júl, číslo: 2/2009, vychádza štvrťročne pre obyvateľov obce Topoľčianky

Vážení spoluobčania,
čas neúprosne plynie a kalendárny rok sa pomaly dostáva
do obdobia, ktoré určite väčšina
z nás má najradšej. Je to obdobie, kedy sa deti tešia na zaslúžené dvojmesačné prázdniny a my
dospelí zasa na dovolenky, keď
každý z nás túži aspoň na určitý
čas zabudnúť na každodenné
starosti a v príjemnom prostredí,
či už pri vode, alebo na horách
načerpať nové sily na prekonávanie každodenných problémov.
Som rád, že pojem leto sa
v Topoľčiankach spája s organizáciou Kultúrneho leta, ktoré sa
už stalo tradíciou. Aj tento rok
pracovníčky oddelenia kultúry
v spolupráci s komisiou kultúry
pri OZ v Topoľčiankach sa snažili
pre Vás pripraviť zaujímavý
program, ktorý Vám spríjemní
nedeľné odpoludnia počas mesiacov júl – august 2009.Keďže

hospodársku krízu pociťujeme aj
my a finančné prostriedky na zabezpečenie vystúpení jednotlivých súborov sa získavajú čoraz
ťažšie, chcem využiť tento
priestor a poďakovať sa sponzorom tohoročného Kultúrneho
leta a to: Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenským
elektrárňam a.s. – člen skupiny
Enel, ViOn a.s. V čase písania
tohto článku neboli ešte uzavreté
dotácie z Ministerstva kultúry SR,
takže verím, že po kladnom posúdení našej žiadosti, tak ako aj
minulý rok sa MK SR stane jedným z hlavných sponzorov
Kultúrneho leta 2009.
Najväčšou zmenou oproti minulému roku je, že sa opäť
Kultúrne leto 2009 vracia do historických priestorov nádvoria
Topoľčianskeho zámku, za čo
chcem vedeniu JMF ZOO v SR

Ku Márii, ku milej Matičke...

Autor fotografie: Lukáš Kazík

Básnik Paul Claudel učil iných
spoznávať postavu Márie ako
„praobrazu Cirkvi“. Takéto jeho
nazeranie na Pannu Máriu sa úzko spája s jeho zážitkom vlastného obrátenia, a to v predvečer
Vianoc v roku 1886 v Paríži. V ten
deň viac-menej z nudy vyhľadal
sv. omšu v Notre Dame, ale zrazu
pri chválospeve na Pannu Máriu,
pri Magnificate, niečo doňho
preniklo s veľkou naliehavosťou.
Vtedy spoznal, že všetko, čo sa
hovorí o Márii, platí aj o Cirkvi.
A naopak, Cirkev sa v Márii pozerá na svoj dokonalý obraz (porov.: J. Ratzinger – P. Seewald,
Boh a svet, str. 286).

Milí priatelia, drahí farníci, už
zanedlho nám kalendár ponúkne
milú príležitosť opäť sa vydať na
výročnú púť k Panne Márii
v Topoľčiankach. K Panne Márii,
o ktorej Pápež Pavol VI. na záver
tretieho zasadania II. Vatikánskeho koncilu povedal: „Na slávu
Panny a na naše povzbudenie,
vyhlasujeme Najsvätejšiu Máriu
za Matku Cirkvi.“
Áno, púť do Topoľčianok je
cesta k Matke Božej i k Matke nás
ľudí. Je to cesta k tej, ktorá má
pevné miesto vo vyznaní viery
Cirkvi a veriaceho človeka: …narodil sa z Márie Panny. Čo
Katolícka cirkev verí o Márii, za-

Autor fotografie: Ing. Miloslav Brandt

osobitne poďakovať a zároveň sa
spolu s Obecným úradom v Topoľčiankach stávajú hlavným organizátorom Kultúrneho leta
2009. Verím, že návrat do tradičného prostredia zámku na Vás
bude vplývať pozitívne a svojou

hojnou účasťou a potleskom
podporíte a odmeníte jednotlivých interpretov a súbory, ktoré
sa predstavia na Kultúrnom lete
2009.
Juraj Mesko
starosta obce

kladá sa na tom, čo verí o Kristovi;
ale čo učí o Márii, osvetľuje zasa
jej vieru v Krista (porov.: Katechizmus Katolíckej cirkvi, čl.
487). Aj to je dôvod, prečo nám
obľúbené Tríduum pred púťou
tento rok dá možnosť uvažovať
nad obsahom a významom štyroch dogiem (vieroučných právd)
o Panne Márii. Dnes sa totiž opäť
javí ako veľmi aktuálne poukázať
na správne učenie o Panne Márii.
Vyjasňovaním náuky o nej, sa vyjasňuje aj náuka o Kristovi (kristológia), tajomstvo jednotného
bytia Boha a človeka v Ježišovi
Kristovi. Panna Mária umožňuje
ľuďom chápať veľké tajomstvo
Krista a približuje im Boha (porov.: J. Ratzinger – P. Seewald,
Boh a svet, str. 288).
Tento rok pozvanie do Topoľčianok počas Trídua a púte
opäť prijali viacerí vzácni kazatelia. Niektorí z nich sú pre mno-

hých známi i z médií, a preto aj
osobné stretnutie s nimi na bohoslužbách a ich prostredníctvom
aj s ich osobitnou charizmou, bude iste obohacujúcim momentom v duchovnom živote nejedného človeka. Osobitnou radosťou a pocitom vďačnosti nás
napĺňa aj tá skutočnosť, že svoju
účasť na tohoročnej púti v Topoľčiakach potvrdil J. Exc. Mons.
Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku a tiež J.Exc.
Mons. prof. ThDr. Viliam Judák,
PhD., nitriansky sídelný biskup.
Milí priatelia, drahí farníci,
v závere týchto riadkov Vám
všetkým prajem požehnané prežitie púte. Našich chorých, ktorí
už k Panne Márii Škapuliarskej
nevládzu osobne putovať a tiež
našich najmenších, zahŕňam do
svojich osobitných modlitieb.
Váš Anton Ižold
duchovný otec farnosti
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KULTÚRNE LETO 2009
Obec Topoľčianky
JMF ZOO v SR - stredisko Zámok
Vás srdečne pozýva na KULTÚRNE LETO,
ktoré sa uskutoční na nádvorí Zámku Topoľčianky
5. júl 2009

17.00 hod. FOLKLÓRNA SKUPINA TOPOĽNICA
Otvorenie KULTÚRNEHO LETA 2009

12. júl 2009 JIŘÍ ZMOŽEK A HOSTIA
17.00 hod. populárny spevák z ČR

9. august 2009
17.00 hod.

SKÝCOVANKA
dychová hudba Skýcov

19. júl 2009 BOJNICKÁ KAPELA
17.00 hod. dychová hudba Bojnice

16. august 2009
17.00 hod.

ROZSUTEC
folklórny súbor Žilina

26. júl 2009 INOVEC
17.00 hod. folklórny súbor Zlaté Moravce

23. august 2009
17.00 hod.

KAMENČAN
ľudové piesne spod Oravských Beskýd

2. august 2009 František Ďuriač
17.00 hod. operný spevák

30. august 2009 TOPOĽANČEK
17.00 hod. MDO Topoľčianky
25. výročie založenia Národopisného múzea
v Topoľčiankach

Navštíviť môžete Národopisné múzeum v Topoľčiankach každú nedeľu počas kultúrneho leta v čase od 15.00 do 17.00 hod.
12. – 19. júla 2009 sa koná v priestoroch Zámku Topoľčianky 5. ročník prehliadky fotografickej tvorby FOMA FOTO FEST

Podujatie podporili:

Štvrťstoročie Národopisného múzea v Topoľčiankach
Pri príležitosti 40. výročia SNP
29. 8. 1984 bola otvorená
Národopisná izba, ktorú založila
pani Anna Lukáčová, bývala učiteľka biológie a zemepisu
Základnej školy v Topoľčiankach
spolu so svojím, teraz už nebohým manželom Ing. Jozefom
Lukáčom, CSc.
Jej vzniku predchádzala Izba
revolučných tradícií, ktorá bola
založená 28. 9. 1974 a trvala do
12. 5. 1981. Návštevníkom robili
výklad účastníci odboja pán
Ondrej Turčan a pán Michal Kútik.
Neraz v nej odučil hodinu dejepisu so svojimi žiakmi pán učiteľ
Ondrej Valach. Po tri roky a tri
mesiace trvajúcej prestávke prebudili sa spomienky na našich
predkov, ich ťažký život a v nemalej miere aj hrdosť na náš národ. A tak 31. 8. 1984 Izba revolučných tradícií bola rozšírená
o Národopisnú izbu, ktorú manželia Lukáčovci vytvorili z rodinných zbierok rodiny Lukáčovej
a Hruškovej. Zozbierali pracovné
kroje, sviatočné oblečenia, bytové doplnky a dobové náčinie staré vyše 100 rokov. V tomto období obsahovala Národopisná izba
38 vzácnych a pre dnešnú dobu
neobvyklých predmetov, prevažne súčastí miestneho kroja a konopné bytové doplnky. Postupne
a až doteraz zbierku dopĺňajú
ďalší nadšenci.
V priestoroch súčasného Národopisného múzea sa nachádzajú pracovné kroje, sviatočné
a príležitostné oblečenia, keramický riad, ktorý sa používal
v domácnostiach, nástroje na
spracovanie konopí, obilia, mlieka, na prípravu chleba i predme-

ty potrebné k zabíjačke a na prípravu výrobkov. Keďže sa niektoré predmety nezachovali, ale
spomienky zostali, pán František
Beňuš vytvoril svadobnú partu,
zásedku a začepenú mladú ženu.
Najstaršie šaty pamätajú zrušenie
poddanstva v našej obci v roku
1854.
Zbierka revolučných tradícií
bola najskôr uložená v priestoroch bývalej pošty v Národnom
dome. Neskôr, keď bola doplnená o národopisnú zbierku, boli
obidve v dvoch miestnostiach
v Dome kultúry a služieb
v Topoľčiankach. V septembri
1993 boli prenesené do novo
upravených priestorov obchodného učilišťa na poschodí v budove nad bývalým obchodom
a bufetom, dnes lekárňou, kde
doteraz tvoria jeden kompozičný
celok. K 31. 12. 2008 zbierka obsahuje 354 exponátov, ktoré boli
ocenené, ale nevyplatené – sú
darom občanov Topoľčianok. Ich
hodnota je 125 700,- Sk, čo je
4 173 eur a plynúcim časom neustále rastie. Podľa cien v antikvariátoch je cena takýchto
predmetov až štvornásobne vyššia. Zbierka je vysoko hodnotená
odborníkmi zo Slovenského múzea v Martine, pracovníkmi
Oblastného múzea v Nitre a pracovníkmi Tekovského kultúrneho
centra v Leviciach. Národopisné
múzeum si pozrelo niekoľko tisíc
návštevníkov. Zo začiatku to boli
prevažne rekreanti Zotavovne
Zámok v Topoľčiankach, dnes
prevažujú žiaci základných škôl,
poslucháči vysokých škôl a ľudia
z blízkeho i ďalekého okolia, ba
i zo zahraničia.

Autor fotografie: Vladimír Bošanský

Za vytvorenie Národopisného múzea, za starostlivosť o vystavené exponáty, ale aj za ochotu kedykoľvek návštevníkom priblížiť históriu a to nielen našej
obce, erudovaný, odborný a veľmi oduševnený výklad patrí veľké
ĎAKUJEME pani LUKÁČOVEJ.
Ďakovných slov v kronike
Národopisného múzea nájdeme
veľa. V posledných dňoch jej ďakovali poslucháči Filozofickej fakulty UK z Katedry etnológie
a kultúrnej antropológie v Bratislave za odbornosť a oduševnenosť, ale aj za ochotu, s ktorou sa
nie vždy stretávajú. Poďakovanie
patrí všetkým občanom, ktorí
svojimi darmi obohatili zbierku.
Veríme, že aj naďalej prispejú
všetkým čo ešte doma nájdu k jej
rozšíreniu a tým spoločne zachováme pamiatku na život a dielo
našich predkov.
Ďakujeme aj predstaviteľom
obecného úradu našej obce, ktorí sa doposiaľ k priestorom
a uchovaniu Národopisného múzea postavili vždy kladne a veríme, že to tak bude aj naďalej. Od
4. 5. 1998 vlastníkom nielen muzeálnych priestorov, ale aj celej
zbierky národopisných predmetov podľa zmluvy o odovzdaní
vecí, uzatvorenej medzi zberateľ-

Letná
prezentácia
fotografií
V dňoch 12.7. až 19.7.2009
sa v spoločenských priestoroch
Zámku v Topoľčiankach uskutoční FOMAFOTOFEST, jeho 5.
ročník. Samostatnú časť podujatia bude tvoriť výstava fotografií, na ktorej viacerí autori
venujúci sa rôznym témam
môžu verejnosti prezentovať
svoje práce.
Cieľom podujatia je podporovať umenie, ktorým fotografia nesporne je, ale zároveň
podporovať prínos tohto žánra
na rozvoji jednotlivca bez rozdielu talentových predpokladov.
Podujatie je súčasťou kultúrneho leta 2009 a záujemcovia o účasť na výstave ako aj
návštevníci tohto druhu umenia sú vítaní. FOMAFOTOFEST
2009 pripravili Traditional club,
obč. zdr., v spolupráci s Obcou
Topoľčianky a Zámkom Topoľčianky.
Partneri podujatia sú FOMA
Slovakia s.r.o. a ZONER s.r.o.
Bratislava. Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2009 podporil FOMAFOTOFEST a zastupiteľstvo NSK z rozpočtu kraja
dotáciou pre podporu kultúry
a športu prispelo na realizáciu
projektu.
D. Mihok
kou Annou Lukáčovou a zástupcom obce vtedajším starostom
Ing. Alojzom Bielikom, je obec
Topoľčianky.
Niekoľko rokov sa pani
Lukáčová snaží o získanie zbierky
z nádvoria Kaštieľa nájdenej
v osemdesiatych rokoch 20. storočia, ktorá sa nachádza v depozite Slovenského archeologického ústavu v Nitre. Jej získanie
a umiestnenie v Zámku v Topoľčiankach by jeho hodnotu znásobilo. Prajeme Vám pani Lukáčová,
aby sa Vám to podarilo, aby ste
v zdraví, plná sily ešte veľa rokov
vštepovali návštevníkom Národopisného múzea hrdosť na našich predkov a na históriu nášho
národa.
Pri príležitosti 25. výročia založenia miestneho Národopisného múzea v Topoľčiankach
pozývame všetkých darcov exponátov, ostatných občanov našej
obce, z okolia, ale aj návštevníkov obce dňa 30. 8. 2009 o 15.00
hodine do múzea. Prezrite si
vzácne exponáty a vráťte sa myšlienkami do čias našich predkov.
Mgr. Mária Kuklová

Blahoželanie redakcie
k vysviacke
Dňa 13. júna prijal kňazské svätenia Štefan Siekel, ktorý
v našej farnosti pôsobil na diakonskej praxi. Na našich stránkach
sa prihováral čitateľom pri príležitosti kresťanských sviatkov.
Prajeme mu aj touto cestou, aby prameň viery naplnil nielen
jeho životnú púť, ale aby aj naďalej z tohto prameňa zvlažoval
vyprahnuté srdcia túžiace po slovách pravdy.
Kňazstvo nie je povolanie, ktoré je možné zmeniť. Je to poslanie. Aj preto kňaz nepotrebuje diplom alebo zmluvu, ale pomazanie krizmou, aby sa mohol úplne odovzdať svojej službe.
V tejto neľahkej úlohe mu aj v mene našich čitateľov prajeme
hojnosť milostí, pevného zdravia a pokoj v duši.
Za redakciu R. Kazík
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Pozvánka pre mládež
na KARMELFEST
v Topoľčiankach
V rámci každoročnej obľúbenej púte k Panne Márii Škapuliarskej v Topoľčiankach, ktorá
tento rok bude v dňoch 15.19.7.2009, sa bude konať 3. ročník KARMELFEST-u. Toto podujatie je určené pre mládež, ktorá
chce na tomto známom pútnickom mieste načrieť z bohatstva
mariánskej úcty a zo spoločenstva živej viery medzi svojimi rovesníkmi. KARMELFEST začína
17. júla 2009 registráciou od
17.00 hod. v Športovej hale TJ
Tatran v Topoľčiankach. Na účastníkov čaká zaujímavý program
(zoznamovačky, večerná modlitba pri Lurdskej jaskynke v parku,
prednáška o. P. Hudáka, hry, eRko
tance, sviečková procesia do
Zámku Topoľčianky s eucharistickým požehnaním z balkóna zámku, možnosť vstupu do Škapuliarskeho bratstva, účasť na
Zverení dievčat Panne Márii
Škapuliarskej…) a tiež veľa nových kamarátov.
Prihlásiť sa môžete do 30. 6.
2009. Bližšie informácie nájdete
na adrese: www.karmelfest.sk
RKFÚ Topoľčianky

Vinš
k 101. výročiu
narodenia našej
babky – p. Márii
Laktišovej
* Mária Laktišová, 3. mája 1908

Hodiny života krútia sa dokola,
kto sa raz narodil, musí ísť do boja.
Ide cez bolesti, ide cez nádeje,
dúfa, že život mu kus
šťastia dopraje.
No, zrazu plecia viac
cítia ťarchu tú,
ktorú rok po roku postupne zbieral,
až sa na šnúrke života,
zajagalo stojedna vzácnych perál.
Boli mnohé chvíle v ušlom žití,
ťažké ako jarmo,
ale v srdci človek cíti,
že tie roky nežil darmo.
Nech Vás Pán Boh,
DRAHÁ BABKA, ešte ďalej živí,
dá Vám hodne zdravia
a potrebnej sily.
A po tomto dlhom žitia boji,
nech Vás Pán vo večnosti k vyvoleným pripojí.
To Vám zo srdca želá nielen
celá rodina,
ale aj Vaši priatelia
a rodná dedina.
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Generál MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK ...
Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách, zomrel 4. mája 1919
v Ivánke pri Dunaji.
Osobnosť, na ktorú sa
Slovensko v tomto roku mimoriadne rozpamätávalo.
Veď 4. mája 2009 uplynulo
90 rokov od tragickej udalosti,
ktorou skončil život velikáš našich dejín – vedec, astronóm, politik, občan a príslušník francúzskej armády, letec, meteorológ
a zakladateľ česko-slovenskej armády v čase, keď štát tohto mena
ešte neexistoval.
Relácie na tému – život, dielo,
úspechy i obrovské ťažkosti, ktoré za svoj krátky 39-ročný život
prežil sme mali možnosť sledovať
v masmédiách, časopisoch, boli
viaceré miestne oslavy i celonárodná spomienka, za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov,
ktorá sa konala na BRADLE…
NA BRADLE ZÁDUMČIVOM,
NA SAMOM JEHO HOLOM
KONČIARI, TAM V SKALE TVRDEJ
ŠTRKU
ŽLTOSIVOM,
TAM
V SLADKOM RODNOM CHOTÁRI,
SPÍ, SPÍ, SPÍ – MILAN GENERÁL.
Bradlo – vrch • 543 – nad
Košariskami, vrch, kam malý
Milan rád chodil.
Tam bol pochovaný 11. mája
1919 i s trojčlennou leteckou posádkou. Ich pozostatky na miesto
posledného odpočinku vyviezli
z Košarísk na platáku, ktorý ťahal
šesťzáprah koní. Pri rakve milovaného syna sedeli užialení rodičia,
otec a matka Štefánikoví. Bola to
Milanova posledná cesta. Z každého pohľadu smutná a zlá.
Tento improvizovaný pohrebný
voz doprevádzalo množstvo
ubiedeného slovenského ľudu –
veď sa písal rok 1919 – prvý povojnový rok a obdobie po najstrašnejšej epidémii XX. storočia
– po španielskej chrípke.

Milan Štefánik – počas života
i v hodine smrti bol „generál
francúzskej armády“.
Muselo uplynúť až 85 rokov
od jeho smrti , keď mu bol udelený titul GENERÁL SLOVENSKEJ
ARMÁDY – IN MEMORIAM.
Posmrtný titul - „na pamiatku”
- mu udelil 4. mája 2004 exprezident Ing. Rudolf Schuster.
Národ však svoju vďaku
ŠTEFÁNIKOVI prejavil, dá sa povedať okamžite, po uvedomení si
jeho smrti – a tým i nenahraditeľnej straty. Dňa 28. februára 1920
vzniká v Bratislave dvadsaťčlenný
SPOLOK PRE POSTAVENIE POMNÍKA G.M.R.Š.
Začali sa robiť zbierky na
všetkých úrovniach. Z prvých peňazí bola postavená PYRAMÍDA
– malá mohyla – pri Vajnoroch na
mieste, kde dopadli trosky lietadla s mŕtvymi ohorenými telami.
Pyramída bola odhalená r. 1923.
Roku 1925 bol položený základný kameň pre MOHYLU NA
BRADLE. Bol zabudovaný k rakve – k hlave Štefánika. Ďalej sa
stavala cesta z Košarísk na Bradlo,
pre potreby presunu stavebného
materiálu na mohylu, ktorý sa
vozil na vozoch od železnice
v Brezovej pod Bradlom.
V tom čase najslávnejší slovenský architekt Dušan Jurkovič
(nar. 1867 - Turá Lúka, zomr.
1947 - Bratislava) bol poverený
vypracovať projekt mohyly. A bol
to projekt, ktorý dodnes u nás nie
je prekonaný. Za stavebný materiál zvolil „spišský travertín“.
Celkovo bolo použité 1000 m3
kvádrov, ktoré boli priamo v lomoch podľa miery vytesané, očíslované a v 197 železničných vagónoch prevezené na stanovisko.
Samotná stavba trvala 280 dní –
výsledok MOHYLA, v nej zabudované MAUZÓLEUM, kam boli

premiestnené
pozostatky
G.M.R.Š. a jeho spoločníkov –
Talianov vo vojenskej hodnosti:
nadporučík, seržant a strelec.
V mohyle si pripravil Dušan
Jurkovič aj pre seba miesto večného odpočinku – je tam pochovaný. Národ na uvedené diela
vyzbieral 1 496 637,30 vtedajších
československých korún.
Slávnostné odhalenie – sprístupnenie MOHYLY NA BRADLE
sa konalo 27. septembra 1928.
Zúčastnili sa ho desaťtisíce občanov, inteligencie, politikov. Chýbali však spolupracovníci – spolutvorcovia Č–S republiky – prezi-

Ilustračné foto, zdroj internet

dent Dr. Masaryk a Dr. Beneš – tak
ako aj v prípade Štefánikovho
pohrebu 11. mája 1919. Mohyla
za doterajšieho trvania (1928 2009) 81 rokov prežila slávu i
obdobia hanobenia. Zmeny v politickom dianí v Európe i doma
dopadli aj na našu históriu a na
osobnosti, ktoré v danom období
pôsobili.
A. Lukáčová

Cesta za poznaním – oživenie
spomienok
Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci so ZO SZZP uskutočnil 30. mája tématicko-poznávací zájazd po stopách významných
osobností moderných slovenských dejín, ktorých pozadie bolo donedávna zamlčované a nesprávne podávané. Odborný prehľad a výklad pripravila A. Lukáčová. Oživili sme si spomienky na kus našej
nedávnej minulosti a spoznali ďalšie významné udalosti našej slovenskej histórie. Navštívili sme Ivánku pri Dunaji, kde sme si pripomenuli 90. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.
Položením kvetov sme vzdali poctu významnej osobnosti novodobej
histórie Slovákov. Dôstojným zakončením bolo zaspievanie obľúbenej piesne Štefánika „Keby som bol vtáčkom”.
V Bratislave na Martinskom cintoríne sme položili kvety a zapálili svetlo na mieste prvého odpočinku Dr. Jozefa Tisu. V Slávičom
údolí sme si kvetmi s úctou spomenuli na Alexandra Dubčeka.
Kvetmi sme si uctili pamiatku nášho rodáka, národného umelca
Pavla Haspru. Naše spomienky sme venovali aj iným kultúrnym, politickým, športovým a literárnym osobnostiam. Rusovce – antická
gerulata – rímsky vojenský tábor, ktorého počiatky siahajú do 1. - 3.
storočia n. l.
Navštívili sme muzeálnu expozíciu, ktorá prezentuje pamiatky
nájdené pri archeologickom výskume. Obdivovali sme fragmenty
kamenných oltárov, náhrobkov, architektonických detailov a ozdôb.
Ich vysoká umelecká úroveň ich zaraďuje medzi najvýznamnejšie
pamiatky svojho druhu v strednej Európe. Cestu za poznaním sme
ukončili účasťou na pútnickej sv. omši s priaznivcami bl. sestry Zdenky
v kostole Sv. Kríža v Bratislave – P. Biskupiciach.
Marta Kazíková

Študenti etnológie navštívili
Topoľčianky
Topoľčianky – obec na pomedzí Pohronského Inovca, Tríbeča
a Vtáčnika. Obec s bohatou históriou, známa nielen svojím žrebčínom, prezidentským sídlom
či vinohradmi. Svojou krásou si
získala nielen „Tatíčka“ Masaryka,
ale aj nás.
V druhej polovici mája sa
v uliciach Topoľčianok pohybovalo veľa neznámych tvárí. Boli sme
to my, študenti a pedagógovia
z Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Mohlo
by sa zdať, že sme sem prišli na
výlet, avšak hlavným cieľom pobytu bol terénny výskum. Naším
študijným odborom je etnológia,
historicko-vlastivedná disciplína,

ktorá skúma tradičnú ľudovú kultúru a spôsob života ľudí v minulosti ako aj v súčasnosti.
18. máj bol dňom, keď sme
mnohí po prvýkrát zavítali do
Topoľčianok. Základňou počas
celého pobytu sa nám stala športová ubytovňa Tatran v areáli štadiónu.
Prvou
obyvateľkou
Topoľčianok, s ktorou sme sa
stretli, bola pani učiteľka
Lukáčová, ktorá nás prijala v kultúrnom dome a predstavila nám
miesto, kde budeme tráviť nasledujúce dni. Spolu sme absolvovali aj prehliadku národopisného
múzea, čo bolo našou poslednou
spoločnou akciou. Utorkom sme
odštartovali náš prvý ozajstný vý-

Študenti počas prednášky p. A. Lukáčovej v DKS Topoľčianky.

skum. Každý sa vydal vlastnou
cestou, skúmajúc pridelenú tému. Takmer ku každej téme nám
hodnotné informácie poskytoval
pán František Beňuš.

Vymenovať všetky témy by
bolo zdĺhavé, ale pre priblíženie
obsahu našich prác spomenieme
len základné okruhy, ktorými boli
dokončenie na 5. str.
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Beseda s autorkou knihy
7. apríla 2009 prijala naše pozvanie pani Soňa ValentováHasprová, herečka a tento krát aj
spisovateľka a tohtoročná držiteľka prestížneho ocenenia
KVETU TÁLIE, ktoré si prevzala
dva dni pred našou besedou - 5.
apríla v Novom Meste nad
Váhom. Veľká sála kultúrneho
domu bola plná nedočkavých detí prvej až štvrtej triedy našej základnej školy, keď sme privítali
medzi nami hosťa našej besedy
pani Soňu Valentovú-Hasprovú.
Radosť detí a aj nás dospelých
bola dvojnásobná, keď sme zistili, že pani Valentovú-Hasprovú
sprevádza jej dcéra, známa muzikálová
speváčka
Katarína
Hasprová. Táto beseda bola venovaná detskej knihe s názvom „
„PSÍK ARI“, ktorej autorkou je
práve pani Valentová-Hasprová,
ktorá deťom na úvod porozprávala kde, kedy a ako dlho knihu
písala. Tiež sa presvedčili o tom,
že hlavný hrdina tejto detskej knihy psík ARI, bol vlastný psík rodiny Hasprovej, ako sa k nim psík
dostal, ako sa oňho starali, čo
všetko s ním zažili doma v ich záhrade, ale aj mimo nej, hlavne
v parku pri Bratislavskom hrade.
Deti veľmi dobre vedeli o čom sa

hovorilo, pretože mali knižku
o psíkovi a jeho veselých, ale aj
smutnejších dobrodružstvách už
prečítanú. Dokonca stihli nakresliť na základe svojich predstáv pri čítaní jednotlivých kapitol
aj milé ilustrácie, ktorými sme vyzdobili pozadie tvoriace kulisu
tohto podujatia. Deti boli zvedavé na množstvo ďalších podrobností, ktoré sa v knižke nespomínali a pani Valentová-Hasprová
im s veľkou ochotou a obdivuhodnou láskavosťou odpovedala
na každú jednu otázku. Táto kniha je pre deti peknou ukážkou,
ako sa majú starať o svoje zvieratá, ale tiež sa nenútenou formou
poučili ako sa majú správať k prírode a všetkému živému okolo
seba. Zvedavé otázky detí neminuli ani muzikálovú speváčku
Katarínu Hasprovú, od ktorej si
deti nakoniec vyžiadali zaspievať
pesničku. Ich želanie bolo splnené a pieseň „Modlitba lásky“ bola krásnou bodkou za touto besedou, ktorou nás sprevádzala
pani učiteľka našej základnej školy PaedDr. Anna Sýkorová.
Nakoniec sa konala autogramiáda, na ktorej deti dostali fotografie aj s venovaním a podpismi
pani Soni Valentovej-Hasprovej

Zo života hornej škôlky

a tiež Kataríny Hasprovej. Venovanie s podpisom sa dostalo aj do
každej jednej z tridsiatich kníh,
ktoré sa nachádzajú v školskej
a obecnej knižnici pre potreby
žiakov na mimočítankové čítanie.
Aby si pekné spomienky na toto
stretnutie odniesla aj herečka

Soňa Valentová-Hasprová, deti
jej pripravili na pamiatku rukou
napísané a stuhou zviazané ich
vlastné postrehy, dojmy a opisy
ako ich ovplyvnila prečítaná kniha. PSÍK ARI deti určite presvedčil, že kniha a pes sú najlepší
priatelia človeka.
A.CH.

Dobrovoľný hasičský zbor

Členovia DHZ oprášili starú
zvyklosť a na Veľký piatok a Bielu
sobotu a na sviatok Božieho tela
niesli baldachýn. Hasiči v spolupráci s OcÚ sa opäť postarali
o postavenie mája v centre obce.
Ku dňu sv. Floriána priestory
Hasičského domu navštívili deti
MŠ na ulici SNP a po krátkej prezentácii sa deti previezli hasičským autom. Dňa 23. mája 2009
sa v priestoroch základnej školy
v Tesárskych Mlyňanoch konalo
okresné kolo pre hru „Plameň“
(deti od 8 – 15 rokov). Po vynikajúcich výkonoch naše súťažné
družstvo chlapcov zvíťazilo a porazilo silné družstvo chlapcov zo
ZŠ z Tesárskych Mlynian.
K Medzinárodnému dňu detí členovia súťažných družstiev predviedli ukážky v hasičskom športe
žiakom ZŠ a MŠ v susednej obci

v Žitavanoch. Dňa 14. 6. 2009 sa
v priestoroch NO TJ Tatran
Topoľčianky konalo Okresné kolo
DHZ dospelých a dorastu v hasičskom športe. Naše súťažné družstvo žien obsadilo 1.miesto a postúpilo do krajského kola. Súťažné
družstvo mužov bolo rovnako
úspešné a tiež obsadilo na stupni víťazov 1. miesto a postúpilo
tak do krajského kola, ktoré sa
uskutoční v Hurbanove. Rok
2009 je postupovým rokom pre
dospelých až po Majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa budú konať
v Kysuckom Novom Meste. Dňa
28. augusta 2009 sa uskutoční
pri príležitosti 65. výročia SNP pohárová súťaž o „Pohár starostu
obce“ v areáli NO TJ Tatran Topoľčianky, so začiatkom o 12.00
hod., na ktorú Vás srdečne pozývajú členovia DHZ.
J. Orolín

Na stránkach Našich Topoľčianok sme Vás viackrát informovali
o rôznych činnostiach detí, či už v zachovávaní ľudových tradícií a zvykov, vystúpeniach a podobne. Okrem týchto aktivít deti v MŠ na
Cintorínskej ulici radi kreslia a maľujú. Prostredníctvom svojich kresieb
sa počas školského roka zúčastňovali výtvarných súťaží. V tomto školskom roku boli ocenené dve práce:
Ela Kováčová v celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí (Slovenská ústredná Hvezdáreň v Hurbanove) získala diplom za
výborné spracovanie témy.
Timko Mesko v krajskej literárno – výtvarnej súťaži Zlaty Dônčovej
(Krajské osvetové stredisko Nitra) získal za 2.miesto diplom a vecný
dar. Nakreslil peknú ilustráciu k rozprávke o Šípkovej Ruženke.

Študenti etnológie navštívili Topoľčianky

Z úspechu oboch sa tešia spolužiaci aj pani učiteľky. Pochvala a poďakovanie patrí však všetkým deťom, ktoré sa do súťaží svojimi kresbami zapojili.
Adriana Fialová
riaditeľka MŠ

dokončenie zo 4. str.
historické udalosti a osobnosti,
miestne pamiatky, tradičný spôsob života, ako aj aktuálnejšia
problematika. Celú dobu nášho
pobytu ste stretávali študentov
zvedavých na otázky stravovania,
odevu, výberu manželského partnera, zvykov či trávenia voľného
času. Iní sa pýtali na symboly
Topoľčianok – žrebčín, vinohrady,
bývalé prezidentské sídlo. Náš
záujem neobišli ani prezident
Masaryk, druhá svetová vojna
a SNP, rovnako ako aj náboženský život, púte, spolkový život,
miestny folklór či krčmy.
Veľmi si vážime ochotu, ktorou ste nás každý deň prijímali vo
svojich domovoch, veľakrát i na
úkor vlastného času. Vaša trpezlivosť pri odpovedaní na naše
otázky bola liekom na našu trému a strach z výskumu. Vďaka
Vám sme sa zo dňa na deň stáva-

li zapálenejšími výskumníkmi.
Možno si ani neuvedomujete, čo
pre nás znamenalo každé Vaše
slovo, hoci ste si často mysleli, že
nepoznáte odpoveď na našu
otázku. Doteraz s úžasom hľadíme na to, že ste nás neodmietli
ani po desiatom zaklopaní na
Vaše dvere.
Touto cestou Vám chceme
poďakovať, za Vašu úprimnosť,
otvorenosť, dôveru a pohostinnosť. Vďaka patrí aj predstaviteľom obce, ktorí náš pobyt zabezpečili a dennodenne sa o nás
starali. Z nášho pobytu si nebudeme odnášať len cenné informácie, ale aj krásne spomienky
na Vás, obyvateľov Topoľčianok,
ktorí ste nám pomohli, ako ste
len vedeli. Vám patrí naša vďaka,
bez Vás by sme to nedokázali.
Janka Kerekrétyová
a Lenka Bobulová
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Skúsme darovať seba...

Každodenne sme svedkami,
že moderný pretechnizovaný svet
zapĺňa naše domácnosti i naše
životy. Veľa, najmä mladých ľudí
sa uzatvára pred okolím a s ostatnými ľuďmi komunikuje cez internet alebo formou mobilov.
Strácajú kontakt s reálnym svetom a potom ich častokrát prekvapí skutočný život, kde nejde
všetko tak, ako by sme si to naprogramovali v počítačovej hre.
Zaskočí nás zraniteľnosť ľudských
citov či krehkosť ľudského života.
Naozaj stačí zlomok sekundy
a my nemôžeme stlačiť pauzu
alebo vrátiť obraz späť. Život ide
ďalej a my sa s ním musíme popasovať tak ako to najlepšie vieme.
Takýto dravý život nás núti
zamýšľať sa nad tým, ako spojiť
ľudí, aby vedeli spolu komunikovať, aby vedeli podať pomocnú
ruku v pravej chvíli a neostali len
zahĺbení do svojho života. Veď
život žijeme v reálnom a nie virtuálnom svete.
Našťastie existujú činnosti, pri
ktorých sa musí stretnúť človek
s človekom a len tak dokáže niekomu pomôcť.
Náš Miestny spolok Červeného kríža v Topoľčiankach sa

o niečo takéto pokúša. A dokonca veľmi jednoduchým spôsobom.
Už v dávnejšej minulosti sme
organizovali hromadné odbery
krvi. Ešte v čase pôsobenia MUDr.
Michala Kazíka, ktorého snom
bolo, aby sa na týchto akciách
stretávali darcovia z Topoľčianok
a najbližšieho okolia. Aj posledné
roky sme na túto tradíciu nadviazali a každoročne počas letných
prázdnin usporiadavame spoločný odber priamo v Topoľčiankach.
Tu sa stretávame osobne s dobrovoľnými darcami a sme radi, že
každý rok nám pribudne aj nejaký
ten prvodarca. Našťastie venovať
kúsok seba práve takýmto spôsobom sa nedá cez internet, tak
nám to dáva šancu stretnúť človeka tvárou v tvár.
Tento rok chceme tiež pozvať
všetkých ľudí vo veku od 18 do
60 rokov, ktorí chcú prispieť
kúskom seba.
26. augusta 2009 (t. j. v stredu) od 8.00 hod. v budove obecného úradu vo veľkej sále sa bude
konať spoločný odber krvi. Skúste
darovať kúsok seba a príďte medzi nás. Tešíme sa na stretnutie
s Vami, darcami.
MS SČK Topoľčianky

Behali medzi lampiónmi

Z Majstrovstiev Slovenska
v doskovej hre Go
V dňoch 6. až 10. mája sa
v priestoroch Národného domu
v Topoľčiankach uskutočnil 18.
ročník Majstrovstiev Slovenska
v doskovej hre Go, kde sa rozhodovalo o novom majstrovi Slovenska v tejto duševnej disciplíne.
Go je najstaršia dosková hra na
svete pochádzajúca z Číny, je stará viac ako 4000 rokov. Je rozšírená najmä v Ázii, no v poslednej
dobe sa teší aj narastajúcej popularite v západnom svete. Pravidlá
tejto hry sú jednoduché, no stratégia a samotná hra sa komplikuje narastajúcim počtom možných
kombinácií.

nezaváhal a s jedinou prehrou
a šiestimi výhrami sa stal novým
a historicky najmladším majstrom
Slovenska v Go. Na druhom
mieste sa po vynikajúcom výkone
prekvapivo umiestnil Miroslav
Šmíd. Okrem hlavného turnaja
boli organizátormi zabezpečené
rôzne iné sprievodné akcie ako
ohňostroj, návšteva žrebčína či
zubrej obory, ako aj vystúpenie
miestneho folklórneho súboru
Topoľnica v mieste diania. Počasie
sa pre túto akciu ani nemohlo
lepšie vydariť a tak sa mohli aktéri majstrovstiev kochať krásami
tohto prekrásneho mesta a kraja.

Majstrovstiev sa zúčastnilo
celkovo 40 slovenských hráčov,
hralo sa sedem kôl systémom
McMahon. Keďže obhajca titulu
Peter Jadroň sa turnaja tento rok
nezúčastnil, do bojov o majstra
Slovenska mohli vážnejšie zasiahnuť predstavitelia staršej generácie hráčov, Xaver Gubáš, Miroslav
Poliak a mladí hráči ako Martin
Reindl alebo Maroš Kráľ. Favorit
turnaja Xaver Gubáš prekvapivo
prehral hneď v úvodnej partii so
Stanislavom Jakubcom, čím si
skomplikoval ďalší boj o titul.
Karty sa výraznejšie zamiešali až
v piatom kole, kedy Miroslav
Šmíd porazil Martina Reindla,
ktorý spravil chybu v prepočte.
Tento mladý dvadsaťročný reprezentant ale už do konca turnaja

Akciu usporiadala Slovenská asociácia go pod záštitou starostu
obce, pána Juraja Meska. Akciu
tiež podporili: Hotel Národný
Dom, GLOBAL PROGRES, a.s.
Šampiňonáreň, Vinárske závody
Topoľčianky s.r.o., Mramor s.r.o.,
Promana s.r.o. Víťaz Majstrovstiev
Slovenska bude reprezentovať
našu krajinu na svetovom šampionáte amatérov v Šanghaji 2010,
druhý z konečného poradia sa
zúčastní Prime Minister Cupu
2009 v Kórei. Bližšie informácie
sa dozviete na stránkach www.
sago.sk.
Konečné poradie majstrovstiev Slovenska: 1. Martin Reindl,
2. Miroslav Šmíd, 3. Xaver Gubáš,
4. Maroš Kráľ, 5. Miroslav Poliak
Marek Fülle

MS SČK Topoľčianky

POZVÁNKA

Knihu pod týmto názvom od autora Wilfrieda Sleziaka je možné
zapožičať si zatiaľ len k prezenčnému čítaniu v Obecnej knižnici
v Topoľčiankach. Kniha je spomienkou na zosnulých priekopníkov
slovenského orientačného behu. Z Topoľčianok sú články v knihe
venované najmä trom športovcom – orientačným bežcom, ktorým,
to zistíte po prečítaní knihy.
Mgr. Peter Borčin

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
v Topoľčiankach
pozýva všetkých darcov krvi,
i tých, ktorí chcú darovať krv po prvýkrát
na hromadný odber, ktorý sa bude konať dňa

26. AUGUSTA 2009 o 8.00 hod.
v budove Obecného úradu v Topoľčiankach.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
MS SČK Topoľčianky
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V Topoľčiankach vyrastie nový park

Týždeň detskej radosti

Čo to je? Kto to robí? Kedy to
bude hotové? Možno aj tieto
otázky ste si kládli, keď ste prvýkrát zbadali dve kopy kamenia
stojace na mieste, kde ešte nedávno stáli zberné suroviny.
„Sochy budú zobrazovať dva
kone,“ hovorí Milan Ježovič, spolumajiteľ jazdeckého klubu JŠ
Topoľčianky. Jedným dychom dodáva: „Tieto dve sochy budú súčasťou komplexu s pracovným
názvom Park kultúry a umenia.“
Podľa jeho slov bude areál slúžiť
na kultúrne vyžitie ľudí a taktiež
aj na preteky v parkúre.
Kultúrnu stránku areálu bude
zastupovať galéria mramorových
sôch, na čele so spomínanými
koňmi.
Na skulptúrach pracujú akademickí sochári Filip Šicko
a Vojtech Bilišič. „Sochy by mali
byť dokončené niekedy na prelome septembra a októbra,“ vysvetľuje spolumajiteľ jazdeckého
klubu.
Jazdecký
klub
JŠ
Topoľčianky sa taktiež chystá vybudovať kolbisko, na ktorom by
mohli prebiehať preteky v parkúrovom skákaní koní. „Súčasťou
kolbiska bude aj tribúna. V prípade nepriaznivého počasia počas
pretekov sa nadšenci jazdeckého
športu budú môcť uchýliť do
otvoreného prístrešku.“
„Areál nebude slúžiť len úzkej skupine ľudí. Poprechádzať sa

Aj tie naše si ten svoj sviatok
užili a určite sa im páčilo ako sa
stretli s rozprávkami, športovali,
kreslili a tancovali. Deti prišli na
oslavu svojho sviatku do materskej školy radostne naladené.
Tešili sa na detské predstavenie
Elá Hop, ktoré na ich tvárach vyčarilo úsmev a radosť. Po ňom
nás čakala cesta do zámku a rozprávkové prekvapenia. V zámockých komnatách všetkých privítala pani zámku a Šeherezáda,
Popoluška s princom, Čert a Káča,
Šípková Ruženka, Červená čiapočka a princezné s kráľom.
V utorok sme kreslili farebnými
kriedami a spestrili tak okolie kultúrneho domu. V stredu sa náš
školský dvor zmenil na športový
a deti čakali súťaže v obratnosti,
rýchlosti – podliezali a preliezali
prekážky, snažili sa udržať rovnováhu, hádzali do diaľky. Ani ďalšie
dni v týždni sa nenudili. Tanec
a hry pokračovali. Na všetkých
čakala sladká i ovocná odmena.
Týždeň radosti zanechal v deťoch
príjemné zážitky, čo sa prejavilo
v ich výtvarných prácach, v spomienkach aj pri rozhovoroch. Za
vyčarovaný úsmev na tvárach detí a radosť v ich srdiečkach patrí
veľká vďaka pracovníčkam kultúry – tete Andrejke a Monike
a Zámku v Topoľčiankach.
Ľubica Pavková
riaditeľka MŠ

Autor fotografie: Ing. Miloslav Brandt

po ňom bude môcť ktokoľvek,
kto bude mať záujem.“ V prvej
časti areálu, ktorý bude upravený
do parkovej podoby sa bude nachádzať detské ihrisko a galéria
sôch. „Ak všetko pôjde podľa
plánov, v budúcnosti plánujeme
aj vybudovanie obrazárne.“
Ďalšia časť areálu bude pozostávať z miesta, kde budú mať
návštevníci možnosť sledovať domáce zvieratá.
Súčasťou komplexu bude aj
táborisko s grilom, na ktorom sa
budú dať organizovať menšie
oslavy. „Na dlhší pobyt v táboris-

ku však ľudia budú musieť získať
súhlas od kompetentných osôb,“
dodáva.
Celý areál bude oplotený, cez
deň však doň bude vstup voľný.
„Aby sme predišli vyčíňaniu vandalov, budeme komplex na noc
zatvárať.“
Projekt s dočasným názvom
Park kultúry a umenia bude
akousi vstupnou bránou do
Topoľčianok. Snažme sa iniciatívu
jeho autorov poňať čo najlepšie
a prispejme svojím kúskom do
kultúrneho žitia v našej obci.
Michal Červený

Mozaika kultúry
Rozprávkové dopoludnie
Dňa 14. mája 2009 sa v DKS
Topoľčianky konal XII. ročník súťaže v umeleckom prednese prózy s názvom „Rozpoviem Ti rozprávku”, ktorej organizátorom je
Obecný úrad Topoľčianky. Práve
rozprávkami sme si pripomenuli
najvýznemnejšieho zberateľa a
zapisovateľa ľudových rozprávok
PAVLA DOBŠINSKÉHO, ktorý sa
venoval tejto práci celý život a je
to najmä jeho zásluha, že sa nám
ľudové rozprávky zachovali v takom množstve. Pozvanie do sú-

ťaže prijalo sedem plnoorganizovaných základných škôl zo zlatomoraveckého
okresu.
V
obecenstve sa do rozprávok započúvali žiaci piatej triedy našej
základnej školy. Štvorčlenná porota vyhodnotila a ocenila nasledovných žiakov: 1. miesto J. Solčianska – ZŠ Volkovce, 2. miesto
B. Pacalaj - ZŠ Pribinova, Zl.
Moravce, 3. miesto P.Laktišová ZŠ Topoľčianky. Cenu MO MS v
Topoľčiankach získala N. Pružinská
– ZŠ Topoľčianky. Súťažiacim srdečne blahoželáme.
A.CH.

Medzinárodný deň detí
V pondelok 1. júna 2009 ožil
Dom kultúry veselým džavotom
detí, pre ktoré pripravil Obecný
úrad v Topoľčiankach pri príležitosti ich sviatku veselé detské
predstavenie, ktoré deti poznali
z nedeľňajších televíznych vystúpení. Zatiaľ čo v TV relácii prichádzajú deti za Elou a Hopom do
čarovného kufríka, tu prichádzajú Elá a Hop medzi deti.
Počas predstavenia spolu
s deťmi navštívili strašidelný zámok, zúčastnili sa nakrúcania
filmovej rozprávky, zašli na koncert aj na karneval. Na každom
z týchto miest však došlo k zápletke, ktorú mohli vyriešiť jedine
odvážne deti. Zaujímavý program,
ktorý ich počas tohto predstave-

nia udržoval v dobrej nálade, ožíval veselým smiechom, srdečným
potleskom a nakoniec aj spevom.
Deti sa mohli pred predstavením
občerstviť ich obľúbeným párkom v rožku a ovocnou malinovkou, o ktoré sa postarala
Rodičovská rada pri Základnej
škole v Topoľčiankach. Pre detičky z materských škôlok bolo malé občerstvenie pripravené po
predstavení, nakoľko mali pred
sebou ešte naplánovanú prehliadku rozprávkovým zámkom.
Veríme, že deti v tento deň prežili príjemné prekvapenie, že
odišli domov spokojné a snáď
sme aj my prispeli k tomu, aby
tento deň, Deň detí, bol pre ne
príjemnou spomienkou.
M.B.

Prázdninové pozvanie pre deti

Pozývame deti v sprievode svojich rodičov alebo starých rodičov
na tradičné prázdninové výlety za vodou. V tomto roku Vám chceme
ponúknuť dva výlety tohto druhu a to na termálne kúpalisko VADAŠ
do Štúrova 8. júla 2009 a do Termalparku Veľký Meder 5. augusta
2009. Poplatok za dopravu na osobu je 4,- €. Záujemcovia sa môžu
prihlasovať v obecnej knižnici osobne alebo informovať sa na telefónnom čísle 037/6301263.
kultúra
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Informácia o Eurofondoch
Vážení spoluobčania,
tak ako v predošlých vydaniach Našich Topoľčianok, tak aj
teraz využívam priestor v tomto
čísle, aby som Vás poinformoval
o podaných alebo pripravovaných projektoch o poskytnutie
nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ. V súčasnosti má obec Topoľčianky úspešne podané dva projekty.
Prvý bol podaný dňa 7. 5.
2009 na VÚC Nitra v rámci opatrenia Regenerácia sídiel. Tento
projekt zahŕňa Revitalizáciu Hlavnej ulice a to úsek od Koprdovho
mosta po križovatku na ul. Žikaveckú.
V rámci tohto projektu je plánovaná rekonštrukcia chodníkov
a výstavba cyklochodníkov, úprava verejného priestranstva a verejnej zelene, výstavba nových
autobusových zastávok a rekonštrukcia verejného osvetlenia
v danom úseku. Celkové náklady
na uvedené aktivity sú 993 770,78
EUR (29 938 338 Sk).
Dňa 2. 6. 2009 bola úspešne
zaregistrovaná na MŽP SR žiadosť
obce Topoľčianky - Kanalizácia
obce Topoľčianky, ktorá zahŕňa
komplexné odkanalizovanie celej
obce. Projekt rieši dva druhy kanalizačných stôk a to gravitačnú
kanalizáciu a tlakovú kanalizáciu
a tiež výstavbu troch prečerpáva-

cích staníc. Celkové náklady na
uvedenú aktivitu sú 4 317147,65
EUR (130 058 380 Sk). Pri obidvoch týchto žiadostiach je rozhodovací systém rovnaký, do 100
dní od podania žiadosti má byť
žiadateľ upovedomený o úspešnosti alebo neúspešnosti svojej
žiadosti, čiže v našom prípade by
sme mali byť vyrozumení v mesiacoch august – september roku
2009.
V súčasnosti pripravujeme
žiadosť na MVRR SR pre opatrenie Infraštruktúra cestovného
ruchu, kde má byť zverejnená výzva na podanie žiadosti v mesiaci
september 2009.
Pre toto opatrenie máme pripravený projekt Revitalizácia centrálnej časti obce – čiže námestia,
ktorý zahŕňa rekonštrukciu chodníkov, výstavbu cyklochodníkov,
úpravu verejného priestranstva
a verejnej zelene a tiež rekonštrukciu verejných WC. Celkové
náklady na uvedené aktivity sú
1 650 000 EUR (49 707 900 Sk).
Verím, že naše žiadosti budú
posúdené kladne a o ďalšom
priebehu žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ Vás budem
informovať v najbližšom čísle
Našich Topoľčianok.
Juraj Mesko
starosta obce

Skauting v Topoľčiankach
O skautingu v Topoľčiankach
vie skoro každý, avšak málokto
vie, čo je našou náplňou. Často sa
stretneme s definíciou „skauti sú
tí, čo chodia do lesa, viažu uzly
a robia bobríkov.“ A kto skauting
nezažil, ťažko by si myslel niečo
iné. Čo to teda skauting je?
Skauting je predovšetkým celosvetové hnutie vychovávajúce
mladých ľudí. Jeho cieľom je prispieť k plnému rozvoju mladého
človeka. Rozvíjame jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti. Výchova sa odvíja od
troch základných princípov, ktoré
možno charakterizovať ako vzťah
k sebe, vzťah k iným a vzťah k duchovnému svetu. Skauting je preto jasne odlíšený od obyčajného
rekreačného združenia. Napriek
dôležitosti rekreačných aktivít
(chodenie do lesa, robenie bobríkov, viazanie uzlov....) sú chápané ako prostriedok, nie ako cieľ.
V našej činnosti ide o hodnotovo
založenú výchovu mládeže.
Deťom a mladým ponúkame
skutočných priateľov, ktorých
nájdu medzi rovesníkmi a vedúcimi. Hlboké zážitky cez hry, súťaže a dobrodružstvá, ktoré ne-

majú možnosť zažiť v škole a pred
televízorom. Spoznávaním samých seba majú možnosť vyniknúť, pracovať na sebe, získať vôľu
prekonávať svoje slabé miesta.
Keďže dospelí v skautingu nie sú
vojenskí dôstojníci ani učitelia,
majú deti možnosť zažiť slobodu.
V skautingu nájdu podporu pre
svoj rozvoj a záujmi. A čo môže
byť lepšie ako dobrodružný život
v prírode, príťažlivý a moderný
program. Každý, kto má záujem,
si v skautingu nájde to, čo potrebuje a čo ho zaujíma.
Naše jarné aktivity
Okrem pravidelných piatkových stretnutí vo farskej klubovni
sa snažíme využiť každý slnečný
víkend a isť niekam na výlet.
Starší skauti precestovali nemalú
časť Slovenska.
Keďže naše okolie nám nie je
ľahostajné, tiež sme priložili ruku
pri opravných prácach na hrade
Hrušov, kde sme pomáhali pri
čistení okolia hradu od porastov,
vyvážali sme materiál pre hasenie
vápna a pre ďalšiu prácu na zrúcanine.
24.4. na sviatok sv. Juraja
(patróna skautov) sme sa zúčastnili na celoslovenských skautských dňoch v Nitrianskej Blatnici,

1. júna začali prebiehať prípravné práce k rekonštrukcii. Nasledujúce dva mesiace sa uskutoční hlavná časť rekonštrukcie budovy ZŠ (kotolňa, výmena okien
a zatepľovanie).
Autor fotografie: Ing. Miloslav Brandt

Inštalácia kamerového systému
v centre obce

V najbližších dňoch (možno
po vydaní tohto čísla novín už
bude aj nainštalovaný) sa v centre obce Topoľčianky zrealizuje
inštalácia bezpečnostného kamerového systému .
Na uvedený bezpečnostný
systém nám bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu Nitra
vo výške 10 000 EUR (301 260 Sk).
Bezpečnostný kamerový systém
bude obnášať nainštalovanie
dvoch otočných a tiež dvoch statických kamier, ktoré budú 24
hodín denne monitorovať dianie
v centre obce. Jednotlivé bezpeč-

nostné kamery budú napojené
na centrálny počítač, na ktorom
bude možné priebežne, ale tiež
spätne sledovať dianie v centre
obce.
Verím, že s pomocou nainštalovania bezpečnostného kamerového systému a tiež s pomocou
pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby sa nám podarí
s prichádzajúcimi letnými mesiacmi zabezpečiť poriadok
a ochranu pred vandalmi v našej
obci.
Juraj Mesko
starosta obce

kde sme v súťaži SKAUTSKÝ BEH
v kategórii skauti vyhrali 1.miesto,
skautky 2.miesto a naši najmladší vlčiaci 3.miesto. Okrem dobrého pocitu sme si priniesli krásne
ceny. V spolupráci s organizáciou
Liga proti rakovine sme sa aj tento rok dňa 11.4.zapojili do celoslovenskej akcie DEŇ NARCISOV
a aj vďaka Vám sa podarilo
v Topoľčiankach a Zl. Moravciach
vyzbierať 1001,70 €. Vyzbierané
peniaze sa použijú na onkologické účely.

Toto leto bude pre nás pestré.
Plánujeme týždenný skautský tábor v lokalite Vyčoma pri dedine
Ješková Ves. Okrem toho sa chystáme na púťový výlet do Malej
Fatry a po minuloročnom vydarenom splave Hronu sa na konci
prázdnin chystáme splaviť Malý
Dunaj. Skauting aj tebe ponúka
priestor pre dobrodružstvo a sebarealizáciu. Stačí chcieť a prísť.
Kontaktná osoba: Lukáš Laktiš
0948 522 092
Vaši skauti
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Z verejného zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného 23. apríla 2009
Po procedurálnych častiach
rokovania starosta p. Mesko informoval o nasledovnom dianí
v obci:
21. 2. sa konal fašiangový
sprievod obcou so súbormi Topoľnica a Podhrušovan
21. 3. sa konalo prvé kolo
prezidentských volieb s účasťou
52,62 % voličov v obci
4. 4. sa konalo druhé kolo
prezidentských volieb s účasťou
59,35 % voličov
28. 3. bol 35. ročník Behu
oslobodenia obce, čomu predchádzalo uctenie padlých kladením vencov ku pamätníku obetí
vojen
24. 4. sa konala výstava spojená s degustáciou vín regiónu,
bolo vystavených 166 vzoriek
Na deň 30. 5. pozval starosta
občanov na tradičné stavanie mája a na nasledujúci deň na otvorenie turistickej sezóny 2009.
Z investičných akcií spomenul nasledovné:
2. 3. bolo ukončené verejné
obstarávanie na rekonštrukciu ZŠ
Litoměřická – zvíťazila fa. VION.
V mesiaci máj sa bude konať
prvé vysprávkovanie miestnych
komunikácií.
Dokončí sa kanalizácia na ul.
Lipová a uvedie sa do prevádzky
čerpacia stanica na ul. Machulinská.
Obec podala žiadosť na financovanie bezpečnostného kamerového systému.
Po zložitej príprave obec
predloží projekt na odkanalizovanie celej obce.
V nasledovnom rokovaní poslanci schválili podmienky pre
čerpanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ
v súvislosti s projektom kanalizácie celej obce.

Poslanci schválili VZN č.
4/2009 týkajúce sa plôch na
kampaň do europarlamentu
a vzali na vedomie správu audítora o vykonaní auditu účtovnej
závierky obce za rok 2009.
V časti žiadosti boli prerokované nasledovné:
P. J. Hlavačka – prevádzkové
hodiny predajne – schválené.
JUDr. Gräffová – nájomná
zmluva – schválené.
Š. Kršiak – nájomná zmluva
s investíciami nájomcu – schválené.
P. V. Macek – požiadal o pomoc obce pri zriadení kynologickéko areálu.
P. Gažiová – vysporiadanie
pozemku pod garážou pekárne
– právny stav – je to majetok obce.
V interpeláciách poslancov
odzneli:
Ing. Beňová – upozornila na
nutnosť obnovenia podmienok
zmluvy s Tatranom n.o.
JUDr. Gräffová – ako je s projektom osvetlenia cyklochodníka,
doplnenie dopravného značenia
v obci.
Ing. Siklienka informoval ako
bude realizovaný postrek pagaštanov v tomto roku
V rôznom starosta informoval
o zámere zakúpenia malého nákladného vozidla (Multicar) za
zostatkovú cenu od ZSVaK
a o žiadosti na envirofonde na
zakúpenie drtiaceho zariadenia
pre likvidácie biologického odpadu a zároveň pozval občanov na
brigádu pri čistení parku.
P. Belan upozornil na nekontrolovanú skládku v priestoroch
Martonovho jarku.
Z poznámok napísal
Ing. Kazík

Ako sme volili do Európskeho parlamentu
okrsok
č. 1
1 144

spolu

celkový počet osôb vo volebnom okrsku
2 348
zapísaných do zoznamu voličov
počet voličov, ktorým boli vydané obálky
280
306
586
počet odovzdaných obálok
280
304
584
počet platných odovzdaných hlasov spolu
274
288
562
percento zúčastnených voličov
24,48% 25,42% 24,96%
Počet platných hlasov odovzdaných pre
okrsok
okrsok
spolu
každú politickú stranu, hnutie alebo
č. 1
č. 2
koalíciu
Ľudová strana-Hnutie za demokratické
42
32
74
Slovensko
Sloboda a Solidarita
25
11
36
SMER - sociálna demokracia
93
111
204
Strana zelených
7
5
12
Slovenská demokratická a kresťanská
32
29
61
únia-DS
Demokratická strana
1
0
1
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity
2
0
2
Agrárna strana vidieka
1
3
4
Konzervatívni demokrati Slovenska- OKS
6
8
14
Strana maďarskej koalície - MKP
0
0
0
Komunistická strana Slovenska
5
11
16
Slovenská národná strana
23
26
49
LIGA, občiansko-liberálna strana
6
1
7
Strana demokratickej ľavice
1
0
1
Slobodné Fórum
3
5
8
Kresťanskodemokratické hnutie
27
46
73
Spolu počet platných hlasov
274
288
562
Informácie čerpané zo zápisníc okrskových vol. komisii č. 1 a č. 2 v Topoľčiankach

6.6.2009 sme si zvolili svojich
13 zástupcov do Európskeho parlamentu. Svoj mandát budú
uplatňovať ďalších päť rokov.
Povedzme si niečo o samotnom
Európskom parlamente:
1. Európsky parlament (EP) je
zastupiteľský orgán Európskej
únie (EU). To znamená, že zastupuje záujmy vyše 495 miliónov
obyvateľov. Počet zástupcov
členských krajín závisí od veľkosti
jednotlivých štátov. EP tvorí 754
poslancov z 27 krajín EÚ.
2. EP je volený orgán. Vykonáva politický dohľad nad aktivitami EÚ a zúčastňuje sa na legis-

Výstava vín Topoľčianky 2009
6. ročník ochutnávky vín v Topoľčiankach sa
uskutočnil v dňoch 24. – 25.apríla 2009. Súťaže sa
zúčastnilo 76 vystavovateľov so 166 vzorkami vín.
Biele víno malo zastúpenie v 129 vzorkách, červené v 37. Ochutnávky sa zúčastnili vinohradníci
z 11 miest a obcí.
Organizátorom ochutnávky vín bola ZO SZZ
Topoľčianky – vinohradníci a obec Topoľčianky.
Zhodnotenie vystavených vzoriek vykonala odborná degustačná komisia v 17-člennom zložení.
Šampiónom výstavy v bielych vínach za odrodu
Chardonnay sa stal Jozef Nízl – Nemčiňany.
Šampión výstavy v červených vínach bola vyhodnotená vzorka odrody Neronet-Lesy SR BB OZ
Topoľčianky.
Zlaté medaily získali: biele vína Ing. Peter Rybár
– Zlaté Moravce, Ing. Peter Šranko – Zlaté Moravce,
Miroslav Toman – Topoľčianky.

okrsok
č. 2
1 204

Zlaté medaily za červené vína získali: Ing.
Michal Beňo (3 zlaté medaile) – Topoľčianky,
Roman Kováč – Topoľčianky, Národný žrebčín –
Topoľčianky, František Dudáš – Horný Oháj.
Ochutnávky vín z našej obce sa zúčastnilo 24
vystavovateľov s 59 vzorkami vín. Celkove získali
naši vinohradníci 34 ocenení, 5 zlatých medailí, 11
strieborných a 18 bronzových.
Ďakujeme všetkým vinohradníkom, ktorí ste sa
zúčastnili našej výstavy, spoluorganizátorom
a sponzorom za spoluprácu pri zabezpečení 6. ročníka ochutnávky vín v Topoľčiankach.
Organizačný výbor výstavy Vám všetkým praje,
aby tento rok bol pre vinohradníkov ešte úspešnejší.
Miroslav Toman
predseda organizačného výboru

latívnom procese. Poslanci EP sú
priamo volení každých 5 rokov.
3. EP zohráva dôležitú úlohu
pri schvaľovaní rozpočtu, podpise
medzinárodných zmlúv, vymenovávaní Európskej komisie, atď.
4. EP podobne ako slovenský
nedisponuje právom predkladania zákonov. EP schvaľuje zákony
predložené Európskou komisiou.
5. Každých päť rokov menuje
prezidenta a členov Európskej
komisie.
6. Poslanci EP majú možnosť
zapojiť sa do činnosti 20 výborov,
napr. Výbor pre poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj, Výbor
pre právne záležitosti a práva občanov, Výbor pre regionálnu politiku, atď.
7. EP zastupuje záujmy občanov a je ich priamym sprostredkovateľom v európskych záležitostiach. Každý občan, ktorý si
myslí, že došlo k porušeniu európskeho práva, má dve možnosti – obrátiť sa s petíciou na
Európsky parlament alebo ombudsmana.
Prvé priame voľby do Európskeho
parlamentu: 1979
Sídlo: Brusel (Belgicko)
Počet členov: 754 (v rokoch
2009-2014)
Počet zástupcov SR: 13
Počet zastúpených krajín: 27
Permanentnosť volieb: 5 rokov
Počet výborov: 20
autor textu
Michal Červený
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Žiaci našej školy strieborní na Coca - Cola Školskom pohári 2009
V predvečer kvalifikačného
zápasu našej futbalovej reprezentácie so San Marínom vyvrcholil futbalový turnaj Coca Cola Školský pohár 2OO9, kde
nás úspešne reprezentovali naši
žiaci. V tohtoročnom ročníku turnaja súťažilo spolu 461 tímov,
celkovo 7376 žiakov vo veku 1216 rokov z celého Slovenska.
Turnaj je určený pre žiakov a žiačky 2.stupňa základných škôl
a osemročných gymnázií, s výnimkou športových gymnázií,
športových tried a školských stredísk so zameraním na futbal.
O celkovom víťazovi rozhodol finálový zápas, ktorý bol súčasťou záverečnej fázy finálového turnaja v dňoch 4.- 5. júna
2009 v Bratislave na štadióne FK
Interu Bratislava na Pasienkoch.
Tím našich chlapcov sa do
finálového turnaja prebojoval
cez kvalifikačné kolá v Tlmačoch,
Župkove a Preseľanoch.
Osem víťazných tímov z jednotlivých regionálnych oblastí
bolo rozdelených do dvoch skupín. Po troch zápasoch v skupine systémom ,,každý s každým“
sme dosiahli jedno víťazstvo,
prehru a remízu. No s takýmito
výsledkami ako dosiahol náš tím,

sa mohli pochváliť aj ďalšie dva ,
ktoré dosiahli rovnaký počet bodov, no len jeden tím Gymnázium
Šurany a naši žiaci dosiahli aj
väčší počet vstrelených gólov zo
všetkých zápasov. Obe družstvá
museli zviesť penaltový rozstrel,
ktorý určil víťaza neuveriteľne vyrovnanej základnej skupiny.
Presnejšiu mušku v penaltovom
rozstrele v pomere 3:1 mala naša
škola a tým sa stala víťazom skupiny, čo nám zabezpečilo účasť
vo finále 5.ročníka turnaja.
Vo finálovom zápase o celkového víťaza Coca Cola
Školský pohár sme nastúpili
za mohutnej podpory pedagogického zboru v hľadisku proti
žiakom ZŠ Mallého Skalica. Vo
veľmi vyrovnanom a dramatickom zápase sa v riadnom hracom čase oba tímy rozišli nerozhodným výsledkom 1:1, a tak
aktérov finále čakal penaltový
rozstrel. Záhoráci v rozstrele mali
pevnejšie nervy a vyhrali pomerom 3:1 a stali sa celkovým víťazom najväčšej školskej futbalovej
súťaže, zároveň získali hlavnú cenu pre najlepší tím - zájazd na
futbalový zápas francúzskej ligy.
Druhým miestom v celoslovenskom finále 5.ročníka Coca -

Nahliadli sme do matriky
marec 2009 – jún 2009

Horný rad: Mgr. Š. Klečka-tréner, D. Halász, M. Laktiš, T. Bachan, J. Krpala, I.
Bakaľár – najužitočnejší hráč turnaja, A. Kurila, A, Bachan, M. Kunský, L.
Pacalaj, J. Antal, A, Kunský, M. Belica, M. Kováč, K. Polák – vedúci mužstva
Dolný rad : P. Turčan, A. Mesko, P. Škula, Mgr. J. Barát – riaditeľ školy

Cola Školského pohára pre rok
2009 škola dosiahla najväčší
úspech v kolektívnych športoch
vo svojej 56-ročnej histórii
a chlapci získali celý rad hodnotných vecných cien od firmy Coca
- Cola a Adidas. Za najužitočnejšieho hráča turnaja bol vyhlásený
žiak našej školy Igor Bakaľár.
Výsledky - skupina B: Šurany
- Topoľčianky 2:1, Belá pri Varíne
- Šurany 1:0, Topoľčianky - N.
Dubnica 2:2, N. Dubnica - Šurany
2:2, Topoľčianky - Belá p/V. 1:0,

N. Dubnica - Belá p/V. 2:2. O poradí na 1.-2. mieste rozhodol penaltový rozstrel.
Finále: ZŠ Mallého Skalica - ZŠ
Litoměrická Topoľčianky 1:1, na
pok. kopy 3:1.
Poradie: 1. Topoľčianky 4 b
(4:4), 2. Šurany 4 b (4:4), 3. Belá
p/V. 4 b (3:3), 4. N. Dubnica 3 b
(6:6). Finále: ZŠ Mallého Skalica
- ZŠ Litoměrická Topoľčianky 1:1,
na pok. kopy 3:1.
Mgr. Jozef Barát

Narodili sa:
Alex Lukas Krpala, rodičia Milan a Eva Krpaloví, Športová 8
Sofia Hitková, rodičia Peter a Angelika Hitkoví, Lipová 114
Vanesa Mesková, rodičia Jaroslav a Jana Meskoví, SNP 18
Eliška Michaela Purgelová, rodičia Dušan Purgel a Eliška Grzybová, Vígľašská 12
Emma Šuníková, rodičia Ľubomír Šuník a Veronika Šuníková Števulová,
Partizánska 5
Milan Húsenica, rodičia Ing. Milan Húsenica a Ing. Magdaléna Húsenicová,
Partizánska 78
Martin Stano, rodičia Ing. Marián Stano a Ing. Jana Stanová,
Partizánska 26
Andrej Čepček, rodičia Ľuboš Čepček a Ing. Zuzana Čepčeková, Partizánska 39
Sobáš uzatvorili:

Ľudovít Magušin a Nataša Vražičová – 21. 3. 2009 v Topoľčanoch
Jozef Chren a Elena Vargová – 18. 4. 2009 v Čiernych Kľačanoch
Martin Šabo a Jana Záhorecová – 25. 4. 2009 v Nevidzanoch
Opustili nás:

Petronela Rafajová, Žitavanská 4, zomr. 3. 4. 2009 vo veku 73 rokov
Jozef Strečka, Hlavná 193, zomr. 4. 4. 2009 vo veku 54 rokov
Anna Čepcová, Litoměřická 6, zomr. 13. 4. 2009 vo veku 68 rokov
Ladislav Laktiš, Hlavná 223, zomr. 29. 4. 2009 vo veku 59 rokov
Anna Kazíková, Lipová 102, zomr. 5. 5. 2009 vo veku 91 rokov
Ján Furda, Lipová 92, zomr. 6. 5. 2009 vo veku 83 rokov
Katarína Cigáňová, Partizánska 53, zomr. 20. 5. 2009 vo veku 76
rokov
Pavol Maduda, Lipová 52, zomr. 21. 5. 2009 vo veku 86 rokov
Alexander Čuday, Pažiťská 7, zomr. 7. 6. 2009 vo veku 76 rokov

Dňa 9. 6. 2009 získal v Nových Zámkoch titul MAJSTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY v behu na 1000 m Peter Zrasták
ZŠ Topoľčianky.

Prehľad počasia za marec – máj 2009
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov na m2

Marec
4,7 °C
64,3 mm
Apríl
14,2 °C
10,5 mm
Máj
15,9 °C
46,5 mm
V dlhodobom sledovaní zrážok v našom regióne sa prejavuje ich nedostatok v mesiacoch apríl a máj. Pre porovnanie: dlhodobý priemer zrážok
pre apríl je 43 mm a máj 59 mm. O dôsledku tohto javu sa presviedčame
pohľadom na naše polia a záhradky.

Matúš Šabík
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