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Spomienky na udalosti spred 60 rokov
Písal sa rok 1945. Jeho prvá polovica bola v Európe obdobím krutého doznievania najstranejej svetovej vojny
v histórii ¾udstva - II. svetovej vojny. Táto vojna trvala od 1.
septembra 1939 - keï Nemci napadli Po¾sko, do 2. septembra 1945, keï Japonsko kapitulovalo a poiadalo USA o prímerie.
Vojna teda zachvátila celý
svet a trvala plných es rokov.
Zaspomíname si na udalosti, ktoré sa týkali Topo¾èianok v období
od 1. januára 1945 do 28. marca
1945. Táto zima bola krutá po
kadej stránke.
Nesmierne mnostvo snehu,
kruté mrazy a okolité hory plné
hladných muov - partizánov, ktorí èerpali obivu od obyvate¾stva
podhorských obcí - Skýcov, Jed¾ové Kosto¾any, Obyce, Hostie
a Topo¾èianky. U nás sa napr. v
jednom prípade zbierali potraviny v kole pri kostole, kde je dnes
M. Zbierka nebola vyhlásená vtedy existujúcim spôsobom

bubnovaním, a predsa to vedela celá dedina - ale mlèala. V najväèej tichosti a anonymite hlavne kolopovinné deti nosili to, èo
vojnové domácnosti mohli poskytnú. Dialo sa to za patrolovania nemeckých vojakov. Partizáni
si zbierku prili vzia, keï Nemci
na noc odtiahli do Zlatých
Moraviec. Históriu týchto mesiacov pripomeniem nasledujúcimi
udalosami:
- 15. január - partizáni navtevovali aj rebèínske majere, hlavne Rybník a Hostianske, veï kone potrebovali. Nemci na tieto akcie zareagovali tak, e stáda koní
z majerov dohnali do Topo¾èia-

Príhovor starostu obce pri pomníku
padlých z príleitosti 60. výroèia
oslobodenia naej obce.
Váené dámy, páni, váení spoluobèania !
Dovo¾te mi, aby som Vás èo najsrdeènejie pozdravil a privítal v
mene poslancov obecného zastupite¾stva, ale hlavne v mene svojom
na dnenom spomienkovom pietnom akte pri príleitosti 60. výroèia
oslobodenia naej obce.
V ivote kadého èloveka sú dni, ktoré je hodno si zapamäta. V
ivote kadého národa sú obdobia a udalosti, ktoré sa natrvalo vryjú do pamäti a zapíu sa zlatými písmenami do jeho histórie. Takou
dejinnou udalosou slovenského národa bolo ozbrojené vystúpenie
náho ¾udu voèi nenávidenému faizmu a oslobodenie naej vlasti a
samozrejme aj naej obce.
Oslobodeniu naej obce predchádzali aké boje, keï sa fronta
pribliovala a v dòoch 26.-27.3. 1945 boli bombardované susedné
Zlaté Moravce. Sloboda prila do Topo¾èianok dòa 28. 3.1945, keï v
predveèer o 17.45 hod. vstúpili na územie naej obce vojaci sovietskej a rumunskej armády, konkrétne - 53. armáda druhého ukrajinského frontu pod vedením generálporuèíka Managorova.
Poslednou bodkou za druhou svetovou vojnou v Topo¾èiankach
bola zbierka miestnych obyvate¾ov na pomník padlým hrdinom, èím
chceli vyjadri vïaku za oslobodenie naej obce.
Do akých bojov v II. svetovej vojne sa zapojilo aj nieko¾ko naich rodákov, èi u Ernest Bielik, velite¾ partizánskeho oddielu
Jánoík, Ondrej Turèan, Ján Mravík, Ján Herda a mnoho ïalích, ktorí sa vytúenej slobody nedoili.
Ani v dnených èasoch nemôeme zabudnú na hrôzy vojny. Aj
keï sme ju mnohí nezaili na vlastnej koi a nepoznáme jej dôsledky, nepoznáme dni preité v bunkroch s obavami o svojich blízkych,
predsa len èítame a poèúvame aj dnes prostredníctvom médií, e sa
okolo nás bojuje. My vak u nesmieme dovoli, aby ¾udské srdcia,
ktoré majú by príbytkom lásky èloveka k èloveku zdivoèeli. Veï len
v mieri budeme môc ïalej rozvíja pokoj, pohodu a astie.
Váení prítomní, dovo¾te mi poïakova sa Vám za úèas na dnenom pietnom akte, keï sme si aspoò touto formou uctili a pripomenuli pamiatku naich oslobodite¾ov.
Juraj Mesko, starosta obce

nok, do priestorov pri jazdiarni za cie¾om ochráni ich. O tejto
skutoènosti vedenie t. rebèína
informovalo Ministerstvo po¾nohospodárstva v Bratislave, ktoré
vydalo príkaz Okamite evakuova kone i s prísluným personálom do Holíèa do stajní patriacich v minulosti ku katie¾u
Márie Terézie. A tak po tejto akcii
nechýbali v rodinách iba mui,
synovia a otcovia, ktorí boli na
fronte alebo v horách, ale aj tí,
ktorí boli zamestnaní v t. rebèíne. rebèínsky majetok s doprovodom sa vrátil domov a po 8.
máji 1945, po ukonèení vojny
v Európe.
V nasledujúcich dòoch januára Nemci opä v snahe zachráni naloili ve¾ký sahovací voz
s najcennejími predmetmi z katie¾a. Zapeèatený voz nechali
v parku s rozhodnutím, nasledujúci deò ho navagonírova - odviez vlakom. Spojky vak fungovali. V noci prili partizáni, zariadili odvoz sahováka pomocou
viaczápraia do Hostia, kde boli
vzácnosti uloené v miestnej kole. Vrátené boli po vojne.
- 25. január - Nemci ete neodtiahli z obce a u prili partizáni. Dolo k stretu, ve¾kej prestrelke. Na strane partizánov boli aj
màtvi, ranení na oboch stranách.
- 26. január - v skorých ranných hodinách Nemci spravili raziu v priestoroch noènej bitky.
Nali dvoch ako ranených partizánov - Francúza RENÉ ORANA
a Holanïana JOHANA CORNELIA BLOMA. Oboch popravili potupnou smrou - obesili ich na lipe pred domom è.48 (dnes je
tam pamätník).
- 14. marec - tátny sviatok.
Nastalo silné oteplenie, topenie
snehu, potoky sa takmer vylievali.
- 15. marec - Nemci vydrancovali a vypálili Skýcov.
- 16. - 17. marec - drancovanie okolitých podhorských obcí
Nemcami pokraèovalo. Zhabaný
dobytok bol sústredený pri jazdiarni v Topo¾èiankach.
- 21. marec - bol vynesený ortie¾: Vypáli Topo¾èianky za pomoc partizánom. Táto hrozba sa
neuskutoènila vïaka vtedajiemu vedeniu obce : notár p. Jozef
Vodráka, richtár p. tefan Haspra, p. dekan Ján Jakaboviè, velite¾ andárskej stanice p. Filo,
andár p. J. Hözl a iní èinitelia obce. Zorganizovali pre dôstojníkov

SS hostinu v malom zámku.
Pripravili mnostvo vína, patrièné
mnostvo klobás a domáceho
chleba. Uvedení èinitelia obce
v neskorých noèných hodinách
docielili zruenie rozkazu o vypálení Topo¾èianok.
- 25. marec - Kvetná nede¾a,
na pobonosti Kríovej cesty sa
zúèastnila azda celá dedina.
Frontová línia, ktorá stála na
Hrone od decembra 1944 sa dala do pohybu. Kanonáda tvorila
zvukovú kulisu modlitieb veriacich.
- 26. - 27. marec - fronta sa
pribliovala, bombardovali Zl.
Moravce a okolie, poiare osvetlovali noènú oblohu.
- 28. marec - o 17.45 hod.
vstúpili na územie naej obce vojaci II. Ukrajinského frontu - sovietska armáda a rumunská armáda. Nemci v dopoludòajích
hodinách odchádzali smerom na
Skýcov. Severne od Topo¾èianok
sa vak zakopali, dolo k akej
bitke - výsledok - Hradná strá 6
rokov nebola otvorená, po uvedenej bitke slúila ako vojenský
lazaret pre ako ranených sovietskych a rumunských vojakov.
Týmto dòom sme prestali by súèasou Slovenského tátu.
- 29. - 31. marec - Zelený tvrtok, Ve¾ký piatok, Biela sobota.
Slávnos VZKRIESENIA PÁNA sa
vtedy konala v sobotu popoludní.
Veriaci v tichosti, skromnosti
a pokore preívali túto pobonos. Okrajom stálo pár sovietkych starých vojakov, iste pamätali èasy spred roku 1917. Boli velice dojatí, molili prepotené
uanky a tiekli im slzy po tvári.
(pokraèovanie na 2. str.)

1. máj - zahájenie
turistickej sezóny
viac na strane 4.
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V sobotu 2.apríla 2005 v Apotolskom paláci vo Vatikáne
o 21.37 dotåklo srdce pápea Jána Pavla II.
Odiiel od nás èlovek, ktorý dokázal pohnú osudmi jednotlivca ako aj celými národmi. Nepopierate¾ne prispel ku charakteru dejín konca dvadsiateho
storoèia. Aj Slovensko mu vïaèí za svoje uznanie, keï ete pri prvej návteve v roku 1990 pobozkal nau rodnú zem, tak ako to konal len v samostatných krajinách. Bol to èlovek, ktorý mal moc, postavenie i popularitu, no nikdy nestrácal pokoru. Ako mu zastával hodnotu eny, zachovával celibát,
ale zdôrazòoval hodnotu manelstva a rodiny. Jednoznaène odporoval nièeniu ivota od jeho zrodu a po zatracovanú starobu. Jeho zápas o zmierenie èaká nasledovníkov. Oslovil
mladých, starých, vyznavaèov iných vierovyznaní i ateistov univerzálnosou snahy dobro pre kadého. Bude chýba jeho prítomnos, ale nie jeho duch. Ïakujeme Ján Pavol II., e si bol taký, aký si bol.
Kolektív redaktorov

Nae stretnutia so Sv. Otcom Jánom Pavlom II.
Deò 2. apríl 2005 - sobota veèer 21.37 hod. - vo Vatikáne dotåklo srdce, ktoré patrilo celému svetu, vetkým národom, kadému èloveku, srdce Sv. Otca Jána Pavla II. - hlavy rímskokatolíckej
cirkvi. Od tej chvíle za¾ahol smútok na väèinu obyvate¾stva naej planéty, na vetkých, ktorí ho poznali, èi u z médií, alebo zo
ivých kontaktov, ktorých bolo nezmerné mnostvo. A tak popri
smútku, slzách a modlitbách, zaèali sa vynára spomienky na láskyplnú tvár, ktorú sme videli na obrazovkách televízie, ale ete
hlbie záitky z priamych stretnutí, ktorých naa generácia mala
monos zai to¾ko, ako iadna iná pred nami. Skúsme sa rozpamätáva na nezabudnute¾né stretnutia obèanov Topo¾èianok so
Sv. Otcom:
Prvá udalos, ktorá zdvihla nách - opä v Castel Gandolfe.
katolíkov Slovenska, bola ohlá- Boli sme nadení. Krojovaná skusená návteva Sv. Otca Jána pina - asi 15 ien si znovu obliekPavla II. na 22. apríl 1990 do li kroj a ili sme. Záitok bol nad
Bratislavy. Prvé stretnutie s pápe- vetky oèakávania. Sv. Otec nás
om v naich dejinách sa pripra- prijal v reprezentaèných priestovovalo a uskutoènilo na letisku roch paláca Castel Gandolfo. V
Vajnory. Státisíce pútnikov z celé- doprovode mons. J. Zlatòanského Slovenska privítalo Sv. Otca s ho osobne sa s nami stretol, nieve¾kým nadením. Keï vystúpil z ktorým podal ruku a kadému
helikoptéry - k¾akol na rozmoknu- odovzdal dar - sv. ruenec s jeho
tú lúku a pobozkal slovenskú emblémom. Ako vïaka znela
zem. Videli sme Sv. Otca, priho- hymna: V sedmobrenom..."
voril sa nám a poehnal nás. Boli to chvíle, na ktoré sa nedá zaTohoto zázraku sa zúèastnili aj budnú.
pútnici z Topo¾èianok - organizo- 30. jún 1995 - stretnutie mlávané dva plné autobusy.
dee Slovenska so Sv. Otcom v
- V auguste 1990 bol v Nitre na letisku Janíkovce. Sv.
Topo¾èiankach
zorganizovaný Otec mal viac zastavení na
pútnicky zájazd do Ríma
a Slovensku.Pre nás najbliia boVatikánu. Záujemcami sa naplnili la Nitra a tak sme sa opä s naddva autobusy. Boli sme ubytova- ením vybrali pozdravi hosa najní v Slovenskom ústave sv. Cyrila vzácnejieho. Naplnili sa dva aua Metoda v Ríme, kde sme sa tobusy pútnikmi a medzi nimi
stretli s p. biskupom D. poèetná skupina naich ien v
Hruovským. Dá sa poveda, e kroji. Nevadila nám ani horúèava
hostite¾om, sprievodcom a spro- - vetko prekryla prítomnos a prístredkovate¾om audiencie u Sv. hovor Sv. Otca.
- November 1996 - konala sa
Otca bol mons. Jozef Zlatòanský. V nede¾u 26. augusta 1990 celoslovenská ïakovná národná
sme sa zúèastnili na veobecnej pú do Vatikánu - ako poïakovaaudiencii v letnom pápeskom nie Sv. Otcovi za jeho putovanie
sídle v Castel Gandolfo. Po prí- po Slovensku v dòoch 30. júna hovore a poehnaní Sv. Otca sme 3. júla 1995. Znovu sa Slovensko
navtívili viaceré historické pa- dalo do pohybu. Tejto púte sa zúmiatky a baziliky v Ríme. èastnilo vye 5 000 Slovákov.
Podveèer sme sa za vetko po- Medzi nimi bola aj skupinka z
ïakovali mons. J. Zlatòanskému Topo¾èianok. Dòa 9. novembra
a rozlúèili sme sa. Vo veèerných 1996 - sobota - sa konala ïakovhodinách nám vak telefonicky ná koncelebrovaná sv. oma v
mons. Zlatòanský oznámil, e Sv. Bazilike sv. Petra, za úèasti vetOtec si naiel èas prija nau ve¾- kých slovenských biskupov. Na
kú výpravu v pondelok - 27. au- konci sv. ome priiel medzi nás
gusta 1990 v poludòajích hodi- Sv. Otec - konala sa audiencia.

Vtedy Sv. Otec povedal pamätné
slová: "Slovensko má osobitnú
úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícroèia..."
Na druhý deò, 10. novembra
1996- nede¾a - Sv. Otec si pripomínal 50 rokov kòazskej vysviacky. Prítomní boli pútnici z celého
sveta. Audiencia sa konala z balkóna Baziliky sv. Petra, Sv. Otec
poïakoval úèastníkom - gratulantom, vypoèul si kultúrny program venovaný jeho kòazskému
jubileu a udelil slávnostné poehnanie.
- Bratislava - Petralka - 14.
septembra 2003. tvrtým zastavením tretej návtevy Sv. Otca
Jána Pavla II. na Slovensku bola
Bratislava Petralka, kde na sviatok Povýenia Svätého kría vyhlásil za blahoslavených ïalích
Slovákov - biskupa Vasi¾a Hopku
a reho¾nú sestru Zdenku
Schelingovú. Opä sa zozbierali
nadenci z Topo¾èianok a ili sme
pozdravi Sv. Otca. Boli sme
svedkami vzácnych obradov blahoreèenia. Obdrali sme, ako
ukázal èas, jeho posledné ivé
poehnanie.
- Takýto je prierez naich
stretnutí so Sv. Otcom Jánom
Pavlom II. od apríla 1990 do septembra 2003. Bohu vïaka, e
sme ili v èase jeho pontifikátu.
Ete nikdy, a uplynie dlhá doba,
ak ete vôbec nastane, aby hlava
katolíckej cirkvi Slovákom adresovala to¾ko láskavých slov a povzbudzujúcich výziev. Nech milosrdný Boh mu odplatí jeho lásku
k nám!
Anna Lukáèová

Ospravedlòujeme sa èitate¾om Nae Topo¾èianky vyd. 1-2005 v èlánku 220 rokov od narodenia ThDr. Jozefa Dlhovského bola nedopatrením spôsobená tlaèová chyba. Oprava: V spolupráci s vtedajím uèite¾om a organistom Jánom Machovièom

Spomienky na
udalosti spred
60 rokov
(dokonèenie z 1. str.)
- Po ve¾konoèných sviatkoch
sa ivot u v novom táte ÈSR
postupne dostával do normálnych ko¾ají. To sú skutoènosti,
ktoré preívali ¾udia v Topo¾èiankach v tom krunom období.
Kadý mal svoje osobné záitky.
Kadá rodina mala svoje bolesti,
strasti a smútky. ¼udia si vak boli blií èi u v rodinách alebo
v susedských vzahoch. Je najvyí èas, aby ijúca generácia
tej doby odovzdala spomienky
svojim potomkom s dôrazom - e
vojna je ve¾ká nespravodlivos
a zlo !
- Posledná bodka za druhou
svetovou vojnou v Topo¾èiankach bola zbierka na pomník
padlým hrdinom. Vtedy sa spomenulo aj na zomrelých v prvej
svetovej vojne, ktorých mená neboli nikde zverejnené. Zbierku aj
celý projekt zorganizoval pán dekan Ján Jakaboviè. A tak u takmer 60 rokov máme pomník, kde
je napísaných 51 obetí I. svetovej
vojny (1914-1918) a 13 obetí II.
svetovej vojny (1939-1945).
Dodatok: Ako vyzerala v roku
1945 naa obec? Rozlohou bola
podstatne menia. Smerom na
Zl.Moravce konèila po ¾avej strane domom Kunských, na pravej
strane domom Jána Richtera.
Smerom na Skýcov obec konèila pri Hrukovom kríi. Smerom
na Hostie - po ¾avej strane boli jedine dva dlhé domy - prvý patril
t.. rebèínu, druhý t. lesom. Po
pravej strane majite¾om posledného domu bol Libor tevula.
Smerom na Machulince, posledný dom patril rod. Vlèkovej.
Smerom na ikavu - pri kríi Meskov dom a smerom na Priehradku - dnes Partizánska ulica po ¾avej strane dom Petra Haspru, na
pravej strane dom tefana
Haspru. Smerom na Dolné pole posledný dom po pravej strane
patril Frantikovi Bielikovi. Po ¾avej strane domec pre portovcov
a nasledovalo futbalové ihrisko.
eleznièná stanica - fungovala
osobná a nákladná doprava.
Pozemná úzkoko¾ajná eleznièka dopravovala drevo z okolitých
hôr a vysutá lanová dráha dopravovala andezit z lomov v Obyciach a Machulinciach. Obe komodity sa nakladali na eleznièné vagóny. Oproti elezniènej
stanici pri Mlynskom potoku bol
funkèný Uhreckých mlyn a bolo
to zároveò posledné obydlie
smerom do po¾a. V parkovej èasti neexistovala bytová zástavba dnená portová, Záhradnícka
ul. ani areál Tatran n.o.
V porovnaní s dnenou rozlohou sme boli malé mesteèko,
i keï pomenovanie MALÉ TOPO¼ÈIANKY úradne zaniklo ete
v r. 1927.
A. Lukáèová
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Deò uèite¾ov
Kto je to uèite¾ ?
Uèite¾ je humanistom, ktorý
verí v dobro a múdros a denne
ho s nádejou rozdáva. Je idealista, ktorý neobmedzene verí, e
¾udstvo má schopnos polepi
sa, a e je moné vzdeláva a vychováva tak geniálne nadané
deti, ako aj deti fyzicky, èi psychicky postihnuté. Verí, e èlovek
sa uèí od kolísky po hrob.
Uèite¾ je veèným dieaom, lebo celý ivot trávi medzi ¾uïmi,
ktorí sú mladí duchom.
Uèite¾a mono rýchlo rozpozna, nielen pod¾a názorov, ale aj
veènej viery v èistotu ¾udskej due.
Uèite¾ je aj veèným kritikom
vetkého negatívneho a nesprávneho, èo sa deje okolo neho a vo
svete. Je veèným optimistom, nestráca nádej, e sa mu podarí
svoje ciele dosiahnu.
Uèite¾ je veèným tudentom a
prináa svojim iakom tie najnovie poznatky, musí sa permanentne vzdeláva a dobíja tak
svoj akumulátor vedomostí, na
ktorý sú napojení jeho iaci. Tento
proces sa nesmie prerui, lebo aj
najmenie zaváhanie má za dôsledok stratu dôvery jeho iakov.
Uèite¾ je hercom, lebo kadý
deò musí poèas kadej vyuèovacej hodiny urobi sólový výstup
pred svojimi iakmi, upúta ich,
zabavi a pouèi. Uèitelia sú hýbate¾mi pokroku vo svete, sú istým druhom perpetua mobile.
Uèitelia sú tí, ktorí uèia a vychovávajú k poznaniu, k múdrosti a láske tvorivým spôsobom.
Pri príleitosti Dòa uèite¾ov

Rozlúèka
so zimou

Morena, Morena, kde si prebývala? Bola som na hore, v tej
tmavej komore. Slovami ¾udovej
tvorby sa deti z M na Cintorínskej ulici v prvý jarný deò - 21.
marca rozlúèili s Morenou - predstavite¾kou zimy. Spolu s pani
uèite¾kami odniesli slamenú bábku obleèenú do kroja k neïalekému potoku. Po zapálení ju horiacu hodili do vody. Hej,
Morena, u si doslúila, slávy a
zbavíme, do vody hodíme. Pán
Boh s vami a zlo preè!
Pani uèite¾ky nacvièením
folklórneho pásma pripomenuli
deom ako kedysi nai predkovia
odprevádzali zimu a vítali najkrajie roèné obdobie - jar. Ïakujeme pedagogickému kolektívu za nacvièenie folklórneho pásma, ktorým odovzdali kúsok
¾udovej tradície námu najmladiemu pokoleniu.
Rada koly pri M
Cintorínska ul.

Obecný úrad v Topo¾èiankach pripravil pre uèite¾ov, vychovávate¾ov a iných pracovníkov koly
slávnostný program, ktorý sa
uskutoènil 31. marca 2005 o
16.00 hod. v DKS Topo¾èianky. K
pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom pôsobiacim v
kolstve sa prihovoril starosta obce Juraj Mesko. Atmosféru podujatia dotvoril prednes básní p. M.
varcovej. V programe vystúpila
Zuzana Orolínová, iaèka III. roèníka s prednesom prózy. Riadite¾
Z Topo¾èianky Mgr. J. Barát uèite¾om a pracovníkom koly poïakoval za obetavú prácu pri výchove mladej generácie a zároveò
vyjadril
poïakovanie

starostovi obce za pozornos,
ktorú prejavil uèite¾om a vetkým
pracovníkom v kolstve usporiadaním tohto podujatia. Na záver
podujatia vystúpil so svojím taneèným pásmom FS Inovec
pod vedením p. Radovana
Baka¾ára.
Vïaka Vám moji uèitelia,
za kadú iskru poznania,
za ten hlas, èo si vo mne
spieva,
keï chce sa ¾uïom privráva,
za lásku, v ktorej slovo klíèi,
aby vdy bolo bez dverí,
aby sme èísi - a nie nièí,
hmatkali ¾udskos na zemi.
Alena Orolínová

Jarné slnieèko u zaklopalo na nae obloky, nezbedné
vtáèiky nás zobúdzajú svojím
spevom, jar k nám u neodkriepite¾ne zavítala. Príchod
jari je u tradiène spätý so súaou v prednese poézie pre
deti M s poetickým názvom

Jarný lúèik
Jarný lúèik, ktorá sa konala v
pondelok 11. apríla 2005 o
10.00 hod. v Dome kultúry a
sluieb v Topo¾èiankach. Pozvanie na súa prijali obe materské koly v Topolèiankach M na ulici SNP a na
Cintorínskej ulici. Deti si odniesli diplomy a sladké odmeny za pekne prednesené básnièky.
- kultúra -

Skryté cesty osudu

Hádanka, ktorú musel uhádnu kadý odválivec, ktorý priiel ku sfinge znie: Ktorý tvor
chodí ráno po tyroch, napoludnie po dvoch a veèer po troch
nohách? Odpoveïou je: ÈLOVEK. A práve tento èlovek zabúda na túto hádanku a èasto si
pripúa len dve èasti odpovede.
A predsa neúprosný èas si pre
kadého bez výnimky vyberá
svoju daò. Je preto staroba trestom za mlados? Istee nie. ¼udské bytie má pre kadý vek svoje klady a zápory. Èasto obdivujeme sfilmované príbehy plné
osudových zvratov a dramatických chví¾. Aj medzi nami ijú tí,
ktorí majú slabie sily, ale o to bohatiu pamä. Ich studnica poznania veku nesmie zapadnú do
zabudnutia ich odchodom do
veènosti. Medzi nami ijú tí, ktorí
majú vek hodný úcty. Len nedávno prekroèila prah devädesiatich rokov pani Juráeková, ktorej príbeh by postaèil aj na mnohodielny seriál. Preto prináam
èasti spomienok, ako som ich
zachytil poèas rozprávania.
Kde ste sa narodili babka?
Moja rodná dedina je ïaleko na Bukovine a volá sa Poiana
Micului v Rumunsku. (Pozn.
red.: do oblasti Bukoviny prili v
rokoch 1803 a 1820 Slováci z
okolia Kysúc po hladomore na
severnom Slovensku a na podnet majite¾ov sklární a za vidinou
osídlenia území opustených po
tureckej nadvláde. Bukovina je
severná èas Rumunska, susediaca s Ruskom a Moldavskom).
Bolo to 14. marca 1915.
Moja mamièka bola ve¾mi chorá
a preto som ve¾mi skoro musela
zasta jej miesto a veru mi bolo
neraz do plaèu. Peòazí bolo poskromne a tak sme ili len z toho,
èo sme si dorobili na políèku a
èo otec zarobil v hore. Dedina
bola dlhá nieko¾ko kilometrov a v

strede bol kostol a krèma. Prvú
slovenskú kolu sme mali a v roku 1937, dovtedy nás uèili po¾skí
uèitelia. Roky li a ja som dospela. Môj prvý mu sa volal
Votech. Bol ve¾mi veselý a poriadny huncút. A bol znamenitý
taneèník. Za mladi som strane
rada spala, nie ako teraz.
Spomínam si, ako ma raz priiel
Vojtech vola na tancovaèku a ja
som u tuho spala, hoci ledva zapadlo slnko. Potichu sa prikradol
ku mojej posteli a poteklil ma na
pätu. Ja so sa tak zobudila s vytretenými oèami, e to u viackrát neskúal, tak sa aj on z¾akol.
Vzali sme sa a prili tyri deti. Dve
dievèatá a dvaja chlapci. Jedno
dievèa mi tam zomrelo. A prila
vojna. Vojtech nerukoval, lebo sa
staral o rodièov, ale povolali ho
na manévre v roku 1941. Mal tam
by len nieko¾ko týdòov, ale vzali ich na front a u o òom nikto
viac nepoèul. Len moja svokra
kedy len mohla, vyla nad dedinu a èakala syna. Márne.
Zaèiatkom apríla sa naa dedina dostala medzi ruské a nemecké frontové línie. Veèer, 30.
apríla, prili jednotky SS a preh¾adali dedinu. Za nimi prili rumunskí vojaci a vyháòali nás na
námestie. Za pä minút sme museli opusti dom, lebo u ili vojaci a podpa¾ovali domy. A ja s
malými demi pri sukni a na rukách. Èo som mohla odnies ?
Do noci sme boli zhromadení
na konci dediny a veru pod hlavòami puiek sme sa modlili, ako
v posledné chvíle ivota. Ale eskortovali nás 100 km do rumunskej dediny. Spä sme sa vrátili a
na konci leta. Ale kam? Vypálené
domy, bez poivne, statku. Tu prila ponuka zo Slovenska na návrat. Agenti s¾ubovali hory-doly a
tak sme ili.Mono aj preto, e
Rumuni nás nemali prive¾mi v
láske a na Slovensku boli u nie-

ktorí nai, èo tudovali na kolách. Boli sme repatrianti.
Aké bolo nae rozèarovanie,
keï sme sa v Koiciach dozvedeli, e smerujeme na Sudety po
vyhnaných Nemcoch. Vzbúrili
sme sa, veï sme chceli osta na
Slovensku. Tak sme sa rozili.
Nai sú v Hazlove za Aom, v
Po¾sku, niektorí sa vrátili do
Rumunska. A ja som zostala.
Najprv nás doikovali do , odkia¾ vyhnali Maïarov, ale keï
sme museli spáva so sekerami
na obranu, dostali sme povolenie na presídlenie na Hornú
tubòu. Zaèínali sme odznovu.
Boli to aké chvíle, keï nám nadávali do rumunských Cigáòov.
Robili sme najhorie práce za
mizernú plácu. Ale vydrali
sme.Tu som odprevadila svoju
druhú dcéru do chladnej zeme,
ale tu som aj spojila svoj ivot s
Jozefom, s ktorým sme si to¾ko
pomáhali ete na Bukovine, kde
mu zomrela ena a zanechala
pä detí. Narodila sa nám jediná
dcéra, keï mal Jozef 59 rokov. Aj
jeho som odprevadila, tam na intoríne ma èaká. Samému èloveku je ako a ete v tejto dobe, kedy nieto pre starých na dôchodky a dávajú nám pociova, e
sme tu navye, nepotrební a zbytoèní. Tak hovorí tát. Preto u
desa
rokov
ijem
v
Topo¾èiankach u dcéry a spomínam na svojich drahých a èakám
na kadý riadok, ako sa majú vo
svete. Modlitbou som v spojení s
mojimi ivými, aj s tými, èo u sú
tam. Na záver: v Topo¾èiankach
je 12 obyvate¾ov nad 90 rokov.
Kadý v sebe skrýva osud plný ivotných skúseností. Len treba
poèúva a ma v úcte tretiu èas
odpovede na hádanku sfingy, lebo je to aj naa minulos, aj ná
budúci údel.
-r-
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Máj, máj, máj zelený bez koreòov sadený
Máj je najkrají mesiac v roku,
príroda je plná kvetov. Básnici
o òom básnia:  Je mesiac máj, je
lásky èas. Niektorí môu namieta, e láska pôsobí na ¾udí ako
v máji, tak aj decembrovej plúti
èi v augustovom opare. Hovorí
sa, e vetko ivé, èo prilo na
svet v máji, malo by sa úspene
vyvíja. Mláïatá zvierat, predovetkým jahòatá, húsatá èi drobné kuriatka sú najvhodnejie na

jim vyvoleným dievèatám a samozrejme spoloèný máj ako dar
mládencov vetkým dospelým
dievkam.
U starí pamätníci spomínali,
ako mládenci v predveèer tohoto
mesiaca chodili na vozoch do hory èi hájov zotína brezy.Tie najkrajie potom stavali svojim vyvoleným na znak lásky a samozrejme, e najväèiu, najkrajiu
brezu postavili pred starý hosti-

ïalí chov. Tie deti narodené
v tomto mesiaci mali by by vraj
astné. No pretoe sú stromy
obsypané bielymi kvetmi, ¾udia
narodení v máji, zaènú vraj skoro
edivie. Pre uzatváranie sobáov
bol máj povaovaný za najmenej
vhodný mesiac z celého roka.
Májová mladá zeleò najlepie vyjadruje elanie po¾nohospodárov
týkajúce sa sily a dobrého rastu
vetkého rastlinstva, a preto zvyky, pri ktorých mali rozhodujúcu
úlohu rastliny dostali názov májenie. Pojem máj je celoeurópsky
a pouívajú ho aj tie národy, ktoré neprevzali rímske názvy mesiacov. Máje sú známe u v stredoveku, Gréci, Rimania, Etruskovia ako aj ïalie stredoveké
národy dávali pred 1. májom na
svoje domy a hospodárske budovy stromèeky ako ochranu
pred chorobami a zlými duchmi
vôbec. Ináè to nebolo ani
u Slovanov. Stavanie májov bolo
rozírené na celom Slovensku.
U nás stavali máje mládenci svo-

nec, èie na nae námestie. Peò
tradiène oèistili a korunu ozdobili farebnými stuhami. Máje dievkam stavali mládenci tajne - v noci. Kadá dievka, ktorá mala frajera, zvedavo striehla pri okne, èi
jej milovaný máj postaví a keï sa
tak stalo, tak potom milého aj
s kamarátmi slune pohostila.
A keï v roku 1933 bola ukonèená stavba Národného domu, namiesto brezy sa staval dievkam
èo najvyí smrek. Mládenci
smrek oèistili dohola a jeho vrcholec dievèatá ozdobili viazanicami farebných maie¾ z krepového papiera. Obyèajne u potom tento máj sadievali regrúti,
ktorí v tom roku rukovali. Ostatní
¾udia prítomní pri tomto sadení
mája so zatajeným dychom sledovali sadenie .Najprv nasmerovali peò smreku do vopred vykopanej jamy a potom rebríkmi najprv meními zaèali máj dvíha do
výky. Samozrejme, e ich pri
tom dirigoval starí skúsenejí
èlovek, zväèa poiarnik, ktorý

1. máj - zahájenie
turistickej sezóny 2005
Obecný úrad Topo¾èianky Vás vetkých pozýva na
Zahájenie turistickej sezóny 2005
a Deò otvorených dverí
v Národnom rebèíne v Topo¾èiankach.

O Vau zábavu a dobrú náladu sa postarajú od 11.30 hod. v centre obce súbory: country skupina TRAMP SONG, folklórny súbor
TOPO¼NICA, dychová hudba PODHRUOVAN, detský spevácky
súbor KATARÍNKA, mládenícky dychový orchester TOPO¼ANÈEK, spevák ROBO KAZÍK, hudobná skupina VV BAND
Navtívte NÁRODOPISNÉ MÚZEUM v Topo¾èiankach v èase od
13.00 - 18.00 hod. a MÚZEUM CHOVU KONÍ.
Máte monos obèerstvi sa v stánkoch jednotlivých podnikov
Topo¾èianok, ktorými sú Lesy OZ Topo¾èianky, Vinárske závody
Topo¾èianky, Globalprogres - ampiòonáreò Topo¾èianky, èi zakúpi si ich produkty. Súèasou podujatia je aj výstava ruèných prác
Jar ako vyitá  Prajeme Vám príjemný deò a peknú zábavu!

dával hlasité povely na posúvanie rebríkov. Nakoniec vysokými
rebríkmi a s hasièskými hákmi
dostali mládenci máj do zvislej
polohy, zasadený peò poriadne
udupali, vypodloili aj kameòmi,
aby máj stál rovno po celý májový mesiac. Vetci prítomní, mladí
i starí, mali rados z úspeného
postavenia a potom pri hraní naej topo¾èianskej dychovky, ktorá
u tradiène pri stavaní mája hrávala, bola tancovaèka pod májom. Bolo dojemné poèúva za
krásnej májovej noci, ako sa niesli pôvabné tóny valèíkovej piesne
 Bola noc krásna májová, mesiaèik sa do nej nes , èasto si ja
na to spomeniem, jak som v tvou
náruè kles ... a pri takýchto krásnych skladbách sa tancovalo a
do polnoci. Takého nezabudnute¾né spomienky máme my, starí ¾udia, na sadenie mája v minulosti.V posledných rokoch sa máj
stavia pri kultúrnom dome, stavajú ho poiarnici pomocou poiarnického auta v predveèer 1. mája. Dievèatá tak ako v minulosti,

Závereèný úèet obce

Na dvadsiatom druhom verejnom zasadnutí Obecného zastupite¾stva v Topo¾èiankach,
ktoré sa konalo dòa 24. februára 2005 bol schválený závereèný úèet obce za rok 2004 a celoroèné hospodárenie obce
bez výhrad. Pretoe hospodárenie sa týka kadého obèana
prináame Vám najdôleitejie
èasti závereèného úètu.
Príjmy (v tisícoch Sk) :
Úèet èíslo názov
skutoènos
1.100 Daòové príjmy
8.056
2.200 Nedaòové príjmy
3.188
3.300 Granty a transfery
4.353
5.230 Kapitálové príjmy
1.102
Bilanèný prevod
(zostatok z 2003)
1.874
Príjem na kolstvo zo tátu14.096
Príjem celkom
32.669 tis. Sk

Príjmy spolu (bez kolstva a bilanèného prevodu za rok 2003) dosiahli sumu 16.699 tis.Sk. V porovnaní s rozpoètom 10.415 tis.Sk je to
o 6.284 tis. Sk viac, predstavuje plnenie na 160 %.
K výraznému prekroèeniu príjmov
obce dolo v kapitolách:
Daòové príjmy: prekroèenie
rozpoètu
o 1.416 tis. Sk
Nedaòové príjmy: prekroèenie
rozpoètu
o 769 tis. Sk
Granty a transfery: prekroèenie
rozpoètu
o 2.997 tis. Sk
Úver - kanalizácia: 1.101 tis.Sk
Výdavky: (v tisícoch Sk):
Úèet èíslo názov skutoènos
01.1.1.6 èas Verejná správa
4.845 tis. SK
èas Rutinná údrba 245 tis. SK
èas Nájomné
1 tis. Sk
èas Ostatné tovary a sluby
936 tis. Sk
èas Bené transfery
28 tis. Sk
01.1.2 Finanèné a rozpoètové
1.111 tis. Sk
03.2.0 Poiarna ochrana
120 tis. Sk
04.1.2 Veob.prac.oblas (VPP)
255 tis. Sk

tak aj teraz naveajú farebné stuhy, a a potom ho dvíhajú pomocou mechanizmov a bezpeène
upevnia. Dychová hudba Podhruovan vyhráva krásne ¾udovky, no zauívaná tancovaèka
pod májom sa akosi vytratila.
Spomínam si na ve¾kolepé slávnosti a sprievody v prvý máj, bolo to pekné, malo to svoju atmosféru, len keby to nemalo peèa
totalitného reimu. V jadre týchto
osláv samotná mylienka bola
ve¾mi vzneená - veï kadý, a to
hlavne jednoduchý èlovek ije
z práce svojich rúk, take súdrnos pracujúceho ¾udu je opodstatnená a celkom na mieste. Veï
u pápe Lev XIII. odporúèal robotníkom koncom 19. storoèia
organizovanie sa, aby si mohli
lepie háji svoje práva.
F. Beòu
04.4.3.1 Nové akcie
(proj., st. dozor)
1.138 tis. Sk
04.4.3.2 Výstavba - sie NN ul.
Dlhov.
414 tis. Sk
04.5.1 Cestná doprava (údrba)
440 tis. Sk
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
1.113 tis. Sk
05.2.0 Nakladanie s odpad.
vodami
2.890 tis. Sk
06.4.0 Verejné osvetlenie
759 tis. Sk
08.1.0 Rekreaèné sluby. port
94 tis. Sk
08.2.0.3 Dom kultúry a sluieb
353 tis. Sk
08.2.0.5 Kninica
43 tis.Sk
08.2.0.9 Kino
205 tis. Sk
09.0.1 Kapitál. výdavky
pre kolu
293 tis. Sk
10.2.0.2 Sociálne slúby seniori
695 tis. Sk
10.4.0.3 Sociálne sluby rodiny
17 tis. Sk
Výdavky na kolstvo (Z + M)
174.012 tis. Sk
Spoloèný stavebný úrad 73 tis.Sk
Výdavky celkom 30.078 tis. Sk
Výdavky bez kolstva a spoloènej
stavebnej úradovne predstavujú
15.700 tis. Sk. Prekroèenie výdavkov dosiahlo 5.285 tis. Sk. Vyie
èerpanie výdavkov umonila priaznivá ekonomická situácia obce.
K výraznému prekroèeniu dolo
v kapitolách:
Rutinná a tandardná údrba o 160
tis. Sk (výpoètová technika, nábytok, Tatran). Ostatné tovary a sluby o 562 tis. Sk (geo. plány, tlaè novín, dohody). Nové akcie a nakladanie s odpadmi o 3.528 tis. Sk
(kanalizácia ul. Mlynská). Cestná
doprava o 140 tis. Sk (chodník pri
Koprdovom moste). Nakladanie
s odpadmi o 188 tis. Sk. Verejné
osvetlenie o 228 tis. Sk. Klubové zariadenia DKS o 228 tis. Sk. Sociálne
sluby - seniori o 193 tis. Sk (opatrovate¾ky, príspevok na stravu).
Zostatok finanèných prostriedkov na úète k 31.12.2004 bol
2.585 tis. Sk.
Závereèný úèet obce predloil hlavný kontrolór Ing. Bartolomej Pavkov.
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Z internetu
Na
internetovej
stránke
www.topolcianky.sk máme u
nieko¾ko vydaní Nae Topo¾èianky a sú èítané aj ïaleko vo svete. Prináame znenie textu z diskusnej stránky v plnom znení bez
úpravy.
Dobry den prajem.Velmi cloveka potesi ked i spoza oceanu
moze nahliadnut do rodnej obce.Noviny su dobrym citanim.Pomerne obsirne su zamerane na kulturu ako i na skolstvo.Bolo by celkom k dobru veci
keby informovali i sportovom diani v nasej obci.
Mame predsa nadherny stadion a muzstva vsetkych vekovych kategorii.Urcite by bolo zaujimave aspon v skratke opisat jednotlive zapasy,pripadne vysledky
no zaroven na spestrenie by mozno bolo zabavne aj uverejnit nejake tie pozapasove rozhovory ci uz
s trenerom ,alebo i povedzme s
niektorych z hracov. Mozno by to
pomohlo zvysit i popularitu futbalu v obci...mozno i popularitu casopisu.
A potom co tak zaradit do casopisu i nejaku tu reklamu (v obci este stale chvalabohu mame

Ako sme s predkolákmi
rieili nedostatok vody

22. marca, na Svetový deò vody, sme s demi Materskej koly
SNP è. 3 vytvorili situáciu nedostatku vody v naej obci.
Z vodovodných kohútikov
prestala tiec voda, nemáme sa
èoho napi, èím sa umy, pani kuchárka nemôe vari, pani upratovaèka umýva. Taký istý problém
máme aj doma. Èo teraz?
"Pouili by sme vodu z potoka, ktorý teèie hneï ved¾a naej
materskej koly," navrhli deti.
Lene voda v potoku je zneèistená a tie jej neustále ubúda. "Tak
kúpime v obchode", navrhli ïalie rieenie. Práve vypredali vetku stolovú vodu. Spoloène sme
prili na nápad: "Vykopeme studòu." Deti kopali, vàtali, obkladali
studòu tehlami. Keï u bola dos
hlboká, poèuli sme um vody a
tak sme s pomocou vedra a lana
nabrali prvé kvapky vody. Vodu
bolo potrebné dopravi do domov
aj do rybníka, kde na vodu èakali
rybky, kaèky a labute. Jedna skupina detí vozila potrubie, druhá
ho montovala a prívod vody bol
hotový. Deti od prekvapenia zabudli zatvori ústa, keï potrubím
do rybníka naozaj tiekla voda.
Teili sa nielen obyvatelia rybníka,
ale aj deti. Bez vody by vyschli
rastliny, zahynuli ivoèíchy, ale aj
¾udia. Samé deti skontatovali, e
vodu si musíme etrit a chráni,
aby nám nikdy nechýbala a bola
èistá.
Aj takto vytvárame kladný
vzah k prírode. V najbliom období nás èaká návteva skleníka
a vychádzka do lesa.
Mgr. Mária Kuklová

Rozpoviem Ti
rozprávku

niekolko fungujucich firiem s ktorymi by spolupraca nebola urcite
na skodu) takymto sposobom ziskat peniaze na rozsirenie jeho obsahoveho zamerania?Spravit ho
este pestrejsim a zaujimavejsim.
Kedze vychadza raz za dva mesiace ..ak sa nemylim nedokaze prilis
aktualne zachytit diane v obci.
Vela
mladych
ludi
z
Topolcianok je vo svete, a verte mi
ze vsetkych nas zaujima co sa tam
doma deje...kto sa ozenil,kto sa
vydal,kde aka nova pracovna prilezitost vznika,kde sa aky byt ci
dom uvolnil alebo je na predaj,kto
predava aky pozemok ci kto aky
tovar. Mozno sa to zda niekomu
smiesne ale verte mi ze priatelov
mozno ziskat i uverejnenim inzeratu v rubrike "darujem"Vela mladych rodin by urcite prijalo bycikel.kosacku ci steniatko.
Mozno by tam mohla byt akasi inzeratova stranka s mnohymi
rubrikami .Celkom urcite by to
trosku rozhybalo tu nasu krasnu
dedinku,pretoze iked nas tam nie
je tak vela itak kazdy kazdeho nepozna...takze nie vzdy sa kazdy
vsetko dozvie nacas rep.nedozvie sa to co by chcel...nato su
predsa inzeraty! aby sme nieco
predali darovali kupili ci nasli nejaku tu pomoc pripadne radu.
Preco si nepomoct.Mysim ze by
to fungovalo
Napokon i tie inzeraty by snad
nieco zarobili co by umoznilo znova zvysit kvalitu casopisu.
Dalej ma napada...Vela mladych by si mozno radi precitalo i
nejake tie pribehy z minulosti,po-

vedzme z obdobia vojny ci povojnoveho obdobia,tak ako mozno i
vela mladych by mozno rado poslalo nejaku tu peknu fotku z potuliek svetom. Napr. ja som pracoval v zapadnutej dedinke zvanej Lakeville 30 mil(48 mil) od 380
tisicoveho Minneapolisu. Pestoval som tam kvety (muskaty petunky-presne take ako tie nase
Slovenske) no a hned vedla bola firma ktora pestovala vianocne
stromky (10 Ha). Pan Revak-majitel mal predkov slovakov-taze
hned pod americkou zastavou na
zrdi vysela Slovenska. Neverili by
ste ako cloveka, tak dakeko od
domova dokaze potesit, ked rano
odhrnie zaves a 200 metrov za oknom sa na zrdi do okolia tyci rodna zastava.
Taka fotka by mozno niekoho
pobavila.Samozrejme ze len s
kratkym komentarom pripadne
prekladom americkych textov...ci
par viet na vysvetlenie.Nic horibilne a uz vobec nie velky priestor
venovany jednej osobe ci udalosti.Skratka rozmanite zabavne avsak pekne vsetko zaradene v rubrikach. Dakujem Vam ak ste sa
prepracovali az nakoniec tak za
Vas cas ako i za Vasu trpezlivost.
Ing. Karol Kovac ml.
V nadväznosti na hore uvedené doporuèenia vyzývame
ochotných portovo zaloených
spoluobèanov na stálu spoluprácu v oblasti portového diania v
naej obci. Prihlási sa môete v
miestnej kninici kedyko¾vek.
Ing. Kazík Roman
vedúci redaktor

Svätý Florián - patrón hasièov
V kalendári sa zaèiatkom mája nachádza dnes nie ve¾mi rozírené meno FLORIÁN. Mnohí, najmä mladí ani netuia, e toto
meno nosí i patrón hasièov - svätý Florián. Jeho socha, alebo aspoò obraz zdobí kadú hasièskú
zbrojnicu alebo hasièský dom. Je
odetý v uniforme rímskeho vojaka a z putne, ktorú drí v pravej
ruke leje vodu na horiaci dom.
Voda, ktorá je nosite¾kou ivota
vak jemu ivot vzala. V minulom
roku sme si pripomenuli 1 700 rokov od jeho umuèenia a potupnej

smrti. Bolo to v roku 304, keï rímsky krutovládca vydal nariadenie
o prenasledovaní kresanov. V
snahe zastavi aspoò naèas honbu na ostatných kresanov sa
sám prihlásil u miestodrite¾a,
oznaèil sa za kresana. Nádejal
sa, e ako bývalý dôstojník rímskej vlády oslabí krutos prenasledovania. S¾ubmi i hrozbami ho
nútili vzda sa viery. Keï vyhlásil,
e ako vojak poslúchal a aj bude
poslúcha, ale pokia¾ ide o vieru v
Krista, tam si rozkazova nedá,
nasledovalo týranie. Kruté muèe-

Rozprávky je stará, ako ¾udstvo samo. Spoèiatku si ¾udia
rozprávky len rozprávali poèas
dlhých jesenných a zimných veèerov, pri tkaní, pradení. A tak sa
rozprávky tradovali z generácie
na generáciu, zo starých otcov
na synov, vnukov, pravnukov.
Toto bohatstvo minulosti sa podujal zozbiera a vyda knine známy zberate¾ rozprávok - Pavol
Dobinský. Tento rok si pripomíname 177. výroèie jeho narodenia. Pri tejto príleitosti Obecný
úrad Topo¾èianky usporiadal
v Dome kultúry a sluieb ïalí
roèník súae v umeleckom prednese slovenskej ¾udovej rozprávky Rozpoviem Ti rozprávku.
Súa bola urèená iakom 5. roèníkov a zúèastnili sa jej tri základné koly: Topo¾èianky, Skýcov a Jed¾ové Kosto¾any. Na prvom mieste sa umiestnila
Katarína Pruinská - Z Topo¾èianky, 2. miesto obsadila Beáta Pyt¾ová - Z J.Kosto¾any, 3.
miesto patrilo Dávidovi Halászovi - Z Topo¾èianky. Cenu MO
Matice slovenskej získala Eva
Géciová - Z Topo¾èianky. Výhercom srdeène blahoeláme.
- Orolínová-

Burza kníh
a èasopisov

V nede¾u 1. mája 2005 od
12.00 hod. sa uskutoèní u tradièná burza kníh a èasopisov.
Prosíme Vás touto cestou, pokia¾ sa nájdu vo Vaich domácnostiach knihy a èasopisy, ktorých by ste sa dokázali zrieknu
alebo by dokonca mohli skonèi
aj v zbere papiera, prineste nám
ich do kninice poprípade sa
ozvite na tel. 6301263, zabezpeèíme aj odvoz. Odmenou
Vám bude dobrý pocit, e ste
niekoho poteili dobrou a lacnou knihou a zisk z tohto podujatia bude urèený na nákup nových kníh do kninice v
Topo¾èiankach. Vopred Vám srdeène ïakujeme!
pracovníèky Obecnej
kninice Topo¾èianky
nie sa striedalo s bièovaním nieko¾ko dní. Keï nedokázali zlomi
jeho presvedèenie, priviazali mu
na krk aký kameò a hodili ho do
rieky Enns. A keïe to bola voda,
ktorá udusila jeho ivot, ¾ud ho od
zaèiatku nazýval ako ochrancu
proti ohòu. I tento rok si uctíme
pamiatku patróna Dòom otvorených dverí. V stredu, 4. mája
2005 bude hasièský dom otvorený pre irokú verejnos od 8.00
hod. do 12.00 hod. Kto má záujem prezrie si hasièskú techniku,
poháre, diplomy za umiestnenia
v súaiach, je srdeène vítaný!
Jaroslav Ondruka
predseda DHZ
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Futbalový Tatran v prebiehajúcej sezóne
Jarná èas futbalových súaí
roèníka 2004-2005 sa rozbehla.
Skonèila sa príprava, halová sezóna a hra na akých terénoch.
Príprava prebiehala takmer pod¾a príprav trénerov. Výkony naznaèili monosti naich drustiev.
S¾ubný tart naznaèil aj smerovanie k záchrane drustiev dospelých (1.tr. MO NR-SA-ZM) i starieho dorastu (IV.liga). Drustvo
starích iakov tradiène bojuje o
popredné umiestnenie v Majstrovstvách kraja SK J. Tatran
vytvára také podmienky, aby hráèi vetkých vekových kategórií
mali monos neruenej prípravy,
mali k dispozícii dobrú hraciu plochu, kvalitného trénera, obleèenie a pod. Avak so záujmom
mládee o port je to èoraz horie. Má silných konkurentov - poèítaèe, pohostinské zariadenia
atï. Pred 10-15rokmi sme boli
tastní, keï v naich drustvách
nastupovali 2-3 domáci hráèi.
Kvalitnou prácou s mládeou
sme dosiahli, e väèina hráèov
je v súèasnosti z Topo¾èianok.
Preto nás mrzí, e sa to neprejavuje zvýenou úèasou domácich
divákov na zápasoch. Stojí za zamyslenie, e mnohí rodièia nedokáu prís a povzbudi svoje ratolesti tak, ako je to u naich súperov. Ná oddiel je jedným z mála
klubov, ktoré nepoadujú finanèné príspevky od rodièov za
portovanie detí. Trávenie èasu
mládee na portoviskách je ur-

Program kina
Národný dom
Máj
1. - NE - 15.00, 19.00 - Roboti - animovaná komédia
7.-8. SO-NE 19.00 - Svet zajtrajka
- výpravná retro sci-fi
14.-15. SO-NE 19.00 h Vzbura vo
väznici Carandiru - jediná vec je
dôleitejia ako sloboda: prei!
21.-22. SO-NE 17.00, 19.00 Cesta
okolo sveta za 80 dní - film natoèený pod¾a románu Julesa Verna
28.-29. SO-NE 19.00 h Letec - dráma o ivota slávneho letca, reiséra
a dobrodruha

Jún
4.-5. SO-NE 19.00 h Team America
- akèný bábkový film
11.-12. SO-NE19.00 h Po západe
slnka - akèná komédia o podarenom zlodejovi diamantov
18.-19. SO-NE 19.00 h Blade Trinity - akèný thriller o upíroch
25.-26. SO-NE 19.00 h Krá¾ovstvo
nebies - historický ve¾kofilm z èias
kríiackych vojen

èite vhodnejie ako túlanie sa po
pohostinských zariadeniach. Po
odohraných troch kolách jarnej
èasti môeme aj naïalej závidie
mnohým naim súperom ich fanúikov. Je ich omnoho viac a dokáu oceni snahu, bojovnos a
nasadenie svojich. Na naom
tadióne sa preferujú väèinou
kritické vyjadrenia a uráky hráèov a funkcionárov, ktorí sa aj na-

priek akým podmienkam snaia udra futbal a port v obci pri
ivote. Mali by sme si uvedomi,
e futbalové zápasy sú jednou z
mála príleitostí, kde sa spoluobèania môu stretnú a zabavi.
Verím, e si znovu nájdete cestu
za portom a hráèom sa dostane
fanúikovská podpora: TATRAN
DO TOHO! 
Marián Valoviè

Beh oslobodenia

Sobota, 2. apríla 2005, patrila u tradiènému podujatiu naej obce. V tento deò sa v miestnom parku konal 31. roèník Behu oslobodenia Topo¾èianok, kde sa na stabilných tratiach stretli súaiaci vetkých vekových kategórií od najmeních - deti predkolského veku
(24), iakov Z (71) a po dospelých (65 v kategóriách dorastenci, eny , mui). Popri portovom zápolení si prítomní diváci i úèastníci behu pripomenuli oslobodenie Topo¾èianok kladením vencov k pomníkom padlých v centre naej obce. Za pekného poèasia sme sa rekordu nedoèkali, víaz hlavnej kategórie muov zaostal za traovým
rekordom 4 min. 10 sek. Víazi jednotlivých kategórií boli odmenení
diplomami a vecnými cenami, za èo patrí poïakovanie vetkým sponzorom tejto akcie. A èo doda na záver? Snáï len to¾ko, e nezáujem
dospelých o akúko¾vek portovú, príp. inú akciu v naej obci je badate¾ný a z roka na rok výraznejí. Ete e máme tých najmeních nadencov, ktorí zápolili v hojnom poète a snáï sú zárukou portového
diania v naej obci.
-red Z výsledkov: Mui: 1. Moravec J. KP Skalica 41:28; 2. Lenhardt
E. AK Luèenec 44:04. eny: 1. Hudáková J. Trenèín 57:51, 2.
Kamenská I. AK Tlmaèe 01:00:10.

AUTHOR Panda maratón

K Panda Topo¾èianky v spolupráci s Obecným úradom a svojimi partnermi uporiada 4. roèník cyklomaratónu. Po predchádzajúcich úspených roèníkoch usporiadatelia oèakávajú cez 400
pretekárov z celého Slovenska. Dá sa predpoklada, e sa na pretekoch objavia aj zahranièní úèastníci, tak ako v minulých roèníkoch. Preteky sa budú kona 14. mája, s centrom na tadióne
Tatranu Topo¾èianok. tart pretekov na dlhej trati je o 9.30 h a na
krátkej trati je o 10.00 h. Tento maratón je zaradený do Slovenského pohára maratónov. Zaujímavosou je, e kadý úèastník obdrí pamätné trièko a upomienkové predmety od partnerov.
Tohtoroènou novinkou je Panda bike adventure. Sú to jednoetapové bodovacie preteky dvojíc na horskom bicykli s mapou. Trasu
si vyberá dvojica sama pod¾a svojich predstáv a moností. Úlohou dvojice je zozbiera èo najväèí poèet kontrolných stanoví.
Tieto preteky sú zaujímavé aj preto, e nezáleí len od fyzickej
kondícii, ale záleí aj od orientácii v teréne.

Preh¾ad poèasia

Zima bola v tomto roku netypická. Prvá polovica januára bola
bez snehu. Prvý sneh napadal 18. januára a súvislá pokrývka snehu vydrala a do polovice marca a zvyky snehu do Ve¾kej noci.
Najniie klesala ortu teplomera koncom januára (-14 °C), v prvej
dekáde februára (-17 °C) a v prvých dòoch marca tie na -17 °C.
Priemerné mesaèné teploty vodné zráky: január - 0,6 °C, 69,6
mm; február - 3,2 °C, 71,3 mm; marec + 2,1 °C, 8,4 mm.
M. abík

Nové knihy v kninici:

Stroud, J. - Amulet zo Samarkandu
Marchettová, M. - Jedného dòa
uteèiem
Funkeová, C. - Draèí jazdec
Freud, P. - Laura a peèa Siedmich mesiacov
Le Guinová, U. - Hrobky Atvanu
Willettová, M. - Zátoka nádejí
Willettová, M. - Týdeò v zime
Brown, S. - Vstupenka do neba
Vilikovský, P. - Èarovný papagáj
a iné gýèe
Cartlandová, B. - Láska, páni,
kurtizány
Christofferson, A. - Klinické testy
Brown, S. - Ráno s Rileyom
Roberts, N. - trilógia - Odvaha sníva, Len vydr sníva, U môe
sníva
Roberts, N. - Kathy, bojím sa o teba
Brown, S. - Závis
Nagyová - Derengová, P. Chcem len tvoje dobro
Deaver, J. - Diablova slza
Hammondová, B. - Dievèenské
roky ve¾kých cisárovien
Pervi, J. - Krá¾ovné renesancie
Manfredi, V. M. - Chiméra
Maxell, A. - Stimul
Coelho, P. - Veronika sa rozhodla
zomrie
Brown, D. - Bod klamu

Akcie Národného
rebèína
1. 5. - Deò otvorených dverí
12.6. - Dostihy
2.-3. 7. - Parkúr - Cena Národného rebèína Topo¾èianky
8. -10. 7. - Drezúra CDI, M- SR
10. 7. - Dostihy
7. 8. - Dostihy
13. - 14. 8. - Medzinárodný ampionát huculských koní
19. - 21 8. - CAI - B - Medzinárodné záprahové preteky
27. - 28.8. - Vytrvalostné preteky,
SVP - voltí
10. - 11.9. - Národná výstava
arabských koní
23. - 25. 9. - Drezúra CHALLENGE CUP
2. 10. - Dostihy
22. 10. - Hubertus
29. 12. - Tradièný deò otvorených
dverí

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:

Ema Belicová, Hlavná 287
Gabriela Laktiová, Hlavná 67

Opustili nás:

Mária Laktiová, Hlavná 81, 93 r.
tefan Solár, portová 9 - 77 r.
Jozef Báa, Hlavná 153 - 73 r.
Emil Hosovecký, Mlynská 41 72 r.
Michal Tinák , Pod Hájom 16 21 r.

NAE TOPO¼ÈIANKY, Dvojmesaèník obèanov, Reg. è.: 04/10/2003 MT. Vydáva: Obecný úrad Topo¾èianky, Vedúci redaktor: Ing. Roman Kazík; Redaktori: Mgr. Eva Chrapková, Anna Lukáèová, Juraj Mesko, Alena Orolínová, Adresa:
Obecný úrad Topo¾èianky, Hlavná è. 114, Tel.: 037/6301222; E-mail: kniznica@topolcianky.sk. Tlaèa: End, s.r.o.

