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Jesenný plenér
akoby slnko samo tento obraz
svojimi lúèmi ma¾ovalo
Mono vie, e slabne a tak
zvyné sily námu kraju
radej darovalo
Z vinohradov stojacich vôkol
dediny
dolu do pivníc steká révy mok
Plnia sa ¾uïmi priestory viech
Vrátila sa jeseò
- deva veselá to i pochmúrna
vracia sa po roku sem zas
na chví¾u býva na zámok
Z rozviatych jej vlasov vietor
nanovo sa rodí,
elestí v korunách a rozhupáva
ich ako zvony
Bez milosti strháva z nich
farebný sneh
Jeho vír u vyhnal vtáky
a kruto obnauje bezbranný les
Dvíha prach z ciest a melanchóliu
nechávajúc ich pomaly pada na
due,
aby zasypali tam, èi vyvolali?
Nevinný smiech

Hrob rímsko-katolíckeho kòaza ThDr. Jozefa Dlhovského.
Foto: L. Kazík

Veï v skutoènosti ide iba o to:
pochopi prírodu a jej vlastné ciele
- vybra si najlepí odev na posledný ples,
kým nezaène by opä vetko
èierno-biele
Marek Kazík

1. november - DUIÈKY
Sviatok zosnulých - deò, kedy sa kadý èlovek rozpamätúva a spomína na svojich drahých, ktorí odili z rodinného
kruhu v blízkej èi vzdialenej minulosti. Veï puto, ktoré nás spájalo za ich ivota pretrváva i naïalej. A tak nae kroky smerujú do cintorína, mono i do viacerých, aby sme navtívili miesto ich posledného odpoèinku. Uctíme si ich poloením kvetov,
zapálením svieèky a prosbou za ich blaenú veènos.
V naom cintoríne sú hroby,
v ktorých leia osobnosti, na
ktoré sa zo súèasníkov u nikto
nepamätá. Pripomeòme si
troch nebotíkov, ktorí ili v jednom období.
- Prvým je rímsko-katolícky
kòaz ThDr. Jozef Dlhovský.
Jeho hrob je pod najkrajou lipou v naom cintoríne pri kostole. Zvetraný náhrobný pomník bol vymenený 14. apríla
1996. Na pôvodnom pomníku
bola mramorová doska s latin-

ským textom, ktorý v preklade
znie:
Tu odpoèíva v Pánu Bohu pod
pomníkom
pán Jozef Dlhovský
doktor najsvätejieho bohoslovectva
40 rokov miestny farár
narodil sa 1. marca 1785
zomrel 12. marca 1857
jemu pobonému milovanému
dôstojnému
dala postavi tento pomník
vïaèná sestra.

Tabu¾a je upevnená na stene v krypte pod kostolom.
Súèasníkom tohoto vzácneho kòaza, èlena Slovenského
uèeného tovaristva bol uèite¾ a
zároveò organista Johann Machovich 1799 - 1879, il 80 rokov. Vyuèoval aj novovzniknutú
dychovku, ktorú zaloil Kornel
Èepec (1848 - 1912). Johann
Machovich mal dcéru Frantiku, ktorá sa vydala za E. Christianyho.
A sme pri tretej osobnosti
Eduard Christiany 1823 1898. Keï sa podpisovalo zruenie poddanstva v Topo¾èiankach 20. júla 1854 - jediný sa
skutoène podpísal. Ostatní
poddaní pripísali k svojmu me-

2. november
Pamiatka
zosnulých
Vdy v hlbokej jeseni, v èase opadaných listov a spálených kvetín prvým mrazom rozkvitajú záhrady màtvych - cintoríny. Mramorové kamene ale aj
skromné drevené kríe skrývajú spomienky na predolé èasy,
na tých, ktorí dokonèili svoj beh
ivota.
Mnohí z nás v týchto dòoch
prejdeme bránami cintorínov,
aby sme v tichu pri blikote sviece obnovili spojenie s milovanými príbuznými a priate¾mi. Je
èas poïakova sa za dar, ktorý
sme prebrali z rúk predkov
a ktorý sme povinní uchováva
a odovzdáva potomkom. O
svoj cit spolupatriènosti s màtvymi sa treba podeli so vetkými, lebo zosnulý patrí nielen do
rodiny a k priate¾om, ale aj do
sveta a ivota kadého súèasníka. Jedine èloveku je dané
vzdáva úctu svojím predkom.
Je to obrana pred tým, aby sa
na zosnulých nezabudlo, aby
nezapadla do zabudnutia aj
èas náho bytia.
V èase, kedy príroda vydala
svoje plody a speje k odpoèinku, kriesime spomienky na
tých, èo nás predili do veènosti. Je èas postá v úcte pred ivotom a pripomenú si jeho
vzácne dary. Majme preto aspoò chví¾ku na rozhovor s duami drahých zosnulých.
Majme v úcte ivot blíneho,
starého, mladého, nenarodeného ako aj toho, kto prekroèil
prah smrti
RR
nu iba kríik. Historický doklad
mono vidie v naom národopisnom múzeu.
Hrob J. Machovièa a hrobka
E. Christianyho s manelkou
Frantikou sú takmer ved¾a seba za kostolom. Hrobku Christianyho bývalý MNV odpredal
dnes u nebohému prof. Emilovi Kukovi.
Zamyslime sa: Kadý, kto
na cintoríne odpoèíva, má podiel na rozvoji toho obdobia, v
ktorom il. Preto cintorínu patrí úcta vetkých ijúcich.
A. Lukáèová
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Topo¾èianky reprezentovali Slovensko Návteva
Dòa 26. septembra 2004 sa
vo Viedni v Dóme sv. tefana
konala svätá oma pod heslom
Nede¾a národov. Zúèastnili
sa jej zástupcovia 12 tátov.
Medzi nimi nechýbala Slovenská republika. Nau vlas reprezentoval FS Topo¾nica, kolektívny èlen MO MS v Topo¾èiankach. Mali sme vyhradené
viaceré vstupy poèas svätej
ome. Slovenský spev znel
v priebehu podávania svätého
prijímania. Do povedomia Viedenèanov a úèastníkov tohoto
podujatia sa krojovaná Topo¾nica dostala tie krásnymi piesòami za doprovodu harmoniky
M. Bielika, vystúpením pri
Dóme a na nádvorí arcibiskupstva, kde úèinkovali aj prísluníci iných národov.
Ïalej sme navtívili historické objekty: Hofburg a Schönbrunn - sídlo cisárov, hlavne
Habsburgovcov.
Významným bodom programu bola návteva miesta, kde

z Ríma

FS Topo¾nica vo Viedni úspene reprezentovala.
16. júla - na sviatok kapuliarskej Panny Márie v roku 1683
podpísali Turci kapituláciu - poráku vo vojne s kresanským
vojskom na èele s po¾ským krá¾om Jánom Sobieskym. Táto
udalos zachránila existenciu
kresanstva v strednej a juhovýchodnej Európe. Na mieste,
kde je pamätná tabu¾a na túto

udalos sme upevnili veniec
a zaspievali ïakovnú pieseò
Boe èos ráèil . Bola to nede¾a, kedy sme kráèali po stopách histórie strednej Európy,
ktorej neoddelite¾nou súèasou
sme boli v minulosti a sme
i dnes.
A. Lukáèová
Foto : V. Jaová

Jubileum náho kostola

- 225 rokov od konsekrácie
Kostol sv. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ dali postavi súrodenci gróf KAROL KEGLEVICH

(Kegleviè) a jeho brat - biskup IGMUND KEGLEVICH.
Projekt klasicisticko - barokového kostola vypracoval bratislav-

Obnovená Matica
Boe, èos´ ráèil slovenskému ¾udu 

To bola melódia, ktorá
znela dòa 27. decembra
1989 v kinosále v Topo¾èiankach. Slová piesne a ich hlboká mylienka sa dotýkala
vetkých prítomných. Najprv to síce vyzeralo ako
zhromadenie, ktoré iniciovalo VPN, ale potom vystúpila p. Anna Lukáèová, ktorá
oznámila, e by sme mali
obnovi èinnos Miestneho
odboru Matice slovenskej
v Topo¾èiankach. Matica pracovala v rokoch 1968 - 1973
a uchovala sa aj peèiatka organizácie. V sále bolo ve¾a,
ve¾a ¾udí a vetci privítali
mylienku oivenia Matice.
A tak po nenej revolúcii
sme sa rýchlo vzchopili.
Prítomní, ktorí sa rozhodli
vstúpi do radov Matice slovenskej odovzdali papierik
s menom a dátami narodenia i bydliska, aby boli pripravené podklady pre vypí-

sanie èlenských legitimácií.
A tak obnovená Matica zaèínala v roku 1989 so 190
èlenmi.
Na Slovensku dostali poradové è. 17. Èie boli sme
medzi prvými dvadsiatimi,
ktorí si uvedomili, e sme
Slováci. A vlastne to uvedomovanie, e sme Slováci je
jadrom èinnosti Matice. Je
niou, ktorá sa tiahne celým
naím dianím. Nezabudnime
na to a nehanbime sa zato,
e sme Slováci! Podrobne
o 15 roènej èinnosti a aktivitách MS sa môete dozvedie na jubilejnej èlenskej
schôdzi, ktorá bude v nede¾u 14. novembra 2004
o 15.00 hod. Vetci ste pozvaní a srdeène vítaní!
A znova bude znie pieseò: Boe èos´ ráèil slovenskému ¾udu 
M. Mrázová

ský architekt MELCHIOR HEFELE. Stavba kostola bola zapoèatá v r. 1776 a ukonèená r.
1784. Konsekrovaný - slávnostne vysvätený bol 26.októbra
1779, teda skôr ako bol dokonèený. Z predchádzajúceho 433
rokov starého kostolíka, ktorý
stál pred prieèelím katie¾a
v parku a bol zasvätený sv. ANNE, boli do nového kostola prenesené oltárne dosky, krstite¾nica a reliéf JÁNA TOPO¼ÈIANSKEHO-TURKOBIJCU - vetko
z èerveného mramoru. Taktie
obraz sv. FRANTIKY .
Obraz sv. KATARÍNY za
hlavným oltárom nama¾oval nemecký maliar HUBERT ALEXANDER MAURER r. 1784 pod¾a obrázku, ktorý bol v predchádzajúcom kostolíku. Nad
¾avým boèným oltárom je obraz
P. MÁRIE KARMELSKEJ, nama¾oval ho r. 1730 KAROL EMERICH.
V kostole sa nachádzajú náhrobné tabule zakladate¾a kostola KAROLA KEGLEVICHA
a jeho pravnuèky ADELY ZICHIOVEJ. Pochovaní sú v hrobkách pod kostolom. Kostol slúil naim predkom, slúi nám
a dá Boh, aby slúil ete mnohým budúcim generáciám.
A. Lukáèová

M na ul. SNP v Topo¾èiankach u tretí rok spolupracuje s dvoma zahraniènými M - zo Srbska a Èiernej hory z Podgorice a z
Ríma. Spolupracujeme na
projekte, ktorého iniciátorom je naa M zameranom
na environmentálnu a prosociálnu výchovu detí predkolského veku pod názvom
Strom premien. Boli sme
príjemne prekvapení, e p.
uè. Anna-Marie Clops pri
svojej návteve SR prila
osobne navtívi nau M.
Pri rozhovore sme si s ve¾kým záujmom vymenili skúsenosti a porovnali rozdiely
predkolskej výchove detí
v Taliansku a na Slovensku.
P. Clops ohodnotila ná systém výuèby ako ve¾mi zaujímavý a progresívny, páèil sa
jej ná kvalitný program výchovnej práce a denný reim
detí, ktorý sa ve¾mi líi od ich
reimu. Zaujali ju tvorivé kútiky, ktoré s celým kolektívom v priebehu celého kolského roku pravidelne meníme, s uznaním si prezrela
nau budovu a jej areál.
Obdivovala ve¾ký dvor ako
stvorený pre bezpeèný pohyb a hry naich detí. Sme
radi, e aj nae deti od tohoto kolského roku majú
monos podobne ako deti
z Ríma pod odborným doh¾adom navtevova v naej
M záujmové krúky. Tak po
zvládnutí výchovných zloiek z programu výchovnej
práce majú monos rozvíja
svoj talent. Po príjemne strávenom predpoludní v areáli
naej kôlky p. Clops odchádzala s darèekmi pre deti z Ríma a lúèila sa s nami so
slovami: Vaa kolièka je raj
pre deti ukrytý v zeleni.
Teíme sa, e máme
dobrých priate¾ov a kolegyne aj za hranicami naej
vlasti a e aj vo veènom meste Ríme vedia o naej M.
Budeme sa naïalej snai
pokraèova v zaèatých priate¾ských kontaktoch a vo výmene informácií a skúseností z naej práce. Chceme,
aby naa M bola krásnym
miestom, kde deti aj uèitelia
budú ma v úcte seba navzájom, aj nádhernú planétu
Zem a vetky bytosti, ktoré
na nej ijú.
Z. Siklienková
za kolektív
M na ul. SNP
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Vzdelávacie poukazy ako nový prvok moderného vzdelávania
Pod¾a §13 ods. 2 nariadenia
vlády SR è. 2/2004 Z.z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finanèných prostriedkov
zo tátneho rozpoètu pre základné koly, stredné koly
a kolské zariadenia sa od septembra 2004 kolám a kolským zariadeniam poskytujúcim záujmové vzdelávanie iakom základných kôl a iakom
stredných kôl poskytujú finanèné prostriedky zo tátneho
rozpoètu
prostredníctvom
vzdelávacích poukazov.
Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný roèný príspevok tátu na záujmové vzdelávanie pre jedného iaka Z alebo S. Pod záujmovým
vzdelávaním treba rozumie
pravidelnú záujmovú èinnos
organizovanú pre iakov Z
a S v rozsahu najmenej 80 hodín v kolskom roku.
koly - poskytovatelia záujmového vzdelávania dostanú
finanèné prostriedky na základe poètu získaných (odovzdaných) vzdelávacích poukazov
od iakov. Hodnota poukazu je
rovnaká v danom kalendárnom
roku pre vetkých iakov. V roku 2004 je táto hodnota vzdelávacieho poukazu 75,- Sk na jeden mesiac, t. j. 300,- Sk od
septembra do decembra 2004
na iaka.

Milí rodièia, práve prostredníctvom vzdelávacích poukazov ste sa mali monos prvýkrát rozhodnú pod¾a vlastného
výberu, komu vae diea poskytne osobitný tátny príspevok, ktorý preukaz reprezentuje. iak má v kolskom roku nárok iba na jeden poukaz, ktorý
musel najneskôr do 30. septembra 2004 poukáza poskytovate¾ovi záujmového vzdelávania, ktorého si vybral na základe slobodného výberu
pod¾a ponuky koly. Naa kola ako poskytovate¾ záujmového vzdelávania otvorila v tomto
kolskom roku otvorila nasledovné záujmové krúky: taneèný p. vych. J. Koterecová, záhradkársky p. uè. O. Mravík, internetový pre 8. roè. p. uè. .
Kleèka, výtvarný p. uè. J.
Baka¾árová, pohybová príprava
p. uè. A. Judinová, K. Kapolková, portový KD p. vych. E.
Majerèíková, internetový pre 6.
roè. p. uè. L. Mrázová, achový
p. uè. O. Mravík, geografický p.
uè. J. Ertlová, lyiarsky p. riadite¾ J. Barát, turisticko-prírodovedný p. uè. J. abová, biblický p. kat. D. Krajèová, internetový pre 9. roèník p. uè. V. Mráz,
volejbalový p. Macskayová,
strelecký p. V. Solèiansky, zdravotný p. uè. V. Jaová, matematický p. uè. O. Mravík

Výrub dvoch platanov javorolistých
V naej obci máme mnoho
vzácnych drevín. Málokto z nás
vak si uvedomuje, e k takým
patrí aj platanová alej medzi
portovou a Hostianskou ulicou.
Platany
javorolisté
(Platanus x hispanica Mill) v takom poète ako u nás sú na
Slovensku jedineèné. Tak ako
èlovek, aj strom vak podlieha
èasu a chorobám. Aj medzi týmito stromami dosahujúcimi
vek cez 100 rokov boli dva také, ktoré mali v pòovej èasti dutiny pokodené drevnou hnilobou. Dôkazom zlého stavu
stromov bolo aj minuloroèné
ulomenie jednej z hlavných vetiev u jedného z nich. Preto sme
poiadali o odborné stanovisko
rieenia situácie tátnu ochranu prírody SR, Správu chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
Navye stromy sú v lokalite prvého stupòa ochrany prírody.
Bolo nám doporuèené pokodenie hnilobou riei výrubom
a u zdravých stromov vykona
redukèný rez, zároveò nahradi
vyrúbané jedince následnou
výsadbou stromov rovnakého
druhu. Keïe ide o vysoko odbornú prácu, urèili sme ju pe-

pecialisti pri odbornom výrube platanov.
cialistom. Stromy sa asanovali
po èastiach kombináciou stromolezeckých techník a poiarnickej vysokozdvinej ploiny.
Náklady na takéto oetrenie
presiahli hodnotu 40 tisíc Sk.
K výrubu stromov na vetkých
verejných priestranstvách musíme pristupova ve¾mi citlivo.
Kadý strom má ve¾kú spoloèenskú hodnotu, èo si mnohokrát ani neuvedomujeme. Preto
výrub týchto stromov, aj na základe iadosti obèanov posudzuje prípad od prípadu Komisia ivotného prostredia.
Ing. A. Kazíková

Z celkového poètu iakov
naej koly 433 bolo odovzdaných naej Z ako poskytovate¾ovi záujmového vzdelávania
208 vzdelávacích poukazov, èo
predstavuje 48 %. es poukazov sme prijali od iakov stredných kôl. Spolu to predstavuje

214 poukazov, èo predstavuje
navýenie rozpoètu naej koly
do konca kalendárneho roku
2004 o 64 200,- Sk. Tieto finanèné prostriedky môu by pouité aj na materiálno-technické vybavenie krúkov a koly.
Mgr. Jozef Barát

Stavebná èinnos v obci
Váení spoluobèania, tak ako v predchádzajúcich èíslach
Naich Topo¾èianok, aj teraz Vás oboznámim o aktuálnej stavebnej èinnosti v obci.
Urèite ste si vimli, e pri Koprdovom moste sa realizujú zemné výkopové práce. Tieto práce súvisia s rozirovaním kanalizácie v rámci obce, na ktorú nám bola poskytnutá dotácia
z Ministerstva ivotného prostredia vo výke 2 000 000 Sk. koda len, e tohoto roku boli dotácie poskytnuté oproti minulým rokom ove¾a neskôr (zmluvu MP som bol podpísa v septembri)
a tak realizácia samotného diela sa uskutoèòuje teraz. Zo spomenutej dotácie bude zrealizovaná preèerpávacia stanica, ktorá
bude vybudovaná nad potokom pri novom chodníku ved¾a
Koprdovho mosta a èas ulice Mlynskej. Èas ulice Mlynskej z toho dôvodu, e dotácia, ktorá nám bola poskytovaná nepokryje
náklady na vybudovanie kanalizaènej vetvy na celej ulici. Dòa 7.
10.- 2004 sa zaèalo s vybudovaním kanalizácie na ulici Litomìøickej
(500 m) od odboèky na po¾nú cestu k ÈOV po ul. Hlavnú, kde bol
u vybudovaný prepoj pod cestu, ktorý spája obidve kanalizaèné
vetvy na ul. Hlavnej. Na tomto úseku bude preinvestovaných
3 500 000 Sk a som rád, e po mnohých rokovaniach so
Západoslovenskou vodárenskou spoloènosou, a. s., ktorá je investorom, sa nám podarilo pristúpi k samotnej realizácii.
Ïalou stavebnou èinnosou v obci, ktorá sa v mesiaci október zrealizovala bolo rozirovanie NN na ul. Dlhovského od 12.
bytovky smerom k drustvu. Rozírenie siete NN je realizované
zemným vedením, kde sme tie priloili vodièe na verejné osvetlenie a verejný rozhlas. Na tejto investiènej akcii bude preinvestovaných 800 000,- Sk, na èom sa obec podie¾a výkou 400 000,Sk a ZSE 400 000,- Sk. Ståpy verejného osvetlenia spolu s verejným rozhlasom budú osadené dodatoène. Na záver tohoto èlánku som si nechal investiènú akciu, na ktorú si myslím, èakáme
vetci u dlhé roky - a to chodník pre cyklistov medzi Topo¾èiankami a itavanmi. Dòa 7. 10. 2004 bolo vydané stavebné povolenie na túto investiènú akciu a ak v dobe do 15 dní nikto z dotknutých orgánov nepodá voèi stavebnému povoleniu námietku,
stavebné povolenie nadobudne právoplatnos. Chodník pre cyklistov bude realizovaný v spolupráci s obcou itavany, ktorá prispeje finanènou èiastkou 150 000,- Sk. Keïe je u jesenné obdobie a poèasie je nevyspytate¾né, chceli by sme tento rok stihnú osadi obrubníky, navies podloie, ktoré by sa zhutnilo a takto
pripravi podklad pre samotnú povrchovú úpravu, ktorou bude asfalt. Poloenie asfaltu by sme pravdepodobne realizovali a v jarnom období, nako¾ko vonkajia teplota je u stále niia, èo by
mohlo ovplyvni kvalitu asfaltu. Verím, e sa mi podarilo v tomto
èlánku oboznámi Vás, milí spoluobèania, s aktivitami stavebnej
èinnosti v rámci obce a som presvedèený, e pri priaznivom poèasí vetky uvedené akcie dotiahneme do úspeného konca.
Juraj Mesko, starosta obce

ÏAKUJEME VÁM!

Nech Vám v teple uplynie dlhá jeseò zlatá, to Vám prajú zo
srdca Vae vnúèatá.
Aj tieto vere bolo poèu na besiedke v M na Cintorínskej ulici v ten októbrový podveèer. Deti mali pripravené básne, piesne,
tance a folklórne pásmo - Varenie lekváru. Chceli sa tak poïakova starým rodièom za ich lásku, pohladenie i teplé slová, ktorými neetrí iadny starý rodiè. Na záver vystúpenia nechýbal
drobný darèek a sladká pusa od vnúèat.
K poïakovaniu za lásku a starostlivos starým rodièom sa
pripája i celý kolektív pracovníèok materskej koly.
A. Fialová, M Cintorínska
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Sme tu pre Vás
Malá kninica, medzi ktoré sa radí aj naa Obecná kninica v Topo¾èiankach v iadnom prípade neznamená bezvýznamná kninica, plní toti
to naju¾achtilejie a najhumánnejie - získava deti, mláde
a dospelých pre èítanie, kultúru
a vzdelávanie. Kniný fond (knihy) sa u nás buduje pod¾a
miestnych podmienok, jeho
kvalita nezávisí od jeho ve¾kosti, ale od jeho obsahu a aktuálnosti. Základnými pravidlami
budovania kniného fondu sú :
1. zastúpenie kníh, ktoré vyhovujú poiadavkám a potrebám
pouívate¾ov, 2. pravidelné dopåòanie kniného fondu a 3.
pravidelné vyraïovanie zastaraných, pokodených a opotrebovaných dokumentov (kníh).
Vyraïovanie dokumentov z
kniného fondu je tak isto, ako
doplòovanie, základným prostriedkom na jeho aktualizáciu.

V kniniciach, ktoré neplnia
konzervaènú funkciu (archivaènú), a ktorú neplní ani Obecná
kninica Topo¾èianky vyraïovanie dokumentov je pravidelnou
súèasou práce.
Knihy získavame prevane
kúpou a darom.
V naej kninici je moné
zapoièa si okrem kníh aj èasopisy. A èo sa týka financií v tomto roku 2004 nám OZ
schválilo na nákup kníh 28 000
Sk a 7 000 Sk na èasopisy. Aj
starosta obce p. Juraj Mesko
má záujem o zlepenie kvality
ponúkaných kniných titulov,
schválil nám pouitie èlenských
príspevkov na nákup nových
kníh.
Myslíme si, e nai èitatelia
sú s ponukou kníh v kninici
spokojní. Sme otvorení kadej
objektívnej kritike zo strany pravidelných èitate¾ov, ktorí najlepie poznajú chod a výber kníh.
Bohuia¾ ceny kníh z roka na
rok stúpajú. Preto h¾adáme aj
iné zdroje na dopåòanie kniné-

Súa o najkrajiu predzáhradku
Základná organizácia SZZ
Topo¾èianky v spolupráci s
Obecným úradom Topo¾èianky
vyhlásili v dvojmesaèníku obèanov Nae Topo¾èianky è.
2/2004 súa o najlepie udriavanú predzáhradku z h¾adiska
estetiky a funkènosti priestoru.
Hodnotiaca komisia v zloení Ing. Jaroslav Hrdloviè,
Vladimír Krajèo a Ing. Miloslav
Rajèan vykonali obhliadku
v dòoch 14. mája a 10. júla 2004
so zabezpeèením fotodokumentácie. Samotné vyhodnotenie s urèením poradia bola
záleitos nanajvý obtiana. Je
toti mnoho obèanov, ktorí sa
venujú priestorom vo svojich
dvoroch, verejnosti okom neprístupných. Predzáhradkou
skrá¾ujú celú ulicu a tie pridomovou záhradkou vidite¾nou
z ulice dávajú návtevníkovi
obce nahliadnu do myslenia
obyvate¾ov domu, ich citu pre
krásu a vzah k prírode. Komisia
sa snaila zoh¾adni celkovú
kompozíciu, druhové zloenie,

ale najmä pracnos a sústavnú
starostlivos.
Komisia dospela k nasledovnému záveru: I. miesto:
Anna Rajnohová, Mlynská 27,
II. miesto: Ruena Koprdová,
Hlavná 124 A, III. miesto: Mária
Kováèová, Lipová 64.
Osobitné miesto sa rozhodla komisia prideli pre priestory
pred bytovkami: I. miesto:
Mária Dadová, ul. SNP 5
Komisiu zaujalo mnoho ïalích predzáhradiek nielen svojou kompozíciou, ale tie vnáaním nových estetických i úitkových technických prvkov,
ako napríklad osvetlenie, oplotenie, zabudovaná závlaha
a iné. Tieto objekty sú tie spolu s víaznými predzáhradkami
vystavené na výstavnej tabuli
pri Obecnom úrade Topo¾èianky. Majitelia vyhodnotených
predzáhradiek budú odmenení
hodnotnými cenami, ktoré venuje ZO SZZ Topo¾èianky
a OcÚ Topo¾èianky.
Ing. Miloslav Rajèan

1. miesto získala A, Rajnohová, ul. Mlynská 27

Ing J. Hrdloviè

ho fondu. Teíme sa kadej knihe, ktorú nám obèania podarujú. Z týchto kníh, niektoré zapíeme do fondu (ktoré nemáme)
a ostatné ponúkneme na burze
kníh za symbolickú cenu, èím si
vlastne navzájom pomôeme.
A peniaze získané z tejto burzy
sú opä urèené na nákup kníh.
Burzy sa snaíme organizova
v pravidelných intervaloch.
Radi by sme aj touto cestou
poïakovali vetkým obèanom,
ktorí nám priniesli knihy, èi u
na zaradenie do kninièného
fondu alebo na burzu.
Uvedomujeme si aj nezadrate¾né napredovanie vedy
a techniky a dovo¾ujeme si citova (in:  Príruèka knihovníka
malej kninice, SNK, Martin
2003 str. 8 ): Úlohy obecných
kniníc sa menia, tak ako sa
menia potreby a poiadavky
pouívate¾ov. Preto poèítaèe,
pripojenie na internet a dostatok nových dokumentov by mala zabezpeèova kadá kninica a obecné zastupite¾stvá by

mali na to pamäta pri schva¾ovaní rozpoètu.
A na záver u len doda, e
sa teíme na vetkých, ktorí nás
navtívia, alebo nás iným spôsobom podporia. V budúcom
èísle sa zameriame na celoroèné aktivity prebiehajúce v kninici.
A. Orolínová, M. Brandtová
kult. ref. a prac. Obecnej
kninice Topo¾èianky
Chceli by sme chceli poïakova za vetkých èitate¾ov
Obecnej kninice Topo¾èianky p. ¼udmile Brunnerovej,
telom a duou zanietenej knihovníèke z Petralky (rodáèky z Topo¾èianok), ochotnej
pomôc, a tak obohati nau
kninicu. Prostredníctvom
nej sa dostalo do naej kninice zaèiatkom októbra t.r.
vye 300 ks hodnotných
kníh. ÏAKUJEME!
- kninica-

Hodová zábava
Hody v Topo¾èiankach sa nezadrate¾ne blíia. Pre
tých, ktorí sa chcú zabavi je tu lákavá pozvánka na
HODOVÚ ZÁBAVU, ktorej usporiadate¾om je Obecný
úrad Topo¾èianky. Zábava sa bude kona 20. novembra
2004 so zaèiatkom o 19.30 h v Dome kultúry a sluieb.
Do tanca a na poèúvanie hrá vynikajúca skupina FORTE,
s monosou obèerstvenia. Bohatá tombola o polnoci.

Tvorivé popoludnie v naej materskej kole
V popoludòajích hodinách v stredu 29.9.2004 sa prístupová
cesta do M SNP è. 3 zmenila na tvorivú dielòu detí, uèiteliek a rodièov. Tvorili z plodov jesene rôzne rozprávkové bytosti, straidielka, ale aj ivoèíchy a vymyslené figúrky. Dotvárali ich rôznym
odpadovým materiálom - drôtikami, vlnou, látkou, farebným papierom a gombíkmi.
Niektoré deti s rodièmi pripravili ovocné a zeleninové aláty.
Vo veèerných hodinách sa v tráve rozsvietili princovia, princezné,
strigy, lienky, myky, hady, koèíky s bábätkami, vláèik zberáèik atï.
Vetci sme ochutnali aláty a nad ohòom opiekli pekaèky. Bol to
nezabudnute¾ný záitok. Rados netrvala dlho, pretoe na druhý deò ráno boli nae výrobky znièené! Rozkopali ich tí, ktorí
pred pár rokmi opustili brány naej M. Nedokáu sa tei z práce iných, no najhorie na tom je to, e im rados robí, keï ju iným
pokazia. Zamyslime sa nad správaním tejto mládee!
Kol. prac. M SNP è. 3 v Topo¾èiankach
Z Vaich listov
Váený pán starosta,
obyvatelia bývajúci na portovej ulici sa Vám chcú touto cestou poïakova za ve¾kú ochotu, ktorú ste nám preukázal. Ide o platan, ktorý ste dali odstráni. Spôsoboval nám nemalé kody, ohrozoval nae príbytky, celé dni sme museli v byte svieti, èo zapríèiòuje pokodenie zraku. Korene tohoto stromu tak prerástli popod
nae pozemky, e sú u nadvihnuté betónové schodíky vedúce
okolo domu a sú obavy aj z toho, e naruujú stabilitu domu. U
v minulosti sme iadali o jeho odstránenie, ale nebolo nám vyhovené. A teraz Vy ste nás pochopil a dal odstráni tento strom, za
èo sme Vám ve¾mi povïaèní. Tie patrí poïakovanie aj pracovníkom obecného úradu za dôkladné vyèistenie po odstránenom platane. Vo Vaej práci Vám eláme ve¾a úspechov.
obyvatelia portovej ulice
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15. verejné zasadanie OZ

Zasadania sa zúèastnilo 9 poslancov, èím bolo uznáaniaschopné. Zasadnutie OZ otvoril a viedol starosta obce p. J.
Mesko, predloil program rokovania, ktorý bol jednomyslelne
prijatý. Starosta informoval o uskutoènených podujatiach za
uplynulé obdobie: v júni sa konalo výberové konanie riadite¾ov Z a M.
19. 6. - 4. 7. 2004 sa usku- lili. Poslanci schválili prenájom
toènilo medzinárodné sochár- genofondovej záhrady pri
ske sympózium. 27. 6. bolo Dome sluieb. iadosti hudobotvorenie Kultúrneho leta 2004, ného túdia Múza o prenájme
pri ktorom si Topo¾anèek pripo- nebytových priestorov v budomenul 10. výroèie zaloenia. ve M na ul. SNP na zriadenia
V mesiaci júl sa viedli rokovania jazykovej a taneènej koly neo umiestnení automatu SLSP, vyhoveli. Poslanci doporuèili
17. - 18. 7. sa konala pú, 19.- starostovi obce a poslancovi R.
21.8. bol navtívený Po¾ný Kováèovi jedna so iadate¾kou
Berinèok v Maïarsku a 27. 8. o iných podmienkach prenájprebiehali oslavy SNP s úèas- mu. iados o predaj obecného
ou hostí z Holandska. Hlavný pozemku v trvalom uívaní (B.
kontrolór obce Ing. Pavkov Sládekovej, D. Vaòovej, H.
predloil poslancom plnenie Kadia) poslanci odloili na narozpoètu obce, ktoré zhodnotil sledujúce zasadnutie. Dovtedy
ako vyrovnané. Predseda ko- je potrebné preveri monos
misie výstavby UP a verejno- vyuitia jestvujúcej kanalizácie
prospených sluieb. Ing. Kazík ústiacej do potoka na napojeoboznámil prítomných o prípra- nie do ÈOV. Poslanci schválili
ve budovania II. etapy obecnej iados A. a M. Hasprovej o odkanalizácie. Na základe dopo- kúpenie èasti obecného poruèenia Krajskej kninice v Nitre zemku 12m2, na ktorom je posa vykonala revízia kniných stavený rodinný dom. iados
dokumentov v obecnej knini- . Kriaka o predaj alebo dlhoci. Celkovo sa vyradilo 731 kníh dobý prenájom obecnej parcez dôvodu zastaralosti, neaktu- ly na vybudovanie tenisového
álnosti a opotrebovanosti. kurtu neschválili. V rámci interPoslanci vyradenie kníh schvá- pelácií Ing. Kazík navrhuje, aby

kultúrna komisia odsúhlasila
sortiment kníh pred ich nákupom. Ïalej iada urobi pre poiarnu zbrojnicu plynovú prípojku a iada informova OZ o výrube stromov. JUDr. tevulová
v rámci interpelácií iada upravi chodník medzi Drevoskladom a pohostinstvom Zelená
aba a urobi kontrolu platanov
na rohu Lipovej ul.
V rámci bodu Rôzne p.
Pavková, p. Fialová a Mgr. Barát
informovali o pripravenosti M
a Z na kolský rok 2004/05.
Ing. Bánska iada dobudova
miestny rozhlas na Víg¾askej
ulici, obmedzi rýchlos motorových vozidiel v obci a vyznaèi prechody pre chodcov.
PhDr. Haspra vyhodnotí súa
o najkrajiu predzáhradku v obci. Ing. Mesko informoval o stave neziskovej organizácie
Tatran Topo¾èianky a vyslovil
poiadavku na navýenie rozpoètu pre port v budúcom období. Poslanci prijali návrh na
uznesenie, ktorý predniesla
predsedkyòa návrhovej komisie JUDr. tevulová. Na záver
zasadnutia starosta poïakoval
poslancom a obèanom za
úèas a podnetné pripomienky
a rokovanie ukonèil. - kultúra-

Vèelárstvo patrí medzi málo odvetví ¾udskej èinnosti, ktoré nenarúajú ivotné prostredie. Vèela ope¾ovaním chráni
a vylepuje ivotné prostredie, pretoe pe¾om z rôznych jedincov zabezpeèuje rozmanitos flóry.
V ovocinárstve vèely opelia tátna veterinárna správa zistila
a 95% vetkých kvetov ovoc- v obchodnej sieti med s obsaných stromov a kríkov. Jedna hom antibiotík a dala príkaz
vèela navtívi denne a 700 med z obchodov stiahnu.
kvetov a pri jarnom poète 6000 Vèelári vak najskôr med súlietaviek v jednom vèelstve je to streïujú u regionálneho výkup4,2 milióna kvetov. V letnom ob- cu, ktorý z kadej oznaèenej
dobí, keï je vèelstvo v plnej si- nádoby odoberie vzorku na
le sa toto mnostvo mnohoná- analýzu. A po vyhovujúcom
sobne zvyuje. Ope¾ovaniu ako výsledku laboratórneho rozboverejnoprospenej
èinnosti ru med výkupca vykúpi a vèevèiel sa pripisuje a 80% ich cel- lárovi zaò zaplatí. Ceny medu
kového úitku. Zvyných 20% výkupcovia radikálne zníili,
predstavujú priame produkty pretoe rozbory vzoriek sú dravèiel: propolis, vosk, pe¾, ma- hé. Podstatný ja fakt, e vèelár
terská kaièka, ale predovet- pri takomto postupe nemá
kým med. Med je jeden z mála monos doda na trh nekvalitivoèínych produktov, ktorý je ný med. Navye vèelári v nabez akejko¾vek ïalej úpravy om regióne nepouívajú antipripravený na ¾udský konzum biotické prípravky. Môeme sa
hneï po vytoèení. V posled- len domnieva, e výkupcovia
ných rokoch s ¾útosou pozoru- v snahe vyieho zisku doviezjeme radikálny úbytok ako li lacný med a ten mieajú s navèelstiev, tak aj vèelárov. Mnohí im slovenským, èím ho znevèelári podcenili nutnos pre- hodnocujú. Pritom slovenský
cízneho oetrenia vèelstiev, med vïaka pestrej stredoeupredovetkým po znáke a tak rópskej flóre patrí medzi najo vèelstva prili. Nepriaznivo kvalitnejie na svete. Preto povplýva aj neúmerná cena cukru hár s medom by mal by súpotrebného na zazimovanie èasou kadej domácnosti
vèelstiev a nízka výkupná cena a mimo detí do veku pol roka
medu. Dobré meno vèelárstva (obdobie, kedy sa vytvára imunaruila aj správa v médiách, e nitný systém), by ho mal kon-

zumova kadý èlovek. U nás
v Topo¾èiankach máme 21 vèelárov, ktorí v jeseni 2003 zazimovali 210 vèelstiev. Na jar po
prezimovaní bol stav 174
vèelstiev. Vèelári, ktorí vèelária
po starom v 2 nástavkoch s materskou mriekou a nestihli obmieòa dielo v plodisku, zaili
v tomto roku enormné mnostvo rojov. 2 aj 3 roje z jedného
vèelstva. S rojmi odila aj znáka. Celkove rok 2004 mono
hodnoti ako slabí. Repka
dobre zamedovala, ale agát
june od Topo¾èianok v èase
kvetu mokol. Výhodu mali len
vèelári v hornej èasti obce, kde
agát v dolinách zaèal kvitnú
o nieko¾ko dní neskôr, po daïoch, a tak jeho znáka bola
dobrá. Zaujímavosou bolo, e
mnostvo lánov slneènice okolo obce medovalo mimoriadne
málo. Najviac poteil vèelárov
tmavý lesný medovicový med,
ktorý sa u nás vyskytuje zriedkavo, asi len raz za 5 rokov.
Vèelárom prajeme v ich záslunej èinnosti ve¾a zdaru, vysoké
znáky medu a èím menej chorôb na vèelstvách. Veríme, e
ku vèelárstvu nájdu vzah aj
mladí, ktorí zabezpeèia pokraèovanie v ïalích generáciách.
Za informácie ïakujeme predsedovi ZO SZV Zlaté Moravce
Ing. Miloslavovi Rajèanovi.
RR

Vèely a vèelárstvo

Naa internetová
stránka
www.topolcianky.sk

Ak na internete vyh¾adáte
stránku www.topolcianky.sk,
urèite vás prekvapí jej nový
vzh¾ad a obsah. Od 4. augusta
2004 je pravidelne obnovovaná a upravovaná jej novým
správcom Vladimírom Boanským. Stránka obsahuje 4 sekcie: Domov; Obec s èasami:
O nás, história, súèasnos, mapa, kultúra, turistika, osobnosti, samospráva a fotogaléria;
Infratruktúra s èasami: firmy
a sluby, ubytovanie; Napíte
nám - v tejto èasti ¾udia kladú
otázky, ktoré ich zaujímajú a na
ktoré odpovedáme, poprípade
prezentujú
svoje
názory.
Oivenie aktualizácie sa stretlo
s pozitívnym ohlasom, èo dokazuje aj bohatá návtevnos
stránky. Správca chce naïalej
obohacova a rozvíja informácie, ktoré môu zaujíma ako
obyvate¾ov, tak i návtevníkov
Topo¾èianok. Preto uvíta kadé
podnetné návrhy na doplnenie,
ako aj informácie o konaní akcií a zaujímavostí v naej obci,
èím sa Topo¾èianky môu propagova týmto moderným spôsobom.Kontakt je moný priamo na internetovej stránke, ale
mailom na adrese:
vladoboso@zoznam.sk.
Týmto ïakujeme p. Boanskému za jeho prácu, ktorú vykonáva bez nároku na odmenu.
RR

Hlas svedomia

ijeme v nároènej a zloitej
hospodárskej a finanènej situácii, nezamestnanos a vysoké
ceny nákupných tovarov zaaujú ná rodinný rozpoèet. Vo
vzahu k priate¾ovi zanedbávame èasto nae spoloèenské èi
obèianske povinnosti. Èasto sa
sauje priate¾ èi sused na vzah
a povinnos obèianskeho èi
spoloèenského
charakteru,
ako je zapoièanie rôzneho
materiálu alebo èasto finanèných èiastok, ktoré si nepovaujeme za povinnos vráti.
Nedávno sa mi sused saoval,
e poièal kamarátovi pascu na
potkany, no po dlhej dobe mu
ju nedokázal vráti. Ïalí si poièal obnos peòazí, ale doteraz
ho nevrátil. Ak si bol dobrý kamarát a chce ním zosta, potom nezabúdaj na svoje obèianske a morálne povinnosti!
-nemenovaný-
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Medzinárodné majstrovstvá SR v orientaènom behu
Pretekmi v printe sa v piatok 3. septembra t.r. konali
v Topo¾èiankach Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v orientaènom behu. Tento pretek bol
poslednou previerkou orientaèných becov pred majstrovstvami svìta, ktoré sa konali 11.
- 19. septembra vo védsku.
Pod vedením trénerky
Paulíny Májovej to bola previerka aj pre reprezentantov Mariána Dávidíka, Lukáa Bartáka,
Víta Pospíila - vetci z klubu
Kobra Bratislava a Martinu
Rákayovú z ATU Koice.
Usporiadatelia z Klubu OB
Topo¾èianky vybrali za dejisko
pretekov areál parku, kde na
240 súaiacich z Èiech, Po¾ska,
Rakúska a Slovenska èakali
okrem parkových chodníèkov
aj orientaène nároèné pasáe
v ryhách okolitých lesov. Dåka
muskej trate bola 2,7 km, prevýenie 50 m, 15 kontrolných

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:
Nelly Mientusová, Dlhovského 82, Viliam Èepèek, Lipová
39, Ivona Hlavatá, itavanská
6
Opustili nás:
Pavel Haspra 54 roèný,
Cintorínska 9, Anna Hasprová 71 roèná, Lipová 57
Blahoeláme k uzavretiu
manelstva:
René Valovi a Bc. Ivana
Dolnická - 4. 9. 2004,
Ing. Roman Kazík a Ing. Dana Rajnohová, - 25. 9. 2004,
Tomá Majo a Jana Bartoòková - 25. 9. 2004,
Roman lesar a Mgr. Jana
Mauréryová - 2. 10. 2004,
Jozef Hunka a Adriana Oláhová - 2. 10. 2004

Program kina
Národný dom
November
6. - 7. november - Shrek 2
13. - 14. november - Zlodej ivotov
20. - 21. november Purpurové
rieky 2
27. - 28. november - Kill Bill 2

tart neskorieho veteránskeho
Majstra SR Milana Mitelmana zo
U iliny.

Jedno z kontrolných stanoví
bolo umiestnené aj pod schodmi pri Labuom jazere.

stanoví, eny prekonávali tra
o dåke 2,4 km s prevýením 35
m a 14 kontrolnými stanoviami. Centrom so tartom bol
tadión Tatranu. Z muov zvíazil Luká Barták z Kobry Bratislava a medzi enami triumfo-

vala Martina Rákayová z ATU
Koice.Vïaka patrí vetkým organizátorom za propagáciu naej obce na medzinárodnej
úrovni.
RR
foto: K. Potulka

Výiva je jedným z hlavných
èinite¾ov,
ktoré
rozhodujú
o zdravotnom stave kadého
èloveka a urèujú potenciál jeho
ïalieho fyzického a psychického rozvoja. Tým sa vlastne
podielajú ale i urèujú dåku
a kvalitu celého ivota èloveka.
Tieto skutoènosti spomínam,
pretoe zariadenie kolského
stravovania v dobrej spolupráci
s vedením koly a zriaïovate¾om majú monos výrazne
ovplyvni, zmeni, èi zlepi rôzne negatívne ukazovatele zdravotného stavu detí, dospelých
i starích ¾udí - dôchodcov.
Aj v naom stravovacom zariadení pri Z v Topo¾èiankach
sa snaíme o vytváranie èo najoptimálnejích
podmienok
skvalitnenia stravovania a tým
aj ovplyvòova postoj k zdravej
výive, ktorá je tak nevyhnutná
pre
organizmus
èloveka.
Okrem benej ponuky, ktorú
denne poskytujeme iakom
koly, pedagogickým pracovníkom a ostatným zamestnancom sme zaèali poskytova aj

stravu pre deti, ktoré sú v hmotnej núdzi v hodnote 1,- Sk za
obed. Hodláme naïalej poskytova u stabilne známe sluby
pre záujemcov z radov dôchodcov v sume 50,- Sk za
obed, ako i ïalie sluby, ktoré
nám dnená legislatíva umoòuje a to i prenajímanie jedá-

Poèasie
Teplota ovzduia vyvrcholila v
auguste, keï v priemere dosiahla 20,9 °C. September mal
teplotu 15,4 °C. Vodné zráky
boli nasledovné - august:
5.8. - 2,7 mm, 8.8. - 0,4 mm,

13.8. - 14,8 mm, 14.8. - 8,8
mm, 24.8. - 1,4 mm, 26.8. - 5,8
mm, spolu 33,9 mm
september: 2.9. 0,4 mm,
13.9. - 0,3 mm, 15.9. - 0,2 mm,
23.9. - 42,0 mm, 29.9. - 4,0 mm
spolu 46,9 mm.

Okienko zdravia

S príchodom nového
kolského roku pribúda aj poèet chrípkových ochorení
hlavne u mladích pacientov detí, ktoré sa po dvoch mesiacoch prázdnin vrátili do
kolských zariadení. Pestrá
paleta ovocia a zeleniny dopestovaná v naich záhradkách sa pomaly ale isto míòa.
Netreba preto zabúda na
pravidelný prísun vitamínov,
minerálov. iroká kála produktov urèených deom aj dospelým od èajov (Echinacea),
kvapiek (Imunnal, Echinacea), tabliet (Echináèkovia,
Brontíkovia.), príp. vakcín
(Influvak, Fluarix) urèených
k prevencii pred chrípkovým
ochorením je dostupná v kadej lekárni. Nezabúdajte preto na blíiace sa zimné obdobie. Zdravie máme iba jedno,
treba si ho vái!
Mgr. Anna Pichòová
Lekáreò Anima

Niektoré novinky v systéme kolského stravovania
lenských priestorov a zariadení
jedálne, samozrejme vdy so
súhlasom vedenia koly a zriaïovate¾a - Obecného úradu.
Teíme sa na ïaliu spoluprácu
pri vyuívaní naich sluieb
a kapacít.
Iveta Dalloová
ved. zar. kol. stravovania

Nová sezóna v pestovate¾skej pálenici
Tak ako po iné roky aj teraz na konci septembra zahájila sezónu pestovate¾ská pálenica miestnej organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov. Ako sa vyjadril jej predseda Dr. Ernest
Haspra, tohtoroèné spustenie prevádzky bolo spojené s mimoriadnym úsilím. Bolo treba vykona údrbu, nutné opravy zariadenia kotla, chladièa, ako aj prekoli personál. Navye bolo potrebné obnovi licenciu a prebratie zariadenia s kalibráciou
Colným úradom, ktorý pod¾a novej legislatívy je správcom daòových povinností prevádzkovate¾ov páleníc. Splnenie hygienických, bezpeènostných, poiarnych a daòových podmienok si
vyiadalo okrem úsilia aj nemálo finanèných prostriedkov a v neposlednom rade aj osobného èasu èlenov výboru obsluhy pálenice. V tomto kontexte nároèných podmienok vyznieva benevolentný postoj voèi èiernym páleniciam ako výsmech tých, ktorí sa snaia zachova zákon. Záujemcovia o kvalitné a najmä
o bezpeèné vypálenie si môu prihlási termín v pálenici.
Tohtoroèná sezóna sa ukazuje slabia ako predolá, ale kvalita
kvasu je lepia. Zo svojimi otázkami v tejto veci sa obráte s dôverou na obsluhu pálenice alebo na èlenov výboru.
RR
Ve¾ký výpadok zráok bol medzi 26. augustom a 23. septembrom, keï za takmer mesiac napralo necelý liter na m2,
prièom denné teploty vystupovali do 27 °C.
M. abík
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