jún, číslo: 2/2015, XIII. ročník, vychádza bezplatne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania
Pomaly, ale isto sa blížime
k ročnému obdobiu, ktoré majú
mnohí z nás najradšej. Leto je obdobie, v ktorom sa deti tešia na
zaslúžené prázdniny a my dospelí na plánované dovolenky strávené buď pri vode, alebo na horách,
kde si túžime oddýchnuť a načerpať nové sily na prekonávanie každodenných problémov.
V prvom tohoročnom vydaní
Našich Topoľčianok som Vás informoval o pripravovaných investičných, ale aj spoločenských akciách v našej obci.
Dnes s radosťou konštatujem,
že sa nám podarilo zrealizovať rekonštrukciu ulice spájajúcu Ul.
Hlavnú a Cintorínsku smerom ku
kostolu aj s novým chodníkom a v
trase Hlavnej ulice osadiť nový
miestny informačný systém, ktorý
vyznačuje pre občanov, ale hlavne
návštevníkov našej obce názvy ulíc

a jednotlivých objektov v obci.
Úspešne máme za sebou tradičné stavanie mája a taktiež samotný 1. máj, kedy sa v našej obci
už každoročne koná Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne,
Vinárskych závodoch, či Lesoch SR
a týmto dňom je u nás otvorená aj
turistická sezóna. Tak ako po minulé roky aj v tomto roku našu obec
navštívilo počas tohto dňa niekoľko tisíc návštevníkov.
Letné mesiace v Topoľčiankach
sú od roku 2003 neodmysliteľne
späté s organizáciou Kultúrneho
leta na historickom zámku. Nebude
tomu inak ani tento rok, keď tradiční spoluorganizátori Obecný úrad
Topoľčianky a JMF ZOO SR stredisko
Zámok Topoľčianky pre Vás a pre
návštevníkov našej obce pripravili
Kultúrne leto 2015.
Jednotlivé vystúpenia sa
uskutočnia počas nedieľ v mesia-

Z fotoarchívu Miloslava Brandta. V tomto roku môžete
DH Skýcovanka v programe KULTÚRNE LETO vidieť 19. júla.

coch júl a august. Spríjemnia Vám
ich nielen interpreti a súbory, ktorí už v našej obci účinkovali, ale aj
takí, ktorí poctia našu obec svojím
vystúpením prvýkrát. Som presvedčený, že ich vystúpenia podporíte svojou hojnou účasťou
a potleskom, ktoré budú pre nich
tou najväčšou odmenou.
Na záver chcem úprimne po-

ďakovať všetkým sponzorom za
ich finančné a vecné príspevky,
vďaka ktorým sme mohli Kultúrne
leto 2015 pripraviť.
Prajem Vám všetkým príjemné nedeľné popoludnia strávené
na nádvorí zámku a tiež hlboké
umelecké zážitky.
Juraj Mesko, starosta obce

Zdravas Mária, milosti plná
Keď denne pri modlitbe vyslovujeme slová anjelského pozdravu k Márii Zdravas, možno si ani
neuvedomujeme, že milióny ľudí
po celom svete tými istými slovami, hoci v rozmanitých rečiach,
pozdravujú tú istú osobu. Dennodenne zo všetkých kútov našej
planéty vystupuje k našej Nebeskej Matke tento pozdrav, ktorý je
modlitbou, vyznaním vieroučnej
pravdy a zároveň aj našou životnou voľbou.
Pozdravujúc Máriu, tvrdíme
a vyznávame, že je plná milosti, že
v nej sa naplno uskutočnilo to, čo
Kristus priniesol ľudstvu ako vyslobodenie od zla. Ona bola oslobodená od dedičného hriechu.
Bola oslobodená od toho neporiadku, ktorý všetci zakusujeme
a ktorý nám dakedy sťažuje, ba
i prekáža byť pánmi seba samých,
našich spontánnych reakcií. Keďže Mária bola úplne vnútorne slobodná, nebola v nej prekážka, aby
ju Boh voviedol do úplného spoločenstva so sebou a dal jej plnosť
milostí, ktorá zodpovedala jej úlohe a poslaniu.
Milosť vo svojom najhlbšom
význame znamená samého večného Boha, jeho darovanie sa
stvorenému človeku. Milosť znamená slobodu, silu, záruku večného života. Znamená činnosť Du-

cha Božieho v hlbinách ľudského
ducha, znamená Božie synovstvo
a dedičstvo večnosti. Mária dostala plnosť milosti.
Keď teda pozdravujeme Máriu, vyznávame a tvrdíme, že existuje konkrétna osoba, ako my, jedna z nás, ktorá je pre nás všetkých
vzorom. Týmto pozdravom vyslovujeme nádej, že i my môžeme
vytvoriť nové ľudstvo, očistené,
vnútorne oslobodené, plné tej čistej a veľkodušnej lásky, ktorú nám
dáva Boh a ktorá nás uschopňuje
stať sa naozaj bratmi a sestrami.
Keď pozdravujeme Máriu pozdravom anjela, potvrdzujeme i našu
životnú voľbu. Uvedomujeme si, že
vo svete, v ktorom žijeme je mnoho vecí, ktoré sú v protiklade s Máriou. Sme akoby obkolesení nebezpečnými vírmi, ktoré nás môžu
ľahko strhnúť: nenávisť a násilie,
túžba po moci a bohatstve, egoizmus a mravné poblúdenie. Keď
však napriek všetkým týmto skutočnostiam dokážeme zo srdca
vysloviť naše „Zdravas Mária“, môžeme si byť istí, že ona, ktorá žiari
dokonalosťou a nevinnosťou, bude vždy pri nás a bude nám účinne
pomáhať. Nech nás napĺňa nová
nádej pri myšlienke, že spolu s nami milióny ľudských sŕdc denne
pozdravujú Máriu a túžia po jej materinskej dobrote, kráse a láske.

Z fotoarchívu Paľa Čepčeka, BEST FOTO

I my môžeme takto spoločne
putovať k našej škapuliarskej Matičke, vrhnúť sa do jej materinského náručia, v ktorom nás chce
všetkých priviesť k jej Synovi Ježi-

šovi Kristovi. V tomto roku bude
škapuliarska púť v dňoch 19. a 20.
júla a tríduum pred púťou v dňoch
16., 17. a 18. júla.
ThDr. Jozef Daško, farár
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Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčiankach
pozýva všetkých na tohtoročnú 329. škapuliarsku púť v dňoch 15. - 19. júla 2015
PROGRAM

na Kalvárii
24.00 hod.
– Sv. omša pre mladých na Kalvárii: sv. omšu slúžia rodáci z Topoľčianok

TRÍDUUM PRED PÚŤOU
„Rok zasväteného života“
Streda 15. júla 2015
18.00 sv. omša - celebruje kňaz z rehole karmelitánov OCD
Štvrtok 16. júla 2015
18.00 sv. omša – celebruje kňaz zo Spoločnosti Ježišovej SJ
Piatok 17. júla 2015
18.00 sv. omša – celebruje kňaz zo Spoločnosti Božieho Slova SVD
Sobota 18. júla 2015
Od 15.00 hod. – Sviatosť zmierenia
15.00 hod.
– Sv. omša za nové kňazské a rehoľné povolania
16.30 hod.
– Krížová cesta pre maďarských pútnikov
17.30 hod.
– prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
18.00 hod.
– Krížová cesta pre slovenských pútnikov
– sv. omša pre maďarských pútnikov v kostole
19.00 hod.
– Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
20.00 hod.
– Koncelebrovaná sv. omša na Kalvárii
Hlavný celebrant: J. Exc. Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup
Po sv. omši: - sviečková procesia do zámku, litánie v zámku, slávnostné eucharistické požehnanie z balkóna zámku, mládežnícky program

Nedeľa 19. júla 2015
5.00 hod.
– Sv. omša pre slovenských pútnikov v kaplnke zámku
6.00 hod.
– Sv. omša pre maďarských pútnikov v kaplnke zámku:
Vdp. Igor Písečný, farár Ladice
7.00 hod.
– Sv. omša pre slovenských pútnikov v kostole:
Vdp. Daniel Dian, tajomník Spolku Sv. Vojtecha
8.30 hod.
– Sv. omša pre maďarských pútnikov v kostole:
Mons. Zoltán Ďurčo, biskupský vikár
9.30 hod.
– Prijatie do Škapuliara (Pri kríži pod lipou)
10.30 hod.
– Slávnostná koncelebrovaná sv. omša na Kalvárii
Hlavný celebrant: Mons. Anton Konečný, emeritný dekan Teologickej
fakulty v Košiciach
Obrad Zverenia dievčat Panne Márii Karmelskej (na Kalvárii)
16.00 hod.
– Hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii (v kostole)
MLÁDEŽ
Karmelfest Topoľčianky 2015
Pešia púť mládeže do Topoľčianok
Termín: 18. – 19. júla 2015
Viac info a prihláška na www.karmelfest.sk

Šľachtické rody v Topoľčiankach
V našich novinách chceme čitateľom postupne priblížiť tých
členov šľachtických rodov, ktorí
významne zasiahli do dejín Topoľčianok.
Začíname rodom Keglevich
de Buzin, chorvátskym šľachtickým rodom pôvodom z Dalmácie.
Jeho príslušníci boli významnými
verejnými činiteľmi a vojenskými
dôstojníkmi,
podporovateľmi
umenia a držiteľmi patronátnych
práv nad mnohými kostolmi
a kláštormi.
Gróf Karol Keglevich de Buzin
Gróf Karol Keglevich de Buzin
(1739-1.1.1804), bol cisársko-kráľovským komorníkom, tajným
štátnym radcom, hlavným županom turnianskej župy a majiteľom
panstva Topoľčianky.
Rodinný život: Gróf Karol bol
šiestym z deviatich detí grófa Jozefa Keglevich de Buzin a jeho
manželky grófky Terézie Thavonath von Thavon. Oženil sa s grófkou Katarínou Zichy (14.4.1752 –
?). Manželia mali spolu päť detí:
Františka (20.8.1777 Györ –
20.7.1811), Annu Lujzu Barbaru
(1778 – 13.3.1813), Jána Nepomuka (13.5.1786 Bratislava –
15.10.1856 Topoľčianky) a iné dve
dcéry, ktoré zrejme zomreli v útlom veku alebo v detstve.
Syn František sa spomína ako
cisársko-kráľovský komorník. V roku 1805 sa oženil s grófkou Alžbetou Esterházy de Galántha, mali
jedného syna Karola.
Dcéra Anna Lujza Barbara,
domácky nazývaná Babette, bo-

la nadanou klaviristkou a žiačkou
Ludwiga van Beethovena vo Viedni. Beethoven k nej prejavoval
náklonnosť a venoval jej významnú Sonátu pre klavír Es dur, opus
7 a niekoľko menších skladieb.
Babette sa v roku 1801 vydala za
knieža Inocenta d‘Erba Odescalchiho. Rod Odescalchi preslávil
pápež Inocent XI. Odescalchi (ten,
ktorý v roku 1686 schválil škapuliarske púte v Topoľčiankach)
a knieža Inocent bol vzdialeným
potomkom pápežovej sestry
Lukrécie. Manželstvo Babetty
a Inocenta bolo plodné, manželia
mali 8 detí.
Syn Ján Nepomuk je pre Topoľčianky najvýznamnejší člen
rodu a bude mu venovaný samostatný článok.
Život a dielo v Topoľčiankach: I keď sa gróf Karol aj vzhľadom na svoje funkcie v Topoľčiankach trvalo nezdržiaval, do ich
histórie sa výrazne zapísal stavbou nového farského kostola,
ktorý dal postaviť spolu so svojím
bratom, titulárnym biskupom –
elektom Žigmundom. Predchádzajúci gotický kostolík sv. Anny
stál v parku pred priečelím kaštieľa približne v priestore dnešného
rázcestia parkových chodníkov za
vstupnou bránou do parku. Nový
kostol bol postavený v barokovo-klasicistickom slohu podľa projektu rakúskeho architekta Melchiora Hefeleho. Stavba kostola
trvala 8 rokov. Začala sa v roku
1776, veža bola postavená v roku
1781 a celá stavba bola dokonče-

ná v roku 1784. Kostol bol posvätený v neznámy deň, preto sa jeho
posviacka slávi 26.10. (liturgický
dátum pre kostoly, ktorých deň
posviacky nie je známy). Zasvätený je sv. Kataríne Alexandrijskej,
panne a mučenici. Jej obraz namaľoval nemecký maliar Hubert
Alexander Maurer. Obraz, umiestnený na čelnej stene presbytéria,
zobrazuje oslávenie svätej Kataríny. Svätica, stojaca na vyvýšenom
mieste, gestami rúk naznačuje
naplnenie slov 24. žalmu v jej živote „Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste
posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté…“. Vrch Pánov
v žalme je posvätná hora Sinaj
a na tento vrch bolo podľa životopisnej legendy jej mŕtve telo prenesené anjelmi. Tu sa otvára aj
otázka dôvodu tohto patrocínia
pre nový kostol. Voľba pravdepodobne súvisela s manželstvom
grófa Karola, ktorý si v roku 1776
(predpokladaný dátum) bral za
manželku grófku Katarínu. Práve
rok 1776 je aj začiatkom výstavby
nového kostola. Svätá Katarína
ako patrónka mladomanželky
grófa Karola a zároveň profesijná
patrónka druhého zo zakladateľov kostola – titulárneho biskupa
Žigmunda (sv. Katarína je aj patrónkou teológov a učencov) sa
zdá byť prirodzeným vysvetlením
titulu pre nový topoľčiansky kostol.
Zo severnej strany prilieha ku
kostolu priestor, dnes známy ako
„horná sakristia“. Jej pôvodné vy-

Gróf Karol Keglevich de Buzin

užitie však bolo iné. Tento priestor
zrejme slúžil ako „panské oratórium“, kde sa mohli Keglevichovci
so sprievodom diskrétne zúčastniť omše. Navyše, v časoch, keď sa
omša slúžila „chrbtom k ľudu“, išlo
o privilegovaný priestor, lebo
z tohto miesta ako jediného v kostole bolo možné sledovať bohoslužbu priamo a z blízkosti cez
presklený otvor v stene. Pod kostolom vybudovali rodinnú hrobku so 45 miestami v stenách pre
rakvy rôznych veľkostí. Okrem
niektorých členov Karolovej rodiny sú tam pochované aj iné osoby.
Spolu je využitých 18 hrobových
miest.
Úmrtie: Gróf Karol zomrel 1.
januára 1804 vo Viedni. Pochovaný je v krypte kostola v Topoľčiankach v jednoduchom neoznačenom hrobe. V zadnej časti lode
kostola má umiestnený honosný
mramorový epitaf.
- Ing. Ivan Lukáč,
Historický klub, OZ Park Topoľčianky,
zdroj www.parktopolcianky.sk
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KULTÚRNE LETO 2015
Obec Topoľčianky a JMF ZOO v SR - stredisko Zámok
Vás srdečne pozývajú na KULTÚRNE LETO,
ktoré sa uskutoční na nádvorí Zámku Topoľčianky,
v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch DKS Topoľčianky
5. júl 2015 SLOVAK TANGO, slovenské populárne piesne 30. až 50. rokov 20. storočia
17.00 hod.

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA 2015

12. júl
17.00 hod.

TEAM REVIVAL MARTIN

19. júl
17.00 hod.

DH SKÝCOVANKA

26. júl
17.00 hod.

HS BLACK BAND

2. august
17.00 hod.

DH PODHRUŠOVAN

prvý slovenský revival skupiny
TEAM a Paľa Haberu

9. august
17.00 hod.
16. august
17.00 hod.

dychová hudba, Skýcov
hudobná skupina z Prievidze,
poznáte zo Šláger TV
dychová hudba z Topoľčianok

23. august
17.00 hod.
30. august
17.00 hod.

DUO SONET
poznáte zo Šláger TV

FSk TOPOĽNICA a hosť FSk ČARAČAN
folklórna skupina z Topoľčianok a Čaradíc

FS INOVEC a hosť FS z CHORVÁTSKA
folklórny súbor zo Zlatých Moraviec
a Chorvátska, mesto Čepin

ANDALUCIA
tanečný umelecký súbor v rytme „flamenco“

Navštíviť môžete Národopisné múzeum v Topoľčiankach každú nedeľu počas kultúrneho leta v čase od 15.00 do 17.00 hod.
V mesiacoch júl a august Vás srdečne pozývame na výstavu obrazov slovenského výtvarného umelca JOZEFA SRNU ml.
do priestorov DKS Topoľčianky počas pracovných dní v čase od 9.00 do 15.30 hod. a v nedeľu v čase od 15.00 do 17.00 hod.

Podujatie podporili:
PM MONT s.r.o.
Topoľčianky
Vladimír Laktiš

JZ-RENT
B R AT I S L AVA

FUN club, s.r.o.

Národopisné múzeum v Topoľčiankach

Výstava obrazov JOZEFA SRNU ml.
KULTÚRNE LETO TOPOĽČIANKY 2015
V mesiacoch júl a august Vás srdečne pozývame pozrieť si výstavu
obrazov slovenského výtvarného umelca JOZEFA SRNU ml. do
priestorov DKS Topoľčianky počas pracovných dní v čase od 9.00 do
15.30 hod. a v nedeľu v čase od 15.00 do 17.00 hod.
Jozef Srna ml. (1979) je absolventom Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave (2004) v Otvorenom ateliéri prof. Rudolfa Sikoru. Od
čias štúdií sa venuje výhradne olejomaľbe. Obrazy sú charakteristické
budovaním deja prostredníctvom svetla, kontrastom historickej atmosféry a aktuálneho spoločenského diania s akcentom na globálne témy
alebo lokálne problémy. Ide o hĺbavé alebo bizarné figurálne kompozície,ktorých dej je situovaný do súčasných ulíc a námestí, do nákupných centier, prístavov, do rozmanitých exteriérov alebo interiérov.

Keďže v programe KULTÚRNEHO LETA je aj možnosť navštíviť naše
NÁRODOPISNÉ MÚZEUM každú nedeľu v čase od 15:00 do 17:00 hodiny, ponúkame niekoľko informácií o vzniku a vývoji tejto kultúrno-historickej časti našej obce za obdobie r. 1984 – 2015 (31 rokov).
• 29. august 1984 – otvorená a občanom sprístupnená zbierka exponátov – počet 28
• 28. marec 1987 – ocenenie exponátov, v tom čase ich bolo už 150
kusov. Previedli ho: p. ŠTEVKO, riaditeľ Oblastného múzea v Nitre; p.
VYORAL, inšpektor kultúry, ONV Nitra a p. Dr. BERESECKÁ, riaditeľka
Poľnohospodárskeho múzea v Nitre
• 2. apríl 1998 – Dr. V. SEDLÁKOVÁ a Dr. Š. MRUŠKOVIČ – členovia
NÁRODOPISNÉHO ODBORU MS v MARTINE, ktorí našu zbierku vysoko hodnotili a „zaregistrovali“
• 24. november 2010 – SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM BRATISLAVA,
písomný oznam Obecnému úradu – starostovi Obce Topoľčianky,
JURAJOVI MESKOVI: „NÁRODOPISNÉ MÚZEUM V TOPOĽČIANKAH je
zaregistrované do evidencie zariadení, ktoré majú charakter múzejnej prezentácie pod reg. číslom ZMP/16/2010“ (podpis: PaedDr.
RASTISLAV PÚDELKA, generálny riaditeľ).
• k 1. júnu 2015 má miestne Národopisné múzeum, majetok Obce
Topoľčianky, 452 exponátov v hodnote 6.711,60 €. Všetky exponáty
sú „darom“ občanov, za ktoré im vyslovujem hlbokú vďaku.
- Anna Lukáčová a vedúca múzea
Kurátor výstavy:zakladateľka
Roman Popelár

Kultúrne leto Topoľčianky 2015
Juraj
Mesko
Juraj
Mesko
starosta obce

Námety nezriedka spája do surrealisticky vyznievajúcich celkov. Poukazuje pritom na spoločenské problémy, ale aj na vnútorný zápas zobrazovaných postáv. Žánrovo vychádza z historickej maľby netajac
obdiv k F. Goyovi, W. M. Turnerovi či C. D. Fridrichovi.
V krajinkách, ktoré zaznamenávajú najväčší ohlas, prechádza od
lyrických výjavov po expresívne. Súčasťou krajiny je od istého obdobia
osamelá postava v centre obrazu alebo na horizonte. V cykle najnovších malieb jednotlivca v krajine nahrádza väčšia skupina ľudí. Všetci smerujú ku svetlu kolotočov tzv. kolobehu dejín. Svetlo a kolotoče
metaforicky vytvárajú reťaz príbehov, ktoré zostávajú ukryté. V symbolike sa „melie budúcnosť“ - sú to obrazy plné nádeje.
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Pozvánka na prázdninový výlet detí

Deň detí očami štvrtákov

Vďaka podpore projektu „Spoznávajme krásy Slovenska“, zameraného na zmysluplné využitie voľného času detí počas letných prázdnin
a na podporenie športu a pohybu, formou organizovania výletu s možnosťou plávania a kúpania, pripravujeme a zároveň pozývame školopovinné deti MŠ a ZŠ (v sprievode svojich rodičov) na prázdninový výlet
na Termálne kúpalisko Vadaš do Štúrova, ktorý sa bude konať v utorok
14. júla 2015. Deti majú cestovné a vstupenky na kúpalisko zdarma,
dospelí si cestovné a vstupné hradia. Prihlásiť sa môžete v Obecnej knižnici v Topoľčiankach denne do 16.30 hod., prípadne sa informovať na
tel. čísle 037/630 12 63. Výlet sa uskutoční
aj v prípade nepriaznivého počasia. V takom prípade navštívime kryté termálne
kúpalisko vo Veľkom Mederi.
PROJEKT FINANČNE PODPORILI:

Kto toto číta, mal by si zaspomínať na Deň detí (najobľúbenejší deň
po narodeninách).
Tu v Topoľčiankach, v základnej škole, milé pani učiteľky pripravili
desať stanovíšť, ktoré boli vymyslené tak, aby sa tam každé dieťa zabavilo. Skoro všetky aktivity boli skupinové, takže sa nikto nenudil. Kto má
rád knižky a pekné príbehy, mohol ísť na stanovište Začiatky básnikov,
kde si mohol so svojou skupinou vytiahnuť lístok, na ktorom boli slová,
ktoré museli použiť vo svojom príbehu. Kto by mal radšej adrenalín,
mohol si skúsiť chôdzu po lane. No a kto má rád športy, pre toho tu bol
futbal, vybíjaná, aktovková štafeta, papierová vojna, prekážková formula a hod do jazierka. Nebol to skutočný hod do jazera – tenisovou loptičkou ste museli trafiť do niečoho ako deravé vedro (staré umývadlo
z hornej školy). Občerstvenie bolo tiež zabezpečené, na jedenie boli
výborné hot-dogy.
Pripravené boli aj oddychové aktivity, napríklad kreslenie, tanec so
stoličkami a šikovné ručičky. Na stanovišti Šikovné ručičky ste si mohli
vyrobiť všelijaké papierové výtvory zvané origami. Ešte bolo jedno stanovište, skoro som na to zabudla, bol to kvíz o Slovensku.
Podľa mňa najlepšie, čo tam bolo, bola beseda s pánom policajtom.
Povedal nám, na čo sa využívajú policajné psy, čo tie psy musia vedieť
a ako vyzerá naháňanie nejakého zločinca.
No čo myslíte? Pekný deň, veľmi zábavný, skoro by som si priala
zostať dieťaťom naveky. A čo vy?
Edita Gregorová, 4.A

Nezabudnuteľné zážitky žiakov našej školy
Exkurzia vo Viedni

Dňa 30.4. sa žiaci šiesteho až deviateho ročníka, ktorí študujú nemecký jazyk, vybrali na exkurziu do Viedne. Všetko to začalo v jedno
krásne štvrtkové ráno o 6:45 hod. Nastúpili sme do autobusu a vybrali
sa na našu výpravu . Cesta bola pomerne dlhá , ale nám ubehla veľmi
rýchlo. Našou prvou zastávkou bolo Námestie Márie Terézie, kde sme si
pozreli sochu práve tejto veľmi významnej a zároveň jedinej rakúsko-uhorskej panovníčky. Naša cesta pokračovala ďalej do Múzea prírodných dejín. V múzeu sme si popozerali rôzne prapodivné archeologické
nálezy, ale taktiež rôzne materiály , ktoré znázorňovali vývin našej Zeme
a človeka. Keď sme si prezreli väčšinu múzea, presunuli sme sa na zámok
Hofburg, kde sídli rakúsky prezident, rakúska národná knižnica a pokladnica, viaceré múzeá a kaplnky. Z tohto nádherného miesta sme sa
presunuli na jednu z najdrahších ulíc sveta. Je ňou Kertnerova ulica, kde
nájdeme najdrahšie módne obchody . Pár metrov od tejto „najluxusnejšej“ ulice sa nachádza asi najvýznamnejšia pamiatka celej Viedne – Dóm
sv. Štefana, inak nazývaný aj Stephansdom, ktorý sa nachádza na Námestí sv. Štefana. Práve na tomto námestí sme dostali od našich učiteľov
voľný rozchod po okolitých obchodoch, aby sme si vyskúšali aspoň
nejakú komunikáciu s nemeckyhovoriacimi obyvateľmi, a tak otestovali naše doteraz nabrané skúsenosti z hodín nemeckého jazyka. Po pár
minútach sme sa však opäť museli stretnúť, aby mohla naša exkurzia
pokračovať ďalej. Našou nasledujúcou zastávkou bolo námestie pred
Viedenskou radnicou. Tu sme opäť mali menšiu pauzu na oddych a občerstvenie. Občerstvili sme sa, a opäť sme sa dali do pohybu. Naším
nasledujúcim cieľom bola Viedenská univerzita. A konečne sme mohli
vyraziť k nášmu poslednému cieľu – Viedenskemu parlamentu. Obzreli
sme si ho však iba z diaľky, pretože ho práve uzatvárali kvôli oslavám
1. mája, takže aj táto posledná zastávka bola krátkodobá. Väčšina z nás
už aj tak mala toho vyše hlavy a tak sme sa celí vyčerpaní vrátili späť na
Námestie Márie Terézie, kde sme mali nastúpiť do autobusu. A konečne
prišiel čas nášho odchodu späť do rodných Topoľčianok .
Dávid Makáň, 9. ročník

XI. ročník ochutnávky vín
V dňoch 24.- 25.4.2015 sa konal v priestoroch DKS Topoľčianky
11. ročník ochutnávky vín. Návštevníci mali možnosť ochutnať 121
vzoriek vín, 78 bielych, 36 červených a 7 rossé. Vystavené vína pochádzali zo 14 miest a obcí, jedna vzorka dokonca zo Slovinska. Vína posudzovali 4 degustačné komisie pod vedením odborného garanta
p. Jozefa Valenta. Šampiónom bielych aj červených vín sa stal Ing. Ján
Helenin, (viď foto) v bielych vínach s odrodou Sauvignon, v červených
vínach s odrodou Alibernet. Za najväčšiu kolekciu vín bol ocenený
Ján Horváth z Topoľčianok. Vysokú kvalitu súťažných vzoriek dokazuje
aj to, že bolo udelených 17 zlatých, 50 strieborných a 36 bronzových
medailí.
za výbor ZO SZZ Topoľčianky, Ing. J. Hrdlovič

Venček

Po dlhom nacvičovaní, po dlhých hodinách potenia , bolesti a nepodarených krokov sa konečne uskutočnil Venček – slávnostné ukončenie tanečného kurzu pre žiakov ôsmeho ročníka. Dlho očakávaný
deň konečne nastal v nedeľu 17. mája a naše dni plné „utrpenia“ sa
skončili. Počas týchto náročných ale verím, že aj zábavných dní sme
mali možnosť po boku našich partnerov a učiteľov tanca – pána Bakaľára a pani Švábovej naučiť sa najkrajšie spoločenské tance akými sú
napr.: viedenský a anglický valčík, čardáš, polka, cha-cha a discofox. Od
tohto dňa môžeme s hrdosťou povedať, že už nikdy na zábave nebudeme len tak sedieť, ale vždy sa úspešne zapojíme do tanca. Samotný
večer, v kruhu našej rodiny a našich učiteľov, prebehol až veľmi rýchlo.
Na začiatku sme chceli, aby sme to už mali za sebou, no čím viac sa
blížil záver, tým viac sme mali chuť ostať na našom Venčeku dlhšie a dlhšie.
Dávid Makáň, 9. ročník
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