december, èíslo: 5/2007, Dvojmesaèník obyvate¾ov obce Topo¾èianky
Váení spoluobèania,
rok 2007 sa pomaly blíi ku
svojmu koncu a tak prichádza
obdobie, kedy sa kadý z nás
zamý¾a nad tým, èo dobré sa
mu poèas roka podarilo urobi
a naopak èo urobi nestihol.
Koniec roka je obdobie,
v ktorom preívame pre mnohých z nás najkrajie sviatky Vianoce.
Vianoce sú obdobie roka,
ktoré si zasluhuje nau pozornos. Je to èas, keï sa ¾udia
snaia by k sebe milí a v¾údnejí, obdobie, v ktorom sa intenzívnejie venujeme svojej
rodine, èas radosti a pokoja.
koda, e pre mnohých to
platí len v tomto sviatoènom období a nie poèas celého roka.
Urèite by susedských a medzi¾udských sporov (mnohokrát
doslova malicherných), ktoré
musíme riei bolo ove¾a menej.
Rok 2007 sa s nami onedlho
rozlúèi a odovzdá pomyselné
vládnuce ezlo roku nadchádzajúcemu a ja vyuívam opä
monos prihovori sa Vám prostredníctvom tohto vianoèného
vydania Naich Topo¾èianok.
Aj keï toto vydanie a jeho
obsah je prevane venované
najkrajím sviatkom roka, nedá
mi, aby som v struènosti nezbilancoval rok 2007, aj keï komplexnejia bilancia aktivít bude
pripravená do prvého vydania
Naich Topo¾èianok v roku 2008.
Som rád, e aj tohto roku sa
nám podarilo zásluhou získanej dotácie z Environmentálneho fondu pokraèova vo výstavbe kanalizaèných stôk na
uliciach itavanská, Moravecká
a taktie odkanalizova objekt
M SNP a bytovky na ul. Mlynskej. Taktie z poskytnutej dotácie z MF sme pokraèovali vo
výmene okien na budove DKS
a obecného úradu.
Úspene sa nám podarilo
dokonèi výstavbu nájomných
obecných bytov, ktorých nájomníci budú ma monos si
v nich vychutna svoje prvé vianoèné sviatky.
Zrealizovali sme tie rekontrukciu èasti chodníka na
ul.Hlavnej a výmenu dvoch autobusových zastávok.
Z môjho poh¾adu pre rozvoj
a revitalizáciu èasti obce bude
rok 2008 strategický, nako¾ko
bude monos èerpa nenávratné finanèné prostriedky z fon-

dov EÚ. Na èerpanie uvedených finanèných prostriedkov
sa dlhodobo pripravujeme
a dnes máme pripravené projektové dokumentácie na revitalizáciu námestia a verejných
priestranstiev Hlavnej ulice s rekontrukciou chodníkov, verejného WC, výstavbou nových
autobusových zastávok, rekontrukciou verejného osvetlenia
a tie rekontrukciou jednotlivých miestnych komunikácií
v celkovom objeme 100 miliónov slovenských korún.
Okrem týchto aktivít máme
pripravené projekty na rekontrukciu a modernizáciu budov
Z a M. Som rád, e pri regionalizácii centier turistického
a cestovného ruchu v SR boli
Topo¾èianky zaradené medzi
tyri prioritné centrá v rámci
Nitrianskeho kraja.
Verím, e popri kvalitne
spracovaných projektoch a iadostiach o poskytnutie nenávratných finanèných prostriedkov to bude naa silná devíza.

Bliie informácie o pripravovaných iadostiach a projektoch Vám poskytnem v najbliom èísle Naich Topo¾èianok.
Chcem ete vyui nasledovné riadky a poïakova sa
vetkým svojim spolupracovníkom - èi u pracovníkom Obecného úradu v Topo¾èiankach,
poslancom obecného zastupite¾stva, èlenom jednotlivých komisií pri obecnom zastupite¾stve za pomoc a spoluprácu
v roku 2007. Osobitne sa
chcem poïakova èlenom redakènej rady Naich Topo¾èianok za ich obetavú prácu v èase svojho osobného vo¾na
a nadenie, s ktorým pristupujú k tvorbe jednotlivých vydaní
Naich Topo¾èianok, aby Vám
prostredníctvom nich poskytli
èo najviac aktuálnych informácií o dianí v obci.
Váení spoluobèania, na
záver môjho príspevku Vám
chcem zaela príjemné preitie
vianoèných sviatkov v kruhu
svojich najbliích.

A Slovo sa telom stalo
A Slovo sa telom stalo, píe evanjelista sv. Ján. Vieme,
kto sa vlastne stal telom?
Preèo? Nároèky som zaèal svoju vianoènú úvahu s týmito otázkami, lebo ¾udia èastokrát naozaj nevedia alebo nechcú prijíma skutoènos alebo keï aj
prijmú to, e sa narodil Pán
Jei v Betleheme, povedia, e
to bola iba historická udalos,
a tým sa vetko konèí. Práve naopak, týmto sa vetko zaèína,
lebo práve na Vianoce oslavujeme sviatok Narodenia náho
Spasite¾a, oslavujeme narodeniny Toho, ktorý nám vetkým
priniesol pokoj, rados, lásku,
nádej... Mono e nebudete
s tým súhlasi a poviete mi, e je
to iba ilúzia, nieèo èo je nemoné. Niè nie je nemoné. Sám
Boh k nám priiel v ¾udskej podobe, aby il tu s nami, aby nám
ukázal pravé hodnoty a cie¾ náho ivota. Tieto slová ako pokoj,
rados, láska, nádej... nie sú iba
prázdnymi slovami, ktoré sa nedajú uskutoèni. Áno bez
Spasite¾a je to aké, ale On nám
svojím narodením ukázal, e
práve poníením sa, pokorou sa
to vetko dá zvládnu.
A Slovo sa telom stalo

a prebývalo medzi nami. Keï
teda Pán Jei sa narodil v malom mesteèku v Betleheme, teraz sa má narodi v kadom
z nás, v ¾udských srdciach.
Panna Mária a sv. Jozef h¾adali
vhodné miesto, aspoò také, kde
by sa mohli troku uchýli, odpoèinú si, kde by sa mohol narodi Mesiá. Vieme zo Svätého

fotoarchív, Ing. R. Kazík
písma, e nali miesto v nejakej
matali, ¾udia ich jednoducho
neprijali, lebo pre nich nebolo
miesta v hostinci.(Lk 2, 7b).
Mono mali strach. Je to len na
nás, aké miesto ponúkneme

fotoarchív, Ing. R. Kazík
Nech èaro Vianoc a ich sviatoèná atmosféra prispejú k naèerpaniu nových síl a energie
to¾ko potrebných na zdolávanie
prekáok, ktoré na nás èakajú
v roku 2008.
Prajem Vám vetkým
astné a veselé Vianoce.
Juraj Mesko
starosta obce
Pánu Jeiovi. Èi nebudeme aj
my ma strach prija Jeia do
svojho srdca? Èi sa nebojíme
toho, e On sa stane aj dospelým èlovekom, ktorý nás niekedy bude aj napomína? Práve tu
je bariéra, ktorá delí èloveka od
toho, aby mohol spolupracova
s Bohom. Nepáèi sa nám, e
Pán Jei po Vianociach u vyrástol a e nás kritizuje. Èlovek
èastokrát nechce spolupracova s Bohom. Svätý evanjelista
Ján píe takto: Priiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Nech sa tieto slová na nás
nevzahujú, ktorí jeho vlastní
neprijali. Dávajme preto námu Spasite¾ovi prvé miesto v naom srdci, aby naozaj mohol
prebýva v nás, narodi sa v naom srdci, aby sme mohli s ním
spolupracova a tak uskutoèni
spolu s Ním vo svete pokoj, rados, lásku, nádej... Potom tieto
slová u nebudú len prázdnymi
slovami, ale aj vidite¾né znaky
v naom ivote, keï On bude
prebýva v nás.
Prajem vetkým èitate¾om
poehnané vianoèné sviatky,
aby ste mohli rozdáva aj vy vo
svojich rodinách i ostatným
tie najvzácnejie hodnoty èo
máme, od Toho, ktorý sa stal
èlovekom.
Mgr. tefan Siekel, diakon
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Pätnás rokov existencie SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ako ten èas letí ! Od vzniku
samostatnej a suverénnej
Slovenskej republiky uplynulo
u 15 rokov. Pri kadom okrúhlom výroèí tátnosti je potrebné
zamyslie sa nad tým, èo nám
samostatnos priniesla, èím
obohatila ná národný ivot, èo
sme vyuili a èo premrhali.
Ná tát vznikol po druhý
raz v priebehu jedného storoèia
pokojnou cestou, bez násilia
a krviprelievania. Stalo sa tak
politickými rokovaniami, legitímnou legálnou cestou.
Slovenská republika za
uplynulých 15 rokov dosiahla
mnohé úspechy na poli diplomatickom,
hospodárskom
a vojenskom. Sme èlenom
Európskej únie, NATO, èlenom
Bezpeènostnej rady OSN, èlenom Rady Európy, ktorej predsedom od 12. 11. 2007 na dobu es mesiacov stal sa ná
minister zahranièných vecí Ján
Kubi.
Prvý január 1993 - deò vyhlásenia Slovenskej republiky
bol výsledkom dlhodobého, vye stopädesiatroèného zápasu mnohých slovenských generácií za národné sebaurèenie
a monos spravova si svoje
veci samostatne a v súlade
s národnými záujmami. Bernolákovci, túrovci, predstavitelia
memorandového a matièného
obdobia, martinskí národniari,
autonomisti medzi dvomi svetovými vojnami, inteligencia
Slovenského tátu i takzvaní
buroázni nacionalisti v ¾avicovom slovenskom spektre po
druhej svetovej vojne, predstavitelia slovenského politického
exilu i obrodného procesu v 60.
rokoch. Ïalej si musíme pripomenú aj podiel zahranièných
Slovákov zdruených v Sloven-

POZVÁNKA NA
NOVOROÈNÉ
STRETNUTIE
Váení spoluobèania, pri príleitosti 15. výroèia vzniku
samostatnej Slovenskej republiky bude na prelome rokov v Silvestrovskú polnoc
u po 16 raz horie tradièná
VATRA SAMOSTATNOSTI.
Pozývame Vás do priestorov
pri Dome kultúry a sluieb,
kde si zároveò s pohárikom
vína poprajeme do budúceho roku - roku 2008 hojnos
zdravia, tastia a pokoja.

Obecný úrad
Topo¾èianky

skej lige v Amerike a vo
Svetovom kongrese Slovákov,
ktorí informovali svet o túbach
slovenského národa keï to doma nebolo moné. Teda títo
vetci niesli zapálenú fak¾u slovenskej slobody v mene zápasu za národnú suverenitu a za
právo spravova si svoje vlastné veci po svojom a pod¾a svojich potrieb.
Posledným mí¾nikom k naplneniu uvedených túob boli
novembrové udalosti roku
1989. Parlamentné vo¾by v roku
1992 boli fakticky referendom
o budúcom tátoprávnom postavení Slovenska. Nasledovali
dni - 17. júl 1992, kedy bola odsúhlasená deklarácia SNR

o zvrchovanosti SR, 1. september 1992 - odsúhlasenie ústavy
Slovenskej republiky. Schválenie ústavného zákona Federálnym zhromadením o zániku
ÈSFR 25. novembra 1992 bolo
u len logickým zavàením procesov, ktoré nebolo moné
zvráti. Tento zákon vyhlásil za
nástupnícke
táty
ÈSFR:
ÈESKÚ REPUBLIKU a SLOVENSKÚ REPUBLIKU.
Prvého
januára
1993
SLOVENSKÁ REPUBLIKA teda
vola do ivota ako nezávislý
samostatný tát s úplnou a pôvodnou tátnou suverenitou.
Z h¾adiska dlhodobého vývinu môeme tento dátum poklada za logické zavàenie pro-

cesov, ktoré intenzívne vyplávali na povrch ete v revoluènom roku 1848. Po kontituovaní moderného slovenského
národa u nebolo moné jeho
neuplatnenie ako politického
národa. Plnohod-notný politický národ je len taký, ktorý má
svoj vlastný suverénny tát
a slovenský národ taký je !
Daj Boh astia tejto zemi,
vetkým ¾uïom v nej.
Nech im slnko jasne svieti
kadý boí deò.
Nech ich sused v láske má,
nech im priazeò, pokoj dá,
daj Boh astia tejto zemi,
vetkým ¾uïom v nej.
- A. L. -

Matièné aktuality
Miestne odbory Matice slovenskej - MO MS a ich èinnos
sú usmeròované pravidlami
a plánmi èinnosti, ktoré sú odsúhlasované najvyím orgánom - VALNÝM ZHROMADENÍM MATICE SLOVENSKEJ - VZ MS. Posledné VZMS
sa konalo 16. a 17. novembra
2007 v Martine.
Úèastníkmi bol doterají
VÝBOR MS, predstavitelia MS,
delegáti - predsedovia MO MS
a hostia: premiér Róbert Fico,
kancelár prezidenta SR Milan
Èiè, predseda SNS Ján Slota,
Ing. Binder, zástupcovia krajanských Matíc z USA, ÈR, tátov
bývalej Juhoslávie, Ukrajiny
VZ MS sa koná kadý rok.

Konajú sa vo¾by na nasledujúce obdobie.
Za predsedu MS bol zvolený Jozef Marku, ïalej 39-èlenný výbor MS, predseda dozorného výboru Jozef Lukáè a 7èlenný dozorný výbor.
Záverom valného zhromadenia boli odsúhlasené dokumenty:
MEMORANDUM a UZNESENIE.
Nasledujúci deò po VZ MS
- 18. novembra sa stretli matièiari v Topo¾èiankach. O priebehu VZ MS informovala èlenov MO MS delegátka na VZ
MS za MO MS Topo¾èianky
Anna Lukáèová. Ïalej sme si
pripomenuli jubileá týkajúce sa

slovenskej histórie a významných osobností .
- 210 rokov od narodenia
prvého predsedu MS katolíckeho biskupa TEFANA MOYZESA (Marta Mrázová)
- 120 rokov od narodenia
JOZEFA TISU - záitky Folklórnej
skupiny
TOPO¼NICE
z Bytèe (Margita Opálená)
- 100 rokov od tragédie
v Èernovej (Marta Kazíková)
Program matièného popoludnia spestrila TOPO¼NICA
príleitostnými
piesòami.
Úèastníci tohoto stretnutia sa
rozchádzali obohatení o mnohé zaujímavé poznatky z naej
súèasnosti i z minulosti.
Anna Lukáèová

Nahliadli sme do hlbín histórie náho katie¾a
V roku 1989 sa rekontruovalo nádvorie
VE¼KÉHO ZÁMKU. Pri håbení základov pre dnenú fontánu robotníci narazili na základy stavieb,
o ktorých nemali ani tuenia. Boli privolaní pracovníci Archeologického ústavu SAV z Nitry,
PhDr. Alexander Ruttkay CSc.
Na základe získaných poznatkov sa rozhodlo vykona v priestoroch nádvoria záchranný výskum. Tento sa konal v roku 1990 pod vedením
PhDr. Mateja Ruttkaya CSc. Èo vetko tam archeológovia objavili v priebehu pol roka iakom
Z v Topo¾èiankach v priestoroch DKS priblíil
prednákou a fotodokumentáciou pomocou dataprojektoru sám vedúci výskumu PhDr. Matej
Ruttkay.
Bola odkrytá história osídlenia a po 6. - 7. storoèie náho letopoètu, kedy dokázate¾ne tu ili u
Slovania. Svedectvo o osídlení v nasledujúcich
storoèiach dokazujú mnohé vzácne nálezy - artefakty: èrepiny - z nich zrekontruované nádoby,
zlomky elezných predmetov, sklenené nádoby,
sklenené platnièky, z ktorých sa tvorili vitráe, farebné výplne okien, kachlice, ktorými sa obkladali pece, krby. Spôsob ako a z èoho sa stavalo (kameò lomový, potoèný, vápenné malty), miestnosti - ich funkènos, boli objavené studne - zá-

sobárne pitnej vody, spôsoby ochrany stredovekej pevnosti - palisády, vodné priekopy.
No a samozrejme nali sa dôkazy o viacerých
nájazdoch, z ktorých najkrutejí bol v roku 1535,
keï páni z Hruova za pomoci Turkov previedli
totálnu skazu, èím kamenný hrad zanikol.
Uvedený materiál slúil na poloenie základov
dneného zámku, vtedajím majite¾om Jánom
Topo¾èianskym - Turkobijcom.
Táto zaujímavá akcia, ktorá prispela k poznaniu histórie Zámku a Topo¾èianok sa konala 13.
decembra 2007 z podnetu pracovníèok oddelenia kultúry OcÚ v spolupráci s riadite¾stvom Z
Topo¾èianky.
Ïakujeme archeológovi. PhDr. Matejovi
Ruttkayovi CSc. e priiel k nám a obohatil nás
o poznatky, ktoré sme o Topo¾èiankach dosia¾
nevedeli. Celý archeologický nález je uloený
v Slovenskom archeologickom ústave v Nitre,
ktorý je ochotný zbierku vráti tam, kam patrí - do
Topo¾èianok, aby bola prístupná obyvate¾om
a návtevníkom k nahliadnutiu.
Nájdeme vô¾u, spôsob a miesto pre predmety, ktoré vytvorili a pouívali nai predkovia? Veï
je to naa história mali by sme ju vetci pozna
a by na òu hrdí !
- Anna Lukáèová -
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20. výroèie Materskej koly SNP è. 11 v Topo¾èiankach
Po prvýkrát Materská kola
SNP è. 11 privítala deti 20. októbra 1987. Malo sa tak sta 1.
septembra 1987, ale neboli
ukonèené niektoré práce a pripravený exteriér. Èerstvo nastúpení pracovníci M, rodinní
prísluníci, rodièia detí a èlenovia takmer vetkých vtedajích
organizácií pomáhali pri èistení,
ukonèovaní a upratovaní nielen
v budove ale aj na dvore a v záhrade. Boli to stovky odpracovaných brigádnickych hodín.
Do prvej triedy nastúpilo 27 detí vo veku 3 - 4 roky a do druhej
triedy 33 detí vo veku 5 - 6 rokov. Otvorením tejto M sa podarilo zabezpeèi kladné vybavenie vetkých iadostí rodièov
o zaradenie detí do predkolských zariadení v Topo¾èiankach.
Celý personál, riadite¾ka M.
Kuklová, uèite¾ky H. Herdová, ¼.
Pavková, K. tetková, upratovaèky K. Kováèová, T. Kukuèková, kuchárky M. Pavèeková,
E. Borèinová, vedúca kolskej
jedálne A. Bieliková sa starali
o to, aby sa deti v novej M
dobre cítili.
M prechádzala mnohými
zmenami. Menili sa riadite¾ky,
pedagogický i prevádzkový kolektív. V roku 1997 sa k nám pre-

sahovala M pri plemenárskom podniku spolu s pani uèite¾kami M. Siklienkovou a H.
Huranovou a kuchárkou K.
Orolínovou. Od tohto roku zabezpeèujeme stravu aj pre M
Cintorínska ulica. Od roku 2002
je zriaïovate¾om M v naej obci obecný úrad.
V dvadsaroènej histórii naej M bolo ve¾a zmien, ale poslanie zostalo rovnaké - poskytova deom výchovu a vzdelávanie. Nech bola výchova
orientovaná akýmko¾vek smerom, vdy mala a má jeden cie¾
- da deom to najlepie, lásku,
porozumenie, astie a dobré
základy do budúceho ivota.
Pre deti vytvárame stále lepie
podmienky pre ich zdravý telesný, duevný a citový rozvoj.
Posilòujeme ich vzah k rodine,
okoliu, prírode, oboznamujeme
ich s ¾udovými zvykmi a tradíciami.
Výchovno - vzdelávaciu èinnos spestrujeme kultúrno spoloèenskými a portovými
podujatiami. Svoju prácu vykonávame s láskou a snaíme sa
o pestrý a rôznorodý ivot detí.
Na to vak nestaèí úsilie kolektívu M, ale potrebujeme pomoc rodièov a nezaobídeme sa
ani bez pomoci obecného úra-

Deti úèinkujúce v prorame pri príleitosti osláv 20. výroèia M SNP
Foto: P. Èepèek, BEST FOTO
du hlavne pri dopåòaní hraèiek, nech je vdy plná astných,
pomôcok a zabezpeèovaní hy- zdravých a ikovných detí,
o ktoré sa bude stara kolektív
gieny a údrby.
Dvadsa rokov M je ve¾a èi plný elánu. Nech má okolo semálo? Myslíme, e na to, èo ba ¾udí ochotných pomáha jej
sme v nej preili je to ve¾a, ale a aby v nej nikdy neutíchol detna to, èo sme chceli urobi je to ský smiech.
Vetkým, ktorí sa akoko¾vek
málo. Hovorí sa, e bez minulosti nie je budúcnosti. Aby sme podie¾ali na budovaní a zve¾av naej M mali bohatú budúc- ïovaní ako aj na výchove detí
nos, pripomenuli sme si jej mi- z úprimného srdca ïakujeme.
nulos. Preto naej M praje¼ubica Pavková
me, aby jej história pokraèovaa Mgr. Mária Kuklová
la ïalej. Nech ete ve¾a rokov
M SNP è. 11 Topo¾èianky
plní úèel, pre ktorý bola urèená,

Od Mikuláa po Vianoce - udrujeme tradície
Predvianoèná výzdoba a
predvianoèný predaj nám kadoroène pripomínajú s ve¾kým
predstihom blíiace sa Vianoce
a koniec ïalieho kalendárneho roka.
Skôr ne sa roziaria oèká
detí pri vianoènom stromèeku,
nae deti v Materskej kole na
ulici SNP è. 11 v Topo¾èiankach
kadý rok navtívi svätý Mikulá. Najskôr sa s ním stretli

Návteva sv. Mikuláa v M SNP

v centre obce pred Domom kultúry a sluieb, kde Mikulá vetkých obdaroval sladkosami. 6.
decembra 2007 s plným vrecom darèekov spolu s anjelom
a èertom priiel do M.
Prihovoril sa deom, porozprával im o svojom poslaní a bol
zvedavý, èo sa deti za uplynulý
rok nauèili. Poteili ho básòami,
piesòami, hrami i tancami.
Vetkým deom so svojimi po-

Foto: P. Èepèek, BEST FOTO

mocníkmi rozdal darèeky, tým
usmiatym, nedoèkavým, bojazlivým i tým so slzami v oèiach.
Veï kto by odolal sladkostiam?
Stretnú vak Mikuláa veèer v obci ako kedysi, to je u
vzácne, akosi ich niet a tak tento krásny zvyk sa vytráca.
13. decembra 2007 sa vetky deti materskej koly stretli pri
ve¾mi dlhom pekne prestretom
stole. Zrazu zazvonil zvonèek
a do triedy prili dve Lucky.
Nerozprávali, ale krídlami z husí povymetali kúty, vetky deti
i pani uèite¾ky. To vraj preto, aby
vetky choroby vyhnali a vetkým zdravie priniesli. Deom
podali sladkos a deti ich zo
svojho stola ovocím a èajom
ponúkli. Ako dobre, e prili do
materskej koly, lebo domov im
takmer vôbec Lucky nechodia.
koda, veï toho zdravia máme
tak málo. No a Lucky by aj dnes
nejakú tú korunku dostali ako
kedysi.
Prídu Vianoce. Ako kadý
rok i tento v jaslièkách bude
Jeiko lea, Jozef a Mária ho
budú strái. Pastieri sa prídu
pozrie na Boie diea, králi dary odovzdajú a ¾udia prinesú, èo
doma majú. Deti Jeikovi bás-

ne prednesú, piesne zaspievajú, stromèek vyzdobia i zatancujú. Na adventnom venci budú tyri svieèky horie - MIER,
VIERA, LÁSKA, NÁDEJ a budú
sa rozpráva. Zistia, e medzi
¾uïmi sa MIER, VIERA a LÁSKA
stráca. Zhasnú tieto tri svieèky,
ale NÁDEJ, posledná svieèka
zostane horie, nezhasne, bude
svieti. Nu poprajme si astie,
zdravie, nech sa MIER, VIERA
a LÁSKA medzi vetkých ¾udí
na svete vráti. Veï NÁDEJ zomiera, èi zhasína posledná,
mono vôbec nezhasne a zapáli tri zhasnuté svieèky - MIER,
VIERU, LÁSKU. Na záver bude
znie prosba detí:
O jedno a prosím Jeiko
môj malièký, aby iadnym deom na svete nechýbali mamièky. Ockovia, aby nás vdy ¾úbili a pohodu domova, aby vetky deti zaili.
Ete jednu prosbu k Tebe
mám, ochraòuj Slovensko, ná
rodný kraj. Stoj vdy pri mne,
veï nechcem tak ve¾a, len ma
pri sebe vdy dobrého priate¾a.
Mgr. Mária Kuklová
M SNP è. 11
Topo¾èianky
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HUBERTUS - ukonèenie jazdeckej sezóny 2007
Ako kadý rok oficiálne zahájenie a ukonèenie jazdeckej
sezóny sa odohráva v priestoroch N v Topo¾èiankach, ktorý
bol, je a veríme, e bude i naïalej pýchou slovenského chovu a symbolom jazdectva v naej krajine.
Riadite¾ N Topo¾èianky,
Michal Horný, sa svojej úlohy
hostite¾a zhostil fantasticky, nielene sa mu podarilo odohna
mraky z oblohy, ale podarila sa
i organizácia Hubertovej jazdy,
kde sme nezaznamenali iadne
nedostatky.
Ukonèenie sezóny v podobe Hubertovej jazdy dòa 20. októbra 2007 prebehlo teda za
krásneho poèasia a za nemalej
úèasti cca 35 jazdcov, ktorí
v húfe repektovali Mastera,
ktorým nebol nikto iný ako

predseda skokovej komisie
Viliam Natický st.
Zahájenie Hubertovej jazdy
prebehlo za úèasti pána prezidenta SR Ivana Gaparovièa,
ktorý svojím príhovorom zaelal astie vetkým jazdcom
a pekný záitok pozvaným hosom. Medzi pozvanými hosami
nechýbal ani bývalý minister
pôdohospodárstva
Miroslav
Jureòa s manelkou a predseda SJF Andrej Glatz taktie
s manelkou. Na pol ceste bolo pre jazdcov a hostí pripravené obèerstvenie v podobe guláa a hlavne teplého èaju, ktorý dodal síl pred druhou
polovicou jazdy, ktorá vyvrcholila h¾adaním líky.
Prevzali sme pre Vás:
ivotný týl a kôò è.11/2007

Foto: P. Èepèek, BEST FOTO

Prístup LEADER - príleitos pre Nitriansky vidiek
Geograficky je Tríbeèsko súèasou ete Podunajskej níiny,v ktorej
sa nachádza skoro celý Nitriansky
samosprávny kraj. Tríbeèsko je vak
jedno z najvyie poloených území
kraja, má rozlohu 34 069 ha a je prevane lesnatou oblasou. Poeticky
sa dá poveda Tríbeèsko - zelený
región Nitrianskeho kraja.
Toto spoloèné územie tvoria dva
mikroregióny, pozostávajúce s 19
obcí s poètom obyvate¾ov 19 727
a v porovnaní s ostatními patrí medzi väèie územia. V rámci vnútorného èlenenia ho delíme na tyri oblasti vytvorené pod¾a lineárnych osí,
prièom sú brané do úvahy aj kritériá
územnej celistvosti a katastrálneho
prepojenia. Takto môe vyniknú
hlavne oblas územia Horná itava,
kde sa nachádzajú obce Jed¾ové
Kosto¾any, Obyce, Machulince a itavany spojené nielen pomyselnou
osou ale hlavne rieèkou itavou.
Odliná situácia je príznaèná pre obce Hostie, Skýcov, Topo¾èianky, ikavu, Lovce, Hosovce a Martin nad
itavou, kde aj historické danosti vytvárajú predpoklad pre pomenovanie Centrálna oblas.
Pre pomenovanie ïalích dvoch
územných oblastí Tríbeèska hovoria
viac miestne názvy. Preto obce S¾aany, Velèice, Mankovce a Zlatno
môeme pomenova ako oblas
Rozkoe - Agaèina pod¾a známej
miestnej lokality a oblas Drevenica,
v ktorej sa nachádzajú obce
Beladice, Neverice, Ladice a Kosto¾any pod Tríbeèom sú tie spojené
nielen pomyselnou osou ale hlavne
miestnym potokom - Drevenica.
Tríbeèsko je klasické vidiecke
územie s mnohými výraznými pecifikami a zaujímavosami. Aj preto jeho zaradenie do Prípravy na
Integrovaný rozvoj vidieka - prístup
Leader nebol náhodný. Spoloène
s ïalími územiami NSK ako sú
Zdruenie Dolný itný ostrov,
Obèianske zdruenie Mikroregión
Radoinka, Mikroregión okolo Cedronu, Zdruenie obcí a miest
Hontiansko-Poipe¾ského regiónu,
Dolnohronské regionálne zdruenie,
Zdruenie
obcí
Termál,

Mikroregión Poitavie-iroèina, Regionálne zdruenie miest a obcí
Tekov, Mikroregión Via Romanum
a Zdruenie mikroregiónu Svornos,
Západný Tríbeè a SOTDUM, tvoria
zoskupenie pripravované na èerpanie pomoci prostriedkov EU urèených na rozvoj vidieka,tak trochu netradiène. Táto pomoc aj preto
nemôe by vnímaná ako samozrejmos. Pod¾a kritérií, ktoré úèastníci
prípravy spoloène prijali, pomoc získajú najusilovnejí a môeme poveda, e celý proces je súaou.
Hodnotiaca komisia ministerstva
Pôdohospodárstva ako riadiaceho
orgánu projektu Leader, vyberie
v rámci Slovenskej republiky 25 najúspenejie pripravených území
v plánovacom období rokov 2007 2013. Najskôr vak úèastníci prípravy musia absolvova druhé kolo prípravy v prvej polovici roku 2008.
V súèasnosti obè. zdr. Traditional club, ktoré zastreuje územie
Tríbeèsko ukonèuje prvú etapu prípravy. Poèas nej Ing. Barbora Gerhátová-expertka projektu a miestny
manaér Duan Mihok uskutoènili
prieskum územia, za úèelom zberu
informácií a dát dôleitých k vypracovaniu auditu pozostávajúceho
s demograficko-sociálnych zdrojov,
prírodných, historických, materiálnych, ekonomických a intitucionálnych zdrojov ako aj z prieskumu investícií, preh¾adu podnikate¾skej
a neziskovej sféry. Vetky informácie
boli detailne zaznamenávané a
mnohé hlavne obrazové boli zaznamenané digitálne. Spolu bolo uskutoènených pribline 100 individuálnych rokovaní so zástupcami samosprávy, ako aj podnikate¾ského
a neziskového sektora. Hlavne
v Topo¾èiankach sa konali interaktívne stretnutia zástupcov územia pre
expertné zostavovanie vízie územia
a expertné zostavenie SWOT analýzy na úrovni územia.
V rámci animácie procesu boli
pre kadú obec usporiadané verejné stretnutia za úèelom zostavenia
vízie obce ako aj spracovania SWOT
analýzy na úrovni danej obce. Poèas
animovaných stretnutí v obciach rie-

itelia Technickej pomoci boli v priamom kontakte s 580 obèanmi v rámci projektov naèúvania a anketnou
formou bolo oslovených cca 5 000
respondentov. Návratnos anketných lístkov je 42 %. V rámci zberových prác boli získané a spracované
informácie potrebné k vypracovaniu
registrov a databáz vo vymedzených oblastiach (databáza spoloèenských organizácií a podujatí,databáza subjektov, rodákov, remeselníkov, investièných máp a pod.)
Pod¾a metodických pokynov boli
uskutoènené rôzne ankety, dotazníky alebo prieskumy verejnej mienky.
Na pravidelných stretnutiach s metodièkou Technickej pomoci Ing.
Jelou Tvrdoòovou bolo splnenie
úloh kontrolované a zaznamenané
do monitorovacích hárkov. V Topo¾èiankach sme zorganizovali vetky
spoloèné odborné rokovania s prizvanými riadiacimi pracovníkmi
NSK a za úèasti zástupcov obcí a irokého spektra verejného ivota
v spoloènom území. Bola vytvorená
pracovná atmosféra, uitoèná pre
realizáciu prípravy.
Prijali sme ponuku na uskutoènenie Koordinaèného stretnutia zástupcov pripravovaných mikroregiónov a dòa 11. 12. 2007 sa konala
hodnotiaca konferencia s medzinárodnou úèasou pod názvom Prístup Leader - príleitos pre Nitriansky vidiek. Tu sa stretlo viac ako
130 úèastníkov a hostí, v èele s generálnym riadite¾om Sekcie rozvoja
vidieka Ministerstva pôdohospodárstva SR p. ¼ubomírom Benèíkom
a predsedom NSK p. Milanom
Belicom. Na konferenciu prijali pozvanie prevane starostovia dotknutých obcí, poslanci NSK, podpredsedníèka parlamentu NSK ako aj
zástupcovia významných spoloèenských organizácií NSK. Nielen doobedòajou pracovnou èasou konferencie, ktorá sa konala v reprezentaèných priestoroch Zámku
Topo¾èianky, prizvanými hosami ale
aj prezentáciou prác regionálnych
drobných remeselníkov a vystúpením folklórnych súborov v príjemnej
predvianoènej atmosfére, môeme

poveda, e za aktivitami z Programu
rozvoja vidieka - Prístup Leader
v tomto roku sme urobili hodnotný
a dôstojný záver. Na február budúceho roka je u pripravené celokrajské kolenie úèastníkov MAS a pracovníci odboru Plánovania a strategických èinností NSK pripravili
podmienky na zrealizovanie ll.kola
Technickej pomoci, ktoré bude zaèiatkom budúceho roka.
Robíme veci tak, aby sme mali
dobré vyhliadky a perspektívy do
budúcnosti.
Spoloèné
územie
Tríbeèsko sa stalo uitoèným partnerom Technickej prípravy nitrianskeho vidieka na Prístup Leader.
Ako manaér tohto diania mám záujem, aby Technická príprava v naom spoloènom území - Tríbeèsko
pokraèovala aj v ïalom období ale
hlavne v koneènom hodnotení aby
sa Tríbeèsko umiestnilo aspoò na
druhom mieste. Tretie alebo iné
umiestnenie môem povaova za
nevýhodné. Vec umiestnenia by mala by prioritou ale pre vetkých.
Spoloèné územie Tríbeèsko má vysoký potenciál pre adekvátny rozvoj
vyuívania prírodných, kultúrno-historických alebo podnikate¾ských daností, so schopnosou koncentrova
mnostvo pracovných príleitostí
a ziskových èinností a to hlavne v oblasti rozvinutého vidieckeho cestovného ruchu.
V samom závere týchto riadkov
mi dovo¾te poïakova sa Vám vetkým za polroènú spoluprácu ale
hlavne ochotu a pochopenie zaèleni Tríbeèsko do diania v NSK. Zvlá
sa menovite chcem poïakova p.
Helene Filipèíkovej, p. Jozefovi Ïuriaèovi, p. Jaroslavovi Belúchovi a p.
Jurajovi Meskovi za aktívny a vecný
prístup pri presadzovaní záujmov
Tríbeèska v príprave na Leader.Ïakujem aj vetkým obèanom vaich
obcí,spolupracovníkom a dodavate¾om technickej pomoci, partnerom
projektu. Zároveò mi dovo¾te popria
Vám astné preitie vianoèných
sviatkov a v novom roku ve¾a zdravia
a optimizmu.
Duan Mihok
predseda OZ Traditional club
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Stretnutie so sv. Mikuláom
Aj v tomto roku deti opä
v sprievode svojich rodièov,
starých rodièov a ostatných
spoluobèanov spoloène privítali sv. Mikuláa. Stalo sa tak
v nede¾u 2. decembra 2007
o 15.00 hodine pred budovou
obecného úradu. Sviatoènú atmosféru tomuto podujatiu navodilo vystúpenie tyroch dievèat
z mládeníckeho zboru, ktoré
zaspievali pieseò v doprovode
Jaroslava Bielika na elektronických klávesoch.
Táto nede¾a vak bola zároveò aj prvá adventná, pri príleitosti ktorej nám duchovný
otec naej farnosti Mgr. Anton
Iold priblíil duchovný význam
adventného obdobia, posvätil
adventný veniec a zapálili sme
na òom prvú symbolickú adventnú svieèku.
Po tomto obrade u deti netrpezlivo vyèkávali na sv. Mikuláa, ktorého príchod ohlásil
cinkot zvonèekov a podkovy
zapriahnutých koníkov, ktoré
doniesli sv.Mikuláa aj s pomocníkmi anjelikmi. Keï Mikulá privítal vetkých prítomných
a zvlá deti, poprosili sme ho,
aby rozsvietil ná vianoèný
stromèek. O malú chví¾u sa u
roziarený stromèek ligotal
v oèiach rozradostených detí.
Teraz sa u mohli deti predvies sv. Mikuláovi svojimi pripravenými básnièkami a pesnièkami. Najskôr sa predstavili
detièky z oboch materských

kôlok a po nich iaci prvého a
tvrtého roèníka zo základnej
koly. Na pódium boli pozvané
aj detièky, ktoré nevystúpili
v hlavnom programe. Vetky
úcinkujúce deti boli obdarené
balíèkami sladkostí a ostatní
prítomní sa mohli ponúknu
teplým èajom, medovníèkami,
malinovými srdieèkami èi kokosovými venèekmi, ktoré tie prispeli k tejto srdeènej a sviatoènej atmosfére.
Na záver tejto peknej chvíle
sme si vypoèuli ete jednu pieseò, ktorú nám opä zaspievali
èlenovia mládeníckeho spevokolu. Touto pesnièkou sme
sa rozlúèili so sv. Mikuláom
a anjelikmi, ktorí nasadli do záprahu s koníkmi a odili obdarova ïalie deti, ktoré naòho
v tento deò ete èakali.
Poïakovanie patrí vetkým
sponzorom, ktorí napomohli,
aby sa toto stretnutie mohlo
uskutoèni. Sú nimi: Obecný
úrad Topo¾èianky, Národný
rebèín Topo¾èianky, Enigma novinový stánok - Michal Rajtár,
Zvarmedia - Ing. Pavol Hudec,
Matom - Marta Tomková, Jednota SD Topo¾èianky,Daja - papiernictvo - Jaroslav vec,VIAL
- Peter Kuruc, Maro Martinec,
DeMin - nábytok Topo¾èianky,
K.O.FRUITS - tefan Kriak,
Milla Top - Anna Laktiová,
Return - p. Boldiová a p. tevulová, Paket - výroba plastových okien - p. Luspaj, ZO

Deti úèinkujúce v programe pre Mikuláa pri roziarenom stromèeku
Foto: P. Èepèek, BEST FOTO
SZZP - Topo¾èianky,Tribo - Jozef Fereje, Diana - po¾ovnícke
potreby Topo¾èianky.
Tie ïakujeme vetkým,

ktorí prili privíta sv. Mikuláa
a svojou prítomnosou prispeli
k atmosfére tohto podujatia.
- kultúra -

Divadelný súbor Topo¾ v novom ate
Ochotnícky divadelný súbor Topo¾ pripravuje pre milovníkov
Tália komédiu Antona Straimirova s názvom Svokra. Èlenovia súboru sa predstavia s omladeným kolektívom a v novom ate. Drte im palce, aby hra, èo si pre vás pripravujú poteila vetkých a nielen milovníkov divadla. S pripravovanou novou hrou
sa vám predstavia v nasledujúcom roku.
Mária varcová

Drme palce

Príchod sv. Mikuláa do Topo¾èianok Foto: P. Èepèek, BEST FOTO

Obecný úrad Topo¾èianky Vás
srdeène pozýva na krojovú zábavu
v sobotu 19. januára 2008 o 19.30 hod. v DKS
Topo¾èianky.
O zábavu a dobrú náladu sa postará hudobná skupina
F O R T E.
Cena vstupenky je 200,- Sk / osoba.
Predpredaj vstupeniek je v obecnej kninici denne od
8.00 hod. do 16.00 hod.
Úèas v kroji nie je podmienkou.
Súèasou zábavy je obèerstvenie.

V mesiacoch október a november sme podali spoloène
pä projektov na podporu kultúry a kninice na rok 2008.
Reagovali sme tak na výzvy
z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tu bolo moné vypracova projekty v oblasti kultúry na podujatia miestneho a regionálneho významu,
ochranu a írenie kultúrnych
a duchovných hodnôt a záujmovo - umeleckú èinnos.
Maximálna výka iadanej dotácie bola 50 tis. Sk na jeden
projekt, alebo 100 tis. Sk na
viac projektov od jedného iadate¾a. Nae projekty boli vypracované na Kultúrne leto
2008, Nezabudnute¾ný MDD
2008 a na prázdninové aktivity
pre deti. Ïalie dve výzvy na
podanie projektov boli z Ministerstva kultúry. Vypracovanie
týchto projektov bolo o nieèo
nároènejie. Kadý pozostával

z 12 strán + prílohy. Tu bolo
moné iada v oblasti podpory koncertného ivota finanènú
podporu opä na Kultúrne leto
2008, ale u s monosou vyích nákladov, èo sa týka honorárov pre úèinkujúcich finanène pre nás menej dostupných
interpretov a tie materiálové
náklady. Piaty projekt bol vypracovaný v podprograme pre
kninice a kniniènú èinnos,
ktorého cie¾om je získanie finanènej dotácie vo výke 50 tis. Sk
na nákup kniných titulov z kadej oblasti literatúry pre vetky
vekové kategórie èitate¾ov.
Takto sme sa èiastoène u
teraz pripravili na rok 2008 a zostáva nám u len veri, e nae
projekty zaujmú hodnotiacu
komisiu a aspoò niektoré z nich
prejdú, keïe iadate¾ov je èoraz viac. Drme teda palce.
- pracovníèky odd.
kultúry a kninice -
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ZAUJALO NÁS
Za hodinu práce pä korún
Je
dlhoroèný
vèelár,
o vèelách rozpráva ako o zázraku prírody a svoj koníèek
zboòuje. Na nae otázky odpovedal pán Libor Paulen.
Ako by ste zhodnotili uplynulý rok z poh¾adu vèelára?
Na zaèiatok musím poveda, e bol jednoznaène horí
ako ten minulý. Bolo to spôsobené najmä ostatnou zimou,
ktorá bola pre vèely ve¾mi nepriaznivá. Produktívnos vèiel
negatívne ovplyvnil aj klietik,
kvôli ktorému uhynulo mnoho
rodín.
Ako je to v súèasnosti so
záujmom ¾udí o vèelárenie?
Pravdupovediac, ani zïaleka to nie je ideálne. Poèet vèelárov klesá. Kým pred nieko¾kými rokmi sme v Topo¾èiankach
mali 37 vèelárov, dnes ich je u
len 20. Tento jav je spôsobený
najmä nezáujmom mladých,
ktorý je spôsobený najmä èasovou a finanènou nároènosou vèelárenia. Pri vysokých
vstupoch sú tu ve¾mi nízke výstupy.
Dochádza zo strany tátu
alebo samosprávy k podpore
vèelárov?
Od tátu sme tento rok dostali príspevok 160 korún na
jednu rodinu, èo vak nie je dostaèujúce. V súèasnosti zatia¾
nie je známa výka príspevku
na budúci rok.
Sú podmienky v súèasnosti horie ako v minulosti?
Myslím, e áno. Kadoroène musíme absolvova hygienické kontroly, musíme plati
veterinára. Taktie je tu ïalí
problém - konkurencia z Ázie,

Junej Amerika a Austrálie, ktorá ceny medu tlaèí ve¾mi nízko
a to nás malých výrobcov dostáva do ve¾mi nepríjemnej situácie. Keï som si spoèítal
vetky náklady a èas, tak mi vylo, e za hodinu práce zarobím
5 korún.
Vymenovali ste nám samé
negatíva vèelárstva. Èo Vás
teda pri òom stále drí?
Je to samozrejme láska
k vèelárstvu. Ako ja hovorím,
vèela je malý zázrak prírody. Aj
samotný Albert Einstein, jeden
z najväèích géniov ¾udstva povedal: Ak zmiznú vèely, ¾ud-

HALALI
Tieto slávnostné tóny zazneli v Topo¾èiankach v roku
1953 a mono práve vtedy sa
zopár nadencov rozhodlo za
zloitých podmienok zaloi
v Topo¾èiankach Po¾ovnícku
spoloènos. V tom èase ako
i dnes neboli vlastnícke vzahy
jednoduché a preto Po¾ovnícka spoloènos mala pomerne
malú výmeru po¾ovného revíru.
Jedným zo zakladajúcich èlenov tejto Po¾ovníckej spoloènosti bol aj ná dodnes ijúci
obèan pán Frantiek Hrúzik,
ktorému vetci ïakujeme za
tento u¾achtilý èin. Poèas dlhých rokov a politickým pohybom dolo aj v oblasti po¾ovníctva k urèitým zmenám.
Znaèný vplyv mala kolektivizácia a zluèovanie JRD. A prejavil
sa negatívne na populácii malej
zveri, hlavne u jarabice, zajaca,
baanta a ïalích druhoch.

stvo ich bude nevyhnutne nasledova. ¼udstvu bez vèiel
predpovedal u len tyri roky
existencie. Tento fakt si ¾udia
èasto neuvedomujú a vèely vnímajú iba ako nieèo nepotrebné,
nieèo, èo im iba strpèuje ivot.
Preto by sme sa my ¾udia mali
zbavi predsudkov a vèely takto
nevníma.
Chceli by ste na záver nieèo odkáza èitate¾om Naich
Topo¾èianok?
Vetci ¾udia by si mali uvedomi, e vèely tu v iadnom prípade nie sú na to, aby nám kodili. Práve naopak, sú tu na to,
aby nám pomáhali. Preto si treba pamäta, e vèela nikdy èloSúèasné Po¾ovné zdruenie má presný názov: Slovenský po¾ovnícky zväz Po¾ovnícke zdruenie Breziny so sídlom v Topo¾èiankach.
Vzh¾adom na to, e pohorie
Tribeè bolo vyhlásené za jeleniu oblas, musí kadé po¾ovné
zdruenie v tejto oblasti obhospodarova min. 2000 ha
vým. revíru. Z toho dôvodu sa
Po¾ovné
zdruenie
SNP
Topo¾èianky zlúèilo s po¾ovným
zdruením
ikava,
Lovce a jeho výmera je 3248
ha.
Po¾ova neznamená iba lovi, to znamená aj stara sa
o rozvoj a zve¾aïovanie revíru
a jeho genofondu. Veï v naom revíri máme takmer vetky druhy zveri. Zastúpený je tu
jeleò, srnec, diviak, muflón, zajac, baant. Zo kodnej zveri je
to jazvec, líka, kuna atï.
V zimnom období musíme
pre zver zabezpeèi dostatok

Pozdrav z vianoènej Bratislavy
V soboru 8. decembra 2007
sme sa poniektorí uvo¾nili zo
svojich sobotòajích povinností a dopriali sme si predvianoèný výlet do Bratislavy. Najskôr
sme pomohli Jeikovi povybera vianoèné darèeky pre
svojich najbliích na trhoch
s kvalitnou ponukou vetkých
druhov spotrebného tovaru
s názvom Dni Vianoc v Inchebe. Poobede sme sa previezli
k známemu obchodnému domu Ikea a to najkrajie sme si
ponechali na popoludnie aby
sme mohli vianoèné osvetlenie
vidie v plnej kráse. Krátko po
estnástej hodine sme zaparkovali pri Dunaji a krokom sme
sa u o malú chví¾ku dostali na
staromestské vianoèné trhy,
ktoré svojou predvianoènou atmosférou zaha¾ovali dve blízko

seba susediace námestia.
Hviezdoslavove námestie vynímajúce sa budovou Slovenského národného divadla
a Námestie 4. apríla s mnostvom historických budov vrátane Staromestskej radnice.
Vianoènú atmosféru bolo cíti
takmer z kadého stánku
s mnostvom vianoèných
ozdôbok od zvonèekov, anjelikov, svieèok, adventných vencov, ¾anových vianoèných prestieraní a po tradièné vianoèné dobroty - medovníky, plnené
vianoèné oblátky, trúdle tyroch druhov, punè, varené víno
a tie aj domáce peciality - loke, peèené klobásky, syrové
peciality, medovina èi obyèajný mastný chlieb s cibu¾ou.
Táto predvianoèná pohoda
bola podfarbená vystúpeniami

rôznych zborov a spevokolov.
Príjemne unavení sme sa
o devätnástej hodine usadili do
náho autobusu so oférom,
ktorý v cestujúcich vyvolal pocit

fotoarchív, Ing. R. Kazík
veku nechce ublíi. To najhorie, èo môeme spravi, keï
okolo nás letí, je zaháòa sa.
V tomto prípade je najlepie
odignorova ju, skrátka si ju nevíma. Musíme si pamäta, e
tak ako sa my budeme správa
voèi nim, sa aj ony budú správa
voèi nám. - Michal Èervenýjadrového, objemového a duinatého krmiva a celoroène
dostatok soli. Kàmne obdobie
trvá u jelenej zveri 110 dní,
u baantov 130 dní, u diviakov
120 dní, atï. Túto nau èinnos
sleduje Obvodný lesný úrad
v Nitre prostredníctvom výkazov a následných kontrol. Táto
zimná starostlivos predstavuje
nieko¾ko ton rôzneho krmiva
a pravidelné kàmenie. V letnom
období prechádzkou po lese
nájdete na mnohých miestach
kàmne zariadenia, ktoré bolo
potrebné vybudova a tieto
udrova, aby sme zachovali
stabilné prírastky zveri a zdravý genofond pre ïalie roky.
A tie HALALI, èo som
v úvode spomenul, tie môu
zaznie a po splnení vetkých
povinností kadého po¾ovníka,
ktorý má rád les a ivot v òom.
Po¾ovnícky hospodár
Karol Zovèin
bezpeènej jazdy a pobrali sme
sa domov do naich Topo¾èianok. Tým, ktorí s nami neboli
sme priniesli malý vianoèný pozdrav v podobe fotografie.
- kultúra -

Peter Kaclík, www.sozo.sk
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Z verejného zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dòa 9. 10. 2007
Po procedurálnych èastiach rokovania informoval
prednosta obecného úradu
pán Segíò o postupe prípravy
obecného
kompostoviska
v priestoroch ved¾a èistiarne
odpadových vôd a o komplikáciách s tým spojených.
V bode programu informácie starostu sme si vypoèuli
nasledovné:
- 14. augusta bola vykonaná technická kolaudácia bytového domu na ulici Mlynskej,
právoplatnos kolaudácie bola
10. septembra, slávnostnej kolaudácie sa zúèastnili zástupcovia vlády, samosprávy kraja
a okresu
- pokraèovala výstavba kanalizácie na ulici itavanskej,
Moraveckej a zahájení prác na
èasti ulice SNP
- na ulici Litomìøická bolo
vybudované odvedenie daïových vôd do pôvodného systému
- obec získala dotáciu na výmenu okien na dome kultúry vo
výke 150 000 Sk
- prebiehajú vytyèovacie
práce na kanalizaènom prepoji
Topo¾èianky - Zlaté Moravce
- 25. 8. sa konala súa poiarnych drustiev o pohár starostu
- 26. 8. bolo ukonèené kultúrne leto v obci
8. 9. sa konalo v obci výjazdové zasadnutie predsedníctva
SNS, ktoré pozdravil starosta
obce a èlenovia skupiny Topo¾nica spríjemnili rokovanie svojím programom
- 14. a 16. 9. sa konala
v priestoroch domu kultúry
Regionálna výstava ovocia
a zeleniny organizovaná miestnou organizáciou SZZ.
V ïalom bode poslanci po
dlhej diskusii schválili zmluvu
o prevádzkovaní kanalizaènej
stoky a èistiarne odpadových
vôd Západoslovenskou vodárenskou spoloènosou a.s.
Poslanci prerokovali a
schválili Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Topo¾èianky.
Pani Marta Mrázová informovala o vedení obecnej kroniky v súlade so smernicami na
túto èinnos.
Starosta pán Mesko informoval o príprave projektov na
èerpanie prostriedkov z eurofondov na roky 2007 a 2013
a to v programoch kolstvo základná kola - okná, zateplenie,
kotolòa, materská kola - okná,
zateplenie, strecha. V programe regenerácia sídel - stred ob-

ce a rekontrukcia ciest a chodníkov.
Poslanci schválili otváracie
hodiny v kninici s prístupom
na verejný internet a schválili
doplnenie finanènej komisie
o Ing. Dundovú Annu.
V iadostiach obèanov a organizácií boli prerokované nasledovné veci:
- Materská kola SNP - zakúpenie detskej preliezky schválené.
- Jozef Kurkin - prenájom
obecného pozemku za úèelom
predaja záhradného nábytku schválené.
- Tatran Topo¾èianky n.o.
a achový klub Topo¾èianky-

iadosti o dotáciu na èinnos schválené , konkrétna výka pri
návrhu rozpoètu.
- návrh otváracích hodín pre
cukráreò Podkova - schválené.
- odpredaj 121 m2 pre ¼.
Tencera a Ing. M. Tencerovú schválené.
V èasti interpelácie poslancov uloili úlohu prednostovi
zlikvidova nelegálnu stavbu
letného sedenia pri Múzeu koní
a jedna so zainteresovanými
organizáciami o náprave v osvetlení cesty ku zámku, schválili odmenu starostovi obce vo
výke dvoch funkèných platov
za úspenú realizáciu bytového

domu a tým zvýeniu majetku
obce.
V èasti rôzne vystúpili:
P. ebeòa - s poiadavkou
oznaèenia ulíc orientaènými tabu¾kami a iadal riei zápach
z kanalizaèných poklopov ich
utesnením alebo výmenou.
P. Furda - iadal o opravu
miestneho rozhlasu na ul.
Partizánska.
Ing. Beòová apelovala na
pokraèovanie procesu jednania s majite¾mi pozemkov pod
areálom Tatranu .
Zo zápisnice spracoval
Ing. R. Kazík

Lyiarska turistika
Radi by sme Vám v nasledujúcich riadkoch ponúkli nieko¾ko zaujímavých moností
na peiu turistiku i turistiku na
lyiach. Kadému z nás predsa
padne na úitok vyui vo¾né
chvíle so svojou rodinou alebo
priate¾mi, naèerpa energiu
z prírody a pokocha sa jej zimnou krásou poèas nasledujúcich vo¾ných dní, ktoré nás èakajú.
V zime mono pestova peiu turistiku i turistiku na lyiach. Lyiarska turistika spája
v sebe monos zjazdového lyovania i behu na lyiach.
Pri horskom hoteli Drozdovo je monos zjazdového
lyovania. Dva lyiarske vleky
a tri zjazdové trasy strednej obtianosti sú urèené pre nároèných i menej skúsených lyiarov.
Lyiarske vleky sú umiestnené na severo-východnom
svahu Ve¾kého Inovca. Vlek
Tatrapoma H-80 je dlhý 850
metrov a vlek EPV je dlhý 650
metrov. Zjazdovky sú upravované
strojmi
Käsbohrer.
Lyiarske terény nie sú umelo
zasneované, lyuje sa len na
prírodnom snehu.
Pri horskom hoteli je dosatoène ve¾ké parkovisko, na ktoré je prístup po ceste od Ve¾kej
Lehoty. Je moné parkova aj
na menom parkovisku v blízkosti cesty Nová Baòa - Ve¾ká
Lehota.
Pre beecké lyovanie sú
pri dobrých snehových podmienkach urobené trasy sneným skútrom. Pri vyjazdenej
stope je dobrý zjazd na beeckých lyiach z Ve¾kého Inovca,
cez Malý Inovec, na Obycké lúky a ïalej do Machuliniec.

Na Ve¾kom Inovci nie je lyiarsky vlek, ale ïalie monosti zjazdového lyovania sú
pod Vojínom a na Hubaèovom tále.
Pod Vojínom
Na ceste z Ve¾kej Lehoty na
Novú Baòu (alebo opaène) za
obcou Ve¾ká Lehota je oznaèená odboèka k lyiarskemu vleku. Asfaltová cesta udriavaná
aj v zime nás zavedie a k bývalej chate pod Vojínom. Pod
chatou na severnom svahu je
lyiarsky vlek (760 m) a svah
s elektrickým osvetlením bez
umelého zasneovania. V prevádzke je cez víkendy za dobrých snehových podmienok.
Lyiarske terény sú vhodné pre
pokroèilých lyiarov i zaèiatoèníkov.
Hubaèov tál
V obci Malá Lehota odboèíme na cestu smerujúcu na Pílu.
Pri kaplnke na rázcestí odboèíme doprava, kde na Hubaèovom tále je údolná stanica lyiarskeho vleku. Vlek je situovaný na severnom svahu
Vojína. Svahy sú stredne str-

mé a uspokoja aj nároènejích
lyiarov. Lyiarsky vlek je v prevádzke cez soboty, nedele
a sviatky pri dobrých snehových podmienkach. Lyuje sa
na prírodnom snehu.Pre beecké lyovanie býva urobená
lyiarska stopa z Hubaèovho
tálu k vleku pod Vojínom.
Skýcov
Pri dobrých snehových
podmienkach je v prevádzke
lyiarsky vlek za obcou Skýcov
smerom na Boany. Pri chate
Breziny zvyknú by upravené
lyiarske stopy pre beecké lyovanie.
Aj v nasledujúcich èíslach
Naich Topo¾èianok Vám budeme ponúka nieko¾ko zaujímavých moností na turistiku
do prírody v naom okolí.
Uvítame, ak sa o niektoré
záitky z turistiky a dobré typy,
prípadne fotografie s nami podelíte a následne ich sprostredkujeme aj naim èitate¾om.
Z pripravovanej publikácie
PaedDr. Ondreja Valacha
Horné Poitavie
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Novoroèný achový turnaj
achový klub Topo¾èianky
pozýva achistov a priaznivcov
achu na Novoroèný turnaj.
Tentoraz sa z technických
príèin koná v netradiènom termíne 29. 12. 2007 o 9.00 hod
v priestoroch DKS Topo¾èianky.
Veríme, e úèastníci turnaja, tak ako po iné roky tu nájdu
tú správnu atmosféru a odnesú

si príjemné portové aj spoloèenské záitky.

Zábavy v mesiacoch
január - február 2008
19. január 2008 - Krojová zábava, hrá HS FORTE
26. január 2008 - Rodièovská zábava, hrá DJ Kabát
2. február 2008 - Faiangová zábava, hrá HS TROP

Preh¾ad poèasia
za septemebr - november 2007

teplota zráky
September 13,4°C 87,8 mm
Október
9,7 °C 30,5 mm
November 3,7 °C 64,4 mm
Priemerné mesaèné teploty
ako i mnostvo zráok sa v na-

om regióne nevymyká z priemeru. Známa pranostika, e
Martin prichádza na bielom
koni sa za ostatných 20 rokov
potvrdila iba raz, v tomto roku.
Matú abík

archív N

Tradièný deò otvorených dverí
v Národnom rebèíne Topo¾èianky
Národný rebèín Topo¾èianky pozýva irokú verejnos na
Tradièný deò otvorených dverí, ktorý sa uskutoèní dòa 29. decembra 2007 (sobota). Návtevníkov èaká bohatý program s monosou jazdy v saniach resp. v sedle topo¾èianskych koní, ukáky
portovej drezúry, parkúru, záprahov, voltíe, predvedenie plemien
chovaných v Národnom rebèíne, vystúpenie klasickej jazdeckej
koly s lipicanskými rebcami, tvorylka a mnoho iného.
Program:
9.00 hod. Otvorenie múzea chovu koní a jazdiarne
10.00 hod. Verejné tréningy portových koní
10.30 hod. Sane, vozenie na koni
13.00 hod. Slávnostný galaprogram
Parkovanie, obèerstvenie zabezpeèené. Vstup zdarma

Nahliadli sme do matriky
od 7. septembra do 10. decembra

A ete na záver ...

U pä rokov prichádzame
do kadej domácnosti v Topo¾èiankach, aby sme informovali
o dianí v obci. Sme radi, e
obecné zastupite¾stvo so starostom obce majú stále pochopenie pre túto formu komunikácie a v kadoroènom
rozpoète sa nájdu prostriedky
na plné vykrytie nákladov tak,
aby dostala kadá domácnos
výtlaèok zdarma. Pravda, je tu
aj ve¾ký priestor na zlepovanie, preto v budúcom roku sa
pokúsime o zlepenie tlaèe a aj
o diskusiu o problémoch obce.
Verím vak, e to èo robíme je
dobrou vecou. A to by sa nedalo bez ¾udí, ktorí nezitne venujú svoj vo¾ný èas Naim
Topo¾èiankam u takú dlhú dobu. Moja úcta a vïaka patrí èle-

nom redakènej rady pani uèite¾ke Anne Lukáèovej, Evke
Chrapkovej, Andrejke Chrenovej a námu novému redaktorovi Michalovi Èervenému. Za
väèinu uverejnených fotografií ïakujeme Pavlovi Èepèekovi - BEST FOTO, ktoý nám fotografie poskytuje bez nároku
na honorár.
Pred nami je záver roka
2007. Pri plameni vianoènej
sviece sa otvárajú brány due a viac ako inokedy pociujeme potrebu blízkosti jedného ku druhému. Prajeme
vám, nai èitatelia poehnané vianoèné sviatky a astné
vykroèenie do nového roka
2008.
Za kolektív redakènej rady
Roman Kazík

Narodili sa:
Timotej Halèík, rodièia Slavomír Halèík a Katarína Halèíková,
portová 10
Laura Baláová, rodièia Rastislav Balá a Zuzana Baláová, Pod
hájom 5
Linda Maòkovská, rodièia Vladimír Maòkovský a Denisa
Maòkovská, Holeovská 21
Filip abík, rodièia Duan abík a Aneka abíková, Lipová 37
Sobá uzatvorili:
Ing. Karol Kováè a Barbora Hasprová - 21. 9. 2007
Martin Vere a Ing. ¼ubica Grossmanová - 22. 9. 2007
Ing. Vladimír Èulík a Mária Obertová - 22. 9. 2007
Martin Borèin a Katarína K¾uèiarová - 6. 10. 2007
Ing. Jozef Géci a Zuzana Bieliková - 19. 10. 2007
Jozef Benè a Tatiana kulová - 20. 10. 2007
Marek Zlatòanský a Lenka Koneèná - 27. 10. 2007
MUDr. Jozef Kazík a Soòa Durdíková - 27. 10. 2007
Opustili nás:
Tibor Rácz, SNP 2, zomr. 14. 9. 2007 - 66 roèný
Karol Kováè, SNP 3, zomr. 21. 9. 2007 - 69 roèný
Július Mistrík, itavanská 9, zomr. 6. 10. 2007 - 93 roèný
Viliam Németh, Hlavná 53, zomr. 20. 11. 2007 - 63 roèný
- spracované z podkladov matriky -
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