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Preèo pôst?

Potom som vyhlásil pôst, aby
sme sa pokorili pred poh¾adom
svojho Boha a tým si od neho vyprosili astnú cestu pre seba, pre
svoje deti i pre celý svoj majetok.
Ezdrá 8, 21.
V súèasnom svete slovo pôst,
sebazápor, odriekanie akosi nezapadá do mentality myslenia ¾udí. Môeme si víma mnohé reklamy, ktoré nám hovoria, e ak
budeme robi to a ono, alebo ak
budeme uíva tento liek, zbavíme
sa bolesti, budeme silní, budeme
sa ma dobre a nemusíme sa
zriec svojho pohodlia. Má teda
pôst a odriekanie ete vôbec nejaký význam? Pre nás kresanov
význam urèite má! Ako sa píe aj
v Knihe proroka Ezdráa pôstne
obdobie je intenzívnym èasom
modlitby, pokorenia sa pred
Bohom, angaovania sa v prospech biednych a ponúka kadému kresanovi monos pripravi
sa na Ve¾kú noc úprimným zamyslením sa nad vlastným ivotom, osobitne jeho porovnaním
s Boím slovom,
ktoré osvecuje kadodennú
ivotnú pú veriacich.
Boí Syn Jei Kristus nás miloval prvý, keï sme boli ete
hrienici (Rim 5, 8) a obetoval za
nás ivot, bez toho, aby za to nieèo oèakával, aby si kládol nejakú
podmienku. Ako teda, vzh¾adom
na povedané, nevidie v Pôstnom
období jedineènú príleitos odváne sa rozhodnú pre obetovanie sa pre druhých a ve¾kodunos? Toto obdobie ponúka pôst
a almunu ako praktickú a úèinnú
zbraò v boji proti prehnanej pripútanosti k peniazom. Zrieka sa nielen nadbytku, ale i èohosi navye,
aby sme to rozdali tým, ktorí to potrebujú, napomáha to sebazapieraniu, bez ktorého nejestvuje autentická prax kresanského ivota.
Pokrstený èlovek, ktorý sa sýti neprestajnou modlitbou, navye
svedèí o skutoènom prvenstve,
ktoré Boh zaujíma v jeho ivote.
A práve Kristova láska rozliata
v naich srdciach musí inpirova
a premieòa nae bytie i nae konanie. Musíme i Kristovu lásku,
lebo bez toho nedokáeme nájs
to pravé dobro pre ostaných ¾udí.
A to i tam, kde sa podarí zmeni
dôleité zlé sociálne a spoloèenské faktory, avak kadý výsledok
bez lásky je len doèasným.
Samotná monos darova sa druhým pramení z Boej milosti. Ako

uèí svätý Pavol: Veï to Boh pôsobí vo vás, e aj chcete, aj konáte, èo sa jemu páèi (Flp 2, 13).
Najväèím dôkazom Kristovej lásky voèi nám bola práve jeho smr
a zmàtvychvstanie. Dalo by sa teda
poveda, e vrchol celého pôstneho obdobia a jeho význam pre
kresanov je vlastne vo Ve¾konoènej vigílii, keï obnovujeme svoje
krstné s¾uby, pripomíname si, e
sme boli pokrstení - kde vyznávame, e Jei Kristus je ná Pán
a Boh, e v neho veríme a klaniame sa mu a e sa zriekame vetkých zlých skutkov. V tomto je pravý význam a zmysel celého pôstu,
e si obnovujeme vernos Jeiovi
a jeho lásku, ktorú nám preukázal,
chceme odovzdáva ïalej.
Zo srdca si elám, aby sa
Pôstne obdobie stalo aj pre veriacich plodným èasom, v ktorom
budú vade íri evanjelium lásky
a svedèi o òom. Aby to bolo obdobie intenzívnej prípravy na najväèí kresanský sviatok - pripomienku na Jeiovu smr a zmàtvychvstanie, ktorými nám dal
monos sa spasi.
Mgr. Michal tefánik, kaplán

V oèakávaní zmeny
V tomto predjarnom období panuje v prírode oèakávanie nového zrodu k ivotu. Je to cíti nielen v netrpezlivých piesòach vtákov, ale aj v prvých posloch jari v podobe krehkých sneienok.
Príroda má svoj kolobeh a niekedy s príchodom jarných dní
otá¾a tak ako v tomto roku. Iste uznáte, e zimy a chladu sme si
uili dostatoène.
Je to cíti aj v nepokojnom oèakávaní záhradkárov a vinohradníkov, ktorí s nádejou sledujú teplomer a dráhu slnka.
Nepotrvá dlho a sila slneèných lúèov zohreje a rozvonia zem, rozprúdi krv v netrpezlivých rukách hospodárov.
Je to v èloveku, e je netrpezlivý a neustále oèakáva zmenu,
je to veèný kolobeh zániku a zrodu ivota. Je to to, preèo tak oèakávame aj túto jar.
RR

Blahoelanie k ivotnému jubileu
ivot èloveka má svoje etapy. Tak ako sa
pútnik na vrchole kopca obzrie za seba do
údolia a zaspomína na námahy a prekonané
prekáky, tak aj my si pripomíname cesty ivota pri jubileách. tyridsa rokov je vek, v ktorom je moné sa u zastavi, poïakova za láskavú náruè manelky, nahliadnu do budúcnosti detí a v plnosti tvorivých síl vykroèi
v ústrety novým výzvam èasu. Druhého mar-

ca sa doil takéhoto jubilea ná starosta Juraj
Mesko.
K jeho jubileu mu aj touto cestou prajeme,
aby mal dos síl naplni oslovenie starosta
zmysluplnými èinmi pre vetkých, ktorým je
domovom tento kúsok slovenskej zeme Topo¾èianky.
Za redakèný kolektív praje Ing. Kazík
Roman

Horné Poitavie - zelený región Nitrianskeho kraja
Obecný úrad Topo¾èianky
v zastúpení starostom obce p.
Jurajom Meskom a obè. zdruenie Traditional club v zastúpení predsedom p. Duanom
Mihókom v septembri 2005 urobili prvé kroky k zabezpeèeniu
úèasti Topo¾èianok, ale aj horného Poitavia na ve¾trhu ITF
Slovakiatour 2006. Pracovné
stretnutie za týmto úèelom sa
uskutoènilo v kancelárii Odboru
regionálneho rozvoja a cezhraniènej spolupráce pri Nitrianskom samosprávnom kraji (ïalej NSK) za úèasti vedúceho
odboru. Na tomto stretnutí bola

dohodnutá výmera 20 m2 priestoru pre jednotnú a kompaktnú
výstavnú vizualizáciu regiónu
horného Poitavia ako súèas
stánku NSK.
Ve¾trh ITF Slovakiatour sa
v poslených rokoch stal najvýznamnejím podujatím v oblasti cestovného ruchu na Slovensku a zároveò sa zaradil medzi
naprestínejie podujatia svojho druhu v Európe. Je èlenom
prestínej asociácie ve¾trhov
cestovného ruchu - ETTFA.
Jeho 12. roèník sa konal vo výstavnom a kongresovom centre
Incheba v dòoch 26. - 29. janu-

ára 2006. Súbené výstavy boli
Po¾ovníctvo a oddych, Danubius Gastro, Camera Slovakia a Gastropack. Èiastkovým cie¾om ve¾trhu bola prezentácia regiónov, zdruení,
miest, obcí a ïalích subjektov
pokraèovanie na 6. str.
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Investièné akcie roku 2005 a plán na rok 2006
Váení spoluobèania,
uplynul rok 2005 a tým aj
tretí rok z volebného obdobia
môjho pôsobenia vo funkcii
starostu obce a tie poslancov
obecného zastupite¾stva
Tak ako sa u stalo zvykom,
vyuívam priestor v Naich Topo¾èiankach, kde by som chcel
v skratke zhodnoti rok 2005
a oboznámi Vás s plánovanými aktivitami pre rok 2006.
Som rád, e hlavné aktivity,
ktoré sme naplánovali na rok
2005 sa nám aj podarilo zrealizova. Prioritnou akciou bolo
vybudovanie chodníka pre cyklistov medzi obcami Topo¾èianky a itavany, ktorý bol u z h¾adiska súèasnej premávky na
ceste II. triedy /511nevyhnutný.
Akcia bola dokonèená a uvedená do uívania v mesiaci júl
2005 a vyiadala si preinvestovanie 1,1 mil. Sk.
Ïalou prioritou bolo pokraèovanie v budovaní kanalizaèných vetiev v obci, èo sa
nám podarilo aj zásluhou získanej dotácie z MP v objeme
2,6 mil. Sk, z ktorej bola vybudovaná kanalizaèná vetva na
ul. Dlhovského a èas ul.SNP,
kde sme sa napojili na u jestvujúcu kanalizaènú sie. Spolu
s vlastnými finanènými prostriedkami a dotáciou z MP
bolo preinvestovaných 3,1 mil.
Sk na rozírenie kanalizaèných
vetiev v obci.
Z Ministerstva financií SR
sme získali dotáciu v objeme
300 000,- sk, ktorá bola urèená
na rekontrukciu verejného
osvetlenia. Pri rekontrukcii
sme svojpomocne zrealizovali
výmenu starých svietidiel za
svietidlá úsporné. Nako¾ko sme
s rekontrukciou zaèali v jesenných mesiacoch, nestihli sme
zrealizova výmenu v celej obci
a tak ulice, na ktorých svietia
ete staré svietidlá budú
hneï v jarných mesiacoch vymenené za úsporné.Tým sa
nám podarilo dosiahnú, e aj
pri predpokladanom zvyovaní

cien za elektrickú energiu, nebudeme musie v noèných hodinách verejné osvetlenie vypína.
Na miestnych komunikáciách v obci sme zrealizovali osadenie dopravných znaèiek v
celkovej hodnote 340 000,- Sk.
Z dotácie získanej z Ministerstva vnútra SR vo výke
100 000,- Sk bol zrekontruovaný pomník padlých hrdinov.
Mòa vak osobne teí, e v roku 2005 po takmer roèných rokovaniach s vedením Slovenskej sporite¾ne bol v mesiaci
máji 2005 v Topo¾èiankach intalovaný bankomat uvedenej
banky. Verím, e bude spo¾ahlivo slúi nielen naim obèanom, ale tie návtevníkom naej obce. V nasledujúcich riadkoch Vás milí spoluobèania
v struènosti oboznámim s prioritnými investiènými akciami
pre rok 2006. Prvou akciou bude rekontrukcia miestnej komunikácie - ul. Cintorínska,kde
v mesiacoch máj - jún zrealizujeme poloenie nového asfaltového povrchu. V priebehu týchto zemných prác Západoslovenská vodárenská spoloènos
uskutoèní výmenu starého vodovodného potrubia.
Hlavnou prioritnou akciou
pre rok 2006 je zaèiatok úpravy
stredu obce, na ktorý v súèasnosti prebieha vypracovanie
vykonávacieho projektu pre
stavebné povolenie. Predpoklad zaèiatku stavebných prác júl 2006. Finanèné krytie bude
zabezpeèené z úverových
zdrojov.
Samozrejme aj tento rok
plánujeme pokraèova v budovaní kanalizaèných vetiev v obci, èo je podmienené získaním
dotácie z MP, kde má obec podanú iados.
Okrem uvedených priorít
plánujeme s komisiou pre výstavbu a územné plánovanie
ïalie aktivity, o ktorých Vás budeme v Naich Topo¾èiankach
informova.

Samozrejme, e okrem investièných aktivít chceme zabezpeèi aj kulturno - spoloèenské akcie, o ktorých Vás budú
priebene informova pracovníèky kultúry vo svojich príspevkoch.

Zimné radovánky
a karneval v materskej kole
Tohoroèná zima deom dopriala snehovú nádielku ako sa
patrí. Areál materskej koly na
Cintorínskej ulici poskytuje ideálne podmienky na hry a zábavu aj poèas zimných mesiacov.

ka a predstavovanie masiek.
Razom sa na chví¾u preniesli do
sveta rozprávok, ktorý je im taký blízky. Na parkete ved¾a seba tancovali èertíci s princeznami, kovboj s indiánkami,

Na ikmých svahoch naej záhrady sa deti denne sánkujú,
mýkajú, kåzajú a gu¾ujú. Sú
astné, keï môu spoloène
s kamarátmi anti a nevadí im
ani mráz. Zásobu klzákov pre
deti sa nám ponúkli doplni èlenovia miestnej organizácie
HZDS.
No nielen antenie na snehu prináa naim deom ve¾a
veselých záitkov. V tomto faiangovom èase sa kadoroène v priestoroch M na
Cintorínskej ulici koná detský
karneval. 25. januára sme spoloènými silami premenili triedu
na rozprávkovú izbu. Deti sa
v ten deò akosi rýchlejie nadesiatovali a obliekli si svoje
masky, ktoré im pripravili starostliví rodièia. Akonáhle boli
vetci nachystaní, zaèala sa za
veselých tónov hudby prehliad-

aovia s princom, rôzne zvieratká a iní. Poèas veselej zábavy sa deti radi obèerstvili a posilnili dobrotami, o ktoré sa postarali rodièia. Rozprávkoví
hrdinovia sa nielen zabávali, ale
aj predviedli svoje schopnosti
v rôznych súaivých hrách
a navzájom sa povzbudzovali.
Rados nemala konca kraja.
Búrlivý potlesk a pokrik Hurá hurá - hurá dal bodku za detským karnevalom.
Nebola to naa prvá a ani
posledná vydarená akcia.
Dúfajme, e aj táto zanechá
v deoch príjemné spomienky
na chvíle preité spolu s rovesníkmi v naej materskej kole.
Ïakujeme vetkým, ktorí pomohli akouko¾vek formou.

Ná karneval

Jar sa nám u prebúdza

Verím, e na záver roka budeme
môc
skontatova
úspené splnenie horeuvedených aktivít.
Juraj Mesko
starosta obce

Adriana Fialová,
riadite¾ka M Cintorínska

Faiangové obdobie je plné radosti a tanca. Aj my
v Materskej kole na ulici SNP sme si naplánovali spoloène s demi karneval. Bolo ve¾a nápadov a príprav a naa M sa zakrátko stala rozprávkovou, v ktorej nechýbali princezné, aovia,
èertíci, èi malé zvieratká. Detská rados bola ve¾ká, v oèiach detí svietili plamienky astia a lásky.
Vetci chceli súai, tancova a tei sa z karnevalu. Kadú
masku sme odmenili sladkým darèekom. Poïakovanie patrí
vetkým, ktorí sa prièinili o to, aby karnevalové dopoludnie zanechalo v deoch mnostvo záitkov.
Kolektív uèiteliek, M SNP v Topo¾èiankach
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Svadba - obdobie medzi pytaèkami a sobáom
Po úspených pytaèkách
nastalo obdobie príprav na
svadbu. Bolo potrebné zabezpeèi mnostvo úloh, aby svadba bola dobre zaistená po kadej stránke.
Prvá úloha bola dokonèi
prípravu výbavy pre mladuchu.
Perie sa zhromaïovalo od detstva, potom sa u len nasypali
periny a vankúe. Plátno na výbavu sa pripravovalo roky. V minulosti èi u spodné prádlo,
poste¾né prádlo, prestieradlá,
obrusy, uteráky - vetko bolo
z konope alebo ¾anu, neskôr
kombinované s bavlnou (pamukom) - polobavlnené. Na to
vetko boli potrebné desiatky
bených metrov plátna, ktoré
bolo vyrobené doma - od zasiatia konopného semena,
spracovania konope, utkania,
uitia a mnohé kusy i vyité prevane kríikovou technikou.
Na príprave výbavy sa z ve¾kej
miery podie¾ala mladucha, ktorú ma do vetkých uvedených
prác postupne priúèala. Prípravu výbavy s ve¾kým záujmom
sledovali susedy a zvedavé eny. Chýr o výbave sa dostal
rýchlo do rodiny mladoenícha.
S darmi mali robotu a starosti vetky rodiny, ktoré predpokladali, e budú na svadbu
pozvané. A tu bola ïalia úloha.

Obe rodiny mladomanelov robili zoznam hosov, mladí zasa
si vyberali druièky a drubov.
Potom boli urèení drubovia
a zváèi , ktorí sviatoène obleèení ponavtevovali budúcich
hosov a ve¾mi slune a okázalo ich na svadbu pozvali - za èo
boli pohostení.
Podstatnú èas tvorila príprava na sobá v kostole.
Kadý sluný pár patriène obleèený, tri týdne pred stanoveným termínom svadby iiel na
miestnu faru - kde boli spísané
ohláky. Po tri nedele pred
sobáom boli z kazate¾nice vyhlasované mená snúbencov s poznámkou - ak pozná niekto
nejakú prekáku plánovaného
sobáa, aby ju ohlásil na farskom úrade.
V posledný týdeò pred sobáom prípravy vrcholili. Dokonèievala sa úprava svadobného obleèenia. Nároèné to bolo hlavne v príprave iat a
doplnkov nevesty. Hlavnou
ozdobou bola parta - takmer
umelecké dielo, ktoré zdobilo
hlavu mladuchy. Druièky zasa
pripravovali pierka pre svadobèanov.
Svadobné pohostenie sa
pripravovalo celý týdeò - tak
v dome mladuchy, ako aj v pozvaných rodinách. Pieklo sa suché peèivo cukrovo, kysnuté

koláèe, svadobné radostníky,
baby - bábovky. Najlepie boli upeèené v peci. V strede týdòa sa konala zabíjaèka, aby
na stole bolo bohato.
Deò pred sobáom bol
dòom , kedy sa nosila èes.
Kadý, kto bol pozvaný, pod¾a
rodinného vzahu a poètu
úèastníkov na svadbe, priniesol
dar - èes. Z kadej rodiny muselo túto èes nies nieko¾ko ¾udí. Svadobnú nádielku tvoril kô zákuskov, ïalí plný koláèov, neskôr i torta, víno a ivá
sliepka alebo kurèa. Vetci
úèastníci, ktorí priniesli èes,
boli usadení a s úctou pohostení. Bola to vlastne malá svadba.
V svadobný deò rutinné
svadobné kuchárky mali za
úlohu na stanovenú hodinu navari
svadobnú
hostinu.
Podstatnou súèasou bola svadobná slepaèia polievka, ktorá
sa varila zo sliepok prinesených v predolý deò. To znaèilo, skoro ráno sliepky reza,
obára, klba a pripravi na varenie - veï nebolo chladnièiek
ani mraznièiek. Ak mala kuchárka ikovné pomocníèky,
vetko sa stihlo. Keï sa prilo
zo sobáa, u sa len na stoly
nosilo.
Z podkladov p. F. Beòua
spracovala p. A. Lukáèová

Faiangy v naej obci
Faiangové obdobie bolo
od nepamäti spojené s rôznymi tradíciami a zábavami.
Zahàòa obdobie od Troch krá¾ov po Popolcovú (karedú)
stredu, od kedy zaèína dlhé
obdobie bez zábav - obdobie
pôstu. Neodmyslite¾nú doménu faiangového obdobia
v naej obci tvorí faiangový
sprievod, ktorý prechádzal
ulicami Topo¾èianok v sobotu
25. februára 2006 v dopoludòajích hodinách. Vïaka folklórnemu súboru Topo¾nica
i dychovému súboru Podhruovan sme si mohli vypoèu,
ale aj zaspieva, krásne ¾udové pesnièky a niektorí i zatancova. Faiangový sprievod
vítali na kadej ulici, ponúkali klasickými faiangovými
dobrotami, ale aj f¾atièkou
domácej pálenky. Podhruovanu i Topo¾nici patrí vïaka,
e takýmto spôsobom udriavajú tradíciu faiangového
sprievodu v naej obci. Vo veèerných hodinách sa potom
konala v Dome kultúry a slu-

ieb v Topo¾èiankach tradièná
faiangová zábava, ktorej sa
zúèastnili aj èlenovia z faiangového sprievodu v krásnych domácich krojoch, èo
bolo pre mnohých zúèastnených príjemným prekvapením i osvieením. Poèas prestávok nás zabával folklórny
súbor Topo¾nica v sprievode

harmoniky peknými ¾udovými
pesnièkami. Faiangová zábava konèila v skorých ranných hodinách a vetci sme
sa rozchádzali s vedomím príjemne preitého faiangového obdobia aj v naej obci.
-kultúra-

Jedno malé
jubileum
V minulom roku sme si pripomenuli 220. výroèie narodenia ThDr. Jozefa Dlhovského
(1. marca 1785). V budúcom
roku si pripomenieme 150. výroèie jeho úmrtia (12. marca
1857). V tomto roku si pripomenieme 10. výroèie postavenia nového náhrobného kameòa tomuto významnému kòazovi, ktorý pôsobil medzi
naimi predkami 40 rokov.

Odhalenie tohoto náhrobku sa konalo 14. apríla 1996 prvú nede¾u po Ve¾kej noci.
Táto slávnostná udalos sa konala za prítomnosti významných osobností: J. E. Mons.
Petra Dubovského - preds.
SSV, Dr. tefana Hanakovièa riad. SSV, PhDr. Stanislava
Bajaníka - podpredsedu MS,
okresných èinite¾ov MS, vdp.
kanonika Emila Scheimera a
vtedajieho vedenia obce Topo¾èianky na èele s Ing. Alojzom Bielikom.
Pri príleitosti tohoto výroèia bude spomienkové stretnutie pri hrobe ThDr. J. Dlhovského opä prvú nede¾u po Ve¾kej
noci - dòa 23. apríla 2006, na
ktoré pozývame vetkých obèanov - ctite¾ov naej miestnej
histórie.
A. Lukáèová

Kultúrne podujatia od susedov
Dòa 6. januára 2006 konal sa v kupole Zámku
výnimoèný koncert. Operná speváèka, rodáèka
z Obýc MARIANNA BENÈEKOVÁ za doprovodu
klaviristky Karin Remencovej nám priblíila svoje umenie. Zaspievala diela svetových klasikov,
ale s láskou vyspievala aj nae - slovenské ¾udové piesne. Vo svojom rodnom kraji vystúpila prvý raz. Medzi hosami koncertu boli aj jej príbuzní
a spolurodáci.
Jej umelcké vystúpenie sme ocenili srdeèným potleskom. Kyticou kvetov poïakoval starosta obce p. Juraj Mesko. Zároveò sme si uvedomili, e kvality naich umelcov právom oceòujú i odborníci vo vyspelých kultúrnych
krajinách - veï umelkyòa spod Pohronského

Inovce u 10 rokov úèinkuje na pódiách vo vajèiarsku. Ïakujeme p. Marianne Benèekovej
a prajeme ve¾a umeleckých úspechov.
Druhým kultúrnym podujatím bolo vystúpenie v Topo¾èiankach ob¾úbeného divadelného
súboru HRUOV zo Skýcova. Predviedli hru od
Jarka Elena EJ HORIÈKA ZELENÁ - v réii ¼UBA
HOSOVECKÉHO. V to nede¾né popoludnie - 8.
januára 2006 sa Dom kultúry a sluieb naplnil do
posledného miesta. Pobavili nás, rozosmiali nás,
za èo sme im vïaèní.
Prajem súboru a reisérovi ve¾a zdravia, chuti do ivota v oèakávaní, e nás v budúcnosti opä
navtívia.
A. Lukáèová
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Záhradkári hodnotili
Na zaèiatku kalendárneho
roka sa zvykne hodnoti ten,
ktorý je u za nami. Záhradkári
rok 2005 hodnotili na výroènej
èlenskej schôdzi 4. 2. 2006 za
úèasti 152 èlenov a hostí.
Schôdze sa zúèastnili najvyí
predstavitelia Republikového
výboru SZZ - predseda prof.
Ivan Hrièovský, tajomník Juraj
Korèek a Ing. Katarína Kettmannová, vedúca oddelenia RV.
Ju aj s predsedom poznáme aj
z rozhlasových relácií Záhradkárska poradòa. Prili aj zástupcovia OV SZZ a tie zástupcovia okolitých ZO SZZ. Po
kultúrnom programe dievèat
naej Z predseda organizácie
PhDr. Ernest Haspra predniesol
správu, ktorá poukázala na bohatú èinnos tejto organizácie.
Je poteite¾né, e stav èlenskej
základne 208 sa stále roziruje.
Najvýznamnejou akciou uplynulého obdobia bola Regionálna výstava ovocia, zeleniny,
kvetov a okrasných kríkov.
Zabezpeèili sme tie pálenièiarsku sezónu pre naich obèanov, ale aj irokého okolia.
Zorganizovali sme zájazdy
na výstavu Záhradkár do
Trenèína, na vinobranie do
Pezinka. Okrem toho sme zabezpeèili prednáky z oblasti
ovocinárstva a vinohradníctva,
vybudovali prístupovú zámko-

vú dlabu do pálenice, zakúpili
unibunku a zákazníkom umonili sledovanie televízie v pálenici. Vybudovali sme oplotenie
pálenice. Ná èlen Ing. Jozef
Haspra dosiahol vynikajúci
úspech na celoslovenskej súai - na X. roèníku Jablko roka
v Bojniciach, kde v kategórii rezistentných odrôd s jablkom
Melódie obsadil pekné II.
miesto, za èo bol naou organizáciou odmenený vecným
darom.
V spolupráci s OcÚ Topo¾èianky sme zorganizovali II.
roèník súae O najkrajiu
predzáhradku. Èo nás vak
mrzí a to hlavne vetkých pálenièiarov je to, e spotrebná daò
z alkoholu sa zvýila z 250,- na
283,- Sk. Èlenská schôdza
vak pre naich èlenov schválila kompenzáciu v tom, e od
1. 1. 2006 dáva kadému námu èlenovi z¾avu 10,- Sk na liter
alkoholu, èím ich aspoò takto
zvýhodòuje.
Èlenov sme oboznámili aj
s plánom èinnosti na tento rok,
ktorý bol aj schválený. Spomeniem aspoò niektoré: hneï od
zaèiatku v priebehu 2-3 mesiacov, okrem výroènej èlenskej
schôdze zorganizujeme 11.
roèník záhradkársko-vinohradníckeho posedenia, zaèiatkom
apríla (7.4.2006) zorganizuje-

Európa v kole
Medzinárodný projekt Európa v koleje rozírený v 36 krajinách Európy. Slovenskej republike bola ponúknutá úèas v roku
1992.Naa základná kola je u druhý rok hlavným organizátorom
okresného kola tohto medzinárodného projektu.
Finanèné zabezpeèenie bolo z rozpoètu KÚ. Súa je èlenená do písomnej (literárnej) èasti a umeleckej (výtvarnej) èasti.
Z viac ako 100 prác z 11 základných kôl, ZU a Z boli ocenení aj nai iaci: Marek Kováè a Andrea tevulová - pripravovali ich

Mgr.J.Fábryová a Mgr.A.Bieliková. Do písomnej èasti sa zapojilo
6 kôl-28 prác.
Z naich iakov získali ocenenie: Adriana Ferencová, Adriana
abíková a Igor Baka¾ár-iakov pripravovali: PaedDr. Z.Samková,
PaedDr. A.Sýkorová .Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie
ocenení sa uskutoènilo na vernisái 28.2.2006 v priestoroch naej Z.Ocenené práce budú zaslané do celoslovenského kola.
Z podkladov Mgr. J. Fábryovej, zást. riad. koly,
spracovala A. Chrenová

me zájazd na výstavu do
Trenèína a koncom tohoto mesiaca degustáciu a výstavu vín,
ktorá sa u nás bude kona po
dvanástich rokoch (22.- 23. 4.).
Budeme pokraèova v odborných prednákach na tému
ovocinárstvo a vinohradníctvo.
Pozornos budeme venova pálenici a jej okoliu, úprave a menej prestavbe genofondovej záhrady, ako aj krúku mladých
záhradkárov. Na jeseò plánujeme navtívi vinobranie v Pezinku, výstavu Jablko roka
v Nitre, ale aj návtevu Arboréta
Mlyòany v mesiaci máji. Zúèastníme sa regionálnej výstavy ovocia, zeleniny v Zl.
Moravciach a miestnej v itavanoch. V spolupráci s OcÚ zorganizujeme a vyhodnotíme u
III. roèník súae O najkrajiu
predzáhradku. Sekcia vinohradníkov naej ZO, ktorú vedie
èlen výboru p. Miroslav Toman
pripraví stretnutie pri soche sv.

Urbana na viniciach, zabezpeèí
stráenie viníc a usmeròovanie
èinnosti naich vinohradníkov.
Záverom treba poïakova
vetkým èlenom výboru, kontrolnej komisii, vetkým záhradkárom, ale aj ostatným obèanom, ktorí sa podie¾ali na naej
práci. Tie námu OcÚ, základnej kole, miestnym podnikom,
RV SZZ, OV SZZ a okolitým ZO
SZZ zo itavian, Zl. Moraviec
a ikavy. Poïakovanie si zaslúi i firma Homér, ktorá realizuje
nae investièné zámery za zloitých podmienok.
Veríme, e táto spolupráca
s nimi bude pokraèova aj v
tomto roku. elám vetkým záhradkárom a vinohradníkom
ve¾a zdravia, astia, dobré poèasie, èo najmenej chorôb
a kodcov, aby tak mali rados
z bohatej úrody a vykonanej
práce.
PhDr. Ernest Haspra
predseda ZO SZZ

Vodný ivel vyèínal
Prudké oteplenie a následné rýchle spúanie snehovej
pokrývky neobilo ani nau
obec. Po dlhotrvajúcich mrazoch priniesol tretí februárový
víkend náhle oteplenie, ktoré
spôsobilo, e bohatá snehová
prikrývka zaha¾ujúca premrznutú pôdu sa zaèala náhle stráca. Na tom by nebolo niè mimoriadne, pokia¾ by roztápajúci sneh nenarobil problémy
naim obèanom. Dòa 20. 2.
v dopoludòajích hodinách boli na Obecný úrad v Topoèiankach nahlásené prvé prípady
zaplavovania suterénov a pivnièných priestorov obytných
domov na ulici Hostianskej,
kde sa voda valila od machulinského po¾a. Následne boli
postihnuté aj èasti ulíc portová, Záhradnícka, Parková,
Dlhovského a niektoré obytné
domy na ulici Partizánskej, kde

sa voda dostala z po¾a od
Kopanièiek. Pomoc obèanom
zabezpeèovali
pracovníci
obecného úradu, spolu s nezamestnanými, ktorí sú zaradení
do aktivaènej èinnosti a v popoludòajích hodinách èlenovia Dobrovo¾ného hasièského
zboru, ktorí so svojou technikou odèerpávali vodu z jednotlivých postihnutých domácností a do neskorých noèných hodín. Naastie neboli nahlásené
iadne ve¾ké materiálne kody,
tak ako sme to mohli vidie prostredníctvom televízie v niektorých regiónoch Slovenska. Na
záver chcem vyslovi poïakovanie vetkým, ktorí sa do boja
s vodným ivlom zapojili a obèanom na u spomenutých uliciach za trpezlivos a vzájomnú
toleranciu pri prácach na
ochrane svojho majetku.
Juraj Mesko, starosta obce

Preh¾ad poèasia za rok 2005 - priemerná mesaèná teplota,
vodné zráky: január - 0,6 °C, 69,6 mm; február - 3,2 °C, 71,3mm;
marec 2,1 °C, 8,4 mm; apríl 11 °C,0 73,4 mm; máj 15,7 °C, 54,4
mm; jún 18,5 °C, 38,4 mm; júl 21,0 °C, 63,5 mm, august 18,8 °C,
92,8 mm; september 17,1 °C, 36,9; október 10,6 °C, 14,8 mm; november 3,6 °C, 51,4 mm; december 0,3 °C, 135,5 mm.
Priemerná roèná teplota v uplynulom roku bola 9,5 °C.priemerné roèné zráky 710,4 mm.
Matú abík
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Z verejného zastupite¾stva
Dòa 9. 2. 2006 sa konalo
verejné zasadnutie OZ.
Zasadnutie viedol za prítomnosti 6 poslancov starosta
Juraj Mesko.
1. bodom rokovania okrem procedurálnych úkonov
bola kontrola úloh.
V tomto bode starosta informoval o:
- odstránení kovovej kontrukcie autobusovej zastávky
pri cyklochodníku, ktorá nebezpeène zakrývala výh¾ad pri výjazde vozidiel;
- úprave prístupovej cesty
k detskej ambulancii;
- kontrole hmotnosti vyzbieraného komunálneho odpadu,
ktoré sa bude realizova v jarných mesiacoch;
- pravidlách prenájmu telocviène Z;
- preh¾ade platieb miestnych daní za rok 2005.
Ïalej informoval o nasledujúcej èinnosti v obci:
- sluobná cesta do Francúzska - skúsenosti s likividáciou odpadov;
- zahájenie nového roka vatrou samostanosti a ohòostrojom, financované sponzorsky;
- postup krokov k iadostiam o dotácie a úver z Fondu rozvoja bývania na výstavbu
bytového domu na ulici Mlynská;
- úèas na Medzinárodnom
ve¾trhu cestovného ruchu v Bratislave;
- zimná údrba ciest - odpratávanie snehu.
2. bodom bolo odsúhlasenie závereèného úètu obce za
rok 2005 predloené hlavným
kontrolórom obce, Ing. Bartolomejom Pavkovom.
- Celkové príjmy mimo dotácii na Z èinili 24.726 tisíc Sk.
- Celkové výdavky mimo výdavkov Z èinili 23.129 tisíc Sk.
Závereèný úèet bol jednomyse¾ne schválený a je k dispozícii na OcÚ.
3. Návrh rozpoètu obce na

rok 2006, predloený starostom obce.
Rozpoèet bol navrhnutý
ako vyrovnaný v celkovej výke
19.155 tis. Sk bez rozpoètu Z
(10.237 tis. Sk). Rozpoèet bol
schválený s obmedzením v èerpaní výdavkových poloiek
v objeme max. 85 % výky tak,
aby zostávajúci objem mohol
by eventuálne pouitý na navýenie financií pre investièné
zámery roku 2006.
4. OZ vzalo na vedomie
výsledky inventúry obecného
majetku ku 31. 12. 2005.
Poslanci schválili návrh na
vyradenie obecného majetku
vyplývajúceho z inventúry.
5. Retrukturalizácia úveru obce v banke Dexia - pre
potreby financovania investièných zámerov v roku 2006 poslanci odsúhlasili nový úver
v rámcovej výke 15 mil. Sk,
z ktorého sa uhradí zostatok
doterajieho úveru na ÈOV vo

výke 2,5 mil. Sk, rekontrukcia
cesty na ul. Cintorínska a zostatok na realizáciu rekontrukcie stredu obce.
6. Poslanci odsúhlasili návrh zmluvy o prenájme obecného majetku pre spoloènos
RAFTIM na výstavbu domu sociálnych sluieb.
7. poslanci odsúhlasili návrh JUDr. Oravcovej ako prísediacej sudkyne z radov obèanov do Krajského súdu v Nitre.
8. V bode iadosti organizácií boli prejednané:
- prenájom priestorov v dome sluieb pre firmu K.O.Fruit bolo schválené
- iados farského úradu
o príspevok na rekontrukciu
kostola - OZ nerozhodlo o konkrétnej výke.
9. V diskusii vystúpili obèania:
Ing. Siklienka s apelom na
rieenie ekológie zneèistenia
Hostianskeho potoka, najmä

Váení obèania!
Komisia ivotného prostredia a pôdohospodárstva pracujúca pri OZ Topo¾èianky na svojom zasadnutí dòa 27. 2.2006
urèila zberné miesta na zber
biologicky rozloite¾ného odpadu. Tieto miesta budú oznaèené
a pracovníci OcÚ zabezpeèia
rozdrtenie a odvoz materiálu sústredeného na týchto miestach
na kompostoviská.
Zabezpeèenie tejto úlohy
bude pomerne nároèné, ale záleí na Vás, obèanoch obce
Topo¾èianky, ako sa s plnením
zákona o odpadoch zvýia alebo zníia náklady na likvidáciu
odpadov.Len na Vás obèanoch
bude, aby sa zodpovedne dodriavalo triedenie odpadov
a nemieal sa tuhý komunálny
odpad (TKO) s biologickým odpadom. Ak pripustíme, e nezodpovedný spoluobèan vyhodí do biologického odpadu
TKO, náklady sa urèite zvýia
a dosiahneme opaèný efekt
ako chceme.

Zo zákona è. 223/2001 Z.z.
§79 je obec oprávnená uklada
pokuty za poruenie zákona
o odpadoch. Ak sa priestupok
do jedného roka od rozhodnutia
zopakuje, uloí sa pokuta a do
dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej v § 80 tohto zákona.Kadý, komu bola udelená
pokuta, je povinný vykona nápravu na vlastné náklady.
Urèené miesta v obci Topo¾èianky na zber biologicky
rozloite¾ného odpadu (konáre, prútie z vinièa): Moravecká
ulica pri Drevosklade, Hlavná
ulica Dom sluieb, Hlavná ulica Obecný úrad, Hlavná ulica
(horný koniec) Hostinec (Furmanský hostinec), Hlavná ulica za posledným domom pravá strana - smer Skýcov,
Holeovská ulica pri bytovkách ÚS MV SR, Lipová ulica
bývalá lekáreò, Mlynská ulica
pri lavièke (Koprdov most),
Mlynská ulica za posledným
domom - Poliakoví, SNP 12bytovka, Machulinská ulica

Vrzulov breh., Hostianska ulica za posledným domom pravá strana - smer Hostie,
portová ulica pri moste,
Cintorínska ulica oproti Domu smútku, Cintorínska ulica
kriovatka ikavecká ulica pri p. Siklienkovi, Litomìøická
ulica Základná kola.
Na uvedených miestach
budú taktie rozmiestnené aj
ve¾koobjemové kontajnery na
drobný biologicky rozloite¾ný
odpad (tráva, lístie, burina, kvety, atï.). V spolupráci s p.
Miroslavom Tomanom, èlenom
výboru ZOSZZ a predsedom
sekcie vinohradníkov budú urèené miesta na uskladnenie
biologického odpadu v oblasti
viníc na Tobolkách a viniciach Nad hájom. O ïalích
aktivitách v tejto oblasti Vás budeme priebene informova
prostredníctvom obecného rozhlasu, vývesnej tabule a V Naich Topo¾èiankach.
Anton Segíò,
prednosta OcÚ

bola v oblasti s výskytom vtáèej
chrípky alebo manipulovala
s chorými alebo uhynutými
zvieratami.
ZAPAMÄTAJME SI:
Vtáèou chrípkou sa môe
èlovek nakazi iba pri priamom
kontakte s infikovaným vtáctvom, hydinou alebo prostredím. Vtáèia chrípka je neprenosná z èloveka na èloveka.
Prevencia:
Nedotýka sa uhynutých
alebo z ochorenia podozrivých
vtákov. Nález uhynutého vtáka
prosíme oznámi Regionálnej

veterinárnej a potravinovej
správe na tel. è. 037/6557253
alebo 037/6536202. Dodriava zásady osobnej hygieny,
pamäta na èasté umývanie rúk
a hygienu (hlavne pred jedením). Vetky pokrmy z hydiny
dôkladne uvari (najmenej 20
minút pri teplote 70 °C). V prípade výskytu príznakov ako sú
horúèka, bolesti hrdla a kae¾
okamite navtívi svojho lekára.
spracované z podkladov
RÚVZ Nitra, - A.Chr.-

Vtáèia chrípka - preventívne opatrenia
Vtáèia chrípka je vírusové
prenosné ochorenie domácich
a vo¾ne ijúcich vtákov. Hlavným zdrojom vírusov v prírode
sú vo¾ne ijúce vtáky.
Vírus sa z organizmu chorých vtákov vyluèuje dýchaním
alebo trusom. Prenos na èloveka- je ve¾mi zriedkavý, najèastejie pri manipulácii s chorými,
resp. uhynutými vtákmi a nedodraním zásad osobnej hygieny, prípadne vdýchnutím prachu s obsahom výluèkov cho-

èinnosou Globalprogresu, a.s.
a vypúaním splákových vôd
obèanmi. Doporuèil oivenie
èinnosti komisie pre ivotné
prostredie. Ïalej doporuèil riei cyklochodník od Koprdového mostu po námestie.
Ing. Bánska M diskutovala
vo veci ekológie vôd a ovzduia
- spa¾ovanie odpadov.
P. Durdy vo veci komunálneho odpadu. Doporuèuje zníi frekvenciu vývozu odpadu.
P. Pavlík J. doporuèil zlepi
obsah internetovej stránky po
vzore OcÚ Machulince. Vzniesol poiadavku na dobudovanie kanalizaènej stoky z ul. ikavecká.
P. Mihók D. vyslovil názor, e
rekontrukcia kostola ako jednej z hlavných pamiatok obce si
zasluhuje výraznú finanènú
podporu od obce.
Mgr. Barát J. sa vyjadril
k prenajímaniu telocviène Z.

rých alebo uhynutých vtákov.
Miesto vstupu do organizmu èloveka sú ústa, nos a oèné
spojivky. Inkubaèný èas, t.j. èas
od infikovania sa po objavenie
prvých príznakov ochorenia je
priemerne 7, maximálne 10 dní.
Podozrenie na ochorenie spôsobené vírusom vtáèej chrípky:
Je kadé ochorenie, ktoré sprevádza: horúèka 38° C a viac, kae¾, boles hrdla alebo akosti
s dýchaním, ak chorá osoba
v predchádzajúcich 10. dòoch

Zo zápisnice OZ èerpal
Ing. Kazík Roman
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Horné Poitavie - zelený región Nitrianskeho kraja
(dokonèenie z 1. str.)
sféry cestovného ruchu za
úèasti vetkých slovenských
krajov. V prípravnej fáze podujatia OcÚ Topo¾èianky a o.z.
Traditional club Topo¾èianky
v súèinnosti s Odborom regionálneho rozvoja a cezhraniènej
spolupráce NSK pripravovali
úèas subjektov horného Poitavia na spomenutom ve¾trhu.
Traditional club sa stal oficiálny
realizátor expozície Horné
Poitavie - zelený región
Nitrianskeho kraja. V tomto
smere sa navrhovate¾ovi podaril úspene zrealizova ideový
zámer. Zvidite¾ni región horné
Poitavie jednotnou víziou s ponukou turistických moností
v konfrontácii na medzinárodnom podujatí, ako kraj ekologicky èistý s lákavou prírodnou
scenériou, s chránenými územiami, historickými parkami,
ale aj s krásnou architektúrou.
Veï parky a záhrady sú krása-

mi horného Poitavia, èoho dôkazom je kadoroèná vysoká
návtevnos. Pod dojmom zelenej harmónie sa skrýva skutoèná sila náho kraja, v ktorom
majú domov tie biele lipicany
a majestátne zubry. Na osi
Arborétum Mlyòany - mesto
Zlaté Moravce - obce Topo¾èianky a Skýcov, ale aj v pri¾ahlých obciach a mikroregiónoch
sa nachádzajú najvýznamnejie dominanty cestovného ruchu horného Poitavia. Preto
návtevníkov, ktorí vstúpili do
expozície horného Poitavia výrazne upútal historický koèiar,
preparát zubrej hlavy, ako aj samotná atmosféra zvýraznená
parkovou výsadbou. Aktívna
prezentácia regiónu v danom
rozsahu bola priaznivo hodnotená èi u zo strany zriaïovate¾a expozície, alebo osobnou
úèasou jednotlivých predstavite¾ov tátnych a spoloèenských
organizácií, odbornou i laickou

Ïakujeme za spoluprácu

Na úseku kultúry v minulých dòoch dolo ku výmene
zamestnancov. Po ukonèení
zastupovania poèas materskej
dovolenky odila pani Orolínová Alena, ktorá zaèala uèi na
naej základnej kole nemecký
jazyk. Spä sa vracia z materskej dovolenky pani Chrenová
Andrea. Alenke prajeme za nau redakciu ve¾a trpezlivosti pri

Program kina
Národný dom
MAREC
18.-19. - Jaskyòa - akèný thriller, 19.00 h,SO-NE.
25.- 26. - Zathura - vesmírne
dobrodrustvo - animovaný,
dabovaný príbeh pre deti i dospelých, 15.00 h, SO-NE.

APRÍL
1.- 2. - King - kong - akèný, dobrodruný, 19.00 h, SO-NE.
8. - 9. - Oliver Twist - známy
prepis románu, sobota o 17.00
h, nede¾a o 19.00 h.
15. - 16. - Kuriér 2 - akèný film,
19.00 h, SO-NE.
22. - 23. - Nezvratný osud - katastrofický film, 19.00 h, SO-NE.
29. - 30. - Zlomené kvety - Starý mládenec dostane ruový,
list, z ktorého sa dozvie, e má
syna, 19.00 h, SO-NE.

uèite¾skom poslaní. Málokto videl, ko¾ko úsilia venovala práci
v Naich Topo¾èiankach, preto
aj touto cestou jej ïakujeme za
spoluprácu.
Za redakciu
Ing. Kazík Roman

verejnosou, ako aj riadite¾om
ve¾trhu. Medzi oficiálne návtevy náho stánku patril podpredseda NR SR p. Viliam Veteka v sprievode upana NSK
p. Milana Belicu a iných významných hostí. Tradiène nau
expozíciu navtívil predseda
SOPK p. Peter Mihók. O priebehu výstavy boli informované
médiá, prièom krátke zábery
naej expozície boli v STV a v
regionálnej televízii Zobor. Jednotlivé subjekty z náho regiónu podporili úèas na výstave
rôznym spôsobom v závislosti
od svojich moností, prezentáciou folklórnych programov,
alebo prípravou jedál a obèerstvenia (viï foto). Týmto by sme
ve¾mi radi vyjadrili poïakovanie
vetkým, ktorí sa akýmko¾vek
spôsobom prièinili za úspenú
propagáciu regiónu na ve¾trhu.
Úèas na výstave za región prijali subjekty: Arborétum Mlyòany SAV, Národný rebèín, .

Divadelné predstavenie

Pozývame Vás na divadelné predstavenie ochotníckeho divadelného súboru zo Starého Tekova, ktoré sa Vám predstaví divadelnou hrou o ¾udskej zlobe, nenávisti a o láske a odpustení. Hru
Krí pod lipami napísal Ferko Urbánek a natudoval a reíroval
p. Èíko. Predstavenie sa bude kona v nede¾u 26. marca 2006
o 15.30 h. v Dome kultúry. Vstupné na osobu je 30,- Sk. Vstupenky
si môete zakúpi pred predstavením.
- kultúra-

Beh oslobodenia - 32. roèník
Tatran n.o., Klub orientaèného behu, K Polície, Základná
kola Topo¾èianky pod patronátom Obce Topo¾èianky usporiadajú v sobotu 25.3.2006 v parku v Topo¾èiankach tradièný
Beh oslobodenia. Úèastníci sa
môu prihlasova 25. 3. v kategórii iakov od 8.30 - 9.15, v kategórii dorastu a dospelých

p. Topo¾èianky, Lesy SR OZ Topo¾èianky, MsÚ Zl. Moravce,
TIK Zl. Moravce, obec Topo¾èianky, obec Obyce, Zámok
Topo¾èianky, Hotel Národný
dom Topo¾èianky, Vinárske závody Topo¾èianky, Parkhotel
Tartuffe Beladice, mikroregión
Poitavie - iroèina, Hruovsko
- Beòadický mikroregión, obec
Jed¾ové Kostolany a obec
Tekovské Nemce. Úèasou na
uznávanom medzinárodnom
ve¾trhu, prezentáciou svojich
produktov, sluieb domácim
a zahranièným partnerom s vyuitím monosti dobre preda
a dobre kúpi sa naplnil zámer,
ktorý prispel k obchodnému
úspechu náho regiónu.
Duan Mihók

s predloením OP najneskôr 30
minút pred tartom v mieste
pretekov. iaci neplatia, dorast
30,- Sk, dospelí 50,- Sk.Vítané
bude aj obecenstvo, ktoré podporí pretekárov svojou úèasou.
Informácie: 037/630 13 21.
Z www.topolcianky.sk.
spracovala -A.Chr.-

Nahliadli sme do matriky
od 10. 11. 2005 do 28. 2. 2006

Narodili sa: Marko Zbonka, rodièia Milan Zbonka a Zuzana Uhrecká,
Litomìøická 34. Jaromír Koryák, rodièia Jaromír Koryák a Zdenka
Koryáková, Lipová 110. Bianka Uhrecká, rodièia Marián Uhrecký
a Viera Uhrecká, itavanská 29, Hana Ferejová, rodièia Jozef Fereje
a Eva Ferejová, Machulinská 10. Diana Cibiriová, rodièia Igor Cibiri
a Jana Cibiriová, portová 6. Viktória Drienovská, rodièia Roman
Drienovský a aneta Drienovská, Hlavná 271/A
Opustili nás: Alojzia Orolínová, Lipová 17, zomr. 14. 12. 2005, 84
roèná - Karol Bielik, Hrádza 2, zomr. 14. 12. 2005, 71 roèný - Ján
Molnár, itavanská 36, zomr. 12. 1. 2006, 86 roèný - Mgr. Viera
Ondruová, portová 8, zomr.15. 1. 2006, 79 roèná - Terézia varcová, Lipová 108, zomr. 25. 2. 2006, 75 roèná.
Sobá uzatvorili: Vladislav Krajèo a Terézia rod. Röthová, 7. 1.
2006. Peter Fintor a Jaroslava rod. Mihálová, 28. 1. 2006. Marián
Lukáè a Jana rod. Petrovièová, 28. 1. 2006.

OZNAM

Zápis do M na Cintorínskej ulici na kolský rok
2006/2007 bude prebieha
v mesiaci marec, denne od
7:30 hod. do 16:00 h. V materskej kole je monos výuèby základov anglického jazyka. Je potrebné prinies so
sebou rodný list dieaa.
Vetci sa teíme na stretnutie
s Vami a Vaimi demi.
Adriana Fialová
riadite¾ka M
Riadite¾stvo M SNP 3
v Topo¾èiankach srdeène pozýva rodièov a deti predkolského veku (od 2 do 6 rokov)
na zápis k novému kolskému roku 2006/2007 od 1. 3.
do 31. 3. 2006. So sebou si
prineste rodný list dieaa.
Naa M ponúka deom
výuèbu anglického a nemeckého jazyka, logopedickú poradòu, projekt Zdravá kola,
stretnutie detí a mamièiek na
MD v materskom centre.
¼ubica Pavková
riadite¾ka M
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