Júl, èíslo: 1/2003, Dvojmesaèník obyvate¾ov obce Topo¾èianky

Príhovor starostu Topo¾èianok

Váení spoluobèania !
Dovo¾te mi, aby som sa vám prihovoril prostredníctvom novín, ktorých prvé vydanie sa vám práve dostalo
do rúk.
Domnievam sa, e naa obec si nielen vïaka svojej
histórii, ale aj predovetkým prítomnosti takúto pozornos zaslúi. Rovnaká pozornos prislúcha aj obèanom
Topo¾èianok, ktorí majú nárok by informovaní o spoloèenskom dianí v obci za úèelom zabezpeèenia spätnej
väzby (súhlas príp. nesúhlas obyvate¾ov) od obyvate¾a
smerom k miestnej samospráve. Chceme vás, milí spoluobèania, touto formou informova o pripravovaných
i uskutoènených aktivitách v oblasti investiènej výstavby v obci, v oblasti kultúry, portu, kolstva, matrièného úradu, verejného poriadku, dopravy i v ïalích oblastiach verejného ivota obce.
Neoddelite¾nú súèas novín budú tvori príspevky
z verejných zasadnutí obecného zastupite¾stva, nako¾ko
sa samotných zasadnutí zúèastòuje nízky poèet obèanov. Mono vás práve takáto
forma propagácie osloví
a prebudí vo vás záujem zúèastòova sa jednotlivých
zasadnutí obecného zastupite¾stva, pri ktorých máte
monos formou diskusných
príspevkov a kontruktívnych pripomienok reagova
na problémy, ktoré vás obklopujú a to v priamej diskusii s poslancami obecného
zastupite¾stva alebo starostom obce.
Verím, e vás obsah novín zaujme a kadý si v nich
nájde svoju ob¾úbenú rubriku. Nebudeme uzavretí ani
kritike zo strany vás, spoluobèanov a budem rád, ak
svojimi písomnými pripomienkami, pravidelnými príspevkami, prípadne osobnou
návtevou prispejete k neustálemu zvyovaniu úrovne
naich novín.
Noviny budú vychádza
ako dvojmesaèník a naou
snahou bude vám èo najvýstinejie priblíi dianie
v naej obci za uplynulé obdobie. Obnovenie vydávania novín bolo jedným z bo-

dov môjho volebného programu. Som rád, e sa naiel kolektív ¾udí ochotných
obetova svoj vo¾ný èas
v prospech nás vetkých,
priloil ruku k dielu a prispel
k tvorbe prvého èísla dvojmesaèníka Nae Topo¾èianky.
Touto formou sa chcem
poïakova kolegom z redakènej rady, zásluhou kto-

rých sa tento zámer podarilo zrealizova. Na záver vyslovujem presvedèenie, e
chvíle strávené pri èítaní naich novín budú pre vás
chví¾ami pohody a zaujímavého èítania.
Váení
spoluobèania!
Verím, e Nae Topo¾èianky vás svojím bohatým obsahom uspokoja a prebudia
vá záujem o dianie v obci
a aj o rieenie mnohých problémov.
Juraj Mesko
starosta obce

Slovo na úvod

Prichádzame k vám
s obnoveným dvojmesaèníkom obecných novín v èase, kedy dochádza k mnohým zmenám v kompetenciách miestnych samospráv.
Základnou podmienkou vaej podpory týmto zmenám
je informovanos. Nie kadý
má monos a èas zúèastni
sa verejných zasadaní obecného zastupite¾stva, prípadne sledova oznamovaciu
tabu¾u obecného úradu.
Preto vám ponúkame aj túto monos zdroja informácií o dianí v naej obci, ako
aj o èinnosti obecného zastupite¾stva, platnosti a znení veobecne záväzných
nariadení. Súèasne chceme
poukazova na dobré príklady, ako aj na nedostatky
okolo nás. Preto by naa práca mala by aj odozvou na
podnety vás, èitate¾ov, ktoré
od vás oèakávame. Uvítame
a pozývame kadého, kto
chce pomôc k zlepeniu ïalích èísel týchto novín.
Za red. kolektív Ing. R. Kazík.

História Mariánskej púte v Topo¾èiankach
Pôvod mariánskej púte spadá do obdobia, keï sa konala
rozhodujúca bitka stredoeurópskych kresanských národov
proti tureckým okupantom. Bitka sa odohrala v roku 1683.
Pápe INOCENT XI. vyhlásil tento deò za sviatok najsvätejieho mena MÁRIE pre celú cirkev.
Naa ¾achtièná ALBETA
ERDÖDYOVÁ rod. RÁKOCZIOVÁ z vïaky za toto víazstvo,
rozhodla sa vykona ïakovnú
pú do svätej zeme. Navtívila
pamätné miesto ivota a umuèenia Jeia Krista a tie aj klátor na hore KARMEL, kde sa
oboznámila s pravidlami rehole. Predstaveného poiadala
o povolenie zaloi na svojom
panstve
v
Topo¾èiankach
BRATSTVO SVÄTÉHO KAPULIARA. Povolenie muselo by

schválené aj domácou cirkevnou vrchnosou. Poslala teda
iados vtedajiemu uhorskému primasovi JURAJOVI SZELEPCSENYIMU
(Selepèénimu). iadosti vyhovel s prehlásením, e je ve¾mi astný, e
v jeho stolici, kde je upanom
bude miesto, ktoré sa stane
ohniskom mariánskej úcty.
Juraj Szelepcsenyi - POHRONEC onedlho zomrel vo veku
90 rokov. Vo vybavovaní tejto
záleitosti pokraèoval jeho ná-

Pozvánka:

Pozývame vás na púový jarmok, ktorý sa uskutoèní v sobotu a v nede¾u 19. a 20. júla 2003. Jarmok sa koná pri
príleitosti Mariánskej púte k kapuliarskej Panne Márii.

stupca
Juraj
SZECHÉNYI
(Seèéni). Podal iados pápeovi INOCENTOVI XI. do Ríma.
Ten s radosou vyhovel grófke
Albete a v roku 1686 poveril
Szechényiho zaloi v Topo¾èiankach Bratstvo svätého kapuliara. Zároveò povolil kona kadoroènú pú v nasledujúcu nede¾u po sviatku kapuliarskej
panny Márie - 16. júla. Povolenie bolo doloené dekrétom,
ktorý vystavil Veobecný generál rádu Karmelitánov. Pápe
Inocent XI. poslal grófke aj
osobný dar, obraz PANNY
MÁRIE KAPULIARSKEJ. Albeta pre obraz pripravila dôstojné
miesto v zámockej kaplnke.
Mariánska pú v Topo¾èiankach
sa koná od roku 1686 kadoroène za úèasti ve¾kého mnostva duchovenstva a veriacich
ctite¾ov kapuliarskej - Karmelskej panny MÁRIE.
Anna Lukáèová

So starostom na aktuálnu tému

Èistièka pred dokonèením

Som rád, e môem touto formou informova obyvate¾ov Topo¾èianok o súèasnej situácii v súvislosti s výstavbou èistièky odpadových vôd (ÈOV). S realizáciou
výstavby èistièky sa zaèalo v roku 1997, poèas pôsobenia Ing. Alojza Bielika vo funkcii starostu obce.
Dnes sa koneène dostávame do finálnej fázy dobudovania ÈOV. V máji firma
VION, ktorá zabezpeèuje
stavebné práce, realizovala
prívod elektrickej energie
z trafostanice a jej následný
rozvod v prevádzkovej budove. Dnes sa u dokonèievajú sanitárne práce na sociálnom zariadení a pokládka
podlahoviny.
Firma
Ekoprogress Trenèín, ktorá
zabezpeèuje montá technológie, vykonala v júni
predmontáne práce, take
montá samotnej technológie by mala trva cca 3-4 dni.

Na základe dohodnutého
harmonogramu prác s uvedenými firmami by ÈOV mala
by dokonèená do konca júla. Následne by sme preli
na skúobnú prevádzku. Ak
by sa poèas skúobnej prevádzky nevyskytli iadne
problémy, poiadali by sme
o kolaudáciu ÈOV. Po kolaudácii èistièky by nasledovalo napájanie jednotlivých
domácností na verejnú kanalizáciu. Tá je v súèasnosti
u vybudovaná na uliciach
Cintorínska,
Partizánska
a èasti Litomìøickej ulice.
O postupnosti pripájania sa

Snímka zachytáva celkový poh¾ad na areál stavby ÈOV
tesne pred dokonèením
jednotlivých domácností na
verejnú kanalizáciu vás budeme informova v ïalom
èísle, ale aj formou informaèných materiálov, ktoré
budú doruèené do kadej
domácnosti na uvedených
uliciach.
Verím, e sa nám podarí
spomenuté úlohy zvládnu

Otázka pre nae svedomie
Vetko, èo nás obklopuje - ¾udia, predmety, rastliny
i zvieratá sú naím ivotným
prostredím. Neoddelite¾nou
súèasou sú aj stromy. Ba
èlovek si niektoré tak uctil,
e ich povýil na symbol
svojho spoloèenstva. Je to
tak s javorom, olivou a inými
stromami, ktoré sa stali súèasou tátnych znakov niektorých krajín. My uctievame lipu ako svoj národný
strom. Preèo je tomu tak?

Dôkazom necitlivého zásahu èloveka je lipa na zaèiatku Hlavnej ulice

Pre jej mohutnos, starobylos, jej dar vône, sýtosti
nektáru, alebo pre ochranu
pred spa¾ujúcimi lúèmi slnka. Dos dôvodov na ochranu a lásku. A predsa. Staèí
sa prejs po naich uliciach a nájdeme dos príkladov o naom opaènom vzahu ku stromom.
Mám na mysli práve tie,
ktoré lemujú nae cesty.
Akoby strom bol nepriate¾,
ktorého treba zlikvidova,
alebo aspoò tak znièi, aby
bolo jasné, kto je tu pánom.
Neodborný a esteticky necitlivý zásah pri nièení stromov nedáva veru ve¾mi priaznivé vysvedèenie o naom
vzahu k ivotnému prostrediu. Kadý musí repektova
znenie zákona, kde sú jasné
pravidlá ako postupova
v úprave, výrube i výsadbe
stromov. Kompetenciu má
obec, a tak iba s jej súhlasom je moné robi zásahy,
ktoré si privlastòujú mnohí
z nás. Ve¾kou výnimkou
v poslednej dobe je postup
Národného rebèína pri likvidácii prestárlych gatanov
a následnej výsadbe nových. Obec má svoju komisiu pre ivotné prostredie,

staèí sa len obráti na òu pri
rieení problémov. Nato ju
máme. Strom nesmie by
naím nepriate¾om, ale ivým organizmom, ktorý nás
sprevádza dlhé veky a spoluvytvára pocit domova.
R. R.

Aj stavby majú
výroèia
V tomto roku si pripomíname 70. výroèie dokonèenia a vysvätenia kaplnky
BOIEHO HROBU na miestnej kalvárii. Kaplnky Kríovej cesty boli posvätené
14. júla 1907. Dlabu na kalvárii veriaci vybudovali v roku 1979. Drevený prístreok
pred kaplnkou bol postavený v r. 1997. V tom istom roku boli vymenené tie kríe
znázoròujúce Golgotu.
Druhá jubilujúca budova
je hotel Národný dom. Od
jeho odovzdania do uívania uplynulo taktie 70 rokov. Jej vzh¾ad je takmer nezmenený. V poslednom desaroèí pribudla nadstavba
manzárd a interiér hotela
bol nieko¾kokrát celkovo
zmodernizovaný do súèasného stavu.
A.L.

a v budúcom èísle novín budeme môc kontatova
ukonèenie prác na ÈOV a jej
prevádzkyschopnos.
Juraj Mesko

Kultúrne leto
5. 7 . 2003 - sobota Zlatòanka
6. 7 . 2003 - nede¾a Topo¾anèek
13. 7. 2003 - nede¾a VOX FEMINA
20. 7. 2003 - nede¾a Skýcovanka
27. 7. 2003 - nede¾a INOVEC
3. 8. 2003 - nede¾a piesne v podaní
Frantika Ïuriaèa
10. 8. 2003 - nede¾a Katarínka
17. 08. 2003 - nede¾a PONITRAN
24. 8. 2003 - nede¾a COLEGIUM
CANTORUM
31. 8. 2003 - nede¾a Podhruovan,
Topo¾nica

Miestne národopisné múzeum bude ma po tieto
nedele otvorené od 15.00
- 17.00 h. Prehliadky budú
spojené s odborným výkladom Anny Lukáèovej,
správkyne tejto národopisnej zbierky.
- alo-

Väèina volièov
za vstup do EÚ
V piatok a v sobotu (16.
a 17. mája), tak ako na celom Slovensku, aj v naej
obci sa uskutoènilo referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie.
Topo¾èianky, èo sa týka percentuálneho
vyjadrenia
úèasti volièov na referende,
sa v iadnom smere nevymykali z celoslovenského
priemeru, nako¾ko v naej
obci sa ho zúèastnilo
53,28% oprávnených volièov. Z celkového poètu
2286 prilo k urnám 1218
volièov. Odovzdaných bolo
1204 platných hlasovacích
lístkov. Za èlenstvo Slovenska v Európskej únii sa vyslovilo
1091
obèanov
(89,57%), proti èlenstvu SR
v EÚ bolo 113 (9,28%) volièov.
Odpoveï na otázku, èi
bolo rozhodnutie väèiny
obèanov Slovenska správne, prinesie u blízka budúcnos. Otázne je aj to, èi
referendum malo vôbec význam, keï o naom smerovaní bolo vopred rozhodnuté.
-pek-

Dokáeme to spoloènými silami?

Topo¾èianky majú svoju budúcnos do znaènej miery predurèenú svojou minulosou. Preto bude treba stava na tradíciách a moderným poòatím historických
a prírodných daností bude treba Topo¾èianky dotvára
na centrum turistického ruchu v krajinnej oblasti horného Poitavia.
Je to úloha, ktorá sa dá
zrealizova iba vtedy, keï sa
spoja vetky tvorivé sily
v obci, nevynímajúc ani iniciatívy jednotlivých obèanov. Z tohoto dôvodu asi
pred rokom vzniklo aj
Zdruenie cestovného ruchu REKREA Topo¾èianky.
Zastreuje takmer vetky
miestne podniky, organizácie, ale aj obèanov. Svojou
èinnosou, ako ste sa mohli
presvedèi, prinavracia zámockému parku jeho pôvodnú podobu, pomáha skrálova obec, rozvíja kultúru
v obci, zvidite¾òuje Topo¾èianky. Nielen toto je obsahom
naej èinnosti. Snaíme sa
zvýi spoloèensko-politický
význam Topo¾èianok tým, e
robíme kroky na nadviazanie tradície letného sídla
prezidentov ÈSR, ale u novou formou vytvorenia reprezentaèného sídla pre
tátnu moc Slovenskej republiky. Do koncepcie vy-

Vyèíòal vodný ivel
V stredu, 28. mája v od- postihnutých nehnute¾ností
poludòajích hodinách po priiel ako prvý miestny
neprimerane vysokých tep- Dobrovo¾ný hasièský zbor
lotách sa zo severozápadu s výdatnou pomocou mlaprihnala prudká letná búrka dých poiarnikov, za èo im
sprevádzaná krúpami. Búr- patrí poïakovanie.
Keïe rozsah kôd bol
ka trvala pribline hodinu
a bola neobvykle výdatná znaèný, miestna povodòová
na zráky. Vysuené otvore- komisia poiadala aj okresný
hasièský
né polia medzi
Stalo sa v
zbor o výpomoc
Topo¾èiankami
s èerpaa Machulincami
Topo¾èiankach najmä
cou technikou.
nedokázali
Trpko sme sa presvedèivstreba mnostvo vody
a tak si voda h¾adala cestu li, e podobné prírodné necez záhrady a cesty. astia môeme vidie nielen
Nezastavili ju plytké jarky na televíznych obrazova kanály. Zanechávala spú kách, ale sa môu priamo
v záhradách, narobila kody dotýka kadého z nás. Ete
vo vytopených pivniciach prejde ve¾a èasu, kým sa
a zaplavených cestách. úplne odstránia vetky koTakto boli postihnuté najmä dy na majetkoch. Je na miesrodinné domy a záhrady na te zaèa sa zamý¾a nad
uliciach: Hostianska, por- spôsobmi, ako predís potová, Záhradnícka a Dlhov- dobným kodám.
Ing. Roman Kazík
ského. Na pomoc majite¾om

tvori z naej obce významnú turistickú oblas zapadá
aj snaha oivi zakliate kúpalisko na Lazoch, u desaroèia trvajúcu výèitku naej ¾ahostajnosti a zaspatosti. V minulom roku sa nám
podarilo získa z podporného fondu Ministerstva hospodárstva SR PHARE 715
tisíc Sk na vypracovanie
koncepcie rozvoja cestovného ruchu pre Topo¾èianky.
Jej súèasou bola aj odborná túdia, ktorá riei lokalitu
Lazov z architektonicko-urbanistického poh¾adu, ale

zhodnocuje aj geotermálny
potenciál v pri¾ahlej oblasti.
Túto túdiu ZCR REKREA
predloilo MH SR ako podklad pre získanie finanènej
podpory z predvstupových
fondov EÚ. Vzh¾adom na jej
zhodnotenie, ako výnimoène dobre prepracovaný materiál máme znaènú nádej
na úspech. Nako¾ko investièný zámer zahàòa finanèný
obnos cca 60 mil. Sk, koneèný úspech bude závisie
aj od toho, ako obec a ostatní èlenovia ZCR REKREA
budú schopní participova
na tomto projekte. Verím, e
nielen slovne preukáeme
svoj lokálpatriotizmus , ale aj
svojimi èinmi.
Ing. Michal Siklienka
predseda ZCR REKREA
Topo¾èianky

Problematika èistenia odpadových vôd
Ak si èlovek chce udra
svoje ivotné prostredie v takom stave, aby v òom bol
schopný ivota, musí prírode
pomôc. Keï si uvedomíme
dôleitos vody v naom ivote,
uvedomíme si aj dôleitos èistenia odpadových vôd. Èlovek spotrebuje v domácnosti
pribline 150-200 l vody denne.
Toto mnostvo je potrebné zabezpeèi ako pitnú vodu, ale aj
také isté mnostvo vypúame
po pouití ako odpadovú vodu.
Zneèistenie
pochádzajúce
z nekontrolovate¾ne vypúaných odpadových vôd znemoòuje ïalie pouitie povrchových alebo podzemných
vôd. Technológiami èistenia
odpadových vôd èlovek napodobòuje prírodu. Kopíruje jej
tzv. samoèistiace procesy.
V kadej odpadovej vode existujú mikroorganizmy, ktoré sa
ivia zneèisujúcimi látkami,
produkovanými
èlovekom.
Technológia èistenia odpadových vôd spoèíva vo vytvorení
optimálnych ivotných podmienok pre tieto organizmy, aby
dôsledkom svojho rozmnoovania a rastu dokázali spotrebova èo najviac látok, ktorými
sme vodu poèas pouívania
obohatili. Pod ÈOV si veobecne predstavujeme nádr,
v ktorej prebieha pomocou rôz-

nych technológií èistenie odpadových vôd poèas prietoku cez
nádr.
Vyèistená voda je vypúaná do recipienta, èie prijímate¾a vyèistených odpadových
vôd. V naich podmienkach je
to voda v potoku. Vyèistená odpadová voda je ete stále odpadovou vodou, nako¾ko obsahuje vdy urèitú koncentráciu
tzv. zvykového zneèistenia,
dochádza k zmieaniu s vodou
potoka a následnej redukcii
koncentrácie zneèistenia vplyvom samoèistiacich procesov
za prístupu vzduného kyslíka.
Odpadové vody zo úmp
sú pod¾a vyhláky è. 19/1996 Z.
z. zaradené ako zvlátne odpady. V zmysle zákona è.
138/1991 Zb. o odpadoch vyaduje zvlátny odpad osobitný reim pri nakladaní s ním
z dôvodov ochrany ivotného
prostredia. Keï zoh¾adníme tieto ustanovenia, zistíme, e odèerpávanie obsahu úmp do
záhrad alebo na polia, ako aj
trativody
sú
neprípustné.
Jediná legálna monos je vyváanie cisternovými vozidlami
do ÈOV.
Preto je potrebné v èo najkratom èase sprevádzkova
ÈOV, aby sme zaèali koneène
plni hore citované zákony.
Zdroj: ON è. 25, 17. jún 2003

Jubileum naej koly
kolopovinná mláde preíva letné prázdniny. Po
nich zaène ïalí kolský rok. Málokto vie, e zaèiatok
kolského roku v Topo¾èiankach, 1. september 2003 bude jubilejný. kola otvorí pre iakov svoje dvere po pädesiaty raz.
Èo vetko sa dialo pred
prvým septembrom 1953?
Poèiatok celého vývoja kolstva u nás sa odvíja od nariadenia SNR zo dòa 6.septembra 1944, kedy bol vydaný Zákon o potátnení
vetkých kôl a vytvorení
JEDNOTNEJ KOLY. Pod¾a tohoto zákona prvá etapa
reorganizácie kolstva bola
v rokoch 1945 - 1948. Pod¾a
nej vetka mláde získala
rovnocenné vzdelanie na
úrovni niej strednej koly,
z ktorej sa odchádzalo na
stredné koly. V tom èase sa
postupne ruí osemroèné
gymnázium. Rýchlo sa íri
sie tzv. metianskych kôl
s uèebným plánom na úrovni niej strednej koly (úroveò 1.-4. roèníka osemroèného gymnázia). Jednotná
kolská sústava s rovnakou
niou strednou kolou bola uzákonená v apríli 1948.
Táto reorganizácia kolstva
neobila ani Topo¾èianky.
Bol zriadený nový typ koly,
ktorá sa delila na dva stupne - roèníky 1 a 5 a 6 a 9.
kola bola na papieri, ale
bol absolútny nedostatok
nielen vyuèovacích priestorov, ale aj vyuèujúcich.
Problém sa rieil urýchlenou
výstavbou kolskej budovy
a uèitelia nadobúdali poadovanú kvalifikáciu dia¾kovým túdiom na novovznik-

nutých pedagogických fakultách. Do Topo¾èianok boli pridelení iaci roèníkov 6 9 z celého okolia. Okrem domácich sem patrili iaci zo
Skýcova, Obýc, Machuliniec, Hostia, ikavy a Loviec. kolské budovy, ktoré
dovtedy slúili (dnená horná kola a materská kola)
nemohli poja takéto mnostvo iakov, preto boli kole
pridelené ïalie budovy Hradná strá, (bývalý vojenský objekt v parku) a stará
krèma, ktorej sa jednoducho hovorilo pod¾a posledného majite¾a U Ferusa
(dnes na jej mieste stojí predajòa Jednoty na hornom
konci). Táto budova bola
v dezolátnom stave. Boli vytvorené triedy, kde bolo po
40 a viac iakov. Ich bezpeènos zaisovali podpery,
ktoré drali strop, nehovoriac o hygiene. V týchto priestoroch bola zriadená aj prvá kolská kuchyòa, ktorá
bola neskôr prenesená na
Hradnú strá do bývalej vojenskej kuchyne. Vyuèovanie bolo dvojzmenné. Dopoludnia sa uèili iaci roèníkov
6 - 9, pretoe tu bola väèina iakov z okolitých obcí.
Popoludní sa uèili niie
roèníky, ktoré tvorili iaci
z Topo¾èianok. Vieme si
predstavi prácu uèite¾ov?
Vyuèovalo sa v nanajvý ne-

Súèasný poh¾ad na kolu od ihriska

vhodných
podmienkach,
v preplnených triedach a pod¾a rozvrhu sa vyuèujúci za
kadých poveternostných
podmienok presúvali medzi
tyrmi budovami.
Nová budova koly bola
za takýchto podmienok nevyhnutná. Najskôr vak bolo
potrebné nájs vhodný stavebný pozemok. Na dolnom
konci obce bolo futbalové
ihrisko a cirkevné role. V tom
èase bol vyhotovený nový
územný plán obce, v ktorom
bola naprojektovaná nová
budova koly a dnené ulice
Partizánska a Litomìøická.
Výstavba koly sa zaèala
v roku 1950 pod vedením
riadite¾a
koly
Jozefa
Kleteèku. Po mnohých akostiach, napríklad v priebehu výstavby sa prevalil strop
nad telocvièòou, bola kola dokonèená, odovzdaná
a otvorená 1. septembra

1953. Kabinety boli presahované ete cez prázdniny
a triedy boli pripravené prija
prvých iakov a mohlo sa
zaèa uèi! Okolie kolskej
budovy bolo neupravené,
bolo v takom stave, ako ho
zanechali stavbári. Vade sa
pova¾ovali zvyky piesku,
trku a kamenia. Park, ktorý
je okolo koly, navrhol záhradník Karol Zatkalík.
Terénne práce a výsadbu
vykonali iaci (dnení esdesiatnici) spolu so svojimi
uèite¾mi.
Takáto je história vzniku
kolskej budovy, ktorej polstoroèie existencie si pripomíname. Je to budova, ktorá je dôverne známa stovkám absolventov, ktorí v nej
nadobudli základné vzdelanie a stala sa odrazovým
mostíkom pre ich ïalie túdium. Prevaná väèina bývalých iakov má na túto
kolu tie najkrajie spomienky, veï sú to spomienky na
detstvo.
Anna Lukáèová

Okienko zdravia  Nebezpeèenstvo klieov
Leto je obdobím prázdnin a dovoleniek. Mnohí ¾udia dávajú prednos aktívnemu oddychu v prírode.
V rámci turistiky alebo aj hubárèenia kriujú lesy, neuvedumujúc si, e na nich èíha
nebezpeèenstvo v podobe
klieov. Tento drobný, na
poh¾ad nekodný ivoèích
sa v mnohých prípadoch
stáva pôvodcom infekèných
ochorení, z ktorých najnebezpeènejia je encefalitída, t.j. zápal mozgových
blán a borelióza - kåbové
ochorenie. Najúèinnejou
a zároveò najdrahou prevenciou proti spomínaným
ochoreniam je oèkovanie
vakcínou FSME, ktorej cena
sa pohybuje okolo 520 korún. Oèkovanie vak treba
absolvova u cez zimu vo
februári, najneskôr v marci.
Po roku je potrebné preoèkovanie. Zaoèkovaný èlovek je voèi infekèným ochoreniam, prenáaných klieom odolný asi tri roky.
V prípade, e ste sa cez
zimu nestihli da zaoèkova
a chystáte sa do lesa, pod¾a
rád starých materí treba

prehltnú nieko¾ko tabletiek
B-komplexu alebo Pangaminu, vïaka èomu sa vraj
zníi riziko napadnutia klieom. Ak je u na podobné rady neskoro a klie je pevne
prichytený, odporúèame postihnuté miesto jemne trie
namydlenou pongiou. Spravidla sa na òu klie zachytí
a podarí sa ho odstráni aj
s hlavièkou. Miesto treba
potom vydezinfikova. Ak si
netrúfate kliea odstráni
sami, odporúèame vyh¾ada
odbornú lekársku pomoc.
-pek-

Posviacka soky
SV. URBANA

Posviacka soky SV.URBANA - patróna viníc a vinohradníkov sa konala
1.júna 2003. Posviacku
uskutoènil kanonik Emil
Scheimer. Úèinkoval chrámový spevokol pod vedením organistu J. Valábka.
Prosieb za ochranu viníc
sa zúèastnilo asi sto vinohradníkov. Na záver bolo
podané malé obèerstvenie.
A.L.

Úhyn rýb v Zlatòanke
Pod týmto titulkom bol v najèerstvejom vydaní Tekovských novín uverejnený
struèný èlánok o tom, e v stredu 4. júna bolo ohlásené na Slovenskú inpekciu ivotného prostredia - inpektorát ochrany vôd v Nitre a súèasne na Okresný úrad Zl.
Moravce, odbor ivotného prostredia mimoriadne zhorenie kvality vody, v dôsledku ktorého obyvatelia zaregistovali úhyn rýb v Hostianskom potoku. Èlánok konèil
kontatovaním, e sa neuvauje o zákaze pouívania vody z potoka na zavlaovanie.
Nako¾ko som obyvate¾om Topo¾èianok a problém
periodického zneèisovania
Hostianskeho potoka sa ma
bytostne dotýka, osobne
som sa vybral na OÚ Zlaté
Moravce odbor ivotného
prostredia. Ing. Pavol Kováè, poverený vedením odboru P ma informoval, e
po nahlásení havárie v spolupráci so SIP IOV Nitra
odobrali vzorky zneèistenej
vody z viacerých lokalít a zaujmú stanovisko a po ich
preskúmaní. Na otázku, èi
majú podozrenie, kto by
mohol by pôvodcom zneèistenia mi dal zápornú odpoveï, avak informoval ma
v tom zmysle, e platí prezumpcia neviny (vinníka nemono oznaèi, pokia¾ proti
nemu neexistujú nezvratné
dôkazy). Okrem toho pracovníci odboru P poukázali na to, e vplyvom extrémnych teplôt klesol vo vode
obsah kyslíka, èo mohlo
okrem zvýeného organického zneèistenia splakový-

mi vodami z domácností zapríèini úhyn rýb.
Celkom iné stanovisko
zaujali tí obyvatelia naej obce, ktorí videli na vlastné oèi
aká moèovka pláva v potoku, ktorý sa razom zmenil
na zapáchajúcu stoku. Hore
bruchami v nej plávalo
mnostvo jalcov, pstruhov
a meních rybiek. Jedným
z oèitých svedkov havárie
bol aj Ing. Michal Siklienka,
predseda obèianskeho zdruenia REKREA Topo¾èianky.
K problému zaujal takéto
stanovisko: Nae zdruenie okrem rozvoja cestovného ruchu sa stará aj o zve¾aïovanie ivotného prostredia, a tak som si pri
opakovanom silnom zneèistení potoka zaèiatkom júna
spolu so susedom navliekol
rybárske èimy a li sme sa
na vlastné oèi presvedèi,
kto takto nezodpovedne nièí ivot vo vodnom toku.
Nae zistenie bolo okujúce. Susediaci pozemok
z druhej strany potoka od

MILLA TOP s.r.o.,

MILLA TOP s.r.o.,

Hlavná 120, Topo¾èianky
otvorila dòa 1.6. 2003

Hlavná 120, Topo¾èianky
Vás srdeène pozýva
na príjemný nákup do

Kaviareò Fontána
v príjemnom klimatizovanom
prostredí kaviarne ponúkame:
Pravú taliansku kávu znaèky
Lavanzza ako Presso
Viedenskú
Alírsku
Capuccino
¼adovú
Zmrzlinové poháre:
 Stracciatella,  Giovanni,
 Ovocný,  Detský jahodový,
 Banana Split
Nealkoholické a alkoholické
nápoje pod¾a nápojového lístka 22 druhov mieaných nápojov
Na Vau návtevu sa teí celý
personál kaviarne FONTÁNA

POTRAVÍN
Ponúkame
- chlieb, peèivo
- èerstvo peèené koláèiky
Fornetti
- èerstvé zákusky
- mlieène výrobky
- mäsové výrobky
- mrazené výrobky
- nanuky a nanukové torty
- nealko a alkoholické
nápoje
- kávu a èaj
- cukrovinky, èokolády
- ovocie a zeleninu
- cigatery
- drogériu
Teíme sa na Vás.

ampiòonárne bol zaplavený zapáchajúcou moèovkou, ktorá pomaly stekala
do susedného jarku a odtia¾
do potoka. V mieste, kde
konèilo oce¾ové potrubie
privedené cez potok zo
ampiòonárne, bol vyhåbený kráter bez ochrany zamaskovaný áchorom, do
ktorého spadnú by znamenalo lúèenie sa so ivotom.
(Mimochodom, kapacita pôvodnej èistièky odpadových
vôd v objekte ampiòonárne
bola vypoèítaná na desatinu
súèasnej produkcie tohoto
závodu). Na haváriu som
vzápätí upozornil vedenie
ampiòonárne ale i starostu,
ktorému som ukázal aj dokumentárne zábery a video
natoèené z inkriminovaného
miesta. Starosta ihneï zareagoval a urobil patrièné kroky pre nápravu.
Preèítanie èlánku o úhyne rýb v Zlatònanke a informácie, e úhyn rýb bol
spôsobený pravdepodobne
teplom a zneèistením od obèanov, povaujem za zlý
sen. Keï pri rozbore vody
z geotermálneho vrtu KD1,

Podujatia v N
Topo¾èianky, .p.
 5.- 6. júl 2003
- Drezúra M-SR.,
Memoriál Dominika
Pruinského
 12.- 13. júl 2003
- Drezúra CDI *
(medzinárodné preteky)
 27. júl 2003
- Dostihy
 5.-7. september 2003
- záprahy-M-SR,
CAI*-B (medzinárodné preteky) Cena N (40 km, 70
km)
 13. september 2003
- Slovenský voltíny pohár
 27. september 2003
- vytrvalostné preteky
- alo-

(nachádzajúceho sa neïaleko ampiòonárne) sa po
mnohých rokoch objavila
zvýená hladina dusiènanov, zamrazilo ma. Neviem
teraz zhodnoti, do akej miery nieko¾koroèné vsakovanie moèovky do spodných
vôd mohlo znehodnoti danú lokalitu, ktorá je pre ná
pripravovaný projekt k¾úèovou. Ide toti o investièný zámer za nieko¾ko desiatok miliónov korún na Lazoch, kde
plánujeme vybudova komplex sluieb pre rozvoj cestovného ruchu vrátane krytého termálneho bazéna.
Poznám vak niektorých
obèanov, ktorí sa kvôli zapáchajúcej zelenine rozhodli
namiesto zavlaovania vodou z potoka, vykopa vlastnú studòu. Avaj aj táto voda je vïaka zvýenému obsahu
dusiènanov
len
úitkovou vodou.
P. Kazík

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:
Adam útor,
Litomìøická 43,
Valentína Bugárová,
Mlynská 34,
Martin Rumanovský,
Cintorínska 33,
Samuel korec,
Holeovská 9,
Matú Valent,
Cintorínska 39,
Mário Brieka,
Lipová 50,
Matú Marton,
Lipová 58
Opustili nás:
Michal Karol
Jozefína Kadiová
Ján abo
Anna Kazíková
ofia Balèiráková
Albeta Mesková
Karol útor
Barbora tevulová
Ing. Milo abík,
tefan Streèka
Angela Bieliková
Milan Uhrecký
Karol Uhrecký
Mária Krajèová
Rudolf Bielik
Ján Mesko
Pavel Stolár
Helena Mesková

71 r.
84 r.
79 r.
60 r.
73 r.
81 r.
70 r.
81 r.
40 r.
84 r.
68 r.
30 r.
64 r.
91 r.
94 r.
71 r.
75 r.
83 r.

Za slneèného poèasia,
v prekrásnom horskom
prostredí sa v utorok a stredu 27. - 28. mája 2003 konali kolské majstrovstvá
Slovenska v orientaènom
behu v Banskej Bystrici Tajove. Na tart sa postavilo 21 pretekárov, medzi nimi aj iaci 9. roèníka Z
Topo¾èianky Andrea Balèi-

Reprezentovali kolu
ráková a Jozef Fáber. Na
ve¾mi nároènej trati v kopcovitom teréne si ve¾mi
dobre poèínala Andrea Balèiráková, ktorá obsadila
9. miesto. Pred òou sa
umiestnili len pretekárky
z Koíc a Preova. Jozef
Fáber skonèil v druhej polovici tartového po¾a.
J. B.

Author Panda maratón 2003

Za ideálneho, slneèného poèasia sa v sobotu, 10.
mája v Topo¾èiankach uskutoènil u 3. roèník cyklomaratónu na horských bicykloch. Usporiadate¾om podujatia bol K Panda Topo¾èianky v spolupráci s TJ Tatran
Topo¾èianky a Obecným úradom v Topo¾èiankach.
Maratónu sa zúèastnilo
370 pretekárov nielen zo
Slovenska, ale aj z Maïarska, z Èiech a z Nemecka.
Súailo sa v iestich kategóriách. tart bol situovaný
do centra obce, odkia¾ sa
úèastníci vydali na tra dlhú
47 km alebo 93 km. Trasa
pretekov viedla pohorím
Pohronského Inovca s cie¾om na futbalovom tadióne
v Topo¾èiankach. Kadý
úèastník obdral pamätné

Nai úspení hasièi
Prípravu na tohtoroènú
sezónu sme zaèali u vlani
poèas zimných mesiacov
v portovej hale TJ - Tatran.
Prvá súa sa uskutoènila
v
druobnom
meste
Holeov 3. mája 2003.
Nae drustvo obsadilo
pekné 6. miesto. Okresná
liga sa v tomto roku uskutoèní v obci S¾aany.
Prvé kolo prebiehalo 18.
mája 2003. Nae drustvo
dosiahlo v tafete èas
81sek. a vo vodnom útoku
èas 22 sekúnd. Celkove dosiahlo èas 103 sekúnd a obsadilo vynikajúce prvé
miesto.
V rámci súae Plameò prijali úèas nae tri
drustvá. Súa sa konala
7. mája 2003 v Tesárskych
Mlyòanoch. V tafetách
nae drustvá dosiahli
dobré výsledky. Únava sa
vak prejavila v útoku pod¾a kritérií CTIF. Dopustili
sme sa mnohých chýb
a po penalizácii trestných
bodov sme obsadili nebodované miesta. V sobotu,
31. mája 2003 sa nae
drustvo zúèastnilo súae
o Pohár primátora mesta
Nitry. tartovali sme ako

posledné drustvo a dosiahli sme najlepí èas
21,28 sekúnd. Úspene
sme sa dostali pred známe
tímy z Po¾ného Kesova
a Lapáa.
Hlavnú pozornos sme
venovali pretekom PP DHZ
(previerka pripravenosti),
ktorá sa uskutoènila 15. júna 2003 v Tesárskych
Mlyòanoch. Nako¾ko zvíazilo nae drustvo pred
drustvom z Viesky nad itavou, budeme ma èes
reprezentova nau obec
na krajskom kole v Solèanoch.
Vladislav Krajèo

trièko a prví traja v kadej kategórii vecné ceny od sponzorov. Po absolvovaní trate
sa vetci obèerstvili guláom alebo pagetami. Spokojní pretekári si pochva¾ovali najmä perfektné znaèe-

Kniné novinky v obecnej kninici
Pre deti tu máme ïalie
pokraèovanie série príbehov Heidi a jej priatelia, od
T.Brezinu -Tajomstvo zelenej straidelnej dráhy,
Mary Hooperovej - Opustené jahniatko , od M. Edbauera - Lexikón veobecného
vzdelania, v ktorom si
môeme vyh¾ada informá-

Nohejbalový
turnaj

Organizaèný výbor a víazi 6. roèníka Nohejbalového turnaja o putovný pohár starostu obce Topo¾èianky pozývajú svojich
priaznivcov na 7. roèník
turnaja, ktorý sa uskutoèní
v sobotu, 26. júla 2003 v
areáli TJ Tatran Topo¾èianky od 9.00 h. Prezentácia
drustiev bude v sobotu
19. júla 2003.
R. CH.

Neúspený boj o záchranu
Po nepresvedèivých výkonoch poèas celej sezóny
a aj napriek závereènému finiu a víazstvu Topo¾èianok nad Trsticami na domácom trávniku sa naim
futbalistom nepodarilo zachráni a zostupujú do niej súae. Perspektívam
futbalu v Topo¾èiankach sa
budeme podrobnejie venova v budúcom èísle, ktoré vyjde zaèiatkom septembra.

nie trate, ale aj celú organizáciu pretekov. Nemalou
mierou na ich spokojnosti
sa podpísalo aj príjemné
slneèné poèasie.
Vyvrcholením celého podujatia bolo vyhlásenie výsledkov a rebovanie tomboly. Nau obec reprezentoval J. abík, ktorý v kategórii
D 47 km obsadil pekné
3. miesto. Blahoeláme!
K. P.

Koneèná tabu¾ka V. ligy Juh:

1. Baka
30 23 1 6 91:27 70
2. O. Potôò
30 22 2 6 72:26 68
3. Galanta
30 17 3 10 66:41 54
4. H. Krá¾ová 30 15 4 11 55:38 49
5. Vieska
30 15 4 11 55:49 49
6. Vlèany
30 15 4 11 51:55 49
7. Topo¾níky 30 18 3 9 45:47 48
8. B/Mlynárce 30 11 9 10 67:54 42
9. Zbehy
30 12 6 12 59:68 42
10. Trstice
30 13 2 15 73:62 41
11. Nový ivot 30 11 7 12 50:44 40
12. Výè. Opat. 30 12 2 16 56:57 38
13. V. Cetín
30 11 3 16 38:42 36
14. Topo¾èianky 30 7 2 21 34:79 23
15. V. Ú¾any
30 4 6 20 32:88 15
16. Matúkovo 30 4 2 24 27:94 14
Topo¾níkom odrátali 9 bodov, V. Ú¾anom 3 b.

cie z dejín, politiky, prírodných vied, techniky, hospodárstva, náboenstva, filozofie, v najnovom románe
od Táni Keleovej - Vasilkovej
- Èaro vednosti - sa dozviete odpoveï na otázku, èi je
moné nájs vo vednosti
èaro, od autora Imreho
Kertésza drite¾a Nobelovej
ceny za literatúru - Bezosudovos - netradiène opisuje
ivot v koncentraènom tábore, v publikácii Divy Slovenska od E. Hochbergera
a K. Kállaya si môete prezrie pozoruhodnosti Slovenska a kadý z nás urèite postrehne, e Slovensko je
úasná krajina a e stojí za
to poznáva ju. Milovníkom
poézie ponúkame útlu kniôèku od Mai Ha¾amovej Milému a od Jozefa Urbana
najnoviu zbierku - Hluchonemá hudba .
- alo -

Penaltový festival
a abeceda futbalistu
Komisia kultúry, vzdelávania, mládee a portu pozýva vetkých záujemcov
na 1. roèník PENALTOVÉHO FESTIVALU. Súa sa
uskutoèní v nede¾u, 10. augusta 2003 v priestoroch TJ
Tatran. Je urèená najmä
portovcom z radov iakov
a dorastu. Neváhajte a navtívte túto akciu, mono práve vo vás objavíme nový talent a rozírite rady naich
futbalistov.
J. B.
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