Jún, èíslo: 3/2004, Dvojmesaèník obyvate¾ov obce Topo¾èianky

Poèas dvoch prázdninových mesiacov, v júli a v auguste,
si urèite kadý z nás nájde èas na zábavu, alebo èinnosti, ktoré nestihol poèas celého roka, èi u pre pracovné, alebo rodinné povinnosti. A práve pre takých, ktorí sa obzerajú po kultúrnych a spoloèenských akciách, ktoré by mohli navtívi, ponúka organizátor Obecný úrad Topo¾èianky v spolupráci s JMF
ZOO v SR-stredisko Zámok, návtevu podujatí v rámci
Kultúrneho leta 2004. Tradiène v júli a auguste sa na nádvorí
zámku v Topo¾èiankach konajú vystúpenia spevákov, dychových a folklórnych súborov, telies vánej hudby.
V rámci Kultúrneho leta
2004 sa od 27. júna do 29. augusta 2004 sa predstavia nasledovní úèinkujúci:
 27. júl o 16.00 Mládenícky
dychový orchester Topo¾anèek - zahájenie
 4. júl o 18.00 Frantiek Ïuriaè - operný a muzikálový
spevák
 11. júl o 17.00 Robo Kazík spevák
 25. júl o 17.00 Topo¾nica folklórny súbor
 1. august o 17.00 Colegium
Cantorum Nitra
 8. august o 17.00 Machulinská dychovka
 15. august o 17.00 Katarínka
- spev. súbor
 22. august o 17.00 Skýcovanka - dychová hudba
 29. august o 17.00 Podhruovan - dychový súbor
- slávnostné ukonèenie Kultúrneho leta 2004
Kadú nede¾u bude moné
prezrie si zbierku Miestneho

národopisného múzea s odborným výkladom p. Anny Lukáèovej, správkyòou tohoto múzea. Na vetky podujatia je
vstup zdarma. Za finanènú pod-

poru jednotlivým súborom ïakujeme sponzorom z Topo¾èianok, ktorými sú: Vinárske závody, s.r.o., Národný rebèín, .p.,
Global Progres,a.s. ampiòonáreò, hotel Národný dom, a.s.,
Gazdovský hostinec, s.r.o.,
Milla Top. s.r.o., End, spol.s.r.o.,
DVT, spol.s.r.o., Drevoprim
Slovakia,s.r.o., Zámocká vináreò- p. R.abo, Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR a Obecný
úrad Topo¾èianky.
- kultúra-

Múzeum má 20 rokov

Miestne národopisné múzeum bolo zaloené 31. augusta
1984 z rodinných zbierok rodiny Lukáèovej (starí rodièia Ing.
Jozefa Lukáèa *1925). Postupne sa pridávali ïalí darcovia a tak
vznikla zbierka atstva, predmetov pouívaných v domácnosti i pri
po¾nohospodárskych prácach a takmer kompletné náèinie potrebné pri spracovaní konopí.
Múzeum pribliuje návtevníkom ivot naich predkov za obdobie 19. a 20. storoèia. Zbierku vysoko ohodnotili zo Slov. národného múzea v Martine, pracovníci Oblastného múzea v Nitre
a Tekovského kultúrneho centra v Leviciach.
K dnenému dòu má zbierka 276 kusov a jej hodnota je ako
vyèíslená i keï kadý predmet v inventári má uvedenú cenu.
Do konca mája 2004 múzeum navtívilo 13 034 záujemcov,
ktorí si vypoèuli patrièný odborný výklad. Aby mohlo existova múzeum, musia by splnené dve podmienky - musí existova zbierka
predmetov a musia by k dispozícii priestory, kde sa predmety uloia. Zatia¾ tieto podmienky v Topo¾èiankach sú splnené. Aby boli
i v budúcnosti, bola dòa 4. mája 1998 uzatvorená ZMLUVA
O ODOVZDANÍ MÚZEÁLNYCH PREDMETOV medzi:
(pokraèovanie na 3. str.)

Známy reisér Pavol
Haspra, ná rodák, zomrel v utorok 27. apríla
2004 vo veku 74 rokov.
Bol významnou osobnosou slovenskej divadelnej
a televíznej réie. Svoju
kariéru zaèal po absolutóriu na VMU ako reisér
a neskôr umelecký éf
Krajového divadla v Nitre.
Od roku 1962 bol reisérom Èinohry SND, kde vytvoril pozoruhodné a divácky úspené inscenácie - enský zákon, Prelet
nad kukuèkiným hniezdom, Maèka na horúcej
plechovej streche a Doktor uster. Jeho poslednou réiou z júna 2003 je
inscenácia Koneène slobodný!
Na jeho poslednej ceste sme ho boli odprevadi
aj my, spolurodáci z Topo¾èianok.
Èes jeho pamiatke !

Rozlúèka s rodákom
Nesieme ti v dlani
vôòu orgovánu,
v srdci spomienky zelené,
v náruèí kus domova,
viac prinies v iali nevieme
Poprosíme drozda zo sadu
aby ti spieval na cestu
do hviezdnych dia¾ok výavy,
na dlhú, tichú siestu.
Èierny drozd peje trúchlivo
slza mu z oka padá,
je nás tu celá suita
èo mala a vdy tak rada.
Odchádza náhle preè od
nás,
v pokoji prekoná diale
a nám tu nechá spomienky
bo¾avé, trpké, ia¾ne.
Zbohom buï drahý rodák
ná,
prijmi ná pozdrav vrelý,
viac ti da teraz nevieme
keby sme aj ako chceli.
Marta Benèaová
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1. máj - deò otvorenia turistickej sezóny v Topo¾èiankach
Stalo sa u tradíciou, e sa 1. máj v Topo¾èiankach nesie
v znamení dòa otvorených dverí v Národnom rebèíne a zahájenia turistickej sezóny v Topo¾èiankach.
Tohtoroèný 1. máj bol o to
významnejí, e bol zároveò
dòom, ktorý nae Slovensko
vstúpilo do EÚ. Po skúsenostiach z minulých rokov, keï sa
podujatia v Národnom rebèíne
zúèastòovalo ve¾a návtevníkov
z rôznych kútov Slovenska, rozhodli sme sa tento rok do tohoto podujatia zapoji aj obec.
V spolupráci s komisiou kultúry,
verejného poriadku, cestovného ruchu a podnikania sme pripravili program, ktorým sme
chceli zauja nielen domácich
obyvate¾ov obce, ale aj jej návtevníkov.
Rozhodli sme sa prezentova domáce umelecké súbory
a ich interpretov. Predpoludním
vystúpila dychová hudba Podhruovan, po nej folklórny súbor Topo¾nica. Vrcholom dopoludòajieho programu bolo vystúpenie Roba Kazíka.
Po krátkej obedòajej prestávke program pokraèoval vystúpením detského speváckeho
zboru Katarínka, po ktorom uzavrel blok predstavení mládenícky dychový orchester Topo¾anèek.
V priestoroch pred kultúr-

Výsledky

výberových konaní
Dòa 31. mája 2004 sa
uskutoènilo výberové konanie
na obsadenie funkcie riadite¾a
Z Topo¾èianky, ktoré vyhlásila obec Topo¾èianky v zmysle
zákona 596/2003 Z. z. v súlade so zákonom è. 552/2003 Z.
z.
Tajným hlasovaním èlenov Rady koly pri Z
Topo¾èianky bol zvolený do
funkcie riadite¾a Z Mgr.
Jozef Barát.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riadite¾ky M
na ul. SNP sa uskutoènilo 3. júna 2004. Do funkcie riadite¾ky M bola zvolená p. ¼ubica Pavková.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riadite¾ky M
na ul. Cintorínska sa uskutoènilo 18.júna 2004. Do funkcie
riadite¾a M bola zvolená p.
Adriana Fialová.
Srdeène blahoeláme a
prajeme ve¾a úspechov v tejto
nároènej práci pri výchove
mladej generácie.
E. Ch.

nym domom nechýbalo samozrejme obèerstvenie, o ktoré sa
postarali pracovníci tátnych
lesov ve¾mi chutným guláom.
Monos obèerstvi sa dúkom
lahodného vína ponúkali zamestnanci Vinárskych závodov.
Hneï ved¾a nich sa vo svojom
stánku prezentovala firma
Globalprogress predajom svojich produktov - ampiòónov.
Príjemným spestrením bola tie

ponuka keramických výrobkov
s motívom Topo¾èianok v stánku p. Majlátovej a manela, alebo priam umelecké diela v podobe medovníkov vytvorených
rukami manelov Kluèiarových.
Na svoje si tie prili deti zo Z,
ktoré mali stánok, v ktorom prezentovali práce a s ve¾kým ohlasom sa stretla tie burza kníh,
ktorú zabezpeèovali pracovníèky oddelenia kultúry pri OcÚ.
Na záver podujatia vystúpila country skupina Tramp Song,
ktorá si svojimi chyt¾avými
skladbami ihneï získala prí-

tomných poslucháèov. Vystúpenie tejto skupiny nám naruila búrka a tak sa ná program
skonèil o nieèo skôr ako sme
predpokladali. Aj napriek tomu
som presvedèený, e sa nám
podarilo v naej obci zaloi novú tradíciu. Verím, e sme touto
sprievodnou akciou dòa otvorených dverí v Národnom rebèíne spríjemnili deò nielen naim obèanom, ale aj návtevníkom obce.
Touto formou sa chceme
poïakova vetkým, ktorí mali
svoj podiel na organizácii tejto
úspenej akcie a u dnes sa teíme na 1. máj 2005.
Juraj Mesko
starosta obce

10 rokov mládeníckeho dychového orchestra Topo¾anèek
Hudobné záujmy mladých
¾udí sa nesústreïujú len na
produkciu, kde dominuje zvýená hladina decibelov.
Dokáu sa poohliadnu aj
za dedièstvom predchádzajúcich generácií a nadviaza na
ich odkaz. Písal sa rok 1994, kedy do naej obce zavítal symfonický orchester z Talianska.
Vynikajúci výkon tohoto telesa
inpiroval Dr. Ernesta Haspru
k mylienke zaloi podobné teleso aj u nás. Zámer sa stal skutoènosou
za
spolupráce
Obecného úradu Topo¾èianky,
Z a ZU. Zásluhou uèite¾ov
a niektorých èlenov dychovej
hudby Topo¾anka, ako aj usilovnosou muzikantov, sa umelecká úroveò rýchlo zvyovala.
Jej prvé vystúpenia v naom
okolí si vimlo Zdruenie dychových hudieb Slovenska
a Národné osvetové centrum.
V roku 1996 súbor pozvali na
prvý celoslovenský festival detských a mládeníckych DH do
Modry. Tu získal detský dychový orchester Topo¾anèek hneï
dve ocenenia - za sólový spev
a za najlepiu skladbu. Orchester ïalej pokraèoval vystúpeniami a ako kolektívny èlen
Matice slovenskej úèinkoval na
Pribinových oslavách v Nitre,
na výroèí MS v Martine a tie na
túrovom Devíne v Bratislave. Úspené boli dva koncerty
na Dychfeste v Dolnej Krupej,
a v Dolnej Súèi. Úèinkoval aj
v zahranièí, v Po¾sku, ale ve¾kou
kolou pre orchester bola jeho
úèas na 11. medzinárodnej súai DO Atlantis Yamaha
v Bek. Èabe v r. 1998. V roku
2000 sa orchester zúèastnil 11.
celoslovenského festivalu detských a MDH vo Svite, kde bol
zaradený do bronzového pásma. Neskôr na festivale MDH
v Bánove, bol zaradený u do

zlatého pásma. Topo¾anèek
úèinkoval aj v STV v programe
Kamera M s majstrom N,
ako aj na natáèaní programu
Vianoce v Topo¾èiankach. V
orchestri úèinkujú mladí aj
z iných okresov.
Èinnos takéhoto telesa nemono zabezpeèi bez finanèných prostriedkov. Najväèiu
pomoc orchestru poskytuje
OcÚ Topo¾èianky. Posledné 4
roky èinnosti súboru zabezpeèujú jeho zakladate¾ a manaér
Dr. E. Haspra a p. Anatolij
Micovèin, ktorý ako vynikajúci
uèite¾, dirigent a kapelník, pri jeho nesmiernej obetavosti si zasluhuje najväèie uznanie.
Ve¾mi nám k tomu pomáha aj
úèas v ZHDS a hlavne jej predseda p. Ján Jamrika.
V rokoch 2002 a 2003 súbor
vystúpil na mnohých podujatiach, napr. v kúpe¾och Dudince, na festivale v Hostí, vo
Ve¾kom Lapái, kde bol v minulom roku zaradený do strieborného pásma, v Hronskom
Beòadiku, v Topo¾èiankach na
kultúrnom lete, na dostihoch,

pri 710. výroèí prvej písomnej
zmienky o obci, a na vianoèných koncertoch.
V tejto úspenej bilancii pokraèuje aj v tomto roku. Predstavil sa vo Ve¾kých Uherciach,
èi na dostihoch v Topo¾èiankach. Zúèastníme sa na festivale v Hostí (4. 7. 2004) a na dostihoch (11. 7. 2004).
Za týmito úspechmi stojí
rad ¾udí, ktorým DH nie je ¾ahostajná. Vetkým patrí úprimná
vïaka za ich nezitnú pomoc
a podporu. Treba poïakova aj
vetkým súèasným i minulým
èlenom orchestra, v ktorom
okrem naich mladých hrajú aj
muzikanti zo susedných obcí.
Radi by sme privítali v Topo¾anèeku dobrovo¾níka, ktorý by
sa postaral o fungovanie tohoto súboru, pri poh¾ade do budúcnosti
Preto na záver zaelajme
Topo¾anèeku pri jeho jubileu
hlavne ve¾a elánu, lebo budúcnos DH u nás je v mladej generácii - dôstojnom pokraèovate¾ovi vye 120. roènej tradície
v naej obci.
Dr. E. Haspra
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Hraèky sú u v polièkách, kde tu slza na líèkach.
So kôlkou sa deti lúèia,
pod pazuchou èosi krèia
Za pár dní konèí ïalí kolský rok. Pre niektoré deti posledný, ktorý je predkolský.
Skonèí sa pre ne obdobie,
v ktorom ilo o to, aby deti vedeli, poznali, otvorili, rozobrali, zloili a zapamätali si, a nastane èas, keï pôjde o to, aby
pochopili. Zasadnú do kolských lavíc. Ve¾a detí vak
v predkolskej dochádzke
pokraèuje. Po letných prázdninách sa opä stretnú so
starými známymi, ale aj novými kamarátmi, ktorí do M nastúpia. Nestretnú sa vak
s pani riadite¾kou M. Richterovou a pani uèite¾kami M. Orolínovou a G. vecovou, ktoré

po desiatkach rokov práce
s demi odchádzajú na zaslúený odpoèinok.
Milé pani uèite¾ky!
Poznáte
nae
deti.
Niektoré od jaslièkárov, iné
pribudli, keï sme prili nato,
e tá kôlka hore pri kostole
je dobrá, nieèím výnimoèná
a deti tam radi chodia.
Pripravili ste naim deom ve¾a krásnych chví¾ a záitkov. Èi
spomeniem èítanie rozprávok
pred spaním, vychádzky do
prírody, vianoèné slávnosti,
stavanie májov, nezabudnute¾né
výlety
do
ZOO
v Bojniciach, alebo obyèajné
vedné dni v krásnom prostredí M plné hier a radosti.
Uèili ste nae deti rozoznáva
dobré od zlého, vái si pravdu, poznáva priate¾stvo.

kôlka ako rodina
Kadé diea sa cíti najbezpeènejie v kruhu svojej rodiny,
kde ho prijímajú s láskou.
Takéto prostredie plné lásky
a radosti sa snaíme vytvori aj
v naej M, preto pracujeme
pod¾a zásady: kôlka ako rodina. Odráa sa to v kadodennom trpezlivom prístupe
k deom, získaním ich dôvery
a lásky. V takejto atmosfére deti bez zábran prejavia svoje
schopnosti, ktoré potom môeme citlivo rozvíja. Najsilnejie
záitky preívajú pri rôznych

udalostiach. Takou bola atmosféra v kôlke na Deò matiek.
Malí úèinkujúci spievali, recitovali, tancovali a svoju mamièku
obdarili darèekom. Nechýbali
slzy dojatia. Musím zdôrazni,
e aj nae rozprávkovo - portové dopoludnie na Deò detí vytvára pre deti kladné citové záitky. Rozprávkové postavièky
a bohatá úèas rodièov svedèí
o ob¾ube tohoto podujatia.
Styk dieaa s prírodou je
dôleitým výchovným poznávacím prostriedkom. Mohli ste

Snaili ste sa èo najviac komunikova s nami rodièmi, aj
keï to niekedy nebolo jednoduché. Boli chvíle, keï vetci
dokázali priloi ruku k dielu,
a boli chvíle, keï nae slová
neboli najmilie. Vetko ste od
nás
prijímali.
Pokojne
a s úsmevom.
Po celý èas, èo boli nae
deti s Vami, pomáhali ste nám
uèi ich správne i. Za to Vám
patrí nae

ÏAKUJEME!
Nae poïakovanie samozrejme patrí aj pani uèite¾ke J.
Beòovej a pani E. Grzybovej
eláme im ve¾a síl a optimizmu v novom pracovnom kolektíve.
M. iková
sa o tom presvedèi na enviromentálnej výstavke v priestoroch M spojenú so seminárom uèiteliek okresu Zl.
Moravce. Pôvab a krása prírody sa odzrkadlila v detských výtvarných prácach.
Spomenuté podujatie sa
nám daria vïaka dobrej spolupráci celého kolektívu, obetavej
práci výboru rodièov, pracovníkov OcÚ, sponzorov a vetkých
tých, bez ktorých by sa tieto akcie nemohli uskutoèni.
Ïakujeme Vám!
¼ubica Pavková
riadite¾ka M na ul. SNP

My sme
boli v ZOO

Koniec kolského roka je u
pred dverami a nastal èas kolských výletov. M na Cintorínskej ulici tradiène organizuje
v tomto èase návtevu bojnickej ZOO. V piatok 28. mája deti v sprievode p. uèiteliek, rodièov a starých rodièov podnikli
poznávaciu výpravu do ríe
zvierat, ktoré poznajú z kníh
a televízie.
Cesta plná zákrut ubiehala
v dobrej nálade, o ktorú sa postarali p. uèite¾ky. Po úspenom
absolvovaní cesty si vydýchli
nielen deti, ale aj, my rodièia.
Vyrojili sme sa z autobusu
a hurá smer ZOO. Obrovský
úspech mali slony so svojím nacvièeným programom. Deti si
vyskúali aj kàmenie týchto najväèích suchozemských cicavcov. V krásnych prírodných zá-

kutiach sme si prezreli hravé
medvede, prefíkané opice,
vzácne vtáctvo, lesné zvieratá,
avy, zebry, maèkovité elmy
a iné. Osobitné èaro mala aj návteva vodných ivoèíchov rýb, plazov, korytnaèiek rôznych ve¾kostí. Okrem zvieratiek
malí návtevníci preskúmali aj
nádvorie bojnického zámku.
Kadé diea si okrem bohatých
záitkov odnieslo aj malý suve-

nír. Unavení, ale astní sme sa
v popoludòajích hodinách vrátili domov a pieseò detí: My
sme boli v ZOO, v ZOO, dobre
nám tam bolo, bolo. bola urèite krásnou bodkou za vydareným dòom.
Ïakujeme vetkým, ktorí sa
postarali o skvelý výlet, na ktorý nae deti urèite nezabudnú.
Za vetkých J. Barátová

Konalo sa
VZ Miestneho
odboru MS

Dòa 6. júna 2004 za hojnej
úèasti èlenov a sympatizantov
MO MS a predstavite¾ov naej
obce - vdp. kanonika Emila
Scheimera a starostu Juraja
Mesku sa konalo Valné zhromadenie MO MS v Topo¾èiankach. Prítomní boli hostia: p.
Drahomíra
Pechoèiaková,
riad. Domu MS v Nitre, p. Dr.
Libua Kluèková, riad. Domu
MS v Dunajskej Strede, p.
Frantiek Ha¾ama preds. Okr.
rady MS v Nitre a predsedovia
MO MS z obcí v okrese Zl.
Moravce. Hlavné body programu boli: vo¾by výboru a revíznej
komisie na nasledujúce trojroèné volebné obdobie, ïalej
spomienka na 140. výroèie narodenia kat. kòaza Tichomíra
Milkina - autora slovenskej
chrámovej hymny - Boe èos
ráèil M. R. tefánika. Prítomní
zaujali tie negatívny postoj
k navrhovanej zmene naej
tátnej hymny. V priebehu rokovania bola monos podpísa petíciu - protest proti rueniu slovenských kôl v Komárne. Slávnostný kolorit námu
VZ dodalo vystúpenie folklórnej skupiny Topo¾nica, pod vedením súrodencov Miroslava
Bielika a Margity Opálenej.
A. Lukáèová

Múzeum má
20 rokov

(dokonèenie z 1. str)
a) zberate¾kou, zakladate¾kou a správkyòou Annou Lukáèovou
b) obcou Topo¾èianky v zastúpení vtedajieho starostu
Ing. Alojza Bielika
c) kde zberate¾ka odovzdáva celú zbierku do vlastníctva
obce Topo¾èianky za podmienok, e obec i v budúcnosti zabezpeèí vyhovujúce priestory
pre MIESTNE NÁRODNÉ MÚZEUM.
d) V prípade, ak by z akýchko¾vek dôvodov takéto priestory poskytnuté neboli, zbierka
sa neuloí do depozitu, ani nebude vrátená darcom (mnohí
u neijú), ale ako kompletný
celok bude odovzdaná Slov.
nár. múzeu v Martine.
Verím vak, e Topo¾èianky
si múzeum udria, ba doplnia
ho o archeologickú zbierku objavenú na nádvorí katie¾a v r.
1990.
A. Lukáèová

4

Dvanáste zasadanie OZ - 13. mája 2004
Váení spoluobèania, prináame Vám, hlavne tým, ktorí sa pre
nejaké nepredvídate¾né okolnosti nemohli zúèastni tohoto zasadania, nasledujúce informácie. Na zasadnutí sa zúèastnilo 7 poslancov (z 9), èím bolo uznáaniaschopné. Zasadnutie otvoril
a viedol starosta obce Juraj Mesko a oboznámil prítomných
s programom rokovania. Starosta obce informoval o èinnosti v obci za uplynulé obdobie.
Hlavný kontrolór Ing. Pavkov
skontatoval, e èerpanie rozpoètu obce za I. tvrrok 2004 je
v súlade, a to vo výke 26 % .
V nasledujúcom bode starosta
obce predloil poslancom ponuku Dexia banky Slovensko na poskytnutie dlhodobého úveru, ktorý sa dá vyui na retrukturalizáciu
doterajieho
úveru
a
realizáciu investiènej èinnosti,
ktorý poslanci OZ jednomyse¾ne
schválili. Poslanci vzali na vedomie návrh Ing. arch. Mizia na
územno-plánovaciu dokumentáciu obce. V rámci bodu è. 8 - iadosti obèanov a organizácií - poslanci OZ schválili:
a) umiestnenie prevádzky na
predaj zmrzliny medzi pamätník
padlých a Hotel ND pre p.
Blakèoriho s podmienkou farebného prispôsobenia vonkajích
obkladov hotela ND, taktie dlhodobý prenájom pozemku parc.è.
787/16 na úèel výstavby predajného stánku na dobu 10 rokov
b) vybudovanie zádveria lekárne pre Mgr. Pharm. Annu
Pichòovú 90 cm od obvodného
múra smerom do chodníka, kto-

rej snahou je bezbariérový vstup
c) podnikate¾skú èinnos p. E.
utkovej, administratívne priestory a technické zázemie vo vlastných priestoroch v areáli Agrok,
spol. s.r.o.
d) predaj obecného pozemku parc. è. 4720/1 o rozmeroch
0,9x47,5 m pre Karola Herdu
a Ing. Romana Herdu, itavanská
46 za cenu 100,-Sk/m2
e/ podnikate¾skú èinnos p.
Magdalény Sujovej v prenajatých
priestoroch hotela Národný, a.s.,
vykonáva kaderníctvo, manikúru, pedikúru a nechtový dizajn
f/ kúpu traktora od Národného rebèína, . p., súèasný traktor je vo ve¾mi zlom technickom
stave a jeho prevádzka si vyaduje neúmerné finanèné náklady
P. M. Toman iada riei odtok
daïovej vody na ul. Mlynská,
kde v poslednej dobe dochádza
k jej vlievaniu sa do súkromných
dvorov a záhrad. Poslanci poverili stavebnú komisiu doriei túto
skutoènos v zákonom stanovenej lehote.
V rámci interpelácií poslancov - Ing. Kazík skontatoval, e

Zo stavebnej èinnosti v Topo¾èiankach
V posledných mesiacoch
obecný úrad realizoval nieko¾ko
èinností, z ktorých spomeniem
aspoò niektoré. Ako prvá sa realizovala vysprávka pokodených komunikácií po predolej
zime a to najmä na uliciach
Lipová a Mlynská, ktoré boli naviac pokodené vlaòajou odstávkou mosta na Hlavnej ulici.
Tieto cesty vak nie je úèelné
komplexne rekontruova, keïe na nich je plánovaná splaková kanalizácia. Tu je na mieste pripomenú, e ulice
Cintorínska a Partizánska sú
v katastrofálnom stave. Tieto
cesty vak chceme rekontruova s pomocou finanèných prostriedkov z eurofondov. Tu vak
je podmienkou, aby pozemky
boli vo vlastníctve obce. O to sa
usilujeme u dlhiu dobu a zostáva u len vysporiadanie so
Slovenským pozemkovým fondom, èo je tátny orgán spravujúci pozemky s neznámymi
vlastníkmi. Ich rozhodnutie trvá
ve¾mi dlho. Inou menou úpravou je vjazd na Cintorínsku ulicu zo ikaveckej ulice, kde boli poloené ¾aby, èím výjazd
z Cintorínskej bol problematický, ba a nebezpeèný. Na hor-

nej èasti sme urobili zberaè
a popod cestu zabudovali kanalizaènú rúru. Tým sa umonilo odstráni ¾aby a urovna terén.
Poslednou èinnosou je lavièka pre peích a cyklistov
ved¾a u spomínaného rekontruovaného mosta na Hlavnej
ulici. Najprv bolo potrebné demontova spodnú malú lavièku,
lebo rekontrukciou by sa k nej
zamedzil prístup. Táto lavièka sa
po èiastoènom odstránení betónu pomocou eriava demontovala a uloila v priestoroch
starého MNV. Následne ide
o úpravu terénu, poloenie obrubníkov, asfaltového koberca
na betónovom telese mostíka
a uloenie dlaby. Vo veciach
kanalizácie, II.etapa, sme poiadali Ministerstvo ivotného
prostredia o dotáciu, k èomu
oèakávame skoré vyjadrenie.
Takisto pokraèujú konania vo
veci územného plánu a projektu rekontrukcie stredu obce,
ale k tomu v budúcom vydaní
uverejníme viac informácií. Za
obecný úrad a komisiu pre výstavbu.
Ing. Kazík Roman

oproti minulosti sa èiastoène podarilo minimalizova TKO, navrhol, aby komisia ivotného prostredia a po¾nohospodárstva pripravila návrh na separáciu
odpadov v obci. Vyslovil aj poiadavku na urèenie zodpovedného
pracovníka, ktorý bude aktualizova informácie na internetovej
stránke obce. Ing. Èepèek - podporil mylienku Ing. Kazíka a navrhol vytvori zberné miesto pre
separovaný odpad.
Ing. Bielik navrhol, aby sa na
zberné miesto separovaného
zberu vyuil areál ÈOV, kde je vo¾ný priestor. Zároveò poiadal,
aby sa oslovili Technické sluby
Zl.Moraviec s pomocou na rieenie separovaného odpadu. JUDr.
tevulová - poiadala, aby sa
cestné zrkadlo na uliciach
Machulinská - Hostianska natoèilo tak, aby bolo z Hostianskej ulice vidie na prichádzajúce vozidlá z obce Machulince. R. Kováè
upozornil na ukladanie nadroz-

merných kameòov obèanmi na
verejné priestranstvo na ochranu
trávnikov, èím sa dos obmedzuje pohyb motorových vozidiel pri
okraji cesty.
V bode è. 10 - Rôzne - J. Raffaj
vyslovil poiadavku opravi ¾ab
na odtekanie daïovej vody na
kriovatke itavanská - Moravecká. M. Toman vyslovil poiadavku za obyvate¾ov Mlynskej ulice o jednanie s Lesmi SR, aby sa
drevo do vagónov ukladalo menej hluèným spôsobom. Taktie
vyslovil poiadavku vyèisti achty na zber daïovej vody v rámci
celej obce. Ing. Bánska vyslovila
poiadavku presmerova parkovanie zájazdových autobusov mimo centra obce. Ing. Mesko podrobnejie informoval o èinnosti TJ
na vybudovanie tenisových kurtov.
Na záver starosta obce Juraj
Mesko poïakoval prítomným poslancom za aktívny prístup k rokovaniu Obecného zastupite¾stva, obèanom za trpezlivos
a podnety do ïalej èinnosti.
A. Orolínová

Zo ivota hasièov

Súané drustvo muov náho DHZ zahájilo 8. mája tohtoroènú sezónu úèasou na súai v poiarnickom porte
v druobnom Holeove. Medzi silnou konkurenciou obsadili pekné tretie miesto. V polovici mája bola v Choèi zahájená
Hasièská liga pripravenosti hasièských drustiev okresu
Zlaté Moravce. Okrem muov, ktorí zvíazili sa úspene zúèastnili i dorastenky a dorastenci. Na konci mesiaca mui obhájili minuloroèné víazstvo o putovný pohár primátora mesta Nitra na tadióne v Dráovciach. V tom istom termíne sa
uskutoènilo okresné kolo ligy Plameò 2004  v Tesárskych
Mlyòanoch. Nau obec reprezentovalo drustvo chlapcov
a drustvo dievèat. Obe drustvá sa zhodne umiestnili na treom mieste. V júni nai mui zvíazili i v II. kole Hasièskej ligy. Do konca mesiaca sa súané drustvá ete zúèastnia
previerky pripravenosti poiarnych drustiev a súae o putovný pohár starostu obce Jed¾ové Kosto¾any. Na dobrých
výsledkoch majú okrem èlenov súaných drustiev podiel
i èlenovia výboru zapojení do ich prípravy a najmä velite¾
DHZ, Jaroslav Orolín, ktorý obetuje ve¾a zo svojho vo¾ného
èasu na tréningy, ale i teoretickú prípravu. Drustvá dorasteniek a dorastencov sú novozaloené, pokia¾ sa podarí udra ich záujem o poiarnický port, dávajú predpoklad ich
kvalitatívnemu rastu. Drme im palce !
J. Ondruka, predseda DHZ

Mukáty do okien
Nepríjemné prekvapenie
ma èakalo v sobotu, 22. mája
tohoto roka, keï som v skorých
ranných hodinách naiel uialenú p. Katarínu Beòuovú
z Hlavnej ulice pred svojím domom. Na chodníku leal pokodený kvetináè a okolo neho
vädli mukáty, ktoré pád
z okennej rímsy nevydrali. Nie
je to prvý prípad v naej obci,
èo je úsilie obèanov ale i obecného úradu skráli prostredie,
v ktorom ijeme, zmarené.
Naastie v tú sobotu v blízkom
okolí ostatné mukáty zostali
nedotknuté. Stále vak pretrvávajú u niektorých jedincov, èi u

z obce alebo náhodných okoloidúcich záhradnícke sklony.
Èi u sa jedná o vytrhané
priesady kvetov, ktoré sú poliapané na zastávke autobusov, alebo vytrhnutý trs ¾alie pri
novinovom stánku. Mukáty sú
opä na svojom mieste, dosadená garafia i znovu zasadená
¾alia tie. Neznámy vandal opä
môe prejavi svoje schopnosti. Alebo si zaèneme víma
svoje okolie, kto sa ako správa,
alebo s výchovou v rodinách
a v kole, èi osobným príkladom?
J. Ondruka
prednosta OcÚ
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FIAT - STAÒ SA !
Je názov výstavy Ing.
Gabriely lebekovej, ktorej vernisá sa uskutoènila v nede¾u
16.mája t.r. v DKS Topo¾èianky.
Kurátorkou výstavy bola PhDr.
Alena Piatrová.
Vernisá bola umelecky
podfarbená spevom Gabriely
abovej a hrou na gitare jej syna Juraja. O samotné umiestnenie obrazov na panely realizoval Duan Mihók. Výstavu
zorganizovalo Zdruenie CR
REKREA a zátitu nad òou prevzal starosta Juraj Mesko. A na
záver citujem slová: lebeková sa necháva mylienkou strhnú nato¾ko, e sa stáva formou
askézy a duevného oèisovania. Samotný proces tvorby je
dialóg autorky a toho vnútorné-

Dom
rozprávok

ho hlasu v jej vnútri, ktorý ju vedie tak, ako viedol Sv. Teréziu
Avillskú a do vnútorného hradu due. Tam dostáva svetlo na
rieenie svojich problémov

a v tomto svetle sa vyjasòuje aj
jej paleta. Pre Gabrielu lebekovú ma¾ba nie je povolaním,
ale poslaním...
Ing. M. Bánska

Medzinárodné sochárske sympózium So - Cha 2004
V dòoch 20. júna - 4. júla
2004 prebieha v naej obci
medzinárodné
sochárske
sympózium pod názvomSo Cha 2004.
Organizátormi podujatia sú
Obecný úrad Topo¾èianky,
Montex Rovinka, OZ Terra therapeutica.
Sympózia sa zúèastní sedem sochárov z Junej Kórey,
Gruzínska, Izraela, panielska
a traja sochári zo Slovenska.
Umelci budú pracova s materiálom - mramor. Základný kameò podujatia bude osadený
pred budovou zdravotného
strediska. Umelci budú tvori
v areáli za zdravotným strediskom. Diela, ktoré na sympóziu
vzniknú, budú umiestnené

Oprava obuvi

Od marca tohoto roku majú obyvatelia naej obce monos odovzda pokodenú
obuv priamo v obci. Kadú
stredu od 15.00 do 17.00 hod.
je vo vestibule obecného úradu zriadená zberòa opravy
obuvi. Okrem obuvi mono na
opravu prinies i ostatný koený tovar. Opravené veci si ich
majitelia môu vyzdvihnú
o týdeò. V prípade, e oprava si vyiada dlhí èas, budú
s touto skutoènosou oboznámení pri odovzdávaní pokodených výrobkov do opravy.
Doteraz túto slubu obèania
vyuívajú pomerne málo.
Mono o nej nevedeli, alebo
pozabudli, e kadú stredu
majú monos vyui slubu,
ktorá prila za nami do naej
obce.
J. Ondruka

v priestoroch obce Topo¾èianky
poèas dvoch nasledujúcich rokov. Súèasou podujatia sú aj
sprievodné akcie, do ktorých
sa majú monos zapoji aj obèania, ktorí sa môu pozrie na
prácu umelcov - organizujú sa
neformálne stretnutia s umelcami, výtvarné súae pre deti,
kde porotcami sú sami sochári. Aj keï tu umelci zanechajú
svoje hodnotné diela, predsa

od nás odídu bohatí - odnesú si
od nás záitky, príjemné spomienky, nové priate¾stvá, ktoré
sú nezaplatite¾né. Toto podujatie znaène prispieva k medzinárodnému
porozumeniu,
upevneniu spolupráce a k tolerancii medzi národmi vo svete.
V neposlednej miere sa i my zvidite¾níme ako obec nielen na
Slovensku, ale aj v zahranièí.
Alena Orolínová

Piatkové popoludnia v kninici
V deoch je naa budúcnos. Toto vyslovilo ve¾a múdrych ¾udí - vedeli, e je to rokmi
osvedèená pravda. Ko¾ko lásky
a starostlivosti, pozornosti, dobra do nich vloíme, to¾konásobne sa nám vrátia spä. Aj
my, pracovníèky kninice a kultúry, sme sa pokúsili pripravi
nieèo, èím by sme deom
Topo¾èianok spríjemnili ich vo¾né chvíle. Myslíme, e sa nám
to podarilo, o èom svedèia aj
priaznivé ohlasy nielen detí, ale
aj dospelých. S demi sme sa
stretli viac ako - 40 krát - 40 piatkov poèas kolského roka. Èinnos bola vskutku rôznorodá.
Snaili sme sa pre deti vytvori
program, ktorý by bol pre ne
zaujímavý. Deti sa zúèastòovali v kninici literárnych popoludní, organizovali sa kvízy
a besedy, deti sa zdokona¾ovali v ruèných prácach ( vyívanie,
háèkovanie, pletenie korbáèov,
vyrábanie obrázkov, batikovanie kraslíc). Neboli sme ani
hladní - deti boli ikovné aj v kuchyni , kde za naej pomoci
piekli medovníky, bábovku, varili puding a pripravovali chutné

nátierky. Prekroèili sme aj prah
kninice a navtívili sme
Národopisné múzeum, Jazdiareò N, Arborétum Mlyòany,
v prírode sa venovali pohybovým hrám. Naa snaha bola
prepoji históriu s prítomnosou, a deom vtepi úctu

V utorok, 1. júna 2004, sa
Dom kultúry a sluieb
v Topo¾èiankach premenil na
Dom rozprávok. Deti tu
mali monos stretnú bytosti
z rozprávok - princeznú
a princa, Maka a Kubka,
Janka, Marienku a Jeibabu
z Medovníkovej chalúpky,
ako aj hrdinského rytiera,
Snehulienku a sedem trpaslíkov, èernokòaníka, vílu, zvieratká a iné postavièky, ktoré
sú im blízke z rozprávok. Deti
si zasúaili a odniesli domov
pekné diplomy, sladkosti a aj
napriek tomu, e poèasie neprialo tejto akcii, ktorá sa mala pôvodne kona v parku, zaili ve¾a pekného. Pred budovou obecného úradu sa deti
mohli povozi na koèoch, èo
sa im tie ve¾mi páèilo.
Naa vïaka za vetky deti patrí najmä láskavým sponzorom, ktorí si uvedomili, e
rados a úsmev na detských
tvárach je to najkrajie. Ïakujeme aj deom zo Základnej
koly Topo¾èianky, tudentom
z iných kôl, rodièom, pani
uèite¾kám a vetkým, ktorí
chceli týmto dòom urobi rados vetkým deom .
- kultúrak Topo¾èiankam, aby boli hrdí na
svoju dedinu, keï sa o pár rokov
niektoré z nich ocitnú za hranicami naej vlasti. Ïakujeme starostovi obce Jurajovi Meskovi,
e nám umonil rozbehnú tieto
aktivity. Vïaka patrí aj vetkým,
ktorí nám pomohli, èi u finanène, materiálne, alebo aj vyjadrením podpory.
Monika Brandtová
Alena Orolínová

Za lepie ivotné prostredie

V druhej polovici mája sa
v obci na rôznych stanovitiach objavili ve¾koobjemové
kontajnery. Obèania spoèiatku zostali v rozpakoch.
Nevedeli, èo sa deje, no po
prvej rozhlasovej relácii sa
zaèali napåòa priam kozmickou rýchlosou. Kým niektorí obèania prili z práce, nebolo u kam nadrozmerný odpad uloi. Na niektorých
stanovitiach sa kontajnery
uloili i dvakrát. Väèina obèanov túto akciu kvitovala, no
nali sa aj takí, ktorí sa saovali, preèo je kontajner oproti jeho domu. Napriek upozoròovaniu sa do kontajnerov

dostali i zvlátne a nebezpeèné, teda zakázané odpady
(pneumatiky, chemikálie, elezo, motorové oleje, akumulátory), ale i tráva, ktorá sa dá
vyui na kompostovanie.
Celkom bolo po obci rozmiestnených 15 kontajnerov.
Najblií zber nadrozmerného TKO bude na jeseò.
V posledný májový deò sa
uskutoènil zber starých akumulátorov. Oprávnená firma
na nakladanie s nebezpeènými odpadmi od nás bezplatne
odviezla 800 kg tohoto nebezpeèného odpadu.
J. Ondruka
prednosta OcÚ
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Program kina
Národný dom
v júni a júli
26.-27. júna , SO-NE o 19.00 h
Riskni to s Polly, komédia
USA
3. - 4. júla, SO-NE o 19.00 h
Van Helsing, akèný film USA
10. - 11. júla, SO-NE o 19.00 h
Bazén, thriller Francúzsko, V.
Británia
17. - 18. júla, SO-NE o 19.00 h
Deò po tom, katastrofický film
USA
24. - 25. júla, SO-NE o 19.00 h
Umuèenie Krista, film USA
31. 7. - 1.8. , SO-NE o 19.00 h
Bolero, krimifilm ÈR
- kultúra -

Podujatia Národného
rebèína júl - august
3. - 4. 7. - Drezúra - Majstrovstvá SR - Cena N Topo¾èianky
11. 7. - dostihy
24. - 25. 7. - parkúr - Majstrovstvá SR
28. - 29. 8. - ISG - Európsky
ampionát Shagya arabských
koní
28. 8. - Cena N Topo¾èianky
- vytrvalostné preteky 42 km,
Majstrovstvá SR: dorastencov
65 km, dospelých 105 km
4. 9. - Slovenský voltíny pohár
M.Brandtová

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:
Anastázia Koèová
Cintorínska 5
Opustili nás:
Rudolf Herda, 63 r.
Hlavná 249
tefan Hosovecký, 70 r.
SNP 6
Albeta Chrenová, 78 r.
Mlynská 73
Ing. Juraj Kreutz, 70 r.
portová 34
Katarína Lukáèová, 95 r.
Partizánska 6
Anna Richterová, 82 r.
Moravecká 20
Jolana ustáková, 84 r.
portová 32
Jozef Uhrecký
Litomìøická 59
Rozália ikavská, 98 r.
portová 8
Emília Lodòáneková, 70 r.
Litomìøická 55

Majstrovstvá SR v orientaènom behu kolskej mládee, 8. a 9. 6. 2004, Topo¾èianky
V roku 2004 si Klub OB
Topo¾èianky naplánoval uskutoèni v naej obci dve významné podujatia v orientaènom behu. Prvým boli majstrovstvá
Slovenska v orientaènom behu
kolskej mládee.
Do centra pretekov na tadióne TJ Tatran zavítalo 80 pretekárov zo 7 krajov SR. Vo výprave Nitrianskeho kraja nechýbali súèasní a ani bývalí
iaci Z Topo¾èianky.
V utorok 8. júna sa uskutoènili preteky jednotlivcov, v stredu 9. júna preteky dvojèlenných tafiet. Najmä tafety priniesli pre reprezentantov z
naej obce solídne výsledky, èo
je pre budúcnos orientaèných
portov, v ktorých v 80 rokoch
minulého storoèia boli Topo¾èianky významným miestom na
mape Slovenska, celkom optimistická nádej na opráenie
tradície.
Najviac sa darilo na ampionáte zástupcom z Koického
kraja, ktorí si vybojovali celkom
3 tituly kolských majstrov SR.
Úèastníci si pochva¾ovali výbornú novú mapu v priestore parku a dostihovej dráhy, nároèné
trate a najmä celkovú portovú
i spoloèenskú atmosféru podujatia, na organizácii ktorého sa
podie¾ala aj Okresná rada
Slovenskej asociácie portu na
kolách v Zlatých Moravciach.
Hneï po letných prázdninách, v piatok 3. septembra
2004, sa u nás zídu orientaèní
beci znova, na medzinárodných majstrovstvách Slovenska v OB v printe. M. Kazík

Z výsledkov: Jednotlivci:
tudentky S 3,9 km (17 pretekárov) 7.
miesto - Hasprová Barbora ZS Zl.
Moravce
tudenti S 4,4 km (16 pret.) 9. miesto Luká Schön OA Zl. Moravce
iaèky Z 2,6 km (22 pret.)13. miesto
Balèiráková Mária Z Topo¾èianky

iaci Z 3,4 km(21 pret.)12. miesto Luká abík Z Topo¾èianky, 14. miesto Balèirák Ján Z Topo¾èianky
tafety: tudenti S (14 tafiet) 9. miesto - Nitra B. Hasprová, M. Boroková
iaci Z (19 tafiet) 6. miesto - Nitra J.
Balèirák, M. Fáberová, 9. miesto - Nitra
L. abík, M. Balèiráková

Program Mariánskej
púte v Topo¾èiankach
16. júl 2004 - PIATOK - sviatok Panny Márie Karmelskej
18.00 h sv. oma za Albeta Rákoczyovú, zakladate¾ku
Mariánskej púte v Topo¾èiankach. Celebruje páter z rehole Karmelitánov.
17. júl 2004 - SOBOTA
15.00 h monos pristúpi k sviatosti pokánia,
18.00 h pobonos Kríovej cesty v jazyku slovenskom,
18.00 h sv. oma v kostole, po nej pobonos Kríovej cesty
v jazyku maïarskom,
20.00 h slávnostná sv. oma na Kalvárii, hlavný celebrant dôst.
p. biskup Jozef Koukl, potom svieèkový sprievod
k zámku, litánie a poehnanie z balkóna zámku,
24.00 h sv. oma pre mláde na Kalvárii, celebruje vdp. Jozef
Kuna
18. júl 2004 - NEDE¼A
5.30 h sv. oma v kostole, celebruje vdp. kanonik Emil
Scheimer,
6.00 h sv. oma v zámockej kaplnke v maïarskom jazyku,
7.00 h sv. oma v kostole spojená s obradom vstupu do
Karmelitánskeho bratstva, celebruje vdp. Daniel Dian,
8.30 h sv. oma v kostole, celebruje p. biskup Ján Orosch v jazyku maïarskom,
10.30 h koncelebrovaná sv. oma na Kalvárii za úèasti prítomných pánov biskupov a duchovných,
16.00 h Hodinky - pobonos k Panne Márii Karmelskej - kapuliarskej v kostole sv. Katarína Alexandrijskej.
Rímsko-katolický farský úrad, Topo¾èianky

Máte zaplatenú daò a poplatky?
Nie jeden èitate¾ sa urèite pozastaví na touto otázkou.
Veï u aj zabudol, e túto povinnos si splnil hneï zaèiatkom roka. V tomto èlánku ide o tých, ktorí zabudli zaplati.
V zmysle platnej legislatívy má obèan daò z nehnute¾ností
zaplati do konca marca. Niekto po vianoèných a novoroèných sviatkoch nemal potrebnú sumu, iný pre pracovné povinnosti a vyaenie nemá èas zájs na obecný úrad. Ïalí
buï zabudne, alebo vdy mu do toho nieèo príde. Z týchto
dôvodov niektorí u dostali, alebo v najbliích dòoch dostanú potové poukáky. Na nich je vyèíslená suma, ktorú
sú povinní zaplati. ia¾ predtlaè poukáky neumoòuje
rozpísa vetky poloky, z ktorých sa celková suma skladá.
Poukáku mono vyplati na pote, alebo osobne v pokladni OcÚ.
Sme presvedèení, e v èo najkratom èase vo vlastnom
záujme svoju povinnos splníte, aby ste sa vyhli penále.
J. Ondruka, prednosta OcÚ

17. júla 2004 sa bude
kona púový jarmok
v centre obce so zaèiatkom o 8.00 hod.

Pozvánka pre nadencov nohejbalu

KRSTNÝ TEAM - víazi posledného roèníka Nohejbalového turnaja o putovný pohár
starostu obce Topo¾èianky pozývajú vetkých priaznivcov tohoto portu na 8. roèník, ktorý
sa uskutoèní dòa 24. júla 2004
v priestoroch TJ TATRAN so zaèiatkom o 9.00 hod. Prezentácia úèastníkov turnaja bude 17.
júla 2004 o 17.00 hod. v priestoroch Gazdovského hostinca.
E.Ch.
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