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Ohlásil som im
tvoje meno

V stredu 7. februára 2007
o 14,00 hod. zádunou sv. omou a pohrebnými obradmi naa Farnos Topo¾èianky za prítomnosti J. Eminencie Jána
Chryzostoma kardinála Korca,
J. Exc. Jána Oroscha - generálneho vikára, ostatných o. biskupov, ve¾kého poètu kòazov
a veriacich odprevadila do veènosti náho drahého osvieteného p. kanonika Emila Scheimera, ktorý odovzdal svoju ¾achetnú
kòazskú
duu
Stvorite¾ovi v nede¾u 4. februára 2007 v skorých ranných hodinách v Nemocnici Zlaté Moravce vo veku 83 rokov.
Poèas zádunej sv. ome
prítomní mohli poèu známe slová z Evanjelia: Otèe, chcem,
aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so
mnou tam, kde som ja... Ohlásil
som im tvoje meno a ete ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou
ma miluje, a aby som bol ja
v nich (por.: Jn 17,24-26).
Tieto slová Pána Jeia z jeho Ve¾kòazskej modlitby vytvárajú ve¾mi priliehavý spôsob,
akým liturgické obrady pri pohrebe kòaza pomáhajú vetkým prítomným uvedomova si

Poïakovanie

Rímskokatolícky farský
úrad Topo¾èianky úprimne
ïakuje vetkým èlenom prípravnej komisie, ktorá pracovala pri Farskom úrade
v Topo¾èiankach a ktorá prispela k pokojnej, dôstojnej
a slávnostnej rozlúèke s drahým p. kanonikom.
Poïakovanie zvlá patrí
príbuzným p. kanonika, vedeniu Obce Topo¾èianky, vedeniu Obce Hostie, riadite¾stvu
Základnej koly Topo¾èianky,
dychovej hudbe z Topo¾èianok, z Hostí a zo Skýcova, p.
organistovi a spevokolu, hasièom, skautom, technikom
a ve¾kému poètu mnohých
obetavých ¾udí, ktorí naozaj
obetavo venovali svoj èas
a talent príprave pohrebných
obradov.
RKFÚ Topo¾èianky

hodnotu kòazského povolania.
Katechizmus Katolíckej cirkvi v tejto súvislosti ponúka slová
svätého Gregora Nazianského,
ktoré vyslovil ete ako celkom
mladý kòaz: Viem, èí sluobníci sme, na aké miesto sme postavení a kam sme poslaní.
Poznám Boiu vzneenos a ¾udskú slabos, ale aj jej silu. Kto je
teda kòaz? Je obranca pravdy,
ktorý bude stá s anjelmi, vzdáva
chvály s archanjelmi, prenáa
obety na nebeský oltár, s Kristom
vykonáva kòazstvo, obnovova
tvora, utvára v òom Boí obraz,
pracova pre nebeský svet, a aby
som povedal, èo je najväèie,
bude bohom a iných bude zboova (por. KKC, 1589). A hneï,
akoby jedným dychom, Katechizmus dodáva slová sv. Jána
Mária Vianeya, svätého farára
z Arsu: Kòaz pokraèuje v diele
vykúpenia na zemi. Keby sme tu
na zemi dobre pochopili, èím je
kòaz, umreli by sme nie od strachu, ale z lásky. Kòazstvo je láska Jeiovho Srdca (por. KKC,
1589).
Dnes u nedokáeme spoèíta vetkých tých, ktorým p.
kanonik Emil Scheimer ako verný kòaz celý ivot usilovne
ohlasoval Boie slovo v radostnej zvesti Evanjelia. ako je
spoèíta vetkých tých, ktorých
sprevádzal na ceste dobrého
duchovného ivota a tak ich vovádzal do sviatostného ivota
s Bohom. Spýtame sa mono,
kde na to èerpal silu? Èo mu
pomáhalo vydra a nezradi
ani v akých èasoch internácie
v totalitných pracovných táboroch pre kòazov? Ako dokázal

Emil Scheimer, 1923 - 2007
udra a ïalej rozvíja tradíciu
prekrásnych kapuliarskych
pútí v Topo¾èiankach, ktoré boli pre pútnikov prameòom silnej
odvahy v mori ne¾útostnej ateizácie slovenského národa?
Odpoveï na tieto otázky je
ukrytá v kadodennom programe p. kanonika. Ktorí ste ho poznali, viete, e sv. oma, kòazský breviár, Sv. ruenec, Sv. písmo a rozjímanie boli trvalou
súèasou jeho ivota. A to aj
v èase, keï sa zaèala stále nástojèivejie hlási choroba, únava a vek.

Poèas dojímavého pohrebu
p. kanonika máloktoré oèi ostali suché. Slzy smútku ale i lásky
otvárali srdcia prítomných pre
nové horizonty svätosti. Úcta voèi tomuto vernému kòazovi sa
vtedy nezadrate¾ne snúbila
s túbou pokraèova v jeho
kòazskom diele. V duiach sa
rozhostil ten nebeský pokoj, aký
cíti pútnik pri Márii, pri milej
Matièke.
Mgr. Anton Iold
správca Farnosti
Topo¾èianky

Pán si povolal náho duchovného pastiera,
osvieteného pána kanonika EMILA SCHEIMERA
Chlapèek Milko sa narodil
v robotníckej rodine. Otecko
bol baníkom, mamièka kolníèka. Rodièia ho prijali do svojho
náruèia 31. decembra 1923
v Hodrui ako druhé diea zo
sedem chlapcov.
Základné vzdelanie nadobudol v rím. kat. ¾udovej kole.
Bol nadané diea, a preto ho ro-

dièia poslali na túdium do
Banskej tiavnice do gymnázia. Posledný roèník absolvoval
na I. tátnom gymnáziu v Bratislave, kde aj zmaturoval.
Dôvodom tejto zmeny boli vojnové pomery, vypuknutie povstania. Poèas tudentských
rokov èasto putoval k P. Márii na
STARÉ HORY a tak dozrievalo

rozhodnutie - sta sa kòazom.
Po maturite sa teda prihlásil na
RÍM. KAT. CYRILOMETODSKÚ
FAKULTU SLOVENSKEJ UNIVERZITY v Bratislave. V priebehu päroèného túdia na teológii
nastali na Slovensku ve¾ké zmeny. Zmenilo sa tátne zriadenie
a doba ièlivá náboenskej
pokraèovanie na 2. str.
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Pán si povolal náho duchovného pastiera,
osvieteného pána kanonika EMILA SCHEIMERA
dokonèenie z 1. str.
slobode sa pominula. V r. 1950
odili absolventi teológie do
Trnavy, za cie¾om obdra kòazské svätenia. Celý postup bol
zrýchlený, 3. mája mali subdiakonát, 5. mája diakonát - svätil
ich p. biskup Michal Buzalka
a 6. mája kòazskú vysviacku,
ktorú prijali z rúk p. biskupa
AMBRÓZA LAZÍKA. Po vysviacke nasledovalo malé spoloèné
posedenie. Vysvätených bolo
27 novokòazov - medzi nimi
EMIL SCHEIMER. Tesne po
týchto udalostiach boli vetci
deportovaní do pracovného tábora do MIMONÌ v severných
Èechách. Prepustení boli a 30.
decembra 1953.
Prvá cesta kòaza Emila
viedla domov - do Hodrue.
Jeho prvým pastoraèným pôsobiskom sa stala jeho srdcu
blízka Banská tiavnica. Potom
nasledovali Zl. Moravce, Jed¾ové Kosto¾any, Ve¾ké Záluie
a od 14. marca 1962 Topo¾èianky.
V Topo¾èiankach bol duchovným otcom farnosti, zastával tie úrad okresného dekana
a v roku 1983 obdral aj titul
KANONIK. Okrem Topo¾èianok spravoval aj filiálku Hostie
a doèasne aj Skýcov.
7. februára t. r. sa cirkevná
obec v Topo¾èiankach, ako aj
mnohí z blízkeho a vzdialeného
okolia rozlúèili s ctihodným pánom kanonikom Emilom Scheimerom, ktorý nás opustil 4. februára 2007. Za úèasti viac ako
dvetisíc prítomných a viac ako
stovky kòazov, ale aj osobnej
úèasti mnohých biskupov na
èele s kardinálom Mons. Jánom
Chryzostomom Korcom, sa prili rozlúèi do Topo¾èianok so
vzácnym a láskavým èlovekom kòazom, kanonikom Emilom
Scheimerom, ktorý pochádzal
z Hodrue. Bol to mimoriadny
záitok vidie spolu také mnostvo kòazov a úèastníkov pohrebnej slávnosti, ktorí sa prili
rozlúèi a pokloni tomuto ve¾kému aj keï vo svojej podstate
jednoduchému èloveku, ktorý
vyoral hlbokú brázdu v mysliach
a srdciach tých, ktorých uèil, vychovával, duchovne viedol, ale
aj tých, ktorí ho len poznali.
Na úvod rozlúèkovej slávnosti, ktorú celebroval biskup
Mons. Ján Orosch prehovoril
biskup Mons. Vrablec, ktorý bol
spoluseminaristom s Emilom
Scheimerom na zaèiatku ich
kòazskej cesty. Potom sa k prí-

Jeho ivotnou náplòou bola
veobecná pastorácia zverených veriacich - od narodenia
detí a po prípravu a odprevadenie do veènosti. Ïalej údrba
a zve¾aïovanie miestnych chrámov a ich okolia, modernizácia
(kúrenie, elektrifikácia zvonov)
hlavne vak udranie úcty a púte k KAPULIARSKEJ MATIÈKE v krutých rokoch totality.
Pán kanonik patril k najdlhie pôsobiacim duchovným
v Topo¾èiankach. Jeho pôsobenie spadlo do rôznych politicko-ekonomických
období.
Prekonával mnohé akosti -

veï Topo¾èianky - pútnické
miesto bolo mimoriadne sledované. Obdobné problémy malo
aj ve¾a jeho farníkov. Bolesti tejto doby nevedel lieèi lekár, nepomohol ani psychológ. Útechu a rieenie mohol poskytnú
a aj poskytol iba ná PÁN KANONIK.
Kadému vak dni ivota
plynú a tak v auguste 2004 pán
kanonik na základe dekrétu
z Trnavy z Biskupského úradu
bol penzionovaný. Poïakovanie za jeho pôsobenie medzi
nami sa konalo v kostole 8. augusta 2004. Odchádzal na od-

tomným v rámci liturgických obradov prihovoril kardinál Mons.
Ján Chryzostom Korec, ktorý vyzdvihol záslunú, ale èasto ve¾mi zloitú prácu tohto kòaza.
Veï, krátko po jeho vysvätení /6.
mája 1950/ za kòaza sa konal
povestný pogrom na kòazov.
Preto aj Emil Scheimer po vysvätení namiesto kòazského
povolania nastúpil v rámci vo-

¾udia v òom nachádzali oporu
hlavne v najaích chví¾ach ivota. Tak tomu bolo aj zo strany
niektorých naich spoluobèanov, ktorí ho navtevovali
v Topo¾èiankach. Preto pri závereènom vystúpení týchto reèníkov aj my, ktorí sme sa aspoò
symbolicky v poète asi 40
úèastníkov prili pokloni a rozlúèi s pánom kanonikom, sme

Odiiel vzácny a láskavý èlovek
jenskej prezenènej sluby do
pracovného technického práporu /PTP/ do uránových baní
v Jáchymove, kde pracoval 40
mesiacov. Po prepustení svoje
prvé kòazské povolanie zaèal
v roku 1954 v Banskej tiavnici.
V závere pohrebnej slávnosti s poïakovaním vystúpili mnohí predstavitelia cirkvi, obcí,
kôl a rôznych intitúcií, kde
pán kanonik pôsobil resp. s nim
spolupracoval. Bolo dojímavé
poèúva o jeho celoivotnej záslunej práci pri výchove detí
a mládee, tu na hornom
Poitaví, kde pôsobil najdlhie.
O jeho zásluhách pri formovaní
svetského ivota tunajích ¾udí,
rôznych súborov a hudieb, kedy

s nedoèkavosou èakali, kedy
zaznie z reproduktoru poïakovanie aj za nás a nau obec.
Kedy niekto poopraví mylné tvrdenie zástupcu Banskej tiavnice, e pán kanonik pochádzal
z Banskej tiavnice. Pritom slovo Hodrua sa spomenulo len
v súvislosti s Hodruskými tajchami, ktoré rád navtevoval.
Èakali sme, e niekto povie: To
naa obec Vám dala tohto vzácneho a láskavého èloveka!
ia¾, nestalo sa tak, preto tak robím aspoò týmto spôsobom.
Pán kanonik naposledy navtívil
svoju rodnú obec pri príleitosti posvätenia nového kostolného zvona 21. októbra 2006 na
Kopaniciach.

poèinok kòaz po 54 rokoch
v slubách PÁNA, z toho v Topo¾èiankach pôsobil 42 rokov.
Priiel vak deò 4. február
2007. V skorých ranných hodinách PÁN IVOTA A SMRTI
ukonèil ivotné utrpenie pána
kanonika a vzal ho do svojho
náruèia. My veriaci Topo¾èianok
sme v úase zistili, e je koniec,
e sa viac nestretneme v boom chráme ani nikde inde, èi
u v spoloènosti, alebo na nejakých podujatiach. A e sme
nestihli poveda ani PÁN BOH
ZAPLA za vetko duchovné,
¾udské a priate¾ské, èo nám
PÁN KANONIK poskytoval za
vye polovice svojho 83-roèného ivota.
Máme vak katolícku vieru, ktorá nás uèí - modli sa za
DUE ZOMRELÝCH - vyuime
toto privilégium a modlitbou nahraïme, èo sme zamekali,
kým bol èas!
Telesné pozostatky s pietou
a ve¾kou úctou boli za úèasti otca kardinála JÁNA CHRYZOSTOMA KORCA, vysokých cirkevných hodnostárov, mnostva duchovných a veriacich
uloené do hrobky 7. februára
2007 na miestnom cintoríne
v Topo¾èiankach.
Anna Lukáèová
Ctihodného pána kanonika
ako verného rodáka, znepokojoval zlý technický stav náho farského kostola, rozídené kamenné schody do kostola, na ktorých
opravu aj dvakrát finanène prispel. Podobne ho znepokojoval
alostný stav cintorínskeho kostola a Baníckeho kostolíka
v Jalovej, ktorého záchranu od
zaèiatku a do konca bedlivo
osobne sledoval a zúèastnil sa aj
na jeho vysvätení. Nevedel sa
zmieri s tým, ako sa mohla dopusti taká skaza týchto historických pamiatok. Obèas, keï mohol venoval aj finanènú pomoc
na opravu a záchranu týchto pamiatok. Takto tomu bolo aj vlani,
keï dostal symbolické finanèné
odkodnenie za nútené práce
v Jáchymovských baniach.
Vtedy si predsavzal, e by sa
mal opravi starý organ vo farskom kostole. ia¾, po vlaòajej
krutej zime, keï sa na jar zrútil
kostolný múr pri farskom kostole, tieto peniaze sa pouili na jeho opravu, vo viere, e organ
ete poèká a opraví sa neskôr.
Taký bol ná zosnulý pán kanonik Emil Scheimer.
V. Priesol, kronikár obce
Hodrua-Hámre
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Smr v rodine a povinnosti
okolo pohrebu ...
V priebehu vychádzania dvojmesaèníka NAE TOPO¼ÈIANKY sme spomínali na obyèaje, ktoré doprevádzali narodenie dieaa - krst, ïalej svadba a zvyky okolo nej. Posledným ohnivkom v ¾udskom ivote je staroba a rozlúèenie sa so ivotom. I táto udalos prebiehala
v naich rodinách dôstojne, èo nám pribliuje nasledovný príspevok.
V minulosti nae rodiny boli viacgeneraèné - ili v nich starí rodièia, rodièia, deti. Bolo celkom prirodzené víta novorodenca doma.
Èakala na neho iroká rodina. Prijala ho s radosou, prièom sa kolobeh ivota v domácnosti takmer nenaruil.
Podobne bolo samozrejmosou, e niekto ochorel, v prípade epidémií i viacerí èlenovia
rodiny a skôr, èi neskôr rodinu
navtívila smr . Bralo sa to
ako súèas ivota - KTO SA NARODIL - MUSÍ AJ ZOMRIE.
Rodina na takéto situácie
pamätala - veï bola pripravená
súprava: kríik, dve svieèky,
svätená voda - pre vánu chví¾u, keï k chorému bolo potrebné zavola duchovného, aby
udelil Sviatos pomazania
chorých. S hlbokou úctou sa
tohoto obradu zúèastòovala
celá rodina prítomná pri lôku
chorého. Keï nastávala hodina
smrti modlili sa pri zomierajúcom za astný prechod do
veènosti. Zomieranie osamote,
alebo v nemocnici bolo ve¾mi
zriedkavé. Po smrti pozostalí
otvorili okná, aby dua nebohého mohla sa vznies k Bohu

a zakryli bielou plachtou zrkadlá.
Potom nebotíka umyli
a obliekli do sviatoèného odevu. Starí ¾udia na smr mysleli
a spravidla mali v batôku pripravené aty, aby pozostalí nemali staros, èo im obliec.
Takto upraveného vystreli
v prednej izbe na drevenú postielku - máre, na ktoré prestreli pripravenú konopnú plachtu,
ozdobenú èipkou na èelnej
strane. Do truhly vkladali a
pred pohrebom. Na veèer sa
schádzala iroká rodina na
modlenie. Potom nasledovali
úradné povinnosti - oznámi
úmrtie na matrike a na fare.
Spoluobèania sa o úmrtí dozvedeli zvonením - obdobne
ako dnes - s rozdielom, e sa
zvonilo kadú hodinu. Ïalej
upovedomi hrobára, aby vykopal hrob, alebo otvoril hrobku.
Ïalou povinnosou bolo zabezpeèi obsluhu pri hrobe.
Veï v minulých dobách pohrebný sprievod iiel od domu
nebotíka v doprovode duchovného a minitrantov za hlaholu zvonov a èasto aj dychovej hudby (trubaèov) pred kostol a potom k pripravenému

hrobu. Obsluhu potrebnú pri
pohrebnom sprievode zabezpeèoval zvonár, ktorý dostal do
ruky zoznam rodín, ktoré ponavtevoval - oznámil úmrtie a poiadal o úèas na pohrebe s urèením istej sluby.
Rakvu niesli vzdialení príbuzní a susedia, sviece - kmotry a krstné dcéry, zástavy
RUENCOVÚ a KAPULIARSKU kmotrovci alebo krstné deti, kríiky ve¾ký a malý s menom
nebotíka chlapci z rodiny,
modlenièky viedli modlenie pri
màtvom doma a tie poèas pohrebného sprievodu.
Majetnejie rodiny si zajednávali dychovú hudbu. Teda niè
nebolo ponechané na náhodu.
Pri kostole zaèali pohrebné obrady, ktoré vysluhoval miestny
duchovný. Po ich ukonèení sa
úèastníci pohrebu v tichosti
rozili. Rodinní prísluníci sa
pobrali do domu nebotíka.
Tam bol pripravený lavór s èistou vodou a uterák. Vetci si
umyli ruky s úmyslom, aby sa
dua nebohého oèistená dostala pred tvár Pána Boha.
Celého tohoto smútoèného
diania, ktoré trvalo tri dni sa zúèastòovali vetci èlenovia domu - bez rozdielu veku - od najstarích po najmladích.
Tak sa vychovávali generácie k úcte zomrelého a zachovania si jeho pamiatky.
z podkladov F.Beòua
spracovala A. Lukáèová

Odiiel JUDr. JOZEF GONDA
Narodil sa 19. októbra
1920, ako najstarí z troch súrodencov - mladí sú Michal
a Anna.
Po ukonèení Rímskokatol.
koly v Topo¾èiankach absolvoval Gymnázium J. Krá¾a v Zl.
Moravciach - maturoval v r.
1939. Právo vytudoval na
Slovenskej
univerzite
v Bratislave, kde promoval v r.
1945. Jeho prvým pracoviskom
bolo Povereníctvo informácií Oddelenie Slovenskej filmovej
spoloènosti v Bratislave.
V letných mesiacoch r. 1948
sa rozhodol vycestova do
Kanady. Viedli ho k tomu spomienky jeho otecka, ktorý tam
dlhiu dobu pracoval, ale tie

i politická situácia. Keïe ovládal tyri svetové jazyky a medzi
nimi i anglický, nemal problém
prihlási sa na túdium na vysokú
kolu
v
Ontáriu.
Vytudoval odbor  Dejiny umenia a po úspenom ukonèení
na uvedenej univerzite aj pôsobil. Uplatnil sa tie v miestnej televízii. Po r. 1968 navtívil rodné
Slovensko, nadviazal známos
s dievèaom - Slovenkou a zaloil si rodinu. Vrátili sa do
Kanady, usadil sa v Toronte.
Ich dcéra Katka obastnila
starých rodièov tromi vnúèatami. Jozef Gonda mal ivé kontakty so Slovákmi v Kanade
a pracoval v slovenských katolíckych spolkoch. Hlavným

miestom, kde sa stretali, bola
katedrála a k nej patriace priestory v Toronte.
Tak plynul ivot náho rodáka Joka Gondu. Vek pribúdal,
s ním i choroby, a priiel deò
15. december 2006, kedy odovzdal vo veku 86 rokov svoju
duu do rúk Stvorite¾a.
Pohrebné obrady sa konali
v Toronte, celebroval ich slovenský kòaz, ktorý poznal jeho
ivot a odprevadilo ho mnostvo Slovákov a tie prísluníkov iných slovanských národov.
Pri tejto spomienke pridajme i my svoj povzdych:
ODPOÈÍVAJ V POKOJI !
Anna Lukáèová

Posledný
pozdrav
Mons. kanonikovi
Emilovi
Scheimerovi
Smútok priiel medzi nás
dnes
nenápadne, z ticha,
ale jeho ve¾ká sila
v srdciach bôlne pichá.
Staré lipy vôkol chrámu
vzbudili sa v bôli
veï ony tu zosnulému
vdy tak milé boli.
Pod nimi sa modlil za
nás,
celebroval ome,
spovedal a staral sa
o vetky nae due.
Zve¾aïoval, opravoval
chrám ná, boí stánok,
by bol hrdým útoèiom
naich Topo¾èianok.
V útlom tele silná dua
viedla zdravia boje
a predsa nám vdy rozdával
ducha hodnôt hojne.
Pár dekád tak lopotil sa
od únavy padal,
ale svoj cie¾ slúi Pánu
pre sebectvo nevzdal.
Miloval nás vetkých radom
ako pastier verný,
bol to popud z håbky srdca
nekoneènej viery.
Spevom dvíhal hlas ku
nebu
k velebeniu Pána
kým ho kruto nezasiahla
smrti aká rana.
Lúèime sa v smútku, bôli
s dupastierom - otcom,
ktorý nám bol mnohé roky
neúnavným vodcom.
Marta Benèaová
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ZAÈÍNAME NOVÉ VOLEBNÉ OBDOBIE

Váení spoluobèania, aj keï
od komunálnych volieb v decembri 2006 ubehli u viac ako
dva mesiace, vyuívam túto príleitos, aby som sa Vám prihovoril prostredníctvom prvého
vydania Naich Topo¾èianok
v roku 2007.
Najskôr by som chcel vyslovi poïakovanie vetkým obèanom , ktorí sa volieb zúèastnili a vyslovili dôveru mne ako
starostovi obce a tie deviatim
poslancom obecného zastupite¾stva. Taktie chcem poïakova tým poslancom, ktorí so
mnou spolupracovali uplynulé
volebné obdobie a rozhodli sa
do komunálnych volieb 2006
nekandidova.

Poïakovanie za
organizáciu oslavy
Zátitu nad oslavou mal
OcÚ Topo¾èianky a MO MS.
Slávnostný príhovor u
po pätnásty raz pripravila
a predniesla preds. MO MS A. Lukáèová.
Sponzori:
OcÚ sponzoroval víno,
ohòostroj a dal k dispozícii
priestory okolo OcÚ a kuchyòu v DKS.
Urbársky spolok - drevo
na vatru.
Vinohradníci Topo¾èianok - víno a príprava vareného vína.
PAVEL LAKTI - sponzoroval ohòostroj
VLADIMÍR LAKTI - organizátor po technickej
stránke s kolektívom ( natáèanie relácie, ozvuèenie, postavenie hranice a iné).
Situácia: - 2 °C , silná
hmla.
Úèas: nieko¾ko sto obèanov.
Novoroèný vin predniesol starosta obce Topo¾èianky pán JURAJ MESKO.
Anna Lukáèová
preds. MO MS

Som rád, e tyria poslanci,
ktorí sa rozhodli kandidova
v komunálnych vo¾bách 2006,
získali dôveru obèanov a tak
budú môc pokraèova v zapoèatej práci a verím, e budú
hnacím motorom novozvoleného obecného zastupite¾stva.
Pred nami sú tyri roky tvorivej a zároveò nároènej práce,
zameranej nielen na dosiahnutie pozitívneho rozvoja naej
obce, ale súèasne a predovetkým aj na uspokojovanie potrieb a poiadaviek obyvate¾ov naich spoluobèanov.
Budeme musie riei mnohé problémy a èeli mnohým
prekákam.
Známa ¾udová múdros hovorí: Kde je vô¾a je i cesta a ja
verím, e spoloènými silami budeme h¾ada cestu k èo najoptimálnejiemu vyrieeniu stanovených úloh a vyskytnutých
problémov. Kompasom nech
nám je ná volebný program
a priority v òom stanovené.
Jednoznaènou
prioritou

a urèite najnároènejou úlohou
bude revitalizácia stredu obce,
s ktorou zaèíname v roku 2007.
Taktie v spolupráci so
ZsVS a.s. kompletné odkanalizovanie celej obce, èím by sme
dosiahli komplexne vybudovanú infratruktúru v obci. Ïalou
nevyhnutnou prioritou bude
tie rekontrukcia miestnych
komunikácií, chodníkov a verejného priestranstva, rozvoj
cestovného ruchu, modernizácia predkolských a kolských
zariadení a mnoho ïalích aktivít, ktoré zahàòa volebný program.
Mohol by som vymenova
ïalie a ïalie úlohy, ktoré na
nás v nasledujúcich tyroch rokoch èakajú. Bolo by to vak
zbytoèné, lebo ¾udia pochybujú o tom èo hovoríte, ale veria
tomu èo urobíte.
Preto naou snahou bude
získanie èo najväèieho objemu finanèných prostriedkov
z fondov EÚ v novom programovacom období rokov 2007 -

2013, ale tie získanie finanèných prostriedkov prostredníctvom úèelových dotácií zo
tátnych fondov.
Na záver môjho èlánku
chcem preto vyslovi elanie,
aby vetci tí, ktorým obyvatelia
naej obce vyslovili dôveru
v uplynulých komunálnych vo¾bách odloili stranícke trièká,
tak ako to zvládli poslanci v predolom volebnom období
a aby vetko nae úsilie smerovalo k jednému spoloènému
cie¾u, ktorým je zabezpeèenie
pozitívneho rozvoja a zve¾aïovania naej obce a súèasne aj
spokojnosti jej obyvate¾ov.
Mojím osobným prianím je,
aby sa neustále zlepovali susedské a medzi¾udské vzahy,
aby úcta èloveka k èloveku bola kadodennou samozrejmosou.Nech sú teda nae vzahy
maximálne korektné, zaloené
na báze úcty, tolerancie a vzájomného porozumenia.
Juraj Mesko
starosta obce

K výroèiu vzniku naej samostatnosti
Ve¾aváení spoluobèania.
1. január je dòom, kedy zaèína nový kalendárny rok. Od
roku 1993 - 1. január pre
Slovensko a jeho obyvate¾ov je
tátnym sviatkom - sviatkom
vzniku nezávislého samostatného tátu s úplnou a pôvodnou tátnou suverenitou.
V Topo¾èiankach uvedenú
historickú udalos sme privítali
s radosou - v neobvyklom èase, na výnimoènom priestore
a s originálnym programom.
Teda ako ?! Nu 1. januára
1993 v nultej minúte sa rozhorela - PRVÁ VATRA SAMOSTATNOSTI
hore
na
KOPANIÈKÁCH, za úèasti
mnostva nadených obèanov
a to v -12 °C mraze. Obetaví organizátori sa postarali o spríjemnenie tejto slávnostnej
chvíle tak, e vyniesli do íreho
po¾a kotlinu, v ktorej uvarili víno a podávali prítomným.
Slávnos bola zahájená za
doprovodu harmoniky tátnou
hymnou: NAD TATROU SA
BLÝSKA
...
od
JANKA
MATÚKU - túrovca, ktorý ju
zloil v r. 1844. Po slávnostnom
príleitostnom príhovore - pripomínajúcom významnú historickú chví¾u náho národa, sa
úèastníci bavili, spievali národné piesne a úprimne si vinovali vetko dobré do budúcich
èias. Od uvedenej prvej pol-

noènej vatry samostatnosti sa
odvíja tradícia, ktorá trvá dodnes. Tohoroèná je u v poradí
pätnásta. To¾ko spomínanie ...
- Teda naplnilo sa 14 rokov
existencie SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Stali sme sa tátom,
ktorý má svoje tátne symboly:
tátny znak, tátnu vlajku, tátnu hymnu a tátnu peèa.
Máme ÚSTAVU SLOVENSKEJ
REPUBLIKY z 1. septembra
1992, kde v PREAMBULE sa
hovorí:
My národ Slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedièstvo svojich predkov a na stároèné bytie
a vlastnú tátnos, v zmysle
Cyrilo-Metodského duchovného dedièstva a historického odkazu Ve¾kej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného
práva národov na sebaurèenie, spoloène s prísluníkmi
národnostných menín a etnických skupín ijúcich na
území Slovenskej republiky,
v záujme trvalej mierovej
spolupráce s ostatnými demokratickými tátmi, usilujúc sa o uplatòovanie demokratickej formy vlády, záruk
slobodného ivota, rozvoja
duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my
obèania Slovenskej republiky, uznáame sa prostredníctvom svojich zástupcov

na tejto ústave:
ÈLÁNOK PRVÝ: Slovenská
republika je zvrchovaný, demokratický a právny tát. Neviae
sa na nijakú ideológiu ani náboenstvo.
ÈLÁNOK IESTY, ODSEK
PRVÝ: Na území Slovenskej republiky je tátnym jazykom slovenský jazyk.
To¾ko citát z ústavy Slovenskej republiky. Za uvedených
trnás rokov sme sa stali èlenským tátom vetkých európskych ustanovizní. Slovenský
národ dokazuje, e je schopný
zvláda vetky poiadavky
a podmienky, ktoré sa od neho
vyadujú. Sme národ skromný, ale hlavne tolerantný - národ dobrého srdca. Veï i geograficky naa vlas leí v srdci
Európy. Krásna a rôznorodá
príroda formovala naich predkov, formuje i súèasnú generáciu a bude formova i budúcich.
Milí spoluobèania. V takýto
výnimoèný deò, deò vstupu do
r. 2007, treba nám poïakova
Vemohúcemu za minulos,
prítomnos a prosi o astnú
budúcnos pre krajinu a ¾ud ijúci medzi Tatrami a Dunajom,
Moravou a Tisou, aby tu vládol
pokoj a astie v naich rodinách, dedinách a mestách celej naej rodnej domoviny.
Anna Lukáèová
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tatistika kultúrno - spoloèenských podujatí,
kninice a vyuívania priestorov v DKS Topo¾èianky
Obec Topo¾èianky poèas
roka pripravuje mnostvo rôznych podujatí èi u sama ako
organizátor, alebo ako spoluorganizátor s inými subjektami.
Vetky aktivity sú pripravované
tak, aby sme uspokojili vetkých obèanov obce, a aby obyvate¾ovi kadej vekovej skupiny
boli ponúkané zaujímavé podujatia a aktivity na vypåòanie vo¾ného èasu. V tomto èísle
Naich Topo¾èianok Vám milí
obèania ponúkame nieko¾ko
tatistických údajov. Poèas roka 2006 sme pripravovali a zrealizovali pre Vás nasledovné
podujatia.
Pre deti M a Z sme pripravili: Jarný lúèik - recitaèná
súa pre deti M, Rozpoviem
Ti rozprávku - súa v prednese
prózy pre iakov Z - 5. roè.,
Kreslenie na asfalt, 1. jún - pre
deti z M, Prázdninové pondelkové stretnutia - 9 krát,
Autobusový zájazd do Bojníc prehliadka Zámku a ZOO,
Stretnutie s Mikuláom a rozdávanie balíèkov.
Pre dospelých obyvate¾ov
a mláde sme pripravili :
Krojovú zábavu a faiangovú zábavu. Neodmyslite¾nou
súèasou faiangového obdobia je faiangový sprievod, ktorý dopoludnia prechádza ulicami Topo¾èianok. Tvoria ho èlenovia FS Topo¾nica a DH
Podhruovan. Tretia zábava,
ktorú pripravila obec bola hodová zábava s ob¾úbenou hudobnou skupinou TROP.
V mesiaci marec sme pripravili kultúrny program a posedenie pre pedagogických
a nepedagog. pracovníkov Z
a M pri príleitosti dòa uèite¾ov. 1. mája sa konal tradièný
Deò zahájenia turistickej sezóny v Topo¾èiankach, kde v programe vystúpili DH Podhruovan, iaci Z, MDO Topo¾anèek, FS Topo¾nica a country
skupina Tramp - Song. Tento
program prebiehal súbene
s programom Dòa otvorených
dverí v Národnom rebèíne.
V centre obce sa postavil
MÁJ za pomoci èlenov Dobrovo¾ného hasièského zboru a za
hudobného doprovodu DH
Podhruovan.
V mesiacoch júl a august
sme sa pravidelne stretávali poèas nediel na Kultúrnom lete 9
krát, úèinkujúci: DH Bojnická
kapela, country skupina Tramp
Song, DH Skýcovanka, FS
Hron, MDO Topo¾anèek, SS
Drienovanka, pop. spevák Robo Kazík, FS Topo¾nica, DH
Podhruovan a Cimbal trio zo

Zvolena. Priebene poèas roka
ste mohli vidie tyri divadelné
predstavenia: divadelná hra Ej
horièka zelená - ODS Hruov
zo Skýcova, Krí pod Lipami divadelný súbor zo Starého
Tekova. V novembri pri príleitosti osláv 85. výroèia vzniku
ochotníckeho divadla v Topo¾èiankach èlenovia ODS Topo¾
pripravili pre nás divadelnú jednoaktovku s názvom Na letovisku. V decembri sa nám
predstavil
Zlatomoravecký
ochotnícky kolektív divadelnou
hrou Mastný hrniec. Od mesiaca október pribudla aktivita
pre eny a dievèatá - pravidelné cvièenia v pondelok a vo
tvrtok - 21 krát v roku 2006.
Príchod obdobia adventu bol
spojený s posvätením adventného venca v centre obce.
V Silvestrovskú noc sme si
pripomenuli vznik samostatnej
Slovenskej republiky. Z príleitosti 14. výroèia náho tátneho
sviatku horela vatra samostatnosti u po pätnásty raz.
Ako spoluorganizátor obec
participovala pri realizácii nasledovných podujatí:
Zábavy: Národný rebèín,
Po¾ovnícke zdruenie, ZO Slovenského zväzu záhradkárov ,
Rodièovská zábava, Èervený
krí, Farský ples
Ostatné: III. roèník výstavy
vín spojenej s degustáciou Slovenský zväz záhradkárov
zákl. org., sekcia vinohradníkov
Topo¾èianky,
Kvapka krvi - Miestny spolok SÈK, krv darovalo 50 darcov, FOMAFOTOFEST - 3. roèník prehliadky fotografickej
tvorby autorsky pripravilo o. z.
Traditional club so spoluorganizátormi Obecným úradom
a Zámkom v Topo¾èiankach.
Odborní partneri boli KOS
v Nitre, OP SR CHKO v Nitre
a Zoner, s.r.o., stretnutia seniorov 6 krát - ZOSZZP a Klub seniorov, pravidelné utorkové
stretnutia ien z klubu dôch. pri
ruèných prácach - 37 krát, ktoré v decembri pripravili hodnotnú výstavu ruèných prác s vianoènou a zimnou tématikou.
Výstavu navtívili spoluobèania
a deti zo Z a M.
Detské a mládenícke podujatia: Detský karneval, Deò
matiek, 1. jún - Disco, Rozlúèkový veèierok, Venèek, Výchovný
koncert, Vianoèná akadémia.
Priestory v DKS vyuívajú
aj viaceré organizácie a kluby
sídliace v obci. Schôdze
a Výroèné èlenské schôdze:
ZOSZZ, DHZ, SD Jednota,
Urbársky spolok, KDH, KSS,

HZD, MO MS, ¼S HZDS spolu
23 krát. achový klub usporiadal v roku 2006 Novoroèný achový turnaj a 6 achových ligových zápasov.
Poèas roka boli vyuité
priestoroy v DKS na prenájom pod¾a platných sadzieb
VZN nasledovne: predajné akcie 29 krát, prednáky spojené
s predajom 8 krát, prezentaèné
akcie 26 krát, svadby a iné rodinné oslavy 18 krát, ZCHKS výroèná schôdza, Oldies party
- hudba 80/90 rokov - 2 krát.
Obecný úrad Topo¾èianky
v roku 2006 usporiadal dva
jarmoky. Púový jarmok - 15. júla a Jarmok remesiel - 1. mája.
tatistika obecnej kninice
V roku 2006 bolo do Obecnej
kninice v Topo¾èiankach pri-

hlásených 360 èitate¾ov, z toho
145 detí, 61 tudentov a 154 dospelých. Kninicu navtívili èitatelia v tomto roku 2 311 krát,
z toho detí 1 077. Vypoièaných
bolo spolu 9 125 kníh a èasopisov, z toho 1 140 èasopisov.
V roku 2006 bolo do kninièného fondu zaradených 357
kníh, z toho 333 zakúpených
a 24 darovaných. V marci bola
usporiadaná burza kníh a èasopisov. Kninicu okrem jednotlivých èitate¾ov navtívili aj
triedy iakov zo Z a M - spolu 7 krát.
Teíme sa na vau úèas
na kultúrno - spoloèenských
podujatiach a návtevu kninice v roku 2007 !
Andrea Chrenová,
Monika Brandtová

Krojová zábava
V sobotu 13. januára 2007 sa konala v DKS Topo¾èianky tradièná Krojová zábava, ktorú pravidelne vo faiangovom období
usporadúva Obecný úrad Topo¾èianky. Pozoruhodnosou tejto zábavy je to, e úèastníci sa obliekajú do odevov naich predkov do krojov. Tieto kroje môu by domáce, teda topo¾èianske ale aj
z iných regiónov Slovenska. Úèastníkov, ktorí boli obleèení v krojoch, trojèlenná porota vyhodnotila a ocenila nasledovne:
Cenu SNS získali za kompletný enský a muský kroj z 19.
storoèia manelia Mária a Jozef Laktioví. Cenu OcÚ za kompletný topo¾èiansky kroj získali manelia Mária a Zdenko Èereníkoví. Cenu OcÚ za Topo¾èiansky kroj z 50. rokov 20. storoèia
obdrali manelia Danka a Frantiek Cigáòoví. Cenou MO MS
za kompletný enský a dievèenský topo¾èiansky kroj z 30. rokov
20. storoèia boli ocenené Mária a Karolína Partlové. Cenu MO
MS za myjavský dievèenský kroj obdrala Silvia Opálená. Èlenmi hodnotiacej poroty boli p. Anna Lukáèová - predsedkyòa MO
MS, p. Frantiek Beòu - miestny etnograf a p. Margita Opálená
vedúca folklórneho súboru Topo¾nica.
Do tanca a pre dobrú náladu hrala hudobná skupina FORTE.
O chutnú veèeru sa postarali nae pani kuchárky, ktorú hosom
zábavy podávali v krásnych topo¾èianskych krojoch. Na záver
chceme poïakova krojovaným za snahu , e sa obliekli do odevov naich predkov, urobili rados sebe aj ostatným a naïalej zachovali tradíciu Krojovej zábavy.
Dovidenia na Krojovej zábave v roku 2008.

Pozdrav jubilantovi

Dòa 13. marca 2007 sa doíva vzácneho ivotného jubilea 80 rokov J. E. Mons. JOZEF ZLATÒANSKÝ. Pri tejto príleitosti
prajeme dnes u námu spoluobèanovi hojnos zdravia a mnoho tvorivých síl. Prosíme Vemohúceho, aby mu dal mnoho rokov ivota, aby mohol pokraèova v zapoèatom diele a tak duchovne povznáa nás, svojich spolurodákov.
- redakèná rada -
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Predstavujeme poslancov obecného zastupite¾stva

Ing. Adamièková Albeta

Belan Samuel

Ing. Beòová Zuzana

Èereník Zdenko

Ing. Dostál Vladimír

JUDr. Gräffová Ruena

Ing. Kazík Roman

Lakti Pavel

Ing. Siklienka Radimír

Výsledky komunálnych volieb
Volièi naej obce pod¾a zákona
SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorích predpisov volili v jednom volebnom obvode a v dvoch volebných
okrskoch. Volilo sa 9 poslancov
obecného zastupite¾stva.
V zozname volièov bolo zapísaných spolu 2342 osôb, volieb sa zúèastnilo 1392 oprávnených volièov,
teda 59,44%.
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by do OZ bol
1349. Poèet platných hlasovacích líst-

kov odovzdaných pre vo¾by starostu
obce bol 1375.
Na funkciu starostu obce
Topo¾èianky bol zvolený kandidát
s poradovým èíslom 1, p. Juraj
Mesko - s poètom platných hlasov
1100, ktorý kandidoval za koalíciu ¼SHZDS, SMER-SD a SNS.
Za poslancov Obecného zastupite¾stva v Topo¾èiankach boli zvolení nasledujúci kandidáti, v poradí
pod¾a poètu získaných platných hlasov: 1. Zdenko Èereník ZSNS 745
platných hlasov, 2. Ing. Roman Kazík

nezávislý 640, 3. Samuel Belan koalícia SMER-SD, ¼S-HZDS 529, 4. Ing.
Radimír Siklienka nezávislý 510, 5.
Pavel Lakti ZSNS 507, 6. Ing. Zuzana
Beòová ZSNS 502, 7. Ing. Vladimír
Dostál koalícia SMER-SD, ¼S-HZDS
498, 8. JUDr. Ruena Gräffová KDH
460, 9. Ing. Albeta Adamièková koalícia SMER-SD, ¼S-HZDS 458 hlasov.
Nezávislý kandidát na starostu
obce s poradovým èíslom 2, Ing.
Miloslav Rajèan získal 275 platných
hlasov. Náhradníci - kandidáti, ktorí
neboli zvolení za poslancov OZ, v poradí pod¾a poètu získaných platných
hlasov: 1. Mgr. tefan Kleèka koalícia

Komisie
pri obecnom
zastupite¾stve
Komisia cestovného ruchu,
obchodu, sluieb a podnikate¾skej èinnosti
Predseda: Ing. Albeta Adamièková
Tajomník: Zuzana korcová
Èlenovia: Ing. Duan Smatana, Peter Herda,
Martin Kokles
Komisia financií a správy majetku
Predseda: Ing. Zuzana Beòová
Tajomník: Ing. Anna Kazíková
Èlenovia: Vierka abíková, Helena Krtová, Pavel
Lakti
Komisia výstavby, územného
plánovania a verejnoprospených prác
Predseda: Ing. Roman Kazík
Tajomník: ¼ubica Krajèová
Èlenovia: Ing. Mokráò, Ing.
Sládek, Anton Segíò, Martin Lakti,
Martin vec
Komisia verejného poriadku
a dopravy
Predseda: Samuel Belan
Tajomník: Eva Cigáòová
Èlenovia: JUDr. Ruena Gräffová, Mgr. Jozef
Schön, Peter Minár
Komisia sociálna, zdravotná
a bytová
Predseda: Zdenko Èereník
Tajomník: Mária Partlová
Èlenovia: Mária tevulová, Barbora Jaová, Emília Kéryová
Komisia kultúry, portu a mládee
Predseda: Ing. Vladimír Dostál
Tajomník: Mária Kuklová
Èlenovia: Roman Kováè, Anna
Lukáèová, Andrea
Chrenová, Monika
Brandtová, Mgr. Jozef Barát, Roman
Chrapka, Mária varcová
Komisia ivotného prostredia
a pôdohospod.
Predseda: Ing. Radimír Siklienka,
Tajomník: ¼ubica Krajèová
Èlenovia: Ing. Peter Barek,
Ing. Jozef Rafaj,
Ladislav Heèko, Duan Mihok, tefan
Krajèo
SMER-SD, ¼S-HZDS 455 platných
hlasov, 2. tefan Krajèo KDH 436, 3.
Alexander Bielik SF 416, 4. Mgr. Jozef
Schön koalícia SMER-SD, ¼S-HZDS
401, 5. Mária varcová SF 386, 6. Ing.
Milo Kunský koalícia SMER-SD, ¼SHZDS 342, 7. Ing. Juraj Dunda koalícia SMER-SD, ¼S-HZDS 321, 8.
Vladimír Èulík koalícia SMER-SD, ¼SHZDS 317, 9. Helena Ondriaová
KDH 241, 10. Ing. Slavomír Sýkora koalícia SMER-SD, ¼S-HZDS 210, 11.
Ing. Jozef vec KSS 165 hlasov.
Zapisovate¾ka miestnej
volebnej komisie Ing. A. Kazíková
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Z prvého Obecného zastupite¾stva v
Topo¾èiankach konaného dòa 21. 12. 2006

Z verejného zasadnutia Obecného
zastupite¾stva konaného dòa 8. 2. 2007
Pred zahájením verejného
zastupite¾stava si prítomní
minútou ticha uctili pamiatku
zosnulého pána kanonika
Emila Scheimera.

Prvé slávnostné zasadnutie
viedol Juraj Mesko.
S podrobnou správou o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce predniesla zapisovate¾ka miestnej volebnej
komisie Ing. Kazíková.
Následne novozvolený starosta Juraj Mesko zloil s¾ub
pod¾a zákona a po podpise obdral od predsedu miestnej volebnej komisie pána Valovièa
osvedèenie o zvolení.
Za novozvolených poslancov s¾ub predniesol Pavel
Lakti. Poslanci slovom s¾ubujem a podpisom sa ujali svojho mandátu.
Starosta vo svojom príhovore poïakoval volièom za zvolenie, konèiacim poslancom
minulého volebného obdobia
poïakoval za odvedenú prácu
a novozvolených poslancov vyzval na spoluprácu v prospech
obce.
Poslanci ïalej schválili za
zástupcu starostu Pavla Laktia. Obecné zastupite¾stvo

schválilo na volebné nové obdobie Komisie a ich predsedov.
Poslanci schválili plat starostu vo výke 2,2 násobku
priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve s navýením 40% zo
základu.
Ïalej schválili odmeny za
zasadnutia obecného zastupite¾stava a komisií.
Ako ïalí sobáiaci boli
schválení Ing. Adamièková
Albeta a Ing. Dostál Vladimír.
V diskusii vystúpili: Ing.
Doc. Belica PhD. - pozdravil
prítomných a povzbudil k práci
pre obec ako aj celý kraj
p. Haspra Gejza - vyzval
pána Belicu na konkrétne èiny
v prospech Topo¾èianok
Ing. Daniel Acs, tátny tajomník Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja - povzbudil na prípravu projektov
na èerpanie eurofondov na nasledujúce sedemroèné obdobie.
Zdroj: Zápisnica è. 1/2007

Na snímke sú zachytení novozvolení poslanci Obecného zastupite¾stva so starostom a hosami na prvom slávnostnom zastupite¾stve.

Po odhlasovaní programu,
vo¾be návrhovej komisie, overovate¾ov zápisnice a zapisovate¾a starosta Juraj Mesko informoval prítomných poslancov
a obèanov o nasledovnej èinnosti v obci:
- 31. 12. 2006 sa konalo
stretnutie pri Vatre samostatnosti s polnoèným ohòostrojom
- 13. 1. 2007 sa konala
Krojová zábava poriadaná obcou
- 19. 1. bola vykonaná inpekcia z úradu ivotného prostredia, ktorá nezistila iadne
závané nedostatky
- 20. 1. boli zástupcovia obce na plese v druobných
Hluboèkách
- 21. 1. zasadala stavebná
komisia ku projektu rekontrukcie stredu obce, vo veci
dopravného dorieenia
- 30. 1. bolo kolaudaèné konanie na novovybudované kanalizaèné potrubie vybudované v roku 2006
- prítomní boli informovaní
o postupe prác na bytovom dome s predpokladaným dátumom kolaudácie júl - august.
V ïalích bodoch poslanci
zvolili zástupcov obce do:
predstavenstva a. s. Hotel
Národný Dom - J. Mesko, P.
Lakti, R. Gräffová
dozornej rady a.s. Hotel
Národný Dom - B. Pavkov, R.
Kazík
kolskej rady pri Základnej
kole - V. Dostál, S. Belan
kolskej rady pri Materskej
kôlke na Mlynskej ulici - R.
Siklienka
kolskej rady pri Materskej
kôlke na Cintorínskej ulici - Z.
Beòová
V deviatom bode programu
poslanci schválili kompetenciu
starostovi vo finanèných otázkach v nezmenenej výke
20 000,- Sk.
Poslanci schválili mesaènú
odmenu zástupcovi starostu vo
výke 4. 800,- Sk (mínus odvody) a schválili zloenie èlenov
komisií pod¾a predloených návrhov (menovite je uvedené
v inej èasti novín poznámka redakcie) a odsúhlasili menovanie velite¾a Obecného hasièského zboru v Topo¾èiankach J. Orolína.
Osobitnú pozornos veno-

vali poslanci prerokovaniu rozpoètu obce na rok 2007, ako
vyrovnaný s príjmami a výdajmi
v celkovej výke 50 971 tis. Sk.
Pod¾a zákona è. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu bola schválená komisia
v zloení - R. Gräffová, R. Kazík,
Z. Beòová a V. Dostál, ktorá má
za úlohu preskúma majetkové
priznanie starostu obce.
Následne bol predloený
a schválený návrh na vyradenie
starého a pokodeného obecného majetku na základe zistení z inventúry konanej ku 31.
12. 2006.
V èasti iadostí schválili
poslanci:
- nájomné zmluvy pre K.O.
FRUITS, MUDr. Balca a Krajské
riad. policajného zboru
- otváracie hodiny pre
Cukráreò u koèiov a predajòu
rozlièného tovaru p. Benèovej
- predaj 25 m2 pre ENERMONT a. s. na Mlynskej ulici
pre transformátorovú stanicu
V èasti interpelácií poslancov vystúpili:
R. Siklienka - poiadal
o stretnutie komisie ivotného
prostredia s projektantom Rekontrukcie stredu obce
R. Gräffová - iadala v spolupráci s Lesmi ako správcami
parku riei zneèistene parku,
vyzva majite¾a Hradnej
stráe na oplotenie staveniska,
o osvetlenie cyklochodníka
a o rieenie odvodu daïových
vôd z úseku pri Múzeu koní.
R. Kazík - pripravi preh¾ad
ponuky viacfunkèného zariadenia pre obec typu MULTICAR
a monosti zakúpenia nového
osobného automobilu pre
obec.
V èasti rôzne vystúpili prítomní obèania:
J. evèík - upozornil na zneèistenie Hostianskej ulice slamou, ktorú vozia pre Mykoprogres, ako aj na zápach, ktorý produkuje táto firma,
poiadal o preverenie monosti zmeny dopravného znaèenia
na kriovatke ulíc Hostianska,
Machulinská
M. Mrázová - pre kino je potrebné získa doklad o technickej spôsobilosti
A.Kazíková - poiadala poslancov o schválenie vracania
vlastných príjmov Základnej
koly tak, aby to bolo v súlade
s pravidlami úètovníctva
J. Rafaj - iadal o rekontrukciu bývalého chodníka súbeného s Hlavnou ulicou na
úèely cyklochodníka
Zaznamenal R. Kazík
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Získali sme ocenenie

ROZPOÈET NA ROK 2007
Bené príjmy 2007 v tis. SK
Daòové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku
Daòové príjmy - dane za pecifické sluby
Nedaòové príjmy príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Nedaòové príjmy administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Iné nedaòové príjmy
Tuzemské bené granty a transfery
Tuzemské úvery, pôièky a návratné finanèné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Ostatné úvery, pôièky
a návratné finanèné výpomoci dlhodobé
Príjmové finanèné operácie
BENÉ PRÍJMY
Kapitálové príjmy
Príjmové finanèné operácie
Rozpoètové príjmy spolu

16 875
1 627
690
1 760
10
11 475
9 000
3 000
12 000
32 471
6 500
12 000
50 971

Bené výdavky 2007 v tis. SK
Výdavky verejnej správy
8 622
Finanèná a rozpoètová oblas
30
Iné veobecné sluby (matrika)
124
Transakcie verejného dlhu
350
Ochrana pred poiarmi
220
Veobecno-pracovná oblas - aktivaèná èinnos
200
Cestná doprava
250
Nakladanie s odpadmi
1 670
Verejné osvetlenie, ÈOV
1 020
Rekreaèné a portové sluby
330
Klubové a peciálne kult. zariadenia DKS
660
Kninica
100
Ostatné kultúrne sluby - Kino
112
Vysielacie a vydavate¾ské sluby - Miestny rozhlas
20
Predkolská výchova s benou starostlivosou - M
3 632
Základné vzdelanie s benou starostlivosou - SpÚ
320
Základné vzdelanie s benou starostlivosou - Z
10 840
Základné vzdelávanie - KD
500
Základné vzdelávanie - kolská jedáleò
600
Ïalie sociálne sluby - starím obèanom, opatrovate¾ky 1 346
Ïalie sociálne sluby - rodina a deti
25
BENÉ VÝDAVKY SPOLU:
30 971
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2007
Výstavba - nové akcie
Realizácia nových stavieb - stred obce
Rozvoj bývania - Výstavba nájomnej bytovky
Realizácia nových stavieb
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU
Výdavkové finanèné operácie

10 000
19 000
1 000

SUMARIZÁCIA 2007 v tis. SK
Bené výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finanèné operácie
Rozpoètové výdavky spolu

30 971
19 000
1 000
50 971

9 000

Materská kola

ulica Cintorínska 35, 951 93 Topo¾èianky
telefón: 037/630 1631

Zápis detí
na kolský rok 2007/08

Od 1. - do 31. marca

od 7:30 do 16:00 hod.
Prosíme prinies so sebou rodný list dieaa.
Ponúkame:
Oboznamovanie sa s anglickým jazykom
Projekt Zdravá kola
PC dostupné pre deti

Teia sa na Vás Vai malí kamaráti a pani uèite¾ky.

Adriana Fialová, riadite¾ka M

Predkolský vek je obdobie, kedy správnym pedagogickým
prístupom môeme formova detskú osobnos. V naej M na ul.
SNP v Topo¾èiankach prostredníctvom environmentálnej výchovy
vtepujeme tým najmením základné poznatky o ivej a neivej
prírode, okolitom svete. Deti sa uèia ochraòova prírodu, neliapa po kvetoch, neolamova konáre kríkov, stromov, neodhadzova smeti v prírode, triedi odpad, spoznávajú význam prírody pre
èloveka. Zapájame sa do rôznych súaí, projektov, vymieòame si
s inými vzájomné skúsenosti.
Koncom roka 2006 vyhlásilo Ministerstvo ivotného prostredia
SR II. roèník celoslovenskej súae o najlepí environmentálny
projekt - Pro Enviro, do ktorého sa zapojilo 77 materských kôl
SR, medzi ktorými sme boli i my. Môeme sa pochváli, e naa
M získala za projekt Zelená pre vetkých - cesta za poznaním
náuèným chodníkom - krásne 2. miesto a dòa 29. 11. 2006 spolu s pánom starostom sme si mohli v Banskej Bystrici prevzia ocenenie a hodnotné ceny. Získali sme znovu dobrý pocit, e nieèo
pozitívne robíme pre deti, pre seba, ale hlavne pre prostredie,
v ktorom ijeme.
¼ubica Pavková, riadite¾ka M

Bolo u nás veselo
Faiangy a karnevaly ohlasujú príchod jari. Kto je kto, to nevie
nik, mono iba èarodejník ... . Aj my v Materskej kole na ulici SNP
3 v Topo¾èiankach v spolupráci s Obecným úradom
v Topo¾èiankach sme zorganizovali dòa 28. 1. 2007 o 15.00 hodine spoloènú akciu pre deti - KARNEVAL. Teili sme sa naò vetci
- deti, pani uèite¾ky, rodièia i starí rodièia. Od zaèiatku vyhrávala
veselá hudba.

Kadý kto priiel, sa teil na tých ïalích, ktorí len mali prís.
Èo budú ma, aké masky ? Fantázia nemá konca. Na taneènom
parkete sa stretli aovia, princezné i princovia, noc i slnko, zajko
- uko, tigrík, pirát, motý¾, krtko. Bolo e ich neúrekom postavièiek
z rozprávok. Pani uèite¾ky nezabudli na to, èo majú nae deti radi. Boli to súae, kde ukázali ikovnos deti, ale i rodièia. Sladkosti
a chutne napeèené koláèe patria k zábave. Na ich príprave sa podie¾ali mamièky a staré mamy. Toto veselé karnevalové popoludnie zanechá v deoch príjemné spomienky na ich krásne preité
detstvo. Veï sa naozaj vydarilo.
Katarína tetková, uèite¾ka M na ul SNP 3

Zápis detí do M na ulici SNP
Materská kola na ulici SNP v Topo¾èiankach pozýva rodièov a ich deti vo veku od 2 do 6 rokov na zápis pre kolský rok
2007/2008,ktorý bude od 1.3. do 31.3.2007 v èase od 7.30 h do
16.00 h So sebou si prineste rodný list dieaa.
Naim novým malým kamarátom ponúkame:
- príjemnú rodinnú atmosféru
- priestranné triedy pre hru a uèenie
- logopedickú poradòu
- èistièky vzduchu a èiastièky vody / získané cez projekty
- oboznamovanie sa s anglickým a nemeckým jazykom
- taneènú a rytmickú prípravu
- folklórny a divadelný krúok
Vetkých srdeène pozývame medzi nás.
¼ubica Pavková, riadite¾ka M
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Kurz spoloèenských
tancov
Pozývame manelské páry, ale aj jednotlivcov vetkých veko-

vých kategórií na kurz spoloèenských tancov, ktorý by sa konával
v prípade dostatoèného poètu záujemcov v DKS Topo¾èianky. Prvé
stretnutie záujemcov bude v piatok 9. marca 2006 o 18.00 hod.
v malej sále DKS Topo¾èianky, kde by sme sa spoloène s intruktorom dohodli na vyhovujúcom termíne stretávania sa a ostatných
podmienkach. V prípade, e sa nemôete zúèastni na prvom spoloènom stretnutí, môete svoj záujem potvrdi aj vopred na tel. èísle do obecnej kninice 037/6301263.
Veríme, e Vás nasledovná ponuka zaujme. Teíme sa na stretnutie s Vami.
kultúra

Zo ivota hornej kôlky
V kadej materskej kole sa stále nieèo deje. V tomto faiangovom èase pre deti najoèakávanejia akcia je celkom urèite veselý karneval.

Pozývame Vás
na COUNTRY BÁL

Obecný úrad Topo¾èianky a country skupina TRAMP SONG
vás srdeène pozývajú na COUNTRY BÁL, ktorý sa bude kona
dòa 21. apríla 2007 o 19.30 hod v DKS Topo¾èianky. V programe sa Vám predstaví taneèná country skupina. Súèasou zábavy
je obèerstvenie. Cena vstupenky je 175,- Sk na osobu. Predpredaj
vstupeniek je v Obecnej kninici v pondelok a v piatok od 8.00 16.00 hod. Veríme, e v spoloènosti country skupiny TRAMP
SONG strávite príjemne preitý veèer.

Z matrièných záznamov
roka 2006
Celkový poèet obèanov bol
2886. z toho ien 1282, muov
1195, detí 389
Cudzinci s trvalým pobytom
v naej obci: 15
Priemerný vek obèanov 41 rokov. Deti do 15 rokov 389, z toho dievèatá 190, chlapci 199.
Najstarí obèania: Mária
Laktiová, narodená 3.5.1908
Karol Siklienka, narodený
2.11.1908
Narodených celkom: 25, z toho chlapcov 12, dievèat 13.

V Materskej kole na Cintorínskej ulici sme si vopred spoloène k tejto príleitosti pestro vyzdobili triedu. ikovné mamièky zabezpeèili svojim deom zaujímavé kostýmy. Deti boli navye zvedavé hoci aj na to, za èo budú prezleèené ich pani uèite¾ky. Za tónov taneènej hudby sa predstavili: tekvièka, múmia, èernoka,
krokodíl, Shrek,....a mnoho ïalích krásnych a zaujímavých masiek. Rozprávkoví hrdinovia sa nielen zabávali, ale ukázali aj svoju ikovnos v rôznych súaiach. V závere karnevalu bola kadá
maska odmenená balíèkom a domov si deti odnáali balóniky.
Veríme, e aj táto krásna akcia, tak ako mnohé iné, zanechá
v deoch príjemné spomienky na detstvo strávené v naej materskej kole. Za pomoc pri zabezpeèení karnevalu ïakujeme
Obecnému úradu a ochotným rodièom.
Adriana Fialová, riadite¾ka M Cintorínska ul.

Novoroèný achový turnaj 2007
Dòa 6.1.2007 sa konal
v DKS v Topo¾èiankach 14. roèník tradièného novoroèného
turnaja. Hral sa vajèiarskym
systémom na 9 kôl 2x 15 min.
Turnaja sa zúèastnilo 36 achistov, zvíazil P. Pinter so 7,5
b. pred M. Horváthom a ¼.
Debnárom so ziskom 7 b.
Najlepí iak bol M. Lakti s 5
b., najlepí senior F Uhrín s 5 b.
Medzi sympatické èrty novoroèného turnaja patrí zvyk, e

kadý zúèastnený dostane nejakú cenu, take nikto nie je porazený, kadý nieèo vyhrá.
achový klub Topo¾èianky

OZNAM
Oznamujeme obèanom, e rotova obilie sa bude v nasledovných dòoch: 13. a 27. marca 2007, 10. a 24. apríla 2007, 9.
a 22. mája 2007, 5. a 19. júna 2007, 3. a 17. júla 2007. V èase
od 15.00 hod. do 16.00 hod.

Zomrelo celkom: 30, z toho
muov 14, ien 16.
Za rok 2006 bolo prihlásených
na trvalý pobyt 48 nových ob-

èanov a odhlásilo sa z trvalého
pobytu 32 obèanov.
Národnostné zloenie obèanov:
národnos slovenská 2843
národnos èeská
12
národnos maïarská
9
národnos iná
2
Sobáe:
Matrièný úrad zapísal 78 sobáov, z toho Topo¾èianky 32 cirkevných a 39 obèianskych sobáov. Hostie 4 cirkevné sobáe, ikava 3 cirkevné sobáe.
Z celkového poètu sobáov bolo 15 sobáov obèanov
Topo¾èianok.
Údaje poskytla Mária
Partlová, matrikárka

Nahliadli sme do matriky
od 15. novembra 2006 do 10. februára 2007

Narodili sa:
Nikolas Horváth, rodièia Duan a Anna Horváthoví, Mlynská 8
Ivana Cigáòová, rodièia Roman a Katarína Cigáòoví, Mlynská 50
Sabina Janèová, rodièia Igor a Dominika Janèoví, Pod Hájom 22
Laura Ondrejková, rodièia Fabio Nazifi a Iveta Ondrejková,
Litomìøická 53
Miroslav Hirsch, rodièia Miroslav a aneta Hirschoví, Hlavná 28
Sobáe sa v uvedenom období neuzatvorili.
Opustili nás:
Ján Valaik, Partizánska 46, zomr. 6.12.2006 - 71 roèný
Helena Mesková, Partizánska 45, zomr. 14.12.2006 - 84 roèná
Boena Gavrilová, Holeovská 24, zomr. 17.12.2006 - 54 roèná
Mária afárová, Cintorínska 12, zomr. 30.12.2006 - 94 roèná
Helena Krtová, Hlavná 133, zomr. 3.1.2007 - 81 roèná
Helena Spevárová, Mlynská 11, zomr. 5.1.2007 - 84 roèná
Terézia Streèková, Paiská 15, zomr. 16.1.2007 - 81 roèná
Karol Helenin, Hlavná 107, zomr. 19.1.2007 - 80 roèný
Mária Rafajová, Lipová 26, zomr. 28.1.2007 - 83 roèná
Helena Solèianska, Cintorínska 7, zomr. 1.2.2007 - 84 roèná
Emil Scheimer, Hlavná 125, zomr. 4.2.2007 - 83 roèný
Ján Uhrecký, Lipová 30, zomr. 7.2.2007 - 84 roèný
Valéria Omastová, Hostianska 39, zomr. 10.2.2007 - 68 roèná
- spracované z podkladov matriky -

Zamyslenia

Èo èloveka králi nie je jeho krása, ani bohatstvo, ale u¾achtilá dua. Tá h¾adí mu z oka, ozýva sa v jeho hlase a javí sa v kadom
jeho skutku.
Zo svojho ve¾kého odporcu môete urobi trvalého priate¾a, ak
ho poiadate o láskavos.
Najväèia ivotná múdros je láska. ¼udia vak väèinou potrebujú celý ivot, aby na to prili. (P.Strauss)
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Preh¾ad poèasia za rok 2006
Priemerná mesaèná
Vodné zráky mm
teplota v °C
(litrov na 1m 2)
Január
- 4,5
43,7
Február
- 1,6
49,8
Marec
3,0
41,4
Apríl
12,0
38,2
Máj
14,9
101,9
Jún
19,8
93,6
Júl
23,4
22,4
August
18,2
124,6
September
17,5
16,0
Október
12,1
29,2
November
7,4
30,9
December
3,1
7,8
Priemerná roèná teplota bola 10,0 °C. Roku 2006 padlo u nás
599,5 mm vodných zráok.Pre porovnanie udávam priemerné
roèné teploty a súèet vodných zráok za ïalie predchádzjúce
roky:
2005
9,5 °C
710,4 mm
2004
10,3 °C
608,9 mm
2003
10,8 °C
467,4 mm
2002
11,1 °C
737,9 mm
2001
10,6 °C
632,8 mm
Matú abík

Okienko do svedomia
Iste sa kadý z nás pamätá
na rozruch, ktorý vlani v obci
spôsobil film Da Vinciho kód.
Nechcem sa vraca k urákam,
ktorými boli poctení pracovníci kina. Dokonca na zasadnutí obecného zastupite¾stva sa
hovorilo, e kino nemá vhodný
výber filmov, nesprávny výber
zle pôsobí na mláde, atï. A tak
sme úplne zmenili repertoár.
Objednali sme tyri filmy, ktoré
odporúèali Katolícke noviny
(Dom pri jazere, Hra osudu,
Diabol nosí bradu). Èi veríte, èi
nie, ani jeden sme nehrali pre
neúèas divákov. Preèo toto
vlastne píem? tvrtým filmom,
ktorý ani odporúèanie nepotrebuje, bol film Príbeh narodenia,
ktorý kino premietalo 10. a 11.
februára 2007. Prekrásny biblický príbeh Jeikovho narodenia, putovanie Panny Márie
a Jozefa, Traja králi, úasná prí-

roda, ve¾kolepá výprava, nádherné úvahy. A viete, ko¾ko ¾udí
si ho prilo pozrie?
V sobotu dve dievèatá - samozrejme sa nehralo, v nede¾u
o 17.00 h 15 dospelých a 4 deti a veèer sa zase nehralo pre
nedostatok divákov. Bolo mi
z toho naniè. Na jednej strane
viníme kino, e kazí mláde.
Keï sa vak objaví nieèo pekné, èo by pohladilo duu, a tento film urèite pohladil duu i srdce, tak ho ignorujeme a nejdeme si ho pozrie. Je to
¾ahostajnos, alebo pohodlie?
Kým Da Vinciho kód videlo 200
¾udí, Jeikovo narodenie 19.
koda. Návteva kina je dobrovo¾ná. Nikto nikoho neahá za
rukáv. Je len na naom svedomí, aké hodnoty si vyberieme.

Jarná èas futbalovej sezóny
Dospelí 1.trieda Nitra - a¾a - ZL. Moravce
Tabu¾ku vedie a¾a B s 37 bodmi, Topo¾èianky sú na 10. mieste s 22 bodmi. Jarná èas zápasov v Topo¾èiankach:
kolo
dátum
èas
súper
17.
25. 3.
o 15,00
a¾a B
19.
8. 4.
o 15,30
Diakovce
21.
22. 4.
o 16,00
Janíkovce
23.
6. 5.
o 16,30
Cabaj-Èápor
25.
13. 5.
o 16,30
Nová Ves n/.
27.
27. 5.
o 17,00
Ve¾ký Cetín
29.
10. 6.
o 17,00
Jarok
Zo zdroja www.obfz.sk
Dorastenci V. liga - juh
Tabu¾ku vedie Drustevník Baloò s 32 bodmi. Tatran
Topo¾èianky je na druhom mieste tie s 32 bodmi. Najblií zápas doma bude 17. kolo so súperom Horná Krá¾ová.
Starí iaci Krajská súa juh
Tabu¾ku vedie Drustevník Trstice s 37 bodmi, Topo¾èianky sú
na 11. mieste s 16 bodmi. Najblií zápas doma bude 16. kolo
so súperom Malé Dvorníky.
Zo zdroja www.zsfz.sk
Pozývame priaznivcov futbalu, aby prili povzbudi naich hráèov.
Poznámka. Uvedené dátumy sú informatívne a rozhodujúce
bude stanovisko TK obfz. v závislosti od poèasia. O zaèiatku
súae budú priaznivci futbalu informovaní prostredníctvom
obecného rozhlasu a plagátov.

Beh oslobodenia Topo¾èianok
33. roèník
Tatran n. o., Klub orientaèného behu, K Polície,
Základná kola Topo¾èianky
pod patronátom Obce Topo¾èianky usporiadajú v sobotu
31. 3. 2007 v parku v Topo¾èiankach tradièný Beh oslobodenia. Úèastníci sa môu prihlasova 31. 3. 2007 v kategórii
iakov od 8.30 - 9.15 hod., v kategórii dorastu a dospelých

s predloením OP najneskôr 30
minút pred tartom v mieste
pretekov.
iaci neplatia, dorast 30,Sk, dospelí 50,- Sk. Vítané bude aj obecenstvo, ktoré podporí pretekárov svojou úèasou .
Bliie informácie Vám budú poskytnuté na tel.: 037/630
13 21 (2).

Marta Mrázová,
vedúca kina ND

Program kina Národný dom
MAREC 2007
3. - 4. marca o 15.00 a 17.00 h
Spláchnutý - animovaný dabovaný film pre deti
10. - 11. marca o 19.00 h
Borat - komédia
17. - 18. marca o 15.00 a 17.00
h Eragon - dobrodruný dabovaný film pre deti
24. - 25. marca o 19.00 h
Prázdniny - rom. komédia
31. marca a 1. apríla o 19.00 h
H¾adá sa ideálny mu - komédia

APRÍL 2007
7. - 8. apríla o 19.00 h
V tieni Bethovena - zo ivota
ve¾kého muzikanta a skladate¾a
14. - 15. apríla o 15.00 a 19.00
h Hrdinovia z ríe Gaja - pre
deti - dabovaný
21. - 22. apríla o 19.00 h
Parfém: Príbeh vraha - najlepí film roka
28. - 29. apríla o 19.00 h
Péèko pre zaèiatoèníkov - tínedérska komédia
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