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Sviatok pripadajúci na deò - 5. júl

Jeden z naich najvýznamnejích
cirkevno-národných
sviatkov pripadá na 5. júl. V kalendári je oznaèený ako sviatok
Sv.Cyrila a Sv.Metoda - slovanskí vierozvestovia.
Kto boli títo mui, ktorí vstúpili do naich dejín prínosom,
ktorých si súèasná doba len
ve¾mi málo uvedomuje a ia¾ aj
nedoceòuje.
Nu boli to rodní, pokrvní
bratia, narodení v Grécku
v meste Solún. Ich otec LEV - hlboko veriaci mu zastával v solúnskej upe vysoký vojenský
úrad drungária, zástupcu stratéga - vojvodcu. Ich bohabojná
matka sa menovala MÁRIA.
Obaja rodièia pochádzali zo
vzneeného rodu. Mali sedem
detí. Najstarí syn Michal, reho¾ným menom METOD sa narodil okolo roku 814, zomrel
885. Najmladí z detí Kontantín - reho¾ným menom CYRIL sa
narodil roku 827, zomrel 869,
teda bol medzi nim vekový rozdiel asi 13 rokov. Aká bola ivotná dráha týchto súrodencov? METOD prvé vzdelanie
nadobudol v kolách v Solúne,
právo vytudoval v Kontantínopole - Carihrade. U v mladom veku dosiahol významné
postavenie, bol správcom slovanskej provincie, Byzantskej
ríe na Balkánskom polostrove.
Okolo roku 840 odiiel zo tátnej správy a vstúpil do klátora
na úpätí posvätnej hory Olymp.
Tam sa vzdelával, tudoval
Písmo sväté, teologické spisy
svätých Otcov a snail sa h¾ada
zmysel ivota vo vyích duchovných hodnotách. KONTANTÍN - otec mu zomrel, keï
mal iba 14 rokov. Ujal sa ho cisársky kancelár Theoklist, ktorý sa staral o jeho ïalie vzdelanie a dobrú výchovu. tudoval teológiu a filozofiu. Po
ukonèení túdií bol bibliotekár
patriarchu, potom uèite¾ na cisárskej kole a vládny poradca
pre tátne a cirkevné otázky. Po
politickom prevrate bol zaèas
pustovníkom, neskôr sa odobral za bratom Metodom na horu Olymp. Asi roku 860 boli
obaja bratia vyslaní do Chazarského kaganátu, kde svojím
uèením zasadili semeno kresanskej viery. Na cestách Cha-

zarským kaganátom objavili
pozostatky svätého Klimenta Klementa I. pápea, muèeníka,
ktoré priniesli do Byzancie.
Tieto úspechy ich viedli k rozhodnutiu vráti sa do klátora,
i v ústraní oddávajúc sa rozjímaniu a viere. V roku 862 boli
poverení prípravou posolstva
k ve¾komoravským Slovanom.
A nebola to náhoda, e práve
ich na iados ve¾komoravského knieaa Rastislava cisár
Michal III. poveril takouto dôleitou misiou.
Do mladej slovanskej zeme
prili koncom leta 863 aj so
sprievodom. Na túto misiu sa
starostlivo pripravili. Kontantín
- filozof vytvoril v neuverite¾ne
krátkej dobe slovanské písmo hlaholiku, (jej pokraèovaním je
azbuka). Preloil liturgické texty, evanjeliá a apotolské listy
do staroslovienèiny. Týmto èinom postavil slovanský jazyk
na úroveò vtedajích kultúrnych jazykov v Európe, za aké
boli pokladané gréètina a latinèina. ¼ud prijímal kresanské
uèenie a bohosluby v slovanskom jazyku, èo mu umoòovalo hlbie chápa zmysel mylienok hlásaného slova. Keï si
solúnski bratia uvedomili, e na
Ve¾kej Morave sa slúia ome
rímskeho obradu pod vplyvom
evanjelizácie Bavorov v latinèine, rozhodli sa vïaka svojej dôslednosti a prezieravosti preloi do slovanskej reèi nielen liturgiu byzantskú - východnú,
ale aj liturgiu rímsku - západnú.
Celý ich misijný program vytvoril most k zjednoteniu kresanov
popri napomáhaní uvedomenia si vlastnej národnej a kultúrnej identity. Zaiste toto bol jeden z dôvodov, ktorý priviedol
pápea Jána Pavla II. k rozhodnutiu, e takmer po vye 1100
rokoch od smrti svätcov Cyrila
a Metoda vyhlásil ich za spolupatrónov Európy - stalo sa tak
31. decembra 1980.
Kto stojí za ustanovením dátumu - 5. júl - sviatok slovanských vierozvestov? Je to významná osobnos v naich dejinách: banskobystrický biskup
tefan Moyses nar. 1797, zomr.
1869, prvý predseda Matice
slovenskej. Matica slovenská
bola zaloená pri 1000. výroèí

príchodu naich vierozvestov 4. augusta 1863. tefan
Moyses si zaumienil stanovi
pevný dátum sviatku týchto
svätcov, preto poiadal Svätú
stolicu, aby sa sviatok Cyrila
a Metoda mohol slávi 5. júla.
Kongregácia v Ríme 2. júna
1864 tento jeho návrh potvrdila
a pápe PIUS IX. dal povolenie
oslavy pre tento dátum pre úze-

mie Banskobystrickej diecézy.
V roku 1880 pápe LEV XIII. urèil tento dátum ako sviatok sv.
Cyrila a sv. Metoda pre celú katolícku cirkev.
Ako doslov: ¾achetné srdce biskupa tefana Moyzesa
dotåklo v podveèer 5. júla 1869
- na sviatok naich vierozvestov. I takéto sú CESTY BOIE.
Anna Lukáèová

Kultúrne leto 2006
Nie je to tak dávno, èo som
sa k Vám milí spoluobèania
prihováral v Naich Topo¾èiankach z príleitosti nového
roku 2006. Ani sme sa nenazdali a polovica roka je za nami. Kalendárny rok sa dostáva
do obdobia, ktoré mnohí z nás
majú najradej, pretoe je to
obdobie leta, tepla , prázdnin
a hlavne dovoleniek. Kadý
z nás túi aspoò na urèitý èas
zabudnú na kadodenné starosti a v príjemnom prostredí
èi u pri vode, alebo na horách
naèerpa nové sily na prekonávanie kadodenných problémov.
Pre nás, pracovníkov
Obecného úradu v Topo¾èiankach, pojem leto spájame u
s takou milou tradíciou a to organizáciou kultúrneho leta.
Tak ako aj po minulé roky organizujeme kultúrne leto
v spolupráci s JMF ZOO v SR stredisko Zámok Topo¾èianky,
na ktorého historickom nádvorí sa jednotlivé vystúpenia
uskutoènia.

Oproti minulým rokom
sme sa snaili zmeni áner
prezentovaných súborov a u
popri klasickom folklóre a dychovej hudbe sa Vám predstaví country skupina a tie
cimbalové trio zo Zvolena.
Verím, e toto spestrenie repertoáru kultúrneho leta sa
stretne u Vás s priaznivým
ohlasom. Jednotlivé vystúpenia sa uskutoènia kadú nede¾u popoludní poèas mesiacov júl a august, vstup tak ako
po minulé roky bude zdarma.
Chcem vyui tento priestor a poïakova sa vetkým
sponzorom za finanènú podporu pri organizácii kultúrneho
leta 2006. Verím, e jednotlivé
vystúpenia súborov i sólistov
spríjemnia nede¾né popoludnia nielen naim obèanom, ale
aj návtevníkom Topo¾èianok.
Príïte podpori svojou úèasou
jednotlivé súbory a verte, e
Vá potlesk je pre nich tou najväèou odmenou.
JURAJ MESKO
strosta obce
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Pozvanie pre deti

Vernisá opä v kole
Dòa 31. mája 2006 sa
v priestoroch Z konala u tradièná výstava iackych prác,
ktorá sa po 8 rokoch vrátila tam,
kde zaèínala.Teda do priestorov, kde sa práce tvorili, kde boli deti zasväcované do tajov výtvarného umenia.Pre tento
kolský rok bola vyhlásená celokolská súa na tému KONE.
Porota vybrala zo 150 iackych
prác tie najlepie a udelila 1. 3. miesto v dvoch kategóriách
a sedem ïalích ocenila bez urèenia poradia.
Chcem podotknú, e úloha
poroty bola ne¾ahká, pretoe
svet detskými oèami vie by naozaj originálny a prekrásny.
Vernisá prebiehala v príjemnej

atmosfére, kola bola vyzdobená dielami malých umelcov
a verím, e sa v tejto tradícii bu-

de i naïalej pokraèova.

E.CH.

Rodina - spoloèenstvo lásky
Pod týmto názvom sa dòa
26. mája uskutoènilo stretnutie
s otcom Pavlom Hudákom,
správcom univerzitného pastoraèného centra v Koiciach,
ktorý sa u viac rokov zaoberá
vzahmi medzi mladými ¾uïmi.
Tento rok sa konal u druhý roèník stretnutia Mlados - pú astie.
Program zaèal svätou omou v kostole, poèas ktorej spieval spevokol z Hostia. Potom
sme sa presunuli do kinosály,
kde na úvod vystúpila kapela
Christalinnus z Obýc. V prednáke hovoril o. Hudák pred
publikom zaplneným prevane

mladými ¾uïmi aj zo irokého
okolia, e spoloèenstvo lásky
v rodine sa buduje cez odpustenie a spoloènú obetu, ktorá
¾udí spája. Ïalej porovnával
spoluitie mua a eny v manelstve a bez neho. Venoval sa
aj etapám vyvíjajúceho sa vzahu, kedy je najvhodnejí èas na
h¾adanie ivotného partnera
a ïalím zaujímavým témam.
Prednáku spestril aj konkrétnymi príkladmi zo svojej bohatej
praxe a okorenil humorom. Tu
sú niektoré ohlasy mladých na
toto stretnutie:
Ve¾mi sa mi to páèilo, kadý si mohol odnies nejakú ra-

du do ivota, èi to bol kresan
alebo ateista.
Bolo to geniálne stretnutie,
opä som sa dozvedela nieèo
nové a uitoèné.
Zaujímavá a ve¾mi pouèná
beseda o tom, ako by sme mali i v rodinách a budova ich.
Myslím, e nikto z prítomných nemá na besedu negatívne spomienky ani postrehy.
Na záver stretnutia sme
mohli poloi otázky a na kadú
z nich sme dostali odpoveï.
Rozlúèili sme sa s o. Hudákom
piesòou Aleluja a dúfam, e
o rok sa s ním opä stretneme.
Eva Kurilová

V týchto dòoch sa práve zaèína obdobie dlhooèakávaných letných prázdnin a dovoleniek. Práve
preto by sme chceli oslovi deti
z Topo¾èianok, pre ktoré pripravujeme program na spestrenie prázdnin.
Radi by sme pozvali deti na
pondelkové stretnutia, ktorých náplòou budú striedavo návtevy do
Národného rebèína, ampiòonárne, botanická vychádzka parkom
s odborným výkladom, portové
súae, tvorivé dielne a iný program, ktorý budeme prispôsobova
záujmu detí. Radi by sme zorganizovali aj výlet autobusom do ZOO
Bojnice.
Milí rodièia, ak tieto riadky neèítajú práve vae deti, dajte im prosím vedie, e môu s nami a so
svojimi kamarátmi strávi prázdninové pondelky vdy od 9.30 h v
Obecnej kninici v Topo¾èiankach.
Deti budeme informova o najbliom stretnutí prostredníctvom
obecného rozhlasu a program
pondelkových stretnutí na mesiac
júl a august si môu preèíta aj na
nástenke pri obecnom úrade.
- kultúra -

Hnutie FOKOLÁRE
a Topo¾èianky
Ako si ma¾ovanie vyaduje
plátno, tak kadé slovo potrebuje
ako základ mlèanie.
Chiara Lubichová
Autorkou horeuvedených slov
je zakladate¾ka dnes u celosvetového hnutia - HNUTIA FOKOLÁRE
- Chiara Lubichová. Táto útla, vye
osemdesiatroèná Talianka u poèas druhej svetovej vojny sa nielen
zamý¾ala, ale aj prakticky realizovala pomoc ¾uïom, èi u materiálnu alebo duchovnú, bez oh¾adu na
pôvod, vek alebo vierovyznanie ¾udí. Hovorí: U od poèiatkov HNUTIA FOKOLÁRE sme vdy oceòovali kadý prostriedok, ktorý vytváral spoloèenstvo, uskutoèòoval
jednotu, túto Jeiovu najhlbiu
túbu a cie¾ náho ivota. Poznanie
privádza k láske a láska k jednote.
Medzi nami to vak vyaduje lásku
podobnú tej Jeiovej, ktorý dal
vetko. Lásku nezitnú, protichodnú sebectvu, ktorá neustále vychádza na povrch v naej dui, lásku
èistú ku vetkým, lásku a do konca.
Aj v Topo¾èiankach u nieko¾ko
rokov, dosia¾ v tichosti, funguje
Hnutie fokoláre. Stretávame sa
kadý prvý utorok v mesiaci a spoloène rozmý¾ame, komu v duchu
kresanskej lásky pomôc èi u radou alebo materiálne. Nie raz bola
výsledkom naich dohovorov konkrétna materiálna alebo finanèná
pomoc tam, kde to bolo potrebné.
Radi privítame medzi sebou
ïalích, najmä mladích ¾udí, ktorí
majú záujem pomáha spoluobèanom v duchu kresanskej lásky,
v duchu Jeiovej jednoty medzi
¾uïmi.
(Pokraèovanie v budúcom èísle Naich Topo¾èianok.)
Ing. Mária Bánska
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Zo ivota naej materskej koly
Strom premien
Sekcia environmentálnej výchovy pri M na ul. SNP v spolupráci s Obecným úradom v Topo¾èiankach, Správou Chránenej
krajinnej oblasti Ponitrie so sídlom v Nitre, Krajským osvetovým
strediskom Nitra a Centrom vo¾ného èasu Domino Nitra pripravili 4. Roèník medzinárodnej environmentálnej výstavy detí predkolského
veku
Strom
premien. Dòa 17.mája 2006 sa
M premenila na výstavnú sieò.
Sprievodnými akciami bolo aktivaèné environmentálne divadielko, kreslenie detí okresu Zlaté
Moravce a pútavá fotografická
expozícia Z naej prírody.
Výstava bola osobitá tým, e na
nej boli prezentované práce detí
nielen z Topo¾èianok a okresu
Zlaté Moravce, ale aj detí z Ríma
a Podgorice, ktoré s nami pri
usporiadaní tejto akcie u nieko¾ko rokov spolupracujú. Z okresu
Zlaté Moravce sa na akcii zúèastnili deti z materských kôl obcí
Beladice, Èaradice, Èierne K¾aèany, Hostie, Lovce,Tesárske
Mlyòany, Volkovce, Zlaté Moravce Slneèná, Zlaté Moravce itavské nábreie, Zlaté Moravce
Kalinèiakova, itavany-imková,
Beladice, Chráany. Prezentované boli aj práce detí z nemocniènej materskej koly na pitálskej ulici v Nitre. Hosami podujatia
boli
starosta
obce
Topo¾èianky pán Juraj Mesko, riadite¾ka Krajského osvetového
strediska v Nitre Mgr. Daniela

Gundová, riadite¾ Správy CHKO
Ponitrie Ing. Radimír Siklienka
a zástupkyòa Centra vo¾ného èasu Domino v Nitre Ing. Mária
Harmatová. O úspechu akcie
svedèí vye 300 podpisov v naej
kronike a mnostvo kladných
ohlasov návtevníkov na výstavu.
Získali sme grant
Po nedávnom úspechu a získaní grantu na zakúpenie tyroch
èistièiek a zvlhèovaèov vzduchu
sa podarilo Materskej kole na ul.
SNP znova uspie. Od Nitrianskej
Komunitnej nadácie, Nadácie
EKOPOLIS a Slovnaft a.s. nám
bol udelený grant na výsadbu
stromèekov v areáli M za projekt
pani uèite¾ky Zuzany Siklienkovej
Environmentálna záhrada. Rodièia spolu so svojimi demi vlastnoruène vysadili dreviny tvoriace
základ vznikajúceho prírodného
amfiteátra, ktorý chceme v budúcnosti vybudova. Teíme sa,
e sa nám spoloène darí skrá¾ova areál M na ul. SNP
v Topo¾èiankach.
Nauème pi deti èistú vodu
Pre deti, aj pre nás vetkých
je ve¾mi dôleité, aby sme mali
dostatok tekutín. Najzdravie pre
nae telo je doda mu èistú vodu
bez zbytoèných chemikálií, sladidiel, farbív, ale aj bez dusiènanov,
akých kovov a ïalích zneèisovate¾ov. V dòoch 20.3. 24.3.2006 sme v naej M plnili
s demi a rodièmi projekt
Nauème pi deti èistú vodu,
prostredníctvom
spoloènosti
AQUA trade Slovakia zo Zvolena.

Deti si obohatili záitkovým uèením svoje poznatky, preèo je voda dôleitá, ako môeme vodu
chráni, èo znamená pitný reim.
Nako¾ko sa do projektu zapojilo
21
materských
kôl
na
Slovensku, bolo aké rozhodnú
o celkovom víazovi. Nakoniec sa
výsledok dostavil a naa M získala prvé miesto. Dòa 5.6.2006
bola ocenená zariadením AQUA
III (trojstupòová úprava vody
s odchlórovaním), ktoré bude zabezpeèova pre nae deti kadý
deò zdravú pitnú vodu.
Týdeò detskej radosti
Kadý rok oslavujú nai najmení 1.júna Deò detí. Snaíme
sa im pripravi nevedný deò, ba
celý týdeò. Najèastejie portujeme, súaíme, chodíme do prírody, inokedy putujeme z rozprávky do rozprávky. V tomto roku sme pripravili pre deti
indiánsky týdeò detskej radosti.
Deti si celý týdeò pripravovali indiánske obleèenie, èelenky, náhrdelníky, stavali indiánske obydlia, lovili zvieratá, cvièili sa v mierení ípmi, hrali sa na stopárov.

Zo ivota hornej kôlky
V M na Cintorínskej ulici býva zvykom, e MDD oslavujeme
celý týdeò. Aj toho roku sme od
29. mája do 2. júna pre deti pripravili na kadý deò zaujímavé
akcie.
Pondelok spolu s pani urínovou, uèite¾kou angliètiny v rámci záveru výuèby anglického jazyka sme na kolskej záhrade
pripravili pre deti anglický piknik.
Po òom mali deti kolskú diskotéku.
V utorok nám poèasie neprialo a tak plánované kreslenie na
asfalt pred obecným úradom
sme nahradili návtevou miestnej
kninice, kde si deti okrem rozprávkových kníh pozreli kreslenú
rozprávku O udatnom kuriatku.
V stredu nala teta Estika na
povale starú mapu, ktorú doniesla deom ukáza. Zvedavé deti
mapu poriadne prezreli, aby zistili, èo sa kde ukrýva. A pretoe
fantázia detí nemá hraníc, vymysleli si príbeh o zbojníkovi, ktorý tu kedysi il a do mapy si zaznaèil miesto v parku, kde si skryl
svoj poklad. Deti sa rozhodli, e
sa ten poklad vyberieme h¾ada.
Zadná strana mapy obsahovala

rôzne indície, ktoré nás doviedli
a do parku, tam sme sa zorientovali a spoloènými silami sa nám
podarilo dosta na urèené miesto. Rados deti nemala konca kraja, keï sa im nakoniec zbojníkov
poklad podarilo nájs. Na spiatoènej ceste sa nateené deti nezabudli vetkým okoloidúcim pochváli nájdeným pokladom.
Vo tvrtok sme vyuili ná
kolský dvor a záhradu, ktoré sa
zmenili na rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov. Do
M zavítalo sedem trpaslíkov,
ktorí
sa
pokúali
prebra
Snehulienku a prili poprosi deti
o pomoc. Samozrejme cesta
k Snehulienke nebola celkom
jednoduchá a deti pri nej dokázali, e sú portovo zdatné, ikovné a ve¾a toho vedia. A ako to
u býva v kadej rozprávke aj v tej
naej sa Snehulienka prebrala
a za vyslobodenie deti na záhrade odmenila.
V piatok sme sa vybrali autobusom na výlet do bábkového divadla v Nitre. Za veselého spevu
sme ani nezbadali a boli sme na
mieste. Divadelné predstavenie
V èiernom klobúku deti zaujalo

aj preto, e sa doòho mohli aktívne zapoji. Po skonèení predstavenia naa cesta viedla pod nitriansky hrad, kde sa deti vyantili vo ve¾kom labyrinte, ktorý hravo
zvládli a páèili sa im aj ivé domáce a lesné zvieratká.
A e sa celý týdeò vydaril
a deom páèil, na tom majú zásluhu tak pani Brandtová a Chrenová z OcÚ, iaci 8.A triedy Z
Topo¾èianky, pán Èepèek z firmy
BEST-FOTO Zl. Moravce, ako aj
SD-Jednota Topo¾èianky, ktorí
nám poskytli pomoc, za ktorú im
ïakujeme.
Po ukonèení tohto veselého
týdòa nás èakajú ïalie dve tradièné akcie.
Tou prvou je koncoroèné
VYRAÏOVANIE PREDKOLÁKOV
spojené s rozprávkovou záhradou a opekaèkou za prítomnosti
a aktívnej pomoci rodièov.
Budúci koláci sa vak najviac teia na INDIÁNSKU NOC
strávenú v M. V tento deò je zvykom, e rodièia privedú deti do
M v trochu netradiènom èase
o 18:00 hod. a prídu po ne a nasledujúci deò popoludní. Poèas
veèera si deti vyberú indiánske

Celá príprava a oslava vyvrcholila 1.júna. Deti sa poobliekali za indiánov, nama¾ovali si tváre, rozostavali v triede stany a vigvami.
Niektorí varili na ohnisku, iní lovili zvieratá, cvièili kone, ïalí stráili osadu. Vetci si vymysleli indiánske
mená,
nechýbal
Winnetou, Ribana, Orlie pierko
atï. Zoznámili sa so ivotom indiánov, ich radosami i starosami. Rodièia deom pripravili obèerstvenie, pochutili si na ovocí
a bylinkovom èaji. ikovnos, obratnos a silu si zmerali v portových súaiach indiánov, za èo
dostali medailu. Celá oslava a súaenie vyvrcholilo pri ohnisku,
kde symbolicky vyfajèili fajku
mieru a zaspievali si winnetovku. Indiánsky pokrik sa ozýval
celou Materskou kolou na ulici
SNP è. 3. Záitky kreslili, ma¾ovali, modelovali a rozprávali o nich
svojim rodièom. Najviac sa im páèilo popoludòajie oddychovanie
v stanoch a vigvamoch.
Kolektív M SNP
v Topo¾èiankach
mená, sami si vyrobia èelenky
a iné doplnky. Plnia rôzne indiánske úlohy, kde môu dokáza
svoju ikovnos, obratnos, rýchlos, samostatnos a odvahu, za
ktoré získavajú perá do èeleniek.
Úloha odvahy sa plní a neskoro
veèer. Napriek tomu, e je vtedy
u tma, deti sa jej odváne a bez
strachu zhostia. Celkom pred zaspaním nechýba indiánska rozprávka na dobrú noc a pusa od
pani uèiteliek za mamièky.
Vèasráno, len èo sa rozvidnie sú
vetky deti vyspaté a èakajú tetu
Estiku, ktorá im prinesie na raòajky jogurt a èerstvé roky. Po rannej hygiene vítajú svojich prichádzajúcich mladích kamarátov,
aby im vetky záitky porozprávali.
Takýto býva posledný mesiac
v kolskom roku v materskej kole na Cintorínskej ulici. Vetky akcie v rámci k. roka máme zdokumentované na VHS a DVD nosièoch.
A èo doda na záver?
Vetkým deom prajeme ve¾a
zdravia, príjemné preitie prázdnin a ve¾a krásnych letných záitkov.
Adriana Fialová
riadite¾ka M
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320 rokov Mariánskej púte
Blíi sa 16. júl - sviatok KAPULIARSKEJ P. MÁRIE. Tohoto
roku pripadá na nede¾u. Budeme úèastníkmi mariánskej púte,
ktorá sa bude kona 320-ty raz.
Keïe je to okrúhle jubileum, pripomenieme si niektoré významné dátumy a okolnosti týkajúce sa tejto naej vzácnej tradície. V prvom rade je potrebné si uvedomi, aká historická epocha a ktoré osobnosti mali podiel na jej vzniku.
Dátum 16. júl 1686 je deò, kedy pápe INOCENT XI. vyhovel
iadosti biskupa JURAJA SEÈÉNIHO. Podnet k uvedenej iadosti dala naa ¾achtièná ALBETA RÁKOCZYOVÁERDODYOVÁ. Jej základná poiadavka bola - získa povolenie
zaloi v Topo¾èiankach KARMELITÁNSKE BRATSTVO. Èo ju
viedlo k tomuto výnimoènému rozhodnutiu? Boli to vtedajie aké a neznesite¾né pomery.
Bola to u takmer 150-roèná okupácia náho územia
Turkami. Trvala od bitky pri MOHÁÈI - 29.augusta 1526 a do
12.septembra 1683.
V tento deò vyvrcholila bitka pri Viedni. Bitku po diplomatickej stránke pripravoval arcibiskup - uhorský primas - rodák z blízkych Slepèian

JURAJ SELEPÈÉNY - POHRONEC. Pri Viedni sa stretli dve
ve¾ké armády : dvestotisícová turecká - mohamedánska armáda, na èele ktorej stál ve¾kovezír KARA MUSTAFA (v tej bitke padol) a na èele kresanských európskych vojsk stál po¾ský krá¾
JÁN III. SOBIESKY, ktorého armáda bola podstatne menia.
Kresanské vojská Turkov porazili urèite za pomoci P.MÁRIE. Deò
víazstva kresanských vojsk nad Turkami - 12.september - pápe Inocent XI. vyhlásil za sviatok najsvätejieho mena Márie.
Pre Topo¾èianky povolil zaloenie Karmelitánskeho zdruenia laickych veriacich, povolil kona mariánsku pú najbliiu nede¾u
k sviatku kapuliarskej P. Márie a poslal do Topo¾èianok milostný obraz, pre ktorý Albeta pripravila dôstojné miesto v zámockej kaplnke. V tom èase miestny kostol stál v priestoroch pred
prieèelím katie¾a.
Dali ho postavi topo¾èianski páni v r.1342 a slúil a do r.
1779. Bol zasvätený Sv. Anne. Tak teda pú sa konala v uvedených priestoroch 93 rokov. Konsekráciou súèasného kostola Sv.
Kataríny Alexandrijskej - 26.X.1779, ktorý dali postavi bratia: gróf
Karol Keglevich a biskup igmund Keglevich, prenieslo sa konanie púte do dnených priestorov kostola a jeho okolia. Sem
prichádzajú pútnici u 227 rokov.
Pamiatkou na poèiatky púte je kadoroèný návrat do zámockej kaplnky, ktorá bola pútnikom k dispozícii s výnimkou rokov 1951-1990, keï slúila ako sklad. Z podnetu dôst. p. kanonika Emila Scheimera bola opä vysvätená J.E. arcibiskupom
Jánom Sokolom 12.mája 1990.
Odvtedy sobotný program púte je oficiálne prepojený obradmi: kostol, kalvária, zámocká kaplnka a Eucharistické poehnanie z balkóna Zámku.
Ak budeme tam prítomní pri nastávajúcom jubileu, spomeòme si modlitbou na vetkých, ktorí sa prièinili o tento vzácny dar,
ktorý vlastníme - by miestom, kde u státisíce pútnikov pozdravilo kapuliarsku matièku.
Anna Lukáèová
Poïakovanie za spoluprácu
Dòom 1. júla 2006 odchádza od nás na svoje nové pôsobisko dp.
kaplán Michal tefánik. Na stránkach Naich Topo¾èianok sa
k nám prihováral svojím slovom povzbudzujúcim ducha. Touto
cestou mu redakcia Naich Topo¾èianok ïakuje za spoluprácu.
Prajeme mu pevné zdravie a tvorivého ducha v jeho ïalej práci.
R. Kazík, vedúci redaktor

Blaený èlovek, ktorému
ty pomáha, keï sa chystá na
svätú pú.
(alm 84,6)
V tomto období budeme
v Topo¾èiankach èastejie poèu vo svojom okolí slová pú,
jubilejná pú, príprava na pú,
pozvanie na pú. Preèo?
Pretoe o pár dní 12. - 16. júla
2006 sa tu v Topo¾èiankach zaène jubilejná 320 pú k Panne
Márii kapuliarskej.
A èo je to vlastne tá pú - putovanie? Pú je prejavom ¾udovej zbonosti, úzko spojeným
s pútnickým kostolom a tvorí
neodmyslite¾nú zloku jej ivota: pútnik potrebuje pútnický
kostol a pútnický kostol potrebuje pútnika.
U v Starom zákone vynikajú svojím náboenským symbolizmom putovania Abraháma, Izáka a Jakuba do Sichemu, de Betelu a do Mamre, kde
sa im Boh zjavil a zaviazal sa im
da zas¾úbenú zem. Pre izraelský národ, ktorý vyiel
z Egypta, Sinaj - vrch, kde sa
zjavil Boh Mojiovi, stal sa posvätným miestom a celý prechod cez pú mal pre Izrael význam dlhej púte do zas¾úbenej
svätej zeme: púte poehnanej
Bohom, ktorý v arche a vo svätostánku kráèal so svojím ¾udom, viedol ho a chránil.
Jeruzalem, ktorý sa stal sídlom
chrámu a archy zmluvy, sa stal
mestom - svätyòou Izraela, cie¾om vytúenej svätej púte
v pravom zmysle slova, po ktorej pútnik kráèa do domu
Boieho s radostným plesaním
a s piesòou ïakovnou uprostred zástupov sláviacich sviatky (alm 42, 5), aby sa objavil
v jeho prítomnosti.
Trikrát v roku sa musel kadý mu Izraela ukáza pred
Pánom, to znamená putova
do jeruzalemského chrámu.
A vieme, e podobne to robila
aj Jeiova rodina, keï prila
do Jeruzalema slávi Ve¾kú noc.
Tie aj poèas verejného ivota
Jei chodil do Jeruzalema ako
pútnik a v tomto meste aj dovàil svoje pozemské putovanie.
A odvtedy, èo Jei preiel
z tohto sveta k svojmu Otcovi,
pre jeho uèeníkov u neexistuje nijaké záväzné putovanie,
ktoré musel robi izraelský mu,
pretoe celý ich ivot je cestou
k nebeskej svätyni a sama
Cirkev vie, e je pútnikom na
zemi. Ale predsa vak Cirkev
pre ve¾mi ve¾ký duchovný význam a hodnotu putovania nielen e zachováva túto formu
zbonosti, ale k nej poèas stároèí neustále povzbudzovala.

Pretoe kadá pú kdeko¾vek
na svete, aj tu u nás v Topo¾èiankach, má ve¾ký význam a aj
nieko¾ko rozmerov. Prvým rozmerom je, e putovanie pútnikov je podobenstvom cesty
k nebeskému krá¾ovstvu - cez
ivotnú pú sa dostávame ku
skutoènej zas¾úbenej zemi - do
neba. Druhým rozmerom je
rozmer pokánia - pú je aj cesta obrátenia. Pútnik prekoná
etapu, ktorá sa tiahne od uvedomenia si vlastného hriechu
a pút, ktoré ho viau k neuitoèným veciam k pochopeniu
hlbokého zmyslu ivota. Ale
najväèí rozmer je rozmer eucharistický. Pútnik sa vydá na
putovanie, aby sa stretol so ivým Bohom, aby bol v jeho prítomnosti a otvoril mu svoje srdce.
Z tohto dôvodu prídu k nám
mnohí pútnici zo irokého okolia, mnohí známi, aby prili poprosi o pomoc v akostiach
Vemohúceho Boha, aby sa
prili duchovne posilni a to
práve cez nau nebeskú matku
Pannu Máriu. Prídu na pútnické
miesto, aby sa s dôverou utiekali k Márii, aby im pomáhala
v núdzi, vyslobodzovala z kadého nebezpeèenstva, ochraòovala v akostiach, prihovárala sa u Boha za zdravie tela
i due. Prídu, aby tu u nás
v Topo¾èiankach, na príhovor
Panny Márie kapuliarskej pocítili jej ochranu a poïakovali za
vetky dary a milosti, ktoré poèas uplynulého roka získali na
jej príhovor od Boha. Prídu, aby
si oèistili srdce a prijali do svojho èistého srdca ivého Boha.
A èo my, obyvatelia
Topo¾èianok, ako my máme putova? Nu naou púou nemusí by nejaká prekonaná vzdialenos a námaha, ale okrem duchovných
dobier,
ktoré
môeme pri naej púti získa to
môe by napríklad, e sa zapojíme do príprav, budeme
ochotní pomáha pútnikom,
modli sa za nich, pomôeme
pri organizovaní púte. Toto bude naa symbolická pú - putovanie, ak dokáeme starosti
s prípravou a priebehom púte
obetova Bohu skrze kapuliarsku Pannu Máriu.
Preto vetci sme pozvaní,
kadý svojím spôsobom, èi u
ako pútnici alebo ako obyvatelia Topo¾èianok, putova  ku
Márii, milej Matièke, aby sme
si cez òu vyprosili od Boha
mnohé milosti pre ná ivot.
Nech i tohtoroèná jubilejná pú
prinesie pre kadého pútnika
dobré duchovné ovocie.
Mgr. Michal tefánik,
kaplán
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Zo spomienok vdp. kanonika Emila Scheimera
Milí priatelia moji,
èosi, kamsi budeme si s detinskou láskou a srdeènosou
nôti ku Márii, ku milej matièke.
Slzou radosti a povïaku zarosí
sa nám zrak, nu venujme nieko¾ko mylienok, ako vyzerá minulos a história náho kapuliarskeho bratstva.
Sme vïaèní Albete Rákoczyovej, e splnila svoj s¾ub: Keï
Pán Boh dopomôe k víazstvu
v boji za mohamedánskeho
ohrozenia kresanskej Európe,
vykoná pú do Sv. zeme.
Kresanské vojská pod vedením
po¾ského krá¾a Jána Sobieskeho v boji pri Viedni zvíazili.
Kapituláciu mohamedánskeho vojska a víazstvo kresanského vojska zjednával arcibiskup Juraj Selepèéni, rodák
z blízkych Slepèan, ktorý ovládal aj reè Turkov - v roku 1683
pri Viedni. Albeta Rákoczyová
svoj s¾ub splnila, Sv. zem navtívila, poputovala do Nazaretu,
Betlehema, Jeruzalema, porozjímala si, pomodlila sa a Pánu
Bohu sa poïakovala, keï sa
splnila jej túba: pomodli sa aj
na posvätnom Karmeli, kde
v modlitbách a pôstoch zdriaval sa v jaskyni prorok Eliá.
Jaskyòa je zachovalá, nad òou
je bazilika. Túil som i ja ma tam
svätú omu, no pri mekaní náho autobusu predila nás pú
Francúzov, potom miesto Karmelu mal som sv. omu v Nazarete. Albeta sa neuspokojila
len s návtevou, ale od tamojieho generálneho predstaveného vyiadala si písomné povolenie zaloi Bratstvo sv. kapuliara v Topo¾èiankach.
Èo iadala dosiahla, ale musela iados predostrie aj na
Arcibiskupstve v Ostrihome.
Arcibiskup Juraj Selepèéni posunul overenú iados do Ríma
Sv. Otcovi Inocentovi XI. Pápe
Inocent XI. poiadavke vyhovel
a zároveò poveril ostrihomského arcibiskupa zaloi Bratstvo
sv. kapuliara v Topo¾èiankach.
Arcibiskup Juraj Selepèéni
Bratstvo sv. kapuliara v roku
1686 zaloil a zaumienil si, e
kadoroène na sviatok Panny
Márie kapuliarskej bude chodieva do Topo¾èianok. Deväkrát tu bol a keï sa desiatykrát
chystal, náhle zomrel.
Jeho nástupcovia sem radi
chodievali. Po rozpade Uhorska
a vytvorení ÈSR bola vytvorená
Apotolská
administratúra
v Trnave. Na pú do Topo¾èianok
rád chodieval ná milý pán biskup Msgr. Dr. Ambróz Lazík, po
òom sa stal nástupcom Msgr.
arcibiskup Dr. Július Gábri.
Keï som ho prosil, aby na
nás nezabudol, on na to jedno-

ducho odpovedal: Chodil som
na pú do Topo¾èianok od detstva, ve¾mi rád budem chodieva ïalej, kým mi Pán Boh dá
zdravie. Takto vyzerá minulos.
S Turkami bojova nemusíme,
ale zákernejí nepriatelia púte
nechýbali a nechýbajú.
Bývalému reimu niè tak na
srdci nelealo, ako likvidácia
púte a likvidácia náboenstva
v kole. Aké problémy mávali rodièia pri prihlasovaní svojich
detí na náboenstvo, na to u
skoro zabúdame. Nikde sa Vám
diea nedostane, my v naich
kolách pestujeme vedecký
svetonázor a vy chcete diea núti na náboenstvo tmárov? Vy
sa s nimi dokonca doma modlíte? Vy im venujete iba tmárstvo,
my im podávame to, èo je vedecky vetko zdôvodnené a vy
ich eniete do kostola. Nebohý
reim im poskytoval v nedele
a sviatky výlety, zájazdy a nadovetko v tom èase, keï mali ís
na sv. omu, èo je naa kresanská povinnos. Podnikali
vetko, aby z naich detí vychovali ateistov, nihilistov. Veï vieme vetci, e Cti otca svojho
i matku svoju, Nezabije,
Nepokradne, zachovaj si srdce èisté, to sa ani v ÈSZM nepreberalo. Aj ja ako kòaz bol
som aj za nebohého reimu
astný, keï som mával okolo
seba aj vye 300 detí. Vïaka statoèným rodièom! Pán Boh im to
iste odmení.
Ja som tie v ivote jednu
hodinu náboenstva nevymekal. O problémoch s plánovaným zlikvidovaním púte, to som
viac menej zápasil iba ja, ako farár. Ten dialóg s okresným tajomníkom vyzeral aj takto:  My
vieme, preèo voláte na pú biskupa, to je pre Vás magnet. Ja
nevolám, od roku 1686 je to povinnos ostrihomských arcibiskupov, potom trnavských biskupov. Aby biskup prís nemohol,
svetská vrchnos to zariadila
a birmovku nariadila v Tekovských Nemciach. Pán biskup
Gábri ma zavolal do Trnavy
a poaloval sa: Èo teraz robi ?
Excelencia, birmovka má prednos, to je sviatos. O pú sa postaráme: poprosím p.profesora
Msgr. Joka Vrableca, ten nás
vytiahne z blata. Pán profesor sa
do èerveného vytiahol a on, ako
profesor Homiletiky mal rados,
keï videl pred sebou ten nieko¾kotisícový zástup pútnikov
a my sme mali rados z jeho elegantnej kázne. Naplánované
bolo: nebude voda. Dozvedel
som sa to skôr a nae eny som
poprosil: Pán Jei nám káe:
Bol som smädný a dali ste mi
pi. Prosím Vás, poèkajte a keï

pôjdu pútnici z kostola, dajte im
pi. Nae dobré eny ponúkali
pútnikom nielen vodu, ale aj limonádu. Svätská vrchnos zariadila, e prili na pú komedianti s príkazom: poèas púte
nech majú vetci monos zabavi sa, kolotoè s hudbou nech
je k dispozícii.
Nechcel som u vyjednáva
s tajomníkom, iel som za komediantmi a pästokorún som
im dal a poprosil, aby sa im nieèo pokazilo, aby sv. oma bola neruená. Podarilo sa nám
a podarilo sa aj komediantom.
Preiel rok a prekáka bola: do
Topo¾èianok chodia nielen pútnici, ale aj inoveriaci i neveriaci.
To vyruuje, keï biskupa poèu
aj na námestí. Pán tajomník,
keï biskup hovorí, to vyruuje
a keï kokár po uliciach reve, to
nikoho navyruuje? Zakazovali
naim hudobníkom na sv. omi
hra. No oni poèúvali viac Boha
ako ¾udí a na púti nechýbali a my
sme s naou hudbou veselie
spievali. Dostal som predvolanie na ministerstvo. Prednosta
reval na mòa : To u takto nejde! Tam chodí viac ¾udí a môe

sa nieèo sta ! Viac ? Pán prednosta prosím Vás na budúci rok
bude nás aj viac, prosím príïte
aj vy ! Priiel, ale nielen súdruh
prednosta, ale aj ïalí traja.
Pán kanonik, nehnevajte sa,
prili sme aj my.  Ale prosím
Vás preèo by som sa hneval ?
Do Betlehema prili traja a boli
vítaní, aj vy ste prili s p. prednostom traja, pekne Vás vítam
Privítal som ich, pohostil som
ich a zaiel som ku kostolu a okr.
tajomník u sliedil, èi nespovedajú aj iní, èo namajú t. súhlas.
Keï som sa vrátil na faru, vytkol
som súdruhovi prednostovi:
povedzte prosím tým chumajom, èo okolo kostola chodia,
ruky majú vo vreckách a semtam fajèia, potom kadý pútnik
vie, e je to eteB. e autá sledovali a èísla áut si starostlivo
písali, na to sa iste mnohí pamätáte. Moderný a zákernejí
nepriate¾ je ¾ahostajnos. Tak si
zapamätajme: A nielen spieva
Dedièstvo otcov zachovaj nám
Pane, ale keï budeme svedomite zachováva Boie prikázania, potom si s väèím elánom
zaspievame aj Ku Márii, ku milej
Matièke.
Kanonik Emil Scheimer

1686-2006 - KU MÁRII, KU MILEJ MATIÈKE...

Rímskokatolícky farský úrad v Topo¾èiankach pozýva
Boie deti na tohtoroènú jubilejnú 320. kapuliarsku pú
12.-16. júla 2006
Program:
Tríduum pred púou (trojdòová duchovná príprava)
Streda 12. júla 2006
18:00 hod. Sv. oma - Jozef, jej manel, bol èlovek spravodlivý - úloha
otca v rodine (Mons. Dominik Tóth, Bratislavsko-trnavský emeritný biskup)
tvrtok 13. júla 2006
18:00 hod. Sv. oma - Èím som si zaslúila, e matka môjho Pána prichádza ku mne? - úloha matky v rodine (Mons. ThLic. Marián Gavenda)
Po sv. omi beseda na tému: Cirkev na piatich kontinentoch (Kultúrny
dom Topo¾èianky)
Piatok 14. júla 2006
18:00 hod. Sv. oma - Tvoje pokolenie poliape hadovi hlavu - úloha
detí v rodine (ThDr. Ing. Anton Solèiansky, PhD.)
Sobota 15. júla 2006
od 15:00 hod. Sviatos zmierenia
15:30 hod. Sv. oma (novokòazi Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy)
16:30 hod. Kríová cesta pre maïarských pútnikov
17:30 hod. Prijatie do kapuliara (pri kríi pod lipou)
18:00 hod. Kríová cesta pre slovenských pútnikov pod vedením seminaristov
Sv. oma pre maïarských pútnikov v kostole (Mgr. Ladislav ranko)
19:00 hod. Prijatie do kapuliara (pri kríi pod lipou)
20:00 hod. Koncelebrovaná sv. oma na Kalvárii
(hlavný celebrant J. Exc. Mons. Jozef Koukl, litomìøický emeritný biskup). Po sv. omi: svieèkový sprievod do kaplnky v zámku. Litánie
v zámku
Slávnostné eucharistické poehnanie z balkóna Zámku
Mládenícky program na Kalvárii
24:00 hod. Sv. oma pre mladých na Kalvárii (Mgr. Michal tefánik)
Nede¾a 16. júla 2006
5:30 hod. Sv. oma pre slovenských pútnikov v kostole
6:00 hod. Sv. oma pre maïarských pútnikov v zámockej kaplnke
(Mgr. Igor Píseèný)
7:00 hod. Sv. oma pre slovenských pútnikov v kostole (ThLic. Daniel
Dian)
8:30 hod. Slávnostná sv. oma pre maïarských pútnikov v kostole
9:30 hod. Prijatie do kapuliara (pri kríi pod lipou)
10:30 hod. Slávnostná koncelebrovaná sv. oma na Kalvárii
s prítomnými otcami biskupmi
16:00 hod. Hodinky ku kapuliarskej P. Márii (v kostole)
Vetkých pútnikov s radosou oèakávame!
RKFÚ Topo¾èianky
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Svadba - svadobná hostina a muzika
Svadobný sprievod od kostola preiel obcou - cie¾om bol rodièovský dom mladuchy.Pri
vchode do dvora u èakali kuchárky s pohárom medu - symbol medových týdòov a nerozluènosti. Slova sa ujal starejí zo
eníchovej strany. Uviedol mladých do svadobného domu a vyzval vetkých k prípitku so slovami: Tak, nech sa im v manelstve
dobre darí, aby sa celý ivot, ako
dnes radi mali, vzájomne si vo
vetkom pomáhali a èím skôr
malého potomka pestovali.
Potom sa hostia usadili, novomanelia za vrch stola, avak
pred nimi bol iba jeden tanier.
Nasledovala svadobná hostina,
ktorá tvorila viacero chodov.
Starejí ju zaèal spoloènou modlitbou. Ku kadému chodu jedla
bola príleitostná, èasto vtipná
riekanka. Prvým jedlom bola výborná, výdatná svadobná slepaèia polievka, nasledovala varená
sliepka, kapusta na viacero spôsobov, údenina s chrenom, hurky, rôzne omáèky a prvotriedny
domáci chlieb. Hostina sa pretiahla do olovrantov - kedy mladý za odvádza mladú nevestu
so sprievodom do domu svojich
rodièov. Pri tom sa spievali dojímavé
rozlúèkové
piesne.
Zoradený sprievod iiel dedinou
za doprovodu hudby. Pri vchode
do domu mladého zaa opä sa
ujal slova starejí uvedením mladých, predstavením a privítaním

nevesty. Rodièia poehnali novomanelov. Súèasne na dvore
hrala hudba a úèastníci sprievodu sa roztancovali. Kuchárky ponúkali koláèe hosom, prizerajúcim deom i dospelým, ktorých
bol vdy dostatok. Keï sa vetci
svadobania usadili, pokraèovala
hostina. Obsluhu mali na starosti drubovia. Jedlo sa a popíjalo,
spievalo a tancovalo. V priebehu
hostenia prili eny z nevestinho
domu s výslukou pre hosov
zo strany nevesty. Pridali sa
k nim viacerí svadobania a tomuto podujatiu sa hovorilo e
idú na kodu. Teda potravín muselo by pripravené dostatok,
aby svadobní rodièia neutrpeli
hanbu.
Prichádzali
tie
Makary a Cigánka s deckom - ktorému h¾adala otca.
O zábavu bolo postarané i týmto
spôsobom. Veèer okolo deviatej
hodiny sa celá spoloènos pobrala na svadobnú muziku do
miestnej krèmy. Úèastníkmi
okrem svadobanov boli i diváci hlavne eny z dediny, ktoré kritickým okom vetko postrehli,
posúdili a sledovali aj perspektívu vzniku nových párov - nádejných snúbencov.
Po návrate z muziky sa mladuche obradne skladala z hlavy
parta. eny jej zaloili na hlavu
èepiec - znak vydatej eny.
Okolo tohto obradu sa spievali
krásne príleitostné piesne.
Hlavná kuchárka na svadbe sa

zvidite¾nila nielen kvalitnými jedlam, ale aj vyberaním podpory na
obarenú ruku - finanènú zbierku robil druba na ve¾kú varechu.
Nad ránom rozradostení svadobania za spevu priliehavých
piesní, obdarení výslukou sa
rozchádzali domov. Nasledujúci
deò sa nevesta so svojím venom
preváala k svokrovcom. Výbava
sa preváala na voze ahanom
koòmi. Nevesta do novej domácnosti si spravidla priniesla
skriòu, truhlice, krásne vytkávané vankúe a periny, plachty vetko na voze vidite¾ne rozloené. Túto parádu vystavenú oèiam
celej dediny doprevádzali druice a iroká. Mladucha s výbavou v dome svojho manela bola obradne prijatá. A zaèal kadodenný tvrdý ivot. Mladá ena
zapadla do kolobehu robôt a povinností, ktorých v naich ro¾níckych rodinách bolo a nad hlavu.
Èasto si aj poplakala, kým si nezvykla - nae prababky iste svojim pravnukom ete èosi zo svojich záitkov dopovedia...
Z podkladov F. Beòua
spracovala A. Lukáèová
Ospravedlòujeme sa èitate¾om novín Nae Topo¾èianky
èíslo 2/2006. Nadpis Svadba obdobie medzi pytaèkami a sobáom bol nedopatrením zamenený. Oprava: Svadba - sobáne
obrady a zvyky.

III. roèník výstavy vín v Topo¾èiankach
V dòoch 22. - 23.4.2006 Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Topo¾èiankach a obec Topo¾èianky organizovali III.roèník výstavy a degustácie vín. Po 12 roènej prestávke základná organizácia, ktorej èlenmi sú aj
vinohradníci sa rozhodla oivi túto tradíciu.
Závereèné hodnotenie výstavy potvrdilo, e to
bolo správne rozhodnutie. Vinohradníctvo
v Topo¾èiankach má svoju bohatú históriu a prítomnos ukazuje, e úspene pretrváva.
Vinohradníci, vinári a priatelia dobrého vína
poznajú charakteristické odrodové vlastnosti vín,
vedia oceni harmóniu jeho vône a chuti. Èo je nemenej dôleité, u v òom nevidia iba alkoholický
nápoj ale s kvalitou vína rastie aj samotná kultúra
pitia. Aj touto výstavou a výsledkami degustácie
vinohradníci Topo¾èianok a irokého okolia so svojimi vzorkami dokázali, e ich vína sú kvalitné.
Èlenovia odbornej degustaènej komisie
s predsedom komisie Ing. Petrom Porubským
vyhodnotili 92 predloených vzoriek. Výsledky
hodnotenia vystavovaných vzoriek:
ampión výstavy za odrodu Pesecká leánka
sa stal p. Bujalko Ján, Horný Oháj
Zlatú medailu - 1. miesto za odrodu Alibernet
získal Ing. Beòo Michal, Topo¾èianky
Zlatú medailu - 1. miesto za odrodu Devín získal Dudá Frantiek, Horný Oháj
Zlatú medailu - 2. miesto za odrodu Veltlín zelený získal Benèek Ján, Topo¾èianky
Zlatú medailu - 2. miesto za odrodu Cabernet

Sauvignon získal Bugár Frantiek, Ve¾ká Maòa
Zlatú medailu - 3. miesto za odrodu Cabernet
Sauvignon získal Ing. Beòo Michal, Topo¾èianky
Zlatú medailu - 3. miesto za odrodu Pálava
získal Ing. Raffaj Jozef, Topo¾èianky
Zlatú medailu - 3. miesto za odrodu Alibernet
získal Národný rebèín Topo¾èianky
Odborná degustaèná komisia ocenila striebornou medailou 16 vzoriek, z toho vinohradníci
Topo¾èianok získali 9 strieborných medailí.
Bronzovou medailou bolo ocenených 44 vzoriek
a domáci vinohradníci z toho získali 25 bronzových medailí.
Celkovo sa III. roèníka výstavy zúèastnilo 51
vystavovate¾ov s 92 vzorkami. Z Topo¾èianok vystavovalo 21 vinohradníkov s 38 vzorkami vín.
Organizaèný výbor ïakuje vetkým, ktorí sa
zúèastnili degustácie vín so svojimi vzorkami,
ako i vetkým návtevníkom výstavy.
Radi by sme poïakovali odbornej degustaènej komisii za prácu pri posudzovaní jednotlivých
vzoriek.
Ïakujeme Obecnúmu úradu v Topo¾èiankach za spoluprácu pri spoluorganizovaní výstavy. Vám, ktorí ste sa podielali na dobrom zabezpeèení a organizácii III. roèníka výstavy vín
v Topo¾èiankach patrí nae poïakovanie. Veríme,
e IV. roèníka výstavy vín sa zúèastnia viacerí vinohradníci z Topo¾èianok a dokáu, e vína
z Topo¾èianok sú naozaj kvalitnou konkurenciou.
Za organizaèný výbor Toman Miroslav

Celotátna výstava
mladých králikov

Váení spoluobèania, ZO
SZCH v Topo¾èiankach sa Vám prihovára prostredníctvom Topo¾èianskych novín. Naa organizácia
vznikla v roku 1960. Dovtedy boli
nai chovatelia organizovaní v Zlatých Moravciach a preto sa rozhodli zaloi organizáciu v naej
obci. Boli to nasledovní chovatelia
Valentín Chren, pán uèite¾ Ján
Svitok, ïalej to bol Ján urda, ktorý mal dlhodobé skúsenosti s chovom èeských strakáèov a bol i èlenom chovate¾ov v Èeskej republike. Postupne sa pridali Tibor
Biringer zo Slepèian, Adam Beòu,
riadite¾ t. lesov Ambroz a Ferdinand Hruka. O rok sa do topo¾èianskej ZO pripojili aj chovatelia
z Hostia p. Králik, Horváth a útor.
V roku 1970 sa organizácia rozrástla o ïalích èlenov - Ernest
Vítek, Michal Mráz st. a ml., Pavol
Èepèek so synom, Karol Lakti,
Karol Rafaj, Gejza Furda a Pavol
Haspra.
Zaèali sa poriada výstavy
a chovate¾ské burzy. Výstavy sa poriadali pravidelne v júli na pú.
Potom prila doba, keï výstavy na
pú boli zakázané bývalým tajomníkom OV KSS a nám iný termín nevyhovoval kvôli návtevnosti. Po
tomto rozhodnutí prila ïalia neèakaná zmena zruením elezniènej dopravy do Topo¾èianok. Výstavy mali u svoju tradíciu a tak pravidelní vystavovatelia boli dos
sklamaní, e nemôu v Topo¾èiankach vystavova. V nasledujúcom
období pristúpili ïalí èlenovia Ján
Dubaj so synom a Jozef Baèík.
Zaèalo sa obdobie výstav vo
viacerých regiónoch Slovenska
i v zahranièí. Nai chovatelia zaèali
vystavova a dosahovali dobré ocenenia.
Ná chovate¾ vystavil králiky
i v zahranièí, kde reprezentoval bývalú ÈSSR.
V súèasnej dobe máme jedného posudzovate¾a, ktorý reprezentuje nau ZO na Slovensku i v zahranièí. Je ním Pavol Haspra. V naej ZO máme 3 plemenné chovy
králikov. Kalifornský - Michal Mráz,
Nitriansky - Jozef Baèík, Castorex Pavol Haspra. Regeneraèný chov
Malý Castorex - Pavol Haspra.
U hydiny hrabavej plemenný chov
Oravka - Michal Mráz. V súèasnej
dobe chýba záujem mladých ¾udí.
Neviem èi je to vývoj novej pohodlnejej doby, alebo nezáujem o zachovanie dedièstva naich predkov. Na základe výsledkov naich
chovate¾ov bola poverená naa ZO
SZCH usporiadaním XIV. celotátnej výstavy mladých králikov.
Výstava sa bude kona v dòoch 1.
a 2. septembra 2006. Miesto konania výstavy je na tadióne TJ
Tatran. Nad výstavou prebral zátitu starosta obce Juraj Mesko.
Organizátori poèítajú s vysokým
poètom vystavovate¾ov zvierat.
Veríme, e aj takéto podujatie zvidite¾ní nau obec. Na spomínanú
výstavu mladých králikov srdeène pozývame i naich spoluobèanov.
Za ZO SZCH spracoval
Pavol Haspra
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Z verejného zasadnutia

Z verejného zasadnutia

Obecného zastupite¾stva - 20.4.2006

Obecného zastupite¾stva - 8.6.2006

Po procedurálnych úkonoch starosta Juraj Mesko informoval
o èinnosti v obci od posledného zasadnutia:
- 25.februára sa konala faiangová zábava, pred ktorou nai hudobníci a folklórna skupina Topo¾nica muzikou a spevom v uliciach obce pripomenuli èas zábav.
- 25.marca sa konal Beh oslobodenia Topo¾èianok, pred ktorým
si kladením vencov úèastníci pripomenuli obete vojny. Starosta
vyjadril sklamanie nad nezáujmom o tento pietny akt.
- 30.marca si pripomenuli uèitelia svoj deò kultúrnym programom
Pripravované investièné akcie:
- pokraèovanie vo výstavbe kanalizácie na èasti ulice Lipovej
- rekontrukcia vodovodu na ulici Cintorínska
- nájomné byty na ulici Mlynská
- rekontrukcia stredu obce
- likvidácia stromov, pòov a nová výsadba na uliciach Hlavná,
Lipová a Mlynská.
Poslanci
- schválili zmenu pracovného úväzku hlavného kontrolóra
v zmysle novelizácie zákona
- doporuèili jedna starostovi s ZsVS o ponuke prevádzkovania
ÈOV a kanalizácie
- schválili zmluvu s Ing. arch. Meheom na projektové práce rekontrukcie stredu obce
- schválili komisiu a èlenov komisie na pridelenie nájomných bytov
- v iadosti manelov Tencerových poverili prísl. komisiu na tvaromiestnu obhliadku
- schválili prenájom parkovacej plochy na ulici Hlavná pre
p.Lazícia s obmedzeniami
- schválili odpustenie dane z nehnute¾ností na rok 2006
- schválili pouite finanèných prostriedkov pre nákup spotrebného materiálu pre jedáleò materskej kôlky
- schválili predaj 24 m2 pre AGROK sro. za úradnú cenu
- vo veci podnikania Ing.Uhreckého v nových priestoroch nedospeli k iadnemu záveru
Podnety obèanov:
- p. Laktiová upozornila na mnostvo psích výkalov a nezodpovednos majite¾ov psov
- p.Kniebügel upozornil na spa¾ovanie trávy, výrub stromov a ve¾a komunálneho odpadu
- p. Rafaj upozornil na poruený oporný múr cesty pri potoku
v èasti pred farou
- p.Durdy vyslovil výhrady voèi nerepektovaniu dopravného
znaèenia na ul.portová
Z poznámok zo zasadnutia èerpal RR.

Po procedurálnych úkonoch starosta Juraj Mesko informoval
o èinnosti v obci od posledného zasadnutia:
- 30.4. sa uskutoènilo stavanie Mája s kultúrnym programom
- 1.5. bol organizovaný Deò otvorených dverí v Národnom rebèíne,
na sprievodných akciách sa zúèastnila obec
- 9.5. boli zriadené okrskové komisie pre parlamentné vo¾by
- 9. a 11.5. bol vykonaný úètovný audit obce
- 13.5.sa uskutoènil Panda maratón za úèasti cca 400 pretekárov
- 14.5. sme si pripomenuli Deò matiek v DKS
- po 15.5. bol uskutoènený 1. postrek Pagatanu konského proti
kodcom
- konala sa okresná previerka pripravenosti dobrovo¾ných poiarnych drustiev
- zaèali sa práce na ulici Cintorínskej- rekontrukcia vodovodu
- 25.5. bolo odovzdané stavenisko na nájomný dom ul. Mlynská
- k rekontrukcii stredu obce bola pripravená dokumentácia ku stavebnému konaniu
Poslanci prerokovali a vzali na vedomie správu o èerpaní rozpoètu obce za 1.Q 2006. Poslanci schválili návrh zmluvy na prevádzkovanie
ÈOV a kanalizácie v obci pre ZsVS s pripomienkami, v ïalích bodoch
sa poslanci venovali problematike nájomného domu a to schválením
VZN è. 3/2006 - zásady pride¾ovania nájomných bytov, schválením
výky nájomného za m2 ( 65,-Sk/ m2/mesiac ) a schválili pravidlá pre
zostavovanie poradovníka iadate¾ov. Ïalej poslanci vzali na vedomie
Správu audítora o hospodárení za rok 2005, v èasti iadosti obèanov
odsúhlasili odkúpenie obecného pozemku vo výmere 30 m2 pre pána tikára ul. Litomìøická, 93 m2 pre pána Bielika ul. Cintorínska a pod¾a geometrického plánu pre pána Tenczera. Poslanci v diskusii prejednali petíciu obèanov proti poruovaniu noèného k¾udu návtevníkmi zariadenia Zelená aba, odsúhlasili zmenu prevádzkových hodín
do 22:00 hod. resp. 24:00 v dòoch piatok, sobota.
V interpeláciách poslancov navrhol pán Lakti pripravi VZN o zákaze
poívania alkoholických nápojov na verejnosti.
Ing. Kazík v èasti medzi ulicami Holeovská a Pod hájom navrhol, aby
boli parcely uvedené uívate¾mi do právnej podoby tak, aby sa mohlo v budúcom roku zaháji budovanie chodníka pre peích v èasti obce. Zároveò navrhol jedna s Lesmi SRP o prevedení vlastníctva parcely è.3040/2- jarok na obec.
V èasti rôzne obèania:
- Ing. Siklienka vyjadril pripomienky k projektu stredu obce.
- Ing. Banská poukázala na nevyhovujúcu hygienu v priestoroch okolia ,,hornej krèmy: na nedisciplinovanos vodièov a na nedôstojné
podmienky autobusových spojov.
- p. Kniebügel upozornil na nerepektovanie a nedodriavanie predpisov motorových vozidiel
- p. Durdy vyslovil sanos na neprimeranú hluènos ohòostrojov
v zámku
- Mgr. Barát poiadal o úpravu rozpoètu po úprave z Ministerstva
kolstva, o správe finanèného auditu za rok 2005, o naplnení 1. roèníka od septembra 2006 - 25 iakov, o získaní 6 poèítaèov od fy.
Telecom, o zriadení internetovej stránky koly s adresou:
www.zs- topolcianky.edupage.org
Z poznámok zo zasadnutia èerpal RR.

Ako sme volili vo vo¾bách do NR SR
Dòa 17.6.2006 sme v naej
obci mali monos v 2 volebných
okrskoch uplatni svoj hlas vo vo¾bách do NR SR. Vo¾bám predchádzali zákonom predpísané
úkony: zriadenie okrskových volebných komisií zloených zo zástupcov politických strán a zapisovateliek. Volebný okrsok è.1
mal 7 èlenov komisie a zapisovate¾ku a okrsok è.2 mal 8 èlenov
komisie
a
zapisovate¾ku.
Obèanom boli doruèené v stanovenej lehote oznámenia o èase
a mieste konania volieb a zoznamy zaregistrovaných kandidátov.
Obec zabezpeèila priestory
a technické vybavenie pre konanie volieb.
Na poiadanie bolo vydaných naim obèanom 60 volièských preukazov, ktoré oprávòovali voli v ktorejko¾vek volebnej
miestnosti na území SR.
Novinkou bolo hlasovanie na-

ich obèanov zdrujúcich sa v zahranièí vo¾ba potou. Túto monos vyuilo 5 naich volièov.
Vo¾by sa zaèali o 7.00 hod. a trvali do 22.00 hod. Po uzavretí volebných miestností èlenovia komisií
spoèítavali
hlasy
politickým
stranám a preferenèné hlasy kandidátom. Správnos údajov v zápisnici okrskovej volebnej komisie
o priebehu a výsledku hlasovania
vo vo¾bách do NR SR potvrdili
vetci èlenovia komisií svojím
vlastnoruèným podpisom. Túto
prácu komisie ukonèili o 2.00 hod.
rannej, dòa 18. 6. Následne predsedovia komisií a zapisovate¾ky
doruèili originály zápisníc v písomnej a aj v elektronickej forme
Obvodnej volebnej komisii v Nitre.
A po viacnásobnom dôkladnom
prekontrolovaní zápisníc o 5.00 h
boli tieto prevzaté. Tým sa èinnos
komisií ukonèila.

Okrsok è.1 Okrsok è.2
Spolu
Poèet zapísaných
1 119
1 178
2 297
Poèet zúèastnených
688
776
1 464
Poèet volièov z cudziny - vo¾ba potou
3
2
5
Poèet platných hlasov
668
769
1 437
Poèet hlasov pre:
È. 1 - ¼avicový blok
3
5
8
È. 2 - Strana obèianskej solidarity
0
0
0
È. 3 - Misia 21
1
0
1
È. 4 - SD¼
0
0
0
È. 5 - Zdruenie robotníkov Slovenska
1
2
3
È. 6 - KDH
71
98
169
È. 7 - Slovenska národná koalícia
13
5
18
È. 8 - ANO
6
9
15
È. 9 - HZD
4
2
6
È. 10 - SMK
1
1
2
È. 11 - Slobodné fórum
20
17
37
È. 12 - OKS
1
2
3
È. 13 - Prosperita Slovenska
0
0
0
È. 14 - HZDS - ¼S
92
86
178
È. 15 - Agrárna strana vidieka
2
0
2
È. 16 - KSS
31
47
78
È. 17 - Slovenská ¾udová strana
3
2
5
È. 18 - SDKÚ
93
99
192
È. 19 - SMER
217
247
464
È. 20 - SNS
105
143
248
È. 21 - Nádej
4
4
8
Na vo¾bách v obci sa zúèastnilo 63,73% volièov. Na volièský preukaz u nás
volilo 50 cudzích volièov. Zo zápisníc èerpala Ing. Kazíková A. - zapisovate¾ka
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achisti
stále v 2. lige

Tohtoroèná 2. liga v achu
bola v závere mimoriadne dramatická. O víazovi Dubnica B.
bolo u rozhodnuté, ale v druhej
polovici tabu¾ky bolo ohrozených zostupom a 5 mustiev.
Medzi nimi mohli by aj
Topo¾èianky, èo spôsobili predovetkým nevyrovnané výkony
na zaèiatku sezóny. Takto sme
prehrali 3 zápasy tesným rozdielom. V závereènom dvojkole
sme vak potvrdili silu mustva,
keï zo 6 moných sme získali 4
body, èím sme sa dostali do stredu tabu¾ky.
Na súpiske mustva bolo
celkove 18 hráèov. V kadom
kole nominujeme 8 hráèov, poèet kôl bol 11. Hráèi, ktorí odohrali 50% zápasov dosahovali
70% úspenos s koneèným 7.
miestom sme ve¾mi spokojní. Do
budúcej sezónu vak musíme
u v prvých kolách vyui potenciál mustva. V tomto porte je
vak ve¾mi dôleitá aj svedomitá
príprava pred zápasom, v èom
máme ete stále rezervy.
Dôleitou súèasou domácich zápasov je aj vhodné prostredie, ktoré sme nali v priestoroch Z Topo¾èianky, za èo ïakujeme vedeniu koly. Vïaka
patrí aj obci na èele so starostom J. Meskom za finanènú podporu drustva.
Napriek vetkému je u len
samotná úèas achistov Topo¾èianok v tak vysokej súai - 2.lige naozaj úspechom. Oproti
väèím mestám Slovenska, kde
hráèov skôr ubúda je èinnos
náho oddielu dobrou vizitkou
obce. Ïakujem teda hráèom za
ich výkony, venovaný èas a nasadenie, ktorým reprezentovali
nielen seba ale aj celý región.
Ján Tomka- kapitán

Program kina
Národný dom
JÚL
1. - 2. 7. o 19.00 h Da Vinciho
kód - prepis slávneho románu
8. 7. o 17.00 h, 9. 7.o 15.00 h
Doba ¾adová 2 - kreslený film
15. - 16. 7. o 19.00 h Straná
haluz - komédia
22. - 23. 7. o 19.00 h Discrict animovaný film pre dospelých
29. 7. o 19.00 h, 30. 7. o 17.00
h Ako sa krotia krokodíly - rodinná komédia
Pripravujeme na august 2006:
Mission Impossible III., The
Omen, V ako vendetta a iné

Sezóna Tatranu
Najpopulárnejí port - futbal ukonèil
sezónu
2005/2006.
Drustvá Tatranu sa drali so striedavými úspechmi. Najväèiu rados nám robili starí iaci, ktorí sa
bez problémov pohybovali na popredných miestach tabu¾ky v krajskej súai. Záujem chlapcov o futbal bol ve¾ký. Úèas na tréningoch
a zápasoch bola výborná. Dvaja
iaci reprezentovali nau obec
a oddiel v krajskom výbere na súai v Rakúsku, kde si urobili dobré
meno.
Drustvo starích dorastencov
po vypadnutí zo tvrtej ligy malo
akú úlohu a zlú jesennú èas.
Nedostatok hráèov sa prejavil na
výsledkoch. V jarnej èasti sa vak
situácia podstatne zlepila. Zmenil
sa prístup k tréningom a zápasom.
Chlapci zvíazili aj na ihriskách súperov, èo im zabezpeèilo bezproblémové udranie sa v 5.lige.
Rovnako aj dorastenci nás reprezentovali v krajskom výbere vo
Francúzsku.
Niektorí sa uplatnili aj medzi
mumi a dúfam, e ich výkony sa
budú stále zlepova.
S výsledkami drustiev iakov
a dorastencov môeme by spokojní. Naím cie¾om je predovetkým
pritiahnu mláde k portu, aby svoj
vo¾ný èas venovali zmysluplnej èinnosti, èo im môe v ïalom ivote
pomôc.
Drustvo muov nám robilo rados hlavne v jesennej èasti výbornými výsledkami. Na jar sa vak
prejavili zranenia a iné povinnosti
hráèov.
Zamestnanie je najdôleitejie,
èo ovplyvòovalo úèas na tréningoch a zápasoch. Nie vdy sme
mohli nastúpi v plnej sile. Mui si
bez problémov zabezpeèili úèas
v súai okresov Nitra, a¾a, Zlaté
Moravce aj v budúcej sezóne, v ktorej budeme musie káder hráèov
posilni.
Verím, e aj vlastnými odchovancami z dorastu. Naou snahou

je, aby hrali predovetkým domáci
chlapci, robíme to pre nich.
Tatran vynakladá ve¾ké úsilie na
zabezpeèenie portových aktivít
v obci. Materiálne vybavenie a èinnos drustiev sú finanène nároèné.
Vysoké náklady sú predovetkým na dopravu dorastencov a iakov v krajských súaiach. Sme
vak radi, e chlapci môu hra
s kvalitnejími súpermi a reprezentova obec vo väèom regióne.
Chcel by som poïakova poslancom miestneho zastupite¾stva
a starostovi obce za podporu portových aktivít a èiastoèné krytie nákladov na èinnos mládee.
Rovnako aj vetci hráèi si zaslúia poïakovanie za reprezentovanie obce. Svoj vo¾ný èas by moh-

Od zámeru k èinu

Dòom 25. mája sa po nieko¾komesaènej dôkladnej príprave odovzdaním staveniska
zaèala jedna z najväèích investícií
posledných
rokov
v Topo¾èiankach. Je to výstavba
obecného bytového domu s 18
bytovými jednotkami a technickou vybavenosou. Tohto dôleitého mí¾nika v realizácii diela sa
zúèastnili zástupca hlavného
dodávate¾a stavby spoloènosti
VION p. Cibira, zástupca zhotovite¾a firmy ELSE STYL p. utka,
hlavný projektant Ing. Candrák,
prednosta OU pán Segíò a stavebný dozor Ing. Mokráò.
Zúèastnení potvrdili, e stavenisko je pripravené k zaèatiu stavebných prác. V nasledujúcich
dòoch prebiehajú práce: realizá-

li vyuíva aj inak, moností je ve¾a.
Vïaka patrí aj zamestnancom
Tatranu, ktorí svojou prácou v akých podmienkach tie prispievajú
nemalou mierou k udraniu portového ivota v obci.
Niekdajia pýcha Topo¾èianok,
portový areál, postupne stárne.
Len spoloènými silami ho udríme
pri ivote. Prispievajú k tomu urèite
aj portové podujatia, ktoré sa tu organizujú. Mrzí ma len úèas divákov. Predovetkým je smutné, e
mnohí rodièia nemajú záujem pozrie sa na výkony svojich ratolestí
a povzbudi ich. Mnohým obciam
môme v tomto smere len závidie.
Naim verným priaznivcom
a divákom chcem poïakova za
podporu a verím, e v nasledujúcej
sezóne im budú nae drustvá robi len rados.
Ing. Peter Mesko

cia vstupu na stavenisko, objekty zariadenia staveniska s pripojením na ininierske siete a oplotenie. Následne sa rozbehli rozsiahle
zemné
práce
na
odstránení ornice pre jej ïalie
vyuitie a zaèalo sa s realizáciou
základov.
Stavba, ktorej plánované
rozpoètové náklady sú 25.5 milióna Sk má by pod¾a harmonogramu postupu prác do konca
roka 2006 zastreená a uzatvorená okennými a dvernými kontrukciami tak, aby stavebné
práce mohli prebieha vo vnútri
stavby v zimnom období.
Vetci zainteresovaní sú viazaní termínom ukonèenia stavby
31. júl 2007. O priebehu stavby
budeme pravidelne informova
aj touto cestou.
Ing. Mokráò Marian

Preh¾ad poèasia
január
február
marec
apríl
máj

teplota
- 4,5 °C
- 1,6 °C
3,0 °C
12,0 °C
14,9 °C

zráky
43,7 mm
49,8 mm
41,4 mm
38,2 mm
101,9 mm

V porovnaní s dvadsaroèným pozorovaním poèasia sa
z normálu vymykajú niektoré
ukazovatele, napríklad chladnejí január bol len roku 1987, kedy
bola priemerná teplota - 6,5 °C.
Naopak, mimoriadne teplý bol
tohoroèný apríl, teplejí bol len
roku 2004, kedy bola priemerná
mesaèná teplota 12,2 °C.Mokrý
máj 2006 bol prekonaný roku
1987 (127,4 mm ) a r. 1996 (114,0
mm ).
- M. abík -

Nahliadli sme do matriky
od 1. 4. 2006 do 15. 6. 2006

Narodili sa: Alex Mihál, rodièia tefan Mihál a Martina
Mihálová - Partizánska 66, Tomá Poleenský, rodièia Daniel
Poleenský a Miriam Poleenská - Hlavná 97, Dominik Bielik,
rodièia Michal Bielik a Lenka Valaíková - Hrádza 24, Tobias
Biely, rodièia Roman Biely a Eva Biela - Machulinská 25, Dávid
Fintor, rodièia Martin Fintor a Jaroslava Fintorová - Litomìøická
8, Karolína Vlèeková, rodièia Jozef Vlèek a Lenka Vlèeková Hrádza 14, Michaela Laktiová, rodièia Vladimír Lakti a Beáta
Laktiová - Hlavná 208.
Sobá uzatvorili: Karol Belica a Eva Kadiová 6.5.2006,
Martin Mihók a Martina Hamarová 6.5.2006, Jozef Benè
a Katarína Fáziková 19.5.2006, Ing. Peter Grossman a Eva
Kováèová 27.5.2006, Peter Beòu a Mária Kira¾ová 3.6.2006.
- spracované z podkladov matriky -
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