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Pozvánka na kultúrne leto 2005 v Topo¾èiankach
Kultúra. Pojem, ktorý sa dá
len ako definova nieko¾kými
slovami.
No v poslednom období
mám dojem, akoby to bol politický kapitál, tovar za primerané
peniaze. Pre mnohých je to len
abstraktný pojem alebo len nieèo nepodstatné. Peniaze. Sú
naozaj vemocným elixírom na
kultúru tak ako sa to neustále
opakuje v médiách z úst zainteresovaných?
Ko¾ko sme sa napoèúvali
o potrebných miliónoch na dostavbu nezmyselne megalomanského Národného divadla,
o kríze v kultúre, o nekultúrnosti. Skutoène, kultúra v rukách
politiky je len investovaný kapitál do masy volièov. Kultúra tu
vak vdy bola a aj bude, kým

èlovek bude pociova potrebu
naplnenia vnútorného sebauspokojenia. Kultúrne cítenie
sa prejavovalo vdy aj za najaích podmienok. ivým a jedineèným dôkazom je pre nás
jedineèná architektúra, folklór
a tradície. Pritom nai predkovia ili viac ne v skromných
podmienkach. Dalo by sa poveda, e skromnos v materiálnych statkoch vyváilo bohatstvo v duchovnej oblasti. Ale aj
velikáni v umení neboli iadni
boháèi. Spisovatelia, básnici,
maliari, herci a mnohí iní neoplývali majetkom. Pravdae
èasto práve tí majetní podporovali umenie. Ale to len dokazuje, e materiálne bohatstvo nemôe èloveka v plnej miere
uspokoji. Èlovek je aj duchovnou bytosou túiacou po duchovnom záitku. A tu
je spojnica medzi
kultúrou a materiálnymi potrebami.
Musí by medzi nimi rovnováha! Nenechajme sa preto
otupova kultúrou,
ktorú nám ponúkajú z obrazoviek
za úèelom zisku

v podobe bezduchých reality
ou, filmov plných násilia a nekoneèných seriálov.
Kadý máme v sebe skrytú
potrebu nasýti duu. Neuspokojený hlad due prináa nepokoj, ktorý vyuívajú manipulátori na dosiahnutie svojich cie¾ov.
Urobme proti tomu nieèo!
Hoci aj návtevou predstavení kultúrneho leta v Topo¾èiankach. Poteme sa tónmi
hudby a atmosférou histórie,
ktorú zo skromných prostriedkov prináajú organizátori aj
pre vae naplnenie.
Roman Kazík

Topo¾èianky opä privítajú pútnikov
Katolícka cirkev pod¾a svojich uèite¾ov je cirkvou putujúcou. Cie¾om je krá¾ovstvo nebeské, kam smeruje túba kadej due. U od poèiatku dejín
cirkvi boli púte veriacich významnou èasou viery. Prvé
a doteraz najpôsobivejie bolo
putovanie na miesta pôsobenia
Jeia Krista. Môc prechádza
po miestach narodenia, pôsobenia a obety Boieho syna má
dodnes mocný duchovný záitok. Tu pútnik preíva intenzívne
svoju vieru, zhmotòujú sa jeho
predstavy a podania novozákonných textov sú akoby sprítomnené v nemom kameni posvätných miest. Vynaloená materiálna a telesná námaha púte
vtedy dostáva duchovný zmysel. Je to naa obeta za absolútnu obetu Boieho syna.
Podobne vnímala aj svoju ïa-

kovnú pú Albeta Rákoczyová Erdödyová za víazstvo kresanských vojsk nad Turkmi v bitke
pri Viedni v roku 1683. Jej duchovný záitok mal ovocie v odhodlaní prenies úctu ku svätému
ivotu
Panny
Márie
v Bratstve sv. kapuliara do naich krajov bliie k veriacemu
¾udu. V tých dobách tak ako aj
teraz nemá monos kadý navtívi Svätú zem alebo sídlo pápea v Ríme, a tak miesta ako sú
Topo¾èianky ponúkajú veriacim
priestor a èas na preívanie spoloèenstva viery a nádeje tak potrebnej v ivote kresana. A boli
to práve Topo¾èianky, ktoré aj
v nedávnych èasoch ateizácie
vytvárali ostrov útechy. Tu nám
po vetky tie roky kapuliarska
matka vlievala silu v skúkach,
ktoré sme podstupovali v dennodennom zápase o vieru. S od-

stupom èasu mono poveda, e
púte so svojou úèasou boli aj
vonkajou formou protestu proti
ideológii tátu.
V dnených dòoch sa zdá,
akoby sa tento zápas skonèil.
Opak je vak pravdou. Útok ateizmu dostal len nové meno - liberalizmus a nové zbrane v podobe konzumnej spoloènosti.
Èlovek sa stáva materiálnou bytosou
ovládanou
pudmi.
Takému poòatiu èloveka je potrebné poveda rozhodné NIE!
V tomto zápase tak ako pred stároèiami pred viedenskými bránami stojí nepriate¾ v boji proti
ktorému máme posilu v kapuliarskej Panne Márii. Preto prijmite pozvanie nebeskej panny
a obnovte silu viery v jej boského syna, v spoloèenstve
Bratstva sv. kapuliara v Topo¾èiankach.
RR

PROGRAM
KULTÚRNEHO
LETA 2005
Program sa uskutoèní na
nádvorí ZÁMKU Topo¾èianky.
3. júl 17.00 h - MDO Topo¾anèek - Zahájenie kultúrneho leta 2005
10. júl 17.00 h - Inovec - folklórny súbor
24. júl 17.00 h - Carmina
Vocum - spevácky zbor
31. júl 17.00 hod. - Katarínka,
Skereovanka - detský spevácky súbor
7. august 17.00 h - Robo
Kazík - spevák
14. august 17.00 h - Podhruovan - dychový súbor,
Topo¾nica - folklórna skupina
21. august 17.00 h - MD
Obyèanka
28. august 17.00 h - Skýcovanka - dychová hudba
Za finanènú podporu jednotlivých súborov ïakujeme
sponzorom z Topo¾èianok,
ktorými sú: Vinárske závody, s.r.o., Národný rebèín,
.p., Global Progres, a.s.
ampiòonáreò, Gazdovský
hostinec, s.r.o., Milla Top,
s.r.o., Zámocká vináreò Raso abo, Obecný úrad
Topo¾èianky a Jednotný
majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR.
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Pätnás rokov MO MS V Topo¾èiankach
Miestny odbor Matice slovenskej bol obnovený 27. decembra
1989 z podnetu Anny Lukáèovej.
Na výzvu miestnym rozhlasom sa
do Domu kultúry a sluieb zilo v toto popoludnie 67 obèanov, ktorí boli èlenmi MO MS pred jej zruením,
ale i nových, ktorí o matriènú mylienku mali záujem. A bolo rozhodnuté - MO MS po 20 rokoch zákazu
- preruenia èinnosti èlenských základní v Topo¾èiankach opä oil.
Celá èinnos za uplynulých pätnás rokov bola napojená na
ústredné orgány MS. Mali sme vak
aj svoj cie¾ - spoznáva hlavne históriu naej obce, Slovenska
a Slovákov. Zamerali sme sa najmä
na obdobie dvadsiateho storoèia,
poèas ktorého Slovensko prelo
zloitými obdobiami - veï naa história sa od európskej oddeli nedá.
H¾adali sme objektívnu pravdu
o jednotlivých obdobiach a o ¾uïoch - tátnikoch a politikoch, ktorí v nich pôsobili. Za tým úèelom sa
organizovali mnohé národné púte, pri ktorých sme navtevovali
najmä miesta a mestá naviazané na
tú èas histórie, ktorá bola zamlèovaná alebo tendenène podávaná.
Bohatú èinnos za uplynulých

Rímskokatolícky farský úrad v
Topo¾èiankach pozýva Boie
deti na tohtoroènú kapuliarsku pú 16. - 17. júla 2005

15 rokov sme si pripomenuli na
èlenskej schôdzi 14. novembra
2004. Pokraèovaním spomínania
bola èlenská schôdza 15. mája
2005 pri lipe, ktorú matièiari slávnostne zasadili 6. mája 1990 - teda
pri MATIÈNEJ LIPE.
Pri jubileu sa dávajú aj podarúnky. Spomienkovou knihou
boli odmenení matièiari, ktorí lipu
zasadili: Bohuslav arnovièan,
Gejza Bielik a Roman Kováè.
Starosta obce Topo¾èianky p. Juraj
Mesko odmenil pamätnou plaketou a pamätným listom predsedkyòu MO MS p. Annu Lukáèovú
a podpredsedu MO MS p. Romana

Kováèa. Vyzdvihol ich èinnos nielen v MO MS, ale v kultúre veobecne: národopisné múzeum,
úèinkovanie v kultúrnych súboroch
a ako poslanci obce poèas viacerých volebných období usmeròovali kultúru v obci.
Slávnostný kolorit schôdzi pri
MATIÈNEJ LIPE dodala folklórna
skupina TOPO¼NICA - kolektívny
èlen MO MS pod vedením súrodencov Margity Opálenej a Miroslava Bielika a recitátorka Veronika
Bieliková.
Vïaka vetkým, ktorí sa tohoto
matièného stretnutia zúèastnili.
Alena Orolínová

U 80 rokov znie hlahol naich zvonov

Výsledok kadej vojny sa dá vyjadri struène: utrpenie
a smr nespoèetného mnostva ¾udí, nevyèíslite¾ného mnostva ¾udí, nevyèíslite¾né kody na prírode a hospodárstve tátov a nenahradite¾né straty na kultúrnych a historických pamiatkach.
Takáto bola bilancia aj prvej
svetovej vojny (1914-1918). V tom
èase Slovensko bolo súèasou rakúsko-uhorskej monarchie. Ako sa
dotklo toto vojnové ialenstvo
Topo¾èianok? V prvom rade treba
s pietou a úctou spomenú 51 padlých obèanov, ktorí zahynuli na rôznych frontoch Európy. Ïalej to bol
nedostatok potravín, rekvirácie úrody pre zásobovanie armády a keï
dochádzali suroviny na výrobu
zbraní, hlavne kanónov, siahlo sa
bez milosti na to, èo bolo národu
posvätné - strhávali a zhadzovali sa
zvony z kostolných veí. A tak teda
stíchli mestá , dediny a i naa obec.
Zvony, ktoré ohlasovali bohosluby, smr obèanov èi rôzne ivelné
pohromy - ich hmota pretavená mala slúi na zabíjanie a skazu.
Vetko má vak raz svoj koniec.
Skonèila sa aj prvá svetová vojna
podpísaním mieru 11. novembra
1918 v Compiégne vo Francúzsku.
Európa zmenila svoju tvár. Rozpadlo sa Rakúsko-Uhorsko, vznikli
nové táty, medzi nimi i ÈeskoSlovenská republika. ivot sa vracal pomaly do mierových ko¾ají.
Chov u¾achtilých koní, ktorému sa
v Topo¾èiankach venovali Habsburgovci, stal sa základom tátneho
rebèínu, ktorý pripadol pod správu Ministerstva zemìdìlství v Prahe.
tátny rebèín prebral i patronát
nad obcou v prípade nutných pomocných prác. Stali sme sa tie letným sídlom prezidenta republiky.

1686 - 2005
Ku Márii, ku milej
Matièke 

Èosi vak Topo¾èiankam ve¾mi
chýbalo - boli to zvony. Z podnetu
pána dekana J. Jakabovièa a obecných èinite¾ov zaèali sa za týmto
úèelom robi finanèné zbierky.
Divadelní ochotníci hrali divadlá
a èistý zisk venovali na zvony. Nali
sa i miestni, lepie situovaní obèania, ktorí na tento úèel venovali väèie sumy. To vak bolo vetko málo. Hlavným darcom financií bol
slávny patrón - Ministerstvo zemìdìlství v Prahe. Prispel sumou
46 760,- Kès. Zbierky a podpory veriacich èinili 8 336,90 Kès. Za tieto
peniaze prili do Topo¾èianok v máji 1925 tyri zvony. Objednávka na
vyhotovenie zvonov bola zadaná
firme BRATIA FISCHER v Trnave.
Prípravy na prijatie zvonov hýbali celou dedinou. Pripravovali sa
vence, mnostvo kvetov, boli postavené dve slávobrány, vyzdobili
elezniènú stanicu, kde boli zvony
dovezené, na vyumývané rebrináky
preloené a patriène okrálené 10.
mája 1925. V nede¾u boli do troch
povozov zapriahnuté po dva páry
volov, ktoré pomalým, ale istým
krokom previezli bezpeène ku kostolu tri zvony. Povozy boli doprevádzané druicami v krojoch, ktoré
mali v rukách girlandy zo zelene
a na vozoch pri zvonoch boli malé
dievèatká - druièky s kvetmi v rukách. Najmení tvrtý zvon umieráèik niesli na márach remeselnícke devy, v rukách drali biele kvety
s èiernymi stuhami. Pri kostole boli

zvony zloené a posvätené.
Slávnostnú príleitostnú kázeò mal
p. dekan Jakaboviè. Ku cti slúi, e
za pomoci vtedajej techniky zvony
do veèera boli na veu vyzdvihnuté, upevnené a prvý raz sa niesol
dedinou a okolím ich vzácny a dlho
oèakávaný zvuk. Celé podujatie
doprevádzala dychová hudba.
Aké zvony máme teda na naej
kostolnej vei?
1. Váha zvonu: 758 kg s nápisom:
Jeiu, Mária a Jozefe, orodujte
za nás, prídite nám na pomoc,
zachovajte nás. Venoval slávny
patronát - Topo¾èianky 1925. Liali
bratia Fischer v Trnave.
Zvon je napojený na veové hodiny - bije celé hodiny.
2. Váha zvonu: 364,5 kg - bije tvr
a pol hodiny. Nápis znie: Svätá
Katarína, patrónka náho chrámu, oroduj za nás. Venoval slávny patronát - Topo¾èianky 1925.
Liali bratia Fischer v Trnave.
3. Váha zvonu: 196 kg. Nápis znie:
Panna Mária Karmelská, prijmi
milostive pod ochranu rodiny nae. Venoval slávny patronát
a rímskokatolícki veriaci 1925.
Liali bratia Fischer v Trnave.
4. Umieráèik, váha 35 kg. Nápis
znie: Svätý Jozef, stoj pri nás
v poslednom naom smrte¾nom
boji. Venujú rímskokatolícki veriaci z Topo¾èianok, 1925.
Hlahol uvedených zvonov je
hodný katedrály. Veové hodiny zakúpil p. dekan J. Jakaboviè.
Intalované boli v roku 1927. Takáto
slávna je história naich zvonov.
Anna Lukáèová

Program:
Tríduum pred púou (trojdòová
duchovná príprava)
13. júla o 18.00 h Sv. oma
S Máriou kontemplova
Kristovu tvár - ThDr. Ing.
Anton Solèiansky, PhD.
14. júla 18.00 h Sv. oma
Mariánska úcta a Eucharistia (Mons.ThLic. Marián Dragúò)
15. júla 18.00 h Sv. oma
Urobte vetko, èo Vám povie (Mons. ThLic. Marián Gavenda)
Sobota - 16. júla
15.00 h Sviatos zmierenia
17.00 h Prijatie do kapuliara
(pri kríi pod lipou)
18.00 h Kríová cesta pre slovenských pútnikov pod vedením seminaristov (zaèiatok od
kría pred kostolom)
Sv. oma pre maïarských
pútnikov v kostole (Mgr. Duan Dúbravický)
Kríová cesta pre maïarských pútnikov
19.00 h Prijatie do kapuliara
(pri kríi pod lipou)
20.00 h Koncelebrovaná sv.
oma na Kalvárii (hlavný celebrant J. Exc. Mons. Jozef
Koukl, litomìøický emeritný
biskup)
Po sv. omi svieèkový sprievod do kaplnky v zámku
Litánie v zámku
Slávnostné eucharistické poehnanie z balkóna zámku
Mládenícky program na Kalvárii
24.00 h Mládenícka sv. oma na Kalvárii (Mgr. Branislav
Popelka)
Nede¾a 17. júla
5.30 h Sv. oma pre slovenských pútnikov v kostole
6.00 h Sv. oma pre maïarských pútnikov v zámockej
kaplnke (Mgr. Igor Píseèný)
7.00 h Sv. oma pre slovenských pútnikov v kostole
(ThLic. Daniel Dian)
8.30 h Slávnostná sv. oma
pre maïarských pútnikov v
kostole
9.30 h Prijatie do kapuliara
(pri kríi pod lipou)
10.30 h Slávnostná koncelebrovaná sv. oma na Kalvárii s
prítomnými otcami biskupmi
16.00 h Hodinky ku kapuliarskej Panne Márii (v kostole)
Vetkých pútnikov s radosou
oèakávame!
RKFÚ Topo¾èianky
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Na slovíèko,
pán riadite¾...

Majú za sebou rok tvrdej a nároènej práce. Práce s mladou generáciou, práce èoraz aej
a zodpovednejej. No nielen to.
Museli sa popasova s mnostvom problémov, výchovných,
personálnych, finanèných. Ich 1.
kolský rok vo funkcii uplynul, je
teda èas zrekapitulova ho. Na to,
ako ho vidia a hodnotia sme sa
opýtali riadite¾a Z Mgr. Jozefa
Baráta a jeho zástupkyne Mgr.
Jaroslavy Fábryovej.
Bol to skutoène ve¾mi nároèný
k. rok. Zrekapitulova celý rok podrobne sa tu nedá, pokúsim sa priblíi aspoò niektoré dôleité momenty. V tomto kolskom roku sa
prvýkrát na financovanie mimokolského záujmového vzdelávania zaèínajú pouíva vzdelávacie
poukazy. S ich zavedením bolo
spojenej ve¾a administratívnej práce, ale poèet iakov, ktorí trávili svoj
vo¾ný èas pod odborným dozorom
sa oproti predchádzajúcim rokom
podstatne zvýil. Hneï zaèiatkom
roka dochádzalo k rôznym personálnym zmenám, ktoré sme museli promptne riei. Samozrejme kadá zmena poèas rozbehnutého roka mala dopad aj na zmeny v
rozvrhu, ale aj napriek tomu sme
zvládli a zabezpeèili chod výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby
sme neporuili smernice èi vyhláky. O tom, e sa nám to podarili
svedèí i hodnotenie v závereènej
správe kolskej tátnej inpekcie,
ktorá vykonala v dòoch 4. - 8. aprí-

Strom premien
Aktuálne potreby súèasného
ivotného prostredia nútia èloveka,
aby sa zaktivizoval a urobil pre záchranu ivota na Zemi maximum.
Pozitívna zmena môe nasta len
dlhodobou a cie¾avedomou aktivi-

la 2005 komplexnú inpekciu v naej kole. Nájdeme tam kontatovanie, e kola je na dobrej úrovni
a dosiahla lepie výsledky ako boli
priemerné krajské a celoslovenské
výsledky v minulom roku. Okrem
výchovno-vzdelávacej práce sme
museli ve¾a pozornosti venova
údrbe a zve¾aïovaniu priestorov
v areáli koly. Výsledkom sú vymenené radiátory v telocvièni, zakúpenie stolièiek do zborovne koly, výmena dverí od k. ihriska, výmena
a oprava potrubia a rozvodov kúrenia v dåke 25 m. No a poslednou
novinkou je úprava hlavného prístupového chodníka pred budovou
koly a poloenie zámkovej dlaby
120 m2. Preto by som chcel poïakova OcÚ, vetkým sponzorom,
rodièom a zástupcom firiem za
obetavú prácu a pomoc,ktorú nám
pri vetkých prácach poskytli.
Brány kôl sa pomalièky zatvárajú, vetci sa teia na zaslúený oddych poèas prázdnin. No
pre Vás to znamená ma priestor
na realizáciu ïalích Vaich plánov. Alebo sa mýlim?
Ty vie, e sa nemýli. kola sa
poèas prázdnin nezatvára. Hneï
v júli sa zaèína s ve¾kým upratovaním. Vedenie koly bude pracova
na posledných prípravách organizaèného zabezpeèenia a chodu
koly v novom k. roku. Bude sa robi aj rekontrukcia sociálnych zariadení na prízemí, ma¾ova kuchyòa a okrem toho plánujeme sprístupni kolu iakom v urèených
hodinách a tak im umoni prístup
na Internet.
Naich mladých èitate¾ov bu-

de urèite zaujíma, èi chystáte aj
nejaké zmeny, resp. novinky, na
ktoré sa môu tei?
K zmenám urèite príde, v prvom
rade chceme skvalitni vyuèovací
proces a zabezpeèi modernejiu
a kvalitnejiu techniku. Naïalej
chceme pozýva na stretnutia so
iakmi známe osobnosti z náho ivota a v krúkovej èinnosti naplni
poiadavky rodièov a iakov.
A ete jedna otázka. kola zaznamenala v k. roku nejeden
úspech. Mono to nebude ¾ahké,
ale skúste si spomenú, ktorý povaujete práve Vy za ten najväèí?
To je ve¾mi aká otázka. Kadý
jeden úspech je úspechom. Dobre
umiestnenia detí na súaiach,
úèas iaèky Z. Orolínovej na celoslovenskej súai aliansky Mako,
druhé miesto iaèky M. Balèirákovej z 9. A na k. MS v orientaènom
behu, postup T. Bachana z 5.A do
celoslovenského kola biologickej
súae Lieèivé rastliny, prijatie deviatakov na stredné koly, spokojný
detský úsmev.
Mohla by som pokraèova ïalej. Posledným úspechom bolo I.
miesto K. Rybárovej z 2.A v celoslovenskej výtvarnej súai vyhlásenej poisovòou Sideria a takisto III.
miesto M. Kováèa z 5.A v tejto istej
súai.
No a ja Vám v mene svojom
i v mene ïalích rodièov a priaznivcov
elám i napriek Vaim pracovným plánom ve¾a oddychu, menej starostí
a ve¾a síl do ïalieho k. roku.
Za rozhovor ïakuje
Mgr. Eva Chrapková

tou ¾udí celého sveta. Najväèiu nádej vkladáme do naej budúcej generácie detí.
Chytil som motý¾a a zahynul mi
v dlani.
Odtrhol som kvietok, zvädol mi.
Pochopila som, e prírody sa môeme dotýka iba srdcom.

V duchu tohoto motta pracuje
Sekcia environmentálnej výchovy
pri Materskej kole na ulici SNP
v Topo¾èiankach. Táto materská
kola je svojou polohou priam
predurèená na plnenie najrozmanitejích úloh v oblasti environmentálnej výchovy detí predkolského
veku. Od roku 1997 je èlenom národnej siete kôl podporujúcich
zdravie.
12. mája 2005 sme organizovali 3. roèník medzinárodnej environmentálnej výstavy detí predkolského veku pod názvom Strom
premien. Sprievodnými akciami
výstavy boli odborné prednáky
riadite¾a Správy CHKO Ponitrie Ing.
Radimíra Siklienku a Ing. Kataríny
Béreovej zo Slovenskej agentúry
ivotného prostredia, Stredisko environmentálnej výchovy Dropie.
Zaujímavé bolo pozorova deti ako
sa bezprostredne zapájajú v aktivaènom divadielku Èvirik a vidie,
ako zanietene vyrábajú v tvorivých
dielòach zvieratká. Túto aktivitu
prezentovala Ing. Mária Harmatová
z CVÈ Domino v Nitre.
Environmentálnou výstavou ila celá materská kola a nai hostia
- uèite¾ky materských kôl okresu
Zlaté Moravce. Vetci sme obdivovali práce detí nielen zo Slovenska,
ale aj z Talianska a Srbska. Vïaka
patrí spoluorganizátorom tohoto
naozaj
vydareného
podujatia
Krajskému osvetovému stredisku
v Nitre, Správe CHKO Ponitrie
a Obecnému úradu v Topo¾èiankach.
Zuzana Siklienková
ved. environ. sekcie
pri M na ul. SNP

Dominanty Topo¾èianok
Výstava iackych výtvarných
prác sa konala v tomto k. roku u
ôsmykrát. Nai iaci sa umiestòovali
v celoslovenských a medzinárodných súaiach a tak sa stávalo, e tie
najlepie práce na výstave vdy chýbali. Naa kola v spolupráci s OcÚ

ïalích desa prác. Víazom odovzdal vecné ceny a diplomy starosta
obce p. Juraj Mesko a riadite¾ Z
Mgr. Jozef Barát na vernisái iackych výtvarných prác. Vetkých trinás prác si bolo moné prezrie na
výstavke výtvarných prác iakov Z

po prvýkrát vyhlásila vlastnú výtvarnú
súa. Jej prvý roèník mal názov
Dominanty Topo¾èianok a súa
bola vyhlásená v prvom èísle kolského èasopisu TOP KOLÁK.
Z odovzdaných 114 prác vybrala komisia tri najlepie práce a ocenila

a M Cintorínska ul., ktorá sa zaèala práve vernisáou 31. 5. 2005
a pokraèovala do 3. 6. 2005. Na záver by som chcela poïakova OcÚ
a jeho pracovníkom za umonenie
a pomoc pri realizácii tejto výstavy.
Mgr. Jaroslava Fábryová

Zo ivota
hornej kôlky

Koniec kolského roka v naej
M znamená èas výletov. Tak to bolo aj tohto roku. Zorganizovali sme
výlet do ZOO v Bratislave, ktorý bol
zároveò aj jedným z mnohých prekvapení pre deti k sviatku MDD. V to
teplé slneèné ráno deti v doprovode rodièov, starých rodièov a pani
uèiteliek nastúpili do autobusu. Ten
razom oil veselým davotom
a spevom detí. Na parkovisku pred
ZOO nemohla ujs naej pozornosti ve¾ká laba dinosaura. A práve dinosaury boli pre nae deti tou najväèou atrakciou. U poèas prehliadky ZOO sme poèuli z dia¾ky
doliehajúce nezvyèajné zvuky, ktoré nás priviedli pred dinopark.
Niektoré dinosaury sa hýbali, prièom budili dojem, e sú ivé. Deti
pri poh¾ade na obrovské zvieratá
hneï spozorneli a svojimi malými
rúèkami sa pevne pridàali svojich
blízkych. Pre deti to bol rozhodne

ve¾ký a nezabudnute¾ný záitok, výlet sa astne skonèil aj napriek defektu autobusu na spiatoènej ceste. Ïalí deò sa niesol v znamení
portu a hier. Vetky deti sa snaili
poda èo najlepie portové výkony a tie boli odmenené diplomami.
V stredu, na MDD, deti zaili ïalie
prekvapenie. V DKS sa konalo divadelné predstavenie pod názvom
Snehulienka a sedem trpaslíkov.
Ve¾ké a stredné deti po dobrom
obede èakala ete návteva zámku
v Topo¾èiankach. Deti sa nemohli
doèka, kedy sa pozrú do izieb,
v ktorých pod¾a ich predstáv ili
králi a princezné. Pani sprievodkyòu deti zahàòali mnostvom otázok, na ktoré im ochotne odpovedala. Chlapcov najviac zaujala
miestnos, v ktorej boli vakovaké
starodávne zbrane. V zámockej kupole s výbornou akustikou si deti
zaspievali ob¾úbenú pesnièku.
Cestou zo zámku boli deti astné
hneï dvakrát: zaili a videli ve¾a nového a v to popoludnie nemuseli
oddychova vo svojich postie¾kach.
Na záver týdòa sme sa spoloène
vybrali na turistický pochod k jaskyni v naom parku. Tu sme zapálili kahanèeky, deti sa pomodlili
i posilnili na ïaliu cestu. Na blízkej
lúke sme sa vybehali, zasúaili
a zaspievali. Po návrate a dobrom
obede sa unavené deti uloili
k spánku. Takýto bol týdeò detskej radosti v M na Cintorínskej
ulici. Bol to týdeò nielen zábavy,
portu, ale aj poznávania. Ïakujeme vetkým, ktorí deom pomohli
spríjemni tieto krásne chvíle.
Jana Balèiráková
za kol. M na Cintorískej ul.

4

Informácie starostu o èinnosti v obci
Váení spoluobèania!
V mojom príspevku by som
Vám chcel priblíi najdôleitejie
aktivity jednak z oblasti kultúrnospoloèenského ivota v obci
a tie aktivity investièné, ktoré u
zrealizované boli, ale aj tie, ktoré
plánujeme uskutoèni v najbliom èase.
Ako prvé by som spomenul
z môjho poh¾adu ve¾mi vydarené
podujatie a to 1. máj - Deò otvorených dverí v Národnom rebèíne a zaèiatok turistickej sezóny
v Topo¾èiankach. Aj keï v tomto
roku pripadol tento deò na nede¾u, zavítalo do naej obce ve¾ké
mnostvo návtevníkov - odhadom okolo 6 000. Som ve¾mi rád,
e sa s priaznivým ohlasom stretol aj sprievodný program, ktorý
sa uskutoènil v strede obce. Ve¾a
návtevníkov aj domácich obyvate¾ov si pochutnalo na výbornom
gulái z diviny, ktorý pripravili pracovníci Lesov OZ Topo¾èianky, èi
posedelo pri poháriku kvalitného
vínka z produkcie Vinárskych závodov Topo¾èianky. Hneï vo ved¾ajom stánku prezentovala svoje
produkty (ampiòóny) známa
spoloènos, ktorá sídli v naej obci GLOBALPROGRES a.s.
Nede¾né popoludnie sprevádzané príjemným letným poèasím vyplnili svojím kultúrnym
programom súbory z naej obce
(Topo¾anèek, Topo¾nica, Podhruovan, Katarínka, spevák Robo
Kazík), ako aj hostia - skupiny
Tramp Song a VV Band. U dnes
sa spoloène teíme na 1. máj
2006.
Ïalou významnou kultúrnou
akciou v mesiaci máj bola návteva dychového súboru zo
vajèiarska z Neukirch Egnachu,
ktorý dòa 15. mája 2005 vystúpil
spoloène s MDO Topo¾anèek na
nádvorí zámku v Topo¾èiankach.
U dnes máme pripravený
program Kultúrneho leta 2005
v Topo¾èiankach a ja pevne verím,
e jednotlivé súbory a sólisti nám
svojimi vystúpeniami spríjemnia
letné nede¾né popoludnia v mesiacoch júl a august.
V mesiaci máj bol v naej obci naintalovaný bankomat Slovenskej sporite¾ne. Nachádza sa
v priestoroch nákupného strediska JEDNOTA a bude slúi nielen
obèanom naej obce, ale aj jej
návtevníkom.
V súèasnosti pokraèujú stavebné práce na výstavbe cyklistického chodníka medzi obcami
Topo¾èianky - itavany. Pokia¾
nám poèasie bude pria, chodník
by mal by dokonèený do zaèiatku letných prázdnin alebo najneskôr do 15. júla 2005.
Do konca júna by sme chceli
tie dokonèi práce na ÈS 1 (èerpacia stanica) na kanalizaènej
stoke - Mlynská (pri Koprdovom
moste, kde je u naintalovaná
technológia) a tým umoni na-

pojenie na verejnú kanalizáciu
obèanom na ul. Mlynskej a SNP.
V najbliom èase (cca 3 týdne)
budeme realizova vysprávkovanie cestných výtlkov asfaltovou
hmotou na jednotlivých miestnych komunikáciách v obci. Po
úspenom vypracovaní a následnom schválení (dopravným inpektorátom) pasportu dopravného znaèenia v obci pristúpime
v mesiacoch júl - august k
umiestneniu jednotlivých dopravných znaèiek (asi 60 znaèiek) na miestne komunikácie.
V struènosti som Vám, váení
spoluobèania, snail priblíi najbliie aktivity a akcie, ktoré plánujeme realizova v obci. Som
presvedèený, e v najbliom
èísle Naich Topo¾èianok v mesiaci august 2005 budeme môc
skontatova, e sa nám ich podarili úspene zvládnu.
Juraj Mesko
starosta obce

Cyklistický chodník vo výstavbe
V mesiaci jún sa koneène rozbehla stavba cyklistického chodníka Topo¾èianky - itavany. Jarné zdranie spôsobené najprv nepriazòou poèasia a potom nedostatkom kameniva v blízkom kameòolome je za nami a tak sa cyklisti a aj motoristi v júli doèkajú
tejto tak potrebnej komunikácie. Táto spojnica bude ïalou èasou u¾ahèujúcou prístup cyklistov do turistického centra, akým
Topo¾èianky bezpochyby sú. V neposlednej miere je táto komunikácia aj významným príspevkom k bezpeènosti na naich cestách.
RR

Uznesenia z Obecných zastupite¾stiev
Z dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupite¾stva konaného dòa 12. mája.
Po procedurálnych bodoch
starosta Juraj Mesko informoval o
dianí v obci v nasledovných veciach:
O podaní projektu na rekontrukciu stredu obce a miestnych
komunikácií na trukturálne fondy
EU, revitalizácia drevín na ulici
Lipová - odstránenie stromov, ktoré
boli pokodené, alebo ohrozovali
budovy, ukonèenie kanalizácie na
ulici Litomìøickej Západoslovenskými vodáròami, zemné práce na
cyklochodníku.
Poslanci prejednali èerpanie
rozpoètu za I. tvrrok 2005, ktorý
predniesol hlavný kontrolór Ing.
Pavkov. Celkové èerpanie rozpoètu
za dané obdobie bolo na strane
príjmov plnené na 55% a na strane
èerpania na 42%. Poslanci ïalej odsúhlasili úpravu rozpoètu oproti
schválenej truktúre na vytvorenie
novej poloky na prevádzku kolskej jedálne a kolského klubu,
keïe tieto originálne kompetencie
neboli známe pri schva¾ovaní rozpoètu v decembri 2004. V bode è.8.
odsúhlasili poslanci výku poplatku za likvidáciu splakových vôd
Na jednu osobu v domácnosti za
rok 2005 vo výke 400,- Sk. Tento
poplatok je stanovený na rok 2005
a bude vyadovaný od kadého obèana bývajúceho na uliciach
Cintorínska, Partizánska a Litomìøická tam, kde vybudovala obec
kanalizáciu. Poplatok bude vyadovaný od kadého obèana, ktorý
má monos napojenia na kanalizáciu bez oh¾adu èi tak urobil.
Obèanovi môe by poplatok odpustený ak preukáe, e likvidoval
splakové vody zákonom prípustným spôsobom a má od toho vierohodné doklady (napr. faktúry za
vývoz fekálií, kolaudaèné rozhodnutie o prevádzke domácej èistiarne odpadových vôd a podobne).
Tam, kde je vybudovaná kanalizá-

cia vodáròami stoèné vyberá prevádzkovate¾.
V bode è. 9. poslanci schválili:
iados na prevádzkovanie predajne textilu pani Eve Vaanovej, iados o prevádzkových hodinách
stánku rýchleho obèerstvenia
Marte Tomkovej, iados pani Marte
Hudecovej o ukonèenie nájomnej
zmluvy. V èasti otázok obèanov vystúpili: p. Kniebugel - informoval sa
o postupe tátnych orgánov vo veci zápachu a zneèistenia vodného
toku firmou Global Progres a.s., Ing.
Bánska - poaduje rieenie obmedzenia rýchlosti v obci, prechodov
pre chodcov, výmeny prístrekov
autobusových zastávok, výsadbu
vo ve¾koobjemových kontajneroch
v obci, p. Solèiansky - sa informoval o odpustení dane z nehnute¾ností pre cirkev, p. Kozolka - sa informoval o rieení dopravy po vybudovaní
cyklochodníka.
Na
vetky otázky zodpovedal starosta
obce. Zdroj: Zápisnica è.5/2005
Z dvadsiateho deviateho verejného zasadnutia Obecného
zastupite¾stva zo dòa 2. júna.
Po procedurálnych bodoch
programu starosta Juraj Mesko informoval o dianí v obci vo veciach:
Bankomat Slovenskej sporite¾ne - bol vybudovaný prístreok
a namontovaný automat v priestoroch obchodného domu Jednota,
do prevádzky bol uvedený zaèiatkom júna, ve¾koobjemové kontajnery boli umiestnené po obci na
odstránenie odpadu, ktorý by
skonèil na èiernych skládkach.
Týmto obec zo svojich nákladov prispela ku èistote okolia, cyklochodník pokraèuje v realizácii zdruením
investícií s obcou itavany, v mesiaci jún sa vykonajú vysprávky
miestnych komunikácií, príprava
kultúrneho leta je vo finále, pred dokonèením je preèerpávacia stanica
splakových vôd Mlynská ulica,
ktorou dôjde ku prepojeniu s kanalizáciou ulice Hlavnej, príprava pas-

portizácie (projektovanie a realizácia dopravného znaèenia s odborným posudkom) komunikácií, ktoré sú v správe obce.
V ïalom bode poslanci doporuèili návrh tatútu obecnej kninice dopracova na nae podmienky
menej obce.
V bode èíslo 6. prejednali iadosti o prenájom parcely za starým
obecným úradom na Parkovej ulici
è. 12, o ktorú sa uchádzali traja
uchádzaèi. Hlasovaním bolo odsúhlasené, e jednanie o monom
nájme bude so spoloènosou
RAFtim s.r.o., ktorá chce riei výstavbu domu sociálnych sluieb
pre seniorov, ktorí potrebujú odbornú opateru. Výstavbou takéhoto zariadenia by v obci boli nielen
monosti pre umiestnenia naich
obèanov, ale aj prítomnos odbornej lekárskej pomoci pre seniorov
bývajúcich vo svojich domoch bez
toho, aby museli by umiestnení
v ústavnej starostlivosti.
V bode èíslo 7. schválili podnikate¾ský zámer spoloènosti G&G
v podaní p.Gálika na rekontrukciu
bývalej kolkárne a pri¾ahlého ihriska v parku pri zámku. Pod¾a vyjadrenia p. Gálika tam plánuje v prvej
fáze vybudova poièovòu bicyklov
a obnovi ihrisko.
V bode èíslo 8 poiadala JUDr.
tevulová o rekontrukciu chodníka
na Moraveckej ulici pred areálom
drevoskladu. Ing. Kazík upozornil na
nutnos rieenia rekontrukcie ulice
elezniènej vypracovaním jednoduchého projektu, ktorý má zoh¾adni aj odvádzanie daïových
vôd. Ïalej navrhol na najbliom
zasadnutí zhodnoti èinnos kina za
I. polrok 2005.
V poslednom bode prítomným
obèanom odpovedal na otázky starosta obce. Zaujímavé boli otázky
pána Milana Bielika o monosti likvidácie topo¾ov na Mlynskej ulici,
z ktorých je silný úlet semien.
Otázka p. Kniebugela smerovala ku
monosti likvidácie odpadov ako
sú konáre alebo tráva zakúpením
drtièky. Zdroj: Zápisnica è.6/2005
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Jedna zo spomienok vojnového detstva
¼udia, ale zvlá deti, ktoré
preili vojnové ialenstvo, jeho
nevyspytate¾né situácie, sú poznaèené na celý ivot. Keïe
v tieto mesiace sa pripomínajú
jednotlivé výroèia spred 60 rokov, spomínam si i ja na nieko¾ko udalostí, ktoré som preil ako
desaroèný chlapec.
Bolo to na sklonku vojny,
keï Nemci z podhorských obcí
a tálov zohnali vetok roný dobytok do Topo¾èianok. V tom èase kone tátneho rebèína boli
evakuované v Holíèi a teda jazdecké priestory medzi jazdiaròou a potokmi Nemci vyhradili
kravám. Bolo nede¾né ráno, ili
sme do kostola a vtedy spoza
stromu vystúpila neznáma ena
a oslovila ma: Chlapec, chce
si ¾ahko zarobi dvadsa korún?
Bola to na tú dobu ve¾ká suma,
tak som sa opýtal: Za èo by
som tie peniaze mohol dosta ?
 Odpovedala mi: Vie, tam
medzi tými kravami je i moja. Ja
ti ukáem, ktorá to je, ty jej zaloí túto retiazku, vyvedie ju
z ohrady a potom ja alebo môj
syn si kravu zoberieme, no a ty
dostane dvadsa korún. To bude vetko!
Ponuka bola lákavá, povedal som jej, e sa dohovoríme,
keï pôjdem z kostola domov.
S týmto problémom som sa
zdôveril spoluiakovi - susedovi, ktorý celú vec videl jednoducho, bez problémov i z h¾adiska
zaaenia si svedomia. Zahlásil:
Nemci kravy ukradli, my ju babke vrátime, no a za slubu sa má
plati. Bolo teda rozhodnuté.
Tak sme ili do toho podniku
dvaja. Babka po omi na mòa
èakala. Podala mi retiazku a keï
sme podili k ohrade, prstom
ukázala na svoju kravku a zmizla. My dvaja sne sa poobzerali,
hliadku sme nevideli, krave sme
zaloili retiazku a bez problé-

mov sme ju zo stáda vyviedli.
Cestou na Bojèín nás zbadali
Maïari- volali sme ich kosierkári, lebo mali na èiapkach ozdoby z peria. Tí sa vak v názoroch
rozchádzali. Jedni nám hrozili
a ukazovali, aby sme kravu vrátili. Druhí zasa mávali rukami,
aby sme s kravou utekali smerom, ktorý sme si urèili. Tu kamarátovi napadlo, e by bolo
dobre kravu skry v ich drevárni.
Bol to kúsok od naej trasy a tak
sme aj urobili. Stalo sa vak to,
èo sa nemalo sta. Ich slúka
ila vzia drevo. Krava ju vydesila, s krikom ula a za òou vypochodovala na slobodu aj krava
a pod¾a vlastného zvieracieho
intinktu sa uberala smerom na
Hostie. Spoza tevulovho domu, ktorý bol vtedy posledný, sa
vynorila babka z Obýc i so svojím synom, schytili kravu a práili, ko¾ko to kravské tempo do-

Capt. Frantiek Hruka

Zahájenie súaného roka
Nai hasièi u tradiène zahájili
súanú sezónu 7. mája 2005 v moravskom Holeove, kde máme druobný Zbor dobrovo¾ných hasièov.
Tento rok to nebola iba súa drustiev veteránov a zásahových jednotiek. Pri príleitosti 125. výroèia
zaloenia SDH, 60. výroèia oslobodenia mesta Holeov a 30. výroèia
otvorenia Domu poiarnej ochrany
sa uskutoènilo slávnostné odhalenie a vysvätenie sochy sv. Floriána.
Za nau obec sa slávnostného aktu zúèastnil starosta obce, delegovaní èlenovia výboru DHZ a samozrejme súané drustvo. Poèas vysviacky bola druobnému zboru
venovaná krásne vyitá pamätná
stuha na historický prápor. V súai, ktorá je odliná od naich súaí
sme obsadili 6. miesto. Presne
v polovici mesiaca, teda 15. mája
bola zahájená Okresná liga v hasièskom porte prvým kolom. Nae
zmieané drustvo muov a dorastencov obsadilo 4. miesto a zmie-

Pomôte zachráni kino!

Milí spoluobèania, mono sa
Vám tento nadpis zdá známy. Áno,
máte pravdu. Takto sme Vás pred
nieko¾kými rokmi vyzvali na stránkach Poitavských novín a poiadali o pomoc, keï sa èrtala situácia, e by sa budova kina mohla
preda. Vtedy ste sa razantne postavili proti predaju. Vae hlasy zaváili a kino ostalo. Teraz sa znova
na Vás obraciame. Situácia je trochu iná. Kino ostalo, ale èo z toho,
keï nemá divákov. Veríme, e to
nie je len záleitos naej obce,
veobecne chodí do kín menej ¾udí. Mono je to výka vstupného (u
nás 60,- Sk, v mestách 120,- a aj
150,- Sk), alebo vplyv televízie, èi
pohodlnos. A v èom konkrétne by
spoèívala Vaa pomoc? No, vo finanènej podpore. Nemáme na
mysli iadne sponzorské výpomoci, ako je teraz zvykom. Vôbec nie.

vo¾ovalo. Kravu teda zatia¾ mali
a my sme prili o s¾úbenú odmenu.
Medzitým sa strhol poplach
i medzi Nemcami. Jednému za
doprovodu stre¾by sa podarilo
vlastníkov kravy dohoni. Vzal im
ju a víazne doviedol k ostatnému stádu. Dohra tohoto detskodospeláckeho dobrodrustva
mohla by vak pre moju rodinu
tragická. Nemci v tom èase u
nemali chu ani síl takéto incidenty dotiahnu do konca a teda ani výrok pani susedky, mamièky môjho spoluiaka, e ak
sa jej synovi nieèo stane  tak dá
celú rodinu vystrie¾a, sa vïaka
Bohu nestal skutoènosou.
Záverom prajem vetkým
deom v mojej vlasti a na celom
svete detstvo bez poznania vojny v akejko¾vek forme.

Chceli by sme len nejako zvýi návtevnos. Ukáeme to na príklade. Keï prídu do kina dvaja - traja
¾udia, nemôeme hra, lebo náklady by vysoko prekroèili príjem. Ani
desa ¾udí náklady za elektrinu
a plyn nepokryje. Keby vak na
jednom predstavení bolo 20 a 25
¾udí, vetko by bolo vyrieené a kino by nebolo stratové a uivilo by
sa. U sme zruili predstavenia
cez týdeò. Hrá sa len v sobotu
a v nede¾u. Preto prosíme hlavne
mladých ¾udí. Prídite, vyberte si zo
zaujímavých ponúk. No nielen
mladí. Hráme aj historické filmy,
i komédie, ktoré sú vhodné pre
stredný vek. A preto ete raz prosím. POMTE ZACHRÁNI KINO.
Pretoe keï sa raz to kino zavrie,
pretoe nemá kto doò chodi, nikdy
viac sa u neobnoví. A ostanú nám
len pohostinstvá.
M. Mrázová

ané drustvo ien a dorasteniek 8.
miesto. Druhé kolo sa konalo 29. 5.
a nai mui obsadili 1. miesto a
eny zhodné s prvým kolom.
Deò predtým, 28.5. sme tretíkrát za sebou vyhrali súa o
Putovný pohár primátora mesta
Nitry a stali sme sa jeho trvalým drite¾om. V ten istý deò sme absol-

Deò matiek

Narodenie dieaa vnímame ako najväèí zázrak, astie.
Od tejto chvíle nás èaká zodpovednos, starostlivos, strach
i rados. Práve rados sme mali monos vychutna 9.mája
2005, kedy nae deti na ulici
SNP v Topo¾èiankach pre nás
pripravili pekné chvíle k námu
sviatku Dòu matiek. Neubránili sme sa dojatiu a kadá sa
teila, keï vystupovalo to jej.
Po hodnotnom kultúrnom
prog-rame bolo pre vetkých
pripravené spoloèné posedenie. Domov sme odchádzali plné vïaky, s darèekom v ruke od
naich ratolestí. Ïakujeme pani uèite¾kám za obetavý prístup, za milé slová. Tento deò,
aj keï ste mali plné ruky práce,
patril aj Vám, druhým mamám
naich detí.
Za rodièov detí M na ul.
SNP Mgr. Eva Báreková
vovali i noènú súa v Moteiciach,
kde sa nai mui umiestnili na 13.
mieste.
Najmladí hasièi Plameòáci
mali svoje okresné kolo 4. júna
2005. Nau obec i zbor reprezentovali drustvo dievèat a drustvo
chlapcov. Dievèatá sa umiestnili na
2. mieste a chlapci na 3. mieste.
O ïalích súaiach, ktoré sú pred
nami, Vás budeme informova v
ïalom vydaní Naich Topo¾èianok.
Jaroslav Ondruka

ivotné medzníky tefana Èepèeka

V tomto roku - roku 2005 si pripomíname dve okrúhle výroèia tefana Èepèeka. Narodil sa 21. februára 1915, teda uplynulo 90 rokov od jeho narodenia. Zomrel 13. júna 1990 - u 15 rokov je od jeho smrti.
Kto bol tefan Èepèek? Pod¾a uvedených dátumov vidíme, e bol to
èlovek, ktorý il v rôznych politicko-hospodárskych èasoch. Základné
vzdelanie nadobudol v Topo¾èiankach, pokraèoval v túdiu na Gymnáziu
J. Krá¾a v Zlatých Moravciach. Po maturite zaèal tudova na
Bohosloveckej fakulte v Nitre. Po roku túto dráhu opustil, odchádza na
vojenèinu, kde vytudoval Vojenskú akadémiu. Prichádza druhá svetová vojna, je zaradený v rámci slovenskej armády na taliansky front. Po
vojne má problémy s uvedením sa do civilného ivota. Je vyetrovaný
i väznený. Po prepustení z väzenia pracuje ako robotník, neskôr i úradník. Jeho ivot takto nenápadne plynul a do 60. rokov jeho veku.
Odchodom do dôchodku zaèína èosi nové - zaèína písa. Prvým jeho dielom je román MADONY A TERÈE. V òom opisuje útrapy vojny na
talianskom fronte - je to èiastoène autobiografia. V druhom diele
ZÁMORSKÁ BALADA siahol do prostredia málo známeho. Opisuje ivot
slovenských vysahovalcov v Amerike v druhej polovici devätnásteho
storoèia. V tomto diele sa zameral na málo známu osobnos Janka
Slovenského, uèite¾a, ktorý v Amerike zostavuje slovensko-anglický
slovník, vydáva slovenské noviny, aby takýmto spôsobom pomáhal naim vydieraným rodákom.
Tretia kniha je venovaná rodnej obci, kniha TOPO¼ÈIANKY - nae
dejiny. Je to ve¾ký dar svojim spolurodákom - dar poznania naej histórie. V pozostalosti tefana Èepèeka sa nala Zbierka básní, tá vak tlaèou nevyla.
Aby ná rodák napísal takéto diela z rôzneho prostredia, na to bolo
potrebné ve¾a tudova, ve¾a cestova. Zúroèil svoje jazykové vedomosti - ovládal es významných európskych, vrátane klasických jazykov.
Ponavtevoval múzeá a archívy v Budapeti, Ostrihome, Viedni
a v Krakove a nadobudnuté poznatky odovzdal Slovensku cez svoje,
dnes u nae knihy.
tefan Èepèek je pochovaný v Bratislave. Aby sme mali nieèo, èo by
nám súèasníkom, ale i budúcim pripomínalo túto osobnos, MO MS vyiel s podnetom osadi pamätnú tabu¾u na dome rod. Karola Èepèeka,
kde stál pôvodne rodný dom tefana Èepèeka. A tak za spolupráce
s OcÚ Topo¾èianky, rod. Èepèekovej a kamenárom Frantikom a Viery
Blakovej 16. júna 2002 bola pamätná tabu¾a tefanovi Èepèekovi slávnostne odhalená a obèanom sprístupnená.
A. Lukáèová
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Z históre Podhruovanu
Hudba a spev patria do ivota
kadého èloveka. Sprevádzajú ho
od narodenia a sú súèasou nejednej rodinnej, kultúrnej, cirkevnej èi
inej spoloèenskej udalosti. Aj dychová hudba Podhruovan pri
mnohých takýchto udalostiach
úèinkovala a svojimi tónmi spríjemòovala a dotvárala atmosféru.
Pramene tejto hudby siahajú
do 2. polovice 19. storoèia. V 70. rokoch uvedeného storoèia mladý
ro¾ník Kornel Èepec svojím talentom - hre na rôzne dychové nástroje pôsobil aj na svojich rovesníkov
tak príalivo, e dolo k vzniku dychovej hudby v Topo¾èiankach. Jej
kapelníkom sa stal jej zakladate¾
Kornel Èepec a v hudbe úèinkovali
ïalí 6 muzikanti. Potom sa zloenie hudobníkov menilo a postupne
sa prihlasovali ïalí záujemci.
Hrávali sa väèinou rakúsko-nemecké skladby, valèíky, ale aj maïarské èardáové a pochodové
skladby. Hudba bola od svojho zaloenia súèasou Dobrovo¾ného poiarneho zboru v Topo¾èiankach a je
òou dodnes. Dychová hudba odohrala vtedy mnostvo taneèných zábav a nechýbala ani na jednom privítaní prezidenta republiky v obci.
Poèas svetových vojen dolo
k zmene s¾ubne sa rozvíjajúcej kapely, niektorí z hudobníkov boli povolaní k vojakom, ale hrávalo sa aj
vtedy. Najmä na hody a faiangy.

Preh¾ad

poèasia

(teplota ovzduia vodné zráky)
Január
0,6 °C
69,6 mm,
Ferbruár 3,2 °C
71,3 mm,
Marec
2,1 °C
8,4 mm,
Apríl
11,0 °C
73,4 mm,
Máj
15,7 °C
54,4 mm

M. abík

Program kina
Národný dom
Júl
2. - 3. 7. o 17.00 a 19.00 h - Stars
Wars: Epizóda III. Pomsta
Sithov
9.-10. 7. o 19.00 h - Miss peciálny agent 2
16.-17.7. o 19.00 h - Slneèný
tát
23.-24.7. o 19.00 h - Agenti nula nula
30.-31.7. o 19.00 h - Smiem prosi?

August
6.-7.8.o 19.00 h - Román pre eny
13.-14.8. o 19.00 h - Constantine
20.-21.8. o 19.00 h - Kameòák 3
27.-28.8. o 19.00 h - Vojna svetov
Pripravujeme na september:
Madagaskar, Zlodej gentleman Aren Lupin, Prekliatie

V 60. rokoch minulého storoèia prela hudba ve¾kými zmenami. Nová
skupina zaèína vystupova pod
umeleckým názvom PODHRUOVAN a jej dirigentom sa stáva
riadite¾ ¼U v Zl. Moravciach tefan
Lakti. Vetci hudobníci sa stávajú
riadnymi èlenmi DPZ a na základe
dohody majú právo nacvièova
v poiarnej zbrojnici.
Hneï po prvých verejných vystúpeniach sa ukázalo, e Podhruovan bude písa najkrajie stránky
v dejinách dychovej hudby
v Topo¾èiankach. Nasledovali reprezentaèné plesy, festivaly, tele-

vízne nahrávky, rozhlasové relácie,
prvé platne.
Dnes je to u teda 135 rokov, èo
dychová hudba Podhruovan rozdáva rados a veselos. Sú to stovky hodín, ktoré jej èlenovia venovali nácviku a nároèným skúkam
pred kadým vystúpením. Èo teda
doda na záver? Je to hudba, ktorá
vyla z ¾udu, hrá jeho piesne a ¾ud
jej rozumie. Preto si celá plejáda
hudobníkov, ktorí v nej poèas 135
rokov úèinkovali, zaslúi nau spomienku a uznanie.
tefan Mesko

Krstiny

skôr u boli zako¾ované a poúèané lekármi.
Narodením dieaa sa v domácnosti niè nezmenilo. Kadý pokraèoval vo svojich povinnostiach,
èi u v kuchyni, pri dobytku, alebo
na poli. Starostlivos o stravu pre rodièku pripadala hlavne kmotrovcom, budúcim krstným rodièom
novorodeniatka. Trikrát do týdòa
sa nosila polievka, omáèka v zvlátnom hrnci, na tento úcel stanovenom, keramickom hrnci, vloenom
v kmotracom koi a pridávali sa
i koláèe. V deò krstu bol kô preplnený tyrmi ve¾kými caltami, podobnými dneným vianoèkám
a medzi ne nakládli makovníky, lekvárovníky, orechovníky a syrovníky.
Nechýbala ani pálenka.
Kmotru - krstnú matku dieaa si
vyberala matka dieaa a kmotra krstného otca dieaa si vyberal
otec dieaa. Dbalo sa, aby to boli
spo¾ahliví ¾udia - bola to nová rodina. Na nich pripadala ve¾ká zodpovednos pri výchove dieaa, no najmä, ak krutý osud zariadil, e krstniatko osirelo. Vtedy krstným
rodièom pripadla úloha dovies
krstné diea èo najsvedomitejie do
dospelosti.
Frantiek Beòu
Pokraèovanie v budúcom èísle

Po uzavretí stavu manelského
prvou oèakávanou udalosou nielen mladých manelov, ale celej rodiny, ba i dediny bolo narodenie
dieaa. Mladá ena, keï zistila, e
sa s òou deje zmena, e sa k ivotu hlási vytúené diea, zaèala robi
ve¾ké prípravy. ila a vyívala výbavièku: koie¾ky, èepèeky, kabátiky,
podbradníèky a iné potrebné doplnky. Budúci otec sa postaral
o belèov - kolísku - tie patriène vyzdobenú, vyrezávanú a ma¾ovanú.
Pomery v rodinách vak boli
zloité. V jednej miestnosti ilo viac
rodín a teda i viac generácií.
Rodiaca ena a neskôr i jej dieatko potrebovali nejaký intímny priestor. Ním bola poste¾ postavená v kúte izby a zastretá plachtou zvanou
kútnica. Kútna plachta bola utkaná
z konopnej priadze a vyzdobená
pod¾a vkusu a umenia mladej mamièky - zdobili ju farebné priedky,
mrieky - aúre a èasto bola aj obháèkovaná olvetou do tvaru zúbkov. Veï táto plachta 6 týdòov
skrývala dôverný ivot matky a dieaa. Pri pôrode pomáhali babice pôrodné babky - pôvodne brali
skúsenosti od starích babíc, ne-

Víaz minuloroèného Nohejbalového turnaja o putovný pohár starostu
obce Topo¾èianky KRSTNÝ TEAM pozýva svojich priaznivcov na IX. roèník
tohoto turnaja, ktorý sa uskutoèní dòa 23. júla 2005 v priestoroch areálu
Tatran n.o. so zaèiatkom o 9.00 hod. Prezentácia drustiev a losovanie sa
uskutoèní týdeò pred turnajom, t. j. 16. 7. 2005 (sobota) o 17.00 hod.
v Gazdovskom hostinci. Teí sa na Vás usporiadate¾ KRSTNÝ TEAM

MDD

Tradiène M na ul. SNP
v Topo¾èiankach oslavuje MDD
aktivitami, ktoré trvajú nieko¾ko
zaujímavých dní. Po divadielku 1.
júna,
za
ktoré
ïakujeme
Obecnému úradu si deti 2. júna
zaportovali. V úvode zábavných
portových hier sa deti rozcvièili
ako riadni portovci. Po vysvetlení pravidiel hry sme sa premenili
na drustvá lienok, mravèekov,
vèielok a motýlikov. ikovnos si
 lienky precvièili aj v hre na vodníka, kde trpezlivo prenáali pohárik plný vody cez rybníèek
a prekáky. Ani tí najmení
z Materského centra spolu s mamièkami sa nebáli prejs cez strachové vrece, ktoré bolo skúkou
odvahy. Presnos sme si precvièili hodom na cie¾ a veru darilo sa
nám ! Mono sa tei na nových
olympionikov ? Veï aj medaile
boli  pravé a rados neopísate¾ná. Trikrát hurá !!! 3. júna nás èakal ïalí pekný deò, ktorý sme si
spestrili kreslením na chodníky
okolo kolièky farebnými kriedami. Oblaky sme odfúkli, aby tá
krása ostala èo najdlhie. Oslava
ako sa patrí - divadlo, port, kreslenie a samozrejme diskotéka pri
dobrej hudbe. Teíme sa na júnový výlet, kde objavíme krásy
naej obce Topo¾èianky.
Kolektív M na ul. SNP
v Topo¾èiankach

Nový bankomat

Po dlhých jednaniach obecného úradu s bankami sa koneène podarilo umiestni bankomat
Slovenskej Sporite¾ne v naej obci. Nala sa vhodná lokalita pre
umiestnenie v priestoroch obchodného domu Jednota. Bankomat je potrebný na výber hotovosti a bankové operácie bez návtevy banky nielen pre naich
obyvate¾ov ale najmä pre návtevníkov Topo¾èianok a to 24
hodín denne. Veríme, e táto sluba priamo v obci uetrí èas a prostriedky vetkým. Aj to je jeden
s krokov ako by bliie k potrebám turistického ruchu.
RR

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:

Daniel Belmenen, itavanská 33
Tomá Mesko, Hlavná 152
Adam Uiak, Lipová 24

Opustili nás:

Amália Èepinová, Hlavná 211,
83 r.
Ján Streèka, Hlavná 193, 79 r.
Pavel Kováè, Partizánska 43, 69 r.
Ján Krajèo, Machulinská 17, 68 r.
Anna Baèíková, Lipová 74, 52 r.
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