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XVIII. ročník TOPOĽČIANSKYCH HODOV
10. - 12. augusta 2012

MESTO TOPOĽČANY • MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY

Vás pozývajú
10.8.2012 - piatok

20.00 Koncert hudobnej skupiny DIEGO – na Námestí
M. R. Štefánika
Summer dance festival – tanečné a spevácke
vystúpenia: Robo Opatovský, Lucia Molnárová, Miro
Jaroš, Dominika Mirgová, Ivanna Bagová, Xoana
a Novum - dance shows, Erik Ňarjaš, Dodo Herák
s partnerkami na Námestí M. R. Štefánika

16.00 Koncert hudobnej skupiny DUKÁT pred domom
21.00 – 23.00
kultúry
17.30 JANA LIESKOVSKA – JAZZ-CHANSONS - nádvorie
radnice
19.30 – 23.00 Koncert hudobnej skupiny DISK – na Námestí M. R.
Štefánika

11.8.2012 - sobota
9.00 Deň ľudových remesiel - na Námestí M. R. Štefánika,
Výstava Včelárského spolku v Topoľčanoch v dome
kultúry
09.00 - 16.00 IV. ročník hodového preteku v streľbe na batérii na
asfaltové terče o putovný pohár primátora mesta
Topoľčany na strelnici PZ Bebrava
15.00 – 17.30 Summer dance festival - na Námestí M. R. Štefánika,
Tanečný maratón s N.Weiterovou – majsterkou sveta
vo ﬁtness a tanečné súťaže
16.00 Koncert hudobnej skupiny TOP KVINTET pred
domom kultúry
18.00 Divadlo Karamon: ŽOCH SEM ŽOCH TAM - nádvorie
radnice

12.8.2012 - nedeľa
14.30 Koncert dychovej hudby MÁJOVANKA na Námestí
M. R. Štefánika
16.00 Veľký hodový kultúrny program – vystúpenie
Elektrica duo Poľsko, Novum, Tosuma, Vlado
Vizár jazz quartet & Janka Gavačová, študenti
Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša
v Topoľčanoch
16.00 Koncert hudobnej skupiny M – TRIO pred domom
kultúry
18.00 Bábkové divadlo ŽABÍ PRINC – divadelná sála
spoločenského domu
20.00 Koncert hudobnej skupiny ABBA STARS Česká
republika na Námestí M. R. Štefánika

mesto Topoľčany

Nitriansky samosprávny kraj

hlavný partner podujatia

HODOVÝ JARMOK, OBČERSTVENIE, KOLOTOČE A INÉ HODOVÉ ATRAKCIE
AKCIU FINANČNE PODPORIL NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ.
TOPOĽČIANSKE HODY • STOROČNICA FUTBALU V TOPOĽČANOCH • ZARIADENIE PRE
SENIOROV KOMFORT • SÚŤAŽ O NOVÉ DETSKÉ IHRISKO • DEŇ SEPAROVANÉHO ODPADU •
FOTOSÚŤAŽ 2012 • KLASTER TOPOĽČANY – DNI REGIÓNU • KULTÚRNE AKCIE V MESTE
Z OBSAHU:

OSLAVY STOROČNICE FUTBALU
V tomto roku si futbalový klub MFK
Topvar Topoľčany pripomína 100. výročie
organizovaného futbalu v Topoľčanoch. Pri
tejto príležitosti boli v uplynulých mesiacoch rôzne športové a spoločenské podujatia, ktorými si ich organizátori pripomenuli
toto výročie.
Najdôležitejším dňom bol 30. jún, kedy
v priestoroch Mestského úradu v Topoľčanoch bolo slávnostné ocenenie jednotlivcov a ﬁriem, ktoré sa najviac zaslúžili o rozvoj
tohto najmasovejšieho športu. Ako prejav
úcty k práci, ktorú vykonali v prospech fut-

Štrosovi, Jánovi Vančovi, ďalej bronzová
plaketa Mgr. Milanovi Bilikovi, Adamovi
Farkašovi, Ing. Petrovi Žemberovi, ďalej in
memoriam Ľudovítovi Dušovi, Alexandrovi
Fúzikovi, Jozefovi Markovi a Štefanovi Mondokovi. Strieborná plaketa bola udelená
aj ﬁrme Pivovary Topvar a.s., ktorej názov
nosí aj futbalový klub v súčasnosti a ktorá
patrí medzi jeho najvýznamnejších sponzorov. Z rúk primátora mesta Topoľčany Ing.
Petra Baláža si okrem týchto ocenení
prevzalo Poctu primátora a Ďakovný list
ďalších 43 fyzických a 20 právnických osôb.

balu a za rozvoj mesta Topoľčany a šírenie
jeho dobrého mena Cena mesta Topoľčany
zlatá plaketa in memoriam bola udelená
Vojtechovi Schottertovi, strieborná plaketa Jozefovi Červenému, Leopoldovi Gálikovi, Jánovi Ölveckému, Ing. Ľudovítovi

Po skončení oceňovania bol na štadióne
Vojtecha Schotterta priateľský futbalový
zápas, v ktorom sa predstavili najlepší
odchovanci Topoľčianskeho futbalu spolu s niektorými osobnosťami mesta, čím
urobili za veľmi vydareným podujatím

peknú športovú bodku. K výročiu futbalu
bola vydaná publikácia, plaketa, vlajočka
a odznak, ktoré si môžete zakúpiť vo ﬁrme
Tristanpress a publikáciu a plaketu v Galérii
mesta Topoľčany.
Ing. Ľudovít Duša

MESTO ROZŠIRUJE PONUKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Tak, ako sa v prírode strieda jar, leto, jeseň
a zima tak v živote človeka plynú etapy
detstvo, mladosť, dospelosť a staroba. Každý vek má svoje čaro a každý
striebrom poznačený vlas má svoju cenu.
V dnešnej dobe žijeme rýchlo, chceme viac
stihnúť, ale možno práve technika prináša
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ochudobňovanie nášho života o osobné
stretnutia. Toto poznačuje život seniorov
a vyvoláva v nich obavy z osamelosti spojenej so stratou sociálnych kontaktov,
z chorôb a vytvorenia istej závislosti od
pomoci druhých. Je to realita, s ktorou
sa skôr či neskôr stretne väčšina seniorov
a potrebuje ju riešiť .... a možno práve teraz
Vás osloví pomoc, ktorú Vám ponúka Vaše
mesto tým, že Vás pozýva do novovybudovaného domova dôchodcov Komfort.
Toto zariadenie je umiestnené v zrekonštruovanej budove bývalej materskej
školy na Podjavorinskej ul. v Topoľčanoch
a je určené pre 51 klientov. Ubytovanie je
v priestranných svetlých izbách. Každý
klient má k dispozícii posteľ, skriňu a nočný
stolík. Zariadenie má dve veľké spoločenské
miestnosti, jedáleň, upravený dvor, výťah.
O klientov sa bude starať primeraný

počet zamestnancov. Ubytovanie je v jedno a dvojposteľových izbách a prináleží
k nim sprchovací kút a WC. Vo všetkých
izbách je zavedená signalizácia k privolaniu ošetrujúceho personálu. V zariadení
bude poskytovaná komplexná starostlivosť.
Okrem toho sa tu bude zabezpečovať aj
záujmová činnosť prispôsobená potrebám
klientov pre ich kultúrne a duchovné vyžitie.
Prostredníctvom služieb ponúkaných v zariadení pre seniorov Komfort chce mesto
Topoľčany vytvoriť komplexný program
starostlivosti o seniorov. Žiadosť o umiestnenie do zariadenia Komfort bude možné
vyzdvihnúť na č. dv. 100 v budove radnice
od 15. 8. 2012 a následne budú záujemcovia o umiestnenie v zariadení informovaní
o ďalšom postupe.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

VYHRAJME PRE NAŠE MESTO NOVÉ DETSKÉ IHRISKO
Organizátorom súťaže na získanie nového detského ihriska je
kozmetická ﬁrma ORIFLAME, ktorej zástupkyňa bude počas dňa
14.9.2012 na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch zbierať podpisy občanov mesta. Podpisy sa budú zbierať v tento deň po celom Slovensku a na základe čo najväčšieho počtu podpisov bude
vybrané jedno mesto v rámci svojej kategórie, teda podľa počtu
obyvateľov, ktoré získa od organizátora ﬁnančné prostriedky na vybudovanie nového alebo rekonštrukciu už existujúceho detského
ihriska v hodnote minimálne 6,000 EUR. Finálne sčítanie hlasov prebehne pod notárskym dozorom po doručení všetkých podpisových
hárkov. Podpisy do súťaže môžu zbierať výlučne kozmetické porad-

kyne Oriﬂame, ktoré budú pre tento účel označené krstným menom
a registračným číslom. Respondentom môže byť iba fyzická osoba,
ktorá dovŕšila vek 15 rokov. Respondent prideľuje svoj súťažný
hlas mestu, v ktorom odovzdal svoj podpis do podpisového hárku.
Respondent môže odovzdať výlučne jeden podpis. Preto vyzývame
občanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa tejto súťaže a pomôcť tak
Topoľčanom získať nové detské ihrisko, aby prišli 14.9.2012 na Námestie M. R. Štefánika, kde bude poradkyňa Oriﬂame zbierať vaše
hlasy.
Mgr. Janetta Kadliečková,
vedúca organizačného odboru

SLOVENSKÝ POHÁR VO FLORBALE ZATVORIL SVOJE BRÁNY

Muži a ženy sa počas troch dní pasovali so súpermi a zabávali
ﬂorbalom. Náročné tri dni pre každého vyvrcholili ﬁnálovým dňom.
V mužskej časti Elity vypadol hneď v play off adept na medailu tím
–Bláznivé kremeše. Ich najväčší rival Club 69 tak mal cestu za obhajobou uľahčenú. To sa aj potvrdilo a Club 69 obhájil minuloročné
prvenstvo. Vo ﬁnále sa stretol s domácim ŠK 91 Rebels Topoľčany
čo bolo prekvapením turnaja nielen pre hráčov, ale najmä pre
verejnosť. Zápas o tretie miesto zohrali hráči Uherského Hradišťa
proti Kubínu, kde sa opäť radovala česká ﬂorbalová škola.U žien
bol okruh favoritov užší. Veľký ohlas zožal tím dievčat z reprezentácie. Baby sa turnajom predierali a hrali to čo potrebovali. Vo ﬁnále
však narazili na Alfa samice a zakopli po druhý raz. Češky si vybrali
dávku šťasteny a ubránili gólové víťazstvo. Baby z repre mali šancí
aj na celý turnaj no nevyužili ich a to bolo osudné. V zápase o tretie
miesto sa lepšie darilo divčatám z Nitry pod názvom Single ladies.
Okrem všetkého zápasového kolotoča si organizátori Slovenského
pohára dovolili usporiadať Otvorené majstrovstvá Slovenska v nájazdoch. Finálové súboje sa odohrali medzi najlepšími dvojicami.
Najďalej to dotiahla dvojica Michal Benčurik, Richard Egyed, ktorí
siahli až na zlato. V tesnom závese za zlatým duom skončili Roman Cibík, Michal Tomáš, Bronz si z Topoľčian vezú Juraj Matejka, Tomáš Kafka. Vrcholom všetkého a celého dňa bol zápas
vozičkárov. Slovensko po minuloročnom prvom zápase privítali
po roku opäť Čechov. Naši bratia pricestovali v menšej skupinke
aj napriek tomu sa nestratili. Šikovné ruky a dobre namazané
kolesá mali naši súperi. Slováci sa počas zápasu učili ako hrať ﬂorbal na vozíku. Duel federálny, či bratskosusedský, alebo ako ho aj
inak nazvať je stále o vzťahu ku športu. Slováci aj napriek menšine
súpera neuspeli. Víťazi boli Česi a pre nás to boli jednoznačne naši
hráči. Prestávky boli vyplnené tombolou a vyhodnotením MISS
Slovenského pohára vo ﬂorbale. Turnaj v elite prebehol bez problémov a všetci odchádzali domov unavení a spokojní. Už dnes sa

začína uvažovať o ďalšom ročníku u organizátorov ako aj u tímov.
Slovenský pohár vo ﬂorbale 2012 - muži
1. miesto Club 69
2. miesto ŠK REBELS 91 Topoľčany
3. miesto Slovácký FBK Uherské Hradiště
Slovenský pohár vo ﬂorbale 2012 - ženy
1. miesto Alfa Samice
2. miesto Baby z repre
3. miesto Single ladies
Mladé talenty a nádeje ﬂorbalu sa stretli na Slovenskom pohári vo
ﬂorbale 2012. Kluby z celého Slovenska zavítali do mesta piva. FBC
Mikuláš Prešov, FBK Harvard Partizánske a domáci Rebels postavili
svoje celky do každej kategórie. Mladí ﬂorbalisti si tu počas troch
dní zmerali svoje ﬂorbalové schopnosti. Turnaj prebiehal podľa
plánu, ktorý vyvrcholil ﬁnálovým dňom. V kategórii chlapcov U16
sa o zlato zohral najnapínavejší súboj turnaja. Cerohab vs. Snipers
Bratislava v riadnom hracom čase uhrali remízu a nasledovala rýchla smrť. Recept na prekonanie brankára našli až chalani Cerohab
v 13 sérii a tešili sa zo zlata. Tretia priečka patrí FBC Mikuláš Prešov.
V kategórii dievčat U16 boli po prvom hracom dni favoritkami
hráčky Kysuckého Nového Mesta. Svoju suverenitu potvrdili
Kysučanky aj vo ﬁnále. Boj o zlato sa neušiel ani domácim hráčkam
Blue devils Tribečská. V konečnom zúčtovaní ťahali Blue devils za
kratší koniec a podľahli súperkám z Nového Mesta. Radosť z bronzu
mali mladé nádeje ženského ﬂorbalu v Partizánskom. Zemiaková
medaila sa ušla FBC Mikuláš Prešov. Najmladšia kategória na Slovenskom pohári vo ﬂorbale 2012 boli chlapci U14. Tu sa počas
celého turnaja najlepšie darilo hráčom Juventa Žilina. Najväčším
rivalom žlto-zelených boli chalani zo ZŠ Škultétyho Topoľčany. Juvente na ceste za zlatom však nikto neprekážal. Double medailovú
zbierku pre FBK Harvard Partizánske prispeli chlapci.
Ivan Valko
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DNI REGIÓNU TOPOĽČANY • 31. 8. – 1. 9. 2012
PREZENTÁCIA A ZACHOVÁVANIE ĽUDOVÝCH
TRADÍCIÍ V REGIÓNE
Prehliadka a prezentácia mesta Topoľčany, obcí v regióne, mikroregiónov, ľudovej kultúry, speváckych skupín, súborov a krúžkov
regionálneho charakteru, zachovávanie ľudových tradícií v regióne
Topoľčany. Prezentácia malých podnikateľov, malovýrobcov,
ľudovoumeleckých výrobcov, poľnohospodárskych družstiev a súkromných podnikateľov regionálneho charakteru to je projekt pod
názvom KLASTER TOPOĽČANY a konkrétne Dni regiónu, ktoré
sa budú konať na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch v dňoch
31.8. – 1.9. 2012. Zámerom podujatia je zapojiť občanov regiónu
Topoľčany do aktivít v oblasti kultúry, ľudového umenia, podnikania a zabezpečiť väčšiu prezentáciu regiónu, rozšíriť turistický
ruch a záujem turistov o náš región, zvýšiť návštevnosť regiónu
Topoľčany a vybudovať tak dlhoročnú tradíciu konania toho podujatia s názvom „Dni regiónu“.

Program dní regiónu:
31.8.2012 - piatok:
14.00 h Vystúpenie folklórneho súboru
15.00 h Oﬁciálne otvorenie podujatia

15.10 h – 17.00 h Prezentácia členov Klastra Topoľčany, prehliadka ľudovo-umeleckej tvorby
17.00 h Prehliadka tvorby ZUŠ, SKDK ZŠ, SOŠ
18.00 h Prezentácia ľudovoumeleckých výrobcov, rezbárov, kováčov na pódiu
19.00 h Prehliadka Dychových hudieb z regiónu spojená
s ochutnávkou vín a domácich destilátov
22.00 h Ukončenie prehliadky dychových hudieb
a ochutnávky

1.9.2012 – sobota:
9.00 h – 13. 00 h Vystúpenie hudobnej skupiny a tanečných
skupín z regiónu
13.00 h - 14.00 h Prehliadka speváckych skupín z mesta Topoľčany
14.00 h - 15.00 h Vystúpenie folklórneho súboru ZUŠ, SKDK,
záujmových združení z regiónu
15.00 h - 18.30 h Prezentácia folklórnych a speváckych skupín
z regiónu
18.30 h – 19. 30 h Vystúpenie hostí / možnosť prezentácie partnerských zahraničných miest a obcí /
19.30 h – 23. 00 h Ľudová veselica na námestí

FOTOSÚŤAŽ 2012
Už v septembri 2012 organizuje Skupina Mladých Tvorcov
a občianske združenie PEDRAN v spolupráci s Mestom Topoľčany
a Tribečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch v poradí tretí
ročník amatérskej fotograﬁckej súťaže pod názvom FOTOSÚŤAŽ
v rámci projektu CULTURAL METAMORPHOSES III.
Táto súťaž sa len v priebehu prvých dvoch rokov dostala do povedomia širokej verejnosti, o čom svedčí i fakt, že v minulom ročníku
bolo do nej prihlásených 211 nielen slovenských, ale i zahraničných
fotograﬁí a to i napriek jej regionálnemu charakteru. Finalisti
predošlých ročníkov nielenže získali ceny v hodnote viac ako 1 500 €,
ale predovšetkým možnosť podeliť sa o svoj talent a nadobudnúť
hodnotné skúsenosti.
Organizátori projektu v rámci snáh o neustále zvyšovanie jeho
kvality a počtu zapojených mladých tvorcov, pripravili aj vďaka
ﬁnančnej podpore Nadácie Intenda nový koncept súťaže, rozšírený
okrem iného aj o tzv. FOTODAY, či FOTOPARK. V rámci FOTODAY
budú mať záujemcovia a mladí nádejní fotograﬁ možnosť získať
nové poznatky a vedomosti na fotograﬁckých workshopoch vedených profesionálnymi fotografmi, ktoré budú doplnené o premietanie foto dokumentov a projekciu fotograﬁí. Taktiež budú mať
príležitosť zhliadnuť expozíciu víťazných diel rôznych fotograﬁckých súťaží ako AMFO, FOTOSÚŤAŽ a iné.
Okrem toho ponúkne tento ročník i možnosť zúčastniť sa na tzv.
FOTOPARKU v mestskom parku v Topoľčanoch a na slávnostnej
vernisáži víťazných fotograﬁí za sprievodu hudobných interpretov.
Neváhajte a zapojte sa do súťaže i vy! Využite možnosť podieľať sa
na zvýšení kultúrneho povedomia vo vašom regióne, ukázať svoj
talent, súťažiť o hodnotné ceny a predovšetkým získať neoceniteľné
skúsenosti a zážitky.
Podrobné informácie o projekte vám budeme postupne servírovať
na oﬁciálnom proﬁle SMT /Skupina Mladých Tvorcov/ na sociálnej
sieti Facebook, letákoch a plagátoch v priestoroch stredných škôl
a reklamných priestoroch mesta Topoľčany.
Ing. Lenka Kopecká, PR manažér SMT
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80. VÝROČIE NARODENIA LADISLAVA MOKRÉHO
Každá obec, mesto, štát má svoje osobnosti, na ktoré je hrdá a nezabúda. Sú to ľudia, ktorí svojimi činmi, skutkami, životom ovplyvnili
iných a zviditeľnili miesto, kde žili a pôsobili. Takou osobnosťou bol
a bezpochyby stále je významný slovenský muzikológ, hudobný pedagóg, organizátor hudobného života na Slovensku, spoluzakladateľ
Bratislavských hudobných slávností, rodák z Topoľčian Doc. PhDr.
Ladislav Mokrý, CSc. Stal sa vzorom pre mnohých mladých hudobníkov nielen v Topoľčanoch, ale na Slovensku i vo svete. Základná
umelecká škola Ladislava Mokrého nesie jeho meno už 10 rokov.
ZUŠ zorganizovala Slávnostný koncert venovaný k 80.výročiu jeho
narodenia. Na koncert prijali pozvanie významné osobnosti hudobného života na Slovensku riaditeľ Slovenskej ﬁlharmónie Marián
Lapšanský, dirigent Jack Martin Handler a jeho najbližšia rodina.
Okrem najlepších žiakov domácej ZUŠ sa v programe predstavili
aj mladí a nádejní umelci z partnerských škôl - ZUŠ E. Suchoňa

v Bratislave a Panstwowej Szkoly Muzycznej I stopnia im Ludomira Rózykiego w Mysleniciach. V závere riaditeľka ZUŠ Ladislava
Mokrého, Hana Ferancová poďakovala všetkým prítomným za
účasť na koncerte, ktorý bol hudobnou oslavou a zároveň spomienkou na vzácneho človeka. Kytice kvetov odovzdala manželke
Ladislava Mokrého, Barbare Mokrej, jeho sestre Streicherovej, vynikajúcemu klaviristovi Mariánovi Lapšanskému. Zároveň, Mariána
Lapšanského spontánne vyzvala, aby zahral krátku skladbu zo
svojho repertoáru a venoval ju Ladislavovi Mokrému. Túto ponuku svetoznámy klavirista neodmietol a za publikum mu poslal do
neba hudobný odkaz. Tým urobil bodku za koncertom, ktorý bol
oslavou človeka, ktorý sa svojimi činmi a životom stal významnou
osobnosťou v hudobnom svete, ku ktorej sa oplatí priblížiť.
Mária Máliková

DEŇ SEPAROVANÉHO ZBERU DOMOVÉHO ODPADU
Tento rok sa uskutočnil piaty ročník Dňa separovaného zberu
domového odpadu na novom Dotrieďovacom dvore v Topoľčanoch,
ktorého výstavba bola spoluﬁnancovaná Európskou úniou z Kohézneho fondu. Mesto Topoľčany chce touto akciou poukázať na
potrebu separovať odpad v našom meste a podporiť environmentálnu výchovu našich najmenších obyvateľov. Tento rok sa na Dni
separovaného zberu domového odpadu zúčastnilo približne 440
detí materských škôl a žiakov I. stupňa základných škôl. Deti mali
možnosť vidieť ako sa vykonáva separácia odpadu: pet ﬂiaš, papier,
sklo. Dozvedeli sa, že na dotrieďovaciom dvore je možné odovzdať
aj elektroodpad a staré pneumatiky. Súčasťou exkurzie boli aj rôzne
hry a súťaže, za ktoré deti boli odmenené rôznymi sladkosťami
a darčekovými predmetmi. Hlavným sponzorom akcie bolo mesto Topoľčany a spoločnosť Shwarz-Eko s.r.o. Topoľčany. Mesto
Topoľčany touto akciou chcelo podporiť ochranu životného prostredia, ktorého súčasťou sme my všetci.
Mgr. Tomáš Schwarz – referent OVŽP

OKIENKO HISTÓRIE MESTSKEJ ČASTI MALÉ BEDZANY
Pri celoštátnom sčítaní ľudu v „AZ elso magyarországi népszmlálas rok 1784-87“ bola uvedená usadlosť Bedzany, ktorá mala
22 rodín – z toho 66 mužov, 65 žien. Cudzích obyvateľov bolo
5 deti od 1-12 rokov bolo 15 a od 13-17 rokov len 9. Podľa sčítacích
hárkov z roku 1869 vtedy cca o 75 rokov viac v obci bolo 25 domov
so 158 obyvateľmi. Všetci obyvatelia boli rímsko-katolíckeho
vierovyznania. Podľa dostupných materiálov začiatkom 14. storočia
obec nemala vlastný kostol. Na bohoslužby sa dochádzalo do
Krušoviec. Treba povedať, že Krušovce v prvej polovici 14. storočia
neboli farnosťou, čo je zdokumentované v malej knižnej publikácií

„Krušovce-Rímskokatolický kostol narodenia Panny Márie.“ Ale už
na konci prvej polovice 14. storočia v listine pápežských vyberačov
desiatkov, kde bol určený dôchodok krušovského farára Rebrusa
in corus ohodnotený na 2 marky, sa hovorí o „fare“ a „farnosti“.
V tomto období už Malé a Veľké Bedzany patrili farnosti Krušovce.
Dnes zaujímavosť, vtedy bežná vec - z Malých Bedzian do Krušoviec
viedol iba poľný chodník, /neskoršie úzka cesta/, ktorý obec spájal
s poštou, farou, administratívnym riadením /notariat/ i železničnou
stanicou v Krušovciach.
autori: Gabajová, Ladický, Koprda

HISTÓRIA OBCE MALÉ BEDZANY
Obec na konci 19. a začiatkom 20. storočia bola síce rozlohou malá,
avšak už v tom období mala všetky atribúty veľkých dedín. Malé
Bedzany mali v tom čase vlastnú školu, kaplnku od roku 1870,
obecný dom, richtára, poštára s kumulovanou funkciou bubeníka,
zvonára i nočného strážnika a aj svoj hasičský zbor. V obci bol obchod s miešaným tovarom i krčmou. Obyvatelia mali k dispozícii
obuvníka, záhradníka, krajčíra i pôrodnú babu.
Vojnové a povojnové udalosti ovplyvnili všetky oblasti života u nás.

Na prahu blížiaceho sa konca I. svetovej vojny sa rozpadla Rakúskouhorská monarchia. Na Slovensku sa skončilo obdobie maďarizácie
a slovenčina sa dostáva do škôl a úradov. Vojna sa osobne dotkla
aj našej obce – k rodinám sa nevrátili Ján Bitarovský, Ján Gabaj, Ján
Kajan a Ján Naňo. Dodnes nám ich mená pripomína pomník na cintoríne.
autori: Gabajová, Ladický, Koprda

5

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY -

KINO SPOLOČENSKÝ DOM • august 2012

8.,9. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.

22.,23. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.

BLÁZNIVÁ, HLÚPA LÁSKA

ADAMOVÉ JABLKÁ

Americká komédia. Štyridsiatnik Cal Weaver žije vysnívaný život. Má výbornú prácu,
krásny dom, úžasné deti a manželku. Ale
keď sa dozvie, že ho Emily podvádza a chce
sa s ním rozviesť, jeho perfektný život sa
v jednej krátkej chvíli celý zosype a Cal zostane sám. Slovenské titulky. 118 mi
Vstupné: 2.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Dánska širokouhlá komédia. Hlavný hrdina ﬁlmu Adam je odsúdený neonacista,
ktorý prichádza vykonávať trest vo forme
verejnoprospešných prác na faru niekde na
Dánskom vidieku. Tam mu farár Ivan dá za
úlohu upiecť jablkový koláč – z jabĺk z jednej jablone v záhrade. Na plodoch sa však
už podpísali vtáci, červy aj slnko. Ivan verí,
že to ich skúša Diabol. Adam zasa, že to je
Boh, keďže zlo hádam ani neexistuje. Slovenské titulky. 94 min.
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

10.,11. VIII. – piatok, sobota o 19,00 h.

SKÚS MA ROZOSMIAŤ
Americká širokouhlá romantická komédia.
Danny Macabee nosí falošný snubný prsteň
preto, aby mohol získať ženu a pritom nikdy
nenadviazať ozajstný vzťah. Keď však stretne
ženu svojich snov, nastanú problémy a Danny musí rýchlo zinscenovať falošný rozvod.
Hrajú: Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman, Brooklyn Decker, Nick Swardson. Slovenské titulky. 112 min.
Vstupné: 2.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

15.,16. VIII. – streda, štvrtok o 19,00 h.

KEĎ SA MUŽ VRACIA DOMOV
Dánsko – švédska komédia. Je leto a známy
operný spevák Karl Kristian Schmidt sa vracia domov. Uprostred davového šialenstva
a veľkých očakávaní sa nachádza plachý
koktajúci Sebastian, čašník z miestneho
hotela. Ku všetkým zmätkom sa ale v tom
istom čase dozvedá, že jeho dávno mŕtvy
otec, je v skutočnosti živý a zdravý. Je to
Karl Kristian, slávny spevák, ktorého má
obsluhovať v hoteli. České titulky. 93 min.
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

17.,18.,19. VIII. – pi, so, ne o 19,00 h.

SHERLOCK HOLMES 2 :
HRA TIEŇOV
Americká širokouhlá akčná krimi. Sherlock
Holmes býval najmúdrejším mužom salóna...až doteraz. Na scéne je teraz nový kriminalistický mozog – profesor Moriaty, ktorý
sa intelektuálne Holmesovi nielen vyrovná,
ale jeho cit pre zlo spolu s chýbajúcim pocitom svedomia mu vlastne môže pomôcť
slávneho detektíva predbehnúť. Slovenské
titulky.
Vstupné: 2.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov
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24.,25.,26. VIII. – pi, so, ne o 19,00 h.

MUŽI V ČIERNOM
Americká sci-ﬁ komédia. Agenti v čiernych
oblekoch – J a K – sú späť... opäť včas.
J počas svojich 15 rokov s Mužmi v čiernom
už videl veľa nevysvetliteľných vecí, ale
nič, ani mimozemšťania, ho nedokážu tak
zmiasť ako jeho sarkastický partner. Ale keď
je život agenta K a osud planéty v ohrození,
musí agent J cestovať v čase späť do minulosti, aby dal všetko do poriadku. Hrajú: Will
Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Michael Stuhlbarg, Emma
Thompson. České titulky. 104 min.
Vstupné: 2.- €
nevhodné pre maloletých do 12 rokov

29.,30. VIII. – streda, štvrtok o 19,00h.

NA VEĽKOSTI ZÁLEŽI
Nemecko – francúzska čierna komédia.
Láska, smiech a sumo. Prečo sa otravovať
s chudnutím, keď sa môžete dať na zápasenie? Poznanie, ku ktorému dospeje štvorica
kamarátov, otvára množstvo komediálnych situácií, ale upozorňuje i na spoločný
tlak vyvíjaný na ľudí s nadváhou. Film berie sumo ako prostriedok uznania i revolty
v chudosťou posadnutej spoločnosti
a šport ako taký ukazuje ako cestu k vyrovnaniu sa s osobnými problémami. České titulky. 90 min.
Vstupné: 2,20 €
nevhodné pre maloletých do 15 rokov

zlým čarodejníkom Gargamelom, ktorý im
opäť nedá pokoj. Keď sa ich aj tento krát
snaží dostať z dedinky preč, šmolkovia sa zo
svojho malého čarovného sveta prenesú do
úplne neznámeho sveta – toho nášho! Slovenský dabing. 120 min.
Vstupné: 2.- €
vhodné pre všetky vekové skupiny

PRIPRAVUJEME NA MESIAC
S E P T E M B E R 2012
MODRÝ TIGER
TANTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ
PROBUDÍ SE VČERA
4.8.2012 od 19.00 do 04.00 h
v Dome kultúry spoločenská zábava

STRETNUTIE OSAMELÝCH
Vstupné: 4 €
hudobná skupina: IMPRESS

Pripravujeme
október – november 2012
1.10.2012
Teatro Wustenrot Bratislava
divadelné predstavenie

David Tristram: Prípad čiernej vdovy
hrajú: Jožo Pročko, Roman Pomajbo,
Oľga Belešová
réžia: Ľubo Roman
Kriminálna komédia, ktorá nenechá žiadne
oko suché! Čo sa stane, ak sa vám stratí jedovatý pavúk a k tomu ešte v divadle? Môže
sa stať všeličo a aj sa stane... Vyriešenie prípadu Čiernej vdovy jednoducho treba zažiť!
Mládeži do 15 rokov nevhodné.
miesto: Spoločenský dom o 19.00 h
vstupné: 11 € v predpredaji,
12 € v deň predstavenia
objednávky: MsKS, odd. KVA
č. tel. 038/5369 427 alebo 0903 572 869
mail: mskskva@naex.sk
Predpredaj vstupeniek: pokladňa kina
od 6. septembra 2012.

20.10.2012

koncert pre deti Spievankovo
Mária Podhradská a Richard Čanaky
23.10.2012

31. VIII. a 1.,2. IX. – pi, so, ne o 18,00 h.

galakoncert Hany Zagorovej

ŠMOLKOVIA

Miesto: Dom kultúry o 19.00 h
Vstupné: 19 € a 17 €

Americko – belgická širokouhlá rodinná komédia. Šmolkovia sa v novom
celovečernom ﬁlme dostanú až do New
Yorku. Ani tu však nie sú v bezpečí pred

26.11.2012
Radošinské naivé divadlo:

Prvých päťdesiat

Mesto Topoľčany, Mládežnícky parlament mesta Topoľčany,
Slovenský červený kríž územný spolok v Topoľčanoch
organizujú

Topoľčiansku kvapku krvi
pod záštitou primátora mesta,

ktorá sa uskutoční dňa 25. 9. 2012 v čase od 08,00 – 11,00 h. v predsáli Mestského úradu
v Topoľčanoch na 1. poschodí. Stačí si priniesť občiansky preukaz a kartu poistenca.
Bližšie informácie Vám poskytnú v podateľni Mestského úradu v Topoľčanoch na tel. čísle 038/53 40 101.
Mesto Topoľčany, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mestské kultúrne stredisko Topoľčany,
Tríbečské múzeum, Tríbečská knižnica, Slovenský červený kríž - územný spolok Topoľčany,
základné, stredné školy v Topoľčanoch a mimovládne organizácie
Vás pozývajú na

V. TOPOĽČIANSKY DEŇ ZDRAVIA,
dňa 19. 9. 2012 od 09,00 – 18,00 h. v Dome kultúry a na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch,
kde sa uskutočnia vyšetrenia na prevenciu a podporu zdravia občanov a návštevníkov mesta,
poradenstvo v oblasti zdravej výživy, rizikových faktorov civilizačných ochorení, prezentácia ﬁriem zaoberajúcich
sa zdravou výživou, výživovými doplnkami, prednášky, prezentácie mimovládnych organizácii.
HARMONOGRAM VÝSTAV V GALÉRII MESTA TOPOĽČANY NA II. POLROK 2012
August 2012

PaedDr. Viktor Šimek
- folklórne námety, ľudový odev
vernisáž: 2. 8. 2012
koniec výstavy: 24. 8. 2012

Lukáš Turček, Lívia Boliešiková, Viki Fabian)
vernisáž: 30. 8. 2012
koniec výstavy: 28. 9. 2012
Október 2012

September 2012 Občianske združenie GAE Prievidza (Jana
Hubová, Rudolf Cigánik, Emília Jakubisová, Peter Hitzinger, Tomáš Scherer, Anna Burakowska,

OZNAM

Eva Holáková, Běla Kolčáková, Karin Kolčáková,
Mária Treppová
vernisáž: 4. 10. 2012
koniec výstavy: 26. 10. 2012

ÚSPECHY MŠ Ľ. FULLU

Správa pohrebísk
v meste Topoľčany
od 1.7.2012 prechádza
pod Mesto Topoľčany,
odbor správy majetku
a služieb.
Agenda bude vybavovaná
na Mestskom úrade
Nám. M. R. Štefánika 1,
odbor správy majetku a služieb,
č. dverí 142, Ing. Soňa Šrámková,
č. tel.: 534 01 42 od 10.7.2012
utorky a štvrtky v čase
12:00 – 15:30.

V priestoroch našej MŠ sa uskutočnila
súťažná prehliadka mladých speváckych
talentov všetkých materských škôl mesta
Topoľčany. Súťaž sa začala krátkym programom speváckeho krúžku a pokračovala
prehliadkou piesní. Deti sa prezentovali

hlavne ľudovými piesňami
za hudobného sprievodu
svojich učiteliek. Ich spevácky prejav hodnotila
odborná porota tvorená
zástupkyňami ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch. Svojou speváckou prezentáciou prispel aj náš zástupca
Nathanko Filipeje, ktorý
sa umiestnil na celkovom
krásnom druhom mieste.
V ďalšom týždni sa naša
MŠ úspešne zúčastnila
1. ročníka detskej olympiády
MŠ mesta Topoľčany, ktorú
organizovalo CVČ. Naša MŠ obsadila v celkovom hodnotení 1. miesto. Účasť bola pre
deti krásnym zážitkom, ktorý určite podporí hlavne ich záujem ďalej športovať.
Slavomíra Šeligová, riaditeľka MŠ
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DEŇ OTCOV V MŠ TRIBEČSKÁ 1

Nielen mamy, ale aj otcovia majú v MŠ Tribečská 2633/12 svoj
deň. Už druhý rok si deti za pomoci učiteliek vyzdobili školský
dvor a pozvali svojich rodičov, aby spoločne oslávili Deň otcov.
Oslavy sa začali krátkym príhovorom riaditeľky školy K. Bezákovej,

ktorá privítala všetkých rodičov, príbuzných a tiež všetkých hostí,
medzi nimi aj najvyšších predstaviteľov mesta Topoľčany a uviedla kultúrny program detí. Tie poďakovali svojim otcom pásmom
básničiek, pesničiek a tancov. Potom sa už všetky deti rozbehli
k svojim rodičom, aby si s nimi zašportovali, zabavili sa a užili si
krásny slnečný deň. Nechýbalo ani občerstvenie, ktorým prispeli
ﬁrma TOPEC a.s., HUMAJ – mäsiarstvo, MO-VO Kardoš, p. Oravec,
p. Chovanec, p. Škorec, ale aj ďalší rodičia, ktorí sa sponzorsky
podieľali na tejto akcii. Veľká vďaka patrí aj príslušníkom Mestskej
polície v Topoľčanoch, záchranárom SČK a tiež topoľčianskemu
Hasičskému zboru, ktorí neľutovali svoj voľný čas a prišli ukázať
deťom niečo zo svojej náročnej práce. Myslíme si, že sa oslava vydarila, všetci boli spokojní a spoločne prežili pekné popoludnie.
Dôkazom toho je aj to, že sa nikto neponáhľal domov a niektorí sa
už tešili na ďalšie takéto vydarené dni.

KUCHÁR BEZ ČAPICE
V máji sa uskutočnil 6. ročník súťaže „Kuchár bez čapice“. Do tejto
obľúbenej súťaže sa tento rok zapojili žiaci z piatich základných
škôl v Topoľčanoch. Téma tohto ročníka bola „TORTA – tradičná
alebo netradičná“. Žiaci znovu ukázali svoju šikovnosť, fantáziu, um
a cit pre krásu. Všetky dobroty, ktoré vytvorili boli nielen plné chuti
a vitamínov, ale potešili aj naše oči. Na stoloch všetci obdivovali
torty čokoládové, marcipánové, krtkovu tortu, ale aj netradičnú
z rôznych druhov syra a zeleninovú. K tomu krásne prestreté stoly,
usmiatí súťažiaci, výborná nálada. Porota hodnotila tvorivosť, hygienu pri práci, oblečenie, servírovanie a dekoráciu stola. Porota sa
rozhodla oceniť 1. miestom družstvo zo ZŠ Škultétyho, 2 . miesto
získali dievčatá zo ZŠ Gogoľova a 3. miesto súťažiaci zo ZŠ Hollého.

„MÚDRY ČLOVEK JE TEN, KTORÝ SA OD KAŽDÉHO NIEČO NAUČÍ“

V duchu tejto myšlienky sa niesol 3. ročník vedomostnej súťaže
detí predškolského veku, ktorá sa uskutočnila v mesiaci jún v Materskej škole na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch. Stretli sa na nej
predškoláci zo šiestich materských škôl v zriaďovateľskej kompetencii mesta Topoľčany, ktoré bolo spoluorganizátorom súťaže. Tento
ročník bol výnimočný tým, že pozvanie naň prijali aj zástupkyne
Štátnej školskej inšpekcie, Školského inšpekčného centra v Nitre
Mgr. Jana Kniebuglová a Mgr. Daniela Žiačiková, ktoré boli nielen

odborným garantom celej súťaže, ale aj členkami hodnotiacej
komisie. Tá, už tradične pozorne hodnotila vedomosti, schopnosti a zručnosti detí z rôznych vzdelávacích oblastí, ktoré prezentovali pri plnení úloh v štyroch centrách : „Sova poznáva“, „Sova
rozpráva“, „Sova ráta“ a „Sova a počítač“. Predpokladom účasti
na súťaži bolo zvládnutie kompetencií (spôsobilostí) absolventa
predprimárneho vzdelávania, ktoré sú zároveň dôležitým kritériom
pre primárne vzdelávanie. To, na akej úrovni ich súťažiace „sovy“
zvládli, sledovali okrem zástupcov štátnej školskej inšpekcie aj ďalší
členovia hodnotiacej komisie, ktorými boli: Mgr. Tibor Mócik,
odborný zamestnanec Spoločného školského obecného úradu
v Topoľčanoch, Mgr. Mária Manduchová, učiteľka prvého stupňa
ZŠ na Gogoľovej ulici v Topoľčanoch a Bc. Mária Wiedermannová,
riaditeľka MŠ na Tribečskej ulici 2 v Topoľčanoch. Kritériom hodnotenia okrem potrebného množstva poznatkov bola aj schopnosť
vzájomne kooperovať a spolupracovať pri riešení úloh. Víťazom
súťaže sa stali deti z hostiteľskej MŠ, na druhom mieste skončili deti
z MŠ na Tribečskej ulici 1 a tretie miesto patrí súťažiacim z MŠ na
Škultétyho ulici v Topoľčanoch. Podstatné je ale to, že organizátorom aj účastníkom súťaže sa v príjemnej atmosfére podarilo naplniť
jej motto.
Text : PaedDr. Soňa Grznárová, riad. MŠ Gagarinova
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