júl, číslo: 2/2011, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Pozvánka na Kultúrne leto
Pomaly, ale isto sa blížime
k ročnému obdobiu, ktoré majú
mnohí z nás najradšej. Leto je
obdobie, keď sa deti tešia na zaslúžené prázdniny a my dospelí
na plánované dovolenky, či už
v prostredí hôr, alebo vody, kde si
túžime oddýchnuť a načerpať
nové sily na prekonávanie každodenných problémov.
Letné mesiace v Topoľčiankach sú už od roku 2003 neodmysliteľne späté s organizáciou
tradičného Kultúrneho leta na
historickom nádvorí zámku.
Samozrejme nebude tomu
inak ani tento rok, keď Obecný
úrad Topoľčianky a JMF ZOO SR
stredisko Zámok Topoľčianky
spoluorganizujú Kultúrne leto
2011.
Jednotlivé podujatia sa uskutočnia každú júlovú a augustovú
nedeľu popoludní v priestoroch
historického nádvoria Zámku

Topoľčianky. Vstup bude tak, ako
aj po minulé roky zdarma.
Pracovníčky OcÚ Topoľčianky
– oddelenia kultúry v spolupráci
s členmi Komisie kultúry pri
Obecnom zastupiteľstve v Topoľčiankach pre Vás pripravili zaujímavý program vystúpení. Okrem
našich domácich folklórnych
a dychových súborov dostanú
priestor interpreti, ktorí na
Kultúrnom lete v Topoľčiankach
ešte neúčinkovali, ako napr. legenda československej i slovenskej populárnej hudby Pavol
Hammel, ale tiež súbory, ktoré
Vás v minulých ročníkoch upútali svojimi vystúpeniami.
Verím, že počasie nám bude
priaznivo naklonené a nebudeme musieť využiť náhradnú alternatívu priestorov a to veľkú sálu
DKS v Topoľčiankach.
Na záver chcem využiť tento
priestor a srdečne sa poďakovať

Opäť uvidíme Mariachi Sin Fronteras.

Foto: Ing. Miloslav Brandt

všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli Kultúrne leto
2011 pre Vás pripraviť.
Som presvedčený, že svojou
hojnou účasťou podporíte jednotlivé súbory a interpretov a Váš
potlesk bude pre nich tou najväčšou odmenou.

Prajem Vám všetkým príjemné nedeľné popoludnia strávené
na nádvorí Zámku a tiež hlboké
umelecké zážitky.
Juraj Mesko
starosta obce

Svätá Mária, Kráľovná každého nového dňa
Bolo to, myslím, krátko po
Nežnej revolúcii, keď sme ešte
ako stredoškolskí študenti na
kňazských primíciách v jednej z
dedín na Pohroní spolu s mládežníckym spevokolom slovami piesne Svätá Mária, Kráľovná každého nového dňa vyprevádzali na
kňazskú životnú cestu nového
mladého služobníka oltára.
Spomínam si ešte na záverečné
slová piesne, ktoré naberali hĺbku
modlitby a do dojímavého záverečného obradu kňazských primícií vnášali radostný rozmer
neba: „Sprevádzaj jasnou cestou
až do nebeských brán.“

Drahí čitatelia, drahí farníci,
prihováram sa Vám v jubilejnom
325. roku pútí v Topoľčiankach.
Takéto jubileum má svoju veľkú
výpovednú hodnotu a ukrýva
cenné posolstvo. Každá púť v
Topoľčiankach je stretnutím sa s
Pannou Máriou a je potvrdením,
že Ona je Kráľovnou v živote každého pútnika. Potom... sa už netreba báť, lebo Ona dokáže sprevádzať každého jasnou cestou až
k Bohu do neba.
V našich milých Topoľčiankach
sa Panna Mária Škapuliarska rok
čo rok pre mnohých pútnikov stáva nenahraditeľnou Učiteľkou
Autor fotografií: Pavol Čepček BEST FOTO

toho, kto je Eucharistia, čo je
Cirkev, čo je to svätosť atď. Svätý
Otec Pápež Benedikt XVI. vidí v
znovuobjavení prenikania Márie
a Cirkvi, personality Cirkvi v Márii
a univerzality mariánskeho prvku
v Cirkvi, jeden z najdôležitejších
objavov 20. storočia v teológii
(porov. RATZINGER, J. Boh a svet
Viera a život dnes: Rozhovor
s Petrom Seewaldom. Trnava:
Spolok svätého Vojtecha, 2005.
s. 287).
Mám radosť z toho, že nám
bolo dopriate dožiť sa spoločne

tohto pútnického jubilea, dočkať
sa nových mariánskych inšpirácií
do duchovného života, a osobitne sa teším z toho, že máme česť
pri Panne Márii rásť v obľube u
Boha i u ľudí (porov. Lk 2, 52).
Toto všetko považujem za významný prejav Božej milosti pre
každého z nás. Sme tu totiž akoby doma u Panny Márie a tá vie
sprevádzať jasnou cestou až do
nebeských brán.
Anton Ižold
administrátor farnosti
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„ ASPEKTY
MARIÁNSKEJ ÚCTY “

bola ústredná myšlienka vedeckej konferencie, ktorú usporiadala Rímskokatolícka cyrilometodská fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave a Rímskokatolícka farnosť Topoľčianky.

de vydaný Zborník. Nasledovala
diskusia k prednáškam a zakončenie vedeckej konferencie.
V záverečnej diskusii vystúpili: PaedDr. Helena Gabčová, profesorka latinského jazyka. V prí-

ľahlom cintoríne až do roku
1779, teda 93 rokov.
Posledných 232 rokov sa konala čiastočne v kaštieľskej kaplnke, ale hlavne v kostole SV.
KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ
(ktorý
dal
postaviť
rod
Keglevichovcov) a v priľahlých
priestoroch. Tohto roku – v roku
2011 si uctíme MATIČKU 325.
krát.

Prameň: Štefan Čepček –
TOPOĽČIANKY, vydal MNV
Topoľčianky v roku 1983.
Uvedený program bol doplnený primeraným kultúrnym hudobno-speváckym vystúpením.
Na záver vedeckej konferencie sa
celá prítomná spoločnosť pomodlila: RADUJ SA NEBIES
KRÁĽOVNÁ ...
- Anna Lukáčová -

Z Litoměříc plní dojmov
a krásnych zážitkov...
Autor fotografie: Pavol Čepček BEST FOTO

Konferencia sa konala 24.
mája 2011 v historických priestoroch Zámku v Topoľčiankach.
Na konferencii prehovorili
nasledovné významné osobnosti:
J. E. prof. ThDr. Viliam Judák,
PhD.: Pútnické miesta na Slovensku, ThDr. Štefan Vallo, PhD.:
Mariánska úcta a liturgia, Doc.
ThDr. Marian Šuráb, PhD.:
Mariánske
homílie,
ICLic.
František Šútor: Mariánska úcta
a Kódex kánonického práva
1983, ThLic. Anton Ižold:
Niektoré typické aspekty mariológie Jozefa Ratzingera, ThLic.
Ivan Špánik: Ján Pavol II. a Matka
milosrdenstva
K uvedeným prednáškam bu-

spevku hovorila o histórii
Mariánskej púte v Topoľčiankach.
Prameň – brožúrka TOPOĽČIANKY, vydal Rímskokatolícky
farský úrad – jún 1991, júl 1996.
Prom. ped. Anna Lukáčová:
Pohľad na Topoľčianky v časoch
vzniku a trvania PÚTE K ŠKAPULIARSKEJ PANNE MÁRII.
Po stránke politickej (turecká
okupácia); vlastníckej (rod Rákocziovcov 1614 – 1708); náboženskej (silná rekatolizácia pod
vedením JEZUITOV z Levíc). Púť
sa konala prvýkrát v roku 1686 v
priestoroch kaplnky v kaštieli
a v kostolíku sv. Anny (dali postaviť páni z Topoľčianok) pred priečelím dnešného kaštieľa a v pri-

Vo štvrtok podvečer 12.mája
2011 sme viacerí nasadali do
mikrobusu a odchádzali do
Litoměříc v očakávaní nepoznaného. Na pozvanie našich českých priateľov a kolegov – fotografov sme si išli splniť svoje
ďalšie predsavzatie - prezentovať svoju fotografickú tvorbu aj
mimo hraníc Slovenska. Minulý
rok nás dvaja z nich, Petr Hermann a Karel Pech, poctili účasťou na našej výstave v Topoľčiankach, čím jej dali cenný
medzinárodný punc.
Teraz nás čakala výnimočná
možnosť samostatnej výstavy,
ktorú nám naši českí priatelia
zabezpečili a veľmi obetavo pomohli pripraviť v priestoroch
Divadla Karla Hynka Máchy
v družobných Litoměřiciach.
Po spoločnom nainštalovaní
fotografií sme sa spolu tešili na
vernisáž. Pred ňou sme si odskočili pozrieť mesto zhora, z veže
gotického domu „Kalich“,
v ktorom v súčasnosti sídli mestský úrad a informačné stredisko.
Vernisáž našej výstavy s názvom
Príroda a krajina bola naozaj nezabudnuteľná. V piatok 13. mája o sedemnástej hodine, v čase
keď česká reprezentácia bojovala na hokejových majstrovstvách
sveta o postup do finále, bol výstavný priestor plný návštevníkov. To sme veru nečakali.
Atmosféra bola naozaj vynikajúca. Hrala živá muzika, zaujal
sympatický príhovor starostu
Litoměříc pána Ladislava Chlupáča, po ktorom nasledovali príhovory Petra Hermanna a Ing.
Radimíra Siklienku. Celá akcia sa
niesla v duchu priateľských rozhovorov s návštevníkmi našej
výstavy. Vernisáž končila spontánnym spevom českých a slovenských ľudových piesní, tentokrát už bez hudobného sprievodu. Ešte v ten večer
nasledovalo pozvanie na večeru
pre všetkých účastníkov pobytu
do štýlovej vinárne „Radniční
sklípek“ od pána starostu a jeho
manželky. Aby nám čo najlepšie
chutili špeciality „ sklípku“, pred
jedlom nás majiteľ reštaurácie
osobne previedol takmer 400 m

dlhými chladnými podzemnými
priestormi. Večera mala priam
rodinný charakter. Aj takto na
diaľku pánovi starostovi ešte raz
ďakujeme. Zvyšok celého pobytu bol tiež veľmi zaujímavý.
Atmosféru a svoje čaro malo aj
ubytovanie v hosteli sv. Štepána
v Diecéznom dome kardinála
Trochty .
V sobotu nás čakal výlet po
kopcoch Českého stredohoria
s výstupom na najvyšší vrch
Milešovku, návšteva ďalšej fotografickej výstavy vo Vlastislave a
obed v Kocourove. Večer bol
v znamení fotenia atraktívnych
nočných Litoměříc. V nedeľu sa
s nami rozlúčil náš verný hostiteľ
Petr Hermann s manželkou. Za
vzornú starostlivosť počas celého pobytu im patrí veľká vďaka.
Nedeľná návšteva Prahy bola
zlatým klincom programu. Tu
jednoznačne patrí vďaka Cyrilovi
Šabovi, ktorý ako znalec nielen
Litoměříc ale aj Prahy, nás povodil po najznámejších a aj najkrajších miestach Stovežatej.
Cesta domov sa niesla vo
veľmi veselom a družnom duchu. Vďaka patrí aj predsedovi
fotoklubu, že túto akciu naplánoval a dotiahol nás do družobného mesta. Patrí mu vďaka aj
za bezpečnú jazdu. Málokedy sa
stáva, aby na podobných akciách boli všetci spokojní. Na tejto
tak určite bolo.
Prezentácia
fotoklubu
FoTOP Topoľčianky sa v našom
družobnom meste určite stretla
s priaznivým ohlasom. Svedčí
o tom aj reportáž uverejnená už
na druhý deň po vernisáži na titulnej strane sobotňajšieho vydania regionálnych litoměřických novín. Výstava bola prezentovaná aj v Českom rozhlase
a miestnej televíznej stanici. Sme
veľmi radi, že družba medzi
Topoľčiankami a Litoměřicami
pokračuje aj takouto výmenou
fotografických aktivít. Dúfame,
že táto akcia nebola posledná.
Výstava bude po dvoch mesiacoch premiestnená na ďalšie
dva mesiace do galérie litoměřickej nemocnice.
- Marián Mokráň-

Púť v Topoľčiankach
Zo spomienok 103-ročnej Márie Laktišovej
Nakoľko v tomto roku sa koná 325. výročie púte ku
Karmelskej Panne Márii, spomínam si na mnohé slávne púte, na
ktorých som bola účastná cez tie
dlhé roky života, ktoré mi
Dobrotivý Stvoriteľ uštedril aj na
príhovor Nebeskej Matky, keďže
som od svojej mladosti bola členkou bratstva sv. Škapuliara a dennodenne som ju vzývala vo svojich modlitbách. Vyrastala som
v gazdovskej roľníckej rodine, hlboko nábožnej. Vstávali sme
s modlitbou na perách a takisto
po celodennej práci sme sa
s modlitbou ukladali na spánok.
Bolo len prirodzené, že všetky
cirkevné sviatky a ich osobitné

čaro sme prežívali veľmi intenzívne v celej rodine a horlivo. Bolo
len samozrejmé, že na výročnú
púť sme sa, najmä my deti, veľmi
tešili a s radosťou ju veľmi očakávali. Hoci táto udalosť bola vždy
uprostred žatevných prác, ale
s Božou pomocou sme aj popri
tej všetkej lopote oslávili túto
vzácnu udalosť. Ja som bývala
neďaleko nášho kostola a preto
už ako vyrastajúca dievčina som
vybehla hore humnami ku kostolu. Začula som vyzváňať naše zvony, ktoré vítali svojím hlaholom
prichádzajúce procesie /v tom čase bolo jednoduché uhádnuť,
ktorá procesia odkiaľ prichádza,
pretože všetci mali kroje, ktoré

v tých časoch nosil celý pospolitý
ľud/. Neskôr, keď som povyrástla,
nosievala som s ostatnými dievčatami sochu Panny Márie alebo
zástavu. Oblečené sme boli v bielom. Robili sme poklonu a touto
poklonou sa aj celá slávnosť púte
končila.
Keďže som vyrastala aj v muzikantskej rodine, môj otec hral
v dychovke, taktiež starý otec,
Libor Ondriáš, ktorý hral aj na
výročnej púti v roku 1886. Vtedy
to bolo 200. výročie založenia
púte v Topoľčiankach. Spomínal,
že vtedy dievčence prvýkrát robili poklonu v bielom oblečení pred
oltárom pod lipou pri kostole.
Teraz nás čaká 325. jubileum, ale
ja si veľmi dobre pamätám na
250. výročie našej púte. Mala
som vtedy 28 rokov. Celá ulica
bola vyzdobená a pútnikov vítali
vejúce vatikánske žlto-biele zá-

„Ku Márii, ku milej Matičke...“

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD
V TOPOĽČIANKACH
POZÝVA BOŽIE DETI
NA TOHTOROČNÚ
JUBILEJNÚ 325. ŠKAPULIARSKU PÚŤ
13. – 17. JÚLA 2011

P R O G R A M:
TRÍDUUM PRED PÚŤOU
(trojdňová duchovná príprava)
Streda 13. júla 2011:
18.00 hod. - Sv. omša - „Archa zmluvy“
(Mons. ICDr. Tibor Hajdu, PhD.)
Štvrtok 14. júla 2011:
18.00 hod. - Sv. omša - „Brána do neba“
(Mons. ThLic. Marián Gavenda)
po sv. omši stretnutie a diskusia s Mons. Gavendom
v Dome kultúry Topoľčianky
Piatok 15. júla 2011:
18.00 hod. - Sv. omša - „Hviezda ranná“
(Mons. Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.)
SOBOTA 16. júla 2011:
Od 15.00 hod. - Sviatosť zmierenia
15.00 hod. - Sv. omša za nové kňazské a rehoľné
povolania (Mons. Mgr. Daniel Ižold)
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 pod vedením seminaristov
- Sv. omša pre maďarských pútnikov v kostole
(Mgr. Rudolf Galgóczi)
19.00 hod. - Prijatie do Škapuliara
(pri kríži pod lipou)
20.00 hod. - Koncelebrovaná sv. omša na Kalvárii
hlavný celebrant J. Exc. Mons. Dominik Tóth

Po sv. omši: - sviečková procesia do zámku, litánie v
zámku, slávnostné eucharistické požehnanie z balkóna
zámku, mládežnícky program na Kalvárii
24.00 hod. - Sv. omša pre mladých na Kalvárii
(Mgr. Pavol Hudák)
do 3.00 hod. – Eucharistická adorácia v kostole
NEDEĽA 17. júla 2011:
5.00 hod. - Sv. omša pre slovenských pútnikov
v kaplnke zámku
6.00 hod. - Sv. omša pre maďarských pútnikov
v kaplnke zámku (Mgr. Igor Písečný)
7.00 hod. - Sv. omša pre slovenských pútnikov v kostole
(ThLic. Daniel Dian)
8.30 hod. - Slávnostná sv. omša pre maďarských
pútnikov v kostole (ThDr. Attila Józsa, PhD.)
8.30 hod. - Prijatie do Škapuliara
(pri kríži pod lipou)
10.15 hod. - Slávnostná koncelebrovaná sv. omša na
Kalvárii: J. Exc. Mons. Viliam Judák, nitriansky
sídelný biskup (v priamom prenose v STV)
16.00 hod. - Hodinky ku Škapuliarskej P. Márii
(v kostole)
Všetkých pútnikov s radosťou pozývame!
RKFÚ Topoľčianky
MLÁDEŽ:
Karmelfest – pútnické stretnutie mládeže
v Topoľčiankach od 15.-17. júla 2011, viac info
a prihláška na: www.karmelfest.sk
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Fotografia rodiny Jána a Kataríny
Šabových z roku 1915 , p. Laktišová
Mária vľavo dole ako sedemročná.

stavy na strechách rodinných domov. V zámockej kaplnke sa vtedy pred oslavou konala deväťdňová pobožnosť a v púťovú
sobotu išla veľká procesia z kostola do zámku so zástavami,
s hudbou a samozrejme so sochami Matičky Karmelskej, ktoré
niesli dievčatá v bielom. Zámocké
nádvorie bolo takmer preplnené
pútnikmi. Nebohý pán farár
Jakabovič mal príhovor a pri vítaní pútnikov sa rozplakal, keď videl to množstvo ľudí. Tiež si spomínam na púte počas druhej
svetovej vojny. Nielen u nás, ale
aj v okolitých dedinách boli rozvešané plagáty vyzývajúce na
hojnú účasť na púti, aby sa ľudia
modlili za pokoj. Tiež si pamätám, že v roku 1944, keď prišla
procesia do kaštieľa, vyhlásili poplach, ktorý trval celú jednu hodinu a po odvolaní pobožnosť
pokračovala. 300. jubileum bolo
skromné. Svätý otec poslal z Ríma
pozdrav so žehnajúcim obrazom.
Takže mnohé spomienky mi víria
v hlave za tie roky. Členkou sv.
Škapuliara som od mladosti
a každý deň sa ukladám na odpočinok s modlitbou: „Ó, Mária,
ozdoba
karmelskej
rehole,
ochráň ma svätým škapuliarom
od upadnutia do zlého, za živa
ochráň ma od každej úzkosti, po
smrti doveď ma do večnej radosti. Amen.“
- zo spomienok zapísal
František Beňuš –
Rok k roku pozvoľna sa
radí, do stránok života zas
nové riadky píše. Na počesť
toho, kto dnes sviatok slávi,
zdvihnú sa k prípitku čaše!
V máji sa dožila významného
životného jubilea 103 rokov
naša spoluobčianka pani
Mária Laktišová z Hlavnej
ulice. Do ďalších rokov života jej v mene spoluobčanov
želáme veľa zdravia, šťastia,
Božieho požehnania a radosti zo svojich najbližších.
- Redakčná rada
Našich Topoľčianok -
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MDD v našej škôlke
Medzinárodný deň detí je
sviatok detí, ktorý sa oslavuje v
mnohých krajinách sveta. U nás
na Slovensku sa oslavuje od roku
1952.
Myšlienka
Medzinárodného dňa detí vznikla na
Svetovej konferencii pre blaho
detí (World Conference for the
Wellbeing of Children) v Ženeve
vo Švajčiarsku v roku 1925. Na
tejto konferencii zástupcovia 54
krajín schválili deklaráciu, ktorá
sa zaoberala chudobou, detskou
prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom
svete. Nie je úplne jasné, prečo
práve 1. jún bol vybraný ako
MDD. Avšak tento dátum je na
svete najobľúbenejší, oslavuje sa
v mnohých krajinách. Všetci vieme, že dnešné deti u nás majú
skutočne všetko. Hračiek ale aj
sladkostí je počas celého roka
viac ako dosť. Čo im teda darovať? My sme chceli našim deťom
darovať zážitok - výlet a hlavne
sme sa rozhodli počúvať ich túžby

a priania. Týždeň detskej radosti
sme naplánovali a naozaj sa podaril k spokojnosti nás všetkých.
V pondelok si deti vytvorili pojmovú mapu, do ktorej si vložili
svoje obľúbené činnosti a hračky.
V utorok sme navštívili dominanty našej obce a v parku sme podľa mapy hľadali poklad, ktorý sa
nám skoro nepodarilo nájsť. 1.
jún patril divadielku Elá - Hop
a predstaveniu Pipi dlhá pančucha. Vďaka patrí Obecnému úradu v Topoľčiankach za zorganizovanie tohto pekného podujatia.
Vo štvrtok sme si zacvičili na našej
„Detskej olympiáde“. I keď ocenenia boli len papierové, deti mali veľkú radosť. Posledný deň
v týždni patril výtvarnému umeniu, tancu ale aj zábave... Človek
nemiluje deti pretože sú to deti,
ale zamiluje si ich skrz náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove. (Gabriel García Márquez.)
Bc. Zuzana Siklienková
učiteľka MŠ na ul. SNP

Zo života hornej škôlky
Stalo sa už milou tradíciou, že
začiatkom mesiaca jún v materskej škole na Cintorínskej ul. pripravujeme dni detských radostí.
Celý týždeň sa nesie v znamení
hier, súťaží a dobrodružstiev.
Prvý deň si deti zmerali sily
v rôznych športových súťažiach.
V utorok sme sa vybrali na štadión, kde deti absolvovali jazdu na
hasičskom a policajnom aute.
V stredu obecný úrad zorganizoval obľúbené predstavenie „ELÁ
-HOP“. Vo štvrtok si deti vyskúšali svoje orientačné schopnosti:
podľa mapy hľadali v parku vytúžený poklad. Posledný deň sme

Povesť večne živá

sa boli pozrieť na koníky, ktoré
nás aj povozili. Deti zažili nezabudnuteľné dni plné radosti
a prekvapení, na ktoré budú ešte
dlho spomínať. Touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na spestrení detskej
radosti (COOP Jednota, OcÚ
Topoľčianky, DHZ Topoľčianky,
Polícia Zl. Moravce, Národný
žrebčín Topoľčianky). Profil materskej školy vrátane bohatej fotodokumentácie sa nachádza na
našej novej internetovej stránke:
www.mstopolcianky.edupage.org.
Adriana Fialová
riaditeľka MŠ, Cintorínska ul.

Jednou z hlavných úloh Matice slovenskej je zapájať mládež do
kultúrno-tvorivého procesu a pestovať v nej národné a mravné hodnoty. V nadväznosti na toto poslanie prišiel náš MO MS v tomto roku
s myšlienkou uskutočnenia literárnej súťaže, v ktorej by sme dali
priestor mladým autorom, aby si našli cestu k tradičnému literárnemu
žánru, akým je bezpochyby povesť. V mesiacoch marec a apríl sme
školám v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja rozposlali
propozície novovyhlásenej súťaže „ Povesť večne živá“ a čakali sme,
akú odozvu si medzi školami a ich žiakmi nájde. Boli sme milo prekvapení, keď sa nám k termínu uzávierky vrátilo až 52 zaujímavých
a pútavých súťažných povestí, ktoré sa tematicky viazali k miestam
blízkym autorom, čo bolo jednou z podmienok tohto ročníka súťaže.
Odborná porota nemala ľahkú úlohu, keď mala určiť víťazné práce,
o to viac nás teší, že premiérový ročník súťaže „Povesť večne živá“
vyhral žiak domácej základnej školy Filip Škula s povesťou O Suchom
potoku, na druhom mieste skončila Zuzana Orolínová a na treťom
Monika Mrázová. Porotu však svojimi zaujímavými dielkami zaujali aj
Veronika Valchoňová a Lukáš Šútor, ktorí dostali špeciálnu cenu MO
MS Topoľčianky. Všetky ocenené povesti boli odmenené hodnotnými
knižnými cenami, na ktoré finančne prispel zo svojich zdrojov
Nitriansky samosprávny kraj, za čo mu patrí vďaka . Nás – organizátorov teší záujem o túto súťaž a dúfame, že sme vhodne vyplnili
priestor, ktorý v už jestvujúcom systéme súťaží bol a takto o rok budeme poznať mená víťazov ďalšieho ročníka súťaže Povesť večne živá.
Mgr. Štefan Klečka
predseda MO MS Topoľčianky

Účastníci športovej olympiády

FOTO: Jana Matejová

Fotografická výstava
Príroda a krajina
V Zámku v Topoľčiankach sa dňa 29. apríla 2011 uskutočnilo otvorenie II. ročníka medzinárodnej fotografickej výstavy Príroda a krajina
fotoklubu FoTOP Topoľčianky spolu s fotografmi Slovenského klubu
fotografov prírody a s víťaznými fotografiami z medzinárodnej fotografickej súťaže International Federation of Wildlife Photography
2010. Výstavu slávnostne otvoril a privítal všetkých návštevníkov výstavy Mgr. Michal Sládek. Vernisáže sa zúčastnili aj vzácni hostia,
husľový virtuóz Peter Michalica s manželkou Irenou Michalicovou,
zástupcovia z KOS v Nitre Mgr. Jana Ondrušková a Mgr. Zdenka
Smrečková, vedúci Katedry ekológie a environmentalistiky UKF Nitra
– Prof. RNDr. Juraj Hreško PhD., predseda komisie značenia ÚR KST
Doc. Ing. Arnošt Guldan CSc., riaditeľ vydavateľstva Dajama RNDr.
Daniel Kollár CSc., autori knižnej publikácie Živočíchy RNDr. Stanislav
Harvančík a Ing. Radimír Siklienka PhD., ako aj recenzenti publikácie
RNDr. Anton Krištín DrSc. a Doc. Ing. Peter Urban, PhD., vnuk zakladateľa časopisu Krásy Slovenska Pavol Stach z Canady, zástupca
Občianskeho združenia INVENIO Ing. Cyril Šabo a ďalší hostia. V kupolovej sále Zámku bola uvedená do života knižná publikácia Živočíchy
od autorov Stanislava Harvančíka a Radimíra Siklienku z vydavateľstva
Dajama, ktorú slávnostne pokrstil husľový virtuóz Peter Michalica.
Súčasťou výstavy bola aj vernisáž putovnej výstavy 90 rokov časopisu
Krás Slovenska, ktorú pripravila redakcia časopisu Krásy Slovenska
spolu so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v
Liptovskom Mikuláši, ako aj Klubom slovenských turistov. Ku kultúrnemu programu výstavy patril koncert svetového huslistu Petra
Michalicu v klavírnom doprovode jeho manželky. Medzinárodnú výstavu FoTOP podporil Obecný úrad Topoľčianky, vydavateľstvo Dajama,
Krajské osvetové stredisko v Nitre, Hotel Zámok Topoľčianky, Občianske
združenie INVENIO, Slovenský klub fotografov prírody, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie a mediálny partner fotoportál
e-photo. Neopakovateľný fotografický víkend v Topoľčiankach pokračoval v sobotu 30. apríla 2011 workshopom so šéfredaktorom fotoportálu e-photo Karolom Srncom pod názvom Katalogizácia a editácia fotografií v Adobe Lightroom 3. Výstava bola otvorená do konca
mesiaca máj 2011. Práce členov FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky spolu
s autorskou výstavou člena FoTOP Pavla Čepčeka si budete môcť
v priestoroch bývalej vinárne v Zámku v Topoľčiankach prezrieť počas
trvania akcií Kultúrneho leta 2011.
Autor textu a fotografie: Anton Kaiser

Knižku živočíchy pokrstil za prítomnosti autorov a riaditeľa vydavateľstva
Dajama husľový virtuóz Peter Michalica
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KULTÚRNE LETO 2011
Obec Topoľčianky
JMF ZOO v SR - stredisko Zámok
Vás srdečne pozývajú na KULTÚRNE LETO,
ktoré sa uskutoční na nádvorí Zámku Topoľčianky

3. júl 2011 17.00 hod. MDO TOPOĽANČEK Otvorenie KULTÚRNEHO LETA 2011
10. 7 2011 PAVOL HAMMEL a JURAJ BURIAN
17.00 hod. legendy slovenskej populárnej hudby

7. 8 2011
17.00 hod.

ALTERNATIV MUSIC FEST
Pacora trio a Stano Palúch, Peter
Uličný, Achra Sitra a Boboš Procházka

17. 7 2011 BOJNICKÁ KAPELA
17.00 hod. dychová hudba z Bojníc

14. 8 2011
17.00 hod.

INOVEC
folklórny súbor Zlaté Moravce

24. 7 2011 MARIACHI SIN FRONTERAS
17.00 hod. tradičné mexické piesne

21. 8 2011
17.00 hod.

FS MILIS PIZZINNU
folklórny súbor zo Sardínie z Talianska

31. 7 2011 SLOVAK TANGO
17.00 hod. slovenské melódie
30. – 50. rokov 20. storočia

28. 8 2011
17.00 hod.

FS TOPOĽNICA a DH PODHRUŠOVAN
Topoľčianky

Navštíviť môžete Národopisné múzeum v Topoľčiankach každú nedeľu počas kultúrneho leta v čase od 15.00 do 17.00 hod.
Počas trvania podujatí Kultúrneho leta 2011 bude v priestoroch bývalej vinárne v Zámku v Topoľčiankach sprístupnená fotografická výstava
FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky spolu s autorskou výstavou člena fotoklubu Pavla Čepčeka a výstava obrazov pod názvom
„ S paletou po Slovensku“ od maliarky MARGITY BÚRYOVEJ v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. Vstup cez historické apartmány.

Podujatie podporili:

B R AT I S L AVA

„Les ukrytý v knihe“
Rok 2011 bol vyhlásený OSN
za Medzinárodný rok lesov
s hlavným sloganom „Lesy pre
ľudí“. O programe, ktorý pri tejto
príležitosti pripravilo Národné
lesnícke centrum vo Zvolene,
resp. Lesy SR š.p., sa môžete podrobnejšie dozvedieť na internetovej stránke www.roklesov.sk.
Jednou z mnohých akcií je aj
akcia Les ukrytý v knihe, pre školy a knižnice zo Slovenska, s možnosťou výhry kancelárskeho papiera resp. pobytov na chatách
na Slovensku. Do tohto projektu
sa zapojila aj ZŠ Topoľčianky
a
Obecná
knižnica
v Topoľčiankach. Stretnutie sa
konalo 16.mája dopoludnia
v knižnici . Pracovníci odštepného závodu v Topoľčiankach, lesní
pedagógovia, František Zbonka
a Štefan Nyulassy prostredníc-

tvom kníh chceli upriamiť pozornosť detí zo 4. A triedy na význam
lesa a lesníctva pre spoločnosť,
na formovanie kladných postojov
k prírode a aj na potrebu samotného čítania. Prebehlo niekoľko

Milé deti
Každý pondelok počas prázdninových mesiacov Vás
pozývame stráviť popoludnie v čase od 13:00 do 16:00
hodiny v kruhu svojich kamarátov v obecnej knižnici,
kde budú pre Vás pripravené rôzne zábavné, vedomostné a spoločenské hry alebo súťaže a tvorivé dielne
s množstvom zaujímavého materiálu a techník na vytvorenie vlastnoručne vyrobených darčekov a ozdôbok. Vytvárať budeme závesné dekoratívne predmety
z farebných kartónových a vlnitých papierov, korálikové šperky a šperkovničky, maľovanie na sklo, obrázky
vytvorené servítkovou technikou, tričká zdobené batikovaním a mnoho iných milých drobností podľa Vášho
záujmu. Srdečne Vás pozývame už v pondelok 4. júla
2011 o 13:00 hod. do Obecnej knižnice v Topoľčiankach
a tešíme sa na stretnutie s Vami!
Podujatie finančne podporili Obec Topoľčianky a NSK

interaktívnych hier, čítanie z knihy a deti dostali za úlohu vytvoriť
„knihu“ z vlastných príbehov
o lese. Táto pôjde do súťaže o
„Naj lesnú knihu“.
Ing. Štefan Nyulassy

Svet rozprávok
S knihou sa stretávame od malička. Najprv sú to obrázkové leporelá,
neskôr krátke príbehy. Nevieme ešte
čítať, tak nám pomôžu rodičia, starší
súrodenci, alebo niekto, kto už čítať
vie. Malé deti majú obdivuhodnú pamäť, takže celé knižočky vedia naspamäť. Neskôr nám svet kníh približujú
rodičia čítaním rozprávok na dobrú
noc.
Až naraz prichádza chvíľa, keď
spoznáme písmenká a môžeme sami
objavovať nádherný svet kníh.
Spoznávame, že rozprávky, ktoré sú
v knihách ukryté, sú vzácne dedičstvo. Sú to múdre príbehy z ktorých
môžeme často čerpať ponaučenia aj
v dospelosti. Vo štvrtok 26. mája
2011 v DKS Topoľčianky nám svet
rozprávok opäť pripomenuli súťažiaci

IDÚ HRAŤ

Dňa 14. mája 2011 v Dome
kultúry a služieb v Topoľčiankach
sa pod týmto názvom konala
krajská súťažná prehliadka tvorivých choreografií.
Táto
prehliadka
vytvára
priestor pre prezentáciu aktívnej
tvorby choreografov, ktorej cieľom je uchovávanie, rozvíjanie a
šírenie ľudovej kultúry Slovenska.
Krajského kola súťaže sa z
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja zúčastnilo 5 folklórnych súborov FS Furmani z Nitry, FS
Ponitran z Nitry, FS Zobor z Nitry,
FS Inovec zo Zlatých Moraviec, FS
Garam Menti Néptánc Egyűtes
z Levíc.
Kolektívy vystúpili so 4 choreografiami veľkej formy a jednou
komornou choreografiou. V
programoch súborov boli spracované viaceré tanečné oblasti
Slovenska – Podzoborie, Ponitrie
a Tekov z územia Nitrianskeho
samosprávneho kraja a Gemer.
Odborná porota pracovala v zložení Doc. Ján Blaho – predseda
poroty, a ďalší členovia Mgr. art.
Agáta Krausová, Mgr. art. Pavel
Bútor, Ing. Marián Veselský a Ing.
Marián Járek.
Po súťažnej prehliadke porota hodnotila všetky súťažné choreografie s ich tvorcami. Posúdila
umeleckú kvalitu choreografického materiálu, súlad tanca
s hudbou, vhodnosť výberu a
spracovania hudobného materiálu, mieru autentickosti a štylizácie, tanečné prevedenie, tanečný
a hudobný prejav. Členovia poroty odporučili choreografom, ako
odstrániť nedostatky a upozornili na skutočnosti, ktorým sa treba
v budúcnosti vyhýbať. Na celoslovenskú prehliadku odporučila
porota FS Furmani s choreografiou veľkej formy – „Slovenčina
a frišká“ a FS Ponitran s komornou choreografiou – „Čardáše
z Bádic“.
- KOS Nitra 5. ročníkov základných škôl okresu
Zlaté Moravce. V umeleckom prednese slovenskej ľudovej rozprávky s
názvom “ Rozpoviem Ti rozprávku “,
ktorá bola v tomto roku na počesť
Pavla Dobšinského usporiadaná už
po XIV. krát sa piataci našej základnej
školy započúvali do rozprávok o
pravde a klamstve, spravodlivosti a
krivde, o víťazstve dobra nad zlom.
Štvorčlenná porota vyhodnotila a
ocenila nasledovných žiakov: 1.
miesto M. ĎATKOVÁ - ZŠ J. Kostoľany.
2. miesto A. PEHARTZ - ZŠ Pribinova,
3. miesto Š. GAJDOŠ - ZŠ J .V. Šimka
Žitavany.
Cenu MO MS v Topoľčiankach
získala Janka ŠURDOVÁ - ZŠ Topoľčianky. Súťažiacim srdečne blahoželáme. Knižné ceny venovali organizátori podujatia Obec Topoľčianky
a MO MS.
- kultúra -
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Dievčatá prekvapili

Futbalistky našej školy dňa
3.júna 2011 získali krásne druhé
miesto
na
majstrovstvách
Nitrianskeho kraja vo veľkom futbale .Po víťazstve v okresnom
kole na domácej pôde, pokračovali vo víťaznom ťažení aj v krajskom kole v Preseľanoch. Sedem
okresných víťazných tímov bolo
rozdelených do dvoch skupín.
Naše dievčatá boli vylosované do
trojčlennej skupiny spolu so ZŠ
Zbehy a ZŠ Veľká Maňa ,ktorá sa
hrala v susedných Hrušovanoch.
V prvom zápase skupiny za
úmornej horúčavy podali zodpovedný výkon a zvíťazili rozdielom
triedy zo ZŠ Zbehy 7:0 ,čo bol
najvyšší počet strelených gólov
počas turnaja. Po víťazstve ZŠ
Veľká Maňa
nad ZŠ Zbehy
2:0,nám v zápase s Maňou stačila remíza na postup do finále. Po
koncentrovanom výkone a zabezpečenou obranou našich
dievčat sa zápas skončil nerozhodne a to bol dôvod na radosť
z postupu do finále ako víťaza

skupiny.
Víťazom
skupiny
v Preseľanoch sa stali domáce
dievčatá , ktoré nám skrížili cestu
v boji o krajský titul. Finálový zápas sa hral v Preseľanoch. Od prvej minúty bolo vidieť na oboch
tímoch , že zápasy v skupinách
boli vyčerpávajúce a náročné,
preto sa hralo opatrne s dôrazom
na obranu. Po 2x15 minutách si
ani jedno mužstvo nevypracovalo
stopercentnú príležitosť na strelenie gólu, preto nasledoval rozstrel zo značky pokutového kopu. Úvodnú strelu naša hráčka
premenila, no bola to jediná premenená strela z našej strany.
Domáce hráčky premenili dva
pokutové kopy, čo bolo v konečnom zúčtovaní o jeden viac ako
dosiahla naša škola a tým sme
zostali pred bránami postupu na
Majstrovstvá Slovenska a obsadili pekné druhé miesto. Napriek
prehre vo finále dievčatá zanechali na turnaji pekný dojem
z predvedených výkonov v jednotlivých zápasoch. Za povšim-

nutie stojí aj skutočnosť ,že od
okresného až po krajské finále
neinkasovali ani jeden strelený
gól z hry. Až pri rozstrele zo značky pokutového kopu okúsili trpkosť prehry, čo je už o šťastí a nie
výkone. Poďakovanie patrí aj realizačnému tímu, ktorí tvorili
hlavný tréner pán učiteľ Ondrej
Mravík, vedúci mužstva Karol
Polák, za bezpečnú dopravu
a fan klub pánovi Bakaľárovi .
Zoznam hráčok: Dominika
Bieliková kpt. 9. B , Lucia
Kukučková 9. B, Iveta Danišová

9. B , Kristína Kováčová 9. A,
Michaela Gúcka, Katarína Rybárová 8.A, Veronika Pondelová
8.A, Veronika Hriechová 8. A ,
Katarína Pondelová 7.B , Petra
Cáková 6.A, Hana Cigáňová 6.A,
Romana Gajdošová 6.A, Janka
Mesková 6.A, Diana Benková
6.B, Monika Mrázová7.A.
Mnohé
zo
spomenutých dievčat reprezentovali školu aj na majstrovstvách kraja
v malom futbale, kde obsadili
7.miesto.
Mgr. Jaroslava Fábryová

Super deň

Mokré vysvedčenie
Plavecký výchovno-výcvikový
kurz je súčasťou učebných osnov
telesnej výchovy žiakov 1. ako aj
2.stupňa.
V dňoch 6.-10.júna 2011, 26
žiakov 7.ročníka z našej školy nastúpilo po dlhých rokoch odmlčania na plavecký výcvik v plavárni
kaštieľa Mojmírovce pri Nitre.
Autobusom, zabezpečeným v
spolupráci s rodičovskou radou
pri našej škole ,sa denne prepravovali na plaváreň a zároveň sa
tešili na výcvik.
V plavárni kaštieľa Mojmírovce plavci – neplavci celý týždeň zápasili s vodou a prekonávali svoje sily. Nadšenie a odhodlanie žiakov, ale aj učiteľov v
príjemnom prostredí spôsobilo ,
že plavci pod odborným dozorom skúsených pedagógov každým dňom robili míľovými krokmi pokroky . Aj pocit strachu
z vodného prostredia rýchlo ubúdal a z neplavcov sa stávali plavci.
Tí zdatnejší žiaci si počas týždňa
postupne vyskúšali štyri plavecké
spôsoby –prsia, kraul, znak a motýlik, pričom hlavne v začiatkoch im pomáhali plavecké pomôcky. S radosťou si vyskúšali
skoky do vody(skok strmhlav),
dýchanie do vody, obrátku, potápanie a lovenie pukov. V posledný deň výcviku si overili svoje
plavecké zručnosti, ktoré nadobudli počas kurzu , za čo dostali
,,Mokré vysvedčenie“ s hodnotením: žabka, korytnačka, tuleň,
kapor, delfín. Pri pohľade na vy-

svedčenie boli niektorí, najmä
,,korytnačky a tulene“ so svojimi
výkonmi nespokojní, ale nemusia smútiť. Blíži sa čas letných
prázdnin a na kúpaliskách, alebo
pri pobyte v mori si budú môcť
otestovať a zdokonaliť svoje získané zručnosti z výcviku. Na konci plaveckého výcviku sa nenašiel z počtu 26 prihlásených žiakov ani jeden žiak ,ktorý by mal
strach z vody. Všetci zvládli základy splývania, dýchania a urobili niekoľko plaveckých záberov
vo všetkých plaveckých technikách. Každý žiak ľubovoľným
spôsobom preplával vzdialenosť
25 m. Týždeň ubehol ako voda
a plavci sa opäť museli vrátiť do
školských lavíc a dobojovať tento
školský rok.Za sebou majú boj
s vodou a pocit víťazstva nad
ňou. Medzi najlepších plavcov po
plaveckých pretekoch na 50 m
patrili: Patrik Néma, Filip Šimek,
Andrej Tisay, Lukáš Uhrecký,
Michaela Šútorová, Ivana Šrámková, Miriam Králiková, Zuzana
Gajdošová. V zariadení kaštieľa
Mojmírovce sme mali výborné
podmienky počas celého pobytu
nielen v plavárni ,ale aj pri pohybových hrách na tenisových kurtoch, plážovom volejbalovom
ihrisku ,minigolfe a telocvični,
kde žiaci trávili svoj čas pri čakaní
na vstup do bazéna, vzhľadom na
rozdelenie do skupín podľa výkonnosti .
Mgr. Jozef Barát
riaditeľ školy

Žiaci základnej školy aj tento
rok oslávili svoj deň už tradične
tak, že sa neučili. Nebolo to však
len také obyčajné ničnerobenie,
ale naopak prežili deň plný zábavy, súťaženia a zdravého súperenia. Všetci žiaci 5.-9. ročníka absolvovali jednotlivé stanovištia
a pomaly zbierali bodík k bodíku.
Hádzali na cieľ , do basketbalového koša , strieľali nielen do bránky , ale dokonca aj zo skutočnej
vzduchovky. Medzitým si žiaci
pochutili na chutnom hot-dogu ,
jabĺčku a sladkosti , ktoré pre nich
prichystali rodičia. Ozajstné vyvrcholenie prišlo až v závere , keď
nastal čas na štafetu s fit loptou.
A práve tu sa ukázala súdržnosť

a spolupráca detí. Každý chcel
podať čo najlepší výkon nie za
seba , ale za celú triedu. Do poslednej minúty nebolo isté , ktoré
triedy zvíťazia , keďže súťažili žiaci 5.-6. ročníka a 7.-9.ročníka.
Atmosféra na ihrisku bola úžasná, každý povzbudzoval svojich.
Nakoniec sa rozhodlo. Zvíťazili
triedy 5.A a 9.B ,ktoré si vychutnajú sladkú výhru v cukrárni.
Super deň sa zakončil futbalovým zápasom medzi našimi šikovnými futbalistkami a futbalistami. Všetci sa rozišli dobre naladení s pocitom super prežitého
dňa.
Mgr. Zuzana Červená

Deň detí

Tohoročný Deň detí sa deťom
z hornej školy zdal úžasný. Už od
rána lemovali žiaci s kriedami cestičku do školy a sivý , betónový
múr začal čoskoro ožívať rozprávkovými postavami, motýlikmi
a vtáčikmi.Onedlho prišli na dvor
hornej školy aj tretiaci a štvrtáci
a spoločne privítali pána Brata,
ktorý prišiel ukázať ako vyzerá
výcvik psov. Deti so zatajeným
dychom sledovali ako psíkovia
poslúchali povely svojho pána:
„Sadni! Ľahni! K nohe!“. Tlieskali
im , keď preskakovali cez bránku,
aportovali a „hrýzli pána“ (zadržali podozrivého).Po vystúpení

mali kopu otázok, či aj ony môžu
vycvičiť svojich miláčikov. Horkoťažko sa deti so psíkami rozlúčili
a už ich v kultúrnom dome čakalo predstavenie o malej šibalke
Pipi Dlhej Pančuche v prevedení
dvojice ELÁ HOP.
Aj toto vystúpenie sa deťom
veľmi páčilo a živým potleskom
a smiechom obohacovali dej.
Sviatočné dopoludnie sa končilo
tancovaním s rozprávkovými postavičkami Dankou a Jankou.
Zábave nebolo konca kraja a deti sa už teraz tešia na budúcoročný Deň detí.
PaedDr. Jana Bakaľárová
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REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE – I. ETAPA
Vážení spoluobčania,
v mesiaci jún roku 2010 sa
začali prvé stavebné práce na
Revitalizácii centrálnej časti obce
na ul. Hlavnej v smere od Zlatých
Moraviec do centra obce a dnes
som rád, že môžem konštatovať,
že všetky stavebné práce sú
úspešne ukončené v súlade
s harmonogramom projektu
a my sa dnes môžeme tešiť z „nového šatu“ našej Hlavnej ulice.
Revitalizácia centrálnej časti
pozostávala z viacerých stavebných objektov a to: rekonštrukcia
vodovodnej siete, prekládky
vzdušného vedenia NN do zeme,
rekonštrukcie verejného osvetlenia, výstavby chodníkov a cyklochodníkov, úpravy prvkov verejnej zelene a výstavby nových
autobusových zastávok.
Ja chcem využiť tento priestor
a poďakovať sa pracovníkom firmy VION, a. s. , ktorá bola generálnym dodávateľom stavby, firme Vodostav s.r.o., firme
Enermont s.r.o. i ostatným subdodávateľom za odvedenú prácu, keď okrem technických prob-

lémov, ktoré takéto rozsiahle revitalizácie so sebou prinášajú,
museli hlavne v roku 2010 prekonať veľmi zlé klimatické podmienky.
Finálny výsledok – nová architektúra našej Hlavnej ulice však
hovorí o ich vysokej profesionalite a zručnosti.
Taktiež chcem poďakovať stavebnému dozoru – Ing. Mariánovi
Mokráňovi za jeho celoročné
pracovné nasadenie a vysokú od-

bornosť pri riešení technických
problémov.
Som presvedčený, že nový
vzhľad Hlavnej ulice prebudí
v nás všetkých zodpovednosť
a vzťah k obecnému majetku,
aby sme si súčasný vzhľad dokázali uchovať aj do ďalších rokov
tak, aby sme sa tu cítili príjemne
nielen my, ale tiež návštevníci našej obce.
Juraj Mesko
starosta obce

REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE – II. ETAPA
V auguste roku 2010 bola
podpísaná zmluva medzi Ministerstvom pôdohospodárstva
a regionálneho rozvoja SR a obcou Topoľčianky o poskytnutí
nenávratných finančných prostriedkov na projekt Revitalizácia
centrálnej časti obce – II. etapa,
čiže rekonštrukcia námestia.
Po vyhlásení súťaže na dodávateľa stavby vo vestníku verejného obstarávania SR a jeho úspešnom ukončení, bol začiatok stavebných prác naplánovaný na

mesiac jún 2011.
Do užšej súťaže postúpilo 5
firiem, avšak jedna z nich podala
námietku proti podmienkam súťaže, ktorú úrad pre verejné obstarávanie uznal a súťaž zrušil.
Laicky povedané – máme finančné krytie na výstavbu, avšak
nemáme dodávateľa stavby.
Verejné obstarávanie zabezpečuje odborne spôsobilá firma na
verejné obstarávanie so sídlom
v Bratislave, ktorá realizovala aj
verejné obstarávanie na dodáva-

teľa stavby pri Revitalizácii centrálnej časti obce – I. etapa.
Na základe uvedených skutočností bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania SR
nová súťaž na dodávateľa pre
projekt Revitalizácia centrálnej
časti obce – II. etapa.
Výber dodávateľa by mal byť
ukončený do konca septembra
2011. O termíne začiatku stavebných prác Vás budem informovať.
Juraj Mesko
starosta obce

Vážení
spoluobčania

Dovoľte prosím, aby sme Vás
informovali o prebiehajúcich prácach pri čistení nášho parku.
Komisia životného prostredia
a sociálna komisia doposiaľ zorganizovali brigádu 3 krát, na
ktorej bolo pre účastníkov pripravené aj občerstvenie, ktoré zabezpečili pán Gálik – Gazdovský
hostinec, pani Tomková – občerstvenie Chrumkáč a pani Lýdia
Krchová – súkromná osoba, za čo
im patrí srdečné poďakovanie.
Do organizovaných brigád sa
spolu zapojilo 66 ochotných
a nezištných osôb.
Aby táto práca mala zmysel, je
potrebné, aby sa v nej pokračovalo. Preto prosíme všetkých, ktorým nie je ľahostajný vzhľad nášho
parku, aby prišli a pomohli pri nasledujúcich brigádach. Ak nám
Pán Boh pomôže, ak budeme
zdraví a bude dobré počasie,
chceme v tejto aktivite pokračovať
pravidelne jedenkrát v mesiaci.
Najbližšia brigáda je naplánovaná na sobotu 23. júla 2011 so
začiatkom o 8:00 hodine. Organizujeme aj menšie práce počas
týždňa a to pri čistení chodníkov
v parku. Ak máte čas a dobrú vôľu
zapojiť sa, ohlásiť sa môžete na
telefónnom čísle 0905/552812
alebo 0905/403024.
Všetkým zúčastneným ďakujeme. Len spolu niečo dokážeme
pre nás všetkých!
Zároveň vyjadrujeme poďakovanie vedeniu Lesov SR, š.p, OZ
Topoľčianky za všestrannú pomoc, spoluprácu a za možnosť
byť nápomocnými pri uvedených
aktivitách.
Komisia životného
prostredia a Sociálna komisia
pri OZ Topoľčianky

Náučný chodník Zubria zvernica
Náučný chodník „Zubria
zvernica“ vybudovali Lesy SR š.p.
Banská Bystrica, Odštepný závod
Topoľčianky pri príležitosti 50.
výročia vzniku zubrej zvernice v
roku 2008. Informácie poskytnuté návštevníkom zubrej zvernice
prostredníctvom panelov náučného chodníka sú podľa možnosti dopĺňané vydávaním informačných materiálov, brožúr, letáčikov alebo pohľadníc.
Nenáročná 2500 metrov dlhá
trasa so 40-metrovým prevýšením
okolo celého areálu zvernice je
ideálnym miestom aj pre školské
a rodinné výlety. Na deviatich zastávkach s desiatimi informačnými panelmi sa návštevníci oboznámia s históriou a súčasnosťou
chovu zubra v tejto lokalite. Pri
každej zastávke je drevený panel
s fotografiami a príslušným tex-

tom v slovenčine a angličtine.
Jednotlivé zastávky poskytujú informácie o faune a flóre tejto lokality a blízkeho okolia, histórii a
súčasnosti zubrej zvernice, spôsobe života zubrov a jemu príbuzných druhov. Na drevených lavičkách je možné posedieť, obdivovať okolitú prírodu, prípadne
priamo pozorovať zubry za ohradou a takto bližšie nahliadnuť do
spôsobu ich života.
K najzaujímavejším miestam
náučného chodníka patrí tzv.
Karanténa, kde sa nachádzala
pôvodná zubria zvernica, v ktorej
bol umiestnený aj legendárny zubor Putifar, praotec všetkých slovenských zubrov. Pochádzal
z Poľska a jeho pozostatky sú uložené v blízkosti hrušky, ktorá dostala meno Putifarova hruška.
Zubor sa v tieni tejto dnes už vyše

Nový senník s vyhliadkovým balkónom po stranách

150 rokov starej a 20 metrov vysokej hrušky veľmi rád zdržiaval.
V tejto časti chodníka je vybudovaná oddychová zóna s ohniskom vhodná aj pre rodinné posedenia v prírode. V blízkej drevenej
chatke je vytvorené malé múzeum, v ktorom sú umiestnené kópie historických fotografií zubrov
a kópie originálnych dokumentov súvisiacich so vznikom zverni-

ce. Trasa chodníka kopíruje prevažne obvod zubrej zvernice.
Jednotlivé panely sú rozmiestnené v pravidelných odstupoch po
celej trase. Každý informačný panel je venovaný samostatnej téme.
Text a foto: Jozef Šabo
Lesy SR, š.p. OZ
Topoľčianky
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Povzdych stromu
Pútniku – ktorý ideš
okolo mňa,
nezdvihni na mňa ruku,
lebo som:
Teplo Tvojho krbu počas
zimných nocí
Strecha Tvojho prístrešia,
kde sa utiahneš
pred páliacim slnkom
Ovocie moje uhasí Tvoj
smäd
Trám, čo drží Tvoj dom
Stôl, na ktorom jedávaš

Posteľ, v ktorej
si odpočinieš
Doska, z ktorej postavíš
čln
Dvere Tvojho domu
Drevo Tvojej kolísky –
... nakoniec i Tvojej rakvy
...
Pútniku –
Ktorý kráčaš okolo mňa
Vyslyš moju prosbu

Nenič ma!

Pozývame Vás na

MATIČNÝ TURNAJ V NOHEJBALE
o putovný pohár MO MS Topoľčianky
1. ročník
Termín: 13. august 2011 o 9.00 hod.
Miesto: ihriská ZŠ Topoľčianky
Prezentácia: 6. august 2011 od 17.00 do 18.00 hod.
v bare PODKOVA
Žrebovanie do skupín: 6. august 2011 o 1800 hod.
Podmienky účasti: - družstvo s počtom hráčov 3 až 5
- zaplatené štartovné vo výške 3,50 €/hráč
- hráči sú obyvateľmi Topoľčianok
V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie!

Prehľad počasia za marec – máj 2010
Priemerná teplota vzduchu v °C

Apríl
Máj

12,6 °C
15,4 °C

Vodné zrážky litrov na m2

25,5 mm
41,9 mm

Teplota mesiaca apríl je v porovnaní s dlhodobým priemerom o 2,9
°C vyššia. Aprílové zrážky zaostávajú za dlhodobým priemerom
o 17,1 mm. Májová teplota i vodné zrážky kopírujú hodnoty dlhodobého priemeru.
Matúš Šabík

Nahliadli sme do matriky
marec – jún 2011

Narodili sa:
Adela Klečková, rodičia Mgr. Lenka Klečková a Mgr. Štefan Klečka, Hlavná
231
Patrik Petrovič, rodičia Veronika Petrovičová a Ľuboš Petrovič, Mlynská 69
Sobáš uzatvorili:

Ivan Pizúr a Michaela Mrázová, 30.4.2011 v Dolnej Maríkovej
Opustili nás:

Júlia Švecová, Cintorínska 32, zomr. 31.3.2011 vo veku 82 rokov
Ján Jackuliak, Hlavná 149, zomr. 15.3.2011 vo veku 51 rokov
Júlia Martinovičová, Hlavná 277, zomr. 22.4.2011 vo veku 83 rokov
Jozef Čepec, Litoměřická 16, zomr. 2.4.2011 vo veku 64 rokov
Štefánia Fridrichová, Litoměřická 33, zomr. 11.5.2011 vo veku 97
rokov
Karol Švarc, Záhradnícka 12, zomr. 1.4.2011 vo veku 67 rokov
Alžbeta Sujová, Športová 6, zomr. 3.6.2011 vo veku 83 rokov

Veronika Zrastáková
vicemajsterka SR
Veronika Zrastáková je žiačka
ZŠ Topoľčianky, ktorá má silné
zázemie v rôznych športoch, medzi ktorými popredné miesto zastáva orientačný beh. Behu sa
Veronika venuje odmalička , najmä vďaka jej otcovi a bratovi,
ktorí sú rovnako ako ona výborní
bežci. Vo svojich jedenástich rokoch zaznamenala prvé väčšie
úspechy v tomto športe a odvtedy sa jej umiestnenia z roka na
rok zlepšujú. Vzhľadom k tomu,
že má ešte len 14 rokov, dosahuje výborné výsledky, vďaka ktorým nás reprezentovala na majstrovstvách SR v orientačnom
behu, ktoré sa uskutočnili 7. 6.
2011 (kategória jednotlivci) v
Martine. Tu obsadila výborné
druhé miesto, ktoré patrí k jej
najväčším športovým úspechom.
Školu a svoj koníček má na popredných miestach vo svojom živote, rovnako ako v behu má
výborné výsledky aj v iných športoch a vo vedomostných súťažiach. S Veronikou sme urobili
krátky rozhovor , v ktorom nám
zodpovedala otázky ohľadom
orientačného behu a MSR.
Veronika, ako dlho sa venuješ behu?
Odmalička. Ale vážnejšie som
sa mu začala venovať až pred tromi rokmi.
Vo vašej rodine sú tak isto
úspešnými bežcami aj tvoj
otec a brat. Boli to práve oni,
ktorí ťa viedli k behu?
Bol to môj ocino. Brával ma
na rôzne dedinské bežecké súťaže a keď sa môj brat začal venovať atletike, tak som to vyskúšala
aj ja.
Takže je to v rodine. Koľko
si mala rokov, keď si zaznamenala svoje prvé úspechy?
Mala som jedenásť rokov.
Hovorila si, že sa behu venuješ odmalička. Ale kedy si
začala s orientačným behom?
V štvrtom ročníku, vďaka
môjmu bratovi, ktorý už mal
s orientačným behom skúsenosti
a ja som vždy chcela robiť to, čo
robil aj on.
Behávaš za nejaký atletický klub, alebo sa tomu venuješ rekreačne?
Áno, behávam za Atletický
klub Bojničky. Tam som od roku
2009 a predtým som behávala
rekreačne.
Tento rok si obsadila krásne druhé miesto na MSR. Kde

sa vlastne uskutočnili ?
V Martine, v múzeu slovenskej dediny.
Aké boli kritériá postupu
na MSR?
Na okrese vyhrať ako jednotlivec, alebo so svojím družstvom
a na kraji to isté.
Ako si sa tam dostala ty?
Na okres sme išli s celým
družstvom a ako družstvo sme
vyhrali a postúpili na kraj. Tam
sme však už boli tretie a ďalej sme
sa nedostali. Ja som však vyhrala
a preto som postúpila ďalej ako
jednotlivec.
A ešte niečo priamo z MSR.
Aké to tam bolo?
Nebolo to nič veľké, ale vládla
tam príjemná atmosféra a veľmi
dobrá organizácia celého podujatia.
Trošku nám to priblíž. Čo
všetko si musela v ten deň absolvovať?
Keď sme tam prišli, tak sme
sa prezentovali. Potom sme čakali na otvorenie pretekov a vybrali
sme sa na štart, ktorý bol o niekoľko metrov ďalej. Tam som si
počkala asi ešte hodinu, lebo
som štartovala v 63. minúte a vybrala som sa blúdiť skanzenom.
Trať bola zaujímavá, ťažká, ale
našťastie som sa nestratila
a šťastlivo dobehla do cieľa pre
bežca v ideálnom počasí.
Tak ti teda ešte raz gratulujeme a prajeme ti veľa úspechov a šťastne nabehaných
kilometrov.
Ďakujem
Mária Vargová
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