Z Á P I S N I C A č. 5/2020
zo zasadnutia Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
pri OZ v Topoľčiankach vo volebnom období rokov 2018 – 2022
zo dňa 11.3.2020
_______________________________________________________________________
Reg. č.: 531/2020
Registratúrna značka: UJ6/A-10
Prítomní: členovia komisie podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Obecná knižnica Topoľčianky
Čas konania: 16:00 – 17:45 hod.
Program: 1. Otvorenie, privítanie, program stretnutia komisie
2. Národopisné múzeum Obce Topoľčianky, pre súčasnú muzeálnu expozíciu
budú môcť byť poskytnuté väčšie priestory po potrebných rekonštrukčných
úpravách domu na Hlavnej ulici
3. Pokračovanie diskusie ku komisii konanej dňa 11.11.2019 k bodu 2 - Aktívne
nadviazanie na predchádzajúcu
družbu medzi obcami Hlubočky a
Topoľčianky na základe prijatej korešpondencie v tomto medziobdobí
4. Možnosť získania archívnej zbierky starých fotografií Topoľčianok z Národného archívu v Prahe, ktorých vlastníkom je pán Všetečka
5. Kultúrne leto 2020, navrhnúť účinkujúcich interpretov, ktorí by pripadali do
pozornosti z pohľadu záujmu návštevníkov KL, cenovej dostupnosti
a možnosti vlastného ozvučenia sa
6. Žiadosť prerokovaná a schválená na Verejnom zasadnutí OZ v Topoľčiankach
vo veci umiestnenia pamätnej tabule MUDr. Jozefovi Kaiserovi (a manželke
Alici), ktorý žil v Topoľčiankach a bol tu obvodným štátnym lekárom v rokoch
1908-1940, pripraviť návrh textu, vizualizácie a umiestnenia pamätnej tabule
7. Rôzne
8. Záver
Bod 1. Otvorenie, privítanie, program stretnutia komisie
Predsedníčka komisie Mgr. Eva Chrapková privítala členov Komisie kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu pri OZ v Topoľčiankach na prvom zasadnutí komisie
v roku 2020 a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Bod 2. Národopisné múzeum Obce Topoľčianky, pre súčasnú muzeálnu expozíciu budú
môcť byť poskytnuté väčšie priestory po potrebných rekonštrukčných úpravách domu
na Hlavnej ulici
Na základe informovania sprievodkyne Národopisného múzea Obce Topoľčianky Mgr. M.
Kuklovej na komisii konanej dňa 11.11.2019 o potrebe väčších priestorov pre súčasnú
muzeálnu expozíciu starosta obce p. Juraj Mesko prítomných členov komisie informoval, že
preveril na Biskupskom úrade (majiteľ nehnuteľnosti) možnosť týkajúcu sa prenájmu
bývalého rodinného domu na Hlavnej ulici za účelom premiestnenia a prevádzkovania
Národopisného múzea Obce Topoľčianky v priestoroch spomínaného domu nasledovne: Je
pripravená zmluva s Biskupským úradom o dlhodobom prenájme na obdobie 30 rokov, stav
priestorov rod. domu bude potrebné prispôsobiť pomocou rekonštrukčných prác, ktoré budú
po obhliadke domu presne stanovené tak, aby boli zabezpečené vyhovujúce podmienky
pre muzeálnu expozíciu, t.j. priestory budú musieť byť suché a v chladnom období
temperované, aby sa exponáty neznehodnotili. Dom má tri miestnosti smerom k Hlavnej

ulici, plus ďalších 4 - 5 miestností. Diskusia členov komisie: nakoľko v súčasnosti nie je
k domu pripojená plynová prípojka, bude sa musieť navrhnúť alternatívne riešenie /napr. el.
vyhrievacie panely, na ktorých je možné naprogramovať čas temperovania príp.
vykurovania/. Taktiež bude v prvom rade potrebné opraviť strechu a pravdepodobne
vybrúsiť a nalakovať podlahu - rozsah prác bude určený po obhliadke. Starosta p. Juraj
Mesko: rekonštrukčné práce /remeselníci, aktivační pracovníci, členovia komisie
a dobrovoľníci/ sa budú môcť začať realizovať po obojstrannom podpísaní nájomnej
zmluvy. Finančné prostriedky sa budeme snažiť získať okrem obecného rozpočtu aj
z Mikroregiónu Tribečsko v programe podpory pre cestovný ruch. Mgr. E. Chrapková:
múzeum by malo byť doplnené expozíciou o histórii púte v Topoľčiankach. Na najbližšie
stretnutie komisie bude naplánovaná obhliadka nehnuteľnosti s cieľom vytýčenia realizácie
potrebných rekonštrukčných prác.
Bod 3. Pokračovanie diskusie ku komisii konanej 11.11.2019 k bodu 2, aktívne nadviazanie
na predchádzajúcu družbu medzi obcami Hlubočky a Topoľčianky na základe
prijatej korešpondencie v tomto medziobdobí
Predsedníčka komisie Mgr. E. Chrapková požiadala starostu obce p. J. Mesku o najnovšie
informácie k tomuto bodu. Starosta obce na základe telefonátov a e-mailovej pošty
informoval členov komisie: obec Hlubočky pozvala našu dychovú hudbu na festival
„Dechovky v údolí“, ktorý sa koná 17.5.2020, t.j. v nedeľu od 14:00-tej hodiny v ich KD.
Zúčastňujú sa ho tri dychovky a cca 250 divákov. Najväčším kultúrno-spoločenským
podujatím roka však je oslava obce v dňoch 11. – 13. 9. 2020, ktorá sa koná v priestranstve
okolia KD v Mariánskom údolí. Na toto podujatie by radi pozvali predstaviteľov našej obce
a domácu folklórnu skupinu. Tiež by boli prezentované fotografie a videá o Topoľčiankach.
Záver z diskusie: členovia komisie po zvážení, že cesta trvá 3,5 hod. a prvé podujatie
konané 17.5.2020 je v časovom rozsahu len cca 3-4 hodiny sa priklonili skôr k pozvánke na
oslavy obce v dňoch 11. – 13.9.2020. Propagačný materiál, t.j. fotografie, videoprezentácie,
skladačky obce budú pripravené v dostatočnom časovom predstihu a s ponukou
účinkovania bude oslovená Folklórna skupina Topoľnica. V prípade, že by bolo možné
zložiť menšiu zostavu dychovej hudby, pripojili by sa aj členovia DH Podhrušovan. Doprava
by sa realizovala menším cca 22 – 25 miestnym autobusom, pravdepodobne na otočku
v jeden deň, t. j. bez prenocovania v Hlubočkách.
Bod 4. Možnosť získania archívnej zbierky starých fotografií Topoľčianok z Národného
archívu v Prahe, ktorých vlastníkom je pán Všetečka
Mgr. M. Kuklová informovala prítomných o tom, že s pomocou rodáčky pani H. Herdovej,
súčasne žijúcej mimo Topoľčianok, máme možnosť získať z Národného archívu v Prahe
staré fotografie Topoľčianok, ktoré tam boli darované synom zberateľa a autora p.
Všetečku.
Fotografie by sme dostali v elektronickej podobe na základe vyčíslenia
konkrétnej finančnej čiastky zo sadzobníka a dodržaní zákona o autorských právach. Cena
na jeden mesiac a 1 dielo je 42,00 Kč + DPH, každú fotografiu bude potrebné dať kvalitne
vytlačiť, zakúpiť dizajnovo vhodný rám a zarámovať.
Záver z diskusie: členovia komisie si prezreli zmenšené formáty starých fotografií
z Topoľčianok, ktoré nám boli zaslané v elektronickej podobe z NA v počte 28 kusov. Zhodli
sa na tom, že nakoľko fotografie nezachytávajú časti obce Topoľčianok, ale sú na nich
zobrazení väčšinou neznámi ľudia, návštevníci púte, vyberieme 15 fotografií, na ktorých je
možné určiť, že sú to fotografie z Topoľčianok z obce a z kalvárie. Následne budeme

postupovať podľa dohodnutých podmienok. Fotografie by sme vyhotovili za účelom
vystavenia v priestoroch nášho KD na jeden mesiac vo veľkosti formátu 45 x 30 cm.
Bod 5. Kultúrne leto 2020 - navrhnúť účinkujúcich interpretov, ktorí by pripadali do
pozornosti z pohľadu záujmu návštevníkov KL, cenovej dostupnosti a možnosti
vlastného ozvučenia sa
Andrea Chrenová, prac. odd. kultúry požiadala členov komisie o návrhy na oslovenie
účinkujúcich interpretov, ktorí by pripadali do úvahy z pohľadu záujmu a vekovej kategórie
návštevníkov KL ako aj cenovej dostupnosti a možnosti vlastného ozvučenia sa.
Samozrejme dostávame aj množstvo ponúk, ale väčšinou sú tam stanovené veľmi vysoké
honoráre za účinkovanie, alebo v prípade, že honorár je prijateľný, tak celkovú konečnú
sumu zasa navýši kalkulácia za dopravu. Nakoľko koncertov v programe KL je deväť
a samozrejme pre občanov sú bezplatné, potrebujeme za primeranú sumu vyhľadať
a osloviť rôznorodé hudobné žánre, ktoré oslovia široké publikum a najlepšie s vlastným
ozvučením.
Bod 6. Na základe žiadosti predloženej na prerokovanie Verejného zasadnutia OZ
v Topoľčiankach vnukom pána Keisera, Pavlom Kaiserom z Bratislavy navrhnúť
postup vo veci umiestnenia pamätnej tabule MUDr. Jozefovi Kaiserovi (a manželke
Alici), ktorý žil v Topoľčiankach a pôsobil tu ako obvodný štátny lekár v rokoch
1908-1940
Predsedníčka komisie Mgr. E. Chrapková bližšie popísala členom komisie navrhované
miesto na umiestnenie pamätnej tabule, je to dom na Hlavnej ulici č. 27, ktorý je vo
vlastníctve obce, v tomto dome roky žil a pracoval MUDr. Jozef Kaiser, ktorý bol v
Topoľčiankach obvodným štátnym lekárom v rokoch 1908 – 1940. Obaja s manželkou
zahynuli v koncentračnom tábore Osvienčime. Starší občania si pamätajú tohto lekára, ktorý
pôsobil v Topoľčiankach 32 rokov. Dom vo vlastníctve obce s číslom 27 je v súčasnosti
budova Domu služieb, to by nebolo pravdivé, nakoľko doktor Kaiser pôsobil vo vilke, ktorá
tam kedysi stála a neskôr bola zbúraná.
Záver z diskusie: nakoľko v súčasnosti v priestranstve za Domom služieb prebiehajú
stavebné práce za účelom výstavby nového zdravotného strediska, budeme najvhodnejšie
miesto na umiestnenie pamätnej tabule vedieť určiť až po jeho dokončení. Sme
presvedčení, že miesto v najbližšom okolí novovybudovaného zdravotného strediska bude
najvyhovujúcejšie, nakoľko MUDr. Jozef Kaiser bol lekár. Dovtedy pripravíme niekoľko
návrhov na vizualizáciu pamätnej tabule vrátane textu a cenovej kalkulácie.
Bod 7. Rôzne
M. Kuklová - zaujímala sa, či je niečo nové v možnosti získania exponátov do
múzea od pani Adamovej. A. Chrenová - informovala o príprave novín Naše Topoľčianky,
vychádzajú pred Veľkou nocou, pripravujeme podujatie „Stavanie MÁJA“ - účinkujúcich
máme dohodnutých, dovtedy organizujeme „Deň učiteľov“ a prednes poézie s názvom
„Jarný lúčik“ určený detičkám obidvoch materských škôl, t.j. pre 4 triedy detí, vždy
pripravujeme pre deti milé detské pódium, aby si vyskúšali účinkovanie pred publikom
a odmenu za ich účinkovanie, tentokrát detské obrázkové pexeso. Mgr. J Barát informoval
o zrušení akcie „Beh oslobodenia“ z dôvodu včerajšieho nariadenia súvisiaceho s COVID19 a pravdepodobnosťou, že po 14 dňoch sa tieto nariadenia nezmenia a bude sa
pokračovať naďalej v ich dodržiavaní. Podujatia sa zúčastňujú bežci z celého Slovenska,
nie je len miestneho charakteru. Ďalej informoval, že na deň 11.5.2020 pripravuje pre deti

ZŠ besedu s úspešnými slovenskými
biatlonistkami - sestrami Ivonou a Paulínou
Fialkovými, dňa 25.5.2020 by sa malo na Tatrane uskutočniť športové podujatie pri
príležitosti blížiaceho sa sviatku MDD a na deň 20.6.2020 sa pripravuje v spolupráci s OZ
Obehni Slovensko (p. M. Obernauer) štafetový beh „Team Spirit Trail Tribeč“.
8. Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala členom a prítomným hosťom za účasť
a zaželala všetkým pevné zdravie v nasledujúcom nie najľahšom období . 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. marca 2020

