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Zber PET flia

Výsledky referenda a prezidentských volieb v obci

Výsledky referenda 3. apríla
2004 v Topo¾èiankach:
Poèet oprávnených obèanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie bolo
2 251. Poèet oprávnených obèanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky 1 033. Poèet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 1 024, neplatných
bolo 9.
Na otázku: Ste za to, aby
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady
Slovenskej republiky tak, aby
sa vo¾by do Národnej rady
Slovenskej republiky konali
v roku 2004?
Poèet hlasov áno - 929
Poèet hlasov nie - 95
Výsledky I. kola prezidentských volieb 3. apríla 2004
v Topo¾èiankach
Poèet oprávnených volièov
zapísaných do zoznamu 2 247,
poèet volièov, ktorí sa zúèastnili hlasovania 1 320, poèet
platných hlasov odovzdaných
pre vetkých kandidátov 1 303.
Na prvých troch miestach sa
umiestnili:
1. Vladimír Meèiar, JUDr.,
Dr.h.c. - 567 hlasov
2. Ivan Gaparoviè, Doc.
JUDr. CSc. - 299 hlasov

3. Eduard Kukan, JUDr. - 189
hlasov
Ostatní kandidáti - 248 hlasov
Výsledky II. kola prezidentských volieb 17. apríla 2004
v Topo¾èiankach
Poèet oprávnených volièov
zapísaných do zoznamu oprávnených volièov 2 277, poèet volièov, ktorí sa zúèastnili hlaso-

vania 1 259. Poèet odovzdaných platných hlasov 1 246.
Výsledky volieb v tomto kole:
1. Vladimír Meèiar, JUDr.
Dr.h.c. - 635 hlasov
2. Ivan Gaparoviè, Doc.
JUDr. CSc. - 611 hlasov
Spracované pod¾a zápisníc
referendových a volebných komisií.
- alo -

Èo v skutoènosti Európska
únia znamená? Nie sú to
Spojené táty európske, nie je
to ani európsky supertát. Únia
nevznikla v dôsledku sprisahania ve¾kých tátov, ktoré chcú
vyuíva malé krajiny a jej cie¾om nie je potláèanie tradícií
a národných kultúr. Èo to je
Európska únia, je uvedené
v Zmluve o Európskej únii, ktorá bola schválená a podpísaná
7. februára 1992 v holandskom
meste Maastricht. V súèasnosti ete nevieme úplne presne,
ako bude vyzera spoloèná
Európa. Na jej podobe pracoval Konvent o budúcnosti
Európy. Úèastníci konventu
predkladali viacero návrhov
názvu budúcej zjednotenej Európy. Nakoniec sa zhodli na zachovaní doterajieho názvu
Európska únia. Ani po dlhých
mesiacoch rokovania Konven-

tu sa vak nepodarilo uzavrie
diskusiu o tom, èi Európa bude
ma charakter federatívneho
tátu, t.j. ve¾mi tesného zväzku
tátov so spoloèným parlamentom a prezidentom, alebo zostane Európa vlastí. Podstatu
novej Únie najlepie vystihuje
jej heslo, ku ktorému sa nová
ústava prihlásila: Jednota v
rôznosti. Európska únia pod¾a
návrhu ústavy získa právnu
subjektivitu. Európska rada ako
najvyí orgán, zloený z lídrov
èlenských tátov, bude ma stáleho predsedu. Jeho funkèné
obdobie bude funkèné obdobie dva a pol roka. Rotujúce
predsedníctvo zostane zachované v Rade Európskej únie (s
výnimkou Rady ministrov zahranièných vecí), bude vak trva jeden rok. Európa bude ma
spoloèného ministra zahranièných vecí. Jeho úlohou bude

Po viacerých neúspených
pokusoch zavies systematický
spôsob zberu PET flia sa
v spolupráci s Technickými
slubami Zlaté Moravce podarilo tento problém vyriei. Zber
sa v naej obci bude vykonáva
raz mesaène posledný utorok
v kalendárnom mesiaci, súbene so zberom TKO. F¾ae sa
zbierajú do osobitného vozidla.
Z toho dôvodu Vás, váení obèania, iadame o ich osobitný
zber do plastových vriec, alebo
PVC taiek pri menom mnostve. Z kapacitných dôvodov je
potrebné tieto f¾ae zoliapnu
a zbavi uzáveru. Pri zbere sa
vrecia vysypú a zostanú Vám na
ïalí zber. Prvý zber sa uskutoènil 30. marca tohoto roku
a ia¾, vyskytlo sa pri òom nieko¾ko nedostatkov, za ktoré sa
ospravedlòujeme. Vae podnety a pripomienky zberu PET flia
uvítame a vyuijeme pri zabezpeèení tejto sluby obèanom.
Jaroslav Ondruka

Umuèenie Krista

sa premieta v kine Národný
dom Topo¾èianky
15. jún - utorok o 16.30 hod.
a 19.00 hod.
16. jún - streda o 19.00 hod.

1. máj - vstup do Európskej únie
riadenie spoloènej zahraniènej
a bezpeènostnej politiky EÚ
a bude predseda Rade ministrov zahranièných vecí èlenských tátov Únie. Zároveò bude zastáva post podpredsedu
Európskej komisie. Ústava zavádza európske obèianstvo,
ktoré vak dopåòa, nie nahrádza obèianstvo národných tátov EÚ. Na rozdiel od doterajích zmlúv bude ústava výslovne
umoòova
èlenským
tátom dobrovo¾ne vystúpi z
EÚ. Diskusia o európskej ústave bola mimoriadne dôleitá.
Pripomenula, e príslunos
k Európe nie je otázkou zákonodarstva alebo ekonomických kritérií, ale prihlásenia sa
k univerzálnym hodnotám, k fenoménu európanstva. (in.
Európska únia, Belimex 2003)
- kultúra -
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Èo odhalil archeologický výskum v roku 1990?
Z 13. - 16. st. pochádzajú
zvyky dosia¾ neznámeho hradu,
ktorý archeológov prekvapil.
Nali sa jeho základy, pivnièné
priestory a sèasti aj nadzemné
murivá. V 13. st. tu stála murovaná stavba o pôdoryse 10x9 m,
obohnaná mohutnou drevenou
palisádou - ohradou. V 14. st. postupnou prístavbou vzniká pravý
hrad o rozmeroch 19,5x22,5 m,
ktorý sa podarilo takmer celý preskúma. Pevnos dosahovala najväèie rozmery zaèiatkom 15. st.
Zachovaný je rozmerný pivnièný
priestor s kamennou podlahou.
Severne od hradu sa nachádzala
kamenná studòa - zdroj èistej vody aj pre èasy ohrozenia. Na zaèiatku 16. st. v poèiatkoch tureckého nebezpeèenstva bola k východnej
strane
pristavená
obranná vea. No 1. apríla 1535
pán Hruova Ján Záblatný za pomoci bratov a tureckých ozbrojencov napadol topo¾èiansku
pevnos. Dolo ku krvavej bitke,
pevnos zbúrali a zapálili. O nové
sídlo rodu Topo¾èianskych sa postaral v druhej polovici 16. st. bojovník, stratég a politik Ján
Topo¾èiansky - Turkobijec. Zaèína
s výstavbou novej pevnosti severne od starého hradu, resp.
okolo neho. Tým dal základ dnenému katie¾u. Rozvaliny starého
hradu slúili ako zdroj stavebného kameòa a vyaené priestory
sa pouívali ako smetisko a priestor na vývoz prebytoènej zeminy.
Poèas výskumu archeológovia
z rozvalín starého hradu získali
ve¾ký poèet nálezov dokumentujúcich ivot vtedajieho obyvate¾-

stva. Je to mnostvo èrepov,
z ktorých poskladali desiatky nádob, ktoré sa pouívali v kuchyni
(hrnce, panvice na nôkach, taniere, misky dbány, f¾ae). Z nájdených sklených úlomkov sa dokázalo, e pouívali poháre, f¾ae
a okná boli zasklené meními
sklenenými farebnými platnièkami - vitrá. Zo elezných predmetov sa nali noe, závesy okien
a dverí (pánty), stavebné kovania,
podkovièky z èiiem, klince
a pod. Vzácne, hlavne po umeleckej stránke sú kachlice, z ktorých sa stavali kachlové pece. Na
telese pece sa zobrazovali celé
deje s cirkevnými alebo svetskými námetmi. Nali sa kachlice sv. Margita, Zvestovania, Ukriovanie Jeia, sv. Juraj zabíja draka, rytier s obojruèným meèom,
jazdec na koni, ïalej rastlinné
a geometrické motívy. Teda dnený udriavaný trávnik a pekná
fontána prekrývajú 11 storoèí histórie, o ktorej sme niè nevedeli (6.
- 16. st.). Vïaka archeologickému
výskumu sme v tomto smere
vzdelanejí. Spomínané nájdené
úitkové predmety sú odborne
oetrené, mnohé zrekontruované, zaregistrované v katalógoch
a uloené v depozite Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Pracovníci tejto vzácnej ustanovizne sú ochotní zbierku Topo¾èiankam da do úschovy, aby slúila k bliiemu poznaniu naej
histórie. Nájdeme priestory pre
predmety, ktoré pouívali nai
predkovia ? Úcta k histórii je merítkom kultúrnosti národa.
A. Lukáèová

Váení spoluobèania!

rej vlastníkom je Západoslovenská vodárenská spoloènos
nemala monos odvedenia na
ÈOV (èistièka odpadových
vôd) a tak bola vyústená do
Hostianskeho
potoka
pri
Koprdovom moste, èím samozrejme dochádzalo k zneèisovaniu ivotného prostredia. V súèasnosti sa u vypracováva projektová dokumentácia na chodník pre cyklistov
do itavian, kde u máme vysporiadanú pôdu na jeho realizáciu (list vlastníctva). Náklady
na uskutoènenie tejto akcie
predstavujú cca 700-800 tis. Sk
a mala by sa realizova v spolupráci s obcou itavany, ktorá je
ochotná sa na nej finanène
spolupodiela. V tádiu rozpracovania je tie projektová dokumenatácia na realizáciu rekontrukcie miestnych komunikácií - na uliciach Cintorínskej,
Partizánskej a Litomìøickej v
celkovej dåke 1600 m, kde u
po vybudovaní 500 m úseku kanalizaènej vetvy na ul. Litomìøickej (ako som u spomínal
bude sa realizova v letných
mesiacoch) budú vetky ininierske siete v zemi a môe sa

V uvedenom roku sa konala
rekontrukcia nádvoria náho
katie¾a. Pri výstavbe väèej
a hlbej fontány bolo potrebné
siahnu krompáèmi do håbky terénu, pri èom robotníci narazili na
neznámu stavbu. Na takomto výsostne úradnom mieste nález nemohol by zamlèaný. Skutoènos
bola nahlásená archeologickému
ústavu SAV v Nitre. Vedením prieskumu bol poverený archeológ
PhDr. Matej Ruttkay. Keï boli
vetky práce týkajúce sa výskumu nádvoria katie¾a ukonèené,
napísal pre nás ve¾mi dôleitú
správu, ktorá podáva informáciu
o vývoji osídlenia priestorov, kde
sa nachádza ve¾ký zámok. Na
mieste dneného katie¾a bola
v minulosti nevýrazná ostroná
vyvýenina, zo západu obtekaná
potokmi Leve. Bolo to ideálne
miesto pre bezpeèný ivot èloveka tej doby. V 6. a 7. st. (Samova
ría) tu bolo tu rozsiahle sídlisko.
Potvrdzujú to pomerne hrubé, nezdobené èrepy tzv. praského typu - dôkaz o prítomnosti Slovanov.
V 9. st. (Ve¾ká Morava) existovalo tu menie sídlisko a pravdepodobne sa u zaèala vyuíva
zlatonosnos miestnych potokov,
ryovalo sa zlato. Z druhej polovice 12. st. a zaèiatku 10. st.
(Uhorský tát) sa nalo rozsiahlejie osídlenie. Bol odkrytý jeden
príbytok - zemnica - zemljanka
a zásobnicové jamy - pouívali sa
na uskladòovanie plodín, naiel
sa tie ve¾ký poèet èrepov, z ktorých sú zrekontruované nádoby,
ïalej sa nali zvieracie kosti
a zlomky elezných predmetov.

V predchádzajúcom èísle Naich Topo¾èianoksom Vás informoval o prioritách v oblasti
investiènej výstavby v naej obci pre rok 2004, ktorými sú:
1.) Rozírenie siete nízkeho napätia na ul. Dlhovského
2.) Odkanalizovanie stredu obce
3.) Chodník pre cyklistov z Topo¾èianok do itavian
4.) Vybudovanie chodníka pri
Koprdovom moste
5.) Pokraèovanie v realizácii
kanalizaèných vetiev v rámci II.etapy.
Dnes Vás budem informova
o tom, ako sme pokroèili v realizácii uvedených akcií. V mesiaci máj sa uskutoèní výstavba
chodníka pri Koprdovom moste, ktorá bola naplánovaná u
na apríl, z dôvodu nepriaznivého poèasia je vak presunutá
na mesiac máj. V týchto dòoch
bola podpísaná zmluva medzi
obcou Topo¾èianky a Západoslovenskými elektráròami o

zdruení finanèných prostriedkov na realizáciu rozírenia siete nízkeho napätia na ulici
Dlhovského. Na financovaní
tejto akcie sa bude obec podiela sumou 400 000,- Sk
a Západoslovenské elektrárne
sumou 300 000,- Sk. Na základe u spomínanej zmluvy musí
by uvedená akcia ukonèená
do konca roka 2004.
Po viacerých rokovaniach s vedením Západoslovenskej vodárenskej spoloènosti, ktoré sa
zaèali ete v minulom roku sa
nám podarilo dotiahnu ich do
úspeného konca a Západoslovenská vodárenská spoloènos zaène v mesiacoch júl-august (prípadne august-september 2004) budova kanalizaènú
vetvu na ulici Litomìøickej v dåke 500 m v hodnote 2 500 000,Sk. Vybudovanie tohoto úseku
je hlavným predpokladom na
odkanalizovanie stredu obce,
nako¾ko u jestvujúca kanalizaèná vetva na ul. Hlavnej, kto-

Nau obec navtívili 20. apríla tudenti - Slovakisti z chorvátskeho Zágrebu.
Prezreli si múzeum v zámku a preli aj objektom jazdiarne Národného rebèína.
Neobili ani obecné národopisné múzeum, kde im
zbierku priblíila pani Anna
Lukáèová. Po absolvovaní prehliadok zaujímavostí naej obce ich v priestoroch DKS privítal starosta obce. V krátkosti
ich oboznámil s novodobou
históriou obce a prierezovo
predstavil podniky a podnikate¾ov pôsobiacich v naej obci.
Pavol Hudík doplnil nad¾ahèenou formou povestí históriu
pánov z Topo¾èianok. Po veèe-

Návteva
tudentov
z Chorvátska
ri priblíili hosom ¾udové tradície naej obce èlenovia folklórnej skupiny Topo¾nica. Svojim spevom a krojmi tak uèarili
chorvátskej mládei, e si
s èlenmi Topo¾nice zatancovali a dievèence sa nechali zaèepi a na pamiatku odfotografova. Na oplátku nám predviedli svoje taneèné a spevácke
umenie. Ku koncu stretnutia si
vetci spoloène zanôtili Tancuj, tancuj, vykrúcaj, ktorú sa
hostia nauèili od naich folkloristov. O skutoènosti, e sa
chorvátska mláde dobre cítila, svedèí aj zápis do pamätnej
knihy. Na druhý deò v spoznávaní krás Slovenska pokraèovali v Nitre, kde ich okrem iného
programu
oèakávala
Excelencia kardinál J.CH.
Korec.
Jaroslav Ondruka
pristúpi k rekontrukcii ciest.
Pod¾a predbených odhadov
projektanta, náklady na rekontrukciu miestnych komunikácií na uvedených uliciach sa budú pohybova cca 12 miliónov
korún. Nako¾ko takýto objem finanèných prostriedkov nie sme
schopní zabezpeèi z rozpoètu
obce, bude uvedená projektová dokumentácia slúi ako nevyhnutná príloha k iadosti
o poskytnutie finanèných prostriedkov z fondov EÚ.
Na záver ete spomeniem vysprávkovanie miestnych komunikácií asfaltovou hmotou, ktoré sa bude realizova v mesiaci
máj. Ako sami vidíte, investièných akcií v naej obci je naplánovaných dos a ja verím, e
sa nám podarí dotiahnu ich do
úspenej realizácie k spokojnosti nás vetkých.
Juraj Mesko, starosta
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Rozpoviem Ti rozprávku

Foto : Na snímke sú víazi súae Jarný lúèik.

Jarný lúèik

K symbolom jari okrem
prebúdzania prírody patrí
v Topo¾èiankach Jarný lúèik,
súa v prednese poézie a prózy pre deti materských kôl
Topo¾èianok. Súa sa konala
22. apríla 2004 v DKS
v Topo¾èiankach, ktorú zorganizovali pracovníèky kultúry
pri OcÚ Topo¾èianky. Svoje
pripravené básnièky zarecitovalo 15 detí a ostatní malí odválivci z divákom, ktorí nabrali odvahu, predniesli básnièky. Deti si za vystúpenie
odniesli diplomy a sladkú odmenu. Ïakujeme pedagogickým pracovníèkam materských kôl, ktoré s láskou a trpezlivosou pripravili tieto
detièky na túto súa.
-kultúra-

Z Topo¾èianky a tretie miesto
obsadila iaèka Z Jed¾ové
Kosto¾any Romana Beleová.
Cenu Matice slovenskej získala
Andrea Potulková, iaèka Z
Topo¾èianky.
Prekrásne a cenné je posolstvo rozprávok, v ktorých ho
zanechali nai predkovia. Slovenské ¾udové rozprávky boli,
sú a budú nevyèerpate¾ným
zdrojom naich umelcov, pretoe rozprávka má èo poveda
nielen deom, ale aj dospelým.
-kultúra-

TJ TATRAN Topo¾èianky aktuálne
Milí spoluobèania, chcel by som Vás informova o aktuálnej situácii, v akej sa nachádza telovýchovná jednota. V minulosti sme vetci boli ve¾mi pyní na ná ve¾ký portový areál. V období dotácií, tátnych podnikov a dostatku práce v zlatomoraveckom obvode nebol problém podporova port
a udriava areál.

Ve¾ké poèetné svadby, zábavy, podnikové posedenia
tvorili dostatoèné zdroje.
Postupom èasu sa vak vytrácal spoloèenský ivot z areálu TJ, pretoe vznikali nové
atraktívnejie objekty. Ve¾kou
chybou bolo, e v uplynulých
rokoch sa nevenovali iadne
prostriedky na rekontrukciu
zariadení. Výsledkom sú zdevastované priestory, zanedbané izby, znièená podlaha

Z práce stavebnej komisie
U na prvých zasadnutiach
v tomto roku sme sa zaèali zaobera úlohami na realizáciu
niektorých prác v obci. Prvou je
úprava prechodu popri novozrekontruovanom moste pri
Koprdových, ktorý bol daný
do prevádzky na sklonku minulého roka. Rekontrukcia vylúèila peích z komunikácie a tak
malý mostík nadobudol k¾úèový význam. Pre tieto dôvody
sme navrhli pod¾a geodetického vytýèenia smer prístupového chodníka, terénne úpravy,
materiál podloia, zábrany proti boènému prepadnutiu, ako aj
povrchovú úpravu. Do úvahy
sme zobrali aj plánovaný prechod pre chodcov a demontá
malej lavièky. Vlastné práce by
sa mali zaèa zaèiatkom mája.
Ïalou a nepochybne nároènejou úlohou, ktorá nás èaká,
je pripravi zadanie pre projekt
rekontrukcie stredu obce.
Podmienky na tieto kroky sú

21. apríla 2004 sa konalo
v DKS v Topo¾èiankach pekné
tradièné podujatie pre iakov 5.
roèníka v prednese prózy
Rozpoviem Ti rozprávku, ktoré u tradiène usporiadajú pracovníèky kultúry OcÚ Topo¾èianky.
Podujatia sa zúèastnilo 10
súaiacich zo Z Jed¾ové
Kosto¾any, Skýcov a Topo¾èianky. Na prvom mieste sa umiestnila Alexandra Ferová zo Z
Jed¾ové Kosto¾any, na druhom
mieste Mária Èereníková zo

splnené. Vetky ininierske siete budú v zemi, èas kanalizácie
bude realizovaná v priebehu tohoto roka, finanèné zdroje získame retrukturalizáciou úveru
a z eurofondov poiadame
o príspevok. Po stanovení zadania a jeho schválení bude nasledova výber projektanta
a schválenie návrhu projektu.
Posledný krok bude v tejto etape stavebné povolenie. Tieto
kroky by sme chceli realizova
do konca tohoto roka. Poèas
zasadnutí komisie sledujeme aj
situáciu v iných akciách, ako
sú: kanalizácia ulice Litomìøická, rekontrukcia cesty na uliciach Cintorínska, Partizánska,
Litomìøická, elektrifikácia ulice
Dlhovského, cyklistický chodník itavany - Topo¾èianky
a podnetmi od obèanov.
Ing.Roman Kazík,
predseda stavebnej komisie

v telocvièni. K tomu pristúpili
ete nieko¾konásobne zvýené ceny energií a vody.
Espresso je na okraji obce
a tým na okraji záujmu. Záujem o ubytovanie vzh¾adom
na stav izieb je alostný.
Finanèných prostriedkov je
stále menej.
A v lete 2003 sa podarilo
výboru TJ dosta koneène finanèné toky pod kontrolu.
Situácia je ve¾mi zlá. Veï len
náklady na plyn, elektrickú
energiu a vodu sú 900 000,Sk za rok. K tomu pristupujú
náklady na portovú èinnos
600 000,- Sk/rok nevyhnutná
údrba, poplatky a mzdy ïalích 500 000,- Sk/rok.
Plavecký výcvik iakov Z
v roku 2003 stál TJ 20 000,- Sk
(strata z dôvodu výhrevu bazénu). Na celkové náklady
2 mil. Sk/rok nie je moné zarobi si pri súèasnom stave
spoloènosti.
Sústredenia
portových kolektívov v lete
a v zime, ktoré boli donedávna hlavným zdrojom príjmov
sa u konajú len zriedkavo,
pretoe ani iné kluby nemajú
peniaze.
Avak aj pri tejto mizérii sa
snaíme zabezpeèi chod
areálu a vytvára podmienky
pre portovanie predovetkým naej mládei. Zaèíname
s budovaním tenisových kurtov a priaznivci futbalu si urèite vimli ove¾a lepí stav hracej plochy, ako bol v minulos-

ti. Zaèali sme aj s postupnou
rekontrukciou. Boli opravené sociálne zariadenia v hodnote 60 000,- Sk a uskutoènená èiastoèná rekontrukcia
plynových kotolní a kúrenia
v hodnote 900 000,- Sk.
Uvedené èinnosti, ako aj
èiastoèné prevádzkové náklady sú hradené zo sponzorských darov od súkromných
osôb. Bez ich pomoci by sme
museli areál zatvori.
Ale aj v tejto akej situácii
sa nájdu nai dobrí priaznivci, ktorí neváhajú nièi ná
majetok (naposledy polievacie zariadenia).
Stále vak veríme, e situácia sa zlepí a spoloèenský
ruch sa vráti naspä do areálu
TJ. Mono k tomu prispejú tenisové kurty, alebo zlepené
výkony naich futbalových
drustiev. Mali by sme by hrdí predovetkým na naich
iakov a dorastencov, ktorí
hrajú ïaleko najvyie súae
na okolí (s výnimkou FC
ViOn).
S cie¾om zníi stratu v
hospodárení TJ sa snaíme
získa finanèné zdroje aj ïalími spôsobmi. Jedným
z nich by mohol by prenájom
telocviène - nie s cie¾om zbohatnú, ale s cie¾om zachova
port v Topo¾èiankach.
Po preèítaní týchto riadkov si mono poviete - také
náklady snáï nie sú moné.
Ale je to tak. Vetkým, ktorým
leí osud TJ a portu v obci
aspoò trochu na srdci, sme
ochotní poskytnú bliie informácie.
Ing. Peter Mesko,
predseda TJ
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Program kina
Národný dom
v máji a júni
1. - 2. máj - Pravidlá váne
- èierna erotická komédia od 18
rokov, SO-NE o 19.00 hod.
8. - 9. máj - Pinocchio
- známa rozprávka o drevenej
bábke pre deti, SO - 19.00
hod., NE - 15.00 a 17.00 hod.
15. - 16. máj - Snowbordista
- akèný film o snowboard. kaskadérovi, ktorému sa plní ivotný sen, SO-NE - 19.00 hod.
22. - 23. máj - Porota
- film pod¾a románu J.
Grishama, SO-NE 19.00 hod.
29. - 30. máj - Underworld
- akèný sci-fi thriller - príbeh
Rómea a Júlie v netradiènom
prevedení
5. - 6. jún - 4 pierka
- romantická komédia SO- NE 19.00 hod.
12. - 13. jún - Medvedie srdce
- úasná kreslená rozprávka
SO - 19.00 hod., NE - 15.00,
17.00 hod.
15. - 16. jún - Umuèenie Krista
- strhujúci film o Jeiovi, utorok - 16.30, hod.,19.00 hod.,
streda - 19.00 hod.
19. - 20. jún - Výplata
- sci-fi thriller - akèný film, SONE 19.00 hod.
26. - 27. jún - Kocúr
- rodinná rozprávka - darèek
pre dobré deti s dobrým vysvedèením, SO-NE - 19.00
hod.

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:
Patrik Richter,
Litomìøická 41
Richard Labaj,
Hlavná 93
Patrik Drienovský,
Hlavná 271/a
Jakub urín,
Partizánska 18
Opustili nás:
Jozef Kukli,
Cintorínska 28, 82 roèný
Ján Oravec,
portová 22, 76 roèný
Mária Turèanová,
Hostianska52,77 roèná
Rozália Vallová,
Paiská 28, 67 roèná
Mária Horváthová,
Hlavná 147, 90 roèná
tefan tevula,
Machulinská12, 72 roèný

1. máj 2004 - zaèiatok turistickej sezóny v Topo¾èiankach
Obecný úrad Topo¾èianky
Vás vetkých pozýva 1. mája
na otvorenie turistickej sezóny 2004 v Topo¾èiankach.
O Vau zábavu a dobrú náladu sa Vám postarajú v dopoludòajích hodinách v centre
obce miestne súbory - dychový súbor Podhruovan,
folklórny súbor Topo¾nica,
detský
spevácky
súbor
Katarínka, mládenícky dychový súbor Topo¾anèek
a spevák Robo Kazík s ¾udovým rozprávaèom Milanom
Barabáom. O 17.00 hod. vystúpi country skupina Tramp
Song v centre obce. Od 9.00
do 14.00 hod. máte monos

navtívi miestne národopisné múzeum s odborným výkladom. V rámci tohoto dòa
sa môete zúèastni Dòa
otvorených dverí v Národnom rebèíne s prehliadkou
múzea chovu koní. Obèerstvi
sa môete v stánkoch podnikov Topo¾èianok: Lesy Topo¾èianky, Vinárske závody
Topo¾èianky, Globalprogress
- ampiòonáreò Topo¾èianky,
ako aj iné prevádzky podnikate¾ských subjektov pôsobiacich v Topo¾èiankach.
Súèasou podujatia je prezentaèná regionálna výstava
Krása dreva spojená s predajom drevín, bonsajov a vý-

robkov z dreva. Zakúpi si môete keramiku, medovníky,
práce iakov Z a navtívi
burzu kníh.
- kultúra -

Poèasie
Priemerné mesaèné teploty v uplynulých mesiacoch tohoto roka boli nasledovné:
Január - 2,8 °C
Február +1,4 °C
Marec +5,4 °C
Vodné zráky v tomto roku boli:
Január
- 82,2 mm
Február
- 39,9 mm
Marec
- 46,6 mm
M. abík

Súa o najkrajiu predzáhradku

Author Panda
maratón 2004

Základná organizácia SZZ Topo¾èianky v spolupráci s Obecným úradom Topo¾èianky vyhlasuje súa o najlepie udriavanú
predzáhradku z h¾adiska estetiky a funkènosti priestoru. Tento rok
sa organizátori rozhodli posudzova vetky predzáhradky v obci
v èase od mája do augusta. Majitelia najkrajích priestorov budú
ocenení a zverejnení na nástennej tabuli a v novinách. Týmto chcú
záhradkári a obec podporova tých, ktorým nie je ¾ahostajné nae ivotné prostredie a neváhajú obetova financie a èas na spríjemnenie svojho ivotného prostredia. Do súae sa nie je potrebné hlási, hodnoti sa bude celá obec.
èlen výboru ZO SZZ Ing. M. Rajèan

Dòa 8. mája 2004 sa
v Topo¾èiankach uskutoèní u
4. roèník maratónu na horských bicykloch pod názvom
AUTHOR PANDA maratón.
tart maratónu bude o 8.30 na
93 km a o 9.00 na 47 km v centre obce, cie¾ na futbalovom
tadióne TJ Tatran. Je to prvý
maratón zaradený do AUTHOR
maratón série MTB 2004.
Organizátor podujatia K
Panda Topo¾èianky v spolupráci s TJ Tatran a Obecným úradom v Topo¾èiankach Vás srdeène pozývajú na toto podujatie. Na tomto maratóne sa
zúèastní okolo 400 pretekárov
prevane zo Slovenska ale aj
z Èiech, Nemecka a Maïarska.
Vyhlásenie výsledkov spojené
s vystúpením oumena na bicykli sa bude kona na tadióne o 15:00. Predpokladaný príjazd prvých pretekárov do cie¾a je pribline o 11:00. Príïte
povzbudi pretekárov a tým vytvori príjemnú portovú atmosféru.
K. Potulka

30 rokov behu oslobodenia
V poslednú marcovú sobotu sa ná anglický park
spolu s lesoparkom stal prechodným domovom pre
priaznivcov
vytrvalostných
behov. Na stabilných tratiach,
ktoré pripravili organizátori
pre vetky vekové kategórie
sa konal jubilejný 30. roèník
Behu oslobodenia Topo¾èianok.
Nedá sa pri tejto príleitosti z mnostva nadencov,
ktorí stáli pri zrode behu nespomenú aspoò jedného,
pána uèite¾a Jána Dolnáka. Aj
vïaka nemu si Topo¾èianky
získali dobré meno v rámci
kalendára beeckých podujatí. Tento roèník bol pri príleitosti jubilea behu zaradený
do Slovenskej beeckej ligy
pre rok 2004, ktorú vyhlasuje
Slovenský beecký spolok. Aj
to bol dôvod, aby sa v hlavnej

kategórii na 12 km trati zila
kvalitná konkurencia napriek
nepriaznivému poèasiu. Práve poèasie znemonilo víazovi hlavnej kategórie Jánovi
Kriákovi zo Skalice zaútoèi
na traový rekord behu. V tejto hlavnej kategórii spolu tartovalo 38 muov a 11 ien.
Najpoèetnejie
zastúpenie
mali iacke kategórie behu,
kde tartovalo 82 pretekárov.
Po prvýkrát v histórii behu na
tra vybehli aj deti materských
kôl, na ktoré v cieli èakala
sladká odmena a úèastnícky
diplom.
Na záver mi dovo¾te vyslovi
poïakovanie
firmám
a sponzorom, ktorí pomohli
a finanène prispeli na zabezpeèenie 30. roèníka Behu
oslobodenia Topo¾èianok.
Mgr. Jozef Barát

Pripravované kultúrno - spoloèenské akcie:
1. máj - Zaèiatok turistickej sezóny 2004 v Topo¾èiankach
8. máj - AUTHOR Panda
Maratón 2004
9. máj - Oslava Dòa matiek
16. máj - Valné zhromadenie
MO Matice Slovenskej
1. jún - Deò detí
11. a 12., 24 máj, 1. , 7. , 14.
a 21. júna - predajné akcie

NAE TOPO¼ÈIANKY, Dvojmesaèník obèanov, Reg. è.: 04/10/2003 MT. Vydáva: Obecný úrad Topo¾èianky, Vedúci redaktor: Peter Kazík; Redaktori: Ing. Roman Kazík, Mgr. Eva Chrapková, Anna Lukáèová, Juraj Mesko, Alena Orolínová,
Adresa: Obecný úrad Topo¾èianky, Hlavná è. 114, Telefón: 037/6301222; Tlaè a sadzba: End, spol. s r.o., Topo¾èianky

