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Medzinárodné
sochárske
sympózium
So-Cha 2004
V dòoch 20. júna - 4. júla
2004 prebiehalo v naej obci
medzinárodné sochárske symoózium pod názvom So - Cha
2004, na ktorom sa zúèastnilo
sedem sochárov: z Junej
Kórey, Gruzínska, Izraela, panielska a traja sochári zo
Slovenka. Ako sme si mali monos vimnú, diela týchto sochárov sú umiestnené v priestoroch obce Topo¾èianky, kde
nám krá¾ujú nae prostredie.
-redakciaPred jazdiaròou N sú umiestnené niektoré zo sôch Z vesmíru od Kang Dae Chul - Juná
Kórea a "Premena" od Igora Browna z Izraela. Vetky ostatné sochy si môete pozrie aj na
www.topolcianky.sk.

Výmena duchovných pastierov v Topo¾èiankach
Prázdninové mesiace r. 2004 boli obdobím, kedy
v Topo¾èiankach dolo k výmene duchovenstva. K 1.júlu 2004
po roku pôsobenia u nás odiiel p. kaplán Pavol Ïuri. Na jeho miesto Biskupským úradom v Trnave bol delegovaný
p.kaplán Pavol Fábry, rodák zo Zemianskych Kostolian. Prvý
august 2004 bol dòom, kedy po 42 rokoch poehnaného pôsobenia v Topo¾èiankach odchádzal do dôchodku vdp. kanonik Emil Scheimer.
Jeho post - správcu fary
prebral p.farár Anton Iold, rodák z obce Rybník okr. Levice.
Týmto významným udalostiam
boli venované dve nedele. Na
slávnostnej sv. omi 1.augusta
sme privítali p. farára A. Iolda
a 8. augusta na sv. omi sme
poïakovali vdp. kanonikovi E.
Scheimerovi za jeho celoivotné dielo. Popri slávnostných
bohoslubách odzneli príleitostné príhovory. Za farské spoloèenstvo nových duchovných
privítala p. Anna Lukáèová.
Taktie poïakovala p. kanonikovi za jeho blahodárne úèinkovanie medzi viacerými gene-

ráciami veriacich naej obce.
Význam týchto historických
chví¾ pre nae farské spoloèenstvo umocnil svojou prítomnosou J. E. p.biskup Jozef Zlatòanský svojimi hodnotnými príhovormi. K obom duchovným
správcom - odchádzajúcemu
i nastupujúcemu sa prihovoril
tie starosta obce p. Juraj
Mesko.
Kanonikovi sa za lásku
a spoluprácu poïakoval detský
spevácky súbor KATARÍNKA.
Mládeníci sa poïakovali 7. augusta na mládeníckej sv. omi.
Naa dychovka PODHRUOVAN vïaènos vyjadrila úèin-

kovaním na sv. omi 8. augusta
a popoludní koncertom na fare.
Tam sa pripojil aj folklórny súbor
Topo¾nica. Za priate¾ské kontakty p. kanonikovi sa prili poïakova veriaci - krojovaný spevokol
z Hronského Beòadika.
Kanonik sa vo svojom príhovore poïakoval veriacim, organistovi Jánovi Valábkovi,
speváckym súborom, dychovej
hudbe, ïalej vetkým, ktorí za
jeho pôsobenia s ním spolupracovali, starali sa o kostol, budovali a skrá¾ovali celý areál okolo kostola.
Slávnostný kolorit obom nevedným nede¾ným svätým
omiam dodali nae eny
a dievèatá, ktoré boli ochotné
obliec sa do krojov, napiec koláèe a s úsmevom ich po bohoslubách rozda. Záverom treba
poïakova vetkým obèanom,
ktorí prispeli k dôstojnému priebehu týchto výnimoèných udaAnna Lukáèová
lostí.

29. augusta 2004 si pripomíname 60. výroèie vypuknutia
Slovenského národného povstania. Uctime si preto tento
deò tichou spomienkou na tých, ktorí za nau slobodu poloili svoje ivoty.

Bankomat
v Topo¾èiankach
Váení spoluobèania, chcel
by som Vás informova prostredníctvom tohoto èlánku
o
monosti
bankomatu
v Topo¾èiankach. V mesiaci jún
t.r. som listom poiadal vedenie
Slovenskej sporite¾ne v Bratislave o intaláciu bankomatu
v naej obci. V liste som uviedol vetky podstatné dôvody,
preèo by mal by bankomat
v Topo¾èiankach intalovaný
(tátne podniky, súkromné
spoloènosti, cestovný ruch
a iné). Slovenská sporite¾òa na
môj list zareagovala a delegovala na rokovanie regionálnu
zástupkyòu z Nitry p. Braunovú
a vedúcu poboèky v Zl.
Moravciach p. Tulovú, ktorých
úlohou bolo preveri vetky dôvody, ktoré som uviedol v liste.
Rokovanie bolo úspené a obidve zástupkyne Slovenskej
sporite¾ne intaláciu bankomatu v Topo¾èiankach doporuèili.
Dòa 31. 8. 2004 sa ete uskutoèní rokovanie s regionálnou
riadite¾kou Slovenskej sporite¾ne z Nitry, na ktorom by sme
chceli nau poiadavku úspene zavài. Intalácia bankomatu nie je lacná záleitos (náklady asi 2-3 mil. Sk), preto to¾ko
rokovaní zo strany Slovenskej
sporite¾ne. Verím, e po tomto
rokovaní, budeme môc skontatova, e intalácia bankomatu
bude
zrealizovaná
Slovenskou sporite¾nou v èo
najkratom èase.
Juraj Mesko, starosta obce
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Na prahu nového kolského roku
V úvode môjho príspevku chcem poïakova Mgr. Jane abovej, ktorá bola v predchádzajúcich piatich rokoch (19992004) riadite¾kou Z Topo¾èianky. Ako nový riadite¾ chcem
nadviaza na doterajie úspechy koly a v niektorých oblastiach dosiahnú aj lepie výsledky.
Som bývalým iakom tejto
koly, rodákom a obyvate¾om
Topo¾èianok, poznám históriu
a tradície koly, jej premeny,
úspechy a dosiahnuté výsledky. Mojím osobným predsavzatím je práca v prospech koly,
v prospech obce k spokojnosti
iakov, rodièov, spolupracovníkov a mojich nadriadených.
Som si vedomý, e sám by som
ve¾a nedosiahol, preto sa spolieham na celý uèite¾ský zbor,
správnych zamestnancov koly, radu koly, radu rodièov
a oèakávam pomoc a dobré rady aj od samotných rodièov.
Naa kola je plneorganizovaná s právnou subjektivitou.
Poskytuje výuèbu cudzích jazykov ANJ, NEJ ( v 1. a 2. roèníku
ako
nepovinný
predmet).
Zameranie koly nie je vyhradené a pecifikované, skôr ide
o vestranný zámer s orientáciou na kadú oblas výchovy
a vzdelávania. V kolskom roku
2004/2005 je zapísaných 437
iakov rozdelených do 17 tried.
Na prvom stupni sú 4 triedy, na
druhom stupni je 13 tried a budú pracova 2 oddelenia kolského klubu detí ( pod¾a poètu
iakov). V kole je 29 pedagog.
pracovníkov a 11 správnych zamestnancov. Celý tento kolektív
sa podie¾a na výchove a vzdelávaní iakov, kadý svojím spôsobom. Vyuèuje sa v 2 budovách - na Litomìøickej ulici a na
ulici Cintorínskej. Stará tzv. horná kola prela v minulých rokoch ve¾kou rekontrukciou. Na
prelome rokov 2002/2003 bola
splynofikovaná. z toho dôvodu
musela by jedna trieda prerobená na malú plynovú kotolòu
a zároveò sa vybudovalo moderné sociálne zariadenie, ktoré môe dolná kola závidie.
Koncom roku 2003 bola budova tejto koly napojená na
miestnu kanalizáciu v obci.
V nastávajúcom kolskom roku
sa v hornej kole budú uèi iaci 1. - 3. roèníka v tyroch klasických triedach. Jedna slúi pri
delení iakov. V dolnej kole na
Litomìøickej ulici sa cez prázdniny dokonèili práce na rekontrukcii strechy starej budovy
v hodnote 588 tisíc Sk. Od novembra 2003 sa robila výmena
podlahy v telocvièni v hodnote
cca 650 tisíc Sk (podrobne na

ïalej strane). Dúfam, e ïaliu
novinku si vimnú vetci iaci,
zamestnanci i rodièia u pri prvej návteve koly v novom k.
roku.
Chcel by som, aby bola kola otvorená rodièom ako i irokej verejnosti. Zameriame sa na
dôkladnú prípravu iakov potrebnými teoretickými vedomosami a praktickými zruènosami pre úspené zvládnutie prijímacích pohovorov na
stredné koly. Je potrebné vytvori pozitívny vzah uèite¾a
a iaka. V tomto vzahu nesmie
dominova nadradenos a moc
uèite¾a, ale vzájomné partnerské vzahy s vysokou mierou
úcty k iakom. Vies iaka k vyjadrovaniu názorov, postojov
k veciam a javom, uèi iaka
k tolerancii voèi iným, vytvára
priestor pre nápaditos, podporova samostatnos. Zbavenie
iaka strachu z chýb a omylov,
humánny prístup, to nie je trestanie za chyby, ale ich analýza
a h¾adanie ciest na ich odstránenie. Budeme podporova talentovaných iakov, ale nesmieme zabúda ani na iakov so
slabím prospechom, èastejie
ich povzbudzova, kladne hodnoti aj ten najmení pokrok,
pestova v nich vieru vo vlastné
sily a schopnosti. To sú moje
zámery v oblasti postavenia
a profilácie naej koly.
Rodièov bude najviac zaujíma
výchovno-vzdelávacia úroveò
koly a jej napredovanie. Na základe analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu môem kontatova, e kola má èo zlepova v niektých predmetoch.
Ide predovetkým o fyziku, nemecký a anglický jazyk, ale aj
v iných predmetoch. Nedostatky treba riei kvalitnými vyuèujúcimi uvedených predmetov,
predovetkým je potrebné
zlepi jazykové znalosti v nemeckom a anglickom jazyku,
èo je v dnenej dobe prioritné.
Bude potrebné pokraèova
v dobrých výsledkoch slovenského jazyka, matematiky, chémie a ïalích predmetov.
V oblasti záujmovej èinnosti sa v tomto k. roku bude
uplatòova zákon 597/2003
z.Z., ktorý hovorí o vzdelávacích poukazoch. Prostredníctvom týchto poukazov získa

kola na iaka finanèný príspevok, ktorý sa pouije na skvalitnenie záujmovej èinnosti iakov
v rôznych oblastiach. Na naej
kole by sme chceli zaèa odstraòova negramotnos mnohých iakov pri práci s poèítaèom. U pokroèilých by sme
chceli ich zruènosti v informaèno-komunikaèných technológiách vylepova.
V oblasti telesnej výchovy
a portu treba vychádza z podmienok a tradícií, ktoré sú na
kole. Je to predovetkým beecké lyovanie, v minulosti
mala kola dvakrát majstrov
Slovenska v kategórií starích
iaèok a iakov a dosiahla
v tomto porte aj ïalie vynikajúce výsledky. Avak prírodné
podmienky pre tento port sa
u nás zhorujú, preto budeme
nadväzova na dobré umiestnenie naich iakov aj v portovej
stre¾be a v orientaènom behu.
Chceme skvalitni spoluprácu
s miestnou telovýchovnou jednotou hlavne v zameraní na futbal. K tomuto portu chceme
pritiahnú viac chlapcov u
v mladom veku a aspoò èiastoène tým zastavi úpadok tohoto najpopulárnejieho portu
v obci. Plánujeme rozvíja aj iné

druhy pohybových aktivít, z ktorých najväèí dopyt je na tenis.
Prehodnoti 47 roènú spoluprácu s 1.Z v Litomìøiciach
a h¾ada nové modernejie cesty na skvalitnenie týchto priate¾ských vzahov. Východisko vidím v komunikácii iakov prostredníctvom internetu. Do
naej koly dochádzajú aj iaci
z obcí Hostie, Lovce, ikava.
Rodièom týchto iakov sa prepláca cestovné zo tátneho rozpoètu. iakom, ktorí pochádzajú z rodín v hmotnej núdzi je
moné poskytnú dotáciu na
stravu a dotáciu na kolské potreby. kola bude úzko spolupracova s miestnou samosprávou, s firmami a jednotlivými
organizáciami v obci. S bývalými úspenými iakmi, predstavite¾mi obce a firiem pripravíme
stretnutia iakov prostredníctvom besied v rámci kolskej
talkshow.Naznaèil som iba niektoré podnety pre èinnos koly v tomto a v budúcich k. rokoch. Nespomenul som vetky
oblasti, problémy a budúce
perspektívne úlohy. Nau prácu
v kole chceme zlepova, budem sa snai vytvori dobrý
a stmelený pracovný kolektív
koly, s ktorým budem spoloène plni vytýèené úlohy.
Mgr. Jozef Barát
riadite¾ Z Topo¾èianky

Kríe v Topo¾èiankach
Z ktorejko¾vek strany vstúpime do naej obce nájdeme
na danej ulici alebo na najbliej kriovatke postavený krí.
Keï prichádzame od Zlatých
Moraviec, uvidíme po ¾avej strane pri moste ponad Hostiansky
potok Budárov krí. Pôvodne
stál pred starou kolou v blízkosti kostola. Po zruení koly
bol umiestnený na dolný koniec obce.
Keï prichádzame od ikavy, uvidíme na kriovatke postavený nový drevený krí - vysvätený v júni t. r. Je náhradou
za pôvodný krí, ktorý pod¾ahol
zubu èasu.
Prichádzajúci od Skýcova u
od èias, keï konèila druhá svetová vojna vstupovali do naej obce popri kamennom Hrukovom kríi z roku 1898. Dnes je
tento krí u hlboko v obci.
Prichádzajúcich
od
Machuliniec a z Hostia vítal
Beòov krí na kriovatke pri
sútoku potokov Hostiansky
a Leve. Dnes je premiestnený.
Postavený je v predzáhradke
neb. p. Benkovej na zaèiatku
ulice Lipová.

Na ulici Pod hájom je krí,
ktorý pôvodne stál na nádvorí
u spomínanej starej koly. Po
zruení koly bol uloený do
starej márnice (stála pod lipou).
P. Karol Orolín so súhlasom p.
kan. E. Scheimera dal krí zretaurova a osadil ho pri lese,
vlastne opä pri vstupe do obce.
V areáli okolo kostola na
cintoríne sú nasledovné kríe:
Na vrchole Kalvárie stojí
krí, ktorý znázoròuje ukriovanie Jeia Krista po jeho stranách sú kríe, kde boli vyviazaní zloèinci - lotri. Ïalej je to krí
pred kaplnkou sv. Anny z r.
1871. Pod lipou pri kostole je
kamenný krí z r. 1805. V minulosti sa tu konávali slávnostné
bohosluby a najmä na pú.
Posledný je misijný krí, kde
sa upevòujú záznamy o konaní
misií v obci. Súèasný krí je z r.
1998, kedy sa po dlhom èase
konali misie. Nahradil pôvodný
krí z r. 1883.
Ete sú kríe v chotári, v lesoch a najnovie pozdå ciest,
ktoré pripomínajú tragické udalosti - neastia v minulosti i súèasnosti.
Frantiek Beòu
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Opýtali sme sa za vás.
Pod¾a nového systému sa bude
12-mesaèné fakturaèné obdobie u jednotlivých odberate¾ov
zaèína
a konèi v rôznych termínoch. Ide o takzvanú cyklickú
fakturáciu. SPP má Slovensko
rozdelené do 11 lokalít. V rámci nich plynári v priebehu roka
kadý mesiac odèítajú jednu
dvanástinu zákazníkov kadej
lokality. Fakturácia bude potom
vdy za 12 mesiacov. Len pri
nábehu v tomto roku bude obdobie fakturácie od 1. apríla po
nový odpoèet. Pre ná obvod
Topo¾èianky pod¾a informácie
zo strediska Nitra bude nový

odpoèet uskutoènený v cykle 9
od 12.8. do12.9.2004. Roèné
odpoèty budú vykonáva len
pracovníci SPP. V budúcnosti
sa uvauje aj s prevodom na
samoodpoèty, pri ktorých zákazníci nahlasujú stav plynomerov. Podobný systém od januára ako prvý na Slovensku
zaviedol dodávate¾ elektriny Západoslovenská energetika.
Spoloènos navrhla zákazníkovi predpokladaný stav elektromera a nechala na neho, èi cez
korepondenèný lístok tento
návrh zmení. Firma pritom má
právo vykona námatkovo kontrolu. S takýmto systémom odpoètu rátajú v budúcnosti aj
plynári. Nám ostáva len veri, e
ceny energií sa nebudú dramaticky meni.
-RR-

TYRO spol. s r.o. Zl.Moravce
pomohla dodaním polybetónu, ktorý sa striekal pod a medzi nosnú hranolovú kontrukciu.
Ïalie firmy, ktoré sa
sponzorsky podielali na dodávkach materiálu boli : DREVOPRIM Slovakia, spol. s r.o.
Topo¾èianky- smrekové prírezy na palubovku, PRUNUS
MK spol. s r.o. Lovce - bukové prírezy na výrobu parkiet,
MIMI Zl. Moravce - obkladový
a tmelový materiál, molitan,
MADERAS Topo¾èianky - opravy chladiarenskej techniky.
Finanène prispeli OcÚ
Topo¾èianky, obecné úrady
spádových obcí, ktorých iaci
chodia do naej koly - ikava, Lovce, Hostie, Gazdovský
hostinec,
K.O.Fruits
Topo¾èianky a Rada rodièov
pri Z. Nespoèetné mnostvo
hodín odpracovali ochotní rodièia iakov vo svojom vo¾-

nom èase a poèas sobôt.
Nedá mi nespomenú pomoc
iakov koly pri èistení parkiet
v rámci hodín technickej a telesnej výchovy.
Osobitne by som chcel
spomenú iakov 9. roèníka,
ktorí napriek kontatovaniu, e
si u na novej palubovke nezahrajú svoju ob¾úbenú portovú
hru boli ochotní poctivo a svedomito pomáha pri prácach
v telocvièni.
Na záver by som chcel
poïakova vetkým sponzorom, obecným úradom,
rodièom, pracovníkom koly a iakom, ktorí sa akouko¾vek mierou podielali na
realizácii tejto nároènej rekontrukcie palubovky v telocvièni. Bez ich pomoci,
ochoty, obetavosti by sa
tento projekt nedal zrealizova, preto im vyslovujem
vrelé ïakujem.
Mgr. Jozef Barát

- Júl
20,2 °C
Zvlátnosou je, e táto aprílová teplota je najniia v porovnaní s aprílovými teplotami za
roky 1986-2003 naopak, májová teplota je v porovnaní s rokom 2003 niia o 3,5°C.

Vodné zráky boli:
- apríl 34,6 mm t.j.. 34,6 l na m2
- máj 54,0 mm
- jún 114,6 mm
- júl 14,1 mm
Júlové zráky sú najniie od
roku 1986.
M. abík

SPP bude ete raz úètova spotrebu plynu.
V júli sme zaregistrovali
v médiách správy o novom systéme úètovania spotreby plynu
pre domácnosti. Keïe na tento úèel plynie nemalý podiel
z nákladov na bývanie v rodinných domoch, zistili sme nieko¾ko informácií zo zdrojov SITA a priamo z SPP.
Po tradiènom marcovom
odpoète spotreby plynu a fakturácii pristupuje SPP opä
k novému odpoètu. Dôvodom
je zavádzanie nového spôsobu
poèítania spotreby a následnej
fakturácie. Vetky domácnosti
mali doteraz fakturaèné obdobie od 1. apríla do 31. marca.

Palubovka
v telocvièni
je hotová !

Toto radostné kontatovanie môem vyslovi po 10 mesiacoch akej a namáhavej
práce v priestoroch telocviène naej základnej koly.
Vïaka finanènej a materiálnej pomoci sponzorov, nadení a obetavosti rodièov, starých rodièov, pracovníkov
koly a iakov sa zaèiatkom
nového k. roku 2004/2005
hodiny telesnej výchovy vrátia do síce starej ale nanovo
zrekontruovanej palubovky
v telocvièni. Finanèné krytie rekontrukcie bolo hradené èiastoène z prostriedkov
ministerstva kolstva SR projektom  Vráme port do
kôl - 200 000 Sk. Rozdiel
450 000 Sk bol hradený z materiálnej a finanènej pomoci
sponzorov a ochoty rodièov
spravi nieèo pre kolu.
Hlavným garantom realizácie rekontrukcie bola firma
TREBAU-HOLZ spol. s r.o.
Machulince, ktorá zabezpeèovala obrúsenie 18 500 kusov pôvodných parkiet, montáne práce hranolov nosnej
kontrukcie palubovky, ïalej
výrobu nových chýbajúcich
parkiet, zaèiatok a ukonèenie
ukladania parkiet a mnohé
ïalie práce. Firma AGROSPoèasie
Priemerné mesaèné teploty
uplynulých mesiacov boli nasledovné:
- Apríl 12,2 °C
- Máj
14,8 °C
- Jún
18,2 °C

Z èinnosti
stavebnej
komisie

Na svojom zasadnutí dòa
5.8. komisia spolu so starostom Jurajom Meskom prejednala nasledovné akcie:
- Cyklochodník itavany
Topo¾èianky. Tu je stavebné povolenie v poslednej fáze pred
schválením.
Predpokladaný
èas zahájenia prác je v septembri. Finanèné náklady sú
pre nás 500.000,- Sk, prièom
na nákladoch sa podiela aj
obec itavany. Na úsporách
nákladov poèítame s vyuitím
pracovníkov v rámci aktivaèných príspevkov.
-Elektrický rozvod nízkeho
napätia ul. Dlhovského. Stavba
bola odovzdaná realizátorovi
ZSE v rámci stavebného povolenia. Ku zdraniu dolo pre
zmenu projektu, kde namiesto
nadzemného vedenia bude
uloený kábel v zemi v súlade
s novými normami. Tu budeme
musie zabezpeèi uloenie
kábla pre budúce verejné osvetlenie a prípadne aj kábla pre
miestny rozhlas. Náklady pre
obec sú vo výke 400.000,- Sk
druhú èas vo výke 400.000,Sk hradí ZSE Bratislava. Termín
realizácie august.
-Rekontrukcia stredu obce.
Na vypracovanie projektu sa
prihlásili tri subjekty. V mesiaci
september uskutoèníme ich
prezentáciu a výber.
-Kanalizácia ulica Litomìøická. Realizátor Západoslovenské vodárne a kanalizácie zaháji práce v poslednej dekáde augusta. Finanène kryje náklady
realizátor v plnej miere.
- Obec po zloitých rokovaniach dostala dotáciu z Ministerstva ivotného prostredia vo
výke 2 000 000,- Sk na pokraèovanie výstavby kanalizaènej
siete. Niekomu sa môe zda
suma vysoká, ale len rozpoèet
na junú vetvu kanalizácie je
cca 40 miliónov. Preto je aké
vybra èas, ktorú je moné najefektívnejie realizova. Vybrali
sme tri moné úseky a poiadali sme o aktualizáciu nákladov. Po presných kalkuláciách
doporuèíme úsek na realizáciu.
Situáciu komplikuje fakt, e
cez Hostiansky potok je v uzlových bodoch potrebné budova èerpacie stanice a tlakové
výtlaèné potrubia. Napriek
komplikáciám chceme s realizáciou zaèa koncom augusta,
pravda, ak nebudú meka financie. Zasadnutia sa zúèastnili okrem starostu a prednostu
Ing. Mokráò, Martin vec,
Martin Lakti.
P. komisie Ing. Roman Kazík
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Najvýznamnejie gazdovské rody v 18.storoèí v Topo¾èiankach
Sedliak, t. j. osoba disponujúca pluhom, bol vo feudalizme
základným èlánkom výroby potravín. Vlastnil dom, aný dobytok a mal dedièné právo obrába urbársku pôdu. Potraviny
boli ve¾mi vzácne. Platilo pravidlo, e bohatý bol ten, kto sa
dosýta najedol.
Prvý podrobný daòový súpis ro¾níkov po tureckých a kuruckých vojnách pochádza
z rokov 1720 - 1726.
V Topo¾èiankach ilo vtedy 62
gazdovských rodín. Richtárom
bol Andrej Orolín. Zo súpisu sa
dozvedáme, e po tyri kusy
aných volov vlastnili okrem
richtára aj Mathias Mesko,
Andrej arkan a Joanes
Habayi. Michal Csepecz vlastnil tri kusy. Najväèím hospodárom v Topo¾èiankach bol
vak Vavrinec Lukács. Bol hlavou ve¾kej rodiny, mal na seba
vedených osem dospelých èle-

nov domácnosti, t.j. bratov,
vagrov a detí nad 15 rokov.
Vlastnil 6 ks záprahového dobytka a dorobil a 78 q obilia !!!
Rodina richtára Orolína dopestovala 54 q, J.Habayia 40 q,
M.Mesku 29 q, atï. Chovu
oviec sa vo väèom venovali
len rodiny Haspra a Antal / po
30 kusov /. Vinohrady boli vtedy spustnuté a víno bolo zdanené iba u zopár rodín. Zdá sa,
e prví, ktorí u nás prikroèili
k obnove vinohradov, boli richtár Orolín a rodiny s menom
Mesko, tevula a Paulík.
Zaujímavosou tohto daòového
súpisu je daò z varenia piva.
V Topo¾èiankach nie je uvádzaná pod¾a rodín, ale jedinou polokou pre celé mesto. Zdá sa,
e u vtedy sa u nás varenie piva organizovalo centrálne v zemepanskom pivovare.
V roku 1746 zaznamenávame v Topo¾èiankach u konso-

Len 150 rokov od zruenia poddanstva

Jedným z významných dní histórie Topo¾èianok je 20. júl 1854.
V tento deò nai poddaní predkovia podpisovali listinu, lepie
povedané pripisovali kríik k svojmu menu, èím brali na vedomie,
e sa im ruí poddanstvo. Zo 123 poddanských rodov sa podpísal iba jediný Eduard Christiani.
Preèo sa tento akt v Topo¾èiankach konal a v roku 1854? Veï
v Rakúsko - Uhorsku sa poddanstvo zruilo v r. 1848. Dôvod bol
jednoduchý. Naa ¾achta Frantiek a Ján Nepomuk Keglevich
predlovaním poddanskej doby vymáhali na ubiedenom ¾ude
úhrady za stratené urbárske pozemky.
Poddanstvo v Uhorsku, teda i na Slovensku trvalo plných 626
rokov. Aká to bola doba? aká, ne¾udská. Spoloènos sa delila
na feudálov, ¾achtu - vlastníkov pôdy, lúk a lesov a na poddaných, ktorí na uvedených majetkoch pracovali. Mali jediné právo:
robi! Poddanstvo trvalo storoèia a malo rôzne stupne. Najaí
stupeò bolo nevo¾níctvo. Osoba patriaca do tohoto stavu nemohla
zmeni svoje postavenie, bydlisko ani iadne stránky svojho ivota a ivota svojich detí. Na sobá, ktorý mohli uzatvori len s osobou toho istého postavenia. Potrebovali zvlátne povolenie.
Najkrutejí ivot mali nevo¾níci po potlaèení Dóovho ro¾níckeho
povstania v r. 1514. Bolo to povstanie proti ¾achte. Skonèilo krvavou porákou povstalcov. Asi 50 000 bojovníkov z radov poddaných bolo pozabíjaných a vodca povstania Dóa bol na eravom tróne upálený. Následky si odnáali generácie nevo¾níkov.
Boli pripútaní k feudálnej pôde navdy a stali sa z nich veèní
poddaní, vrátane ich potomstva. Nevo¾níctvo bolo zruené a patentom Jozefa II. v Èechách, ktoré boli súèasou Rakúska v r. 1781
a na Slovensku, ktoré bolo súèasou Uhorska v r. 1785. ¼ahí stupeò bolo poddanstvo. Od poddaných sa vyadovalo robotovanie
na panskom, odvádzanie desiatkov a rôznych dávok a poplatkov.
Poddanstvo bolo zruené v r. 1848 pod vplyvom revolúcie vo
Francúzsku, ktorá zaèala v r. 1789. Pre lepiu predstavu vtedajích pomerov uvádzam povinnosti poddaných v Topo¾èiankach:
v r. 1847 pracovalo na pánskom 135 poddanských rodín.
Odpracovali 5 458 dní. Do pokladnice grófov Jánovi Keglevichovi
odvádzali povinné desiatky, poplatky a renty, èo predstavovalo
938 zlatých a 329 groov. Po roku 1848 a do roku 1854 odpracovali roène priemerne na pánskom 4 458 dní (. Èepèek). Ete
ostáva nájs odpoveï na otázku, preèo sa nai poddaní pred 150
rokmi nepodpísali na doklad o zruení poddanstva. Odpoveï
h¾adali nai historici . Èepèek, Jozef Vodráka a Ján Mravík. Veï
kola v Topo¾èiankach bola od r. 1564 i keï s biednou dochádzkou. Deti chodili do koly iba v zime. Jediné vysvetlenie je - strach.
Veï pranier bol funkèný a palicovalo sa aj po 20. júli 1854.
Anna Lukáèová

lidovanejí obraz hospodárskeho ivota naich predchodcov.
Tridsapäroèné obdobie mieru
prinieslo
svoje
ovocie.
Najväèiu výmeru pôdy obhospodaruje
tefan
Lukács
/11,5ha/, po òom nasleduje
tefan Králik / 9,24 ha /, ïalej po
7,5 ha Andreas Haspra a Juraj
Orolín, po 7 ha richtár Mikukin
a Raffai a po 6 ha sú to mená
Mesko, Stevulja a Horváth.
Bývalý richtár Andrej Orolín u
nie je aktívnym ro¾níkom. Vo
vyom veku ho nachádzame
iba pri chove vèiel. V ïalom
súpise z roku 1763 je
v Topo¾èiankach bada, e väèie, majetnejie rodiny u delia
svoj majetok a zaèínajú hospodári samostatne. Takýto roz-

pad ro¾níckej ve¾korodiny sa
v Tekove neskôr stáva beným
javom. Ve¾mi vak teí, e
Topo¾èianky aj tyridsa rokov
po odchode stolièných úradov
sú v tomto súpise oznaèené
ako mesto  Oppidum Kiss
Tapolcsán. Naïalej zostávajú
jedným zo tyroch okresných
miest Tekovskej stolice. V tomto období sa pomaly blíilo zavádzanie Tereziánskeho urbáru
na vidieku. Dnes je u ve¾mi aké
si
predstavi,
e
v Topo¾èiankach chýbali medzi
ro¾níkmi také mená ako Bielik,
Èepèek
a
Zlatòanský
.
Objavujú sa u nás neskôr, a
koncom osemnásteho a zaèiatkom devätnásteho storoèia.
Ing. P. usták

Napísali nám
V naej obci úspene pôsobí detský spevokol Katarínka
pod vedením p.Gabriely abovej. O úspenosti svedèia aj
mnohé ïakovné listy. Z jedného takého listu vyberáme:
Vedúca DFS Jelenèek ofia Magátová vyslovuje poïakovanie detskému spevokolu
Katarínka za hodnotné vystúpenie, ktoré sa uskutoènilo
10.7.2004 v Jelenci pri príleitosti 13. výroèia vzniku súboru
Jelenèek. Poïakovanie patrí aj
vedúcej súboru Gabriele abovej s manelom ako aj detským èlenom spevokolu.
Katarínka vystúpila v Gymnáziu J. Krá¾a v Zlatých
Moravciach. Z mladej generácie málokto vie, e od 1. septembra 1953 do 30. júna 1959
bola v budove Gymnázia J.
Krá¾a v prevádzke aj Pedagogická kola, ktorá pripravovala
uèite¾ov pre Národné koly neskôr ZD roè. 1.-5. V júni
t.r.sa v priestoroch tejto koly

zili jej prví abiturienti, ktorí maturovali v roku 1954 - teda po
50 rokoch. Toto stretnutie organizoval
PaedDr.
Július
Kuruc, ktorý by sa chcel v mene vetkých úèastníkov poïakova detskému speváckemu
súboru Katarínka pod vedením
p.uè. Gabriely abovej, s hudobným sprievodom jej otca p.
Jána Valábka a syna Juraja abu. Pán Kuruc následne cituje
z ohlasov: Kutlúrny program
bol balzamom na duu. Alebo
od inej úèastníèky: Od Ave
Maria ( spievané p. abovou)
a po závereèné lúèenie bolo
tak krásne, e by som to na
druhý deò znovu vetko s radosou absolvovala.
A èo k tomu doda, jedine
to, aby detský spevácky súbor
Katarínka so vetkými, ktorí sa
podie¾ajú ne jeho chode, pokraèoval aj naïalej v umeleckom raste a reprezentoval
úspene svoju obec nielen doma, ale i v zahranièí. -redakcia-

Stretávka po 50 rokoch - Gymnázium J.Krá¾a. Úsmev na tvárach dieèat súboru Katarínka umocòuje èaro a úspech ich vystúpení.
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Èo sa zmenilo?
Váení spoluobèania, keï
som sa rozhodol napísa tento
príspevok zvaoval som v prvom rade, akým spôsobom ho
napísa, aby som neurazil tých,
ktorým vdy leal na srdci osud
nielen obce, ale majú ve¾mi blízky vzah k areálu TJ Tatran. Ïalej som zvaoval, èo Vám z diania na tadióne opísa, keïe titul napovedá, e chcem
informova
o
zmenách.
Nakoniec som chcel nadviaza
na u zverejnený èlánok predsedu TJ v minulom èísle. Zrazu
som zistil, e vetko podstatné
u bolo zverejnené. A preto ma
ete prekvapujú èudné názory
niektorých obèanov o fungovaní TJ. Chcel by som aj napriek
tomu znovu poukáza na èlánok z minulého èísla. Pre tých,
ktorí nepochopili, nech si ho
preèítajú.
Nerád by som sa opakoval
o tom, e èasy slávy náho tadiónu sú minulosou. Postupne
sa vytrácali prostriedky, monosti, príspevky a ochota pomôc. Zrazu sa vetko pominulo a zostali len spomienky
a názor o tom, ako to treba ro-

bi. Ak bude ïalej napredova
spôsob náho správania, postupne prídeme o vetko, na èo
sme boli takí hrdí. Lebo staèí len
tak málo, aby tí, ktorí dnes do
areálu investujú vlastné finanèné
prostriedky
povedali
DOS!!! V dnenej dobe je to
predsa bené a normálne.
Po dobu môjho pôsobenia
na tadióne dospievam k poznaniu názorov rôznych ¾udí,
skupín a vekových kategórií.
Verte, niekedy nevychádzam
z údivu o ich predstavách.
Musíme si hlavne vetci uvedomi, e kadá predstava je dnes
predovetkým o peniazoch. My
ich nemáme a tak ¾ahko ma ani
nebudeme. Hlavným dôvodom
je nelichotivý stav celého zariadenia, monos jeho vyuitia
a poskytovania sluieb, o ktoré
potencionálni zákazníci stále
viac strácajú záujem, ako aj nevysporiadané majetkové vzahy, ktoré nám bránia vyui
monos poskytovania dotácií
a úverov. A sú aj takí, ktorí by
k nám chceli prís, ale tie nemajú peniaze.
Na druhej strane sa mnohí

Hlas svedomia

Moje obavy vak zaèali vtedy, keï ju prepustili z nemocnièného oetrenia. Lieky jej mala predpísa obvodná lekárka.
Ale kde? V Krupine, èi moja obvodná? MUDr.Mièudová, ku
ktorej patrím, mala dovolenku.
Tak som s malou duièkou ila
do lekárne za p. Mgr.
Pichòovou - bez receptu, len
s prepúacou správou, aby mi
poradila, èo robi. A tu sa ukázalo, e medzi nami ijú vzácni
¾udia. Jednou z nich je aj Mgr.
Pichòová. Bez receptu poièala na èestné slovo predpísané
lieky v hodnote 2 500 Sk. Úplne samozrejme, bez zaváha-

V tejto rubrike nemusia by
len
negatívne
poznatky.
Rozhodla som sa v tejto èasti
podeli sa, a to s mojimi dobrými skúsenosami a poïakova
sa . O èo ide?
Mali sme na návteve mamièku, ktorá má problémy so
srdcom. Musela by hospitalizovaná v Nemocnici s pol. v Zl.
Moravciach. Hoci nepatrila do
náho regiónu, postarali sa
o òu perfektne. Mala maximálnu starostlivos zo strany lekárov a výbornú opateru personálu. Som im ve¾mi vïaèná.

tvárime, e vetko je v poriadku. Alebo sa nás to len netýka?
Alebo len vtedy, keï si môeme
popás jazyk na kritike iných?
Asi to tak bude. Osobne ma zaráa prístup niektorých aktivistov, ktorí si myslia, e areál je
tu na to, aby sa vyuíval bez
oh¾adu, èi to nieèo resp. niekoho nieèo stojí alebo nie. Len si
vstúpme do svedomia, akí sme
spolupatrièní s tým, èo je nae.
Pritom nemusíme ís ïaleko,
ani investova niè, len morálnu
podporu. Napr.: NAE futbalové mustvá podporujeme len
a len nadávkami, kritikou a opovrhnutím. Na domácej pôde
poèu iba fanúikov hostí.
(Ete, e máme p. Dudáa!) Je
rados pozera na zápolenia naich najmeních. Ich úprimnos, èestnos, snaha, umenie.
A nezáujem rodièov prís sa potei z úspechu alebo ich podpori pri neúspechu. Na èo sme
vlastne pyní? Na minulos,
ktorú sme zanedbali, keï ani
naa budúcnos v podobe toho
najdrahieho, naich detí, nás
zrejme netrápi. Tak èo sa vlastne zmenilo? Toto nie je otázka
na vèera, dnes a zajtra.
J. Schön
nia. Nemusela. Mohla poveda,
e sa to nedá. Som jej vïaèná.
Druhou vzácnou bytosou, ktorá nám pomohla, je pani doktorka Mièudová. Bez problémov, bez váhania, bez pekulácii ako sa to nedá, ve¾mi
ochotne vloila údaje do poèítaèa, vzala pacientku do evidencie, predpísala lieky, vetko
s k¾udom a pokojne, s úplnou
samozrejmosou.
Poznám
MUDr. Mièudovú u nieko¾ko
rokov a skláòam hlavu pred jej
odbornosou a vedomosami
a obdivujem jej ¾udský prístup
k pacientom. Som rada, e sa
jej so svojím zdravím môem
zveri.
Tak to sú dve osoby, ktoré si
váim a ktorým elám v ivote
len to najlepie: Pani doktorka
Mária Mièudová a pani magistra Anna Pichòová .
Marta Mrázová

Váení rodièia!

Dòa 15. augusta 2004, vo sviatok Nanebovzatia Panny
Márie, uskutoènila sa vernisá výstavy Evy Droppovej
Krajina due a ducha v nás, ktorú zorganizovalo OZ Rekrea.
Výstava sa konala pod zátitou starostu obce p. Juraja Mesku
v priestoroch DKS Topo¾èianky. Viac o tvorbe tejto autorky
v budúcom èísle.
Foto: Autorka Eva Droppová.

Materská kola SNP
v Topo¾èiankach v spolupráci
s hudobným túdiom Múza
otvára v materskej kole v k.
roku 2004/05 nové odbory:
taneèný odbor - moderný tanec, spoloèenské tance, latinsko - americké tance.
Poplatok na mesiac je 250,Sk/8 hodín. Bliie inf. na tel.
è. 0903 737 250, alebo v M.
¼. Pavková

Preèo
záplavy?
V posledných rokoch sa
èoraz èastejie opakujú ivelné pohromy, najmä záplavy, ktoré narobia ve¾ké
materiálne kody a ia¾
i obete na ivotoch. Pred
dvoma rokmi voda z ulice
zatopila
pivnice
na
Hostianskej ulici. Toho roku,
ete ani leto nezaèalo, priiel prívalový dáï a napáchal kody v záhradách.
Pritom, keby sme sa drali
skúseností naich predkov
a uchovávali to, èo oni vybudovali, nemuseli by kody
také vysoké a v niektorých
prípadoch nemuseli by vôbec. Staèí preora na poli
hlbiu brázdu za záhradami
v smere vrstvenia a voda u
nemá vo¾nú cestu do záhrad
a pivníc. Pamätníci si urèite
spomenú, e na takmer vetkých uliciach boli jarky.
Keï sa dnes pozriete na
Moraveckú alebo Lipovú ulicu, èi Mlynskú ulicu, z jarkov
ostali len torzá. V rámci
skvalitòovania
bývania
a skrá¾ovania priedomí
mnohé jarky zavozili, prípadne osadili v òom rúry na
pretekanie daïovej vody
malého priemeru. Neastie
je na svete u pri prvom väèom dadi. Svoju nemalú
úlohu zohrá i skutoènos, e
nikto si nepamätá, kedy sa
naposledy èistili od nánosov. Èes tým, ktorí si jarky
pred svojimi domami udrujú a èistia ich. A e nánosy
poriadne uberajú zo zádrnej kapacity jarkov som sa
presvedèil, keï sa èistil jarok na ikaveckej ulici.
Výka nánosu predstavovala miestami viac ako 70 cm.
I keï ho má v správe tak ako
vetky tátne komunikácie
Regionálna správa a údrba
ciest Nitra, musela ho vyèisti obec, pretoe odtia¾ sa
pomoci ako doèkáme.
V najbliom období pod¾a
moností sa budú èisti jarky
najmä na hornom konci, kde
je kopcovitý terén a do jarkov sa dostáva viac vody.
Nemôeme obsiahnú celú
obec tak, ako by sme si to
vetci elali. Preto prosím
i Vás, váení spoluobèania,
o pomoc pri udriavaní jarkov pred svojimi domami.
J. Ondruka
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Zaèala sa nová futbalová sezóna
V sobotu 31. 7. a v nede¾u 1. 8. usporiadal Tatran 2. roèník medzinárodného turnaja prípraviek.
Nai iaci porazili po oduevnených výkonoch súperov z ÈFK
Nitra B, Chrenovej a Levíc, pod¾ahli Topo¾èanom, ÈFK Nitra A,
Tovaèovu (CZ) a Novým Zámkom a obsadili pekné 5. miesto. Boli
to ich prvé skutoèné zápasy o body a drali sa výborne. Rados
bolo sledova ich nadenie a túbu zvíazi. Horie to u bolo pri
poh¾ade na tribúnu, kde sme márne h¾adali rodièov naich zaèínajúcich futbalistov. Akoby ich ani nezaujímalo, kde ich deti strávili 2 dni.
V nede¾u 1. 8. sa zaèala aj súa dorastencov, ktorí úèinkujú
v IV. lige a súa dospelých v okresnej súai NR-SA-ZM. Obe mustvá doplnili vlastní odchovanci z radov iakov a dorastu. Káder
dospelých opustil len Róbert Michalík, ktorý sa stal vo¾ným hráèom a museli sme ho uvo¾ni, keïe sa tak rozhodol. Nemáme
iadne cudzie posily, bez sponzorov to nejde. Verím, e naim
chlapcom sa bude dari lepie ako v úvodných stretnutiach a Vy,
milí fanúikovia, ich prídete povzbudi. Bolo by vítané, keby sa niektorí z Vás aj zapojili do práce vo futbalovom oddieli.
Peter Mesko, predseda TJ

Program kina
Národný dom
September
2. - 3. TVR, PIA 19.00 hod.
Deò po tom - katastrofický
film USA
4. - 5. So, NE 19.00 hod.
Scooby-Doo 2- dobrodruno-kom. Film USA
11. - 12. SO, NE o 19.00 hod.
Spider Mann 2 - dobrodruný film
18. - 19. SO, NE o 19.00 hod.
Shrek 2 - pokraèovanie
Oscarom nom. Rozprávky
prvého Shreka
25. - 26. SO,NE o 19.00 hod.
Milova je zábavné -film
USA o láske bez hraníc

Október
2. - 3. SO,NE o 19.00 hod. Peter
Pan - dobrodruný film USA
9. - 10. SO,NE 19.00 hod. Jak
básníci nestrácejí nadìji komédia ÈR
16. - 17. SO,NE o 19.00 hod. Tú
starú treba zabi - komédia
USA
23. - 24. SO, NE o 19.00 hod.
Hrieny tanec - 2 film USA
30. - 31. SO,NE o 19.00 hod.
OUT of Time Prezumpcia
viny -krimi.-thriller USA

Pozvánka

Dobrovo¾ný hasièský zbor
pozýva priaznivcov hasièského
portu na Hasièskú súa vo
vodnom útoku o pohár SNP
pri príleitosti 60. výroèia SNP,
ktorá sa uskutoèní dòa 29. augusta 2004 o 9.00 hod. na tadióne TJ Tatran Topo¾èianky.

Váení spoluobèania !
Obecná kninica si Vás
dovo¾uje opä oslovi a poprosi o darovanie kníh a èasopisov. Nechceme, aby ich
umelecká hodnota bola degradovaná v zbere papiera,
ale aby mohli slúi irokej
verejnosti, mono aj v naej
kninici. Pri potrebe sme
ochotní zabezpeèi aj odvoz.
V októbri sa uskutoèní naa
tradièná burza kníh a èasopisov, presný termín Vám oznámime prostredníctvom obecného rozhlasu.
- kninica-

Výsledky DHZ

Okresná previerka pripravenosti Dobrovo¾ných hasièských
zborov
sa
uskutoènila
v
Jed¾ových Kosto¾anoch. Za nau
organizáciu sa súae zúèastnili
drustvá dorastencov, dorasteniek a muov. Nae drustvá vo
svojich kategóriách dosiahli prvenstvá. O týdeò sa uskutoènila
súa o Putovný pohár starostu
obce
Jed¾ové
Kosto¾any.
Drustvo muov u po tretí krát v
tejto súai zvíazilo. Nae drustvá ukonèili i okresnú poiarnu ligu tretím kolom dòom 4.7. v
Choèi. Mui i v poslednom kole
hladko zvíazili. V celkovom hodnotení sme získali I. miesto za
vetky tri kolá a prvenstvo sme
získali i za najlepiu tafetu a vodný útok. Dòa 1. augusta sa nae
drustvá zúèastnili súae o
Putovný pohár starostu obce
Vieska nad itavou. Drustvo muov obhajovalo vlaòajie prvenstvo. Znovu sme dosiahli prvenstvo v súai muov a nai dorastenci obsadili krásne 4. miesto.
Dorastenky skonèili druhé. Tieto
výsledky sú v rámci náho okresu. Drustvo sa zúèastòuje aj súaí v rámci celého Slovenska a
Moravy. Pre informáciu uvádza-

Foto: Víazný KRSTNÝ TEAM - z¾ava R. Chrapka, J. Barát so synom , J. Mesko

Minuloroèný víaz obhájil titul
V sobotu 24.júla 2004 sa na tadióne TJ Tatran Topo¾èianky
uskutoènil 8. roèník Nohejbalový turnaja o putovný pohár starostu obce Topo¾èianky. U tradiène výbornej portovej akcie sa tento rok zúèastnilo 10 drustiev, ktoré súaili v 2 skupinách na antuke a v telocvièni. Po tuhom boji vo finále sa víazom 8. roèníka
stalo drustvo KRSTNÝ TEAM v zloení J. Barát, R. Chrapka a
J. Mesko, ktoré tak obhájilo svoj vlaòají titul. Na 2. mieste skonèilo drustvo BAHNO a 3. miesto si vybojovalo drustvo ZAMBEZI.
Namáhavé chvíle v slneènom poèasí si mal kadý monos
spríjemni chladným nápojom a vynikajúcim guláom, èo len dotváralo výbornú atmosféru.
Treba len dúfa, e vetci zúèastnení boli spokojní a e o rok
sa opä stretneme na takomto portovom podujatí.
Roman Chrapka
me tabu¾ku úèasti a umiestnenia:
I. Tabu¾ka súaí mimo okresu
èas por. poè.dr.

1.Holeov - putovný pohár primátora mesta 34,31 3
2.Nitra-putovný pohár primátora mesta (29.5.) 8,85 1
3.Moteice-put.pohár st. obce-noèná(29.5.) 22,33 9
4.V.iov-put.pohárst.obce-noèná (26.6.) nedokonèili
5.Èereòany-put.pohár DHZ (4.7.)
18,64 5
6.Pravotice - put.pohár DHZ (10.7.)
19,90 20
7.Rybany-put.p. star.obce(17.7.)
17,42 4
8. tiav. Bane put.p. starostu obce (24.7.) 23,28 2
9.Kozárovce-o Str. prúdnicu Pohronia(25.7.) 20,54 3
10.SvätýAnton-put.pohárA.Krulicu(31.7.) 26,13 3

9
8
27
43
15
30
17
7
16
8

II. Tabu¾ka súaí v naom okrese

1. Choèa - 1.kolo OHL-PD:16.5. mui: 94 1 10,
dorastenci: 107 3 10, dorastenky: 126 9 10
2. 2.kolo OHL -PD- 6.6. mui: 97 1 10
dorastenci: 110 5 10, dorastenky: 130 9 10
3.3.kolo OHL -PD- 4.7. mui: 97,6 1 10
dorastenci: 111,02 5 10, dorastenky: nedokonèili
4.Jed¾. Kosto¾any-okr. kolo PPPD20.6.mui: 99,49 1 7
dorastenci: 105,35 1 3, dorastenky: 135,02 1 3
5. Jed¾.Kosto¾any-put.pohár st. obce mui: 97,87 1 6
dorastenci: 111,02 5 6, dorastenky: 128,85 6 6
6. Vieska nad itavou-put.pohár star. obce 1.8.2004
mui: 18,17 1 11
dorastenci: 21,83 4 11, dorastenky: 32,48 2 2

Z tabu¾ky je zrejmé, e súané drustvá v okrese dosahujú
popredné umiestnenie. Na súaiach mimo okresu a na Morave
v naich druobných hasièských
zboroch u umiestnenie nebýva
také úspené. Je to do istej miery zapríèinené aj zastaralou technikou, ktorú nae drustvá pouívajú. Zlepenie sa dá urobi úpra-

vou výkonu motorovej striekaèky,
no vyaduje to investíciu, na ktorú obec momentálne nemá. Aj
touto cestou sa obraciame na potencionálnych sponzorov s prosbou o pomoc pri zabezpeèení
potrebnej sumy na úpravu motorovej striekaèky.
Vladislav Krajèo, Jaroslav Orolín

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:
Natália Laktiová, Lipová 84
Adriana Foková, Mlynská 8/B
Ján Helenin, Mlynská 8/D
Matú Èervený, Hlavná 259
Timotej Lukáè, Mlynská 1
Opustili nás:
Jozef Glaus 79 roèný
portová 6
tefan Holeèka 61 roèný
itavanská 6
Albína Kurucová 84 roèná
Víg¾aská 8
Lujza Mihalíková 94 roèná
portová 34
Ernest Vittek 83 roèný
Partizánska 11
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