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Boli sme pri tom
Deò 27. august 2006 sa zapíe do histórie Topo¾èianok
ve¾kými písmenami. Svedkami
èoho bolo mnostvo veriacich
a obèanov?
Bola to slávnostná posviacka DOMU BLAHOSLAVENEJ
SESTRY ZDENKY. V túto slneènú nede¾u popoludní tento
stánok duchovnej obnovy posvätil J. E. Mons. arcibiskup Ján
Sokol, za prítomnosti J. E.
Mons. Dominika Tótha, Mons.
Vincenta
Malého,
Mons.
Mariána Javora - okresného dekana - Zl. Moravce a mnostva
duchovných - rodákov z okolia
a spoluiakov J. E. Mons.
Jozefa Zlatòanského. Ïalej boli prítomné i významné osobnosti napr. historik Ing.

Frantiek Vnuk, za nau obec
starosta p. Juraj Mesko, prednosta OcÚ Anton Segíò a riad.
Z Mgr. Jozef Barát. Vzácnych
hostí privítal miestny farár dôst.
p. Anton Iold.

V priebehu vysviacky úèinkoval miestny chrámový zbor
pod vedením p. organistu Jána
Valábka a dievèenský spevokol
pod vedením reho¾nej sestry
SALESIE. Úèastníci mohli navtívi kaplnku a priestory klátora. DOM REHO¼NEJ SESTRY
ZDENKY stal sa domovom rehole MILOSRDNÝCH SESTIER SV. KRÍA.
Za kadým dielom vak treba h¾ada jeho pôvodcu. Za
týmto dielom je ná významný
rodák J. E. Mons. Jozef
Zlatòanský (+13. marca 1927).
Politické okolnosti po druhej
svetovej vojne vstúpili do dráhy
jeho ivota. Teologické túdium, ktoré zapoèal v Bratislave
ukonèil v Ríme. Medzitým u
èeskoslovenské zákony urobili
z neho emigranta - a cesta domov bola zarúbaná. Tento stav
trval dlhých 40 rokov. Po novembri 1989 sa akoby zázrakom situácia mení a vydedenci
vlasti zrazu majú otvorené dvere domov. A tak Mons. Jozef
Zlatòanský po dlhoroènom pôsobení pri SV. STOLICI vo
Vatikáne prichádza medzi svojich. Kadoroène opakuje návtevy rodnej obce a postupne
dozrieva vzácny zámer - pozdvihnú svojich rodných, najmä mláde, po duchovnej
stránke. A spôsob naiel! Celé
svoje ivotné úsilie, snaenie plody jeho práce vidíme akoby
pretavené v hmotu - v budovu
a priestory, ktoré budú slúi
k spomenutému výsostnému
úèelu.

Dom Blahoslavenej sestry Zdenky

Ve¾ký podiel na umiestnení
novoposvätenej stavby majú
súrodenci - dôst. p. Michal
Gonda a p. Anna Hudíková,
rod. Gondová.
Záverom tejto struènej informácie dovo¾ujem si vyslovi
v mene vetkých úèastníkov vysviacky nasledovné elanie:

Otec biskup - nech dobrotivý
BOH poehnáva Vae dielo, celé Vae úsilie a dá Vám ete
dobrého zdravia, aby pod
Vaim usmeròovaním celé toto
dielo slúilo na ÈES A SLÁVU
BOIU!
Anna Lukáèová

Váení spoluobèania

Èas prázdnin a dovoleniek
sa skonèil a redakèná rada
pre vás pripravila septembrové vydanie Naich Topo¾èianok, ktoré sa Vám práve dostalo do rúk.
Tak ako aj v minulých èíslach vyuívam tento priestor,
aby som Vás informoval o dianí v obci. Najdôleitejou
investiènou akciou poèas letných mesiacov bola rekontrukcia miestnej komunikácie na ul. Cintorínskej, ktorá
bola dokonèená pod¾a harmonogramu v termíne do
15.7.2006. Rekontrukcia pozostávala z odstránenia pokodenej vrstvy asfaltu, osadenia odvodòovacích ¾abov,
zemných prác (nový podklad
pod asfalt) a pokládky novej
asfaltovej zmesi. Celkové investièné náklady vynaloené
na túto akciu predstavovali 2,8
mil. Sk.
Taktie pokraèovali práce
na výstavbe kanalizaènej stoky na ulici Lipovej aj s vybudovaním kanalizaèných prípojok k jednotlivým domácnostiam. V súèasnosti sa realizuje
výstavba kanalizaènej stoky

na ulici Moraveckej, ktorá by
mala by dokonèená do konca októbra a prepojením na
èerpaciu stanicu ÈS1 pri
Koprdovom moste sa dosiahne sprevádzkovanie a
sfunkènenie uvedených kanalizaèných stôk.
Vo výstavbe je tie objekt
nájomných bytov - Bytový
dom 18 B. J., kde v súèasnosti
finiujú práce na dostavbe 1.
podlaia. Výstavba prebieha
v súlade s harmonogramom
prác, take do zimných mesiacov by mal by objekt nájomných bytov zastreený.
Práve v týchto dòoch bolo vydané aj stavebné povolenie
na investiènú akciu - Rekontrukcia stredu obce.
Nako¾ko sa mne ako starostovi obce a poslancom
obecného zastupite¾stva pomaly blíi koniec volebného
obdobia, dovo¾ujem si Vás
týmto pozva na verejné zhromadenie obèanov (termín
bude zverejnený ), na ktorom
budeme bilancova nae
tvorroèné funkèné obdobie.
JURAJ MESKO
starosta obce
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480 rokov od bitky pri Moháèi
Uvedená bitka sa odohrala
29. augusta 1526. Píe sa rok
2006, teda v auguste uplynulo
480 rokov od tejto krvavej udalosti.
Aká bola vtedajia historická situácia? Turci v tom èase
okupovali Balkánsky polostrov
u takmer 140 rokov. Rozhodli
sa posunú svoju expanziu na
územie strednej Európy - na
územie Uhorska a ïalej na západ.V tých dobách sa rozhodovalo o zaberaní územia iných
krajín tak, e sa armády dvoch
protivníkov stretli na urèenom
bojovom poli. Víazovi zostalo
územie s obyvate¾stvom a vetkým, èo k tomu patrilo, porazenému zostal plaè, utrpenie
a potupa.
Uvedená historická bitka sa
pripravovala v okolí Moháèa mesto pri Dunaji na juhu
Maïarska. Uhorské vojsko sa
ete len zoraïovalo na rozhodujúci boj, keï sultán SOLIMAN s mohutnou tureckou armádou ho prepadol a v krutej
bitke porazil. Zahynulo tam ve¾a popredných tátnych i cirkevných hodnostárov - obaja
uhorskí arcibiskupi, pä biskupov a v moèiaroch, ktoré sa rozprestierali medzi Dunajom a riekou Drávou zahynul aj èeský
a uhorský krá¾ ¼UDOVÍT II.
JAGELLONSKÝ.
A tak sa otvorili Turkom brány do celej strednej Európy, nevynímajúc územie Slovenska.

Následky tureckých vpádov
boli zdrvujúce.
Ukrutnos tureckých vojakov nemala hraníc. Vypa¾ovali
a búrali hrady, mestá i skromné
dediny. Masovo vyvraïovali
obyvate¾stvo a èo nezabili, odvláèali do zajatia spolu s korisou, ktorej sa zmocnili.
Turecká okupácia u nás trvala dlho - vye 150 rokov.
Po tragickej smrti krá¾a
¼UDOVÍTA II. sa zaèína boj
o trón. Zaujímal sa oò sedmohradský vojvodca JÁN ZÁPO¼SKÝ a FERDINAND I. HABSBURSKÝ - kadý mal svojich
stúpencov. V tomto období vystúpili v Európe kritici reformátori katolíckej cirkvi MARTIN
LUTHER (1483 - 1546), JÁN
KALVÍN (1509-1564), ale aj významný protireformátor - obranca katolíckej cirkvi SV.
IGNÁC Z LOYOLY (1491-1556).
Ich vplyvy na obyvate¾stvo
Uhorska a teda aj Slovenska
boli ve¾ké a napomáhali vzniku
ïalích svárov a rozbrojov
v krajine. Vznikali povstania
a vnútrokrajinské boje. Bola to
doba, keï platilo èie panstvo toho náboenstvo. Bola to preaká doba!
A tak plynul èas plný bolesti, a prichádza na scénu dejín
rok 1683, kedy dochádza k prvej rozhodujúcej bitke proti
Turkom - bola to BITKA PRI
VIEDNI (podrobnosti poznáme
v súvislosti so vznikom naej

Èo nového Topo¾anèek?
Mládenícky dychový orchester - Topo¾anèek preiel
v tomto roku 2006 jednou zásadnou zmenou. Predsedu
a manaéra orchestra p. PhDr.
Ernesta Haspru vystriedal p.
Roman Kováè. MDO - Topo¾anèek si zaumienil, e rok 2006
bude v znamení kvality a rozírenia repertoáru. Dá sa poveda, e úèinkovanie sa obmedzilo v podstate len na domácu
pôdu. Nieko¾kokrát sme odohrali dostihy pre Národný rebèín a Topo¾èiankam sme sa pripomenuli aj v programe Kultúrne leto v miestnom zámku.
Vïaka spolupráci s naím
dirigentom p. Anatolijom Micovèinom sme sa mohli úspene predstavi na arnovickom
festivale v Reviskom podzámèí. Po prvýkrát ná Topo¾anèek
zaiaril aj na Festivale kultúry
v Zlatých Moravciach. Ako jediný zúèastnený dychový orchester festivalu sme dokázali
milo prekvapi a zauja tamoj-

ích obyvate¾ov a strhnú publikum k burácajúcemu potlesku.
A èo nás èaká v budúcnosti?
Po krátkom oddychu, dovolenkách a prázdninách pokraèujeme na skvalitnení naej
èinnosti. U teraz máme pris¾úbené úèinkovania na Zlatomoraveckom jarmoku a jarmoku
na Novej Bani.
Takisto nás èaká demo nahrávka naich najznámejích
piesní, ktorou by sme sa radi
prezentovali. V tomto smere
nám pris¾úbil odbornú pomoc
p. Robo Kazík. Je pre nás cou
spolupracova s tak významným spevákom a rodákom obce Topo¾èianky.
Plánov máme neúrekom,
podstatné je, e pri nás stojí naa obec Topo¾èianky na èele
s pánom starostom a obecným
zastupite¾stvom, za èo im aj
touto cestou ïakujeme !
MDO Topo¾anèek
Dáa Kunkelová

mariánskej púte). V tejto bitke
Turci utrpeli prvú významnú poráku v strednej Európe. Ïaliu
pri PARKÁNE - dnené túrovo,
kde
ich
porazil
KAROL
LOTRINSKÝ a poslednú v roku
1685 pri MOHÁÈI, tam, kde roku 1526 - teda pred 159 rokmi
zvíazili. Roku 1699 bol podpísaný v KARLOVACI - na území

dneného Chorvátska - mier
medzi Rakúskom a Tureckom
a celé Uhorsko sa stalo súèasou habsburskej ríe. Výsledok
tejto zmeny bol - definitívny koniec vye poldruhastoroèného
panstva TURKOV v Uhorsku
a strednej Európe.
Anna Lukáèová

MYJAVA 2006
V dòoch 16.- 18. júna 2006
sa na Myjave konal 47.
Medzinárodný folklórny festival
a 2. roèník Festivalu európskej
tradiènej kultúry. Mal bohatý
trojdòový program. V tomto ro-

èase aktuálnym) vystúpením
,,VO¼BY V MINULOSTI. Svoju
úèas sme potvrdili aj v èasti
,,ORNAMENTNÍKY - slávnostné vyvesovanie. V programe
,,OD NITRY K HRONU vystú-

ku dostala príleitos prezentova sa na Myjave aj naa folklórna skupina TOPO¼NICA.
Môeme sa pochváli aktívnou úèasou v slávnostnom
sprievode mestom Myjava, kde
sa konala aj krátka 2 minútová
prezentácia súborov a skupín.
Tu sme sa prezentovali (v tom

pili folklórne skupiny nitrianskeho regiónu. Tu Topo¾nica reprezentovala nae Topo¾èianky folklórnym pásmom
,,Dranie kôr. Z festivalu na
Myjave sme si odniesli pamätný list a pekné spomienky.
Text: M. Opálená
Foto: M. Bielik

Ako bolo cez prázdniny v kninici
Kadý pondelok poèas prázdnin sme sa o 9.30 stretávali
v obecnej kninici s demi, ktoré mali vo¾ný èas, chu prís medzi
kamarátov a nieèo nové spozna a nauèi sa. Preto by sme chceli poïakova podnikom v Topo¾èiankach, ktoré umonili deom
z pondelkových prázdninových stretnutí poznávacie exkurzie a tak
mohli bliie nahliadnu ako sa èo vyrába, chová a pestuje. Ïakujeme vedeniu podnikov Global Progres a.s. ampiòonáreò,
Národný rebèín, Vinárske závody, Lesy Topo¾èianky a p.starostovi, ktorý tieto exkurzie pre nás zabezpeèil. Po takejto poznávacej exkurzii sme sa o poznatok bohatí vrátili do kninice a druhou èasou stretnutia boli tvorivé ruèné dielne, kde deti ikovne
a zruène tvorili z farebných papierov, slaného cesta, muie¾ a servítkov rôzne dekoraèné a darèekové predmety.
Na pamiatku si kadý odniesol vlastnoruène zafarbené trièko
batikovou technikou. Medzi pekné záitky patríl aj výlet do Bojníc,
ktorý sa konal v pondelok 24. júla. Poèasie nám prialo a tak sme
si mohli vychutna návtevu ZOO a prehliadku zámku v Bojniciach.
A èo doda na záver ? Skonèili sa prázdniny a nový kolský rok
2006/2007 sa práve zaèal. Preto prajeme deom materských kôlok a základnej koly, aby sa im v novom kolskom roku darilo
a teíme sa, ak sa budeme s Vami ako èitate¾mi opä stretáva
v obecnej kninici.
- kultúra -
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kolský rok 2006/2007 sa zaèal
Zákon neúprosne plynúceho èasu nás opä priviedol na zaèiatok nového kolského roka.
V pondelok 4. septembra 2006 si
do kolských lavíc v naej kole
zasadlo celkove 414 iakov, z toho prvýkrát pocítili vôòu naej
koly a spoznalo svoju prvú pani uèite¾ku 25 prvákov. Urèite to
bol pre nich ve¾ký deò. Je to obdobie plné oèakávaní a aj kladenia otázok pre ich rodièov, ako to
vetko zvládnu.
No nesmierne dôleitý a nároèný rok to bude aj pre 70 iakov deviateho roèníka. Okrem
zvládnutia predpísaného uèiva
ich èaká nároèná príprava na
prijímacie skúky a akási generálka vo forme celoslovenského testovania z materinského
jazyka a matematiky bude MONITOR 9/2007 zaèiatkom mesiaca február.
kola ani poèas letných
prázdnin neodpoèívala. Venovali sme sa najmä údrbárskym, murárskym a maliarskym prácam, èistili sa triedy,
aby sa v nich iaci lepie cítili.
V mesiaci august sa menila
strená krytina nad kolskými
dielòami a kabinetmi telesnej
výchovy o rozlohe 130 m2.
Poèas jesenných mesiacov
chceme zaèa s rekontrukciou
novej viacúèelovej hracej plochy pre kolektívne porty
v priestoroch terajieho asfaltového ihriska. V spolupráci s rodièmi sa bude upravova chodník pod oknami riadite¾ne
a zborovne koly, kde sa bude
klás zámková dlaba. To sú
plány v oblasti skrá¾ovania
a modernizácie exteriéru koly.
V oblasti vyuèovacieho procesu sme si ako hlavnú úlohu
koly vytýèili udra dobré výchovno-vzdelávacie výsledky,
naïalej sa zapája do realizácie
projektov, z ktorých sa dajú získa finanèné prostriedky na
skrá¾ovanie areálu koly, vydáva ná kolský èasopis,
podporova mimokolskú èinnos, dôstojne sa pripravi na
pädesiate výroèie druobnozahranièných stykov zo Z na
Valech v Litomìøiciach (apríl
2007). Chceme vzorne a úspene reprezentova kolu na rôznych súaiach a olympiádach.
V úvode som spomínal, e
v tomto kolskom roku si bude
plni povinnú kolskú dochádzku v naej kole 414 iakov, ktorí sú umiestnení v 17 triedach,
stara sa o nich bude 37 zamestnancov koly, z toho 27
pedagogických a 10 správnych.
Oproti minulému kolskému roku nám klesol poèet ia-

kov o 28, èo sa prejavilo aj na
zníenom poète tried o jednu
triedu. Samozrejme, e zníené
poèty iakov majú dopad aj na
zníenom poète pedagógov,
ktorý klesol o troch uèite¾ov.
V mesiaci júl 2006 odila
z uèite¾ských sluieb do dôchodku pani uèite¾ka Mgr.
Agnesa útorová. V mene vetkých kolegov, rodièov, iakov
a správnych zamestnancov jej
chcem úprimne poïakova za
dlhoroènú obetavú prácu v naej kole. elám pani uèite¾ke,
aby ïalie roky preila v pevnom zdraví obklopená úctou
a láskou, ktorú si bezpochyby
zaslúi. Zároveò by som Vás
chcel oboznámi s organizáciou kolského roka 2006/2007.
Mgr. Jozef Barát
riadite¾ Z Topo¾èianky

Vyuèovanie:
- prvý polrok sa zaèína 1.
septembra 2006, vyuèovanie
sa zaèína 4. septembra 2006
a konèí sa 31. januára 2007
- druhý polrok sa zaèína 1.
februára 2007 a konèí sa 30. júna 2007. Vyuèovanie sa konèí
29. júna 2007.
Prázdniny:
- jesenné prázdniny sa zaèínajú 2. novembra 2006 a konèia sa 3. novembra 2006.
Vyuèovanie sa zaèína 6. novembra 2006
- vianoèné prázdniny sa zaèínajú 23. decembra 2006
a konèia sa 2. januára 2007.
Vyuèovanie sa zaèína 3. januára 2007
- polroèné prázdniny sú 2.
februára 2007. Vyuèovanie sa
zaèína 5. februára 2007
- jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch nasledovne:
19. februára - 23. februára
2007 - Preovský, Koický kraj

26. februára - 2. marca 2007
- Banskobystrický, ilinský,
Trenèiansky kraj
5. marca - 9. marca 2007 Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj
- ve¾konoèné prázdniny sa
zaèínajú 5. apríla 2007 a konèia
sa 10. apríla 2007. Vyuèovanie
sa zaèína 11. apríla 2007
- letné prázdniny sa zaèínajú 1. júla 2007 a konèia 31. augusta 2007.
Monitor:
- MONITOR 9/2007 sa bude
na vetkých základných kolách realizova 6. februára
2007. Náhradný termín je 15.
február 2007.
Medzinárodné merania
- v druhom polroku kolského roka 2006/2007 sa uskutoèní medzinárodné meranie TIMSS/IEA, ktoré je zamerané na
matematiku a prírodné vedy 10roèných iakov (t.j. iakov 4.
roèníka Z). Termín máj 2007.

A stále pretrváva
Týmto názvom by sa dala
nazva milá slávnos, ktorá sa
uskutoènila dòa 26. augusta
2006 pri príleitosti 35. výroèia
podpísania druby medzi ZDH
(zbor dobrovolných hasièù)
Holeov a DHZ (dobrovo¾ný
hasièský zbor) Topo¾èianky.
Dòa 9. júla 1971 zástupcovia
týchto dvoch organizácií v Topo¾èiankach v kupole zámku
slávnostne podpísali zmluvu
o drube. Slávnostného stretnutia sa zúèastnili hostia: za
DPOSR viceprezident p. Emil
Ardamica, prezident ZDH
Holeov Ing. Zdenìk Nesvadba, vicestarosta za mesto Holeov p. Bartoek, za druobné
mesto Hluboèky velite¾ ZDH p.
Rastislav Ján, za Okresný výbor DPO Topo¾èianky p. Pavel
Gerhart, zástupca OR HaZZ
Zlaté Moravce Ing. Róbert
Ambra, zástupcovia OV DPO
Zl. Moravce, vdp. farár Anton
Iold a taktie ijúci èlenovia
z oboch organizácií, ktorí stáli
pri vzniku druby.
Ing. Pavel Mihók po slávnostnom otvorení privítal hostí
a èlenov schôdze a uctil si pamiatku u neijúcich èlenov.
Správu o trvajúcej drube za jej
jubilejné obdobie predniesol
p. Karol Kováè. Spomenul najdôleitejie úseky trvania druby oboch organizácií. Neboli to
len akcie na úrovni organizácií,
ale vznikali i rodinné priate¾stvá, ktoré pretrvali a dodnes.
Spomenul druobnú výmenu
detí poèas prázdnin, poiarnicke plesy, na ktorých úèinkovala DH Podhruovan, èi u v To-

po¾èiankach, ako aj v Holeove, nechýbali ani poèetné súae, ani úèas na poslednej
rozlúèke zosnulých èlenov organizácií.
Ani v najlepích rodinách
nie je vetko stále na jednotku.
Aj tam to niekedy zakrípe.
I v naej drube v urèitom období k nieèomu takému dolo.
No vdy sa to dalo do nových
ko¾ají a druba pokraèovala
ïalej a pod¾a vyjadrenia zástupcov oboch organizácií,
takto to bude aj v ïalom období.
V prejavoch p. Ardamicu,
Ing. Nesvadbu, p. Bartoeka,
starostu obce p. Juraja Mesku
a velite¾a DHZ p. Jaroslava
Orolína bolo kontatované, e
táto druba je jediná, ktorá po
rozdelení republiky na samostatné dva rovnoprávne táty
ete zostala a pretrváva. Po
odovzdaní pamätných listov
od DPO SR, od OcÚ a DHZ
Topo¾èianky a výmene darov
medzi Holeovom a Topo¾èiankami, na spomienku výroèia druby a darovaním medailonu pre kadého úèastníka
schôdze sa pokraèovalo v priate¾skom posedení a spomienkami na preité roky druby.
Súèasou slávnostnej schôdze
bola výstava fotografií z obdobia podpísania zmluvy. Aká by
to bola slávnos výroèia druby, keby sa neuskutoènila hasièská súa? V nede¾u od skorých ranných hodín sa na tadióne Tatranu Topo¾èianky
zaèali schádza súané drustvá z okolia i z Moravy.

Nau súa poctili úèasou
drustvá z druobného Holeova a druobného mesta Hluboèky.
Samotná súa nebola svojou úèasou a kvalitou súaných drustiev druhotriedna,
svedèili o tom dosiahnuté èasy.
Súae sa zúèastnilo rekordných 30 súaných drustiev.
V kategórii muov na 1. mieste
sa umiestnili Podluany s èasom 14,07 s, 2. miesto obsadili domáci s èasom 14,62 s, 3.
miesto s èasom 14,63 s obsadilo Krasno.
V kategórii ien najlepí
èas, 17,56 s, dosiahlo drustvo
z Podluian. Na 2. mieste drustvo z Ve¾kých Chlievan dosiahlo èas 19,16 s, 3. miesto sa
ulo drustvu z druobného
Holeova s èasom 19,19 s. Aká
by to bola hasièská súa, keby sa neèapovalo pivo, nevaril
dobrý gulá a nepodávali iné
gastronomické peciality. e
sa oslava a súa vydarila
svedèí i to, e po skonèení súae sa vetko nerozilo ale ïalej pokraèovalo v drunej besede a posedení súaiacich.
Po ukonèení výroèia a jeho
zhodnotení sa budeme musie
da znova do príprav ïalieho
jubilea a to v roku 2007, kedy
oslávime 125. výroèie zaloenia poiarnej ochrany.
Vladislav Krajèo
DHZ Topo¾èianky
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Kvapka krvi
Poznáte ten pocit, keï Vám
oznámia, e niekto z Vaich blízkych èi priate¾ov má vánu chorobu, èi sa mu stal nejaký vány
úraz? V tej chvíli, i keï ste nekoneène unavení a vyèerpaní, sa vo
Vás prebudia vetky sily a pozbierate vetku energiu, len aby
ste pomohli a podali pomocnú
ruku. Nikto z Vás nechce len neèinne stá a èaka, mono na zázrak. Veï chorý èlovek je ve¾akrát
vïaèný èo i len za úsmev, èi v¾údny poh¾ad. Nie raz nám pomáhajú ¾udia pre nás úplne neznámi,
cudzí a my sa len pýtame, preèo
pomáhajú práve nám, keï nás
ani nepoznajú. Je to snáï nejaká
ctiiadostivos a túba po tom,
aby ich vetci chválili za ich skutky? Vôbec nie. Je to len túba pomôc.
Vïaka tejto túbe pomôc prilo 24. 8. 2006 do kultúrneho domu 50 úplne obyèajných, pre niekoho mono vedných ¾udí. No
práve pre tých chorých, èi zranených to bolo pädesiat ¾udí, ktorí

zachraòujú ¾udské ivoty.. Bolo to
pädesiat darcov krvi, ktorí prili
darova to, èo nikde v obchode
nekúpite. Prili darova svoju krv.
V kultúrnom dome od rána darcov èakalo pä pracovníkov mobilnej transfúznej jednotky z Nitry.
Hladký priebeh celej akcie zabezpeèovali èlenovia výboru
Miestneho spolku Slovenského
èerveného kría Topo¾èianky, ktorí okrem organizaèných povinností zabezpeèili obèerstvenie
a starali sa o týchto, pre vetkých
vzácnych ¾udí.
Bolo príjemné cíti ten pokoj
a pohodu pri celej akcii a vidie
to¾ko ¾udí rôzneho veku ochotných pomôc. Nikto ani netuil,
ko¾ko príde ¾udí na takéto podujatie, ktoré tu u mnohé roky nebolo. O to viac vetkých poteilo,
keï medzi darcami boli aj takí, èo
nali odvahu a prili po prvýkrát
darova krv. Napoèítali sme ich a
19. Vetci im dríme palce, aby to
krásne gesto, èo v tento deò vykonali, zostalo v nich a aby sme

Hnutie FOKOLÁRE a Topo¾èianky
Zaèiatky Diela Máriinho
Chiara Lubichová je zakladate¾kou a prezidentkou hnutia
Fokoláre, ktoré vzniklo v roku
1943 v Taliansku v Tridente a rozírilo sa do celého sveta. Chiara
o tom píe doslova toto:  Tak ako
kadý strom má svoj zaèiatok
v malom semene, aj zaèiatky tohto hnutia boli ve¾mi skromné.
Bolo nás nieko¾ko dievèat a ili
sme v severotalianskom meste
Tridente. Písal sa rok 1943. Dá sa
poveda, e sme boli ete deti,
veï podaktoré z nás mali sotva
pätnás rokov. A vieme, ako sa také dievèatá ¾ahko oduevnia za
nejaký ideál.
Spomínam si, e mojím ideálom bolo tudova filozofiu, ideálom jednej mojej priete¾ky bolo
zaloi si rodinu, ideálom inej bolo ma pekne zariadený byt.
No v tom èase bola vojna.
Bomby znièili èas mesta.
Prostredníctvom týchto bômb
akoby Pán prehovoril aj k nám.
Keïe okolo nás sa vetko rúcalo, ani nae ideály neboli uskutoènite¾né. Kvôli vojne som nemohla pokraèova v túdiu filozofie, lebo z mesta sa nedalo odís;
priate¾kin snúbenec sa nevrátil,
a tak sa nemohol uskutoèni ani
jej ideál; podobne aj ostatní videli, ako sa rúcajú domy, koly,
umelecké pamiatky
vlastne
vetko, èo mali radi. Pouèenie,
ktoré nám Pán takto poskytol, sa
dalo zhrnú do slov: Vetko je
márnos, len márnos a vetko sa
pominie ( Kaz 1, 2 ).
Zoèi-voèi tejto skutoènosti,
keï sme sa pozerali okolo seba
a videli to¾ké spustoenie, poloi-

li sme si otázku: Je aj taký ideál,
ktorý nepominie ? Ideál, ktorý by
neznièila iadna bomba ? A ako
keby nám ktosi dal vnútorné svetlo, odpovedali sme si: Ano, je taký ideál: je to sám Boh, Boh trvá
naveky. A podnietené nadprirodzenou silou rozhodli sme sa
urobi Boha ideálom svojho ivota. Hoci sme boli ete mladé,
mohli sme kadú chví¾u zomrie,
pretoe ani v protileteckých krytoch, kam sme sa uchy¾ovali, sme
pred bombami neboli v bezpeèí.
Stále bola príleitos ocitnú sa
zrazu pred Bohom. Ustavièné
uvaovanie o tom v nás podnecovalo túbu nájs spôsob, ktorým by sa Boh skutoène a èo najskôr stal naím ideálom. Keï sme
sa uchy¾ovali do úkrytov (aj jedenáskrát za deò), brali sme si zakadým so sebou evanjelium.
Keï sme ho raz otvorili, bolo tam
napísané: Nie kadý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského krá¾ovstva, ale iba ten,
kto plní vô¾u môjho Otca (Mt
7,12). Vtedy sme pochopili, e ak
chceme ma ako ideál Boha, musíme plni jeho vô¾u, lebo milova
Boha nie je ani tak otázkou citu,
ako vôle. Preto sme sa snaili plni jeho vô¾u, ako sa nám prejavovala v rôznych okolnostiach,
v povinnostiach náho stavu,
v predstavených, vo vnuknutiach, okamih za okamihom v tej
prítomnej chvíli, ktorú sme mali
práve v rukách. Veï minulos bola u minulosou a v budúcnosti,
aj v tej bezprostrednej, sme mohli ihneï by u na druhom svete.
Neodkloni sa nikdy od Boej vôle bolo pre nás spôsobom, ako

sa aj naïalej mohli s nimi streta
na ïalích odberoch. Veríme, e
svojím vlastným príkladom pritiahnu i ïalích dobrovo¾níkov,
ktorí snáï ete len h¾adajú odvahu posadi sa do toho mono
obávaného kresla a ponúknu
svoju ruku na pomoc ostatným.
ia¾, nemôeme tu vetkých
darcov vymenova, i keï by sme
to radi urobili, ale vymenujeme
aspoò tých, ktorí nám pomohli
trochu inak. A to svojimi sponzorskými darmi. Sú to: Obecný

úrad Topo¾èianky, Autodoprava
Èepèek, Cukráreò Topo¾èianky,
Národný rebèín Topo¾èianky,
Ing. Ján Helenin, MUDr. Mária
Mièudová, firma Red Bull a mnohí ïalí, ktorí ako sponzori prispeli na kadoroènú taneènú zábavu organizovanú Miestnym
spolkom SÈK v Topo¾èiankach.
Ete raz vïaka. A vïaka aj kadému darcovi za kadú kvapku
krvi.
Miestny spolok SÈK

mu konkrétne prejavi lásku.
V tých dòoch nám napadla aj iná
mylienka: Jestvuje èosi také,
èo sa Jeiovi osobitne páèi, take aj keï sa neèakane ocitneme
pred ním, bude s nami spokojný? Aj v tomto prípade sme nali odpoveï v evanjeliu: Nové
prikázanie Vám dávam, aby ste
sa milovali navzájom ako som ja
miloval vás ( Jn 13,34 ). Na základe toho sme sa zaèali jedna na
druhú pozera inak a rozhodli
sme sa v naom malom spoloèenstve uskutoèni toto prikázanie, ktoré Jei nazval svojim.
Uvedomovali sme si, e Boh nás
tak miloval, e aj zomrel za nás,
nu sme museli by aj my ochotné zomrie jedna za druhú.
Tým v naej dui nastal obrat,
lebo odteraz sme v srdci boli rozhodnuté povaova za základ
náho ivota - nech by bol akýko¾vek - vzájomnú a trvalú lásku.
Láska nás viedla k tomu, e to, èo
sme mali, sme dávali do spoloèného. Týkalo sa to hmotných aj
duchovných dobier. Prichádzali
sme na to, e Boie slová sú naozaj svetlo, ktoré zostúpilo na
zem pre vetkých, slová, ktoré
môe i kadý, ve¾ký èi malý,
vzdelaný èi jednoduchý. A èo bolo dôsledkom týchto slov v nás
a okolo nás ? Revolúcia. Hovorím
otvorene, e aj do tých èias som
ila ako kresanka - katolíèka, no
nebrala som Boie slovo a tak
dôsledne, evanjelium nebolo kódexom môjho ivota.
Naopak, teraz, keï ijem
pod¾a evanjelia, zmenil sa vo mne
a v mojich drukách vzah k Bohu
a k ostatným ¾uïom. Prirodzene,
keï sme si takto vo vetkom poèínali, ¾udia okolo nás sa pýtali:
Preèo preukazujete lásku vet-

kým? Èo Vás k tomu vedie?
Naa odpoveï bola jednoduchá: Poï k nám, povieme ti to.
Potom sme vysvet¾ovali, ako sme
objavili ideál, ktorý nezaniká. A ¾udia pochopili, pretoe pouèenie
z vojny pocítili vetci. Takto sa
okolo naej malej skupiny zaèalo
vytváta spoloèenstvo, ktoré
chcelo i tým istým spôsobom.
O nieko¾ko mesiacov bolo nás,
ktorí sme ili pod¾a evanjelia,
v Tridente u asi pästo a evanjelium nás spájali svojou podstatou
a zjednocovalo nás. Stalo sa zákonom pre ná nový ivot. Spomínam si, e najmä jedna veta na
nás hlboko zapôsobila: Otèe,
aby vetci boli jedno... (Jn 17, 21).
Podnecovala nás milova hneï
vetkých bez rozdielu, odovzda
sa Bohu, aby sa jeho závet mohol uskutoèni. Pochopili sme, e
ten kto nám môe poveda, èi
sme na správnej ceste, alebo nie,
je ná biskup. Ili sme za ním
a oboznámili sme ho so vetkým.
Biskup zvolal:  Digitus Dei est hic,
t. j. Je tu prst Boí a povzbudil
nás, aby sme len vytrvali v napredovaní. Hnutie sa vzmáhalo ve¾mi
rýchlo, jeho veobecné rozírenie sme pripisovali naej pevnej
jednote s cirkevnou autoritou,
ktorej potrebu sme pociovali. Jej
prostredníctvom sme sa cítili ete hlbie zatepení do Krista, ktorého ona predstavuje. Pripisovali
sme to aj jednote medzi sebou,
lebo Jei, ktorý je uprostred, vydáva svetu svedectvo o pravde
a získava si svet. Rozírili sme sa
po celom Taliansku a azda nie je
na naom polostrove mesto, kde
by nebolo hnutie.
Pokraèovanie v budúcom
èísle Naich Topo¾èianok
Ing. Mária Bánska
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ampión èervených vín z Topo¾èianok
Rok 2006 sa stal pre slovenských vinárov rokom prelomovým, kde môu ukáza svoju
kvalitu. Je to rok, ktorý sa urèite zapíe do dejín slovenských
vín ako rok, kedy sa konal 1.
roèník súae Národný salón
vín Slovenskej republiky.
V priebehu prvých mesiacov
sa konalo v rámci Slovenska 14
regionálnych nominaèných výstav. V dòoch 9. a 10. júna 2006
v Limbachu, v oddychovom
centre Gaudium zaèína boj
o titul, kto sa stane v jednotlivých kategóriách ampiónom
Slovenskej republiky.
O vetkom rozhodla komisia. Kritériá boli tvrdé, neúprosné, rovnajúce sa kritériám Európskej únie, ale na druhej strane boli spravodlivé. Vína
posudzovalo 25 najlepích degustátorov, ktorým predsedal
eneológ prof. Ing. Fedor Malík,
DrSc. Kadá vzorka sa hodnotila dvoma päèlennými nezávislými komisiami, ktorých èlenovia majú skúsenosti z národných a medzinárodných súaí.
Cie¾om súae bolo vytvorenie Národného salónu 100 najlepích slovenských vín. Tento
salón bude sídli na Pezinskom

zámku a po prvýkrát bude otvorený na Malokarpatské vinobranie.
Vína z Topo¾èianok sa taktie môu pýi svojou kvalitou.
Historicky významný úspech
dosiahla firma VÍNO BEÒO. Jej
ALIBERNET sa stal ampiónom èervených suchých vín.
Je to významný úspech nielen
pre firmu Ing. Michala Beòu
a jeho rodinu, ale úspech aj pre
celú obec Topo¾èianky. Do dejín sa zapíe ako Alibernet
z Topo¾èianok.
Medzi 100 najlepích vín sa
dostalo aj víno Vinárskych závodov Topo¾èianky a to FRANKOVKA MODRÁ, èo je taktie
ve¾ký úspech tak ako pre firmu
aj pre Topo¾èianky.
Záverom by som chcela podotknú, e Topo¾èianky môu
by právom hrdé na úspechy
svojich vinárov. Do ïalích rokov a skvelých roèníkov by sme
im chceli zaela ve¾a trpezlivosti a mnostvo takýchto významných úspechov.
Ing. Michaela Beòová
K dosiahnutému úspechu
srdeène blahoelá redakèná
rada Naich Topo¾èianok.

100 najlepích vín Slovenska
V mesiaci jún 2006 sa uskutoènila súa Národný salón vín
Slovenskej republiky. Do súae bolo prihlásených 5 000 vín.
V kategórii èervených suchých vín na trón zasadol vinár
z Topo¾èianok Ing. Michal Beòo s vínom Alibernet 2004, ako ampión národného salónu. V súai úspene obstáli aj Vinárske závody Topo¾èianky s vínom Frankovka modrá, víno, ktoré patrí medzi 100 najlepích vín Slovenska.
Firme Víno Beòo, ako i Vinárskym závodom Topo¾èianky
touto cestou gratulujeme k dosiahnutiu významných úspechov v súai Národný salón vín Slovenskej republiky.
Za vinohradníkov Topo¾èianok Miroslav Toman

Celoslovenská výstava
mláïat králikov
Chov králikov patrí nesporne medzi uitoèné formy vyuitia vo¾ného èasu a je zdrojom
pouèenia mladých i starích
chovate¾ov. Prináa nielen produkciu diétneho mäsa, ale buduje aj vzah so ivou prírodou.
Pre majite¾ov èistokrvných plemien znamená toto hobby ete
viac. Chovu venujú takmer vetok vo¾ný èas, energiu a nemalé finanèné náklady. Preto ich
chovate¾stvo napåòa uspokojením, núti vzdeláva sa, cestova,
vymieòa si skúsenosti a poznatky. irí poh¾ad na úroveò
chovate¾stva ponúkajú najmä
výstavy zvierat. Prvou prezentáciou mladých králikov na verejnosti sú oblastné výstavy, na

ktorých chovatelia predvedú to
najlepie zo svojich odchovov.
Najvyie ocenené zvieratá postúpia neskôr na celotátne výstavy mláïat a dospelých králikov, kde rozhodcovia opä posudzujú ich kvalitu. Chovate¾
alebo nový majite¾, samozrejme, prihliada na výsledky odbornej poroty a do plemenitby
zaraïuje výstavných favoritov.
Ocenenie na výstavách by teda
malo zaruèi úspený rozvoj
chovu i ¾achtenia králikov.
Napokon, pod¾a získaných bodov sa odvíja aj finanèná hodnota zvierat. A práve taká výstava sa konala u nás v Topo¾èiankach v dòoch 1. a 3.
septembra 2006 v areáli Tatra-

Skonèilo sa letné obdobie
prázdnin a dovoleniek, ktoré
v Topo¾èiankach u tradiène
spájame s vystúpeniami Kultúrneho leta, ktorého spoluorganizátormi sú Obecný úrad
Topo¾èianky a JMF ZOO v SR
stredisko Zámok Topo¾èian-ky.
V tomto roku sa vystriedalo
poèas deviatich nediel desa
súborov: DH Bojnická kapela,
Tramp Song, DH Skýcovanka,

bo Mgr. Márii Kuklovej.
Kultúrne leto bolo obohatené
v mesiacoch júl a august aj
o monos prezrie si v priestoroch zámockej retaurácie
výstavu obrazov naj rodáèky
profesionálnej výtvarníèky O¾gy Greènárovej - Rafajovej.
Nakoniec by sme radi vyjadrili poïakovanie sponzorom, ktorí nám pomohli finanène zabezpeèi tieto podujatia,

FS Hron, MDO Topo¾anèek, SS
Drienovanka, spevák Robo
Kazík, FS Topo¾nica, DH Podhruovan a Cimbal Trio, ktoré
spríjemnili a obohatili nede¾né
popoludnia hudbou, spevom
a tancom nielen naim obyvate¾om, ale aj návtevníkom
naej obce. Sprievodným podujatím kultúrneho leta bolo
sprístupnenie priestorov Národopisného múzea v centre naej obce od 15.00 do 17.00 h.
Návtevníci mali monos prezrie si múzeum s odborným
výkladom správkyne a zakladate¾ky p. Anny Lukáèovej ale-

sú nimi: Vinárske závody, s. r. o.,
Národný rebèín, . p., Global
Progres a. s., ampiòonáreò,
Gazdovský hostinec s.r.o.,
Milla Top s.r.o., Obecný úrad
Topo¾èianky, Jednotný majetkový fond zväzov odborových
organizácií v SR, Zámocká vináreò, END spol. s r.o. , ELSE
spol. s r.o., MIMI spol. s r.o.,
ViOn a. s. Zlaté Moravce.
Veríme, e kultúrne leto bolo príjemným spestrením pre
vás vetkých a u dnes sa teíme na ïalí roèník - Kultúrne
leto 2007.
- kultúra -

Ohliadnutie
za kultúrnym letom

Vitajte nai malí kamaráti

Akosi ve¾mi rýchlo ubehli dvojmesaèné prázdniny a nový kolský rok je opä tu. V M na ul. SNP v Topo¾èiankach èisto a esteticky upravené triedy s novými hraèkami privítali svojich 44 malých kamarátov. Sem-tam sa v oèkách zaleskla slza, veï rozlúèka
s ockom a mamou bola aká. Avak po pohladení a pritúlení pani uèite¾kami sa za krátku chví¾u celkom vytratila. V novom kolskom roku sa chceme ve¾a nauèi , spoznáva nae okolie, prírodu, vái si jeden druhého. Nám sa to urèite podarí vetko zvládnu spoloène s naimi najbliími.
Diea preíva najkrajie roky svojho ivota v kôlke, tu sa formujú jeho vedomosti, rozvíja tvorivos, uèí sa hravou formou spoznáva svet a vzahy. Celý kolektív naj M sa bude i poèas tohto
kolského roka usilova o to, aby rodièia, ktorí nám zverujú svoje
deti, prichádzali a odchádzali od nás s pocitom spokojnosti a istoty. Poèas celého kolského roka srdeène pozývame do náho
materského centra mamièky na MD, kde sa môu spoloène s demi pohra a vzájomne si vymeni svoje radosti a starosti pri výchove svojich detí.
¼ubica Pavková
riadite¾ka M SNP v Topo¾èiankach

nu. Vystavených bolo vye
1800 králikov. Odborníci i laici si
mohli prezrie to najlepie
z chovov na Slovensku. Vïaka
organizátorom sa naa obec

zaradila do povedomia chovate¾skej verejnosti, za èo im patrí vïaka.
RR
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Mimoriadne zasadnutie

Obecného zastupite¾stva - 28.6.2006

Na iados pána Gejzu Haspru zvolal starosta obce mimoriadne zasadnutie Obecného zastupite¾stva s jediným bodom
programu a to: Petíciu obèanov poadujúcich nepremieta
v obecnom kine film Da Vinciho kód.
Petíciu predkladal s plamenným prejavom jej iniciátor pán
Haspra. Poukázal na kodlivos filmu, ktorý je kontrukciou vymyslených klamstiev spolu s historickými skutoènosami, èím hrubým spôsobom uráa veriacich kresanov ako aj historikov.
Pýtal sa, kto vyberá filmy a ko¾ko je návtevníkov v kine.
Starosta p. Mesko poukázal, e ani cirkevné autority nevystúpili
s priamou výzvou na stiahnutie filmu z distribúcie v snahe nerobi
filmu reklamu a tak ani obec by nemala takto zasahova.
JUDr. tevulová a Mgr.Orlík sa vyslovili za dôleitos slobodnej
vôle kadého obèana v tomto smere.
Pani Mrázová sa pokúsila odpoveda na otázky na organizaèné zabezpeèenie prevádzky kina, ako aj jej názor na premietnutie
filmu.
Ing. Kazík poukázal na formálne nedostatky petície, vyzval starostu, aby zabezpeèili v obecnej kninici knihy, ktoré odha¾ujú
pravdu o knihe, pod¾a ktorej bol natoèený film a vyzval kultúrnu
komisiu, aby dala doporuèenia na vyuitie kina aj na iné podujatia.
Pán Haspra po emotívnej reakcii opustil zasadnutie obecného
zastupite¾stva a následne starosta kontatoval, e do konca zasadnutia nebola prítomná nadpolovièná väèina poslancov, preto
nebolo moné prija iadne uznesenie.
Dodatok: Film sa premietal v obecnom kine trikrát a to 30. 6.
film videlo 9 divákov,, 1. 7. bolo 34 divákov a 2. 7. bolo 42 divákov.

Z verejného zasadnutia

Obecného zastupite¾stva - 21.8.2006

Po procedurálnych èastiach zasadnutia, ktoré viedol starosta
Juraj Mesko a po kontrole plnenia uznesení odzneli nasledovné
informácie o èinnosti v obci:
- pokraèovanie kultúrneho leta
- návteva lotyskej delegácie na èele s premiérkou tejto pobaltskej krajiny
- informácie o zabezpeèení jarmoku 15. 07. 2006 a púte
- ukonèenie rekontrukcie vodovodu na ul. Cintorínskej
- realizácia rekontrukcie cesty na ul. Cintorínska od 16. 06. do
13. 07. 2006
- preberacie konanie 26. 07. 2006 na ul. Cintorínska s pripomienkami (obrubníky)
- postup prác na kanalizácii ul. Lipová a Moravecká
- kontrolný deò na stavbe bytovky 02. 08. 2006, postup prác je
bez sklzu
- pokraèovanie v stavebnom konaní na stred obce
- výmena 23 ks okien na Dome kultúry z úèelovej dotácie MF SR
- pozvánka na 24. august na darovanie krvi
Bola menovaná komisia na urèenie dodávate¾a prác rekontrukcie stredu obce.
V ïalom bode poslanci vzali na vedomie plnenie rozpoètu obce za 1. polrok 2006, ktorý predloil hlavný kontrolór obce Ing.
Pavkov. Následne poslanci odsúhlasili úpravu rozpoètu obce (zvýenie), ktorú si vyiadali získané dotácie na obec a základnú kolu. Celkové príjmy sa upravili na 32 967 tis. Sk.
Ïalej poslanci odsúhlasili veobecné záväzné nariadenie èíslo 5/2006 o podmienkach podnikania na území obce.

Zmena prevádzkovate¾a ÈOV a kanalizácie

Dòa 8. 6. Obecné zastupite¾stvo v Topo¾èiankach na svojom
riadnom zasadnutí schválilo nájomnú zmluvu o prevádzkovaní
ÈOV a kanalizácie v obci Topo¾èianky pre Západoslovenskú vodárenskú spoloènos.
Hlavným dôvodom, pre ktorý
sme sa rozhodli pre zmenu prevádzkovate¾a ÈOV a kanalizácie je
nielen stále tvrdia legislatíva
v tejto oblasti a fakt, e na pre-

vádzkovanie ÈOV musíme dopláca cca 230 tisíc roène z obecného rozpoètu. Najdôleitejím dôvodom zmeny prevádzkovate¾a je
monos dobudovania kanalizaènej siete v celej obci. Pod¾a súèasnej legislatívy obce s poètom
obyvate¾ov nad 2000 musia by do
roku 2015 kompletne odkanalizované. Na dobudovanie kanalizácie v naej obci je potrebné vynaloi ete takmer 45 mil. Sk.

Predkladate¾kou bola JUDr. tevulová. Týmto nariadením sa stanovujú veobecné pravidlá prevádzkovania zariadení v obci, najmä prevádzková doba.
Poslanci ïalej schválili aktualizovanú smernicu na vedenie úètovníctva obecného úradu, ktorú predloila Ing. Kazíková. Ide o zapracovanie nových zákonov a doporuèení audítora.
Ïalej bola schválená nájomná zmluva na parcelu è. 635 - cintorín, s Rímskokatolíckou cirkvou ako vlastníkom. Roèné nájomné je 1,- Sk.
Následne bol schválený prevádzkový poriadok cintorína. Jeho
text a prísluný cenník je na obecnom úrade k dispozícii.
Vo veci nájomnej zmluvy s fy. Raftim - dom opatrovate¾skej
sluby, tento bod odsunuli.
Poslanci schválili na nasledujúce vo¾by do obecného zastupite¾stva jeden volebný obvod, dva volebné okrsky a 9 poslaneckých mandátov.
K bodu prevádzky obecného kina sa rozprúdila iroká diskusia:
- p. Mrázová M. - priemer na jedno predstavenie je 20 divákov
(220 sedadiel)
- p. Lakti P. - filmy nízkej kultúrnej úrovne nespåòajú úèel
- JUDr. tevulová . - vysoké ceny lístkov oproti poièovni
- p. Haspra G. - nízka kultúra filmov, zle vynaloené prostriedky
obce na kultúru
- p. Hudík P.- apeloval na kultúrnu tradíciu obce, navrhol premieta filmy pre pamätníkov
- Mgr. Kuklová M. - monos prebudova kinosálu na sqash
- Ing. Siklienka M.- navrhuje intenzívne h¾ada iné vyuitie sály
a ïalej premieta
- Ing. Pavkov B. - problém treba u raz vyriei
- p. Mesko J. - uzavrel diskusiu s návrhom zamerania filmov pre
deti v spolupráci so kolou a kôlkami.
Poslanci odsúhlasili prevádzku do konca kalendárneho roka.
V èasti iadostí obèanov a organizácií prerokovali nasledovné:
- iados na zriadenie pracovného miesta pre Materské centrum
- poslanci doporuèili ís cestou obèianskeho zdruenia
- cukráreò U Koèiov - prev. doba pon. a ne. 8.00 a 20.00 h
- pani Suchá M. - odpredaj 56 m2 pôdy, odloené po obhliadke
- Ing. ípoová H. - súhlas k vydraaniu pôdy 175 m2 na ulici
Víglaská zamietnuté, návrh na odpredaj
- M ul. Cintorínska - výmena 3 ks okien -odsúhlasená
- Tatran n.o. - dofinancovanie 15% z plánovaného rozpoètu - odsúhlasené
- iados Ing. Siklienku M. na pozastavenie konania vo veci rekontrukcie stredu obce. K tomuto návrhu bola iroká a emotívna diskusia, poslanci neprijali návrh na pozastavenie konania.
V bode interpelácie poslancov a obèanov boli tieto vystúpenia:
- Ing. Kazík R. - poiadavka umiestni odloené náhrobné kamene od oplotenia cintorína na vhodnejie miesto
- Ing. Banská M. - apelovala na málo autobusových spojov najmä popoludní a veèer
- p. Durdy F. - iadal zisti, èi v skladoch Ministerstva vnútra nie sú
uloené látky, ktoré by mohli ohrozi obèanov
- èi sú vetky psy v obci registrované
- návrh na spoloèné zasadnutie klubu seniorov a obecného zastupite¾stva
- Mgr. Barát J. - informoval o prípravách na nový kolský rok - vykonali ma¾ovanie, ukonèili odkanalizovanie koly, odvedenie
daïovej vody, pripravili triedy, dve jazykové uèebne. V novom
roku by malo by 415 iakov, odilo 6 uèite¾ov, 2 prili, ostávajúce predmety rozloia v rámci ostatných uèite¾ov. Aj v tomto roku bude v prevádzke horná kola s tromi triedami.
Zasadnutie ukonèil starosta obce po odhlasovaní uznesenia.
Z poznámok pripravil Ing. Kazík R.
ZsVS v súèasnosti pripravuje
projekt revitalizácie ÈOV v Zlatých Moravciach a projekt na iados o poskytnutie finanèných
prostriedkov zo trukturálnych
fondov EÚ na odkanalizovanie
obcí v rámci aglomerácie Zlatomoravecko. V tomto projekte je
zahrnuté aj dobudovanie kanalizácie v obci Topo¾èianky.
Nako¾ko obec Topo¾èianky
nespåòa odbornú spôsobilos na
prevádzkovanie ÈOV a kanalizácie,jej prevádzkovanie nám za-

bezpeèuje spoloènos Ekoprogres Trenèín, ktorá bola aj dodávate¾om technológie pre ÈOV
v Topo¾èiankach. Zmena prevádzkovate¾a ÈOV a kanalizácie
v obci Topo¾èianky sa uskutoèní
od 1.1.2007.
Uvedená zmena sa dotýka
obèanov bývajúcich na uliciach,
kde u sú vybudované kanalizaèné stoky.
Juraj Mesko
starosta obce
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Matuka sa kvalifikoval na majstrovstvá
sveta jednozáprahov do Ríma
Neïaleko hraníc sa v susednom Rakúsku, v mesteèku
ZISTERSDORF, konali 18. - 20.
augusta medzinárodné záprahové preteky CAI* B. Pre úèas
domácich a zahranièných jazdcov bolo toto portové podujatie výnimoèné. Popri CAI sa jazdili aj majstrovstvá Rakúska
jednozáprahov (aj pony) a pony dvojzáprahov. Tieto preteky
boli takisto poslednou monosou splni kvalifikáciu predpísanú FEI (Medzinárodná jazdecká federácia) pre úèas na
Majstrovstvách sveta jednozáprahov. Tie sa budú kona 20. 24. septembra 2006 neïaleko
Ríma, v Pratoni Del Vivaro.
V Zistersdorfe sa konala aj
èiastková súa v rámci medzinárodného pohára EQUIDREAM TOP DRIVER TROPHY,
ktorej výsledky sa zapoèítavajú
do celkového vyhodnotenia
v roku 2008. Prestíny pohár
EQUIDREAM TOP DRIVER
TROPHY sa koná pod zátitou
organizácie Hippoevent, ktorá
prezentuje jazdecký port na
medzinárodnej úrovni, organizuje medzinárodné hippologické sympóziá, kolenia a súae.
Do súae jednozáprahov
nastúpilo v piatok 20 jazdcov.
Z toho 16 z Rakúska, jeden jazdec z Francúzka (Philippe
Geueuen), dvaja jazdci z Èeskej republiky (Ján Exnar a Jiøí
Koníø) a samozrejme Miroslav
Matuka, ktorý reprezentuje
Národný rebèín Topo¾èianky.
Drezúrna úloha sa jazdila na
ve¾mi dobre pripravenom povrchu
jazdeckého
areálu
Zistersdorf. Rozhodovali medzinárodní rozhodcovia. Hlavným rozhodcom bol Helmut
Kolouch (Rakúsko), medzi inými rozhodoval aj Dr. FranzJozef Vetter (Nemecko), ktorý
je nominovaný ako rozhodca
na majstrovstvá sveta do Ríma.
Matuka Miroslav absolvoval drezúrnu úlohu v poradí ako
posledný. Body, ktoré zbor rozhodcov udelil a samozrejme vý-

kony jazdcov, svedèili o vysokej
úrovni pretekov. Samozrejme
ilo tu o ve¾a. Predovetkým získa vytúenú kvalifikáciu na
majstrovstvá sveta, ktoré sú vrcholom a snom takmer vetkých portovcov sveta.
Miroslav Matuka s mladým, 6-roèným lipicanským
rebcom topo¾èianskeho chovu, Maestosom X-32, predviedol super výkon. Dynamická
úloha, zajazdená pozorne,
s ve¾mi dobrými prechodmi, vyvolala potlesk publika. Jazdu
ocenili aj rozhodcovia. Miroslav
Matuka zajazdil svoj ivotný
výkon v drezúre na 47,80 bodov, èo predstavovalo 3. miesto. Prvenstvo v drezúre patrilo
rakúskemu
viacnásobnému
majstrovi - Isidorovi Weberovi
(42,00 b.) a druhé miesto Márii
Rössler (Rakúsko). Svojím výkonom v drezúre si Matuka
s Maestosom zaistil úèas na
Majstrovstvách sveta v Ríme.
Dr. Franz-Jozef Vetter komentoval výsledok so slovami Miro
zajazdil skvelú úlohu, osobne
som ho dal na 2. miesto. Nesmierne sa mi páèi Maestoso,
ktorý má vetky predpoklady
napredova k vynikajúcim výkonom, z h¾adiska svojich exteriérových daností a dobrej
mechaniky pohybu.
Druhý deò sa konal maratón. Maratón bol ve¾mi nároèný
z h¾adiska prekáok v úseku
E, ktorých bolo 6 a takmer
80 % prekáok bolo situovaných v strmých svahoch jazdeckého areálu. Vetky preká-

ky poèas súae boli obsadené
davom návtevníkov a fanúikov. Prekáky boli ve¾mi dobre
technicky pripravené a preverili predovetkým kondíciu koní
a samozrejme zruènos jazdcov. Maratón ukonèilo 18 jazdcov. Matuka absolvoval maratón v dobrom tempe, vydarila
sa hlavne krokovka. S výkonom Maestosa som spokojný.
V tak nároènom a hlavne dlhom maratóne - 9 km, v extrémne teplom poèasí podal
dobrý výkon. Èo ma teí najviac, v úseku D sme absolvovali krokovku o 40 sekúnd
skôr, dodal Matuka. V maratóne obsadil 7. miesto (54,27 b).
Súa sa vak jazdí a do
posledného dòa. Rozhodnú
mal vozatajský parkúr. Do neho
nastúpilo po maratóne u len
17 jazdcov. Parkúr bol napoh¾ad jednoduchý, no technicky
ho Helmut Rath (Rakúsko) postavil tak, aby aj tu jazdci preukázali obratnos a ohybnos koní. V parkúre, kde u kadého
jazdca svoju úlohu zohráva aj
nervozita, Matuka zhodil jednu loptièku a bol penalizovaný
za èas. Skonèil na 12. mieste.
Celkovo vak napriek
znaènému náskoku z dobre
zajazdenej drezúry Miroslav
Matuka s koòom Maestoso
X-32 skonèil na skvelom 5.
mieste(112,26 b.) - v silnej, prevane rakúskej pièke. Majstrom Rakúska sa stal Isidor
Weber (99,55 b.).
Miroslav Matuka potvrdil
v Zistersdorfe svoju kvalifikáciu
na Majstrovstvá sveta v Ríme.
Pavol Gapar s Plutom VIII-1
(Národný rebèín Topo¾èianky)
sa kvalifikoval do Ríma u na
CAI v Nebaniciach (Èeská republika).
Dnes u môeme potvrdi
aj slová éfa rakúskej záprahovej komisie a éfa rakúskeho záprahového tímu Wolfganga Csara, ktoré zazneli pri
závereènom ceremoniáli:
Dovidenia v Ríme.
Ing. Emil Kovalèík, PhD.

Nohejbalový
turnaj
V sobotu 22.7.2006 sa
uskutoènil 10. roèník Nohejbalového turnaja o putovný
pohár starostu obce Topo¾èianky.
Turnaja sa zúèastnilo celkom 8 drustiev, èo je jedna
z najniích úèastí od vzniku
tohto turnaja. Napriek tomu
mal turnaj kvalitatívne dobrú
úroveò. Po tuhom boji si víazstvo odniesli Divé svine
v zloení Ján Bielik, Peter
Holeèka a Róbert Furda, ktorí vo finálovom zápase porazili 2:1 drustvo BMV Spies
Hecker, za ktorých nastúpili
Martin Valkoviè, Braòo Mesko
a Miroslav Beòu.
Tretie miesto obsadili borci 3R Rado Polák, Rado útor a Robo Kazík, ktorí v zápase o tretie miesto zvíazili
nad Blue stars Karol
Streèka a Roman Bielik.
Víazom srdeène blahoeláme a prajeme im mnoho
elánu pri organizovaní v poradí u 11. roèníka tohto tradièného turnaja.
Zároveò by sme chceli
touto cestou poïakova
sponzorom turnaja: OcÚ
Topo¾èianky, TJ Tatran, Gazdovský hostinec, Vinárske závody Topo¾èianky, Milla TOP,
ktorí materiálne prispeli k organizácii turnaja. Ïalej by
sme chceli poïakova za pomoc hasièskému drustvu
pod vedením Jaroslava Orolína a tie kolektívu pracovníkov TJ TATRAN za ich spolupodielanie sa osobnou angaovanosou na spokojnom
priebehu turnaja.
Emil Valkoviè
Martin Valkoviè
organizátori turnaja
Zostávajúce zápasy jesennej èasti 1. triedy skupiny Nitra - a¾a - Zl. Moravce
futbalu dospelých
09. kolo 24. 09. o 15,00 hod.
Topo¾èianky - Klasov
10. kolo 01. 10. o 14,30 hod.
N. Ves n/ - Topo¾èianky
11. kolo 08. 10. o 14,30 hod.
Topo¾èianky - Chrenová
12. kolo 15. 10. o 14,30 hod.
Ve¾ký Cetín - Topo¾èianky
13. kolo 22. 10. o 14,00 hod.
Topo¾èianky - Rumanová
14. kolo 29. 10. o 14,00 hod.
Jarok - Topo¾èianky
15. kolo 05. 11. o 13,30 hod.
Topo¾èianky - Èechynce
Vybraté z www.obfz.sk
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Aj iní to robia...
V jedno augustové ráno
som sa po poslednej noènej
slube teil na chví¾ku spánku
vo voòavej posteli. Len nedávno sme prevliekali poste¾nú bielizeò a vôòa levandule ma lákala k príjemnému odpoèinku.
U pri predsieni mi vak zasvietila v hlave výstraná kontrolka, e nie je nieèo v poriadku. Èo ste údili slaninu? bola
moja prvá otázka namiesto pozdravu. To vie, otec, keï je
niekto nezodpovedný, tak to
tak dopadne! rozhorèene vyslovil výèitku syn medzi dúkom mlieka a peèivom.
A u ho nebolo. Tak èo sa
tu dialo? nedal som manelke
monos dokonèi ranný úèes.
Dozvedel som sa, e veèer pri
zaváraní si nestaèila uvedomi,
e cíti dym, a po chvíli zaèala
pátra po zdroji zápachu. Doma
bolo vetko v poriadku, ale vonku bol dym ako biela hmla.
Nepomohlo ani pozatvára okná, dym bol vade, akoby sme
vyhoreli. Tam bola moja vidina
voòavej postele. V priebehu
dòa som sa podozvedal, ako
susedia ledva dýchali alebo
ako museli znova opra u vyveanú bielizeò. Poviem vám,
mal som z toho poriadne pokazený deò.
Poobede, keï som zaiel
do záhrady neveril som vlastným oèiam. Cez záhrady som
zazrel vysokú kopu neusueného sena pripraveného na pálenie presne tam, odkia¾ nás
predolý veèer gazdiná údila!
To predsa nemyslí váne!
zvolalo vo mne vetko, èo sa
nazhromadilo poèas nepokojného spánku. Gazdinú som zazrel a po chvíli a hovorím jej:
Dúfam, e vás ani nenapadne

to znova zapáli! A èo mám
s tým robi, keï mi to zavadzia? odvetila. Dá sa to kompostova a nie vydymi celú dedinu! Spa¾ovanie je zakázané,
prízvukoval som. Veï aj iní to
robia! bola odpoveï. Dobré
slovo u v nejednom prípade
pomohlo, pomyslel som si
a pobral som sa za povinnosami. Aké bolo moje prekvapenie,
keï veèer sa znova dvíhal hustý oblak tip¾avého dymu nad
Topo¾èiankami. To bude znovu
voòavá noc. Neodpustil som
si zavola cez kúdoly dymu na
gazdinú Nepoèúvli ste ma
gazdiná! Prichádza jeseò a s
òou aj spa¾ovanie odpadu, ktorý sa dá zuitkova bez toho,
aby sme zaili také chvíle ako
sme preili so susedmi.
Keï som bol malý, na tvrdenie, e aj iní to tak robia mi
otec odpovedal otázkou: Keï
aj iní si sadnú s holým zadkom
na rozpálený porhelt, aj ty tak
bude robi?
Budeme tí iní, alebo tí
múdrejí?
RR

Preh¾ad poèasia
teplota
jún
19,8 °C
júl
23,4 °C
august 18,2 °C

zráky
93,6 mm
22,4 mm
124,6 mm

Pre porovnanie od roku
1986: Teplejí jún bol len roku
2003 (22,2 °C). Teplejí júl bol
len roku 2003
(23,7 °C).
Augustové zráky v tomto roku
neboli prekonané, najsuchí
august bol roku 1992, kedy napralo len 3 mm.
Matú abík

Program kina Národný dom
OKTÓBER
1.10. NE o 19.00 h Superman
sa vracia - mu z ocele zachraòuje svet.
7. - 8. 10. SO-NE o 19.00 h
Spýtaj sa prachu - akèná komédia
14. - 15. 10. SO-NE o 19.00
Zbohom, Harry - romantická
komédia, dojemný príbeh lásky
21. - 22. 10. SO-NE o 19.00 h
Muzika - slovenský film pod¾a
P. Piánka
28. - 29. 10. SO-NE o 19.00 h
Sexi pistols - sexi krásky berú
spravodlivos do vlastných rúk

NOVEMBER
4. - 5. 11. SO-NE o 19.00 h
H¾adanie krajiny - nekrajiny prekrásny príbeh aj pre strednú
generáciu
11. - 12. 11. SO o 15.00 hod.
NE o 17.00 hod. Postrach
mravcov - animovaný a dabovaný film pre deti. Boli ste u
v mravèej polepovni ?
18. - 19.11. SO-NE o 19.00 h
Lemra lemrová - komédia - rodinný film
25. - 26.11. SO-NE o 19.00 h
Lets dance - taneèný a hudobný ve¾kofilm pre mladých ¾udí

Ete porastú.

Humor o porte

Mu ide zapnú televízor pred
futbalovým zápasom a krièí na
manelku, ktorá je v kuchyni:
- Drahá, chce mi ete nieèo
poveda pred zaèatím futbalovej sezóny?
Na futbalovom zápase krièí fanúik na domáceho hráèa:
- Miro, hraj, alebo si kúp lístok!
Po prehratom zápase s Èechmi
poslali Rusi telegram:
Bolo to vyrovnané STOP
Boli ste dobrí STOP
Ropa STOP
Plyn STOP
Prídu do baru hokejista a futbalista. Hokejista hovorí:
- Èaník! Whisky s ¾adom!
Futbalista sa nedal zahanbi:
- Èaník! Aj mne whisky, ale s
trávou!
Zail si u niekedy èierny humor v porte?

Áno, raz. Keï maratóncom na
tridsiatom kilometri oznámili, e
tart sa bude pre technickú
chybu opakova.
Tak a potom èo nás opustil v hre
Milionár pán Ján so sumou
50 000.-Sk prichádzajú na rad
rýchle prsty. Zoraïte nasledujúce hokejové drustva pod¾a ich
umiestnenia v základnej skupine na OH 2058. Zaènite prvým.
a) Kamerun, b) Slovensko, c)
Grónsko, d) Taiwan.
Agentúra Net-Model
Vás pozýva na
CASTING
(modelka, fotomodelka, hosteska), ktorý sa uskutoèní
26. 9. 2006 o 15.30 h v DKS
Topo¾èianky, Malá sála - vchod
od kninice. Zúèastni sa môu deti od 5 do 30 rokov (do
18 rokov v doprovode rodièov). Vstup zdarma.
Tel.: 0915 158 234,
www.met-model.sk

Nahliadli sme do matriky
od 1.6.2006 do 6.9.2006

Narodili sa:
Liana Laktiová, rodièia Július a ¼ubica Laktioví - Lipová 86,
Jana Poliaková, rodièia Peter a Ivana Poliakoví - Mlynská 60,
Frantiek Belica, rodièia Frantiek a Eva Belicoví - Hlavná 287,
Sebastián Martauz, rodièia Jozef Martauz a Zuzana Rosinová itavanská 15
Sobá uzatvorili:
Duan Horváth a Anna Kováèová 5.8.2006,
Igor Janèo a Dominika Siklienková 5.8.2006,
Vladimír Maòkovský a Denisa Broeková 25.8.2006
Opustili nás:
Anna Laktiová, Lipová 88, zomr. 22.6.2006 - 86 roèná,
Mária Mrázová, SNP 5, zomr. 22.6.2006 - 62 roèná,
Terézia Mesková, Litomìøická 10, zomr. 7.7.2006 - 65 roèná,
Ján Chladný, itavanská 45, zomr. 12.7.2006 - 76 roèný,
Ján Fridrich, Litomìøická 33, zomr. 30.7.2006 - 62 roèný,
Július Varga , Hrádza 22, zomr. 7.8.2006 - 80 roèný,
Anna Hasprová, Partizánska 3, zomr. 16.8.2006 - 83 roèná,
Gejza Kukuèka, Hlavná 174, zomr. 20.8.2006 - 63 roèný
- spracované z podkladov matriky -
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