 14. mieste.
Vynikajúce portové výsledky ho
posunuli k vysnívanej méte kadého portovca na svete, k úèasti na Olympiáde. Bolo vak potrebné potvrdi nomináciu, a tak
sa 14. -17.7. 1960 zúèastnil nominaèných pretekov v Albertovci.
Jeho favoritkou bola anglická plnokrvná kobyla Silná. Tá sa vak
v Albertovci zranila a na
Olympiádu 1960 v Ríme bol nominovaný s náhradníkom - koòom OMEN, ktorý mu vyniesol
druhý majstrovský titul v military.
V Ríme mu vak astie neprialo.
Na druhý deò Olympiády
v Cross Country, po páde na
28. kilometri, sa Omen zranil
a z ïalej súae bol vyradený.
V parkúrových súaiach, kde
pôsobil najdlhiu dobu, v rokoch
1947 - 1985, dosiahol 33 víazstiev a 50 tartov s umiestnením.
Dodnes sa kadoroène zúèastòuje nároèného Hubertusu v sedle topo¾èianskych koní. Od roku
1970 sa zaèal venova aj vozatajstvu - lipicanským tvorzáprahom. Tak úspene nadviazal na
¾apaje majstrov opratí Jána
Mihóka a Jána Uhreckého. Ako
reprezentant
Èeskoslovenska
absolvoval doma aj v zahranièí 12
súaí tvorzáprahov, z toho 5 víazných a 7 umiestnení.
Frantiek Hrúzik spolu s majstrom
portu
Dominikom
Pruinským viedli v rokoch 1958

Program obce Topo¾èianky
O dobrú náladu a príjemnú atmosféru obèanov a návtevníkov Topo¾èianok sa pestrým programom v dopoludòajích hodinách od 10.00 - 13.00 hod. postarajú iaci Z a miestne súbory:
 iaci Základnej koly v Topo¾èiankach sa predstavia programovým pásmom pesnièiek, básnièiek a tancov, ïalej vystúpi
Mládenícky dychový orchester TOPO¼ANÈEK, Folklórny súbor
TOPO¼NICA,
 Dychová hudba PODHRUOVAN a country skupina TRAMP
SONG.
V èase od 13.00 - 16.30 prebieha Slávnostný galaprogram N.
V popoludòajích hodinách od 16.30 hod. Vás opä poteia country pesnièky skupiny TRAMP SONG.
Navtívi môete v centre obce OBECNÉ NÁRODOPISNÉ
MÚZEUM v Topo¾èiankach s odborným výkladom jeho správkyne v èase od 10.00 - 15.00 hod.
Obèerstvi sa budete môc v stánkoch podnikov sídliacich
v Topo¾èiankach: Lesy Topo¾èianky, Vinárske závody Topo¾èianky,
Global Progres - ampiòonáreò Topo¾èianky, alebo si zákúpi ich
produkty aj v darèekovom balení ako pozdrav z Topo¾èianok.
Prajema Vám príjemne preitý deò a ve¾a pekných záitkov.
- 1982 výcvikové stredisko, kde
spájali odbornú prácu výcviku
s profesionálnou prípravou jazdcov a koní na portové súae.
Rukami Frantika Hrúzika
prelo nespoèetné mnostvo koní a jazdcov, z ktorých pod jeho
vedením vyrástli mnohí velikáni
jazdeckého portu v Èeskoslovenku. Za jeho portové výkony
mu bol v roku 1961 udelený titul
Majster portu. Èeská jazdecká
federácia mu v roku 1997 udelila
Zlatý výkonnostný odznak.
V roku 2001, pri príleitosti 80. výroèia zaloenia Národného rebèína Topo¾èianky, získal rezortné
vyznamenanie, bronzovú medailu za úspené pôsobenie v slo-

venskom pôdohospodárstve.
Do dôchodku odiiel v roku
1987, ale doma nezostal. Dodnes
sa ako vedúci hipologického
múzea venuje jeho ïaliemu budovaniu a údrbe. Svojimi odbornými radami a ivotnými skúsenosami napomáha portovej
a chovate¾skej reprezentácii Národného rebèína Topo¾èianky.
Pracovníci
Národného
rebèína Topo¾èianky mu ïakujú za vzornú prácu a úspenú
reprezentáciu rebèína a prajú
k jeho významnému jubileu ve¾a rokov, ivotného elánu a sily.
za Národný rebèín Topo¾èianky
Ing. Emil Kovalèík

Frantiek Hrúzik na koni NUBIRA ako master na Hubertuse
v Topo¾èiankach v roku 2005.
Foto: Best Foto P.Èepèek, Zlaté Moravce

Z Topo¾èianok do
ve¾kého sveta
Zaèiatkom februára sa doil
významného ivotného jubilea
ná rodák, spoluiak, priate¾
a vzácny èlovek Pavol Hudík.
Väèinu svojho plodného ivota pracoval ako redaktor v rozhlase, kde sme sa s ním èasto
stretávali v najcennejích reláciách o kultúre, literatúre, o naom
národe a krásnej slovenèine.
Z ve¾kého mnostva literárnych, vlastivedných a dramatických relácií pripomínam obzvlá
cyklus Slovensko moje, otèina
moja, Èisté studnièky, Èriepky, Odkazy, Slovo na èase
a iné, ktoré boli nato¾ko zaujímavé, e pri ich poèúvaní zastavuje
dych a nabáda k hlbokému za-

mysleniu. Práca v rozhlase bola
jeho ivotným poslaním, bola na
osoh, rados a skultúròovanie
slovenského národa.
Literárna redakcia za Pavla
Hudíka otvorila dvere mnohým
významným dielam. Rozhlas bol
vdy pre pôvodnú literatúru pilierom, ale faktom zostáva, e tento
pilier predstavoval konkrétny èlovek, Pavol Hudík, ktorý u dnes je
a vdy bude rozhlasovou legendou.
Dovo¾te mi nakoniec odcitova nieko¾ko mylienok z jeho poslednej knihy Môj rozhlas, ktoré sú ve¾mi aktuálne hlavne v tejto dobe. Èudné, mám pocit, e
sa ve¾mi nemením, aspoò nie tak

prudko, ako sa mení svet okolo
mòa. Aj rozhlas. Ve¾ké upratovanie, v ktorom sa spod skríò vymetá aj deravý gro, ma neteí.
Zail som rôzne heslá. To dnené
Peniaze rozhodujú o vetkom!
nepatrí pod¾a mòa k najastnejím. Ale ten beh udalostí sotva
môem uspôsobi na svoj obraz.
Zostáva mi viera, èi aj presvedèenie, e skôr èi neskôr sa aj
rozhlasové studnièky vyèíria
a budú poskytova ovlaujúcu vodu vetkým, ktorí nepod¾ahli záplavovej vlne bulváru a uchovali
si zmysel pre kritá¾ovo èistú krásu. Aj ¾udskos. A cit pre poslanie
umenia potei a povzbudi ¾udskú duu.
Marta Kazíková

Jarný lúèik
V stredu 18. apríla 2007 oil
Dom
kultúry
a
sluieb
v Topo¾èiankach davotom detí, ktoré sem prili, aby poteili
rodièov, starých rodièov, pani
uèite¾ky, ale aj nás, svojimi básnièkami. V tento deò sa konala
tradièná súa v prednese poézie detí materských kôl
Jarný lúèik 2007. Súae
sa zúèastnilo 15 detí z oboch
kôlok, ktoré nás pre ne charakteristickým milým spôsobom zabavili a poteili svojimi
básnièkami. Deti si za svoju
snahu odniesli pekné diplomy,
oma¾ovánky a ostatné deti sladkú odmenu. Tento deò opä

Slnieèko nás èoraz èastejie h¾adí svojimi lúèmi a rados naich detí sa
zrkadlí v rôznych aktivitách.
Prvou rozprávkovou, ktorá k nám
zavítala z Preovského divadla Na
doskách bolo divadielko O psíèkovi
a maèièke. Smiech a potlesk bol odpoveïou pre nás vetkých, e dramatické umenie deti zaujíma. Poézia
a próza prednesu Jarný lúèik je tradiènou u dlhé roky. Práve pri tejto príleitosti si deti vyskúajú svoju odvahu a schopnos zapamäta si text básne. Diplom za predvedený výkon bol
úasnou radosou nielen pre deti, ale
i pre rodièov. portovú zdatnos sme
si preskúali v parku na Behu oslobodenia, kde na stupne víazov vystúpili R. Nulassyová, P. Uhrecká, D.
Haspra a T. Bugár. Odmenu si odniesli
aj vetky deti, ktoré úspene dobehli
do cie¾a. Mesiac knihy sme si pripomenuli návtevou kninice. Za pútavé
rozprávanie ïakujeme M. Brandtovej
a A. Chrenovej. V environmentálnych
aktivitách budeme pokraèova v apríli.
17. apríla nám pracovníci komisie
P pripravili Eko - hry, na ktoré sa u
teraz ve¾mi teíme.
Deò Zeme si pripomenieme aktívne a spoloène sa nauèíme vái si
prírodu okolo nás. Touto cestou Vás
srdeène pozývame na V. roèník environmentálnej výstavy Strom premien, ktorú si môete prezrie 23. 25. mája 2007 od 15.00 do 17.00 hod.
v priestoroch M na ul SNP
v Topo¾èiankach.
Kolektív M na ul. SNP
v Topo¾èiankach

Získali sme
dotáciu z MP SR
nad obecným úradom zaiaril
jarný lúèik a my, uvedomujúc
si jeho teplý dotyk sme sa s demi a pani uèite¾kami rozlúèili

s radostným oèakávaním nasledujúceho roèníka.
- kultúra -

ZO IVOTA HORNEJ KÔLKY
S príchodom jari sa na
Slovensku v minulosti tradujú
mnohé ¾udové zvyky. Rozlúèka
so zimou a vítanie jari sa v mnohých slovenských regiónoch
spájala s vynáaním Moreny.
Morena bola staroslovanská
bohyòa noci, zimy a smrti.
Vynáanie Moreny malo zabezpeèi definitívny odchod zimy a
vítanie jari, vypudenie negatívnych síl z chotára, s cie¾om vráti poehnanos vegetácii, fyzickú silu zemi a dosiahnu znovuoivenie prírody. Táto udalos
bývala sprevádzaná vinami a
piesòami ¾udí.
V materskej kole na
Cintorínskej ul. sa snaíme pripomína si s demi aj takéto staré ¾udové zvyky. Koncom marca sme si spoloène s demi zhotovili Morenu v podobe
slamenej figuríny obleèenej do
enského kroja. V sprievode
sme ju spoloène so spevom

Prila jar
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odniesli k Leveu. Na lávke pri
vchode do parku deti vinami
odprevádzali zapálenú Morenu, ktorú unáala voda. Chví¾u
sme sledovali ako sa horiaca
bábka plaví dolu prúdom, a
kým sa nám nestratila z doh¾adu. Potom sme preli do parku
pri po¾ovnícky zámok a deti jarnými riekankami a hrami privolali slnieèko.
K ïalím ¾udovým tradíciám, ktoré si v materskej kole
pripomíname urèite patrí aj tradièné stavanie mája a majáles.
Vetci sa vyobliekame do ¾udových krojov. Chlapci a gazda
(pani uèite¾ka) idú spoloène
symbolicky vyrúba máj. So
spevom "Staviame my máje" ho
prinesú dievèatám k bráne M.
Dievèence ich privítajú a ponúknu napeèenými koláèikmi.
Minulý rok nechýbal ani baèa s
ozajstnou fujarou, na ktorej deom zahral. Dievèatá farebnými

stukami
ozdobujú
máj.
Chlapci za povzbudzovania
héj-rup spoloène máj pripevnia
o plot materskej koly a môe
sa zaèa májová veselica.
Aj takto sa deti u nás stretávajú s piesòami, hrami a zvykmi svojich predkov.
Adriana Fialová,
riadite¾ka M

Dòa 5. 4. 2007 nám bolo doruèené oznámenie, v ktorom sa
uvádza, e obci Topo¾èianky bola Ministrom ivotného prostredia SR poskytnutá úèelová dotácia vo výke 5.800.000,-Sk za
úèelom výstavby kanalizaèných
stôk v obci Topo¾èianky.
Som rád, e môem kontatova, e takisto ako po minulé
roky bola naa iados úspene
posúdená a tak budeme môc
pokraèova vo výstavbe kanalizaèných stôk v obci.
Výstavba novej kanalizaènej
stoky zaène v mesiaci máj 2007
ulicou itavanskou a bude pokraèova ïalími stokami a do
vyèerpania úèelovej dotácie.
Juraj Mesko, starosta obce

Pozývame Vás
na divadelné predstavenie
Obecný úrad Topo¾èianky a Ochotnícky divadelný súbor
HRUOV zo Skýcova Vás srdeène pozývajú v nede¾u 6. mája
o 15. 30 hod. do DKS Topo¾èianky na divadelné predstavenie
PYTLIAKOVA ENA. V divadelnej dráma od Ferka Urbánka, ktorá sa odohráva v troch dejstvách sa Vám predstaví 11 úèinkujúcich. Divadelná hra je o príbehu eny, ktorá sa prispôsobila vôli
rodièov a vydala sa za mua, ktorého ne¾úbila. Je to ukáka vzahu bez lásky , ktorý tak ako dnes aj v minulosti nemal nádej na
astné manelstvo. Cena vstupenky je 30,- Sk. Èlenovia ODS
Hruov a usporiadatelia sa teia na Vau úèas.
- kultúra -

4

Z verejného zasadnutia obecného zastupite¾stva zo dòa 10.4.2007
Po procedurálnych úkonoch,
v kontrole plnenia úloh od posledného zastupite¾stva informoval
prednosta OcÚ o splnených úlohách - pripravi ponuku na multifunkèné zariadenie, predloi zoznam neplatièov daní, sprostredkova
stretnutie
komisie
P
s projektantom stredu obce, monosti zakúpenia nového motorového vozidla, o vykonaní revízie kinotechniky. Úlohy, ktoré ete trvajú
sú: jednanie s obcou itavany
o osvetlení cyklochodníka, monos preznaèenia kriovatky ulíc
Hostianska - Machulinská, rekontrukcia prechodu ved¾a Múzea koní.
V ïalom bode informoval starosta J. Mesko o hlavných akciách
v obci, ako boli:
- faiangová zábava bez sprievodu obcou (z úcty k zosnulému
dp.kanonikovi)
- výroèná èlenská schôdza MS
Slovenského èerveného kría
(deò darovania krvi bude
23.8.2007)
- výroèná èlenská schôdza zdravotne postihnutých a seniorov
- 29.3.2007 Deò uèite¾ov - spoloèenské posedenie
- 31.3.2007 sa konal 33.roèník
Behu oslobodenia a kladenie
vencov k pamätníkom vojnových
hrdinov.
Starosta obce ïalej informoval
o postupe prác na bytovom dome,
o návteve ministra výstavby a reg.
rozvoja M. Janueka, ktorému bol
predstavený projekt rekontrukcie
obce. Cez orgány VÚC bude realizovaná oprava oporného múru

tátnej cesty v úseku medzi farským úradom a Kostolnou ulièkou
a rekontrukcia vozovky, ul. ikavecká. V mesiaci apríl bol realizovaný výrub a oetrenie stromov
v areáli cintorína. Vo veci kolkárne
prebiehajú jednania o monej rekontrukcii s majite¾om pozemku
Lesy SR,.p.
Pre rok 2007 máme schválenú
dotáciu na ïaliu výstavbu kanalizaènej siete vo výke 5,8 mil. Sk.
V ïalích èastiach poslanci odsúhlasili Závereèný úèet obce za
rok 2006, Smernicu o obehu a kontrole
úètov.
dokladov
Z
Topo¾èianky, vytvorenie Rezerv-ného fondu vo výke 138 tis. Sk z prebytku hospodárenia, vyèlenili z rozpoètu obce 150 tis. Sk na rekontrukciu autobusových zástavok
(pri drevosklade a pri horných potravinách Jednota), ïalej vyèlenili
èiastku 50 tis. Sk na vyhotovenie
programu Sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce.
V bode iadosti boli prejednané:
- schválenie nájmu skladových
priestorov pre Ing. Hudeca
- schválenie predaja 13 m2 obecného pozemku pre p. J.Vilharda
- objednávka 10 ks kníh o histórii
Tekova
- zamietnutie finanèného príspevku pre PaedDr. P. Bieleho
- úprava èasu predaja pre
Supermarket Jednota
- schválenie nájmu verejného priestranstva pre fi MATOM - obèerstvenie
- súhlas s verejnou zbierkou ku
Dòu narcisov pre Slovenský skauting

- zamietol iado pre Global-progres, a.s. o odpustenie dane za
predajný automat
- schválenie rozírenia úèelu nájmu pre stávkovú kanceláriu - pre
K.O.Fruit, s.r.o
- iados o zhodnotenie stavu prístupových komunikácií pre
Tatran, n.o.
- iados p. M. Oravca o prenájom
verejného priestranstva na uskladnenie stavebného materiálu.
V èasti interpelácie poslancov:
Ing. Siklienka informoval o pláne
èinnosti komisie P a o pripravovaných akciách ku Dòu Zeme.
Poiadal o realizáciu postreku pagatana konského proti kodcovi ploskáèikovi. JUDr. Gräffová sa informovala o stave nájomnej zmluvy
na kanalizáciu so Západoslov. vodáròami. P. Èereník tlmoèil poiadavku p. Tomkovej (fi MATOM)
o predaji propagaèných materiálov
obce. Ing. Kazík poiadal, aby organizácie, ktorým bola poskytnutá
dotácia z obce, predloili zúètovanie vynaloených prostriedkov.
V bode rôzne vystúpili: - p. A.
Fialová: o poète prihlásených detí
do M Mgr. J. Barát podrobne informoval o stave v Z - rozpoèet, 35
nových budúcich prvákov, výsledky monitoru 9, o medzinárodnom
testovaní iakov 4. roèníka - TIMSS,
o stave prác na viacúèelovom ihrisku, o pripravovanom 50-tom výroèí
druby s Litomìøicami, o pripravovanom projekte Sokrates so kolou
v Holandsku a o iadosti na dotáciu
pre rekontrukciu kotolne koly.
Ing. M. Bánska - navrhla vo veciach pri realizácii autobusových

zástavok a Programu soc. a hosp.
rozvoja obce postupova formou
verejnej súae.
Z rokovania OZ
zaznamenal Ing. R. Kazík

ZMENA
ZÁKONA
O PLATENÍ
DANÍ
Váení spoluobèania,
vzh¾adom k zmene zákona
o správe daní a poplatkov
od 01. 01. 2007 treba zaplati daò z nehnute¾ností
najneskôr do 31. 5. 2007.
V prípade, e daò do tohto
termínu nebude zaplatená,
je správca dane - obec povinná
vyrúbi
penále
z omekania.
Veríme, e kadý z Vás
vo vlastnom záujme zaplatí
daò v stanovenom termíne.
V prípade neschopnosti zaplatenia dane v stanovenom termíne, je moné rozloi èiastku na splátky, ale
len po dohode s pracovníkmi obecného úradu.

Komisia financií
a správy majetku obce

Aj v Topo¾èiankach sme si pripomenuli Deò Zeme
Kadoroène v apríli si u 37 rokov
pripomíname Deò Zeme. Bolo to
toti práve 22. apríla 1970, keï ekológovia, najmä z USA, demontraène vyzvali k spoloènému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so
vetkým, èo ju robí jedineènou. Do
roku 1990 venovali pozornos Dòu
Zeme predovetkým na americkom
kontinente. Skutoène svetovým sa
stal od roku 1990, kedy zaèalo iniciatívne a koordinaène pôsobi
Medzinárodné ústredie DÒA ZEME so sídlom v Stanforde
(Kalifornia USA). Od tohoto roku
sa pri príleitosti Dòa Zeme aktivizuje viac ako 200 miliónov ¾udí v 140
tátoch sveta. Pripomíname si ho,
aby sme si raz do roka (ak u nie
èastejie) pripomenuli svoju závislos na cenných daroch, ktoré sú
nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveò, aby sme si èoraz
hlbie uvedomovali, e zemské
zdroje nie sú nevyèerpate¾né a rovnováha vetkého ivého na tejto
planéte je vzácna, obdivuhodná, no
ve¾mi krehká.
Komisia ivotného prostredia
a pôdohospodárstva pri Obecnom zastupite¾stve v Topo¾èiankach, ktorá obnovila svoju èinnos
v tomto volebnom období, si za
jednu zo svojich priorít vybrala aj
environmentálnu výchovu, ktorá je

v dnenej dobe ve¾mi dôleitou súèasou výchovy naej najmladej
generácie.
Prví úèastníci naej akcie iestaci zo Z v Topo¾èiankach sa
s nami stretli v utorok 17. apríla
2006 v parku pred ve¾kým zámkom.
Pripravili sme pre nich Výpravu
múdrych mozgov. Cie¾om akcie
bolo zisti záujem a postoj iakov
k prírodným zlokám ivotného
prostredia, zároveò sme boli zvedaví na ich vedomosti a znalosti.
Konkrétne aktivity súae boli realizované formou vedomostných súaí na jednotlivých stanovitiach,
ktoré sme pre deti pripravili v nádherných kulisách náho parku. Deti
sa rozdelili do drustiev po 5 èlenov
a odhodlane sa pustili do rieenia
úloh ako orientácia na mape, lieèivé rastliny, národné parky, huby vie èo je?, ivoèíchy a stromy. Boli
sme milo prekvapení zanietením
súaných drustiev, ktoré sa snaili vyriei èo najlepie vetky súané úlohy. Deti sa svojich úloh zhostili ve¾mi dobre a koneèné rozdiely
medzi jednotlivými drustvami boli
ve¾mi tesné. Napriek tomu sme museli urèi víaza, ktorým sa stalo
drustvo iestakov v zloení Luká
Pacalaj, Adam Petlu, Luká
Kovaøík, Adam Bachan a Matej
Turèan. Prvých pä víazných dru-

stiev bolo odmenených cenami,
ktoré deom venoval Obecný úrad
v Topo¾èiankach a Regionálne centrum ochrany prírody v Nitre.
V priebehu zápolenia iestakov medzi nás prili nai najmení
iaèikovia z Materskej koly na
Cintorínskej ulici v Topo¾èiankach,
pre ktoré pripravila ve¾mi zaujímavé aktivity Ing. Katarína Béreová
zo Slovenskej agentúry ivotného
prostredia. Pri pohybovej hre
Ekovláèik - separáèik deti napåòali
správnym odpadom vagóniky ekovláèika, pri aktivite Èistenie vodièky sa snaili vylovi neèistoty zo
zneèistenej vody, postarali sa
o vtáèikov v ekohre Kàmenie vtáèikov ich nakàmením správnou potravou aby nezomreli hladom a pri
zmyslovej hre Hmatky urèovali
hmatom rôzne prírodniny. Samozrejme sme nezabudli ani na detièky z Materskej koly na ul. SNP
v Topo¾èiankach. Aby sa akcie
mohli zúèastni aj celkom najmení kôlkári, presunuli sme sa s rovnakými aktivitami v rámci predpoludnia aj do areálu tejto kôlky.
Deti z obidvoch naich materských
kôl privítali pripravené ekohry
s ve¾kým nadením o èom nás presvedèili ich roziarené oèká a ve¾ké úsilie venované splneniu pripravených úloh.

Pre ostatných iakov Základnej koly v Topo¾èiankach sme
v naom kine pripravili premietanie
ekofilmov, ktoré potom v ïalích
dòoch pokraèovalo v Zlatých Moravciach pre iakov základných
a stredných kôl v meste. Výber
pripravených filmov s náuèným
a environmentálnym zameraním
sme sa snaili prispôsobi konkrétnym vekovým skupinám iakov.
Záverom by som chcel vyslovi
poïakovanie Obecnému úradu
v Topo¾èiankach za vestrannú
podporu naej akcie, ako aj naim
spoluorganizátorom
Slovenskej
agentúre ivotného prostredia a jej
pracovníèke Ing. Kataríne Béreovej, tátnej ochrane prírody SR,
Regionálnemu centru ochrany prírody v Nitre a jeho pracovníkom
Viktorovi Mlynekovi a Ing. Alexiusovi Ballayovi, v neposlednom rade
aj aktívnym èlenom naej komisie
Ing. Petrovi Barekovi, Ing. Jozefovi
Raffajovi a Ladislavovi Heèkovi.
Dúfam, e sa nám podarilo
v Topo¾èiankach zaloi tradíciu
a v organizovaní podobných podujatí ku Dòu Zeme budeme pokraèova aj v ïalích rokoch.
Ing. Radimír Siklienka
Komisia P a pôdohospodárstva
pri OZ v Topo¾èiankach
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Viacúèelové ihrisko
s umelým povrchom
u aj v naej kole
Na jeseò 2006 zaèali prvé
terénne úpravy pre výstavbu
viacúèelového mini - ihriska
s umelým povrchom v areáli naej základnej koly o rozmeroch 630 metrov tvorcových.
Základy pod umelý trávnik
(Edel elite paddle o výke vlasu
15 mm) mini - ihriska vznikli na
existujúcom podklade asfaltu
a na zatrávnenej ploche.
Podkladová vrstva pod umelou
trávou bola vybetónovaná z politermu, ako jediná zatia¾ toho
druhu na Slovensku. Hracie pole ihriska bude vo farebnom
prevedení - vnútro èervené, výbehy olivovozelené a èiary vo
farbe bielej.
Predpokladám, e koncom
mesiaca apríla a zaèiatkom mája by sa mala uskutoèni montá umelého trávnika so vsypom kremièitého piesku spojená s osadením ståpovej
kontrukcie na sie pre volejbal,
nohejbal a tenis. Týmito prácami ihrisko nebude v koneènom
prevedení, ale bude treba ete
zrealizova osadenie kovových
kontrukcií pre basketbalové
koe, uskutoèni oplotenie po

oboch stranách írky a koneèné estetické úpravy terénu
v okolí celej plochy.
Realizátorom takmer celej
stavby je firma Agrostyro s. r. o.
Zlaté Moravce v spolupráci
s obcou a kolou. Pomocnú ruku neodmietli ani majitelia firiem, ktorých deti navtevujú
nau kolu.
Vybudované ihrisko bude
slúi hlavne iakom, uèite¾om,ale aj miestnej komunite.
Prial by som si, aby prispelo
k získaniu kladných vlastností
u iakov ku kolektívnym portom a na rozvoj talentu pre port.
Zároveò bude poskytova bezpeènú a komfortnú hraciu plochu a ponúka viac moností na
zábavu vo vo¾nom èase.
V porte vyrastajú osobnosti, reprezentanti, vzory pre ïalích mladých. Tí ukazujú modely správania, konania , modely dosahovania úspechu
podloeného tvrdým tréningom, pevnou vô¾ou, vytrvalosou, maximálnym nasadením.
Som presvedèený , e k takýmto osobnostiam a vzorom patrí
ná rodák a bývalý iak tunajej

50 rokov priate¾stva
V tomto kalendárnom roku
uplynie 50 rokov od nadviazania priate¾ských vzahov medzi
1.Z
Litomìøice
a
Z
Topo¾èianky. Priate¾stvo zaèalo
na jeseò v roku 1957 príchodom pozvanej delegácie ONV
v ZL. Moravciach na slávnosti
vinobrania. Èlenom delegácie
bol aj vtedají riadite¾ koly
Juraj Komárovský st. ,ktorý dohodol s riadite¾om 1.Z
v Litomìøiciach Antonínom
Lebedom drubu medzi oboma kolami. V máji 1959 vycestovali po prvýkrát nai iaci do
Litomìøíc. Opätovne pricestovali iaci z Litomìøíc do
Topo¾èianok v roku 1961 a odvtedy takmer pravidelne sa kadoroène uskutoèòujú výmenné
tvordòové pobyty iakov
oboch kôl v rodinách.
Súèasou pobytov je spoznávanie kultúrnych pamiatok
a prírodných krás dnes u
Slovenskej a Èeskej republiky.
Kadých pä rokov sa stretávajú celé uèite¾ské zbory
striedavo
v
Litomìøiciach
a Topo¾èiankach.
V tomto roku 50.výroèia zaloenia druby je organizátorom osláv Z Na Valech

v Litomìøiciach. Pri tejto príleitosti vycestuje v dòoch 27.4.29.4.2007 kolektív súèasných
ale aj bývalých pedagogických
zamestnancov naej koly do
Litomìøíc. Medzi pozvanými
hosami sú aj zástupcovia vedenia obce a zástupcovia rady
rodièov pri Z Topo¾èianky.
Teí nás, e ani hranica medzi Èeskou a Slovenskou republikou nezabránila drube a vybudovaným dobrým vzahom medzi skutoènými priate¾mi.
Mgr. Jaroslava Fábryová
zástupkyòa riadite¾a Z
Topo¾èianky

koly Ján Kocian, terají reprezentaèný tréner futbalistov
Slovenska, ktorý prijal ponuku
ako hlavný hos pri slávnost-

Termíny portových a chovate¾ských podujatí 2007
v Národnom rebèíne Topo¾èianky, .p.
01. 05.
10. 06.
15. - 17. 06.
29. 06. - 01. 07.
08. 07.
05. 08.
14. - 16. 09.
22. - 23. 09.
29. - 30. 09.
07. 10.
13. - 14. 10.
20. 10.
29. 12.

Deò otvorených dverí
Dostihy
Majstrovstvá - SR + Aegon Cup - parkúr
Majstrovstvá SR, CDI * Topo¾èianky, drezúra
Dostihy
Dostihy
CAI*A - 1,2,4 a Majstrovstvá SR v dvojzáprahoch
Majstrovstvá - SR vo voltíi
Finále pohára ZCHKS drustvo - parkúr
Dostihy
Finále stredoeurópskeho pohára vo vytrvalosti
Cena N Topo¾èianky, .p. vo vytrvalostnom jazdení
Hubertus - slávnostné ukonèenie jazdeckej sezóny
Deò otvorených dverí

Návrat medveïa
Originál plastiky Medveïa s uloveným muflónom bol pôvodne umiestnený v zámockom parku, pri jazierku. Poèas silvestrovskej noci v roku 1991 bola plastika váne pokodená vandalmi.
Odvtedy a do roku 2006 bola socha medveïa uloená v depozite na OZ Topo¾èianky. Finanèné prostriedky na opravu medveïa
poskytol v roku 2006 podnik Lesy SR .p. Banská Bystrica.
Rekontrukciu zabezpeèil Odtepný závod Topo¾èianky. Originál
bol v roku 2007 umiestnený v dvorane Po¾ovníckeho zámku a pred
zámok bola umiestnená plastová kópia. Autorom tohto unikátneho diela je sochár Alojz tróbl.
Jozef abo, Lesy SR OZ Topo¾èianky

Poïakovanie

Rodièovská rada pri Z
a riadite¾stvo Z v Topo¾èiankach ïakuje vetkým obèanom, ktorí sa v sobotu 31. marca zapojili do jarného zberu
papiera. Sme radi, e táto akcia nachádza kadoroène
u obèanov odozvu a aj v tomto roku sa nám opä podarilo
spoloène vyzbiera 6860 kg
papiera. Výaok zo zberu je
urèený pre potreby iakov Z.
RR pri Z Topo¾èianky
a Z Topo¾èianky

nom otvorení tohto ihriska koncom mesiaca máj.
Mgr. Jozef Barát
riadite¾ základnej koly

Foto: Ing. R. Kazík
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Beh oslobodenia
Topo¾èianok 33. roèník
V sobotu 31. marca 2007 sa
za pekného slneèného poèasia
konal v miestnom parku 33.
roèník Behu oslobodenia Topo¾èianok. Na stabilných tratiach
sa vystriedali súaiaci vetkých vekových kategórií od najmeních detí predkolského
veku a po kategóriu dospelých.
V dopoludòajích hodinách
sa konalo kladenie vencov
k Pomníku padlým vojakom
v centre obce a krátkou spomienkou sme si pripomenuli
tých, ktorí poloili svoje ivoty
za oslobodenie naej obce.
Potom u nasledovalo samotné súaenie a prítomní diváci si mohli vychutna zápolenie naich najmeních, mladých i ostatných zúèastnených
pretekárov.Súaiaci sa mohli
obèerstvi v priestoroch
TJ Tatran, n.o. a víazi kadej kategórie obdrali diplomy

i vecnú alebo finanènú odmenu.
Z výsledkov pre Vás vyberáme 1. miesta v dievèenských
a chlapèenských kategóriách:
D (dievèatá) M - R.
Nulassyová, CH (chlapci) M K. Krpala, D r.nar. 1999/2000
H. Cigáòová, CH r.nar.
1999/2000 E. Kováè, D
1997/98
R.
Fusková
Machulince, CH 1997/98 P.
Uhlárik - Rajec, D 1995/96 V.
Zrastáková, CH 1995/96 M. ikavský - Skýcov, D 1993/94 E.
Ivanová - Bojnièky, CH 1993/94
P. Páleník - Nitra.
Poïakovanie patrí vetkým
organizátorom, sponzorom tohoto podujatia, samozrejme
samotným súaiacim, divákom a vetkým, ktorí sa akoko¾vek podie¾ali na úspenej realizácii tohoto tradièného podujatia v naej obci.
- E. Chrapková -

Author Panda Maraton
K Panda
Topo¾èianky,
tak ako sa stalo u tradíciou,
usporiada druhú májovú sobotu podujatie pre vetkých priaznivcov horských bicyklov.
Tento rok u po siedmy krát vyrazia úèastníci Author Panda
maratónu pokori prekvapenia,
ktoré ich 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 47 km a 93

km v iestich kategóriách.
Predpokladá sa úèas pribline
350 pretekárov zo Slovenska
ale aj zo zahranièia. Usporiadatelia vetkých srdeène pozývajú v sobotu 12. mája, èi u
pretekárov alebo divákov, na
futbalový tadión TJ Tatran,
kde o 9.30 bude tart maratónu. Predpokladaný príjazd prvých pretekárov je od 11.30.
Príïte sa pozrie a povzbudi
pretekárov, ktorí budú vïaèní za
kadý potlesk a povzbudenie.
Za organizátorov
Karel Potulka

Foto: Norbert vec

Nahliadli sme do matriky
od 10. februára do 10. marca 2007

Narodili sa:
Luká Malý, rodièia ¼ubo a Gabriela Malá, Hlavná 162
Veronika Valentová, rodièia Marián a Anna Valentoví,
Cintorínska 45
Alex Boík, rodièia Peter a Vladimíra Boíkoví, Moravecká 20
Sobáe sa v uvedenom období neuzatvorili:
Opustili nás:
Rozália Furdová, Partizánska 28, zomr. 19.2.2007 - 73 roèná
Frantiek Haspra, Partizánska 44, zomr. 26.2.2007 - 75 roèný
Elvíra Opálená, Hlavná 128, zomr. 11.3.2007 - 74 roèná
Mária Bltová, Lipová 104, zomr. 12.3.2007 - 81 roèná
- spracované z podkladov matriky -

Program kina
Národný dom
MÁJ

Foto: archív

5. - 6. 5. SO-NE o 16.00 hod.
Lovecká sezóna - kresl. dabovaný film o zvieratkách pre deti
12. - 13. 5. SO-NE o 19.00 hod.
Smrtiaca nenávis - akèný film
19. - 20. 5. SO-NE o 19.00 hod.
Ghott Rider
26. - 27. 5. SO-NE o 16.00 hod.
Most do krajiny Terabithia dabovaný film pre deti i dospelých
PRIPRAVUJEME NA JÚN
Obsluhoval jsem anglického
krále, Apokalypto, Hanibal
Arthur a Minimajovia

Preh¾ad
poèasia
za 1. tvrrok
2007

Január
Február
Marec

teplota
3,8 °C
4,6 °C
4,4 °C

zráky
86,8 mm
46,4 mm
57,2 mm

Za povimnutie stojí porovna priemerné mesaèné
teploty ovzduia týchto troch
mesiacov, lebo tieto teploty
majú medzi sebou minimálne
rozdiely a február bol teplejí
ako marec.
Matú abík
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