júl, èíslo: 3/2007, Dvojmesaèník obyvate¾ov obce Topo¾èianky

125. výroèie DHZ v Topo¾èiankach
V sobotu 26. mája 2007 si
miestni hasièi pripomenuli zaloenie Dobrovo¾ného hasièského
zboru, ktorý bol zaloený grófom
tefanom Keglevichom 3. apríla
1882 za úèasti obyvate¾ov obce,
ako i grófa a jeho suity.
Samotný priebeh schôdze
bol zahájený slávnostným sprievodom obcou na hasièskú svätú omu. Poèas nej správca farnosti pán farár Mgr. Anton Iold
posvätil novú hasièskú zástavu
a oboznámil prítomných s patrónom hasièov sv. Floriánom
a poprial celému hasièskému
zboru èo najmenej zásahov pri
zdolávaní ohòa a ivelných pohrôm a ve¾a úspechov v súanej èinnosti a spoloèenských
podujatiach v rámci obce.
Po skonèení bohosluieb
a poloení vencov k pamätníku
padlých z oboch svetových vojen bolo zahájené slávnostné
zhromadenie. Prítomní privítali
medzi sebou vzácnych hostíprezidenta DPO SR JUDr.
Jozefa Minárika, viceprezidenta
DPO SR Petra Kunkelu, predsedu komisie pre mláde Jána
Rota, riadite¾a OR HaZZ
v Zlatých Moravciach pplk.
Róberta Ambru, velite¾ku OV
DPO v Zlatých Moravciach p.
Renátu Gregorovú, riadite¾ku

OV DPO v Zlatých Moravciach
p. Soòu Ramanovú, starostu
obce p. Juraja Mesku, prednostu obce OcÚ p. Antona Segíòa.
Ïalej to boli hostia z druobných
miest, z Holeova starosta DH
Ing. Zdenko Nesvadba, viceprimátori p. Bartoek a p. Sajfert
s manelkami a zástupcovia hasièského zboru.
Za Hluboèky zástupcovia
DH páni Vlastislav Ján a Rastislav Ján a èlenovia DH. Ïalej
zástupcovia okolitých dedín
a hasièských zborov.
V slávnostnom príhovore
predseda náho DHZ p. Jaroslav Ondruka zhodnotil a zhrnul
celú históriu od zaloenia a po
dnenú dobu a pripomenul snahu èlenov o èo najlepie ovládanie novodobej techniky
a úspechy na národných kolách, na ktorých sa nae drustvá v posledných iestich rokoch zúèastnili. V roku 2001
v národnom kole v Turanoch
skonèili na 6. mieste.
V Lipanoch v roku 2003 sme
skonèili na 3. mieste, kde sme
dosiahli slovenský rekord. V roku 2005 v uranoch nae drustvá dorastencov a muov dosiahli svorne tretie miesta v tafetovom behu. Prezident DPO
SR JUDr. Minárik vo svojom po-

foto: P. Èepèek, Bestfoto

Pozdrav jubilantovi
Dòa 29. augusta 2007 sa doíva vzácneho ivotného jubilea
85 rokov Vdp. MICHAL GONDA. My spolurodáci mu pri tejto príleitosti vyprosujeme od Vemohúceho hojnos milostí, zdravia,
aby mohol medzi nami pôsobi ete mnohé roky.
- redakèná rada -

foto: P. Èepèek, Bestfoto

zdravnom príhovore srdeène
poïakoval a povedal, e hasièi
sú ¾udia ve¾kého srdca, ktorí odváne pomáhajú v kadom èase.

Zástupca DH z Holeova
Ing. Nesvadba poïakoval za
pozvanie na slávnostné zhromadenie. Ich zbor oslavoval
dokonèenie na 2. str.

Pozvanie na kultúrne leto 2007
Váení spoluobèania, nie
je to tak dávno, èo som sa
k Vám prihováral prostredníctvom Naich Topo¾èianok èi u
z príleitosti nového roku
2007, alebo v minulom èísle
z príleitosti Otvorenia turistickej sezóny v Topo¾èiankach.
Èas neúprosne letí a kalendárny rok sa dostáva do obdobia, ktoré urèite väèina
z nás má najradej.
Je to obdobie leta, kedy sa
deti teia na dvojmesaèné
prázdniny a my dospelí na dovolenky, poèas ktorých sa snaíme zabudnú na kadodenné problémy a v príjemnom
prostredí, èi u pri vode, alebo
na horách naèerpa nové sily
na zdolávanie kadodenných
problémov.
Letné obdobie v Topo¾èiankach, tak ako po minulé
roky (pravidelne od leta 2003)
spájame s organizáciou Kultúrneho leta.
Som rád, e Kultúrne leto
sa stalo tradíciou a tak v spolupráci s JMF ZOO v SR - stredisko zámok Topo¾èianky sme
pre Vás pripravili Kultúrne leto
2007, ktoré sa u tradiène
uskutoèní na nádvorí zámku
kadú júlovú a augustovú ne-

de¾u a vstup tak ako po minulé roky bude zdarma.
Oproti minulému roku sa
Vám predstaví polovica nových interpretov, èi súborov
a poèas jednotlivých vystúpení si budete môc vypoèu dychovú hudbu, folklór, country,
cimbálovku èi populárne evergreeny.
Verím, e toto spestrenie
repertoáru kultúrneho leta sa
stretne u Vás s priaznivým
ohlasom.
Chcem vyui tento priestor a poïakova sa vetkým
sponzorom za finanènú podporu, avak hlavne Úradu
Nitrianskeho samosprávneho
kraja za poskytnutú dotáciu,
zásluhou ktorej sa stal hlavným sponzorom Kultúrneho
leta 2007.
Som presvedèený, e
úèinkujúci svojimi výkonmi
Vás zaujmú a tak nielen obèanom naej obce, ale i návtevníkom Topo¾èianok spríjemnia
letné nede¾né popoludnia. Vá
potlesk pre jednotlivé súbory
bude nielen odmenou za predvedený výkon, ale tie motiváciou do ich ïalej èinnosti.
JURAJ MESKO
starosta obce
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Vïaka za vetko, èo ste nám dali...

Je ve¾mi vzácny prípad, keï
v rodine sa nachádza osobaosobnos, ktorá je ivou kronikou jedného storoèia. Takéto
astie majú rodiny Frantika
Beòua a jeho manelky
Kataríny a Gejzu Laktia a jeho
manelky Terézie. Katarína
a Gejza sú tie astné deti, ktorým dosia¾ ije mamièka- Mária
Laktiová rod. Ondriaová. Jej
dátum narodenia je 3. máj 1908
- teda doila sa 99 rokov ivota.
Poehnaný vek - ivot naplnený
bolesami, strasami, akými
robotami, èasto starosami ako
prei ale i radosami a spokojnosou, keï s pomocou boou
sa zvládli a prekonali z dneného poh¾adu udalosti a situácie
takmer nepredstavite¾né. Veï

preila dve svetové vojny.
Hlavne prvá 1914 - 1918 nechala v rodine bo¾avé dedièstvo
- ako raneného otca Pavla
Ondriaa s doivotnými následkami. V ro¾níckej rodine minulých èias takýto úder ako niesla celá rodina. No pri láske, úcte
a vzájomnom porozumení to
zvládali. Naa jubilantka Mária
(ako vymenova vetky pojmy
vyplývajúce z rodinných vzahov ijúcich potomkov) bola
najstarou dcérou. Od detstva
si
uvedomovala
svoje
postavenie v rodine a ve¾mi
zodpovedne sa stavala k problémom zdravotného stavu
svojich rodièov a iných blízkych
v irej rodine. Gazdovstvo
a produkty z neho boli zákla-

125. výroèie DHZ

pokraèovanie z 1. str.
125. výroèie pred dvoma rokmi.
Pripomenul a poïakoval vetkým enám za pochopenie
a podporu pri plnení úloh dobrovo¾ných hasièov.
Odovzdal pozdravný list
predsedu OV DHZ z Kromìøía
p. Jiráseka pre nau organizáciu a medailu za medzinárodnú
drubu, ktorá je prvou udelenou
medailou v Èeskej republike
a taktie ruène vyrezávanú soku sv. Floriána.
Starosta obce p. Juraj
Mesko pripomenul dôleitos
zaloenia DHZ a svedomitú dlhoroènú èinnos. Zároveò odovzdal do rúk predsedu DHZ p.
Jaroslavovi Ondrukovi a velite¾ovi DHZ Jaroslavovi Orolínovi

novú zástavu a ako dar od obce
- stuhu s venovaním. Prezident
DPO SR JUDr. Minárik poveril p.
Gregorovú, p. Ramanovú a p.
Kunkelu, aby za prácu v DHZ
odovzdali vyznamenania a pozdravné listy. Vyznamenania Za
príkladnú prácu boli odovzdané týmto èlenom: ¼ubica
Laktiová, Milo Maír, Marek
Zeman. Vyznamenania  Za zásluhy
obdrali
èlenovia:
Albeta Orolínová, Mária Minárová, Vladimír Lakti a Stanislav
Lakti.
Stuku Za vernos 10 rokov bola udelená Jaroslavovi
Ondrukovi, Jozefovi Maírovi
st. a Duanovi Krpalovi. Stuku
Za vernos 20 rokov obdrali
Renáta Laktiová, Mária Lakti-

dom obivy. Vdy bolo dostatok kadodenného chleba
i mlieka a pod¾a potreby i mäsa.
Je potrebné si uvedomi, e ivot uvedeného storoèného obdobia podliehal ove¾a viac ako
dnes rytmu tyroch roèných
období a repektovaniu cirkevného roka. Babka, ktorá má dosia¾ výbornú pamä pribliuje
svojim drahým, ktorí ju s láskou
opatrujú mnohé udalosti a ivotné záitky. Ve¾mi ivo opisuje odchod muov do prvej svetovej vojny. Odchádzalo sa
k vlaku za pochodu, ktorý doprevádzala rezká dychovka
a plaèúce eny, matky a deti.
Chlapov odviezol vlak a osirelí
sa vrátili domov - v prípade tejto rodiny doniesli domov aj hu-

ová, Milan Králik. Stuku Za
vernos 30 rokov obdrali:
Pavel Orolín, Marián Lakti,
Július Lakti st., Jozef Uhrecký,
Ing. Pavel Mihók, Vladislav
Krajèo. Pozdravné listy boli udelené: Jurajovi Meskovi, Jozefovi
Orolínovi, Michalovi Brojovi. Po
vyznamenaniach vyích orgánov boli odovzdané Pamätné
listy starostom obce, ktoré obdrali nasledovní hostia a èlenovia: JUDr. Príkrina, p. Horváth,
Ing. Kòako, Ing. Ambro, mesto
Holeov, Ing. Nesvadba, mesto
Hluboèky, p. Vlastimir, Ing.
Bielik, Ing. Mihók, p. Lakti,
Kme, Dobrovodský, dychová
hudba Podhruovan, p. Ondruka, Orolín, Kováè, Kováè
ml., Lakti, Lakti st., Maír st.,
Orolín, Ing. Korec, Maír ml.,
Zeman. Za dosiahnuté výsledky
Pamätné listy obdrali súané

dobný nástroj, na ktorom hral
otec - odchádzajúci do neznáma, na íre fronty Európy. Ïalej
im pribliuje okolnosti okolo
ude¾ovania sviatostí - prvé sväté
prijímanie - kde èasto bol problém zabezpeèi primerané obleèenie - veï peòazí bol absolútny
nedostatok. Jej vak tento ivotný okamih spríjemnila starostlivá stará mama abová. Svadbu
a hlavne sobá so svojím manelom Michalom Laktiom preívala ve¾mi hlboko. Manelstvo
brala váne a zodpovedne. Veï
nevesta vstupovala do nového
prostredia, nových zvykov - do
novej rodiny. Neexistovalo
iadne extra. Vetko sa robilo
spoloène. Babka spomína na
svadobnú pieseò:  Na Boha si
dcéra moja spomínaj, svokra,
svokru, starích ¾udí poèúvaj,
keï a budú hreieva, odpoveï
im nedávaj. A tak veru mlèky
preila mnohé okamihy a skutoènosti, èo zaruèilo, e mala
spokojné manelstvo.
Spomína tie mnohé remeslá a procesy spracovania
po¾nohospodárskych plodín.
Hádam najvzdialenejí je naej
generácii proces výroby konopného oleja, ktorý sa získaval lisovaním konopných semien v zábojoch. Týmto olejom sa potom mastili potraviny
poèas ve¾kého 40 dòového
pôstu. Nau babku poèas ivota neobchádzali ani choroby.
Vdy sa vak z nich vïaka dôvere v Boha a neskôr aj pomocou lekárskej vedy dostala.
Dnes ju môeme vidie, ako sa
vyhrieva na slnieèku pred
Beòuovým domom.
Drahá naa babka! Buïte
ete dlho medzi nami.
Vyprosujeme Vám od Vemohúceho hojnos milosti.
Vae deti, nevesta, za, vnuci,
pravnuci, prapravnuèka a celá iroká rodina.
drustvá muov, ien, dorasteniek a dorastencov. DHZ
Pamätné listy udelil: ZDH
Holeov, ZDH Hluboèky, mesto
Holeov a obec Hluboèky.
Pozdravné listy obdrali starosta obce Juraj Mesko a Jana
Maírová. Ïakovné listy obdrali p. Zeman so synom. Ing.
Mihók poïakoval za vyznamenaných a tie poïakoval za
úèas na slávnostnom zhromadení a pozval zúèastnených na
kultúrny program, ktorí pripravili manelia abovci. Po malom
obèerstvení sa uskutoènilo spoloèenské posedenie pri hudbe.
Kadý si mal èo poveda a plánovalo sa ako postupova pri
práci v zboroch a vzájomnej
drube. Druné posedenie pokraèovalo do neskorých hodín.
za DHZ Vladislav Krajèo
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Topo¾èianske zvony k sebe nás volajú...
So srdcom plným vïaky voèi Pánu Bohu, ktorý rád dáva
svoje dary aj na orodovanie
Matky svojho Syna Preblahoslavenej Panny Márie, si uvedomujeme, e na klope nám u
klope kapuliarska pú 2007.
Aká bude tohoroèná pú?
Odpoveï na túto otázku u teraz dobrý Pán Boh nosí vo svojom srdci. Kadému z pútnikov
chce darova poklad, ktorý svet
nevie da - Boie poehnanie.
Tohoroèná
kapuliarska
pú si zapíe do svojej kroniky
výnimoèné jubileum. 321. výroèie pútí v Topo¾èiankach nám
chce pomôc objavi tú krásnu
a podmanivú stopu mariánskej
úcty, ktorá sa nedá nièím zotrie
a ktorá v histórii mesteèka
Topo¾èianky a regiónov Poitavia, Pohronia, Hornej Nitry

a iných kútov Slovenska a zahranièia zohrala ve¾kú úlohu. Tu
pri nohách nebeskej Matky si
nespoèítate¾né zástupy pútnikov upevòovali svoju vieru. Tu
nachádzali pookriatie veriaci, tu
nachádzali svetlo váhajúci, pochybujúci, èi neveriaci.
Ako správca Farnosti Topo¾èianky Vám, drahí èitatelia,
chcem predstavi program tohoroènej púte. Tento rok bude
zauívaný program obohatený
nielen o ob¾úbené Tríduum
pred púou, ale i o novinku, ktorá je urèená pre mláde a ktorá
ponesie názov KarmelFest. Pri
jeho príprave nám ve¾mi pomohli obetaví mladí ¾udia
z Hnutia kresanských spoloèenstiev detí.
Vetky náboenské podujatia poèas púte majú za cie¾ hlav-

nú úlohu - hovori modernému
èlovekovi o Bohu. Nemlèa
o Bohu!
Pevne verím a dúfam, e
pod ochranou Panny Márie
kapuliarskej sa tohoroèná
321. pú v Topo¾èiankach znovu
stane bohatou studnièkou ivej
vody viery a kresanského týlu
ivota. Sme na èíselnom symbolickom tarte pútí a je teda na
nás, èi budúcim generáciám
odovzdáme poklad neocenite¾nej hodnoty tak obetavo, ako to
robili ¾udia pred nami, tak ako to
dlhé roky robil môj drahý predchodca blahej pamäti p. kanonik Emil Scheimer.
Vetkým, ktorí k nám doputujú, i vetkým, ktorí sa budú
stara o pomoc poèas púte, u
teraz zo srdca ehnám.
Mgr. Anton Iold

PROGRAM 321. KAPULIARSKEJ PÚTE, 11. - 15. 7. 2007
Tríduum pred púou
(trojdòová duchovná príprava)
Streda 11. júla 2007:
18:00 hod.
Sv. oma - Boh je len jeden
(Mons. ThLic. Marián Gavenda)
Po sv. omi prednáka spojená s besedou na tému Aktuálna situácia Cirkvi na Slovensku
(DKS Topo¾èianky)
tvrtok 12. júla 2007:
18:00 hod. Sv. oma -V Bohu sú tri Boské
osoby
(PhLic. Jozef Iold)
Piatok 13. júla 2007:
18:00 hod.
Sv. oma
- Deus Caritas est - Boh je láska
(Mons. ThDr. Marián uráb)
Sobota 14. júla 2007:
od 15:00 hod. Sviatos zmierenia
15:00 hod.
- Sv. oma
(novokòazi Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy)
16:30 hod.
- Kríová cesta pre maïarských pútnikov
17:30 hod.
- Prijatie do kapuliara (pri kríi pod lipou)
18:00 hod.
- Kríová cesta pre slovenských pútnikov pod
vedením seminaristov
- Sv. oma pre maïarských pútnikov v kostole
(Mons. Ján Orosch, Bratislavsko-trnavský pomocný biskup - generálny vikár)
19:00 hod.
- Prijatie do kapuliara (pri kríi pod lipou)
20:00 hod.
- Koncelebrovaná sv. oma s prítomnými otcami biskupmi na Kalvárii

(hlavný celebrant J. Exc. Mons. Josef Koukl, litomìøický emeritný biskup)
- Po sv. omi: svieèkový sprievod do kaplnky
v zámku
- Litánie v zámku
- Slávnostné eucharistické poehnanie z balkóna Zámku
23:00 hod.
- Prijatie do kapuliara (pri kríi pod lipou)
- Mládenícky program na kalvárii
24.00 hod.
- Sv. oma pre mladých na Kalvárii
(Mgr. Pavol Hudák)
do 3.00 hod.
- Eucharistická adorácia vo farskom kostole
Nede¾a 15. júla 2007:
5:00 hod.
- Sv. oma pre slovenských pútnikov v zámockej kaplnke
6:00 hod.
- Sv. oma pre maïarských pútnikov v zámockej kaplnke
(Mgr. Igor Píseèný)
7:00 hod.
- Sv. oma pre slovenských pútnikov v kostole
(ThLic. Daniel Dian)
8:30 hod.
- Slávnostná sv. oma pre maïarských pútnikov v kostole
(Mgr. Ladislav ranko)
9:30 hod.
- Prijatie do kapuliara (pri kríi pod lipou)
10:30 hod.
- Slávnostná koncelebrovaná sv. oma na
Kalvárii s prítomnými otcami biskupmi
16:00 hod.
- Hodinky ku kapuliarskej P. Márii (v kostole)
Vetkých pútnikov s radosou oèakávame!
RKFÚ Topo¾èianky

RÍMSKOKATOLÍCKY
FARSKÝ ÚRAD
v Topo¾èiankach
POZÝVA BOIE DETI
NA TOHTOROÈNÚ
321. KAPULIARSKU PÚ

11.-15. júla 2007

Keï poèujeme slovo pú,
tak si hneï spomenieme na nejaké známe pútnické miesto,
máme na mysli nau nebeskú
Matku Pannu Máriu. Vyronia sa
nám príjemné chvíle, keï sme
sa zúèastnili na nejakej púti.
U Sv. Písmo nám podáva
správu o Novom Zákone a to
u sv. Lukáa evanjelistu v kapitole 2,41-42, kde môeme èíta,
ako Jeiovi rodièia chodievali
na púte do Jeruzalema. V dejinách cirkvi v stredoveku sa tie
stretneme s putovaním. Kòazi
ako pokánie ude¾ujú svojim kajúcnikom pú do Santiago de
Compostello, dnes najvýznamnejie pútnické miesto. Bola to
ve¾mi nároèná pú. Pútnik iel
sám, pei niekedy aj tisíc kilometrov a k tomu bol aj vystavený rôznym nebezpeèenstvám,
napr. mohli ho napadnú zbojníci.
Dnes sa u nemusíme bá
nejakých zbojníkov, výtrníkov,
môeme putova bez strachu,
bez nejakých obáv.
Aký význam, cie¾ vidíme
dnes v putovaní? Môeme to aj
dnes dosta ako pokánie?
Mono e áno. Ale predovetkým je to pre èloveka ako duchovné posilnenie, aby sa vnútorne osvieil, posilnil.
Najèastejie putujeme do
mariánskych svätýò, kde sa
uctievajú obrazy alebo sochy
Panny Márie, kde sa udiali nejaké zázraèné udalosti, uzdravenia. Prosíme alebo ïakujeme Panne Márii za potrebné
milosti, ktoré nám vyprosuje od
svojho Syna Jeia Krista. Teda
na takýchto miestach môeme
zai taký istý záitok, ako
uèenci na vrchu Tábor so svojím Uèite¾om. Môeme poveda
Pane dobre je nám tu. Zostali
by sme tam, ako tí uèenci, ale
neskorie aj oni museli zostúpi, pokraèova ïalej v putovaní.
Vlastne ivot kadého èloveka je takým putovaním na tejto zemi. A vieme ve¾mi dobre
kam smerujeme, teda poznáme cie¾ svojho putovania. Kto
nepozná cie¾, ten je stratený.
Nech Panna Mária kapuliarska, ktorá u to¾kých vypoèula,
nám vyprosí u svojho Syna vytrvalos, nebojácnos, aby sme
mohli ís bezpeène ïalej, kráèa vpred do naej nebeskej
vlasti.
tefan Siekel, diakon
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Volebné valné zhromadenia MO MS v Topo¾èiankach
V nede¾u dòa 3. júna 2007
sa uskutoènilo Volebné valné
zhromadenie MO MS v Topo¾èiankach.
Schôdzu viedla p. Alena
Orolínová, ktorá privítala hostí p. D. Pechoèiakovú, riadite¾ku
domu MS v Nitre, p. starostu J.
Mesku a vetkých prítomných
èlenov.
Zároveò oboznámila èlenov
s programom a priebehom
schôdze.
Správu o èinnosti za uplynulé obdobie predniesla p. A.
Lukáèová, predsedníèka MO.
Správu o hospodárení predniesla p. M. Mrázová. Priebeh
volieb na ïalie obdobie viedla
p. A. Orolínová, tajomníèka
MO. Pod¾a kandidátky bola za
predsedníèku MO MS opätovne zvolená p. A. Lukáèová. Èlenovia výboru a dozornej rady
budú pracova v nezmenenej
podobe. S úlohami a èinnosou

MO MS na nasledujúce obdobie oboznámila prítomných novozvolená predsedníèka p. A.
Lukáèová. V druhej èasti schôdze sme si pripomenuli osobnosti troch významných katolíckych kòazov, ktorých ivot
bol spojený s históriou Topo¾èianok a Slovenska:
- osobnos p. kanonika
Emila Scheimera, jeho záslunú prácu aj v MO MS pripomenula p. Anna Lukáèová
- osobnos Dr. Jozefa Tisu.
Podrobnejie jeho ivot a prácu
rozviedla p. A. Lukáèová. P.
Mrázová doplnila zápismi
z obecnej kroniky o návteve
Dr. Jozefa Tisu v Topo¾èiankach
- o ivote a diele Th.Dr.
Jozefa Dlhovského, katolíckeho kòaza, ktorý pôsobil 40 rokov v Topo¾èiankach hovorila p.
M. Kazíková
V príhovore hostí p. D. Pechoèiaková poïakovala p. A.

Naa návteva u hasièov
Pri príleitosti dòa svätého Floriána - patróna
hasièov, deti z naej materskej koly navtívili dòa
4. mája 2007 miestny hasièský dom, kde nás èakali ujovia hasièi - p. Orolín a p. Krajèo a porozprávali nám, èo robia hasièi, preèo sú pre vetkých ¾udí ve¾mi dôleití.
Mohli sme sa odviez hasièským autom, pozrie si vyznamenania a ceny zo súaí, uniformy,
tabu¾u s fotografiami. Ale najviac sa nám páèila
hasièská prilba, ktorú si kadý vyskúal.
Deti odchádzali so slovami- Keï vyrastiem budem hasièom.
¼ubica Pavková
riadite¾ka M na ulici SNP

Lukáèovej za vykonanú èinnos
matièných akcií, vysoko hodnotila jej zanietenú prácu a angaovanie v prospech národných mylienok, histórie obce
ku kultúre a uchovaniu tradícií.
Zároveò jej odovzdala Zlatú
plaketu Domu MS v Nitre a kniné odmeny.
Prítomných èlenov MO MS
pozdravil aj p. starosta Juraj
Mesko, ktorý vyzdvihol prínos
MO MS pre kultúrne, národné
a morálne povedomie obyvate¾ov Topo¾èianok. Za dobrú spoluprácu obdral od p. D.
Pechoèiakovej ïakovný list
a kniné odmeny.
Na schôdzi vystúpil so svojím programom folklórny súbor
Topo¾nica, ktorý je kolektívnym
èlenom MO MS.
Schôdza bola ukonèená
hymnickou piesòou Kto za
pravdu horí.
Správy, zápisnica o vo¾-

Cena Zlaty Dônèovej výtvarná súa v Nitre
Cie¾om súae bolo motivova deti k tvorivosti prostredníctvom vlastnej výtvarnej tvorby, podporova nadanie, cítenie na vyjadrenie vlastných
pocitov, postojov.
Tento cie¾ nás - uèite¾ky oslovil a nae deti
kreslili, ma¾ovali dojmy a záitky z rozprávok. Do
súae sme poslali mnoho výtvarných prác a dòa
16. mája 2007 si v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre prevzala Tánièka
Martonová cenu za 3. miesto v kategórií materských kôl.
¼ubica Pavková
riadite¾ka M na ulici SNP

Výstava prác detí Strom premien
Kolektív Materskej koly na
ulici SNP v Topo¾èiankach ïakuje za spoluprácu na príprave
V. roèníka Medzinárodnej environmentálnej výstavy detí predkolského veku Strom premien
Obecnému
úradu
v Topo¾èiankach, Krajskému
osvetovému stredisku v Nitre
a Správe Chránenej krajinnej
oblasti Ponitrie. Na výstave ste
si mohli pozrie práce nasledovných 16 materských kôl:

Poh¾ad na vystavené práce.

Slneèná Zlaté Moravce, itavany
Opatovecká,
Tesárske
Mlyòany, Hostie, Prílepy, itavské Nábreie Zlaté Moravce,
Skýcov, túrova Zlaté Moravce,
Volkovce, Choèa, Nemocnièná
na pitálskej ulici Nitra a tri zahranièné
materské
koly
Vaspitna jedinica Dina Vrbica
Podgorica v Èiernej hore,
Vaspitna jedinica Jelena Èetkoviè Podgorica v Èiernej hore a Materská kola Európa
z
Ríma.
Vystavené boli
aj práce vetkých detí naej
materskej koly. Zúèastnené
materské koly
boli odmenené
diplomom
a
darèekmi.
Sprievodnou
akciou v dopoludòajích hodinách 23. mája
2007 bol semi-

nár pre uèite¾ky náho okresu
s lektorkami Annou Hakovou
a Ing.Máriou Skálovou z odboru ekológie MsÚ Nové Zámky,
ktoré nám priblíili projekt
Zelená kola. Popoludní sme
si spoloène s naimi demi a rodièmi pripravili slávnos, na ktorej sa deti prezleèené za zvieratká, kvietky a hríbiky predviedli v pútavom kultúrnom
programe, v ktorom ukázali lásku a záujem o ivotné prostredie. Za celoroèné plnenie projektov Strom premien, pinïúra a Chceme dýcha èerstvý
vzduch boli deom udelené preukazy malých ochrancov prírody. Teíme sa, e výstavu navtívilo ve¾ké mnostvo priaznivcov, èo potvrdzujú zápisy
v naej kronike. Jeden za vetky vyberáme od pani uèite¾ky
Anny Lukáèovej:
Gratulujem p. uèite¾kám
materskej koly na ulici SNP
a ïakujem za tvorivú prácu so
svojimi demi. Oceòujem ná-

bách, návrh kandidátov a materiály poadované Èlenským
ústredím MS v Martine boli odoslané a budú slúi ako podklad
k Valnému zhromadeniu MS
v Martine.
Marta Kazíková
èlenka výboru MO MS
Týdeò detskej radosti
Na 1. jún Deò detí sa vdy
ve¾mi teíme. Ako sme ho
oslávili my, deti materskej
koly na ulici SNP v Topo¾èiankach?
V pondelok - Deò detskej tvorivosti ...fantázii sa
medze nekladú, nonièky,
farbièky, lepidlo, prírodný materiál...
V utorok - Deò rozprávok...veï rozprávka je ivotná múdros, statoènos, láska, priate¾stvo, pomoc, dobro. Rozprávka prebúdza city,
utvára ¾udský charakter a
upevòuje vzah ku knihám
V stredu - Deò kúzel vïaka Obecnému úradu v Topo¾èiankach navtívime v Kultúrnom dome predstavenie kúzelníka
Vo tvrtok - Deò hudby...spev, hudba, tanec ...
V piatok - Deò portu
a zdravia...malá detská
olympiáda
Najväèou silou na svete
je láska.
K láske patrí úsmev.
Výchova dieaa s láskou
a úsmevom je naju¾achtilejia vec na svete.
Zuzana Siklienková,
uèite¾ka M na ulici SNP
pad na spoluprácu a výmenu
s inými materskými kolami . Je
chvályhodné, e ste prekroèili
hranice Slovenska , výsledkom
èoho sú vystavené práce
z iných tátov. Prajem ve¾a tvorivých nápadov do budúcich
èias.
Zuzana Siklienková
uèite¾ka Materskej koly
na Ulici SNP

Deti predviedli hosom kultúrny
program.
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Medveï a muflón sa vrátili do Topo¾èianok
Slovensko patrí ku krajinám
bohatým na lesy. V súèasnosti
lesy pokrývajú 41 % jeho územia. Po tisícroèia les ivil, chránil a zohrieval naich predkov.
Primerane tomuto historickému
vývoju sa na Slovensku nachádza mnostvo významných lesníckych stavieb, technických
a prírodných pamiatok, ale aj
umeleckých diel stváròujúcich
výjavy z lesníctva a po¾ovníctva.
Sú to vzácne pamiatky, ktoré dokumentujú vyspelos a vzah
k prírode mnohých generácií
lesníkov a po¾ovníkov, ktorí tu ili pred nami.
Teritórium Odtepného závodu Topo¾èianky patrí k výnimoèným miestam na Slovensku, pretoe je tu na relatívne
malom území ve¾a významných
objektov s bohatou po¾ovníckou
a lesníckou históriou. Po¾ovnícky zámok, Zubria zvernica,
Ve¾ká a Malá zvernica, národná
kultúrna pamiatka, ktorou je
Topo¾èiansky park a po¾ovnícka
plastika majstra Alojza Stróbla,
prispievajú i dnes k propagácii
po¾ovníctva v Topo¾èiankach i na
Slovensku. Tohto roku sme si
pripomenuli - po¾ovnícka verej-

diela sa odohralo v blízkosti
Po¾ovníckeho zámku 17. mája
a zúèastnilo sa na òom ve¾a hostí, ktorí sa tu zili pri príleitosti
storoènice zverníc. Slávnostné
prejavy predniesli minister hospodárstva SR ¼ubomír Jahnátek, generálny riadite¾ podniku
Lesy SR . p. Jozef Minïá a riadite¾ OZ Topo¾èianky Ing. Ctibor
Határ. Na slávnosti sa zúèastnili
pracovníci podniku Lesy SR
z celého Slovenska a mnoho významných zahranièných a slovenských hostí. Tento slávnostný
deò bol venovaný nielen odhaleniu sochy diviaka s muflónom,
ale aj ostatným dielam a ivotu
majstra Alojza Stróbla.
Na úèastníkov slávnostného
odhalenia ve¾mi zapôsobila
scénka z majstrovho ivota - fiktívne stretnutie s cisárom Frantikom Jozefom, ktorú predviedli herci Zvolenského divadla. ivot a dielo tohto významného
slovenského sochára bude návtevníkom areálu pripomína
informaèná tabu¾a umiestnená
pri vchode do Po¾ovníckeho
zámku. Súèasou programu bolo aj otvorenie náuèného chodníka v zámockom parku, ktorý
patrí k najvýznamnejím dendrologickým lokalitám na Slovensku.
Vetci hostia boli pozvaní na

foto: P. Èepèek, Bestfoto

slávnostný obed na historickom
nádvorí Topo¾èianskeho katie¾a. Po príhovore riadite¾a OLZ
a slávnostnom prípitku fiktívny
cisár s Alojzm tróblom pokrstili mapu OZ Topo¾èianky, v ktorej
sú obrazom a slovom zaznamenané významné historické a prírodné reálie nachádzajúce sa
v teritóriu pohoria Tríbeè
a Pohronský Inovec. V popoludòajích hodinách sa konal odborný seminár zameraný na
chov muflónej zveri v Topo¾èiankach a v ïalích významných revíroch, ktoré obhospodarujú Lesy SR, . p. V rámci seminára odznelo osem referátov
k uvedenej problematike a jeho
súèasou bola ja výstava najkvalitnejích trofejí muflónov

Zo ivota ,,hornej kôlky

foto: P. Èepèek, Bestfoto

nos si pripomenula sté výroèie
vzniku topo¾èianskych zverníc.
Zhodou okolností sa lesníkom
z Topo¾èianok podarilo v tomto
roku zabezpeèi i dokonèenie
rekontrukcie plastiky medveïa
s muflónom, ktorá èakala na túto chví¾u dlhých estnás rokov.
Lesy SR, . p. Banská Bystrica sú majite¾mi aj ïalích diel
majstra Stróbla: Zhasínajúci jeleò a Diviak so psom.
Rekontrukciu
originálu
plastiky Medveïa s muflónom
urobili majstri akad. sochári
Andrej Margoè a Peter Zelman
u koncom roku 2006. Zrekontruovaný originál tejto sochy je
umiestnený v Po¾ovníckom
zámku. Verná kópia originálu si
nala svoje miesto v blízkosti
Po¾ovníckeho zámku, kde s ïalími dvoma plastikami dotvára
výnimoènos okolia zámku i zámockého parku.
Slávnostné odhalenie tohto

Júnové dni bývajú v materských kolách vdy ve¾mi pestré
a veselé: lúèime sa s predkolákmi, organizujeme spoloènú
opekaèku, ale hlavne program
k sviatku MDD. V Materskej kole na Cintorínskej ulici býva u
tradíciou oslavova tento sviatok
celý týdeò.
V pondelok sme boli kresli
na asfalt pred Obecný úrad. Deti
mali pripravené farebné kriedy
a svoje políèko, ktoré bolo o malú chví¾u farebne zakreslené rôznymi autíèkami, kvietkami, motý¾mi, ale aj postavièkami. Vetci
od tety Moniky Brandtovej dostali sladkú odmenu.
Utorok patril výletu do ZOO
Bojnice, ktorý sme organizovali
spolu s rodièmi. Ráno deti
v dobrej nálade s plecniakmi
nedoèkavo pre¾apovali a vyzerali, kedy príde autobus. To bolo radosti, keï zastal pred kostolom, odkia¾ bol odchod. Hoci
niektoré deti v Bojniciach u boli, rados mali aj tak, e znovu
uvidia zvieratká - medvede, elmy, slony, opice, plazy a mnoho
ïalích. V ZOO sa deti vyantili
i na novovybudovaných zábavných ihriskách. Ve¾ká rados bo-

la v autobuse, keï sa jeden druhému pochválili so svojou novou hraèkou, ktorú vydrankali
od rodièov. Cestou domou si
deti spievali známe pesnièky.
Plní nových poznatkov a záitkov sme sa spokojní vrátili domov.
Streda sa niesla v znamení
kúziel, ktoré priiel deom do
kultúrneho domu predvies ujo
kúzelnik. Za pekné kúzla deti kúzelníka odmenili potleskom.
tvrtok by sme mohli pomenova aj kolieskový deò. Deti si
mohli vyskúa svoju rýchlos
a vytrvalos pri jazde na bicykloch, kolobekách, trojkolkách
a motokárach. Zuitkovali tu
svoje vedomosti o doprave. Deti
dbali na bezpeènos, nenaráali jeden do druhého a ve¾kí pomáhali malým na motokárach.
Piatok bol pre deti urèite najväèím prekvapením, lebo ná
rozprávkový duch nechal pre
deti v materskej kole indície,
ktoré keï vylútia a splnia, nájdu poklad. Nadesiatovaní sme
sa vybrali do náho parku. Pri
h¾adaní pokladu nám pomohla
mapa okolia M a aj parku, ktorú sme si poèas predolých vy-

ulovených v revíroch obhospodarovaných podnikom Lesy SR,
. p.
Na druhý deò si úèastníci
odborného seminára prezreli
èasti po¾ovného revíru Ve¾ká
zvernica, Zubriu zvernicu a Malú
zvernicu. Súèasou odbornej
exkurzie bola tie prehliadka generaèných zvernièiek, ktoré slúia na rozmnoovanie kvalitnej
zveri urèenej na obèerstvovanie
krvi v topo¾èianskych zverniciach. Na záver podujatia bola
v Malej zvernici v lokalite iare
slávnostne odhalená pamätná
tabu¾a k 100. výroèiu vzniku
zverníc v Topo¾èiankach.
Text : Jozef abo,
Lesy SR OZ Topo¾èianky
chádzok spoloène zhotovili.
Cestou deti prekonávali rozlièné
prekáky, veï poklad si musia
zaslúi. Rados bola ve¾ká, keï
sme poklad objavili a rozdelili
sme si ho. Potom sme sa ete
stihli presunú na tadión, kde
sme pozorovali vzduné balóny.
Týdeò prekvapení sa skonèil úspene, deti mali ve¾a záitkov a teia sa ete na
Slávnostne vyraïovanie predkolákov koncom júna spojené
s programom, rozprávkovou záhradou a opekaèkou. Na kolákov, ktorí idú do koly, èaká ete Indiánska noc, kedy po veèerných hrách budú deti spa
v M v noci bez rodièov.
Na záver kolského roka sa
chceme poïakova hlavne
Obecnému úradu a vetkým jeho pracovníkom za podporu
a dobrú spoluprácu pri prevádzke M. Rovnako ïakujeme vetkým rodièom, ktorí nám s dôverou zverili svoje deti a zvlá tým,
ktorí rôznou formou podporili
chod M a spolu s nami pri akciách pripravovali pekné chvíle
deom. kôlkárom eláme príjemné preitie letných prázdnin
a krásne spomienky na detstvo
preité v naej materskej kole.
Kolektív M na Cintorínskej
ulici v Topo¾èiankach
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Z mimoriadneho neverejného Obecného zastupite¾stva konaného dòa 23. apríla 2007
Mimoriadne zastupite¾stvo
bolo zvolané pre nutnos operatívneho rozhodnutia v nasledovných veciach:
1. Oprava obecného fekálneho prívesu, ktorý bol pokodený a nefunkèný pre deformáciu podtlakom v dôsledku korózie vnútorných stien.
Poslanci odsúhlasili opravu
vo výke 80 tis. Sk zrealizova
z rezervného fondu.

2. Odpredaj obecného majetku - osobné motorové vozidlo koda Felícia spoloènosti
Porsche Inter Auto Slovakia
Nitra v hodnote 33.000,- Sk
a následne zakúpenie nového
osobného motorového vozidla
koda Fabia Combi od tej istej
spoloènosti v hodnote 382 083
Sk v dvoch splátkach. Staré vozidlo potrebovalo nutne opravu
karosérie a motora.

Poslanci odsúhlasili tieto
návrhy s pouitím financií z rezervného fondu.
Starosta obce referoval
v rôznom o dopracovaní technického rieenia odkanalizovania spodných bytoviek a Materskej kôlky na ul. SNP s pouitím malej èerpacej stanice.
Prednostovi OcÚ bolo uloené pripravi plán rekontrukcie chodníka na ul. Hlavná, vy-

zva majite¾ku cukrárne U
Koèiov odstráni terasu letného sedenia pred ich prevádzkou a zverejni platné VZN na
webstránke obce.
Starostovi obce poslanci
odporuèili vyvola jednanie
s vedením Lesného závodu
Topo¾èianky o monosti
zriadi obecné kompostovisko
v areáli lesnej kôlky.
Z uznesenia vypísal R. Kazík

Z verejného zasadnutia Obecného zastupite¾stva zo dòa 5. júna 2007
Po zahájení zastupite¾stva
a oficiálnych krokoch nasledoval bod kontrola uznesenia
z posledného zasadnutia, kde
starosta informoval o výsledku
konania komisie výstavby vo
veci chodníka na ul. Hlavná.
V bode informácie starostu o èinnosti odzneli:
- 23.4. bola uzavretá zmluva
o dotácii na výstavbu kanalizácie vo výke 5,8 mil. SK
- prebehli oslavy 50 rokov
druby Topo¾èianky - Litomìøice
- 30.4. bolo stavanie mája
v strede obce
- 1.5. zahájenie turistickej sezóny a Deò otvorených dverí
s mimoriadne ve¾kou návtevou
- 7.5. bolo kladenie vencov pri
príleitosti víazstva nad faizmom
- 13.5. v dome kultúry bol
program ku Dòu matiek
- 26.5. sa uskutoènili oslavy
125. výroèia zaloenia Dobrovo¾ného hasièského zboru
- 31.5. sa konala valná hromada Západoslovenskej vodárenskej spoloènosti, kde bol
starosta p. Mesko zvolený do
dozornej rady za zlatomoravecko
- 3.6. sa konala súa drustiev
Dobr. hasièského zboru
- odznela informácia o stave
prác na nájomných bytoch
a predpokladanej kolaudácii
v mesiaci júl
- boli vysprávkované komunikácie
- zaèiatok prác na èasti kanalizácie ul. itavanská a chodníka na ul. Hlavnej
- bol vykonaný postrek stromov pagatana konského
proti kodcovi ploskáèikovi
- vykonal sa odborný rez stromov na miestnom cintoríne
- z pripravovaných akcií bude
v najbliej dobe odovzdané
multifunkèné ihrisko v areáli
Z, rekontrukcia vozovky na
ul. ikaveckej, nákup 220 ks
nových stolièiek do domu

kultúry, výmena autobusových zastávok, jednanie
s rozvodnými sieami o monosti umiestnenia elektrických sietí v irom strede obce do zeme.
V nasledujúcom bode
predniesol hlavný kontrolór
obce Ing. B. Pavkov správu
o plnení rozpoètu obce za prvé tri mesiace 2007. Kontatoval, e príjmy boli 9,530 mil.
Sk a výdavky 7,253 mil. Sk, èo
je priaznivý stav plnenia rozpoètu.
Poslanci vzali správu na vedomie a v nasledujúcom bode
odsúhlasili zvýenie rozpoètu
obce na strane príjmov a výdajov o sumy 5,8 mil. - dotácia
a 150 tis. výber stoèného za júl,
tak e sa rozpoèet upravil na
56,921 mil.
Ïalej poslanci vzali na vedomie správy nezávislého úètovného auditu v obci a v základnej kole.
Následne sa venovali poslanci
- podrobne rekontrukcii chodníka na ulici Hlavnej a odsúhlasili jeho realizáciu v hodnote 630 tis. Sk
- odsúhlasili
rekontrukciu
detského ihriska v parku
v hodnote 40 tis. Sk
Ïalej bol odsúhlasený ná-

vrh urèenia sobáneho dòa na
sobotu a schválené poskytovanie jedálenských kupónov aj
pre funkciu starostu.
V iadostiach sa prerokovali nasledovné písomné poiadavky:
- D. Blakèoriová - odsúhlasený
prenájom zmrzlinového stánku na rok 2007 za 10 tis. Sk
- TJ Tatran - iados na urýchlené poskytnutie prostriedkov na opravu strechy - postúpené príslunej komisii na
posúdenie
- P. Valkoviè - odkúpenie 29 m2
obecného majetku - postúpené prísl. komisii na posúdenie
V bode interpelácií poslancov odzneli:
- Ing. Beòová - poiadavka na
rozhodnutie o prevádzkovaní
kina
- Ing. Siklienka - poiadavka
na ïalie bezpeènostné
opatrenia pre kolákov poèas trvania rekontrukcie
chodníka na ul. Hlavná
- JUDr. Gräffová - zabezpeèi
výrobu a predaj upomienkových predmetov s motiváciou
Topo¾èianok pre predaj návtevníkom
- Ing. Kazík poiadal príslunú
komisiu o vypracovanie koncepcie rozvoja portu v obci

Váení spoluobèania,

V bode rôzne vystúpili:
- p. Pavková - riadite¾ka materskej kôlky so zhodnotením
bohatej a zaujímavej èinnosti
poèas kolského roka a o plánoch na budúci rok
- p. ebeòa - upozornil na zápach z kanalizácie na ul. SNP,
poiadal poslancov o lepiu
spoluprácu pri podnetoch od
obèanov, poukázal na potrebu lepieho oznaèenia ulíc
smerovými tabu¾ami
- p. Augustínová upozornila na
zlý stav odtokového ¾abu pri
ulici Hlavná - Pod Hájom,
upozornila na nebezpeèné
stromy v parku, zlý stav objektu - mlyn a na únik vody
v parku
- p. Kazíková poiadala o upozornenie správcu parku na
neudriavané kríky, ktoré obmedzujú pohyb na chodníkoch
- Ing. Siklienka - vyjadril svoje
poznatky ku objektu mlyn
ako ku chránenej kultúrnej
pamiatke - vyslovil sa za prehodnotenie realizácie rekontrukcie stredu obce, ku ktorému má výhrady
V poslednom bode bolo
schválené uznesenie.
Z poznámok zapísal:
R. Kazík

obec, ako správca pohrebiska v naej obci, upozoròuje pozostalých, aby sa pri úmrtí svojich blízkych, ete pred pohrebom, dostavili na obecný úrad a poskytli údaje o zosnulom, ktoré sú potrebné k vedeniu evidencie pohrebiska a zároveò sa dohodli so správcom na mieste pochovania svojho blízkeho. Táto povinnos vyplýva z ustanovení zákona è. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a následne
z Prevádzkového poriadku pohrebiska Obce Topo¾èianky.
Èinnosti spojené s výkopovými prácami a samotným pochovávaním zabezpeèuje na naom pohrebisku pohrebná sluba RETURN - Pohrebníctvo, Hlavná 101 Topo¾èianky, s ktorou má obec uzatvorenú dohodu o vykonávaní týchto èinností. Za poskytnutie priestorov domu smútku sa platí obci
finanèná èiastka pod¾a cenníka, ktorý je prílohou prevádzkového poriadku.
Zároveò upozoròujeme obèanov, e na pohrebisku naej obce sa môu vykonáva èinnosti len
so súhlasom obce. Vstup firiem zabezpeèujúcich kamenárske, stavebné alebo iné práce je moný
na pohrebisko len so súhlasom jeho správcu.
Zriadenie nového hrobu alebo hrobky sa môe realizova len po predchádzajúcom súhlase správy pohrebiska. Výkopové práce môe zabezpeèova len pohrebná sluba, s ktorou má obec podpísanú dohodu.
Nedodranie ustanovení prevádzkového poriadku bude obec riei ako priestupok v zmysle platného zákona.
Správa pohrebiska
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Medzinárodný deò detí v Topo¾èiankach
Medzinárodný deò detí sme
si v Topo¾èiankach pripomenuli
nieko¾kokrát.
Zaèali sme u naich najmeních kôlkárikov z obidvoch materských kôlok, ktorých sme pozvali, aby nám svojimi milými a pestrými kresbami
na asfalt priblíili svoj detský farebný svet. Detièky sa snaili
a o ma¾ú chví¾ku priestory pred
DKS boli poma¾ované od výmyslu sveta rôznymi postavièkami, domèekami, stromèekami
a hlavne slnieèko nechýbalo na
iadnom obrázku. Nakoniec sa
detièky osvieili malinovkou,
ktorú sme pre ne pripravili a za
snaivos si odniesli so sebou
aj sladkú odmenu. Týmto sa
vak deò detí pre kôlkárov
a prvý stupeò iakov Z ete
neskonèil. V stredu 30. mája
spoloène privítali v priestoroch
ve¾kej sály kultúrneho domu kúzelníka menom Èivolahim, ktorý vykúzlil na tvárach detí
úsmev, rados a prekvapenie.
A ako sa na ozajstného kúzelníka patrí, nechýbal ani zajaèik,
holúbok a pestré atky vyèarované z klobúka kúzelníka.
V piatok 1. júna 2007 oila
dostihová dráha Národného
rebèína v Topo¾èiankach veselým davotom detí zo Základnej
koly v Topo¾èiankach, a tie aj
detí, ktoré sem prili v sprievode svojich mamièiek, aby si pri
príleitosti
Medzinárodného
dòa detí vychutnali tento deò
plný prekvapení a portových

aktivít spestrený letom a poh¾adom z teplovzduného balóna.
Pri vstupe na dostihovú dráhu obdrala kadá zo sedemnástich tried naej základnej
koly preukaz súaiaceho
drustva, na ktorom boli vypísané jednotlivé stanoviská.
A tak drustvá èerenièiek,
limetiek, pomaranèov, jahôdok
èi citrónikov usilovne prechádzali stanoviskami, ku ktorým
patrili : ahanie lanom, cestièka
z novín - tafeta, skladanie
ukrytých prísloví a porekadiel,
stre¾ba na bránku, zostrojovanie lietajúceho minibalóna
a klokanie preteky vo vreci - tafeta.
Poèas presunov a prekonávania súaných disciplín sa deti mohli obèerstvi v stánku
s malinovkou, alebo sa povozi
na koèi v dvojzáprahu.
Vyvrcholením celého podujatia pre kadého odváneho
jednotlivca boli ukotvené vyhliadkové lety na teplovzduných balónoch. Tu sa postupne
vystriedali vetky deti, ktoré nastupovali do prútených koov
balóna a vzniesli sa do výky .
Deti si so sebou odniesli okrem
nezabudnute¾ného pocitu aj
Pamätný list vzduchoplavca,
potvrdený ozdobnou peèiatkou
spoloènosti Para - Balloon Air
Trenèín, ktorá vyhliadkové lety
zabezpeèila.
Touto cestou chceme poïakova vetkým doleuvedeným
organizáciám, ktoré sa podie¾a-

Rozpoviem ti rozprávku
Tak znie názov súae, ktorú OcÚ - oddelenie kultúry,
v spolupráci s MO MS opä
usporiadalo. Bolo to jubilejné
stretnutie iakov 5. roèníkov zo
Z Topo¾èianky a prizvaných
kôl z blízkeho okolia. Preèo je
jubilejné ? Konalo sa u po desiaty raz.
Prvýkrát v roku 1997 a po-

sledný raz tohto roku - 22. mája 2007. Súa sa nekonala iba
v roku 2000. Je to teda tradícia,
ktorou sa nemôe pochváli
iadna obec v okrese Zlaté
Moravce. Vystriedalo sa mnoho
iakov, vyrozprávalo ve¾a rozprávok. Prví úèastníci dnes majú vye dvadsa rokov. Kto súail tohto roku? Celkove sa zú-

foto: P. Èepèek, Bestfoto

li na podujatí pre vye 400 detí
k MDD.
Hlavný sponzor podujatia:
ÚRAD
NITRIANSKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.
Ostatní sponzori podujatia:
Obecný úrad Topo¾èianky,
RR pri Základnej kole Topo¾-

èianky, OcÚ Hostie, OcÚ Lovce, OcÚ ikava.
Spoluorganizátori podujatia:
OcÚ Topo¾èianky, Z
Topo¾èianky, Národný rebèín
Topo¾èianky, Para - Balloon
Air Trenèín.
-kultúra-

èastnilo 5 kôl a porota ocenila
nasledovných iakov.
I.miesto - ANETA MIKOLAJÈÍKOVÁ - Z Mojmírova Zlaté Moravce. II.miesto LUKÁ ÚTOR - Z Topo¾èianky.
III.miesto SLÁVKA HOMOLOVÁ - Z Tesárske Mlyòany
Cenu MO MS v Topo¾èiankach získala Zuzana Orolínová
zo Z Topo¾èianky.
Cenu za úèas - MATEJ

BIELY - Z Jed¾ové Kosto¾any a
MATEJ TRUBAN - Z Cirkevná
- Zlaté Moravce
Nu i takýmto spôsobom sa
odha¾ujú a podporujú talenty.
Ceny súaiacim u tradiène
ude¾oval OcÚ a MO MS
v Topo¾èiankach. iakom sa dostali do rúk vzácne knihy plné
krásnych rozprávok, v ktorých
víazí dobro nad zlom.
A. Lukáèová

Pozvánka na odber krvi

Úèastníci súae Rozpoviem Ti rozprávku.

Miestny spolok Slovenského Èerveného kría Topo¾èianky
chce pozva vetkých darcov krvi i nedarcov na hromadný odber
krvi, ktorý sa bude kona v Topo¾èiankach dòa 23. augusta 2007
v dome kultúry a sluieb.
Po minuloroènej úspenej akcii chceme opä usporiada takéto stretnutie aktívnych darcov a zároveò pozva vetkých tých,
ktorí h¾adajú troku odvahy a povzbudenia pre takýto odvány
a nekoneène humánny krok. Darcom krvi sa môe sta kadý zdravý èlovek od 18 do 60 rokov. Nemusí by iba obèan Topo¾èianok.
Veèer pred odberom by darca nemal konzumova mastné
a aké jedlá a ráno na odber treba prís nalaèno.
Teíme sa na Vás. Priveïte aj svojich priate¾ov a známych
a pomôte tak zachráni ïalí ¾udský ivot.
MS SÈK Topo¾èianky
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Sen sa premenil na skutoènos
Znie to neuverite¾ne, ale bolo to tak. Neuplynulo ani 12 hodín od skonèenia kvalifikaèného zápasu pre Euro 2008 naej
futbalovej reprezentácie v nemeckom Hamburgu a jej hlavný tréner, ná rodák Ján Kocian
spolu s rodinou zavítal do naej
koly. Presne 7. júna v dopoludòajích hodinách preívali
radostnú udalos najmä iaci
koly spolu s uèite¾mi ako aj obèanmi obce pri oficiálnom otvorení viacúèelového ihriska.
Symbolickú stuhu prestrihol
a slávnostný výkop mal Ján
Kocian - futbalista roka ÈSFR
za rok 1990, 26 - násobný reprezentant Slovenska, úèastník
MS 1990 v Taliansku a terají
tréner slovenskej futbalovej reprezentácie.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky sa o kultúrny program
postarali iaci Z svojím taneèno - pohybovým vystúpením.
Nechýbali ani hlavní sponzori,
ktorí sa svojím financovaním
podie¾ali na stavbe ihriska. Za
firmu Agrostyro s.r.o. Zlaté
Moravce riadite¾ Ing. tefan
Bogyo - hlavný sponzor, za firmu ViOn Zlaté Moravce prezident FK Karol kula a Ján
Trubinský, za firmu Funny Sport
Nitra Ing. ajdák. Obec
Topo¾èianky - zriaïovate¾a koly zastupoval starosta p. Juraj
Mesko a Mgr. Ladislav usták,
pracovník kolského úradu pre
obvod Topo¾èianky. Ministerstvo kolstva SR malo svoje zastúpenie v osobe prednostu
KÚ v Nitre PaedDr. Vladimíra

foto: P. Èepèek, Bestfoto

Ïugu a Mgr. Jozefa Moravèíka.
Poïakovanie patrí aj firmám
Mimi Zlaté Moravce, Geo - technik - Consulting s.r.o. Bratislava
a Rade rodièov pri Z
Topo¾èianky.
Vetci prítomní skontatovali, e vybudované komfortné
a moderné dielo bude obrovským prínosom pre rozvoj portu a upevòovaní zdravia detí
a mládee v obci.

Závereèné slová pri oficiálnom otvorení ihriska patrili
Jánovi Kocianovi, ktorý sa nám
zdôveril so svojimi pocitmi
a dojmami z vystúpenia naej
futbalovej reprezentácie proti
tretiemu mustvu sveta z posledného svetového ampionátu vo futbale.
Mgr. Jozef Barát,
riadite¾ Z Topo¾èianky

Oznam Obecnej kninice Topo¾èianky

foto: P. Èepèek, Bestfoto

Preh¾ad poèasia
za apríl - máj 2007

Apríl
Máj

teplota zráky
11,9 °C 0,0 mm
17,7 °C 58,7 mm

Po¾nohospodári a záhradkári z jarných zráok rados
nemali. Veï od 23. marca do 4.
mája padlo len nieko¾ko kva-

piek, èo sa prakticky nedalo
odmera. Za ostatných 20 rokov sa v naom regióne vyskytli dva bezzrákové mesiace. Bol to mesiac február roku
1998 a tohoroèný apríl.
Matú abík

Program kina Národný dom
JÚN 2007
1. júl NE o 16.00 hod. Artur
a Minimojovia. Animovaný film
pre deti / dabing.
7. - 8. júl SO-NE o 19.00 hod.
Taxi 4. Úspená komédia, policajt a taxikár v boji proti zloèinu.
14. - 15. júl SO-NE o 19.00 hod.
Krá¾ovná. Tragická smr princeznej Diany v inom svetle.
21. - 22. júl SO-NE o 17.00 hod.
Prázdniny p. Beana. R. Atkin-

son v ïalom humornom filme.
28. - 29. júl SO-NE o 17.00 hod.
rek 3

AUGUST 2007
4. - 5. august SO-NE o 19.00
hod. Noc v múzeu. dobrodruná komédia
11. - 12. august SO-NE o 17.00
hod. Charlotina pavuèinka.
film pre deti i dospelých

Obecná kninica v Topo¾èiankach oznamuje svojim èitate¾om, e v období letných prázdnin bude zatvorená poèas 4 týdòov. Presný dátum bude èitate¾om oznámený prostredníctvom
obecného rozhlasu. Kninica bude mimo prevádzky z dôvodu
rekontrukcie kninice, inventarizácie kninice a súbene s inventarizáciou sa bude vykonáva aj elektronická evidencia kníh
títkami z dôvodu elektronického spracovávania kniných výpoièiek. Zároveò sa bude intalova verejný internet, ktorý bude
bezplatne poskytovaný èlenom, ale i neèlenom obecnej kninice. Preto prosíme èitate¾ov, ktorí si vypoièali knihy v rokoch
2005 - 2006 a do marca v tomto roku, aby ich priniesli do obecnej kninice do konca júna 2007, za èo vopred ïakujeme.
- kninica -

Nahliadli sme do matriky
od 10. marca do 10. júna 2007

Narodili sa:
Natália Jaová, rodièia Jaroslav a Alena Jaoví, Mlynská 44
Natália Uhrecká , rodièia Marian a Viera Uhreckí, itavanská 29
Timea Farnerová, rodièia Tibor a ¼ubica Farneroví, Machulinská 9
Sobá uzatvorili:
Peter Gajdo a Viera Petrovièová - 19. máj 2007
Jaroslav Pecho a Michaela Laktiová - 9.jún 2007
tefan Holeèka a MUDr. Zuzana Farkaová - 9.jún 2007
Opustili nás:
Mária Kabátová, Hlavná 57, zomr. 18.4.2007 - 87 roèná
Barbora Horòáková, Machulinská 15, zomr. 23.4.2007 - 83 roèná
Július Jurík, Parková 6, zomr. 26.4.2007 - 76 roèný
Bohuslav arnovièan, Hlavná 279, zomr. 13.5.2007 - 65 roèný
Vojtech Lysák, portová 24, zomr. 17.5.2007 - 74 roèný
Michal Pauloviè, SNP 5, zomr. 6.6.2007 - 86 roèný
- spracované z podkladov matriky -
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