Z Á P I S N I C A č. 3/2019
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
pri OZ v Topoľčiankach vo volebnom období rokov 2018 – 2022
zo dňa 11.11.2019
_______________________________________________________________________
Reg. č.: 385/2019
Registratúrna značka: UJ6/A-10
Prítomní: členovia komisie podľa prezenčnej listiny
Ďalej boli prítomní:
p. Juraj Mesko, starosta obce
Miesto konania: Obecná knižnica Topoľčianky
Čas konania: 15:30 – 17:00 hod.
Program: 1. Otvorenie, privítanie a program stretnutia komisie.
2. Aktívne nadviazanie na predchádzajúcu družbu medzi obcami Hlubočky a
Topoľčianky.
3. Národopisné múzeum Obce Topoľčianky, hľadanie možnosti väčších
priestorov pre súčasnú muzeálnu expozíciu.
4. Rôzne.
5. Záver.
Bod 1. Otvorenie, privítanie a program stretnutia komisie.
Predsedníčka komisie Mgr. Eva Chrapková, privítala členov Komisie kultúry,
vzdelávania mládeže a športu pri OZ v Topoľčiankach na treťom zasadnutí
komisie v roku 2019 a oboznámila ich s programom zasadnutia komisie.
Bod 2. Aktívne nadviazanie na predchádzajúcu družbu medzi obcami Hlubočky a
Topoľčianky.
Predsedníčka komisie Mgr. E. Chrapková oboznámila prítomných členov komisie,
že pri návšteve predstaviteľov Obce Hlubočky v Topoľčiankach, koncom mesiaca
august 2019, vyjadrili prítomní zástupcovia obce záujem aktívne nadviazať na
pôvodnú, predchádzajúcu družbu medzi Hlubočkami a Topoľčiankami. Ideálne by
bolo nájsť počas kalendárneho roka vyhovujúce kultúrno-spoločenské podujatia
obcí, na ktorých by sa mohli navzájom prezentovať naše a ich súbory (dychová
hudba, ľudová hudba, folklór).
Bod 3. Národopisné múzeum Obce Topoľčianky, hľadanie možnosti väčších priestorov pre
súčasnú muzeálnu expozíciu.
■ Sprievodkyňa Národopisného múzea Obce Topoľčianky, Mgr. Mária Kuklová,
informovala o potrebe väčších priestorov pre súčasnú muzeálnu expozíciu. Exponáty
nie je možné v daných priestoroch z dôvodu nedostatku miesta roztriediť do
jednotlivých tematických skupín, alebo historických období, aby tak návštevníkovi
poskytli komplexnejší pohľad na vystavované exponáty, ktoré tvorí dedičstvo po
našich prarodičoch. Veľa odevov sa tiež nachádza v komodách a bolo by vyhovujúce, keby mohli byť vystavené. Exponáty tiež každým rokom aj pribúdajú a sú aj také
špecifické kúsky, ktoré by potrebovali svoj osobitný priestor.
Starosta obce, p. Juraj Mesko prisľúbil že bude mať túto problematiku na pamäti a
preverí na Biskupskom úrade (majiteľ nehnuteľnosti) možnosť týkajúcu sa prenájmu,
prípadne daru bývalého rodinného domu na Hlavnej ulici za účelom premiestnenia
národopisného múzea do priestorov domu.

Ďalej pani Mgr. Mária Kuklová informovala prítomných o tom, že hľadá za pomoci
rodáčky pani H. Herdovej, súčasne žijúcej mimo Topoľčianok, možnosť ako získať
z Národného múzea v Prahe archívnu zbierku starých fotografií Topoľčianok, ktoré
tam boli darované synom zberateľa.
■

Bod 4. Rôzne.
■ Na IV. ročník Château Run Topoľčianky (16.11.2019), beh na 8 km, alebo 16 km
trati najkrajšími miestami Topoľčianok sa v tomto roku prihlásilo rekordných 600
pretekárov. /informoval Mgr. J. Barát
■ Najbližšie pripravujeme zapletanie a požehnanie adventného venca v centre obce
(29.11.2019). Zámok pripravuje Vianočné trhy na historickom nádvorí (30.11.2019).
Nasledovať bude (7.12.2019) obľúbené kultúrno-spoločenské podujatie „Stretnutie
detí so Sv. Mikulášom“, z ktorého v tomto roku pripraví regionálna televízia Nitrička
krátku správu z udalosti, odvysielaná bude v hlavnom spravodajstve televízie.
/informovala A. Chrenová
Bod 5. Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala členom a prítomným hosťom za účasť
O ďalšom stretnutí komisie budú členovia oboznámení prostredníctvom e-mailových
adries.
Zapísala: Andrea Chrenová, tajomníčka komisie

Mgr. Eva Chrapková, v. r.
predseda komisie

V Topoľčiankach, dňa 11. novembra 2019

