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Váení
spoluobèania !
Rok 2004 sa pomaly blíi ku svojmu
koncu a ja znova vyuívam príleitos prihovori sa Vám prostredníctvom vianoèného vydania Naich Topo¾èianok.
Vianoce sú obdobím roka, ktoré si zasluhuje nau pozornos. Je to èas, keï sa
¾udia snaia by k sebe milí a v¾údnejí,
èas radosti a pokoja, ktorých je stále akosi menej.
Celý rok sa niesol v znamení politickej
neistoty, reforiem, ktoré samozrejme zasahujú do kadodenného ivota samosprávy.
Vetky reformy sa dotkli aj nás. Nako¾ko sa
ja ako starosta obce a tie poslanci obecného zastupite¾stva nachádzame v polovici náho volebného obdobia, prichádza
èas na urèité bilancovanie a hodnotenie
naej doterajej práce. Toto vydanie
Naich Topo¾èianok a jeho obsah je vak
venovaný najkrajím sviatkom roka. Z uvedeného dôvodu presúvame bilancovanie
a hodnotenie uskutoènených aktivít v roku
2004 do budúcoroèného prvého vydania
tohoto periodika.
Chcem ale vyui nasledovné riadky
a poïakova sa vetkým svojím spolupracovníkom - èi u pracovníkom Obecného
úradu v Topo¾èiankach, poslancom obecného zastupite¾stva, èlenom jednotlivých
komisií pri obecnom zastupite¾stve za pomoc a spoluprácu.
Spoloènými silami sa nám podarilo zrealizova mnohé úlohy, ktoré sme si stanovili
na zaèiatku roka 2004, èi u to bolo vybudovanie chodníka pre chodcov pri Koprdovom moste, rozírenie kanalizaèných
vetiev na Mlynskej a Litomìøickej ulici, alebo rozírenie siete nízkeho napätia na
Dlhovského ulici, pri ktorých bolo preinvestovaných 8,5 miliónov korún.
Chcel by som tie poïakova spolupracovníkom z redakènej rady za ich obetavú
prácu a entuziazmus, s ktorým pristupujú
ku vetkým vydaniam Naich Topo¾èianok. Do kadého vydania sa snaíme zakomponova èo najviac aktuálnych informácií o dianí v obci a Vaa spokojnos je
pre nás tou najväèou odmenou.
Na záver môjho príspevku Vám chcem
zaela príjemné preitie vianoèných sviatkov v kruhu svojich najbliích. Vianoce sú
sviatkami rodiny, ktorá nech je pre vetkých
studnicou ivej vody zavlaujúcou nae
èasto ubolené due.
Nech èaro Vianoc a ich sviatoèná pohoda prispejú k naèerpaniu nových síl
a energie, to¾ko potrebných pre zdolávanie
prekáok, ktoré na nás èakajú v roku 2005.
Prajem Vám vetkým astné a veselé
Vianoce.
Juraj Mesko
starosta obce

Kolednícke vere

Tomuto domu buï poehnanie, nech vám ho udelí
Diea narodené. Nech pokoj, rados, vianoèný èas, preíva
kadý z vás.
Tak, ako za oblokom snieik padá, nech astie na vá stôl sadá. Zabudnite na bôle a starosti, preite Vianoce v láske a radosti.
Radostné Vianoce, astlivý Nový rok, Boieho poehnania na kadý ïalí krok. Do due milosti, do srdca radosti,
ku práci zdravíèka a na stôl chlebíèka.
- prevz-

Drahí èitatelia
novín Nae
Topo¾èianky!
Adventné obdobie nás
opä priviedlo do radostného
èasu Vianoc.
Aj dnený moderný èlovek tak môe opravdivo spoznáva vlastnú ¾udskú ve¾kos
kontemplovaním tajomstva
Kristovho narodenia.
Sic enim Deus dilexit
mundum, ut Filium suum unigenitum daret . Boh tak miloval svet, e dal svojho jednorodeného Syna.. (por. Jn
3,16).
Vetkým Vám prajem a vyprosujem poehnané Vianoce a astný nový rok 2005.
Mgr. Anton Iold
správca farnosti

Ku sviatoènému stolu
Chvíle v roku, kedy sa krátia dni a predlujú noci sú predurèené na stretnutie s blízkymi priate¾mi a s rodinou. Preto aj èas vianoèného oèakávania ¾udskej lásky je taký podmanivý a èarovný. Otvárame viac ako inokedy svoje srdcia porozumeniu a ochote pomáha iným. Podmanivos Vianoc a blízkos Nového roka sú impulzom pre zmenu a premenu v nás samých.
Redakèný kolektív pripravoval Nae Topo¾èianky poèas celého roka a teraz vo sviatoènom vydaní Vám, nai èitatelia, prajeme ve¾a astných chví¾ preitých na tomto malom kúsku Slovenska. Aby Vae srdcia bili hlasnejie a hrdie, keï sa povie, e ste
z Topo¾èianok. Nech vianoèné posolstvo nádeje v nás vytrvá po celý rok.
Za celý redakèný kolektív Vám prajem milostiplné a pokojné Vianoce, astné vykroèenie do nového roka 2005 a ve¾a zdravia po celý rok.
Ing. Roman Kazík
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Viete, kto bol svätý Mikulá?

Svätý Mikulá patrí medzi najob¾úbenejích svätcov. Narodil
sa v roku 272 na junom pobreí
Malej Ázie, pravdepodobne
v Patare. U v mladosti sa stal povestný svojou dobroèinnosou,
ktorá ete vzrástla, keï sa stal
biskupom v Myre (dnená
Dembra v junom Turecku.)
Svätý Mikulá sa stal viacnásobným patrónom. Za svojho
ochrancu ho pokladá Rusko,
mnohé mestá tie nesú jeho meno. Svätý Mikulá bol patrónom
námorníkov, obchodníkov, lekárnikov èi voòavkárov. Slobodné
dievèatá ho povaujú za svojho
orodovníka na základe najznámejieho príbehu o troch ses-

Zvestujeme
DOBRÚ NOVINU

U po piatykrát budú spieva
v uliciach a príbytkoch Topo¾èianok
koledníci Dobrej noviny (DN).
Celkovo prebieha na Slovensku jubilejný desiaty roèník tejto akcie.
Z nesmelých zaèiatkov (pred desiatimi rokmi koledovalo do 3 000
detí) vzniklo ve¾ké dielo - veï v minulom roku sa zrieklo tepla domovov a vylo do ulíc hlása radostnú
zves o narodení Jeia Krista takmer 25 000 detí. Sú naozaj malými
misionármi, veï posolstvo lásky,
ktoré íria, má svoj dosah aj v ïalekej Afrike. Prostriedky vyzbierané
v rámci DN smerujú do projektov
pre najbiednejích, ktorí nemajú
zabezpeèené základné ivotné potreby, ako sú pitná voda, jedlo,
vzdelanie, èi zdravotnícka starostlivos. V tomto desiatom roèníku DN
bude hlavnou témou vzdelávanie
detí v Sudáne, Keni a Ugande. Aký
priebeh mala DN v Topo¾èiankach
doteraz?

trách, ktoré zachránil pred potupným spôsobom ivota troma
vreckami zlata.
Svätý Mikulá zomrel 6. decembra 350 vo veku 78 rokov.
Jeho pozostatky a do roku 1087
boli uloené v Myre, pokia¾ ju neobsadili moslimovia. Neskôr ich
previezli do talianskeho prístavného mesta Bari. Tam bol postavený nový kostol, ktorý je zasvätený sv. Mikuláovi. Z jeho hrobky v Bari vyteká vonná látka
nazývaná myrha.

Na základe legendy o troch
chudobných dievèatách sa zrejme odvodzuje zvyk v niektorých
krajinách obdarúva sa na sviatok
tohoto svätca drobnými darèekmi. Zvyk obdarováva iných sladkosami na sviatok sv. Mikuláa
má ve¾ký význam. Neh¾aï len na
seba, ale aj na tých, ktorí trpia vo
svojom horkom ivote. Mono
v tebe Mikulá prebudí fantáziu,
vïaka ktorej objaví, ako môe
osladi ivot iných.
Monika Brandtová
ref.kultúry a prac. kninice

Sv. Mikulá v Topo¾èiankach

Aj tento rok navtívil nau obec Topo¾èianky sv. Mikulá.
V nede¾u, 5. decembra o 15.00 hodine sa pred budovou obecného úradu stretli malí aj ve¾kí, aby privítali tohoto svätca. Sv.
Mikulá rozdával rados, úsmev, pokoj, balíèky so sladkosami
a cukríky. Pozdravi ho priiel aj ná rodák - spevák Robo Kazík.
Nasledoval program, ktorí si pripravili deti materských kôl - na
ul. Cintorínskej a ul. SNP a deti Základnej koly na Litomìøickej
ulici. ancu pozdravi sv. Mikuláa dostali aj deti a mláde, ktorí neúèinkovali v hlavnom programe. O obèerstvenie bolo tie
postarané - medovníèky a teplý èaj, ktoré pripravil Obecný úrad
Topo¾èianky. Nedá mi nespomenú tých, ktorí akýmko¾vek spôsobom prispeli k tomu, aby sa takéto stretnutie so sv.Mikuláom
mohlo uskutoèni. Sv. Mikulá umocnil aj nau predvianoènú
náladu a my ¾udia akoby mali bliie k sebe. Oèakávajú nás
predsa najkrajie sviatky v roku - Vianoce. Pre mnohých z nás
je to ve¾mi uponáh¾aný èas, chceme, aby vetko bolo perfektné, byt vyupratovaný, poniektorí z nás tú vianoènú atmosféru
prestojíme v tlaèenici v obchodoch, pri zháòaní
darèekov.Zabúdame, e dôleitejie je to, aby sme boli perfektní aj vo svojom vnútri, v naich srdciach. Veï Boh priiel na
svet v chudobe, narodil sa v matali na slame.
Alena Orolínová
ref. kultúry a prac. kninice

Rok
2001 2002 2003
Poèet detí
82
104
82
Poèet skupín
11
12
12
Poèet vedúcich
33
20
17
Poèet navt. rodín 450
280
250
Vykol. suma: 39 310 36 010 31 781

Údaje z 1. roèníka DN nemáme
k dispozícii. Èísla ale nemôu vyjadri vetko. Dobrá novina je svetielkom, ktoré po¾udtí svet, povedal koledníkom Ján Chryzostom
kardinál Korec. K 10. roèníku DN poslal svoj pozdrav a apotolské poehnanie aj Svätý otec Ján Pavol II.
Touto cestou chceme poïakova vetkým koledníkom, ich rodièom, vedúcim skupín, darcom, ako
aj vetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom prispeli k tomu, e DN má
aj v Topo¾èiankach u svoje stále
miesto.
Zároveò dúfame, e aj tento
rok budú môc koledníci navtívi
èo najviac rodín naej farnosti dòa
25. 12. 2004 v popoludòajích hodinách (po jaslièkovej pobonosti)
a tak sa zapoji do budovania krajieho a spravodlivejieho sveta.
D. Krajèová

Foto : ¼.Kazík - Mikulá v Topo¾èiankach

Zo ivota
hornej kôlky
Milí kôlkari !
Nadchádza pre nás chví¾a, na ktorú ste sa tak ve¾mi
teili, ktorú ste vetci tak túobne oèakávali. Onedlho
k Vám zavíta Jeiko, a naplní vae sny a elania. Nástup
vianoèných sviatkov sme zaèali pociova u príchodom
Mikuláa. Ten k nám zavítal
spolu s anjelikom v piatok
3.12. Ponúkol vám miesto vo
svojom koèi a previezli ste sa
po Topo¾èiankach v krásnom
konskom záprahu. Vo vyhriatej materskej kole ste
Mikuláovi v prítomnosti
svojich milých rodièov a starých rodièov predviedli svoj
program. Mikulá vás nesklamal a z ve¾kého koa porozdával svoje balíèky. V nasledovnom týdni sa naa
kôlka naplnila typickou vianoènou vôòou. Stará mama
Barátová priniesla pripravené medovníkové cesto,
z ktorého ste vykrajovali medovníèky. Priamo v kôlke
sme ich spolu upiekli a ozdobili
cukrovou
polevou.
Medovníky sme ponúkli na
vianoènej besiedke, ktorá sa
konala
pár
dní
pred
Vianocami. Celá besiedka
sa niesla v typickej vianoènej
atmosfére. Predniesli ste
Jeikovi básnièky, koledy,
scénku s betlehemcami, vianoèné piesne. Samozrejme
pod stromèekom nechýbali
ani darèeky. Vetci spoloène
sme si celkom na záver tradiène zaspievali Tichú noc,
svätú noc.
Milé deti !
Príjemné preitie vianoèných sviatkov, aby ste si pod
tým Vaím stromèekom nali
to, èo si vae srdieèka prajú
a naviac ve¾a zdravia Vám elajú vae pani uèite¾ky, pani
kolníèka a pani riadite¾ka
z Materskej koly na Cintorínskej ulici v Topo¾èiankach.
Adriana Fialová

Advent - zaèiatok príprav na Vianoce
Prvou adventnou nede¾ou,
ktorá v tomto roku pripadla na
27. 11. sa zaèal v kresanských
cirkvách západného obradu
nový liturgický rok. Slovo advent má latinský pôvod a znamená príchod - v náboenskej
terminológii príchod Jeia
Krista. Ním sa zaèala doba milosti, nová etapa v dejinách
spásy - tzv. novozmluvná doba

po starozmluvnej, pod ktorou
sa rozumie postupné zjavovanie sa Boha idovskému národu.
Adventná príprava sa nesie
v duchu výzvy Jeiovho predchodcu Jána Krstite¾a Pripravte cestu Pánovi. Tento predvianoèný èas charakterizujú roráty, èie ranné bohosluby,
uvádzané latinským verom

rorate coeli desuper. - Proste
nebesia z výsosti. V katolíckej
cirkvi ich slúia kadý deò,
v evanjelickej ide o strednotýdòové sluby Boie a v posledných rokoch sa presunuli na veèerné hodiny. V minulosti advent
vyluèoval
akéko¾vek
zábavy a svadby, v súèasnosti
sa vak jeho pôstny ráz oslabuje.
-prevz-
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Jubileá naej histórie a tátnosti v roku 2004
17. november 2004 -  15. výroèie nenej revolúcie .
Okolo tohoto dátumu masmédiá úplne zaplavili nau
spoloènos mnostvom spomienok na udalosti, ktoré sa
pred pätnástimi rokmi odohrávali v Prahe, Bratislave
a vo vetkých väèích mestách a obciach.
V tohtoroèných informáciách vak pribudlo i èosi nové,
to, èo sa iba tuilo - e za naou
nenou revolúciou boli významné svetové politické fakty
a sily, ktoré takéto spontánne
vystúpenie ¾udu malého tátu
buï tolerovali (ZSSR a východný blok), alebo obdivovali (západné ve¾moci).
Jedno je isté, kadá nesloboda utláèa a ubíja dôstojnos
èloveka. Na vyjadrenie takejto
bolesti ete nikto nevynaiel
pojem alebo mieru, ktorou by
sa dala vyjadri. Výsledkom
spomínanej revoluènej doby je
SLOBODA u nás najmä náboenská, sloboda prejavu
a konania.
Sloboda je vak v prvom rade sebakontrola a sebaovládanie. Bezbrehá sloboda môe
¾udstvo opä dovies do nepredvídate¾nej katastrofy.
Blíi sa i ïalí významný dátum 1. január 2005, kedy si
pripomíname 12. výroèie vyhlásenia samostatnej Slovenskej

republiky. V tomto poslednom
roku sa odohrali v naom táte
mnohé udalosti. Pripomeòme
si aspoò dve.
V apríli sme volili prezidenta
SR pre tretie prezidentské volebné obdobie. Vo¾by sa konali
v dvoch kolách - 3. apríla 2004
a 17. apríla 2004. V druhom kole bol zvolený tretí prezident súèasnej SR JUDr. Ivan Gaparoviè. Inaugurovaný do prezidentského úradu bol 15. júna
2004. Prajeme mu ve¾a zdravia
a síl v zodpovednom úrade.
Ïalí pamätný dátum pre
nau vlas a jej ¾ud je 1. máj
2004. V tento deò bola Slovenská republika prijatá do
EURÓPSKEJ ÚNIE (EÚ). S touto významnou udalosou súviselo a súvisí prijatie mnostva
nových zákonov a opatrení,
ktoré parlament a vláda museli
odsúhlasi, prija a zavádza do
kadodenného ivota obèanov.
e sa to dokázalo, to svedèí
o vyspelosti, kultúrnosti a cie¾avedomosti obyvate¾ov SR.

Dane po novom

Pribline tri-tyri mesiace íria médiá rôzne informácie o novom zákone o daniach. Vo väèine prípadov ilo o predpovedanie nieko¾konásobného zvýenia daní, ktoré si môe kadá samospráva regulova.
Obèania museli zosta vystraení a zmätení aj po vyhlásení niektorých
politikov, e keï obce dostanú menej peòazí zo tátu, môu si zvýi
dane. Naviac do zverejnenia textu v zbierke zákonov nikto presne nevedel, èo v zákone bude. Prijatím nového zákona sa posilnila právomoc obce stanovi výku dane, na druhej strane niektoré druhy poplatkov boli zruené (z ktorých obec mala v minulosti príjem). V èase
písania tohoto príspevku ete nemôem vyhlási, èi a o ko¾ko sa miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady zvýia, pretoe túto právomoc má vo svojich rukách obecné
zastupite¾stvo. Taktie ú¾avy, èi odpustenie daní, alebo poplatku môu
schváli iba poslanci. I keï je to dvojseèná zbraò, pretoe, keï niekomu odpustím, druhému musím prida. Prijatie nového zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady si vyiada podanie nového daòového priznania vetkých majite¾ov nehnute¾ností, èi u fyzických, alebo právnických osôb.
Tlaèivá boli objednané ete koncom novembra, doteraz vak neboli
doruèené. Po ich doruèení budete vyzvaní na ich vyzdvihnutie. Daòové
priznanie je povinnos poda do 31.1.2005. K tlaèivám bude priloené
i pouèenie na vyplnenie daòového priznania. Kto má záujem oboznámi sa s plným znením zákona, bol uverejnený v Zbierke zákonov SR,
èiastka 247, èíslo 582- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Jaroslav Ondruka

Sociálna a zdravotná komisia pri OZ

Pod¾a informácií získaných
od Sociálnej a zdravotnej komisie (p. Partlová) pri OZ sa aj
tento rok bude odovzdáva ¾uïom, ktorí dovàili 75 rok ivota balíèek s ovocím. Je to milé
gesto, ucti si týchto ¾udí, ktorí
èasto ijú osamotení, zabud-

nutí, a tak ich potei touto malou pozornosou od Obecného
úradu Topo¾èianky.
Balíèky sa budú odovzdáva v priebehu vianoèného týdòa a odovzdaných bude 183
balíèkov.
Alena Orolínová

A tak od 1. mája 2004 veje aj
slovenská zástava v centrách
EÚ a to v sídle Európskeho parlamentu - vo francúzskom trassburgu, v belgickom Bruseli
a luxemburskom Luxemburgu.
Doma zasa, ved¾a naej tátnej
zástavy veje i modrá zástava

s 12 zlatými hviezdièkami - zástava EÚ. V Európskom parlamente Slovensko zastupuje 14
naich poslancov. Veríme, e
budú záujmy Slovenskej republiky zastáva s najlepím vedomím a svedomím.
A. Lukáèová

HRUOVSKÉ TRUHLICE
Tak znie názov literárneho dielka od spisovate¾a L. Zrubca.
3. novembra 2004 sa konalo milé stretnutie v Dome kultúry a sluieb v Topo¾èiankach s jediným cie¾om: promova - pokrsti privíta uvedenú kniku.

Prítomní boli nasledujúci hostia: autor knihy Ladislav Zrubec, literárni odborníci Prof. PhDr. Andrej Èerveòák, DrSc., Prof.
Dr. J. Vladár, CSc., publicistka p. Hercogová, riadite¾ka Domu
MS v Nitre D. Pechoèiaková a ná rodák JUDr. Peter Korec, bez
ktorého finanèného prispenia Hruovské truhlice by zostali
niekde v zásuvke pracovného stola p. Zrubca. Za obec boli prítomní p. starosta Juraj Mesko, p. kan. E. Scheimer, riad. Z J.
Barát, za MO MS A. Lukáèová. Hlavní poslucháèi boli iaci 8.
roèníka Z s pedagogickým doprovodom.
Kniha Hruovské truhlice priblíi èitate¾om jeden úsek histórie Topo¾èianok a síce udalosti v ¾achtickom rode Rákoczyovcov, hlavne manelov Ladislava a Albety rod. Bánfyovej v èase
okolo rokov 1659 - 1663.
Román sa opiera o historické dátumy, osobnosti a udalosti
týkajúce sa naich miestnych dejín v náväznosti, ako autor uvádza, na dejiny mnohonárodného Uhorska.
Majstre, ïakujeme za otvorenie a sprístupnenie tejto truhlice - truhlice bliieho spoznania dávno uplynulého èasu naej
minulosti.
Pozn.: knihu si môete zakúpi v Obecnej kninici
v Topo¾èiankach.
A. Lukáèová

Vernisá
O¾gy Greènárovej - Raffajovej
Dòa 14. novembra 2004
èlenovia MO Matice Slovenskej
po skonèení svojho snemu mali monos by prítomní na vernisái výstavy výtvarných diel
naej rodáèky O¾gy Greènárovej- Raffajovej. Umelkyòa ijúca v Zlatých Moravciach, je profesionálna výtvarníèka, V minulosti vystavovala v Nitre, Trnave
a nieko¾kokrát v Zl. Moravciach.
Kytice, krajinky a umelecké diela fantazijného charakteru ve¾mi citlivo odráajú jej vlastný
poh¾ad a vnímanie sveta. Svoj
zmysel pre duchovno vkladá
do obrazov, nad ktorými sa di-

vák musí zamý¾a. Výstavu diel
O¾gy Greènárovej-Raffajovej
zorganizovalo Obèianske zdruenie CR Rekrea Topo¾èianky
a otvoril ju starosta obce p.
Juraj Mesko, ktorý prevzal nad
výstavou zátitu. Ve¾mi pekným
spôsobom - spevom - pozdravil nau rodáèku aj FS Topo¾nica pod vedením Miroslava
Bielika. Profesionálne aranérske schopnosti a zmysel pre
priestorové usporiadanie diel
sa prejavili v práci Duana
Mihóka, ktorý výstavu intaloval.
Ing. Mária Bánska
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Futbalová jeseò
Milí portoví priatelia, pri
hodnotení vystúpenia futbalových drustiev Tatranu poèas
uplynulej jesene musíme vychádza aj z podmienok, ktoré
pre tento krásny port máme
vytvorené. Pekný areál, ale
s ve¾mi drahou prevádzkou.
Jeden jediný sponzor, ostatní
bez záujmu.
Aj napriek problémom sa
nám práca s mládeou ako-tak
darí. Drustvo iakov v majstrovstvách kraja má za úlohu
vychováva nádeje, èo sa pomerne darí. Drustvo starieho
dorastu je u iesty rok úèastníkom IV.ligy, èo je urèite

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:
Adrián tefanecz, Machulinská 11, Patrik Mesko, Partizánska 61, Christian Majo,
Dlhovského 44
Opustili nás:
tefan Haspra 91 roèný, Dlhovského 48, Jozef Lakti 69
roèný, Hlavná 62, Frantiek
Líka 67 roèný, Lipová 110,
Barbora vecová 81 roèná,
Lipová 1
Blahoeláme k uzavretiu
manelstva:
Ing. Ladislavovi ustákovi
a Mgr. Klaudii Gábriovej 16. 10.2004
Romanovi Kováèovi a Mgr.
Viere Jaovej - 6. 11. 2004,
tefanovi Kleèkovi a Mgr.
Lenke Mrázovej - 20. 11. 2004

úspech pri takom malom poète
mladých hráèov v naej obci.
Po úspených rokoch (5.-6.
miesta) je momentálne na poslednom mieste. Je to odraz výmeny generácií, keï hrá aj nieko¾ko mladích dorastencov.
Veríme, e chlapci si zlepia tréningovú morálku a ete zabojujú o záchranu. Musíme si uvedomi, e po ViOn-e hráme najvyie mládenícke súae
v irokom okolí. Drustvo muov v súai okresov a¾a Nitra- Zlaté Moravce skonèilo
na 13. mieste. Výkony neboli

najhorie, ale prejavila sa neskúsenos mladého drustva
(vekový priemer je 21,5 rokov)
pri premieòaní ancí. Vetci
sme presvedèení, e po kvalitnej zimnej príprave, ktorú absolvujú od 11. januára spolu
s dorastom nám budú robi
znovu rados aj umiestnením
v tabu¾ke. Nemôeme zabudnú na naich internacionálov,
ktorí svojimi výkonmi a výsledkami dokazujú, e to ete vedia. Naim priaznivcom by som
chcel zaela príjemné preitie
vianoèných sviatkov a vetko
najlepie a ve¾a zdravia v roku
2005.
Ing. Peter Mesko

KROJOVÚ A FAIANGOVÚ ZÁBAVU
v roku 2005
Milí èitatelia, srdeène Vás pozývame na
- 15. januára 2005 o 19.00 hod. do Domu kultúry a sluieb na
tradiènú Krojovú zábavu. Vítaní sú hlavne vetci tí, ktorí sa odváia
obliec si kroj, a tak prezentova zvyky a obyèaje naich predkov.
Úèastníci zábavy obleèení v krojoch majú monos získa na základe
rozhodnutia odbornej poroty jednu z pekných cien.
- 5. februára 2005 o 19.00 hod. do Domu kultúry a sluieb na 
Faiangovú zábavu. Sprievodným podujatím tejto veèernej zábavy
na oivenie ¾udových tradícii je faiangový sprievod po dedine v dopoludòajích hodinách.
Organizátorom týchto zábav je Obecný úrad Topo¾èianky.
Súèasou zábavy je bohatá tombola, chutná veèera a dobrá pohoda.
Predpredaj vstupeniek bude v Obecnej kninici na tel è. 037/6301263.

Obhájený titul Majsterky Slovenska

Nau obec reprezentuje
v parkúrovom skákaní u druhú
sezónu novovzniknutá stajòa
J Topo¾èianky, ktorá sa zúèastòuje a súaí aj na úrovni
Grand Prix Bratislava pod vedením trénera Igora uleka.
Tento rok v Stropkovej na
Majstrovstvách Slovenska v

parkúrovom skákaní úspene
obhájila minuloroèný titul majsterky SR trnásroèná iaèka
miestnej Z v Topo¾èiankach
Barbora Sokolová. Na koni
Denver si vyskákala zlatú medailu a titul majsterky SR pre
rok 2004 v kategórii iakov.
Michal Chladný

Vodopád jasných radostných
tónov sa vlial v piatok 3. decembra
2004 vo veèerných hodinách na prítomných poslucháèov klasickej
hudby v kupolovej sále Zámku Topo¾èianky. To Maestro Peter Michalica, jeden z najvýraznejích medzinárodne uznávaných huslistov, priiel v tomto adventnom období období plnom radostného oèakávania príchodu Pána Jeia Krista potei (ako sa sám vyjadril)
skvostné publikum v Topo¾èiankach. Tento absolovent VMU
v Bratislave, Èajkovského konzervatória v Moskve a Krá¾ovského
konzervatória v Bruseli, laureát medzinárodných súaí v Londýne,
Bruseli atï., ktorý v rokoch 19821988 pôsobil ako hosujúci profesor na dvoch univerzitách v USA
a v súèasnosti pôsobí pedagogicky
na VMU v Bratislave, ve¾mi citlivosamotnou hrou ako aj sprievodným
slovom - priblíil poslucháèom koncertu diela takých významných autorov, ako sú G.F. Händel,
W.A.Mozart, E.H.Grieg, ale aj menej
známych - Maria Theresia v.
Paradis, Jeno Hubay. Vo výbere zo
svojho bohatého repertoára nezabudol ani na slovenských hudobných skladate¾ov a strhujúcim spôsobom predviedol dielo Ilja Zelinku
Musica Slovaca a od Petra
Martinèeka Ave Maria. Benefièný
koncert Petra Michalicu sa konal
pod zátitou Topolchen Parvum n.
f. Finanèný príspevok vo výke 3
610,- Sk odovzdali zástupcovia fondu dirigentke detského speváckeho zboru Katarínka pani Gabriele
abovej. Pekný príhovor k poslucháèom mal prítomný Vdp. Mgr.
Anton Iold a podujatie moderoval
Mgr. Michal Sládek. Viac ako 50
úèastníkov koncertu odchádzalo
do svojich domovov s povznáajúcimi pocitmi a hlbokými dojmami
z tohoto jedineèného kultúrneho
podujatia.
Ing. Mária Bánska

Novoroèný
achový turnaj

Program kina
Národný dom
25. - 26. 12. 2004 SO-NE sa
premieta èeský film Kameòák
2. Vstupné 60,- Sk.
1.- 2. 1. 2005 SO-NE Ja robot
sci-fi film z roku 2035
8.- 9. 1. 2005 SO-NE Votrelec
versus predátor - stretnutie
dvoch montier s témou vedcov
15.- 16. 1. 2005 Príbeh raloka
kreslený film pre deti
22. - 23. 1. 2005 SO-NE Purpurové rieky 2 - akèný film - séria
vrád pod¾a remesiel 12 apotolov
29. - 30. 1. 2005 SO-NE Anakonda: Lov na krvavú orchideu - thriller z ostrova Borneo o orchidei, ktorá je k¾úèom
k veènej mladosti

Adventný koncert
pod kupolou

FOTO : Barborka Sokolová s Denverom

V mesiaci október padlo
33,1 mm zráok. Vetky boli vo
forme daïa. 9. 10. - 3,4 mm,
10. 10. - 3,9 mm, 15. 10. - 3,2
mm, 16. 10. - 16,0 mm, 17. 10.
- 0,8 mm, 21. 10. - 3,4 mm, 22.
10. - 0,2 mm, 23. 10. - 0,2 mm,

30. 10. - 2,0 mm. Priemerná
teplota ovzduia bola 12,1 °C.
Mesiac november bol na
zráky bohatí. Napralo 70,3
mm. Martin na bielom koni síce
nepriiel, ale deti sa prvému
snehu poteili 20. novembra. 1.

achový klub Topo¾èianky pozýva vetkých priaznivcov krá¾ovskej hry achu na pravidelný
Novoroèný turnaj o pohár Topo¾èianok. Vítané sú vetky vekové kategórie a vetky výkonnostné triedy vrátane zaèiatoèníkov, ampiónov a veteránov. Turnaj sa koná
v priestoroch Domu kultúry a sluieb dòa 6. jan. 2005. O obèerstvenie je postarané. Kadý aktívny
úèastník dostane cenu. Zaèiatok
prezentácie je o 9.00 h.

11. - 0,6 mm, 8. 11. - 20 mm, 9.
11. - 18 mm, 12. 11. - 0,8 mm,
18. 11. - 2,3 mm, 19. 11.- 6,6
mm, 23. 11. - 21,2 mm, 26. 11. 0,8 mm. Priemerná teplota
vzduchu klesla na 5,2 °C.
M. abík
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