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Váení spoluobèania
Nako¾ko uplynul rok 2004 a tým aj polovica volebného obdobia môjho pôsobenia vo funkcii starostu
obce a tie poslancov obecného zastupite¾stva, chcel
by som vyui priestor a v skratke zhodnoti rok 2004
a oboznámi Vás s hlavnými aktivitami pre rok 2005.
Som rád, e môem
zhodnoti rok 2004 z poh¾adu investièných aktivít ako
úspený, pretoe vetky akcie, ktoré sme naplánovali
pre rok 2004 a na jednu sa
nám podarilo zrealizova.
Ilo hlavne o rozírenie
kanalizaèných vetiev na ulici
Mlynskej a Litomìøickej, kde
sa preinvestovalo 7,2 mil.
Sk, rozírenie siete NN na
ulici Dlhovského, kde bolo
vybudované aj verejné osvetlenie - preinvestované 1,1
mil. Sk a vybudovanie chodníka pri Koprdovom moste preinvestované 150 000,Sk. Jedinou investiènou akciou, ktorú sme nezrealizovali bol chodník pre cyklistov
medzi obcami Topo¾èianky
a itavany.
To sa u, ale dostávame
na aktivity pre rok 2005, pretoe chodník pre cyklistov je
u vytýèený a bude to prvá
investièná akcia v r. 2005
predpoklad zaèatia výstavby
marec - apríl pod¾a poveternostných podmienok.
Hlavnou prioritou pre rok
2005 vak bude zabezpeèenie finanèných prostriedkov
z fondov EÚ na realizáciu
úpravy stredu obce a miestnych komunikácií, kde u sú
vetky ininierske siete v zemi.
U dnes máme rozpracovaný projekt v rámci opatrenia Renovácia a rozvoj obcí , ktorého vyhlasovate¾om
je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. V rámci
tohto opatrenia budeme iada na úpravu stredu obce
a miestne komunikácie finanèné prostriedky v objeme 1 mil. euro. Keïe schva¾ovací proces pri iadostiach

o dotácie z fondov EÚ je záleitos dlhodobá cca 12
mesiacov, pri úspenosti
náho projektu by k realizácii mohlo dôjs v roku 2006.
Ïalou aktivitou pre rok
2005 bude pokraèovanie
v budovaní kanalizaèných
vetiev na ïalích uliciach
v obci, dåka vybudovaných
stôk bude samozrejme závislá od výky pridelenej dotácie z Minis-terstva ivotného prostredia, kde máme
podanú iados na enviromentálnom fonde.

Okrem týchto priorít plánujeme s komisiou pre výstavbu a územné plánovanie
ïalie aktivity, o ktorých Vás
budeme
v
Naich
Topo¾èiankach informova.
Samozrejme, e okrem
investiènej èinnosti chceme
zabezpeèi aj kultúrno-spoloèenské akcie, o ktorých
Vás budú priebene informova pracovníèky oddelenia kultúry vo svojich príspevkoch.
A na záver u chcem vyslovi iba presvedèenie, e
spoloènými silami sa nám
podarí naplánované aktivity
zrealizova k spokojnosti nás
vetkých.
Juraj Mesko
starosta obce

Pavol Haspra  nar. 8. decembra 1929  zom. 27. apríla 2004. Busta bola odhalená
27. decembra 2004. Odhalila
ju p. Soòa Valentová - manelka za prítomnosti dcér
Kataríny a Natálie. Bustu darovala rodina P. Haspru.

vïaky rod. Hasprovej za tento dar predniesol p. starosta. Uistil vetkých prítomných, e pamiatka na Pa¾ka
Haspru - reiséra, herca je
u nás ivá.
Nai ochotníci pokraèujú
v tradícii, ktorú on svojou
èinnosou obohatil najmä

v èasoch svojho tudentského veku, keï tu reíroval viacero
divadelných
hier.
Vyslovil presvedèenie, e
prítomnos busty bude inpiráciou pre budúce pokolenia divadelných ochotníkov.
A. Lukáèová

Symbolický návrat domov

Busty - sú tri - dala vyhotovi p. Soòa Valentová.
Jedna je umiestnená v budove
èinohry
SND
v Divadle P. O. Hviezdoslava,
druhá v naom DKS a tretiu
si ponechala rodina Pa¾a
Haspru - manelka p. Soòa
a dcéry Katarína a Natália.
Samotný akt odhalenia busty uviedol Ing. Michal
Siklienka spomienkami na
priate¾a Pa¾a a na èinorodú
spoluprácu s ním. Potom sa
k prítomným prihovorila p.
Soòa. Zahåbila sa do spomienok na spoloèné záitky
preité v Topo¾èiankach a na
vrelý citový vzah svojho
manela k rodisku.
Poïakovala obci Topo¾èianky, obèanom a p. starostovi Jurajovi Meskovi, e
tento dar bol od rodiny
Hasprovej prijatý a e pre
bustu bolo pripravené dôstojné a bezpeèné miesto,
kde sa po rodnom dome cítil najlepie - v tesnej blízkosti javiska. Záverom príhovoru odhalila bustu. Slová
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Ve¾konoèné sviatky v ¾udových zvykoch
Prípravou na najvýznamnejie kresanské sviatky
je obdobie 40 denného pôstu, ktorý zaèína popolcovou stredou. V minulosti to bolo obdobie plné rôznych sebazapretí. Okrem zdriavania sa mäsa, mastných jedál, pijatiky, boli isté dni, na ktoré sa viazali
urèené jedlá a zvyky.
tvrtá pôstna nede¾a - sv.
oma slúená v ruovom, na
obed musela by domáca
cestovina: rezance-slíe-èíky,
haluky a iné.
Piata nede¾a - v kostole
zahalené kríe. V ¾udových
zvykoch sa vynáala Morena- symbol zimy, chladu,
smrti - zachované z pohanských èias.
iesta nede¾a - Kvetná spomienka na slávnostné privítanie Jeia v Jeruzaleme,
keï mu národ pod nohy hádzal kvety, prestieral pláte,
niesol palmové ratolesti a volal Hosanna! Paie - evanjelium o Pánovom umuèení.
V ¾udových zvykoch dievèatá
nosili ratolesti rozvitej vàby
ovenèenej stukami a spievali: Zelená je vàba zavíjaná,
zavili ju dievky s malièkama,
buïte nám babièky veselé, u
vám to letôèko nesieme. Na
obed sa varila polievka pod
kvetom- teda zo strukovín,
najèastejie fazu¾ová-plod vytvorený z kvetu.
Vo ve¾kom týdni je
Ve¾konoèné trojdnie - tvrtok,
piatok, sobota. V kostole sa
konajú obrady a pobonosti
sprítomòujúce súdenie, muèenie, ukriovanie a smr
Jeia Krista.
Na Zelený tvrtok veèer
veriaci v procesii ponavtevujú vetky kríe a sochy v obci. Pobonos èasto trvala
a trvá do prvých chví¾ Ve¾kého

piatku, kedy je potrebné ís sa
umy do potoka a prinies potoènej vody na umytie pre celú rodinu. Mládenci vodili kone do potoka tie za úèelom
ich umytia. Na obed sa pripravovalo jedlo zo zeleniny
a zelené - hlavne tiav - avík, neskôr sa pridal i penát.
Ve¾ký piatok - deò ve¾kého smútku a pôstu.
Biela sobota - vo veèerných hodinách oslava zmàtvychvstania Pána, v minulosti sa konala v popoludòajích
hodinách. V domácnostiach
gazdinky mali ve¾a roboty.
Potrava na celé sviatky sa
chystala a v tento deò - piekli sa koláèe, neskôr i zákusky, varila sa údenina, vajíèka,
pripravoval sa èerstvý chren.

Naa Topo¾nica

Viedni - v Dóme sv. tefana.
Poprajme vetkým èlenom ve¾a
síl, energie a chuti v ich práci.
Sme na nich právom hrdí, lebo

Folklórna skupina Topo¾nica úspene reprezentuje nau
obec Topo¾èianky s novým vedením - súrodencov Margity
Opálenej a Miroslava Bielika.
Folklórna skupina pracuje aktívne po celý rok. Ich prítomnos je neodmyslite¾ne spojená
s faiangovým sprievodom po
dedine s krátkym pásmom na
veèernej faiangovej zábave,
pri schôdzach Matice slovenskej, poèas vystúpení v rámci
kultúrneho leta, pri posedeniach SÈK, senior klubu.
Zaujímavé bolo ich úèinkovanie
pri príleitosti návtevy tudentov - slovakistov zo Zagrebu, na
Pribinových slávnostiach v Nitre. Ve¾mi významná je úèas na
medzinárodnej sv. omi vo

Ve¾konoèná nede¾a - bola doslova zasvätená Bohu.
Vykonávali sa iba najnutnejie práce, slávnostné rodinné
stolovania a starostlivos o
hospodárske zvieratá. Nekonali sa iadne návtevy.
Ve¾konoèný pondelok bol vyvrcholením radosti, veselosti, hojnosti a vzájomného
obdarovania. Mládenci navtevovali domácnosti, kde
mali mladé dievèatá. Polievali
ich vodou z hrnèeka i z vedra.
ikovné dievèatá mládencov
vyibali. Potom prila odmena
polievaèov vo forme pohostenia, ma¾ovaného vajíèka,
mení chlapci vïaène zobrali
aj nejaký peniatek. Veèer sa
v hostinci konala muzika.
Posledné dozvuky sa konali
v utorok, keï malé dievèatká
ili vyiba svojich rovesníkov.
A skonèili sa ve¾konoèné sviatky, nastala kadodenná robota, cie¾om ktorej bolo dosiahnu èo najbohatiu úrodu.
Frantiek Beòu

Krojová zábava
Aj v tomto roku usporiadal Obecný úrad Topo¾èianky v poradí u trnástu krojovú zábavu, ktorá sa konala 15. januára. Úèastníci mali monos obliec sa do iat naich predkov - krojov.
Najkrajie kroje boli vyhodnotené odbornou komisiou: p. A.
Lukáèová, p. F. Beòu a p. M. Opálená. Rozhodovanie bolo aké, pretoe kroje boli zo vetkých kútov naej vlasti a boli aj ve¾mi pekné. Cenu OcÚ získali manelia Bielikovci za kyjovský
poloslávnostný kroj, ïaliu Cenu OcÚ získali manelia
Hasprovci za topo¾èiansky kroj, Cenu SNS si odniesli manelia Laktiovci, ktorí mali obleèení velèický kroj a Cenu Matice
slovenskej získali Sylvia Opálená a Patrik Altperger za dievèenský a mládenecký kroj zo Sásy. Odmenou pre vetkých úèastníkov obleèených v kroji za ich snahu a ochotu obliec sa do atu naich predkov bolo venované èestné taneèné kolo.
Dovidenia na krojovej zábave v roku 2006.
A. Orolínová, M. Brandtová

Èepèenie nevesty

dôstojne reprezentujú obec
Topo¾èianky, a aj kultúru a zvyky irokého okolia.
- kultúra -

220 rokov od
narodenia
ThDr. Jozefa
Dlhovského
Narodil sa 1. marca 1785
v Opatovciach n/itavou,
zomrel 12. marca 1857 v
Topo¾èiankach, kde pôsobil ako katolícky kòaz miestny farár 40 rokov.
Zastával aj úrad okresného dekana. Bolo to v období Antona Bernoláka
a Slovenského uèeného
tovaristva (vznik 1792),
teda v období írenia kultúry slovenského jazyka
v novej gramatickej forme.
Dr. Dlhovský bol horlivým vyznávaèom bernolákovskej
slovenèiny.
Bol osobným priate¾om
Jána Hollého a podporoval ho aj finanène pri vydávaní jeho básní.
Z literárnej èinnosti Dr.
Dlhovského: Rozlièné príhody, Dobré gazdování,
Reèi slávnostné. V r. 1814
bola tlaèou vydaná jeho
teologická dizertaèná práca Assertiones ex universa theologia, ktorou
dosiahol doktorát teológie. Ïalej napísal dielo
Óda na ostrihomského
kanonika Alojza Battyanyho (1727 - 1799), neskôr bol arcibiskupom,
ktorý podporoval stavite¾stvo, hudbu a literatúru.V Bratislave dal postavi Primaciálny palác projektantom bol Melchior Hefele, ktorý projektoval aj ná farský kostol.
V spolupráci s vtedajím uèite¾om a organizátorom Jánom Machovièom (Johann Machovich
1799 - 1879) napísal divadelnú hru: Betlehemská
hra, ktorá sa zauívala
ako koledovanie po domoch na Vianoce.
Takáto bohatá bola duchovno-literárna èinnos
ThDr. J. Dlhovského.
Spomeòme si na neho
modlitbou, keï prechádzame v blízkosti jeho
hrobu, ktorý strái koatá
lipa - symbol slovanstva.
Anna Lukáèová
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Váení spoluobèania!
Od zaèiatku kolského roka 2004/2005 nás delí celý
polrok. Dovo¾te mi, aby som Vás pri tejto príleitosti
v struènosti poinformoval o ivote a dosiahnutých výchovno - vzdelávacích výsledkoch v naej kole poèas
tohto obdobia.
V tomto kolskom roku chodí
do 17 tried naej koly 434 iakov. Z nich neprospeli jedenásti
iaci (vetci sú to iaci 5.-9. roèníka), najviac v 8. roèníku - es
iakov. Na 1. stupni (1.-4. roèník)
prospeli vetci. S èistými jednotkami prospelo spolu 68 iakov,
z toho 29 bolo na 1. stupni v 3.a trinás iakov. Na 2. stupni (5.-9.
roèník) najviac èistých jednotkárov je v 6. roèníku - jedenás.
Mrzí ma, e tyria iaci majú
zníenú známku zo správania
a devätnástim iakom boli udelené výchovné opatrenia za správanie (napomenutie a pokarhanie triedneho uèite¾a a pokarhanie riadite¾a koly). Chcel by som
vyslovi elanie, aby výchovných
opatrení a zníených známok zo
správania na konci kolského roka bolo menej.
Vo vedomostných olympiádach, portových a výtvarných
súaiach sa gro súaí koná a v
2. polroku. V súaiach, ktoré sa
konali poèas 1. polroku, dosiahli
nai iaci celý rad pozoruhodných výsledkov. V krajskom kole
literárnej súae aliansky Mako získala 1. miesto Zuzana
Orolínová z 3.a triedy a bude reprezentova nau kolu po dlhých rokoch (v takejto súai)
v celoslovenskom kole, èo je pre
nás obrovský úspech. Pekné 2.
miesto v okresnom kole matematickej olympiády získala iaèka 9.
a triedy Zuzana Èereníková.
V okresnej lige Rastlín a zvierat
naich lesov pre iakov 4.a 5.
roèníka je naa kola na 2. mieste po prvom kole.
V portových súaiach sa
najviac darilo achistom a strelcom, ktorí kolu reprezentovali
na majstrovstvách kraja.
ivot v naej kole poèas 1.
polroka neutíchol ani v popoludòajích hodinách kedy sa konal
celý rad zaujímavých podujatí
a súaí: Týdeò boja proti drogám, portové popoludnie rodièov, uèite¾ov a iakov, Vianoèný
turnaj v achu, Vianoèné posedenie s bývalými pedagogickými zamestnancami koly, kolské kolá vo vedomostných olympiádach a bohatá krúková
èinnos.
iaci 8. roèníka sa zúèastnili
na krste knihy spisovate¾a Laca
Zrubca Hruovské truhlice
a besedy na tému Chránená krajinná oblas Ponitria.
Zaujímavou bola aj beseda
pre iakov 7. roèníka s prísluníkmi Obvodného oddelenia policajného zboru v Zlatých Moravciach.
V poslednom mesiaci roka
2004 iacky parlament zorganizoval podujatie Mikulá v kole
a v januári tradièný faiangový
detský karneval. O dva dni po

detskom karnevale sa zabávali
rodièia na rodièovskej zábave,
ktorú usporiadal výbor Rady rodièov pri Základnej kole Topo¾èianky v spolupráci s riadite¾stvom naej koly. Chcem prostredníctvom náho èasopisu
poïakova výboru Rady rodièov
za zorganizovanie dôstojného
a pekného podujatia. Finanèné
prostriedky získané z tohto podujatia budú pouité pre iakov
naej koly pri skvalitòovaní výchovno - vzdelávacieho procesu.
8. februára 2005 sa konal zápis detí do 1. roèníka pre kolský
rok 2005/2006, zapísaných bolo
33 prvákov.
Okrem výchovy a vzdelávania ve¾a èasu a úsilia poèas 1. polroka bolo treba venova prácam
na údrbe, opravách a rekontrukciách oboch budov koly,
no predovetkým na budove na
Litomìøickej ulici. V mesiaci december 2004 sa v telocvièni vymieòali za plnej prevádzky koly
radiátory, pôvodné mali u 51 rokov a zaèali preteka, èo bolo nebezpeèné vzh¾adom na novú palubovku. V telocvièni sa menili aj
ochranné siete na oknách, staré
u nespåòali úèel ochrany pred
loptovými hrami.

Pri výmene radiátorov v telocvièni sa menili aj tri kusy radiátorov na prízemí chodby budovy
koly. Týmito rekontrukènými
prácami poèas 1. polroka nechceme po¾avi a pripravujeme
ïalie nevyhnutné práce na budove koly.
V 2. polroku s príchodom teplejích mesiacov plánujeme výmenu dverí v poète piatych kusov
od kolského ihriska za dvojité
presklenie, èím sa zlepia tepelno - izolaèné vlastnosti koly.
Nové sú u vyrobené a dodané,
je potrebné len staré demontova
a osadi nové.
Najväèie rekontrukèné práce kolu èakajú poèas letných
prázdnin, kedy by sa malo zaèa
s prácami na prestavbe sociálnych zariadení na prízemí budovy v dolnej kole a napoji kolu
na obecnú kanalizáciu. To¾ko aspoò v struènosti zo ivota naej
koly poèas prvých piatych mesiacov.
Na záver by som chcel poïakova vetkým pedagogickým
pracovníkom, správnym zamestnancom a iakom koly, ktorí v 1.
polroku hájili dobré meno naej
koly.
Ïakujem Obecnému úradu
Topo¾èianky, vetkým rodièom
a sponzorom, ktorí prispeli finanène a materiálne pri zabezpeèovaní chodu koly v prebiehajúcom
kolskom
roku
2004/2005.
Mgr. Jozef Barát
riadite¾ koly

Záhradkári bilancovali
Dòa 12. februára 2005
Základná organizácia (ZO)
Slovenského zväzu záhradkárov bilancovala na svojej výroènej èlenskej schôdzi 5roèné obdobie. Je to èas, kedy
sa záhradkári pripravujú na
svoj 8. zjazd, ktorý sa bude kona v dòoch 19. - 20. 11. 2005
v Nitre. Úspenú èinnos dokazujú aj dosiahnuté výsledky,
o ktorých sme sa dozvedeli zo
správy doterajieho predsedu
PhDr. Ernesta Haspru. ZO sa
poèas tohto obdobia rozrástla
o 83 nových èlenov, èo je úctyhodný poèet pri veobecnej
stagnácií záujmových zdruení. Záhradkári si v tomto volebnom období pripomenuli 45.
výroèie zaloenia organizácie
v Topo¾èiankach. Pod vedením
výboru boli usporiadané 2 regionálne výstavy ovocia, zeleniny a kvetov na mimoriadne
vysokej úrovni. Pre èlenov zorganizovali 5 zájazdov na tematické výstavy na Slovensku a 1
zájazd do Rakúska, celý rad
odborných prednáok na tému
ovocinárstvo a vinohradníctvo,
ako aj na tematiku ochrany
rastlín pred chorobami a kod-

cami a pouitia nových chemických preparátov v záhradkárstve a vinohradníctve. Èlenovia organizácie sa starajú
o genofondovú záhradu za
úèelom poskytovania kvalitných tepov a vrúb¾ov, ktorú
majú vo forme nájmu od obce
v uívaní do roku 2009. V roku
2004 v záujme skrálenia obce
spolu s obecným úradom zorganizovali súa o najkrajiu
predzáhradku, ktorú v novembri spoloène vyhodnotili a ocenených zverejnili ako príklad
pre tých, ktorým ivotné prostredie hovorí ve¾mi málo. Je
len chvályhodné, e v tejto èinnosti chcú aj naïalej pokraèova. Osobitnou, mimoriadne
záslunou èinnosou je aj patronát a vedenie krúku mladých záhradkárov pri Z
v Topo¾èiankach. Mladí záhradkári pod vedením p. uèite¾a
PaedDr. Mravíka sa uèia základnej abecede úspeného
pestovate¾a ovocných drevín
a vinièa.
Samostatnou
kapitolou
práce výboru, je riadenie prevádzky pestovate¾skej pálenice, ktorej výnos tvorí hlavnú

Prehodnotenie
dopravného znaèenia
v obci

Na základe viacerých podnetov obèanov na umiestnenie
nových dopravných znaèiek
a obmedzenie rýchlosti v jednotlivých èastiach obce, oslovili sme Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre s poiadavkou
o prehodnotenoie dopravného
znaèenia v obci. Kontrola sa
uskutoènila dòa 27.1.2005, poèas ktorej bola vykonaná tvaromiestna obhliadka komunikácií
so zameraním na dopravné
znaèenie za úèasti starostu obce a pracovníkov z obvodného
úradu pre cestnú dopravu
a miestne komunikácie.
Na základe zistenia stavu
dopravného znaèenia na miestnych komunikáciách a doporuèení pracovníkov obvodného
úradu rozhodli sme sa v spolupráci s komisiou verejného poriadku a dopravy pri obecnom
zastupite¾stve v Topo¾èiankach
zabezpeèi vypracovanie pasportu miestnych komunikácií
pod¾a normy ON 736197. Po jeho vypracovaní zabezpeèíme
osadenie chýbajúcich dopravných znaèiek v jednotlivých
èastiach (uliciach) obce v termíne do 1.5.2005.
Juraj Mesko
starosta obce
èas príjmov ZO. Tu patrí najväèia vïaka predsedovi PhDr.
E. Hasprovi, ktorý svojím úsilím
prekonal vetky prekáky, ktoré stáli pred získaním licencie
na výrobu, v nových podmienkach EÚ. Vyhovie podmienkam colného úradu, ktorý prevzal kontrolu nad pestovate¾skými pálenicami si vyiadalo
aj nemalo investícií, ako sú prístavba, prístupová komunikácia, interierové, hygienické vybavenie, obnovenie prístrojovej a meracej techniky, ako aj
vybudovanie vlastnej studne.
Pre novú sezónu miestna organizácia ponúkla svojim èlenom z¾avu pri pálení a to 5,Sk/liter. V závere èlenská schôdza zvolila nový výbor v tomto
zloení: PhDr. E. Haspra, M.
Horný, L. Krajèo, J. Kazík,
PaedDr. O. Mravík, Ing. M.
Rajèan, J. abo, E. imeková,
M. Toman, a èlenov kontrolnej
a revíznej komisie v zloení: J.
Brieka, Ing. J. Hrdloviè, J.
Lukáè. Novozvoleným funkcionárom prajeme ve¾a elánu
a tvorivých síl.
Zo správy o èinnosti ZO
SZZ Topo¾èianky, prednesenej
na èlenskej schôdzi èerpal Ing.
R. Kazík
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Nie sme zlí - aj my sme tu
Stanovy slovenského skautingu - Slovenský skauting je dobrovo¾ná organizácia, nezávislá, nepolitická,
nezisková, výchovná organizácia mladých ¾udí, prístupná vetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboenstva, ktorí chcú i a kona v súlade s cie¾om, princípmi a metódou stanovených zakladate¾om
hnutia lordom Robertom Baden Powellom.
Tento èlánok by vám mal
priblíi, èo mono ani neviete,
ako dlho u fungujeme, èo nás
trápi a s èím potrebujeme pomôc. Nepotrebujeme vak iba
slová, ale aj skutky od ¾udí, ktorí chcú s nami spolupracova.
I keï sa o skautingu ve¾a povie,
dobrého èi zlého, kadý vie, e
keï sa pracuje s demi, sú hravé, neposedné a nie je moné,
aby ticho sedeli, pretoe hlavnou prioritou skautingu je vzdeláva sa psychicky aj fyzicky.
Netreba sa na skautov pozera
ako na rytierov morálky a správania, aj keï sa kadý jeden
z nich snaí priblíi èo najviac
k týmto ideálom. Keï sa nebudeme venova mimokolskej
výchove detí, kam dospejeme?
Skauting tu vie poda pomocnú ruku, veï v obci u pracuje od roku 1989 a cez organizáciu prelo u vye 100 detí
a mladých, ktorí aspoò trochu

privoòali k skautingu. V minulosti sme neroznáali len betlehemské svetlo èi stráili Boí
hrob, ale boli tu aj hodiny strávené na druinovkách kadý
piatok v roku a letné tábory, kde
bolo 45 detí v jednom turnuse.
Ïalej EKO - aktivity /èistenie
parku, brigády, oprava pomníka
T.G.Masaryka
pod
Hruovom, Oblastné skautské
dni, Deò narcisov a iné. V budúcnosti nás èakajú nielen tieto aktivity, ale zapojili sme a j do
oblastného
projektu
Odklíname hrady, kde naou
úlohou je postara sa o poriadok na dvoch hradoch v naom
okolí /Hruov, Gýme/ a v budúcom roku znovu budeme poriada Oblastné skautské dni.
V mesiaci december sme rozniesli letáky s tématikou koledovania, s radosou sme stráili betlehemské svetlo a po prvýkrát sme sa zapojili do

Milé mamièky !
Srdeène Vás pozývame do nových zrekontruovaných priestorov  Materského centra v M na ul. SNP v Topo¾èiankach. Ve¾ká
vïaka patrí ikovným, obetavým rodièom - p. Beòovi, p. Ondriáovi,
p. tetkovi, p. Rybárovi, p. Laktiovi, ¾uïom naej obce, OcÚ
Topo¾èianky, ktorí sa pripojili ku krásnej mylienke urobi nieèo pre
mamièky na materskej dovolenkea ich deti. Preèo vzniklo
Materské centrum ?
 pre spoloèenskú izoláciu mamièiek na MD a po jej ukonèení
 zaneprázdnenos alebo absenciu starých rodièov a príbuzných
pri krátkodobej výpomoci s opaterou detí
 nedostatok priestoru pre spoloènú, bezpeènú hru detí
 pre potrebu vzdeláva sa a dozvedie sa nieèo nové.
Teíme sa na vetky mamièky a deti, ktoré si nájdu chví¾ku èasu a prídu medzi nás.
¼ubica Pavková
riadite¾ka M a mamièky z MC

Bolo nám veselo
Faiangové obdobie je plné radosti a tanca. Aj my, Materská
kola na ul. SNP 3 v spolupráci s OcÚ Topo¾èianky sme si naplánovali spoloènú akciu pre deti - karneval. Uskutoènil sa 30.1.2005
v kultúrnom dome, kde deti rodièov a starých rodièov vítala veselá hudba. Na taneènom parkete sa stretli princovia, princezné, aovia, Hermiona, vèielka Maja a mnoho veselých postavièiek
z rozprávok.
Svoje sily si deti zmerali v zaujímavých súaiach spoloène so
svojimi rodièmi. Sladkosti a rôzne napeèené dobroty patria k zábave. Na ich príprave pre deti sa podielali mamièky a staré mamy.
Poïakovanie patrí vetkým, ktorí sa prièinili o to, aby veselé karnevalové popoludnie zanechalo v deoch mnostvo záitkov. Veï
sa naozaj vydarilo.
Katarína tetková
M SNP 3

koledovania Dobrá novina,
èím sme chceli aj my do Vaich
domácností prinies svetlo a rados z narodenia Boieho syna.
Aj keï vodcovia a radcovia pracujú ako dobrovo¾níci na úkor
svojho vo¾ného èasu a nie je ich
práca docenená, patrí im od
nás nielen poïakovanie, ale aj
naa podpora. Preívame momentálne meniu krízu, ale kadý má svoje vrcholy aj pády.
Ïakujeme Vám za pochopenia a psychickú podporu.
V budúcnosti by sme radi spolupracovali s obèanmi, obcou,
kolou a hlavne s demi, ktoré
budú ma záujem pracova
v naej organizácii.
-skauti-

Deò otvorených
dverí

Materská kola na ul.
SNP 3 v Topo¾èiankach srdeène pozýva rodièov a ich
deti na Deò otvorených
dverí spojený so zápisom
do M na nový kolský rok
2005-2006 dòa 2.marca
2005 o 10.30 hod. So sebou si prineste rodný list
dieaa. Naa M ponúka
deom výuèbu anglického
a nemeckého jazyka, taneèný krúok, hru na hudobnom nástroji, logopedickú poradòu, projekt
Zdravá kola.
¼ubica Pavková
riadite¾ka M

Cesta za zdravím
V Nitre, v rámci celoslovenského projektu Asociácie komunitných nadácií, uskutoènilo
sa
stretnutie
pracovníkov
Nitrianskej komunitnej nadácie
a èlenov Klubu darcov, ktorý je
jedineènou iniciatívou zbliujúcou ¾udí, ochotných dlhodobo
pomáha. Do Nitrianskej komunitnej nadácie bolo predloených 24 projektov. Kadý zo zúèastnených èlenov Klubu darcov mal monos preèíta si
rebríèek desiatich projektov
a obodova ich od 1 do 10. Po
prezentovaní jednotlivých hodnotení sa kadému projektu
sèítali body a zostavilo sa poradie najúspenejích projektov.
Podporených bolo napokon jedenás projektov v celkovej sume 135 000,- Sk. Projekt, ktorý

predloila p. uè. Zuzana
Siklienková, uèite¾ka naej M
na ul. SNP získal III. miesto
a bol mu udelený grant 20 000,Sk. Projekt bol venovaný prevencii chorôb horných dýchacích ciest a alergií detí predkolského veku. Vïaka tomu
boli zakúpené pre nae deti tyri èistièky a zvlhèovaèe vzduchu, ktoré boli umiestnené
v triedach a spálòach M na ul.
SNP. My, rodièia detí, sa touto
cestou chceme poïakova tejto iniciatíve. Teíme sa, e nae
deti môu od novembra tohoto
kolského roka uíva toto nadtandartné vybavenie slúiace
ich zdraviu.
Ïakuje za rodièov M na ul.
SNP v Topo¾èiankach!
Sylvia Pastierová

Priebeh poèasia za rok 2004
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Teplota vzduchu
[°C]
-2,8
1,4
5,4
12,2
14,8
18,2
20,2
20,9
15,4
12,1
5,2
1,1

Vodné zráky
[mm]
82,2
39,9
46,6
34,6
54,0
114,6
14,1
33,9
46,9
33,1
70,3
38,7

Priemerná teplota vzduchu v roku 2004 bola 10,3 °C.
Napralo, vrátane snehových zráok 608,9 mm. Bohatá nádielka daïa v mesiaci jún /114,6 mm/ bola za sledovaných 20 rokov prekonaná len v júni 1999, kedy napralo 152,8 mm. Dadivý
jún a aj keï len slabé zráky zaèiatkom júla minulého roku spôsobili oneskorenie atvy o 3 týdne.
M. abík
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Veobecne záväzné nariadenia obce Topo¾èianky
Zaèiatkom roka 2005 vstúpili do
platnosti nové znenia veobecných záväzných opatrení (ïalej
VZN), ktoré sa dotýkajú bezprostredne celej obce ako aj kadého jednotlivca. Preto prináame
znenie najdôleitejích èastí.
VZN è.1
o dani z nehnute¾nosti
Èlánok I. daò z pozemkov
Základom dane pre pozemky vo
veobecnosti je hodnota pozemku
urèená vynásobením výmery v m2
a hodnoty za 1m2.
Roèná sadzba je urèená takto:
- orná pôda, vinice, ovocné sady
na 0,0525 Sk/m2 Poznámka: ak
uvedené pozemky sú obhospodarované napr. drustvom daò
platí nájomca.
- trvalé trávnaté porasty na 0,0182
Sk/m2
- záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy pouívané
právnickou osobou, samostatne
zárobkovo èinnou osobou a fyzickou osobou oprávnenou na
podnikate¾skú èinnos, na predmet svojej èinnosti na 0,28 Sk/m2
- záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy pre fyzické
osoby na 0,22 Sk/m2
- stavebné pozemky na 2,10 Sk/m2
Èlánok II. daò zo stavieb
Základom dane je 1 Sk za kadý aj
zaèatý m2 zastavanej plochy. Roèná
sadzba dane je urèená takto:
- 2 Sk/m2 za stavby na bývanie
a ostatné stavby tvoriace prísluenstvo hlavnej budovy
- 3 Sk/m2 za stavby na po¾nohospodársku èinnos
- 8 Sk/m2 za stavby rekreaèných
a záhradkárskych chát
- 10 Sk/m2 za samostatne stojace
garáe alebo stavby pouívané
na tieto úèely postavené mimo
bytových domov
- 15 Sk/m2 za priemyselné stavby
- 25 Sk/m2 za stavby na podnikanie
ostatné, sklady a administratíva
- 7 Sk/m2 za ostatné nezaradené
stavby
Roèná sadzba zo stavieb sa zvyuje pre kadú stavbu o 1 Sk/m2 za
kadé podlaie okrem prvého nadzemného podlaia.
Èlánok III. daò z bytov
Základom dane je 1 Sk/m2 za kadý aj zaèatý m2 podlahovej plochy
bytu a prísluný podiel nebytového
priestoru v bytovom dome. Roèná
sadzba je urèená takto: 2 Sk/m2.
Èlánok IV. oslobodenie
a zníenie dane
Oslobodené sú od dane z pozemkov koly, kolské zariadenia a cintoríny. Zníená daò zo stavieb a bytov je takto:
- 50% z daòovej povinnosti za stavby na bývanie pre obèanov zdravotne ako postihnutých, ktoré
slúia na ich trvalé bývanie
- 50% z daòovej povinnosti zo stavieb garáí pre ZP
Èlánok V. vyrubovanie dane
Daò niia ako 100 Sk sa nebude
vyrubova ani vybera
Èlánok VI. platenie dane
Daò sa platí spravidla celá do 31. 3.
2005, pri vysokých sumách je moné plati v troch rovnakých splát-

kach v termínoch: prvá splátka do
31. 3. 2005, druhá do 30. 6. 2005,
tretia do 30. 9. 2005. Ak sa stanete
vlastníkom pozemku, stavby alebo
bytu poèas roka 2005 platíte pomernú èas z roènej dane.
Na záver: Pripomíname aj touto
cestou, e základnou informáciou
o povinnej výke je daòové priznanie, ktoré je povinný kadý vlastník
poda. Tieto priznania budú poèas
roka preverované pod¾a skutoènosti. Keï niekto uviedol nesprávne údaje, alebo zamlèal vlastníctvo
bude mu vypoèítaná dodatoène
s pokutou. Informácie a plné znenie
tohoto VZN dostanete na obecnom
úrade.
VZN è. 2
o miestnych daniach
Daò za psa
Predmetom dane je pes starí ako
6 mesiacov chovaný fyzickou alebo
právnickou osobou. Základom dane je poèet psov. Sadzba dane je
150,- Sk za jedného psa a kalendárny rok. Za kadého ïalieho psa
je poplatok 225,- Sk. Daòová povinnos vzniká prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daòovník nadobudol psa. Daòovník je povinný
písomne oznámi vznik daòovej
povinnosti správcovi dane (obecnému úradu) do 30 dní od vzniku
alebo zániku daòovej povinnosti.
Písomné oznámenie musí obsahova vlastníka menom, adresou,
oznaèenie psa, rasa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovite psa a druhy vykonaných veterinárnych oèkovaní. Daò prvý krát
vyrubí obec platobným výmerom.
V ïalích obdobiach je daò splatná
do 31. januára daného roka.
Poznámka: V tejto dani je u nás najviac nezodpovedných majite¾ov
psov ktorí nielene neplatia dane,
ale ani sa nestarajú o oznaèenie
psa známkou, veterinárne oèkovania a ani o bezpeènos obèanov.
Daò za uívanie
verejného priestranstva
Verejným priestranstvom sa rozumejú vetky hlavné a ved¾ajie cesty, chodníky a upravené plochy.
Daòovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo uíva. Základom dane je
výmera uívaného verejného priestranstva v m2.
Sadzba dane je:
Za predajné sluby jednorázovo
pauálne 50,- Sk
Za lunapark a iné atrakcie za deò
pauálne 250,-Sk
Za umiestnenie skládky (napríklad
stavebný materiál, drevo, alebo iné
predmety) za m2 na deò 1,- Sk
Za trvalé parkovanie vozidla za m2
na deò 1,- Sk parkovanie vozidla
naviac ako 3 mesiace 1 500,-Sk
Za terasu pred pohostinským zariadením za 1m2 na deò 1,- Sk.
Daòovník je povinný oznámi zaèatie uívania vopred.
Daò za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, jadrové
zariadenia sú úzko pecializované
dane a preto ich tu neuvádzame.
Plné znenie je k dispozícii na obecnom úrade.

Miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Poplatok sa vzahuje na:
a) fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce
oprávnená uíva alebo uíva
byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej èas alebo iný
objekt
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená uíva alebo uíva nehnute¾nosti nachádzajúcu sa na
území obce na úèely podnikania
alebo na iný úèel ako na podnikanie
Poplatok platí a ruèí za jeho výku:
a) vlastník nehnute¾nosti, ak je nehnute¾nos v spoluvlastníctve
viacerých spoluvlastníkov alebo
ak ide o bytový dom, poplatok
vyberá a za poplatok ruèí zástupca alebo správca urèený
spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca alebo správca súhlasí. Ak nedolo k urèeniu
zástupcu alebo správcu, obec
urèí spomedzispoluvlastníkov
zástupcu, ktorý pre obec poplatok vyberie.
b) správca, ak je vlastníkom tát
alebo obec
Sadzba poplatku je:
0,60,- Sk za osobu a kalendárny
deò pre fyzické osoby,
300,- Sk za 1100 l nádobu pre podnikate¾ský subjekt za kadý vývoz,
150,- Sk za 1100 l nádobu pre fyzickú osobu za kadý vývoz,
50,- Sk za 110 l nádobu pre podnikate¾ský subjekt za kadý vývoz.
Poplatok vyrubí obec platobným
výmerom. Splatnos poplatku je do
30. 3. v kalendárnom roku. Obec
poplatok zníi alebo odpustí ak poplatník obci preukáe dokladmi:
a) potvrdenie o prechodnom pobyte mimo obce
b) potvrdenie vojenskej správy
o výkone vojenskej sluby, alebo
iné potvrdenie, e sa dlhodobo
zdriava mimo obec a nehnute¾nos neuíva viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. Poplatok
sa urèuje na obdobie jedného
kalendárneho roka.
Odpustenie alebo zníenie poplatku na 50% mono poiada ak:
a) hospitalizácia v nemocnici je nad
90 dní
b) pre tudentov pri pobyte na internáte
Odpustenie je potrebné poiada
v lehote do 15 dní po vzniku skutoènosti.
Spoloèné ustanovenia
Správu miestnych daní a poplatkov
vykonáva obec prostredníctvom
starostu a povereným zamestnancom obce.

votných jubileách a oznamy spoloèenských a politických organizácií
sú bezplatné.
III. Poskytnutie priestorov
domu smútku
Výka úhrady:
poèas 3 a viac dní
375,- Sk
poèas 2 dní
250,- Sk
poèas 2 dòa
125,- Sk
IV. Poskytnutie priestorov domu
kultúry a sluieb
Výka úhrady za prenájom
1) ve¾ká sála (vrátane stolov a stolièiek)
a) do 4 hodín
1 200,- Sk
poèas vyk. sez. 1 500,- Sk
b) 4 a 8 hod.
1 800,- Sk
2 250,- Sk
c) nad 8 hod.
2.400,- Sk
3.000,- Sk
2) svadobka (vrátane zariadenia)
a) do 4 hodín
850,- Sk
poèas vyk. sez. 1 050,- Sk
b) 4 a 8 hod.
1 200,- Sk
1 500,- Sk
c) nad 8 hod.
1 800,- Sk
2 250,- Sk
3) zasadaèka (vrátane zariadenia)
a) do 4 hodín
600,- Sk
poèas vyk. sez.
750,- Sk
b) 4 a 8 hod.
950,- Sk
1 200,- Sk
c) nad 8 hod.
1 200,- Sk
1 500,- Sk
Vykurovacia sezóna je od 15.10. do
15.04. Ak sa jedná o prenájom pre
spoloèenské, portové a politické
organizácie, môe by sadzba zníená, alebo odpustená, ak sa jedná o reprezentáciu obce.
4) kuchyòa
a) neúplné vyuite + zariadenie do 4 hod. 1 500,- Sk
b) neúplné vyuitie + zariadenie 4 - 8 hod. 2 250,- Sk
c) neúplné vyuitie + zariadenie celý deò 3 000,- Sk
d) plné vyuitie kuchyne
do 4 hod.
2 550,- Sk
e) plné vyuitie kuchyne
4 - 8 hod.
3 150,- Sk
f) plné vyuitie kuchyne
celý deò
3 900,- Sk
5) prostriedky stolovania
a) obmedzené
(na osobu)
10,- Sk
b) neúplné
(na osobu)
15,- Sk
c) kompletné
20,- Sk
6) pranie obrusov
a) bené zneèistenie (ks) 15,- Sk
b) silne zneèistené (ks) 30,- Sk
V. sluby traktora
za jednu hodinu:
nai obèania
300,-Sk
cudzí obèania
500,- Sk

VZN èíslo 3
o úhradách za sluby

VI. sluby cisterny
za jednu hodinu
500,- Sk

I. rotovanie obilia
Výka úhrady za rotovanie obilia
v prevádzke obecného úradu je
20,- Sk za 1 vrece (o max. hmotnosti 50 kg)

VII. kninica
èlenské na rok 2005
a) deti do 15 rokov
10,- Sk
b) deti nad 15 rokov
a dospelí
20,- Sk

II.Vysielanie v obecnom rozhlase
Výka úhrady je 50,- Sk za kadú
odvysielanú reláciu. Relácie pri i-

Presnejie informácie máte monos získa na obecnom úrade.
Z VZN èerpal Ing. Kazík Roman
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Novoroèný achový turnaj
Dòa 6. januára 2005 sa stretli priaznivci achu na tradiènom
Novoroènom
turnaji
v priestoroch domu kultúry
a sluieb. Podujatie organizoval
achový
klub
v
Topo¾èiankach. Zúèastnilo sa
a 48 hráèov od najmeních a
po najstarích veteránov. Je
poteite¾né, e viac ako polovica hráèov bola z radov iakov,
za èím treba vidie záslunú
prácu achového krúkuv Z
pod vedením PaedDr. Mravíka.
Z urputných bojov nakoniec vyiel víazne Patrik Pinter, èlen
základnej zostavy ligového
drustva. Jemu patrí aj putovný
pohár. Ale iaden súaiaci neodiiel bez vecnej ceny. achisti si zaspomínali na turnaje,
zápasy majstrovstiev a ligové
zápasy. Je na èo spomína, veï
ná oddiel hrá druhú ligu, organizovalli sme MS muov, máme v radoch nielen úèastníkov
slovenských majstrovstiev, ale

Program kina
Národný dom
Marec
5. - 6. 3.  SO - NE o 19.00 h
APOKALYPSA - katastr. film
12. - 13. 3. SO - NE o 19.00 h
OTCOM NA PLNÝ ÚVÄZOK
poteenie pre celú rodinu
19. - 20. 3.  SO - NE o 19.00 h
ALEXANDER
VE¼KÝ
historický superve¾kofilm
26. - 27. 3.  SO - NE o 19.00 h
WIMBLEDON - film zo portového prostredia

Apríl
2. - 3. 4. SO - NE o 19.00 h
SLÁVICI V KLIETKE
hudobný film
9. - 10. 4. SO - NE o 19.00 h
PREKLIATA ARGENTÍNA
dráma
16. - 17. 4. SO - NE o 19.00 h
O DVE SLABIKY DOZADU
príbeh zo súèasnosti
23. - 24. 4. SO - NE o 19.00 h
PROTIVNÉ BABY - komédia
30. 4. - 1. 5. SO - NE o 19.00 h
ROBOTI - komédia

aj úèastníkov majstrovstiev
Európy a dokonca jedného
úèastníka boja o majstra sveta.
Dobrú náladu vylepila chutná
kapustnica. Aj touto cestou

chceme poïakova sponzorom,
ale predovetkým Obecnému
úradu Topo¾èianky za celoroènú
podporu. Veríme, e takto sa
o rok zídeme znova.
RR

Ochotnícky divadelný súbor Topo¾ sa nám predstavil veselohrou v troch dejstvách od
Miroslava Vránu Julinkino
tastie. Premiéru sme mohli
uvidie v nede¾u 13. februára
2005 v Kultúrnom dome Topo¾èianky. Po úvodnom privítaní
starostom obce Jurajom Meskom nás oboznámil so ivotom
a dielom reiséra Pavla Haspru
Ing. Michal Siklienka a následne zazneli slová Pavla Haspru
z magnetofónového záznamu.
V réii Gabriela Orlíka, za pomoci asistentky réie Márie
varcovej a hercov bolo vytvorené umelecky hodnotné divadelné predstavenie. Herci sa
svojich úloh ve¾mi dobre zhostili, èomu nasvedèoval aj èastý
potlesk obecenstva v preplnenej sále. Na záver p. Anna
Lukáèová poïakovala ochotníkom za hlboký umelecký záitok a oznámila výaok verejnej
zbierky, ktorý èinil 9 000,- Sk.
Pri prírodných katastrofách,
ktoré otriasli naou planétou

v minulom roku:
- koncom novembra 2004
skazonosný kosec sa prehnal naimi ve¾horami a znièil
celé územia
- koncom decembra 2004 zemetrasenie na dne oceánu
sprevádzané nièivými vlnami
tsunamiotriasol
osudmi
státisícov ¾udí Východoindického súostrovia
sme si uvedomili spolupatriènos ¾udskej rodiny, e nám
nie je ¾ahostajné ¾udské utrpenie, o èom svedèila aj vysoká
úèas v sále. ¼udia na celom
svete sa spojili v mylienke pomôc a tak zmierni ¾udské utrpenie. Na tomto podujatí so súhlasom ochotníkov sa kultúrna
komisia pri obecnom zastupite¾stve rozhodla vyhlási verejnú zbierku na podporu obnovy
naich ve¾hôr a zmiernenie utrpenia ¾udí v postihnutých prímorských oblastiach.
Poïakovanie patrí ochotníkom za ich ochotu, námahu
a úsilie.
- kultúra -

Julinkino tastie

Hospodárenie
v TJ

Vzh¾adom k tomu, e Obecný
úrad Topo¾èianky a tým aj Vy vetci, váení spoluobèania, prispievate na èinnos TJ, chcem Vás poinformova o ekonomických výsledkoch telovýchovnej jednoty.
Po dlhých rokoch nepreh¾adných èísel a po zmene správcu
Vám môeme predloi výsledky
hospodárenia v roku 2004:
Náklady na port:
525 000,- Sk
(dopravné, údrba hracích plôch,
pomerná spotreba energie...)
Energie:
650 000,- Sk
(voda, plyn, elektrická energia)
Mzdy a odvody:
295 000,- Sk
Materiál a sluby:
540 000,- Sk
(tovar do bufetu, kuchyne, poplatky ...)
Splátka leasingu:
130 000,- Sk
(rekontrukcia kúrenia)
Rekontrukcia ohrevu vody:
160 000,- Sk
Rekontrukcia soc. zariadenia:
40 000,- Sk
Nátery, ma¾ovky:
10 000,- Sk
Spolu náklady:
z toho investície

2 350 000,- Sk
340 000,- Sk

Príjmy:
1 740 000,- Sk
(predaj, ubytovanie, prenájom,
sluby...)
Dotácie:
100 000,- Sk
(na rekontrukciu ohrevu vody)
50 000,- Sk
(na portovú èinnos)
Spolu príjmy:
1 189 000,- Sk
Strata:
460 000,- Sk
Keï odrátame investície, strata èiní
120 000,- Sk. V uplynulom roku bolo v areáli TJ minimum akciií a podujatí, èo negatívne ovplyvnilo príjmy. Ako asi vyzeralo hospodárenie
v minulých rokoch, keï v priestoroch TJ bola akcia za akciou, platby
za energie boli nieko¾konásobne
niie a do údrby a rekontrukcie
sa neinvestovalo takmer niè?
Napriek tomu mala TJ na konci roka 2003 dlh takmer 500 000,- Sk...
Peter Mesko

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:

imon ajbovský, Lipová 9
Oliver Kopèák, Litomìøická 45
Pavol Benèek, Hostianska 50
Ema Chrapková, Lipová 15
Edita Gregorová, Hlavná 106
Veronika Laktiová, Lipová 48

Opustili nás:

Karol Lakti, 67 r., Hostian. 48
Karolína Nozdrovická, 82 r.,
Paiská 18
Barbora abová, 82 r., Moravecká 21
tefan imi, 80 r., Litomì-øická 11
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