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Úspené
vystúpenie
V podveèer prvej augustovej nedele, v rámci vystúpení "Kultúrneho leta
2003", sme privítali v Topo¾èiankach náho rodáka
Frantika Ïuriaèa. Vypoèuli
sme si ukáky z muzikálov
Drakula, Gróf Monte Christo, piesne od A. Boccelliho
a iné svetoznáme skladby.
Vysoká úèas divákov potvrdila skutoènos, e Frantiek Ïuriaè je umelec svetového formátu, ktorý svojím prirodzeným prejavom
zanechal v nás hlboké umelecké dojmy a jeho vystúpenie sa stretlo s ve¾kým
ohlasom.
- alo -
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V úvode tejto spomienky na nau históriu musím naim obèanom pripomenú spisovate¾a a historika
TEFANA ÈEPÈEKA 1915 - 1990. Dedièstvo, ktoré nám
zanechal je nedocenite¾né - vzdelal nás, odovzdal nám
poznatky o naej histórii - napísal knihu TOPO¼ÈIANKY.
Je to zdroj, z ktorého èerpáme vetci, ktorí sa o minulos tohoto mesteèka zaujímame. Po preèítaní uvedenej knihy si uvedomíme, e
nae dejiny boli pohnuté.
Neboli sme ostrovom, ktorého sa dianie okolitého sveta
netýkalo, ba práve naopak.
Èasto sme boli v strede politického, vojenského i hospodárskeho diania. Poèiatky
naej písanej histórie sú
podchytené prevane v cirkevných kronikách a zápisoch. Tak sa dozvedáme, e
v r. 1030 boli Topo¾èianky
majetkom Ostrihomského
arcibiskupstva. V tom èase
na mieste dneného katie¾a stála pevnôstka, v ktorej
sa vyberalo clo za prevoz soli. V roku 1150 sa spomínajú
hraditné osady: Hrádza,
Kopanièky, Babylon ako ma-

jetok
Svätobeòadického
opátstva. Tragickým rokom
pre strednú Európu bol rok
1241 - vpád Tatárov. Boli nimi vydrancované a vypálené
uvedené osady a znièený
i prvý kostolík na Hrádzi.
Za skutoèný historický
poèiatok naej obce povaujeme rok 1293, keï krá¾
Ladislav IV. donaènou listinou menuje JULIA HOSLAVA za vlastníka topo¾èianskej pevnôstky s pri¾ahlými
ve¾kými majetkami. V tom
èase sme u uvádzaní ako
osada TOPOLCHEN PARVUM medzi majetkami nitrianskej kapituly - teda
TOPO¼ÈIANKY - nastáva
éra rodu pánov z Topo¾èianok 1293 - 1614. Postavili
ná druhý kostolík v tesnej
blízkosti svojho sídla v priestoroch pred ve¾kým zám-

kom. Vysvätený bol v r. 1351.
Do obdobia ich vlastníctva
spadá okupácia Európy
Turkami 1526 - 1683.
Obsadené bolo aj územie
Slovenska v rámci Uhorského tátu. Výhodná geografická poloha dopomohla, e
sme
sa
stali
sídlom
Tekovskej upy v r. 1561 1723, teda 162 rokov boli
Topo¾èianky upným mestom. V tomto období v r.
1590 bol postavený pranier ståp hanby, na ktorý boli vyväzovaní poddaní za neodvedené roboty na panskom.
Po
vymretí
rodu
Topo¾èianskych stávajú sa
majite¾mi
RÁKOCZYOVCI
1614 - 1708. Najvýznamnejia pamiatka je po ALBETE
RÁKOCZYOVEJ - ERDÖDYOVEJ, zakladate¾ke vzácnej
tradície - mariánskej púte,
ktorá sa koná od r. 1686.
Krátka éra grófa KAROLA
ZICHYHO - 1709 - 1742
Topo¾èiankam neprospela.
Necenil si, e jeho panstvo je
zároveò
sídlom
upy.

Trestuhodne ¾ahko sa vzdal
tohoto postavenia v prospech Zlatých Moraviec. Z tohoto obdobia sú zaznamenané rôzne epidémie obyvate¾stva, ba vypukol aj mor,
ktorý postihol vetky druhy
domácich zvierat. Po ukonèení týchto epidémií pozostalí postavili TROJIÈKU morovú sochu.
V rokoch 1743 - 1890 nastáva éra rodu KEGLEVICH
DE BUZIN. Turecké plienenie skonèilo, preto z tohoto
obdobia máme zachované
stavebné pamiatky. Je to najmä kostol, konsekrovaný v r.
1779 a klasicistické prieèelie
katie¾a. Do obdobia ich
vlastníctva spadá séria ivelných pohrôm - roky dlho trvajúceho sucha, neúrody,
hladomoru a cholery. Tento
rod v r. 1890 ekonomicky
zbankrotoval.
Posledným ¾achtickým
rodom u nás boli HABSBURGOVCI 1890 - 1918. Rozhodli
sa svoje sídlo dôstojne
(pokraèovanie na 2. trane)

Pietna
spomienka
Vo tvrtok 28. augusta
sa za úèasti predstavite¾ov
obce, obèanov a hostí uskutoènila pietna spomienka pri pomníku padlých.
Pamiatke naich rodákov, ktorí poloili v boji proti faizmu svoje ivoty venujeme tento epitaf:
Postoje chví¾ku, pútnik, s pietou,
tu pri pomníku krvou spájanom,
v záplave zelene a kvetov
a zvestuj pozostalým krajanom:
Nie ste u viacej chabí vazali.
Aby ste slobodne vá ivot ili
na oltár vlasti svoj sme poloili
tak, ako zákony nám kázali.
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(Dokonèenie zo str. è.1)
upravi. Spravili menie zásahy do katie¾a, zlikvidovali hospodársky majer a na jeho mieste postavili lovecký
zámok. Vysadili anglický
park a zabezpeèili jeho zavlaovanie
dômyselným
vodným systémom. Pre rozvoj ekonomiky doviedli do
Topo¾èianok v r. 1894 elezniènú tra.
V prvej polovici 20. stor.
v r. 1914 - 1918 bola prvá
svetová vojna. Stála ve¾a
¾udských ivotov. Mená naich obèanov sú na pomníku padlých vojakov. Zaniká
RAKÚSKO - UHORSKÁ mo-

narchia a 28. októbra 1918
vzniká ÈESKO - SLOVENSKÁ republika. Topo¾èianky
sa stali letným sídlom prezidenta. Celkove u nás pobudlo kratiu alebo dlhiu
dobu 10 prezidentov. Tabu¾a
prezidentov je v múzeu
Národného rebèína. Èas
ijúcej generácie preila aj
hrôzy druhej svetovej vojny
a viacero reimov. Od 1. 1.
1993 sme samostatnou
SLOVENSKOU REPUBLIKOU. Topo¾èianky opä ponúkajú svoje prostredie hlave tátu - prezidentovi ako
miesto oddychu.
A. Lukáèová

atva v minulosti

Rudolf Kazík:

V priebehu leta, keï tiahli kombajny naou obcou,
spomenul som si na atvu
z prvej polovice 20. storoèia,
na atvu môjho detstva.
Ro¾níci hospodárili na svojich poliach ve¾mi svedomito. Polia obrábali pomocou
konských a niektorí aj kravských poahov. Najistejím
prostriedkom proti burine
v okopaninách bola motyka
- graca. Takmer sviatoèné
obdobie nastalo, keï dozrel
chlieb - obilie. enci si pripravili kosy, hrabce - kosy
opatrené nádstavcom, aby
obilie padalo jedným smerom, nice kosáky, pagáty,
alebo priamo na roli robili
povriesla. Keï prili spoloène na ro¾u, pred zaèiatkom
atvy si celá atevná chasa
pok¾akla, pomodlila sa a poïakovala za úrodu a pomoc
pri úmornej akej robote. Tí,
ktorí zostali doma, mali povinnos zásobova encov
vodou a jedlom, ktoré sa im
na pole donáalo. Pravidelný jedálny lístok obsahoval ráno mierku páleného,
chlieb, slaninu, obed sa vynáal na pole buï v dvojkách, alebo pre viacerých sa
na voz naloili hrnce do ko-

Ty, domov môj.!
Môj rodný kraj.!
Vdy, èo len uzriem a
dua mi zaplaèe,
no srdce slasou poskoèí
a bohvie kam.
K tebe sa utiekam
zo itia zápaèe
cez prizmu storoèí.

ov s kyslou várou - polievkou a misky naloené domácimi cestovinami, na
olovrant sa dávalo èoho sa
navarilo v domácnosti, nutný vak bol celodenný prísun èerstvej vody.
Zoaté obilie sa viazalo
do snopov, ktoré sa ukladali do kríov. Potom sa zváalo, snopy sa ukladali do kobylín alebo do stodôl, potom nasledovalo mlátenie,
v minulých storoèiach cepmi vo dvojke alebo vo tvorke, mlatci k nám prichádzali z Lehoty alebo z Jed¾ových
Kostolian. Neskôr sa mlátilo
na mláaèkách, ktoré mono
vidie u len v po¾nohospodárskych múzeách, mláaèka ila postupne z dvora do
dvora. To bolo vyvrcholenie
atevných prác. Obilie sa
dostalo do sýpok, slama do
kozla a enci oslávili atevný oldomá. Vo väèích hospodárstvach enci odovzdávali gazdovi atevný veniec, v meních hranièku
(hrs)
obilných
klasov.
Oldomá - pohostenie tvorilo - pálené, koláèe, víno, nechýbal spev a srdeèná zábava.
Frantiek Beòu

Môj rodný kraj

Rodisko moje.!
Do seba vpíjam dúok po
dúku
obrazov tvojich roje:
kostolík na vàku,
cintorín pod lipami záhrada zelená,
kde veèný sen svoj sladký
snívajú nai otcovia a matky,
tie vzácne semená;
synovia, dcéry,
sestry a bratia,
rodáci nai známi
i màtvi - bez mena.
Dedinka milená.!
Pod nebotyèným vencom hôr
a pod topo¾mi schúlená.
O èome mám ti vravie
skôr,
keï srdce plesa chce
a spieva musí
o tebe, rodná vieska.
O tom, jak pastier bièiskom
si plieska
nad kàd¾om bielych gagotavých husí,

Na snímke z r. 1935 je
Mária Horváthová (vpravo)
so svojou matkou pred
predajòou Tomáa Bau.

na dobré èasy ako sa ti
blýska
keï vietor fúka na strniská
a slnkom nalieva sa réva.
Ja zaspievam ti dneska
tak, ako milý svojej milej
spieva, ty, moja vieska,
môj rodný kraj.
Spíja sa budem tvojim mokom zlatým
a po okraj
rozkoe, sna i blaha.
Zvonovým hlasom zvolám
zatým:
Ach, víno, víno, Boh ti nebo
daj!
Aj tebe, vieska malá,
zem ¾úbezná a drahá,
môj rodný kraj.!
Môj rodný kraj
i domov môj,
kde drobná ma ma povila.
Si, a snáï bude nebodaj
aj mojich kostí mohyla
v tej istej zemi, ktorú kropil
znoj.
Svet celý íry pre mòa
je popri tebe - nièím.
A tak ti, domov môj,
dnes vrchovato ièím:
i astne, pokojne a skromne!
Ja s tebou, v tebe, a ty vo mne.
A keï u raz tu nebudem
tak - dobre sa mi maj,
ty moja vlas a rodná zem,
ty domov môj,
môj rodný kraj.!

Aktuálna informácia o èistièke

Váení spoluobèania!

V prvom èísle Naich
Topo¾èianok som vás informoval o situácii s výstavbou ÈOV.
Po dvoch mesiacoch môem
kontatova, e práce, ktoré
som uvádzal v èlánku Èistièka
pred dokonèením ako rozpracované, sú dnes u dokonèené.
Ide o prevádzkovú budovu, ktorej interiér je u dokonèený ostáva ho u len vyma¾ova.
Takisto technologická èas
ÈOV je dokonèená, keï firma
EKOPROGRES Trenèín dòa
22.8. 2003 naintalovala aj druhé (náhradné) dúchadlo. Dòa
13. 8. 2003 sa konal na ÈOV
kontrolný deò za úèasti pracovníkov ViOn (stavebná èas),
Ekoprogres
(technologická
èas), komisie pre výstavbu (Ing.
Kazík, Ing. Mokráò) a starostu
obce. Na uvedenom kontrolnom dni sme dohodli harmonogram ïalích prác. Keïe technologická èas je u namontovaná a tie prevádzková budova
je dokonèená, zostáva zrealizova dve priority. Tou prvou je vybudovanie výpustného objektu
do recipientu (potoka), kde sa
bude realizova odber vzoriek
pre hygienu. Druhou prioritou je
vybudovanie spevnenej komunikácie (betónovej) v areáli ÈOV,
po ktorej sa bude uskutoèòova
zvoz fekálií do zbernej nádre
kalu.
Okrem týchto dvoch priorít
zostávajú ete zrealizova terénne úpravy okolia ÈOV a niektoré drobné stavebné práce ako
podbitie títov na prevádzkovej
budove, údrba náteru v nádri
biologického èistenia, osadenie
merného ¾abu, na ktorých firma
ViOn v súèasnosti pracuje. Po
zrealizovaní uvedených prác a
vykonaní tesniacich skúok na
kanalizaènom potrubí, by ÈOV
mala by pripravená na skúobnú prevádzku. Na zabezpeèenie
týchto prác bude potrebné cca
600 000 Sk.
Ako sa sami môete presvedèi z tohoto èlánku, ostáva
nám ete dos práce zrealizova,
ale ja osobne verím, e pri priaznivom poèasí dokáeme tieto
èinnosti zvládnu do konca septembra.
Na záver by som chvel oznámi obyvate¾om ulíc Cintorínskej, Partizánskej a èasti
Litomìøickej, kde u je kanalizaèná vetva vybudovaná, e
v krátkej dobe (v 1. polovici septembra) ich navtívia èlenovia
komisie pre výstavbu a doporuèia im najvýhodnejie pripojenie
jednotlivých domácností na kanalizaènú vetvu. Verím, e obèania túto pomoc uvítajú a budú
spolupracova s èlenmi komisie
pri rieení napájania samostatných domácností.
Juraj Mesko

Zo zasadaní obecného zastupite¾stva

Verejné zasadania obecného zastupite¾stva (OZ)
navtevuje ve¾mi málo obèanov, navye sú to väèinou
tí istí. Preto vás chceme aj touto formou informova
o uzneseniach, prijatých OZ.
Na júnovom zasadaní nej stanice plynu na
starosta prítomných infor- Dlhovského ulici.
moval o èinnosti v obci
Nako¾ko sa poslanci
a o plnení rozpoètu obce za zhodli na tom, e sa neopla1. tvrrok 2003. Následne tí investova do úpravy a reOZ schválilo návrhovú ko- kontrukcie centra obce
misiu a overovate¾ov zápis- skôr, ne bude vybudovaná
nice. V ïalom bode po- a dokonèená kanalizácia (a
slanci schválili zvýenie s òou súvisiace výkopové
èlenského poplatku v Zdru- práce), rozhodli sa èiastku
ení historických miest a ob- vo výke 307 000 Sk pôvodcí Slovenska o 0,20 Sk na ne urèenú na spomínaný
obèana/rok, èím sa popla- úèel poui na rozírenie sietok zvýil na 0,70 Sk/ob- te nízkeho napätia na
èan/rok. OZ taktie stanovi- Dlhovského ulici.
lo minimálnu håbku zberaèa
Obecné zastupite¾stvo
1,6 m pri realizácii II. etapy uloilo prednostovi OcÚ inbudovania
kanalizácie. formova projektanta o staOkrem toho poslanci urèili novení min. håbky kanál.
komisiu pre vytýèenie uliè- zberaèa v håbke 1,6 m, konej èiary (pri rieení sporu misii výstavby, územ. plánomedzi pálenicou a majite¾om vania a verejnoprospených
susednej nehnute¾nosti).
sluieb navrhnú tvar a rozV ïalom bode OZ mery ochranného valu okoschválilo vybudovanie och- lo reg. st. plynu na
ranného valu okolo regulaè- Dlhovského ul. Spomínanej

Doprava sa skomplikovala
Vo tvrtok, 21. augusta
2003 Slovenská správa ciest
zaèala realizova generálnu
opravu mosta pri "Koprdových"
na Hlavnej ulici, prièom opravu
by mali ukonèi 30. novembra
2003. A teraz si uvedomíme,
aká je táto komunikácia dôleitá a frekventovaná. Táto skutoènos sa dotkne doslova kadého z nás. Obchádzková trasa je stanovená cez itavany vystrkov,
Machulince,
Topo¾èianky - Machulinskú ulicu. Táto obchádzka má kritický
úsek najmä na Machulinskej
ul., kde je úzka cesta a u v minulosti tu dochádzalo ku kolíziám. Na tento fakt sme upozornili dopravný inpektorát, ktorý
pris¾úbil monitorovanie situácie
a po týdni mienia vykona dopravné obmedzenia v súlade s
návrhom obce - obmedzenie
rýchlosti na 40 km/h., zákaz zastavenia a umiestnenie zrkadiel
na kriovatkách. Zloitejou je
otázka autobusovej dopravy,
ktorá pod¾a pôvodného návrhu
predpokladala trasu jako ostatná doprava s vylúèením zastávky pri Drevosklade. Keïe ten-

to variant je dlhí, aj cestovné
by primerane vzrástlo a vetci
cestujúci by museli nastupova
v strede obce. Preto obecné zastupite¾stvo navrhlo odkloni
autobusovú dopravu na Lipovú
ulicu, èím by sa zachovala aj
spomínaná zastávka a aj dåka
trasy. Uvedomujeme si, e vozovka na tejto ulici je v pomerne zlom stave, ale po konzultácii so SAD bude skúobne táto
trasa overená. Vychádzame
tým v ústrety najmä starím cestujúcim a deom. Takýto zásah
do dopravy si bude vyadova
najmä
zvýenú
opatrnos
chodcov, ktorých týmto vyzývame k maximálnej opatrnosti.
Takisto budú viac ohrození aj
cyklisti, ktorí musia dba na dopravné pravidlá, by riadne
osvetlení v noèných hodinách.
Najviac tøeba dba na malé deti, aby sa nepohybovali bez dozoru
po
frekventovaných
cestách!
Dúfame, e toto obmedzenie bude èoskoro ukonèené
bez nepríjemností a tragédií.
RR

komisii dalo OZ za úlohu
taktie pripravi podklady na
finanèné náklady na opravu
Partizánskej ul. Komisii pre
urèenie uliènej èiary rozhodnú o uliènej èiare na ul.
Litemìøickej pred pozemkom vo vlastníctve Slov.
zväzu záhradkárov. Predsedovi sociál. komisie uloilo
OZ stanovi výku navýenia rozpoètu v soc. oblasti.
Na augustovom zasadaní OZ vzalo na vedomie informáciu o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadaní OZ, o èinnosti v obci, o plnení rozpoètu obce za I. polrok 2003 a o stave financovania kôl v obci.
OZ schválilo vytvorenie
prac. miesta na obsluhu
ÈOV a plyn. zar. Poslanci
schválili taktie zadanie pre
územný plán obce po zapracovaní pripomienok obce, komisií OZ a obè. zdruenia REKREA. Okrem iného schválili poslanci aj
vyuitie fin. prostriedkov
z bilanèného prevodu vo
výke cca 600 000 Sk na
spustenie prevádzky ÈOV,
pokia¾ nebudú zabezpeèené z iných zdrojov. Prednostovi uloilo zabezpeèi odborné kolenie pracovníka,
ktorý bude obsluhova ÈOV
a plynové zariadenia, ïalej
dostal za úlohu zabezpeèi
osvetlenie
ulíc
Lipová
a Machulinská poèas presmerovania dopravy (uzávierky mosta) pri drevosklade. Prednosta bude musie
o. i. preveri príspevok na telefón Karolovi Kováèovi
(predseda DHZ), zabezpeèi na nasledujúce zasadanie OZ podanie informácie
o stave kolstva riadite¾kami
Z, M I a M II. Predsedom
komisií uloilo OZ pripravi
poiadavky na rozpoèet obce v roku 2004 a do 15. 10.
ich predloi starostovi.
Stavebnej, finanènej a komisii ivot. prostr. uloilo pripravi návrh VZN obce oh¾adom
výky poplatku za stoèné
a poplatkov za likvidáciu
splakov fekálnym vozidlom.
V poslednom bode doporuèilo starostovi prerokova s ODI PZ a SSC riziká
presmerovania
dopravy
z dôvodu uzavretia mosta.
- pek -

Archeologickú zbierku chceme vráti domov!
Pred desiatimi rokmi sme oslavovali sedemstoroènicu Topo¾èianok. Ústredný transparent alegorického
sprievodu mal nápis: = 1400 - 700 rokov - Topo¾èianky
=. Èíslu 700 rokov rozumel kadý. Èo vak znaèil letopoèet 1400 rokov? Vystihoval výsledky archeologického výskumu na nádvorí katie¾a, ktorý sa konal v r. 1990.
V tomto roku rekontruovali zámocké nádvorie. Bolo
rozhodnuté vybudova väèiu a hlbiu fontánu. S tým
súviseli výkopové práce, pri
ktorých robotníci narazili na
pozostatky nejakej stavby sklepené chodby, schody.
Nález bol nahlásený archeologickému ústavu SAV
v Nitre. Prili odborníci, výstavba bola zastavená a zaèal odborný archeologický
výskum. Prvé odkryté vrstvy
zrúcanín niesli stopy akého poiaru, ktorý bol pod¾a
archeológov v 16. stororèí
Potvrdili, èo je písané v knihe TOPO¼ÈIANKY - tefan
ÈEPÈEK - na str. 62, e 1.
apríla 1535 sídlo TOPO¼ÈIANSKYCH napadli bratia
ZÁBLATNÍ z Hruova za pomoci tureckej posádky usadenej na tomto hrade.
Výskum pokraèoval, archeológovia odkrývali ïalie vrstvy, nachádzali mnostvo cenných artefaktov
osídlenia zo 14., 13., 9., a 6.
storoèia náho letopoètu a tu sme pri èísle 1400. V najstarích vrstvách nali dôkazy o slovanskom osídlení.
V tom èase uvedené miesto

bola ostroná vyvýenina,
zo západu obtekaná potokom Leve.
Archeológovia
vetky
nálezy zozbierali, v archeologickom ústave pod¾a storoèí usporiadali, vyhotovili
katalóg a zaknihované artefakty uloili do depozitu.
U v minulom volebnom
období
prejavila
obec
Topo¾èianky záujem o túto
zbierku. Dr. Matej RUTTKAY,
ktorý výskum viedol sa to-

Situácia je kritická
Obec je správcom miestneho cintorína. Obecné zastupite¾stvo ete v r. 1997
stanovilo vo Veobecne záväznom nariadení obce
Topo¾èianky è. 7/1997 o poriadku na cintoríne povinné
poplatky za prepoièané miesto na hrob alebo hrobku
platné na obdobie 10 rokov.
S odstupom èasu vak
musíme kontatova, e ete stále je ve¾a hrobov, za miesta ktorých nie je zaplatený
poplatok.
Situácia s vo¾nými miestami na hroby èi hrobky je na

Okrúhle výroèie
Na tento kalendárny rok
pripadli dve významné výroèia naej histórie. MO MS
pripravil akádemiu, ktorá sa
konala 3. augusta 2003
pred miestnym kostolom
pri sochách svätých Cyrila
a Metoda. Na tomto dôstojnom mieste sme si pripomenuli 1140. výroèie príchodu naich slovanských
vierozvestcov a 140. výroèie zaloenia MS, ktorá bola zaloená v roku 1863,
keï sa oslavovalo 1000 rokov od príchodu svätých
Cyrila a Metoda na nae
územie. Obe historické

muto záujmu ve¾mi poteil.
Avak zbierka leí naïalej v depozite. Dôvod je jednoduchý! Topo¾èianky pre
vzácnu historickú zbierku
nemajú priestory. Zbierka
rozhodne patrí do katie¾a.
Zvýila by historickú cenu
tejto perly Topo¾èianok.
Zatia¾ vak nie je záujem.
Nájdeme spoloènými silami, nápadmi i financiami
nejaké iné priestory? Veï je
to naa minulos, sú to predmety, ktoré vyrobili, s nimi ili, ich sa dotýkali nai predkovia a preto patria nám - no
a naou povinnosou je dosta
ich
domov
do
Topo¾èianok.
A. Lukáèová

udalosti priblíia prítomným úèastníkom predsedkyòa
MO
MS
Anna
Lukáèová. Slávnostný kolorit podujatiu dodal chrámový spevokol pod vedením
Jána Valábka a recitátoriek
Marty Kazíkovej a Martiny
Valovej. Spontánne na konci programu vystúpil pán
kanonik Emil Scheimer s
básòou Strá na Morave od
Andreja arnova, na ktorého sté výroèie narodenia
sme si tie spomenuli. Jeho
ivotné osudy pripomenula
Mgr. Miroslava Valová.
Anna Lukáèová

naom cintoríne kritická.
Skôr-neskôr budeme musie pristúpi k tomu, e sa budú rui staré hroby, aby na
ich mieste mohli by znovuvytvorené nové. Do úvahy
v prvom rade prídu tie, ktoré
sú zanedbané a poplatky za
ne pod¾a platného VZN nie
sú uhradené. Riei to èlánok
XIII. citovaného VZN, ktorý
hovorí o zániku práva na
prepoièané miesto okrem
iného aj vtedy, ak nebol zaplatený poplatok na ïaliu
dobu.
Preto iadame tých obèanov, ktorí nemajú za hroby a hrobky (krypty) svojich
predkov zaplatené, aby tak
urobili èo najskôr. V opaènom prípade sa môe sta,
e obec prepustí nezaplatený hrob èi hrobku na pochovanie zomrelého, ktorý
nie je s pochovanými v hrobe alebo hrobke v príbuzenskom vzahu.
Zároveò Vás váení obèania prosíme, ak viete o rodinách,
ktoré
u
v Topo¾èiankach nebývajú,
avak majú tu hroby svojich
predkov o ktoré sa starajú,
aby ste ich pri príleitostných návtevách upozornili
na povinnos za prenajaté
miesto na cintoríne zaplati.
Za pochopenie Vám ïakujeme Ing. A. Kazíková

Váení spoluobèania, urèite ste zaregistrovali, e
v naej obci sa uskutoènila
zmena vývozcu odpadu
(TKO). K 11. júlu 2003 sme
rozviazali zmluvu s firmou
Lamesch Kalná a následne
sme
uzavreli
zmluvu
s Technickými slubami
mesta Zlaté Moravce.
Tomuto kroku vak predchádzalo verejné obstarávanie, ktoré bolo vyhlásené
vo vestníku verejného obstarávania. Termín zaslania
ponúk na odvoz a likvidáciu
TKO bol 18. 6. 2003. Do uvedeného termínu boli predloené doklady iba od TS
mesta Zlaté Moravce. Pre
uiu súa na sluby Nakladanie s komunálnym
odpadom
v
obci
Topo¾èianky starosta obce
menoval hodnotiacu komisiu v zloení: Mgr. Gabriel
Orlík - predseda komisie
a èlenov - Ing. Daniel Èepèek, Ing. Bohu Molok,
Darina Remeòová (verejná
obstarávate¾ka).

Pozitívna zmena
vývozcu odpadu

Uvedená komisia prekontrolovala súané podklady a skontatovala, e
podmienky pre výber záujemcu boli zo strany
Technických sluieb mesta
Zlaté Moravce splnené a odporuèila uchádzaèom uzatvori zmluvu o odvoze a likvidácii
TKO
v
obci
Topo¾èianky.
Keïe v roku 2002 sme
z obecného rozpoètu doplácali na odvoz a likvidáciu
TKO 240 000 Sk, h¾adali
sme monos, ako túto situáciu riei bez toho, aby sme
museli obèanom zvyova
poplatky.
Verím, e zmenou vývozcu sa nám to podarilo, pretoe pri rovnakom objeme
vývozu TKO ako vlani usporíme roène cca 250 000 korún.
Váení
spoluobèania,
som presvedèený, e so
slubami nového vývozcu
budeme vetci spokojní
a s odstupom èasu budeme
môc kontatova, e sa
nám podarila dobrá vec
v prospech celej obce.
Juraj Mesko

Rozhovor s predsedom Zdruenia cestovného ruchu REKREA Topo¾èianky Ing. Michalom Siklienkom

Ponúkanú ancu by sme nemali prepás!
Ve¾a naich obèanov zaevidovalo existenciu ZCR
REKREA. Poviete nám
o náplni tejto organizácie
a dôvodoch jej vzniku?
- Hlavným cie¾om zdruenia je zabezpeèi pre
Topo¾èianky a blízke okolie
rozvoj ekologického cestovného ruchu. REKREA je obèianske zdruenie. Je dobroèinnou neziskovou organizáciou. Napriek tomu, e
jej èlenmi sú takmer vetky
miestne podniky, organizácie, ale aj obec, nevykonávame podnikate¾skú èinnos. To vak neznamená,
e spoloèenská váha a teda
aj úèinnos zdruenia je nízka. Naopak. V oblasti spoloèenského ivota a v príprave
veobecne
prospených
projektov máme ako obèianske zdruenie viac moností ako jednotlivé podniky.
Môete toto Vae tvrdenie
doloi konkrétnymi výsledkami?
- U druhý rok zamestnávame prostredníctvom Národného úradu práce v
Zlatých Moravciach nieko¾ko dlhodobo aj krátkodobo
nezamestnaných, ktorí pracujú na obnove a údrbe
zámockého parku. V minulom roku sme boli úspení
na Ministerstve hodpodárstva SR svojím projektom
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu - Topo¾èianky.
Výsledkom sú nami vydané
propagaèné materiály, webová stránka www.topolcianky.sk a dve túdie
Marketingová spolupráca
v ZCR REKREA a Aktivácia
umàtvených zdrojov v lokalite Lazy pre rozvoj cestovného ruchu. Najmä na druhú
túdiu by som rád zameral
vau pozornos. Prostredníctvom nej sa uchádzame
o finanènú podporu z predvstupových fondov EÚ. Na
MH SR bola pozitívne prijatá
a citujem reakciu: Dostali
sme u nieèo vye 200 projektov, ale takto kvalitne
spracovaný materiál ete
nemáme. Vzh¾adom aj na
ïalie súvislosti máme jedi-

neènú ancu uspie. Ide
o projekt, ktorý urbanisticko-architektonicky riei rekreaèno-portový
areál
Lazov s monosou dobudovania celkovej infratruktúry vrátane termálneho letného kúpaliska aj s krytým
bazénom pre celoroènú
prevádzku. Predpokladané
investièné náklady sú cca 60
mil.Sk. Z toho 50 % môeme
získa z predvstupových
fondov EÚ a zvyných 50 %
musíme zabezpeèi z vlastných zdrojov.
O kúpalisku na Lazoch snívajú u celé generácie, ale
doposia¾ sa nikomu nepodarilo dovies tento úmysel do konca. Veríte, e
Vám sa to podarí?
- Nebude to ¾ahká úloha.
Moja stratégia aj konanie
spoèíva v spájaní a nie v drobení síl. Ak sa nám podarí
uvies do praxe mylienku
vytvori z parku, zámku, po¾ovného zámoèku s podporou Národného rebèína,
Lesov a ïalích reprezentaèný komplex pre slovenskú tátnu moc, teda pre
prezidenta, vládu a parlament, urobili sme krok dopredu. ¼ahie sa bude h¾ada investor alebo zdruené
prostriedky aj na projekt pre
portovo-rekreaèný areál na
Lazoch. Prináa to vak so
sebou obrovské mnostvo
práce a potrebu ve¾kej intelektuálnej invencie. Sám
ako predseda takto naloenú káru neutiahnem. Preto
èakám, e sa pridajú aj ïalí nadenci.
Naznaèili ste, e ïalí vývoj je nad Vae sily. Ako to
vyzerá s angaovanosou
¾udí vo veciach verejných
a èo mienite v tomto smere podniknú?
Na prstoch sa dá spoèíta, ko¾ko ¾udí sa v Topo¾èiankach verejne angauje.
Pri rôznych akciách vidíte
sústavne tých istých. Moje
skúsenosti v porovnaní aj
s okolitými obcami sú pre
Topo¾èianky nelichotivé. Je
mi smutno, keï aj na kultúrnom lete vidím viac ¾udí

z okolia ako samotných
Topo¾èianèanov. Èo sa priamo týka náho zdruenia,
podniky a organizácie poväèine zastupujú najvyí
funkcionári nielen v rozhodovacej, ale aj výkonnej
èasti a títo sú spravidla preaení svojimi povinnosami.
Ak chceme dosiahnu lepie
výsledky, bude potrebné
najmä vo väèích organizáciách poveri výkonného
pracovníka pre spoluprácu
aj s príslunou pracovnou
kapacitou. Musím poznamena, e za èinnos v obèianskom zdruení sa neplatí. Za
celé obdobie existencie
ZCR nebola nikomu vyplatená ani koruna odmeny.
Financie získané z èlenského, od darcov 1% z dane
a z fondu MH SR boli pouité priamo na urèené aktivity.
Ako predseda dávam okrem
svojho vo¾ného èasu pre
chod ZCR nemalé vlastné
prostriedky. Napriek tomu
z úst viacerých obèanov
som sa dozvedel, e sa cez
REKREU
obohacujem.
Mierne zorientovaný obèan
vie, e to ani nie je moné!
Tí, ktorí pre obec èosi urobili alebo robia, takéto slová

ani z úst nevypustia. V tomto prípade mi niè iné neostáva, ako na najbliom zasadnutí rady predsedu
predloi svoju demisiu. Bol
by som ve¾mi rád, keby sa
tejto zodpovednej funkcie
niekto ujal. To vak neznamená, e nechcem by ïalej
pre svoju rodnú obec prospený.
Ako vidíte napriek Vaim
nie najlepím doterajím
skúsenostiam ïalie smerovanie Topo¾èianok?
- Nie som pesimista.
Prvým dobrým krokom
v obci je aj obnovenie vydávania novín. Na verejné zasadnutia obecného zastupite¾stva chodí ve¾mi málo obèanov. Vïaka novinám sa
nieèo o dianí v obci dozvedia a nebudú odkázaní iba
na krèmové reèi. Zaèali sme
so skrálením obce, parku.
Výsledky sa rodia priam
s pôrodnými bolesami.
Poviem to rovno - s lupou
h¾adáme schopných a obetavých ¾udí. Ak sa pridáte
a bude nás viac, aj výsledky
sa musia dostavi!
Za rozhovor poïakoval
P. Kazík

Hlas svedomia
Takto sme nazvali rubriku, v ktorej sa vám chceme prihovori v tomto a snáï aj v ïalích èíslach naich novín.
Nebudú to riadky príjemné, ktoré by hriali na dui, ale naopak, budú to kritické slová, ktoré by mali zasiahnu svedomie kadého z nás. Chceme sa toti otvorene vyjadrova
k rôznym neduhom, s ktorými sa na kadom kroku stretávame a nevieme si s nimi poradi. Preto by sme ich chceli
aspoò na stránkach obecných novín pranierova. Tu sú prvé postrehy:
1.) 7.mája 1999 v akcii Skautský mukát boli roznosené
po Hlavnej ulici desiatky válovèekov s nasadenými mukátmi. Kvietky mali skrá¾ova obloky. Prvý rok sme sa z nich
skutoène teili. Avak po zime sa väèina válovcov na vonkajie okná u nedostala. Skrá¾ujú domy a byty zvnútra.
2.) Pred nieko¾kými rokmi pracovníci obecného úradu
rozmiestnili takmer pred kadým domom lavièky. Mali slúi na oddych pre domácich i cezpo¾ných návtevníkov naej obce. Sme radi, e o lavièky bolo v zimných mesiacoch
dobre postarané, len sa akosi, tak ako tie mukáty, na staré miesto pred domy nedostali. Keï vojdete do niektorých
domov, uvidíte známe lavièky na dvoroch za bránami a nie
pred nimi a to je koda.
Vá hlas svedomia

História a súèasnos ZO SZZ v Topo¾èiankach
Poslaním náho zväzu je organizova, zabezpeèova
a rozvíja záhradkársku èinnos, spolupracova na tvorbe a ochrane ivotného prostredia, vyjadrova a uspokojova záujmy a potreby svojich èlenov. Vedomí si týchto zásad obèania naej obce u v 60. rokoch zaèali uvaova o zaloení takejto organizácie.

Prvým, ktorý sa rozhodol zaloi takéto zdruenie bol miestny uèite¾
Základnej
koly
Ján
Svitok. Zdruil okolo seba
odborníkov a nadencov,
akými boli: Karol Zatkalík,
Jozef Kukli, Ján Kadi,
Rudolf Bielik, Albeta
Ninianska a ïalí. Neboli
to ¾ahké èasy, lebo boli poznaèené kolektivizáciou
po¾nohospodárstva a to
ovplyvòovalo aj charakter
ich práce. Do funkcie predsedu po J. Svitkovi v roku
1965 nastúpil Jozef Kukli.
V tejto funkcii pôsobil neuverite¾ných 19 rokov. Poriadali sa prednáky, predávali ovocné stromèeky a vinièné tepy, ktorými sa
nahrádzali
dovtedajie
hybridy, predávali hnojivá,
raelinu, poriadali výstavy
v starom kultúrnom dome.
Kolektív okolo J. Kuklia
pracoval s urèitými obmenami a do roku 1984, kedy ho v tejto funkcii predsedu vystriedal Ladislav
Siklienka. Èlenovia organizácie zaèali s úpravou priestoru pre experimentálnu
záhradu,
zabezpeèovali
stráenie viníc. Zaujímavosou bola názorná ukáka tvorby Japonskej ikebany, ktorú vykonala Dunko
Kuková a tie miestne výstavy. Novým predsedom
v roku 1989 sa stal Ján
Ninianský. Výbor pokraèoval v práci L. Siklienku.
V roku 1991 nastúpil do
funkcie predsedu Doc. Ing.
Dr. Frantiek Benèa DrCs.
Jedným z významnejích
podujatí tohoto obdobia
bola Regionálna výstava
ovocia, zeleniny a kvetov
v októbri 1993 - výstava
horného Poitavia. Po nej
to bola miestna výstava
a degustácia vín a o rok neskôr Výstava vín a degustácia Poitavie 1994.
Na túto výstavu vinohrad-

níkov od Dunaja po Tribeè
bolo dodaných 182 vzoriek. V roku 1995 bola zorganizovaná Regionálna
výstava. Organizácia podielovým spôsobom zakúpila od Slovliku Trenèín pálenicu, na ktorú poskytol
obecný úrad bezúroènú
pôièku. Do funkcie predsedu bol v roku 1997 zvolený Jozef Bielik. Organizácia pokraèovala v prednákovej èinnosti a organizovaní zájazdov. Od roku
2001 výbor pracuje pod
vedením PhDr. Ernesta
Haspru.
V oblasti odborného
vzdelávania sme zorganizovali viacero prednáok,
zorganizovali zájazdy do
Tullnu, na AX Nitra, do
Bojníc a pestovate¾ských
staníc. Je poteite¾né, e
nám stúpa poèet èlenov
a to aj z radov mladých
pestovate¾ov, na Z pracuje krúok mladých záhradkárov, ktorý vedie ná tajomník Dr. Mravík. 45 rokov
je dlhá doba a nás môe tei, e bola naplnená bohatou èinnosou. Dobré
výsledky sme dosiahli len
vïaka aktívnej práci vetkých èlenov organizácie,
pomoci OcÚ, okolitých ZO,
miestnych podnikov, menovite Národného rebèína, Lesov Topo¾èianky,
Vinárskych závodov a Global Progresu. Preto vyslovujeme poïakovanie vetkým, ktorí sa akouko¾vek
mierou podie¾ali na èinnosti naej organizácie.
V posledných dvoch rokoch, vedomí si zvýenia
nárokov na prevádzkovanie páleníc, organizácia
urobila úpravu vnútorných
priestorov pálenice. V tomto období sa dokonèila prístavba so sociálnymi zariadeniami a spoloèenskou
miestnosou. V opaènom
prípade by základnej orga-

nizácii SZZ nebolo dalo
Min. pôdohosp. SR súhlas
na jej prevádzkovanie pod¾a noriem a smerníc EÚ.
To, e sa nám to podarilo,
je ve¾kým úspechom.
Oslavy 45. výroèia zaloenia Z O SZZ v Topo¾èiankach sa uskutoènia v piatok, 5. septembra o 18. h.
v DK Topo¾èianky. Srdeène
pozývame vetkých svojich èlenov.
predseda ZO SZZ
PhDr. Ernest Haspra

Pozvánka
na výstavu
Slovenský zväz záhradkárov - ZO Topo¾èianky vás srdeène pozýva na regionálnu výstavu ovocia, zeleniny,
okrasných kvetov a kríkov, ktorá sa uskutoèní
v piatok, 12. septembra
2003 o 16. h. vo ve¾kej
sále DKS v Topo¾èiankach. Na vau úèas sa
teia poriadatelia výstavy.

Zo ivota zdravotne postihnutých
a klubu seniorov
Hodnotenie práce Slovenského zväzu zdravotne
postihnnutých a klubu seniorov za rok 2002 sa uskutoènilo 18. marca 2003
o 14. h.
Pod¾a plánu práce sme
k dnenému dòu zorganizovali nasledovné akcie.
V apríli sa uskutoènilo posedenie spojené s prednákou o novelizácii zákona o zdravotníctve a farmácii. Prednáku viedla
MUDr. Mièudová a Mgr.
Pichòová. V júni sme zorganizovali
zájazd
do
Sklených Teplíc a Banskej
tiavnice, Svätého Antona
a na Poèúvadlo.
V spolupráci s ORSZZP v Zlatých Moravciach bolo dòa 24.7.2003
v Dome kultúry a sluieb
v Topo¾èiankach zorganizované stretnutie, na ktorom sa zúèastnili èlenovia
zo susedných organizácií
SZZP v rámci okresu Zlaté
Moravce. Úèastníkov posedenia privítal aj starosta
naej obce Juraj Mesko.
Posedenie bolo obohatené kultúrnym programom
prítomných dôchodcov. Za
zabezpeèenie tejto spoloèenskej akcie úprimne ïakujeme starostovi obce
Topo¾èianky ako aj pracovníkom miestneho obecného úradu.
Dòa 29. 7. 2003 sme
zorganizovali
stretnutie
spojené s posedením pod
názvom Sami - sebe.

V kultúrnom programe vystúpil Frantiek Beòu,
ktorý nás oboznámil so
zvyklosami v obci v minulosti. Ïalími úèinkujúcimi
boli Helena Hasprová
a Albeta Laktiová, ktoré
zaspievali pieseò o Topo¾èiankach, ktorú si sami zloili. Ján Niòanský sa prezentoval svojou tvorbou básòami. Mária varcová
obohatila program vlastnou tvorbou na tému
Kmotrièky a ich vzájomné
vzahy. Vïaka patrí aj
ostatným èlenkám SZZP
v Topo¾èiankach, ktoré sa
postarali o obèerstvenie.
V septembri plánuje
SZZP zorganizova celodenný zájazd na juh
Moravy, konkrétne do
Ledníc, navtívi zámok,
skleníky a okolie. Poplatok
na osobu je 150 Sk a záujemci sa môu prihlási
u Kataríny Brojovej, itavanská 25.
Nae èlenky sa pravidelne stretávajú na krúku
Ruèných prác. Veríme,
e na záver roka usporiadajú ïaliu výstavu ruèných prác.
Dúfame, e aj v budúcnosti budeme môc prostredníctvom miestnych novín informova aj ostatných
obèanov naej obce o èinnosti SZZP.
Vladislav Krajèo

Nahliadli sme
do matriky
Narodili sa:
Mário Janèo,
ul. Mlynská
Bibiana tevulová,
Hlavná ul.
Filip Chren,
Holeovksá ul.
Ela Kováèová,
Machulinská ul.
Najstarí obèania:
Rozália ikavská
97 r.
Karol Siklienka
95 r.
Mária Laktiová
95 r.
Katarína Lukáèová
94 r.
Cecília Báová
94 r.
Lujza Mihalíková
93 r.
Opustili nás:
Mária Báová
72 r.
Rozália Èepcová
81 r.
Mária Paulovièová
78 r.
Ján ebeòa
54 r.
Anna Mesková
74 r.

Kultúra v obci tak ako ju nevidíme
Èasto sa stretávam s názorom: Naèo sú potrebné
na oddelení kultúry dve pracovné sily, èo tam vlastne robia? Odpoveï je èasto nasledovná: Asi èítajú knihy.
V tomto príspevku by som
Vám rada priblíila rozsah
náplne práce v tomto pracovnom zaradení, ktorá je
vskutku rôznorodá.
Pracovník zodpovedá za
èinnos oddelenia kultúry,
koordinuje èinnos dychových hudieb, folklórneho
a
divadelného
súboru
v správe obce, organizuje
a realizuje kultúrne a spoloèenské akcie v obci - vrátane jarmoèných dní, koordinuje èinnos kultúrnych
a
portových
podujatí
s ostatnými subjektami v obci, spracováva údaje pre po-

Okienko zdravia  Dehydratácia organizmu
Dehydratácia organizmu
je vysychanie organizmu,
ktoré spôsobuje súèasná
strata vody a elektrolytov,
ktoré sa strácajú najèastejie potením, dávením, hnaèkami a moèom. Pri dehydratácii koa nadobúda sivopopolavý vzh¾ad, je suchá.
Suché sú aj sliznice, jazyk
a pery. Klesá telesná teplota
a krvný tlak, zrýchli sa pulz,
prejaví sa celková telesná
slabos a vyluèuje sa nápadne málo moèu, pretoe
oblièky vylúèia iba to¾ko tekutín, ko¾ko nevyhnutne treba na odplavenie kodlivín
z tela.Tento stav vyúsuje a
do bezvedomia.
Subjektívnym príznakom
dehydratácie je smäd, vyskytujú sa bolesti hlavy, sucho v ústach, celková slabos. Priemerná hodnota
príjmu vody denne je: v nápojoch 1000-1500 ml, v potrave 1000 ml, metabolická
voda 250 - 500 ml. K dehydratácii dochádza najmä
u starích ¾udí a detí. Èím je
diea mladie, tým ¾ahie
u neho dochádza k dehydratácii a tým sú aj následky
závanejie. Strata 10 %
ohrozuje ivot a pri strate 2022 % nastáva smr. Diea potrebuje asi 3 a 4-krát to¾ko

vody ako dospelý èlovek.
Dojèa potrebuje na 1 kg telesnej hmotnosti denne priemerne asi 150 ml vody,
v batolivom veku 125 ml,
v predkolskom veku asi
100 ml, v kolskom asi 75 ml
a od 13 rokov asi 50 ml. Pri
výive materinským mliekom netreba dieau dodáva vodu.
U dospelých ¾udí je nutný prísun tekutín pribline
2500 ml denne. V lete, keï
straty vody vyparovaním
a potením stúpnu, treba
pribline 3500 a 4000 ml.
MUDr. Mièudová

treby tatistiky v oblasti kultúry, portu a ostatného
spoloèenského ivota, vypracováva podklady pre
rozvojové regionálne programy v oblasti kultúry a úzko
spolupracuje s obèianskym
zdruením Cestovného ruchu REKREA Topo¾èianky,
spracúva a posiela príspevky do regionálnych médií
o pripravovaných alebo realizovaných
podujatiach
v obci, vyhlasuje rozhlasové
relácie z oblasti kultúrnych
a portových podujatí - vrátane soboty a nedele, vykonáva administratívne práce
pre potreby obecného úradu, zabezpeèuje prenájom
DKS na spoloèenské, kultúrne a rodinné podujatia,
zodpovedá za vybavenie,
èistotu a inventár v DKS,
zodpovedá za chod kninice, kniný fond a inventár
kninice, organizuje prezentácie noviniek, besedy k nim

Pozvánka do kina
Kino
Národný
dom
Topo¾èianky pozýva svojich
divákov v septembri a októbri o 19. h. na tieto predstavenia:

s Arnoldom Schwarzeneggerom Terminátor 3:
Dòa 10. - 11. sept.
Chicago muzikál vo ve¾kolepom týle

Dòa 4. - 5. sept. 2003
Hulk dobrodruno - akèný
film

Dòa 13. - 14. sept.
Po èom dievèa túi teneegerská komédia

Dòa 6. - 7. sept. 2003
Vzbura strojov
slávne
akèné
SCI-FI

Dòa 18. - 19. sept.
Neserte nám pestúnku!
divoká situaèná komédia

Ad: Úhyn rýb v Zlatòanke
Nieko¾kí èitatelia sa obrátili na nau redakciu s otázkou, preèo sa v titulku èlánku o zneèistení Hostianskeho potoka objavil názov
potoka Zlatòanka.
Nu, váení èitatelia, je to
preto, e obyvatelia Zlatých
Moraviec dali u v dávnej
minulosti Hostianskemu potoku (v Zl. Moravciach teèie
neïaleko el. stanice) miestny názov Zlatòanka, pretoe
to bol zlatonosný potok.
Práve vïaka nemu sú
Zlaté
Moravce
Zlatými
Moravcami.

a besedy pri výroèiach slovenských a svetových spisovate¾ov v spolupráci so
základnou kolou a materskými kolami, zabezpeèuje
zápisy do pamätnej knihy,
spolupracuje s kultúrnou
komisiou obecného zastupite¾stva, vykonáva sprievodcovskú èinnos v národopisnej izbe obce, zúèastòuje sa fyzickej inventarizácie
majetku DKS a kninice, napomáha
pri
budovaní
a upevòovaní spolupráce
s druobnou obcou Hluboèky. V súvislosti s vydávaním dvojmesaèníka Nae
Topo¾èianky pribudla práca
s prepisovaním èlánkov do
poèítaèa a prípravou textov
v potrebnom formáte do tlaèiarne. Dúfam, e som Vám,
milí èitatelia, priblíila rozsah
a dôleitos práce vyplývajúcej z tejto funkcie.
- alo -

Mimochodom, v nede¾u,
3. augusta 2003 obyvatelia
naej obce opätovne zaregistrovali haváriu v Hostianskom potoku. Pracovníci
tátnej inpekcie - odboru
ivotného prostredia odobrali vzorky tekutiny vytekajúcej z hasièskej hadice, ktorá
pri ampiòonárni ústila priamo do potoka. Okrem toho
urobili aj fotodokumentáciu
danej lokality. Dúfame, e
nezodpovedného vinníka
tento raz neminie trest a podobná situácia sa nebude
èoskoro opakova. P. Kazík

Dòa 20. - 21. sept.
Hodina pravdy
kriminálny film
Dòa 25. - 26. sept.
Matrix Reoladed
opakovanie najúspenejieho filmu roka
Dòa 27. - 28. sept.
Telefónna búdka thriller
V októbri pripravujeme:
Quo vadis; Lara Croft 2; Taxi
2003; Bruce - vemohúci;
Piráti Karibiku; Ken Parec;
Detektívovia z Hoolywoodu
a iné.
Na Vau úèas sa teia
pracovníci kina.

Historický úspech naich hasièov
Dobrovo¾ný
hasièský
zbor (DHZ) v Topo¾èiankach
v minulom roku oslávil 120.
výroèie od zaloenia grófom tefanom Keglevichom
(3. 4. 1882). V tom èase to
bol prvý DHZ v rámci upy
Tekovskej a Zlatomoraveckého slúnovského okresu.
Mesteèko Topo¾èianky sa
dostalo do povedomia irokej verejnosti tým, e sa o nej
zaèalo viac hovori aj vo vyích spoloèenských ustanovizniach vtedajej CK Rakúsko - Uhorskej monarchie.
Postupom èasu sa DHZ
dostával na verejnos a do
povedomia nielen naich
obèanov, ale aj v irokom
okolí sa hovorilo o malotopo¾èianskych hasièoch, ktorí robia dobré meno nielen
hasièom, ale aj svojej rodnej
obci.
Boli to hasièi, ktorí írili
kultúru divadelnými predstaveniami, bola to Dychová
hudba hasièského zboru,
ktorú poznali aj v Èechách
pri úèinkovaní na Celotátnych hudobných poiarnickych festivaloch dychových
hudieb
v
Havlíèkovom
Brode. Ale boli to a aj sú
dnení nai mladí èlenovia
DHZ, ktorí nás ve¾mi úspene reprezentujú na portových hasièských súaiach
v rámci Slovenska.
Úspechy, ktoré dosahujú, sú hodné povimnutia.
Ná DHZ sa v posledných rokoch dostáva do povedomia nielen náho okresu, kraja, ale aj v rámci
Slovenska sa Topo¾èianky

H¾adáme futbalové
talenty
Kadý utorok a piatok
prebieha tréning mladých
futbalových nádejí na ihrisku TJ. Srdeène pozývame
vetkých chlapcov, narodených po 1.1. 1992, aby prili preveri svoje schpnosti
venova sa tejto populárnej
hre.
P.M.

stávajú pojmom. Máme by
na èo hrdí!
ijeme v obci, ktorá nieèo znamenala v minulosti
a znamenáme èosi aj teraz,
v prítomnosti. Záleí len na
nás obèanoch, patriotoch,
ako svoju rodnú obec dostávame do povedomia irokého okolia.
Tu sú vzorom nai mladí
èlenovia DHZ, ktorí na portových súaiach hasièských drustiev vzorne reprezentujú nau obec i DHZ
svojimi výkonmi, spåòajúcimi aj tie najprísnejie kritériá. Len málo DHZ sa môe
hrdi takou vynikajúcou èinnosou, ako nai mladí hasièi. Ná DHZ sa zúèastnil celoslovenských súaí u po
4. krát. Boli to Koice,
Myjava, Turany a tohtoroèné
Lipany.
Najväèiu rados nám
urobili pod nebotyènými
konèiarmi Vysokých Tatier,
kde stáli na stupni víazov za
3. miesto v celoslovenskej
súai Previerky pripravenosti poiarnych drustiev
v roku 2003. Na tejto súai
vytvorili historický rekord
v tafetovom behu na 8 x 50
m èasom 68,10 sek. Tento
èas neprekonalo iadne zo
zúèastnených
drustiev
a povauje sa za doterají
rekord celotátnych súaí
na Slovensku!
Bolo e to radosti samotných hasièov, ktorých prsia
zdobili zatia¾ len bronzové
medaily a pekný pohár za 3.
miesto v koneènom hodnotení. Tieto nezabudnute¾né
chvíle máme zveènené na
videozázname, ktorý poèas
súae urobil Julko Kováè.
Tento historický úspech
nás zaväzuje pokraèova
v tomto úsilí a o dva roky na
celotátnom majstrovstve
by sme mohli uvidie naich
chlapcov, ktorých pripravuje
a trénuje velite¾ DHZ
Jaroslav Orolín, stá na tom
najvyom stupienku.
Tí, ktorí sa zaslúili

o dobré meno naej rodnej
obce i DHZ Topo¾èianok sú:
Velite¾ súaného drustva Milan Králik, è. 1. Duan
Krpala, è. 2 Michal Tinák, è.
3 Jaroslav Orolín, è. 4 Martin
Zeman, è. 5 Jozef Maír ml.,
è. 6 Michal Slobodník, è. 7
Miroslav Jenis, strojník Peter
Kováè, náhradník Jozef
Maír st.
Dobrovo¾ný
hasièský
zbor touto cestou ïakuje
starostovi obce Jurajovi
Meskovi a obecnému zastupite¾stvu za materiálnu a morálnu podporu, bez ktorej by
sa tento krásny úspech nebol zrodil.
Karol Kováè,
predseda DHZ

Nová krv v TJ

Milí portoví priatelia, chcel
by som vás informova o zmenách, ktoré sa udiali v TJ Tatran
Topo¾èianky.
Dlhé roky spravoval majetok TJ tefan Orolín. Boli to roky úspené, aj menej úspené.
Èoraz aie sa v danej oblasti hospodári bez dotácií a tátnej pomoci, èo sa prejavuje aj
na naom zariadení. S cie¾om
oivi èinnos TJ a zmeni stereotip práce sa výbor TJ rozhodol zveri správu majetku
Tatrana do rúk Mgr. Jozefa
Schöna. Mnohí ho urèite poznáte z jeho predchádzajúceho pôsobiska. Veríme, e sa
mu podarí dosiahnu ciele, ktoré sme si spoloène vytýèili.
Èlenovia TJ a priaznivci sa
o nich budú môc dozvedie na
èlenskej schôdzi, ktorú výbor
TJ pripravuje na 17. október
2003. Srdeène vás na òu pozývame.
P. M.

port opä zvíazil
V sobotu, 26. júla 2003
sa uskutoènil 7. roèník
Nohejbalového turnaja o
pohár starostu obce Topo¾èianky. U tradiène výborná
portová akcia sa uskutoènila za krásneho slneèného
poèasia. Turnaj prebiehal v
areáli tadióna TJ Tatran za
úèasti 10 drustiev. Po dvojroènej prestávke sa víazom
stalo
opä
drustvo
KRSTNÝ TEAM (J. Barát, R.
Chrapka, J. Mesko, K.
Polák), ktoré si vo finále poradilo s drustvom R3 aba.

Na 3. mieste skonèilo drustvo Divé svine, ktoré ako
minuloroèný víaz bolo aj organizátorom 7. roèníka.
Drustvá podali oduevnené výkony, ale keïe vyhra
môe iba jeden, mono najlepí, mono najastnejí,
treba na záver doda známy
výrok: Sláva víazom, èes
porazeným. Bliie informácie o turnaji i o jeho histórii nájdu záujemci na
adrese:
www.topnohejbal.host.sk
Roman Chrapka

Úèastníci turnaja: z¾ava zhora Karol Polák, Rado vec,
Rado útor, Alexander Chren, Robert usták, Peter
Holeèka, Juraj Mesko, Roman Chrapka, Jozef Barát so
synom a Ján Bielik
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