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Sviatok zosnulých, duièky
Je isté miesto, ku ktorému zaletí myse¾ kadého èloveka nekoneène ve¾akrát, ale nástojèivejie zaèiatkom novembra, keï je
v kalendári sviatok - Pamiatka zosnulých. Týmto miestom je cintorín.
Pôvodný cintorín v Topo¾- Je celý jeden rad kòazských
èiankach sa nachádzal okolo hrobiek. Nápisy na nich prekostola zasväteného sv. Anne zrádzajú aj historickú dobu,
pred prieèelím ve¾kého zám- v ktorej ili. Svoj veèný spáku. Súèasný cintorín sa roz- nok tu spia osobnosti, ktoré
prestiera na lokalite, v minu- sa starali o poznanie histólosti nazývanej Vàok, v okolí rie, írili kultúru a vzdelanie
kostola sv. Kataríny Alexan- medzi mládeou i dospelýdrijskej. Cintorín  zem po- mi. Veï len v priebehu exissvätená, zem vzácna, do kto- tencie jubilujúcej koly, teda
rej, ako sa spieva v clivej pies- za posledných 50 rokov prini, sa sadia predrahé semená. budlo na naom cintoríne 16
Kroky kadého návtevníka uèite¾ských hrobov.
Kroky návtevníkov cintosmerujú v prvom rade k hrobom srdcu najvzácnejím, rína smerujú aj k hrobom nek hrobom rodièov, prarodi- známych vojakov. Pre paèov, súrodencov. Tu odpoèí- miatku zosnulých nám cintovajú tie generácie duchov- rín nestaèí. Veï dve svetové
ných otcov naich predkov. vojny dvadsiateho storoèia
vytrhli z naich rodín 64 muov, ktorých hroby sú roztrúsené po celej Európe. Na ich
poèes je postavený pomník
padlých - to je ich symbolicnostná akadémia v DKS o 17.h. ký hrob. Obèania neobídu ani
Pre hostí bola k dispozícii ky- pamätník, ktorý pripomína
vadlová doprava vo forme kon- potupnú smr dvoch partizáských záprahov, ktorú zabezpe- nov - memento, e vojna je
èil Národný rebèín. V prvej èas- ve¾ká neprávos!
My, ijúci, s úctou spomíti veèerného programu vystúpili
bývalí iaci, Frantiek Ïuriaè, name na nebotíkov. Neby
operný a muzikálový spevák ich, nie sme tu! Ïakujeme im
a Robo Kazík, spevák populár- za ivot i za hodnoty, ktoré vynej hudby. V druhej èasti prog- tvorili. Zapálime svieèky a tiramu vystupovali iaci Z v mi- chou modlitbou im prejavíme
moriadne bohatom a príalivom hlbokú úctu.
Anna Lukáèová
programe. Oslavy 50. výroèia
otvorenia budovy Z pozdravili
starosta obce Juraj Mesko, Mgr.
Jana abová, riadite¾ka Z, Mgr.
Ladislav usták, vedúci odboru
kolstva, mládee a telesnej kultúry OÚ v Zl. Moravciach. PríV sobotu 22. novembra
tomným sa tie prihovorili hos2003 sa bude kona od
tia z druobnej Z v Litomìøi8.h. jarmok v strede obce.
ciach, Mgr. Peter Kròák, riadite¾
Program hodových osláv
koly a Mgr. Peter Herman, zábude pokraèova veèer
stupca starostu mesta Litomìøiv DKS hodovou zábavou.
ce, ktorí zároveò jubilujúcej
Do tanca a na poèúvanie
kole a starostovi Topo¾èianok
odovzdali symbolické k¾úèe od
hrá hudobná skupina
mesta Litomìøice.
Univerz. Cena vstupenky
Oslavy ukonèila slávnostná
je 150 Sk na osobu. O obrecepcia, na ktorú prijali pozvaèerstvenie je postarané,
nie významní absolventi základo 24. h. bude tombola.
nej koly, predstavitelia kultúrVstupenky si môete zakúneho a verejného ivota okresu
pi v obecnej kninici.
Zl. Moravce a mesta Litomìøice.
- kultúra Mgr. Jana abová
riadite¾ka koly

50. výroèie Z Topo¾èianky

V dòoch 10. - 17. októbra 2003 sa v Základnej kole v
Topo¾èiankach uskutoènili oslavy 50. výroèia otvorenia jej
hlavnej budovy na Litomìøickej ulici.
Do osláv sa zapojili peda- mie, ktorá sa uskutoènila v dogógovia a iaci základnej koly. poludòajích hodinách v DKS
Oslavy sa zaèali prednákou re- v Topo¾èiankach sa ako hostia
nomovaného historika PhDr. predstavili: Mária Mraènová,
Duana Kováèa, DrSc., vedec- podpredsedníèka SOV pre rozkého sekretára SAV v Bratisla- voj olympizmu a bývalá repreve. Prednáka, objasòujúca de- zentantka ÈSSR v atletike,
jiny Slovenska v 20. storoèí, bo- úèastníèka MS a olympiády
la urèená pre iakov 9. roèníka. a Jozef Proèko, humorista
13. októbra pokraèovali os- a moderátor TV Markíza. Mária
lavy v Dome kultúry a sluieb Mraènová oceòovala najlepie
v Topo¾èiankach otvorením vý- výkony iakov. Humorista Jozef
stavy výtvarných prác uèite¾a Proèko mal u detí ve¾ký úspech.
Kolomana Zemanovièa a jeho Vrcholom osláv bol popoludiaka
Frantika
Horniaka. òají program, ktorý zaèal náNázov výstavy Uèite¾ a iak vtevou bývalých absolventov
vystihol vzah týchto umelcov Z. Pedagógovia a iaci pre
a samotná výstava bola veno- nich pripravili písomné a fotovaná pamiatke nedávno zosnu- grafické informácie o histórii
koly, o dosiahnutých portolého pána uèite¾a.
V dòoch 14.10. - 16.10. 2003 vých a vzdelávacích úspechoch
boli pedagógmi koly organizo- v regióne, v kraji, ale aj v rámci
vané rôzne portové súae, Slovenska poèas 50-tich rokov.
ako napr. v achu, v stolnom te- Starích absolventov vítala
nise, vo futbale, vo vybíjanej, v kole expozícia - kolské laviv netradièných portových sú- ce z pädesiatych rokov minuléaiach pre 1. - 4. roèník, a Beh ho storoèia, lye, lyiarska obuv
Terryho Foxa. iaci, ktorí obsa- a podobne. Prítomní hostia si
dili prvé tri miesta, boli poèas prezreli uèebne, prístavbu a teslávnostnej detskej akadémie locvièòu koly. Spestrením bol
odmenení diplomami a vecný- krátky program v podaní detského spevokolu Katarínka.
mi cenami.
Slávnostnej detskej akadé- Vyvrcholením osláv bola sláv-

Pozvánka na jarmok
a hodovú zábavu

Dôstojná oslava jubilea
Bolo to presne pred desiatimi rokmi, keï si naa
obec rôznymi slávnostnými podujatiami pripomínala
700 rokov prvej písomnej zmienky a zároveò 1400 rokov
staroslovanského osídlenia.
Pod vedením terajieho
starostu Juraja Meska pripravil obecný úrad spolu
s mnohými nadencami
v nede¾u 28. septembra vo
ve¾kej sále kultúrneho domu
spomienkový program pri
príleitosti 710. výroèia prvej
písomnej zmienky o Topo¾èiankach. Bohatý program
pred preplnenou sálou a pozvanými hosami dôstojne
a decentne uvádzala pani
Monika Brandtová. Privítala
prítomných obèanov i hostí
a dala slovo starostovi J.
Meskovi, ktorý struène osvetlil dejiny naej obce a poiadal prítomných, aby sa
cie¾avedome usilovali o ïalí rozvoj Topo¾èianok.
Na úvod programu vystúpil mládenícky dychový
orchester Topo¾anèek, ktorého zakladate¾om a vedúcim je PhDr. Ernest Haspra.
Pod taktovkou Anatolija
Micovèina zahrali nieko¾ko
známych skladieb, ba naèreli aj do repertoáru svetových evergreenov. Pani
Anna Lukáèová potom priblíila cirkevné dejiny obce
od kostolíka na Hrádzi a po
dejiny zvonov terajieho
kostola sv. Kataríny. Pod vedením Mgr. Gabiky abovej
vystúpil detský spevácky
súbor Katarínka. V príhovore spisovate¾ Ladislav aký
pripomenul aké a zloité
obdobie vývoja náho národa a zdôraznil, e národ,
ktorý nemá svoje dejiny, alebo ich má a neuctieva si ich,
nie je národom. Zároveò zaelal vetkým obyvate¾om
Topo¾èianok, ako ich èastý
hos a obdivovate¾, zdravie
a úspech.
Na záver programu vystúpila dychová hudba
Podhruovan. Pod taktovkou Alojza Martinovièa zahrala rad populárnych skladieb spolu s kvartetom spevákov z folklórneho súboru
Topo¾nica.
Báseò L. Frièovského
Je taký kraj s ve¾kým citom

a nehou zarecitovala pani
Mária varcová. Vye dvojhodinový program bol neustále odmeòovaný spontánnym potleskom.
Hostia sa potom odobrali do malej sály na recepciu.
Pri védskych stoloch s
jedlom a nápojmi sa stretli
starí známi: spoluiaci, uèitelia, iaci, rodáci zblízka
i zïaleka. Objatí, spomienok
i såz bolo neúrekom.
Slovom, po kadej stránke pripravili pracovníci
obecného úradu na èele so
starostom Jurajom Meskom, mnohými pomocníkmi
a nadencami naozaj dôstojnú oslavu jubilea.
Rudolf Kazík

Starosta Juraj Mesko v príhovore osvetlil dejiny naej obce

Na tú svätú Katarínu, Katarínsku nede¾u

Kostol v Topo¾èiankach je zasvätený sv. Kataríne o chorobách. V dedine bol rozAlexandrijskej, bol konsekrovaný v roku 1779. Vysvätil ho gróf loený jarmok. Jarmoèníci poigmund Keglevich, biskup makarský a prepot ostrihomský, núkali jesenné a zimné obleèebrat grófa Karola Keglevicha, ktorý dal kostol postavi. Naa nie - baranice, èimy, ale aj po¾patrónka, sv. Katarína má sviatok 25. novembra, z èoho vy- nohospodárske náradie a pre
plýva miestny sviatok - hody.
deti cukríky - hromy, medovníHody v minulosti znamena- nosti vyvárali. Na hodovom sto- ky. Nechýbali ani kolotoè
li najmä hojnos, pestros a bo- le musela by kvalitná polievka, a strelnica. Pre mladých bola
hatstvo jedla na rodinnom sto- husacina, kaèacina, koláèe, veèer v krème katarínska mule. Okrem toho bola to prílei- sedliacke cukrovo a neskôr zika, kde Kataríny mávali tatos, aby sa rodiny stretali. i slávny topo¾èiansky preklada- neèné sólo. Vtedy sa hrali piesNavtevovali sa príbuzní v de- nec. Nesmelo chýba pálené, ne Katarína, Katka, ako cukor
dine, ale i z bliích alebo vzdia- mladé víno, biela káva. sladká, Kaè-kaè, Kaèena, nalenejích dedín. Hodovníci pri- Samozrejme, hlavným bodom sypem ti jaèmeòa a iné.
chádzali na koèoch a na vo- programu bola ve¾ká svätá om- V pondelok boli hodence. Bol
zoch. Na hody sa pozývalo a, a po nej zaèala hodová to miestny sviatok. Najblií príosobne i s výslukou. Preto bo- hostina. Pri takomto stretnutí sa buzní sa ponavtevovali, nedolo potrebné napiec mnostvo ve¾a rozprávalo. Pospomínali jedené dojedli, nedopité dopili.
kysnutých koláèov - syrovní- sa záitky z celého roka, hovokov, makovníkov, orechovní- rilo sa o robote, o deoch,
Frantiek Beòu
kov, lekvárovníkov. Napiec
kvalitné koláèe - to bol obrad.
Cesto sa miesilo v drevených
vydlabaných korýtkach, v nich
V utorok, 21. októbra 2003 v popoludòajích hodinách sa
aj vykyslo - drevo je teplé, èo
kysnutiu
aj
napomáhalo. v kultúrnom dome konalo posedenie pri príleitosti Mesiaca
Koláèe sa piekli v peci, upeèe- úcty k starím. Posedenie spríjemnili svojim programom deti
né sa opä ukladali do koryta, Z. K seniorom a zdravotne postihnutým obèanom sa prihovychladnuté sa naukladali do voril starosta obce Juraj Mesko. Mária varcová predniesla
koa, kô do plachty, batoh na báseò z vlastnej tvorby. Predseda SZZP Vladislav Krajèo zhodchrbát a pozývate¾ ponavtevo- notil èinnos organizácie za uplynulý rok. Posedenie bolo spoval iroký okruh budúcich ho- jené s obèerstvením. Aj touto cestou ïakujú èlenovia SZZP za
dovníkov. Hodová nede¾a bola poskytnutú pomoc zo strany obecného úradu. Úcta k starím
ve¾mi runá a veselá. Muzikanti by sa nemala týka iba jedného mesiaca, ale mali by sme sa
- cigáni chodili od domu k do- ju snai preukazova poèas celého roka, veï vetci raz buV. Krajèo
mu a vyhrávali. eny v domác- deme starí.

Október - Mesiac úcty k starím

Výstavba ÈOV
dokonèená
Tak ako v predchádzajúcich èíslach Naich Topo¾èianok vyuívam aj dnes, váení spoluobèania monos informova Vás o aktuálnej
situácii vo výstavbe ÈOV v
Topo¾èiankach. V minulom èísle som uviedol, e k dokonèeniu ÈOV zostáva zrealizova
dve úlohy - vybudovanie výpustného objektu do potoka
a vybudovanie spevnenej betónovej komunikácie v areáli
ÈOV.
Realizáciu obidvoch úloh
zabezpeèila firma VION v priebehu mesiacov september október. Takisto boli vykonané
úpravy prístupovej komunikácie vedenej z Litomìøickej ulice smerom k ÈOV - spevnenie
makadamom ako doèasné rieenie. Na kontrolnom dni
17. 10. 2003 za prítomnosti
stavebného dozoru, zástupcov firiem Ekoprogres a VION,
pracovníkov odboru ivotného
prostredia a vedenia obce
sme skontatovali, e vetky
stavebné a technologické práce, ktoré vyplynuli z predchádzajúceho kontrolného dòa
boli zrealizované a ÈOV je po
stavebnej a technologickej
stránke dokonèená. Na základe tohoto záveru som dòa
22. 10. 2003 podal na OÚ
v Zlatých Moravciach - odbor
ivotného prostredia (P) iados o uvedenie ÈOV do skúobnej prevádzky. Na uvedenú
iados zareagoval odbor P
ve¾mi prune a dòa 5. 11. 2003
zvolal konanie dotknutých orgánov za úèelom tvaromiestneho zisovania na ÈOV
v Topo¾èiankach. Na základe
vyrozumenia kompetentných
orgánov (ivotné prostredie,
hygiena, povodie Váhu) a ich
stanovísk sa dozvieme, èi nám
bude umonené spustenie
ÈOV do skúobnej prevádzky.
Ich kladné stanoviská by znamenali monos okamitého
priameho napájania domácností na uliciach Cintorínskej,
Partizánskej a èasti Litomìøickej ulice na verejnú kanalizáciu. Samozrejme, toto stanovisko budeme pozna a po 5.
novembri 2003. Následne
upovedomíme obèanov spomínaných ulíc o aktuálnej situácii a to buï prostredníctvom
obecného rozhlasu, alebo
osobnou návtevou èlenmi
stavebnej komisie.
Juraj Mesko

Zo zasadania obecného zastupite¾stva
Verejné zasadanie obecného zastupite¾stva sa konalo vo tvrtok, 30. novembra 2003.
Zasadnutie otvoril a vie- vedomie plnenie rozpoètu
dol starosta obce Juraj bez výhrad. Starosta obce
Mesko.
navrhol èlenov jednotlivých
Poslanci OZ zvolili návr- inventarizaèných komisií, èo
hovú komisiu, overovate¾ov poslanci
jednomyse¾ne
zápisnice a urèili zapisova- schválili. Poslanci vzali na
te¾a. Kontrolu uznesení z vedomie správu audítora
predchádzajúcich OZ vyko- o audite za rok 2002.
nal starosta obce (zabezpeVýsledky kontroly OC
èenie kolenia pre obsluhu OO a obrany OÚ v Zlatých
plynových zariadení a tech- Moravciach
na
OcÚ
nologického zariadenia ÈOV, v Topo¾èiankach zo dòa 10.
zabezpeèenie
trvalého 9. 2003 predniesol starosta
osvetlenia ulíc, po ktorých je obce. Poslanci nemali iadpresmerovaná doprava kvô- ne pripomienky k tomuto
li oprave mosta, preverenie bodu.
príspevku na telefónnu staV bode Rôzne boli prenicu Karola Kováèa, zabez- rokúvané iadosti obèanov
peèenie podania informácií a organizácií ( iados NsP o stave kolstva v obci riadi- Zlaté Moravce o zaradenie
te¾kami M I., M II. a Z, kapitoly zdravotníctva do
predloenie
poiadaviek rozpoètu na rok 2004 pre fipredsedov komisií na roz- nanènú pomoc nemocnici,
poèet obce pre rok 2004. iados firmy Agrog spol.s r.
Komisie stavebná, finanèná o. o poskytnutie daòovej
a ivotného prostredia do- ú¾avy z dôvodu mimoriadnestali za úlohu spoloène pri- ho sucha, iados Ing.
pravi VZN o poplatkoch za Hudeca - ZVARMEDIA
stoèné a za likvidáciu feká- o prenájom nebytových
lií).
priestorov v budove zdraV ïalom bode starosta votníckeho strediska na
informoval o èinnosti v obci zriadenie kancelárie, iado 22. 10. 2003. Komentár dos Mgr. Anny Pichòovej
k plneniu rozpoètu prednie- o odpredaj obecných priessol hlavný kontrolór obce torov lekárni. V rámci tohoto
Ing. Pavkov. Poslanci vzali na bodu informovala Mgr. Jana

Ohlas na Hlas svedomia

So záujmom som si preèítal v septembrovom èísle
Naich Topo¾èianok rubriku
Hlas svedomia. Autor pranieroval nepoctivých obèanov za to, e mukáty roznáané skautmi skonèili na dvoroch a v bytoch. Rád by som
túto vec trochu osvetlil aj
v mene niektorých naich obèanov, ktorým sa pero v ruke
drí aie.
Prevaná èas válovèekov
i s mukátmi nieko¾kokrát
v roku skonèila na betónových chodníkoch. Stávalo sa
tak so eleznou pravidelnosou po diskotéke, alebo inej
akcii pre mláde. Vdy ich bolo treba pozbiera, znova zasadi a dosypa zeminu, kúpenú za vlastné. Válovèekom
takéto zaobchádzanie tie
nepridalo
na
ivotnosti.
Myslím si, e by sme sa mali
zamyslie nad príèinami takéhoto správania sa mládee
(nie vetkých mladých) a zaèa s výchovou v rodine, ale

i v kôlke a v kole. A predovetkým ís osobným príkladom. Váim si tých obèanov,
ktorí sa s láskou starali a starajú o kvety a zeleò na verejných priestranstvách. Bez
rozdielu, èi ide o kvety v kvetináèoch, v záhone, èi sú súkromné alebo obecné.
V tomto roku obecný úrad
opätovne rozmiestnil válovèeky s mukátmi na zábradlia
pri pamätných miestach. Po
pár dòoch ostali vo väèine
válovèekov iba jamky po sadeniciach a zvyok si olámali
tie milovníci kvetov na
ohánky. Urobili sme náhradnú výsadbu, no tá u aj vïaka
suchám nebola taká, aká mala by.
Som presvedèený, e
spoloèným úsilím nám opätovne v budúcoroènom jarnom období Topo¾èianky rozkvitnú. Aj vïaka vám - priedomovým záhradníkom.
Jaroslav Ondruka

abová, riadite¾ka Z o situácii a potrebách koly.
¼ubica Pavková, riadite¾ka M ul. SNP informovala
prítomných o súèasnom
stave v M a o nutnosti opravy strechy v budúcom roku.
O situácii v M na Cintorínskej ul. informovala obecné
zastupite¾stvo riadite¾ka M
Margita Richterová.
Predseda DHZ Karol
Kováè zdôvodnil vysokú
spotrebu elektriny v hasièskom dome a navrhol prerobi kúrenie na plynové.
Vedúca kina Marta Mrázová
informovala o prevádzke kina a o predpokladanej vyej strate oproti vlaòajku.
Ing. Siklienka, predseda
zdruenia Rekrea predloil
prítomným materiál na získanie grantu od MH SR
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Topo¾èianky
v ktorom navrhuje priestorové rieenie portovo-rekreaèného areálu a termálneho
kúpaliska na Laze.
Starosta predloil návrh
VZN è. 8/2003 o podmienkach vypúania odpadových vôd do verejnej splakovej kanalizácie. Poslanci
navrhli podrobnejie rozpracova podmienky vypúania zakázaných látok do kanalizácie, spresnenie ukladania sankcií za poruenia
VZN a doplni ustanovenie
o náhrade spôsobenej kody. Predseda návrhovej komisie Ing. Alojz Bielik predniesol návrh na uznesenie,
ktorý poslanci jednohlasne
prijali. Na záver starosta poïakoval prítomným za úèas
a za podnetné návrhy do budúcnosti.

Burza novín
a èasopisov

V dòoch od 26.- 28.novembra 2003 sa bude kona v DKS
burza novín a èasopisov. Touto
cestou by sme Vás chceli oslovi, milí spoluobèania. Darujte
nám do tejto burzy knihy a èasopisy. Burza je urèená irokej
verejnosti, kde bude moné zakúpi tovar za symbolické ceny.
Finanèný výaok z burzy bude
venovaný na zakúpenie nových kníh a na realizáciu piatkových stretnutí v kninici.
- kultúra -

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:
Ágnes Eva Keveová,
Hlavná 58
Erik Smatana, SNP è. 2
Denis Niòanský,
Hlavná è.12
Natália Smatanová,
Parková è.5
Jakub Repa, SNP è. 1
Timotej Lakti , Hlavná è. 79
Opustili nás:
Anna Pospiechová,
Hostianska è. 4 82 r.
Mária Turèanová,
Cintorínska è. 13 76 r.

Doprava, predpisy a oh¾aduplnos
Topo¾èianky sú u nieko¾ko týdòov malým bludiskom pre domácich, no najmä cudzích motoristov, ktorí naou obcou prechádzajú. Èasto prehliadajú dopravné znaèenia na okraji obce a tak sa a pred rekontruovaným mostom na Hlavnej ulici spamätávajú a h¾adajú
východisko.
Najmä obyvatelia Lipovej ulice by o danej situácii
vedeli ve¾a rozpráva. Veï
okrem mnostva osobných
áut a autobusov òou prechádzajú i nákladné autá,
ktoré si tak skracujú trasu.
Robia tak aj nákladné autá
domácich podnikov aj napriek upozorneniu, ktoré do-

Poznávací zájazd
SZZP do Lednice
Dòa 18. septembra sa
uskutoènil zájazd SZZP na junú Moravu. Prvú zastávku sme
mali v atíne, kde sme si prezreli baziliku Panny Márie s odborným výkladom duchovného
otca tejto farnosti. Po prehliadke tohoto pútnického miesta
sme pokraèovali v ceste do
Èeskej republiky, konkrétne do
Lednice, kde sme navtívili zámok, ktorý je obklopený prekrásnym parkom vo francúzskom týle. Ved¾a zámku je botanická záhrada, umiestnená
v oblúkovitom skleníku. V parku je moné previes sa po jazerách na motorových èlnoch.
Ná zájazd pokraèoval do

Mikulova, kde sme si prezreli
zámok s vinohradníckym múzeom. Naou ïalou zastávkou
bol Hodonín, v ktorom sme vyuili vo¾ný èas na nákupy.
Vladislav Krajèo

Mgr. Eva Chrapková
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Kultúrne leto 2003
S odstupom èasu sa opä
chceme aspoò na chví¾u vráti
do letných prázdninových mesiacov. V júli a v auguste t.r. prebiehali na nádvorí zámku
v Topo¾èiankach vystúpenia
v rámci Kultúrneho leta 2003.
Mali sme monos pozrie sa na
umelecké výkony miestnych sú-

Viete, ko¾ko u nás priava?
Otázka vodných zráok zaujíma mnoho naich obèanov.
Keï prí, jedni hromia, iní sa
teia. Dáï ináè vnímajú po¾nohospodári, vinohradníci, èi záhradkári, ináè turisti a vetci tí,
ktorí chcú vo¾ný èas strávi pobytom v prírode.
Priava u nás málo, èi dos?
Na hodnotenie mnostva zráok sa pouíva zrákomer
a mnostvo zráok sa vykazuje
v milimetroch na meter tvorcový. Preh¾ad zráok za posledných 12 rokov je nasledovný:
Rok:
Mnostvo zráok
v mm/m2:
1990
570,9
1991
454,2
1992
508,9
1993
587,5

stali od Obvodného oddelenia PZ v Zlatých Moravciach.
A tak v súvislosti s prehustenou dopravou dolo
v obci i k nieko¾kým dopravným nehodám a kolíziám.
Kadá situácia sa dá zvládnu. Aj táto. Len by bolo treba viac oh¾aduplnosti, disciplinovanosti a tolerancie,
ktorej je u niektorých motoristov, profesionálnych vodièov nevynímajúc, alostne
málo.

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

740,6
595,9
651,9
498,1
480,2
671,6
595,2
632,8
737,9

Ako je to so zrákami v tomto
roku?
Január
44,0
Február
2,8
Marec
3,5
Apríl
25,3
Máj
93,3
Jún
10,8
Júl
100,7
August
45,4
September 18,5
--

borov a dychových hudieb.
Kultúrne leto otvoril starosta obce Topo¾èianky Juraj Mesko
a MDO - Topo¾anèek. Poèas ôsmych nedie¾ sa nám predstavili
nasledovné
súbory:
VOX
Feminae, DH Skýcovanka, FS
Inovec, Frantiek Ïuriaè s muzikálovým a operným spevom,
detský spevokol Katarínka, FS
Ponitran, kvarteto Collegium
Cantorum. Kultúrne leto v nede¾u 31.08.2003 svojím vystúpením ukonèili DH Podhruovan
s èlenmi FS Topo¾nica. Ïakujeme vetkým súborom za milé
vystúpenia. Vieme, e preívame dobu, kedy je kadá koruna
dobrá a aj preto ïakujeme, e
niektorí podnikatelia a podniky
Topo¾èianok nali peniaze na
podporu týchto súborov.
Sponzormi Kultúrneho leta
2003 boli: Vinárske závody,
s.r.o., Národný rebèín, .p.,
Global Progres, a.s. ampiòonáreò, Hotel Národný
Dom, a.s., Gazdovský hostinec, s.r.o., Milla Top, s.r.o.,
End, spol. s.r.o., Lesy SR, .p.,
Obecný úrad Topo¾èianky
a JMF zväzov odborových organizácií v SR.

Èo nového
v kôlke
Materská kola na ulici
SNP v Topo¾èiankach sa u
druhý rok zameriava na environmentálnu výchovu. Minulý
kolský rok sme zaloili sekciu environmentálnej výchovy
a pripravili medzinárodnú výstavu Strom premien, kde
vystavovali práce nielen deti
z naej M, ale aj deti z Ríma
a Podgorice.
Aj tento rok chystáme ve¾a pekných a zaujímavých podujatí, ktorými chceme deom
priblíi krásu a vzácnos naej prírody, cez òu deti uèíme
vái si svoje zdravie a prírodu okolo nás.
Odtrhol som kvietok,
zvädol mi. Chytil som motý¾a,
uhynul mi. Vtedy som pochopil, e prírody sa nemôem
dotýka rukami, ale srdcom.
V duchu tohoto motta sa odvíja práca sekcie environmentálnej výchovy. 26. septembra
sa uskutoènila v priestoroch
naej M výstava ovocia a zeleniny a vitamínový deò.
Zo zeleniny a ovocia, ktoré priniesli deti a rodièia, sme
rozprávkovou formou uèili deti poznáva ovocie a zeleninu.
Od semienka k rozprávke sa volala výstava, ktorá
zaèala 30. septembra. kolská záhrada M sa zmenila
na rozprávkovú. Rodièia spolu s demi a uèite¾kami M pripravili rôzne krásne rozprávkové postavièky z tekvièiek.
Oèká detí zaiarili najmä po
zotmení, keï rozprávkové
tekvièky oili svetielkami z
kahanèekov.
V októbri sme zorganizovali vychádzku parkom, spojenú s ekohrami, pod názvom
Jeseò ako ma¾ovaná. Vnímali sme krásu a farebnos
stromov a zahrali sme sa rôzne zábavné hry.
Kadé schodisko zaèína
prvým schodom, aj my uèite¾ky M na ulici SNP chceme,
aby nae deti u v tomto období, kedy sa formuje celá
osobnos èloveka, nauèili
spoznáva správny rebríèek
hodnôt.
Touto cestou chceme poïakova starostovi Topo¾èianok pánovi Jurajovi Meskovi
za podporu v naom snaení
a aktívnu spoluprácu.
Zuzana Siklienková
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