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SLOVO NA ÚVOD
Milí čitatelia,
prvé slnečné lúče nechali na
seba tento rok naozaj dlho čakať.
Po dlhom nepriaznivom počasí
dennodenného dažďa, ktorý mal za
následok veľké záplavy aj v našom
regióne, nastali dúfajme, krajšie, slnečnejšie dni. Aj keď počasie komplikovalo náš každodenný život,
sivé a daždivé dni sa zdali byť nekonečným snom, pracovali sme tak
ako všetci - usilovne ako včeličky.
Od posledného vydania Kociek
ubehlo neskutočných 137 dní. Počas uplynulého obdobia sme zorganizovali niekoľko akcií a navštívili
aj iné zaujímavé podujatia organizované rôznymi organizáciami a
obcami. V Kockách sa dočítate o
najvýznamnejších podujatiach, ktoré metodici „rosky“ (Estera Juhászová, Marta Kosmályová, Helena
Longauerová a Slávka Prevendarčíková) pripravili pre všetky skupiny divákov/účastníkov: Kozárovský
Hronfest v Kozárovciach, Trojhlavý
drak v Bátovciach, Výtvarné spektrum a Otvorme oči, veď je sa na
čo dívať v Leviciach, Pofestivalová
prehliadka Envirofilm v Želiezovciach a Dni fotografie v Leviciach.
Už teraz vám ale prezradím, že v
októbrovom čísle si prečítate aj o
Ozajstnom poklade, Medzinárodnom folklórnom festivale Takí sme
(I. multikultúrny festival), aj o krajskej prehliadke amatérskej fotografickej tvorby spojenej s výstavou
AMFO 2010 (mimochodom, tá momentálne prebieha). Podujatia sú
financované z rozpočtu ROS, ktoré
je rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja, z
grantov Ministerstva kultúry SR, z
nadácie Pontis (fond T-Mobile) a
ústretovosti sponzorov, ktorých zoznam nájdete na zadnej strane.
Pre kultúrno-športovo založených
čitateľov sme do nového vydania
Kociek „pribalili“ prílohu študentskej
práce Radovana Potočára z GAV
Levice, Cyklotrasa. Pútavá poznávacia trasa obcami okresu Levice
vás prevedie 78 kilometrovou trasou, kde spoznáte také zaujímavé
miesta, ako napríklad Kamenný
most z 18. storočia v Bátovciach
či Husitský kostol v Jabloňovciach.
Verím, že aj táto malá príručka vám
pomôže o kúsok viac spoznať náš
okres, spríjemniť letné prázdniny a
prežiť váš voľný čas čo najpríjemnejšie. A to všetko samozrejme v
kruhu vašich najmilších. Máme tu
leto, vychutnajme si ho plnými dúškami, oddychujme a načerpávajme
nové inšpirácie.
Alžbeta Sádovská
riaditeľka ROS v Leviciach
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ÚSPEŠNÝ KOZÁROVSKÝ HRONFEST
V poradí II. ročník okresnej prehliadky neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých KOZÁROVSKÝ
HRONFEST sa uskutočnila v dňoch 19. - 20. marca 2010 v Dome
kultúry v Kozárovciach.
Diváci mali možnosť vidieť sedem rôznych predstavení rôznych
žánrov i kvality. Výraznejšie zastúpenie malo divadlo mladých. Vzhľadom na kvalitatívnu úroveň porota
udelila postupovú pozíciu dvom
divadlám z kategórie dospelých a
trom z kategórie divadla mladých.
Vystúpilo šesť divadelných súborov:
CELKOM MALÉ DIVADLO zo Žemberoviec s predstaveniami: „AHOJ
A ZBOHOM“ a „DEVAŤ DIOPTRIÍ“,
divadelný súbor DIVADIELKO ZA
KORUNU z Levíc s predstavením
„NOC, KTORÁ NEBOLA“, divadlo

maratóne porota rozhodla a v kategórii detského divadla udelila prvé
miesto divadelnému súboru JEDNOSMERKA, postup divadelnému
súboru GAV a divadelnému súboru
KREMEŇ NA CESTE, v kategórii divadla dospelých divadlu HĽADANIE
a CELKOM MALÉMU DIVADLU.
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých
DIVADELNÉ DNI POD SLOVENSKOU BRÁNOU, memoriál bratov
Držíkovcov sa uskutočnila 30. apríla
- 2. mája v SD Tlmače - Lipník.

n Divadelný súbor Jednosmerka Levice.

n Celkom malé divadlo Žemberovce.
n Odborná porota, zľava: Dária Fehérová, Lucia Blašková
a Miklóš Forgács.
HĽADANIE z Tlmáč s predstavením
„CHVÁLA BLÁZNOVSTVA ALEBO
ELLING A KJELL BJARNE“, divadelná skupina GAV z Levíc s predstavením „HLÚPY JANO“, divadelná skupina KREMEŇ NA CESTE
pri ZUŠ Levice s predstavením
„FALOŠNÉ
NAŠEPKÁVANIE“ a
divadelný súbor JEDNOSMERKA z
Levíc s predstavením „INSOMNIA“.
Predstavenia hodnotila odborná
porota v zložení: Mgr. Lucia Blašková, Mgr. Dária Fehérová a Mgr.
Miklós Forgács. Po dvojdňovom

n Divadielko za korunu Levice.

n Divadelná skupina Kremeň
na ceste pri ZUŠ Levice.

n Divadlo Hľadanie Tlmače.

n

Divadelná skupina GAV Levice.
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XIII. FESTIVAL
ANIČKY JURKOVIČOVEJ
Celoslovenská prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a
svetovej dramatickej tvorby, zobrazujúca postavenie a poslanie ženy v spoločnosti, sa uskutočnila
už po trinásty raz v dňoch
11. - 14. apríla 2010 v Novom Meste nad Váhom.

Rok 2010 je pre tento festival aj rokom 105. výročia
úmrtia novomestskej rodáčky
Aničky Jurkovičovej, jednej z
prvých slovenských herečiek,
na ktorej počesť sa celoslovenská divadelná prehliadka
v roku 1998 zrodila a 140.
výročia divadelného ochotníckeho diania v tomto meste. Súčasťou festivalu boli
tradične sprievodné akcie:
odovzdanie Kvetu Tálie, inak
po deviaty raz v histórii jeho
udeľovania, herečke, dáme
slovenskej Tálie - Božidare
Turzonovovej, ktorá v súčasnosti pôsobí na doskách jubilujúceho Slovenského národ-

ného divadla. Vo výstavnej
sieni si milovníci výtvarného
umenia mohli pozrieť výstavu
Žena v dielach návratistov.
Na divadelných doskách
sa tohto roku o titul laureáta popasovali divadelné súbory zo Slovenska i spoza hraníc. Zahraniční Slováci mali tentoraz
dvojnásobné zastúpenie. Na prehliadke sme sa zúčastnili aj my. Sprevádzali
sme naše CELKOM
MALÉ
DIVADLO,
ktoré dostalo česť
otvárať festival svojou divadelnou hrou
„AHOJ A ZBOHOM“.
Ďalej sa predstavili: Divadelný súbor DAXNER
TISOVEC s hrou „Obchod
na korze“, Divadlo NORMÁLKA z Trenčína s hrou
Zdenka z Maksu, Ochotnícke

divadlo KIS KYSÁČ v Srbsku s hrou „Cesta pre dúhu“
,Divadlo „G“ TREBIŠOV s
hrou „Matka“, Trenčianske Hradné Divadlo s
hrou „Pasca na myši“,
Divadelná sekcia pri
DK Michala Babinku
z Padiny v Srbsku s
hrou „Kubo“.
Dňa 14. apríla
2010 sa uskutočnil
rozborový seminár
odbornej
poroty
s divadelnými súbormi.
Členovia
poroty boli Michal
Ditte, Martin Tinko a Joana Zdrada
Biel. Cenu za najlepší ženský herecký
výkon získala Ivana
Oravcová za postavu Mollie Ralstonovej v
inscenácii hry „Pasca na
myši“, titul laureáta festivalu
získalo Ochotnícke divadlo
KIS KYSÁČ zo Srbska.

Detský javiskový sen 2010
V Dome kultúry v Šali sa 29. marca 2010 uskutočnila
krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, scénických miniatúr a divadla dospelých hrajúcich pre deti
„Detský javiskový sen 2010“.
Predstavili sa divadelné
súbory - Divadelný súbor
MATERINKY pri Mestskom
kultúrnom stredisku Šaľa a
Centre voľného času Šaľa s
predstavením „CIRKUS ŠUPITÓ POD ŠAPITÓ“, detský

divadelný súbor KOCÚRIK 2
pri Centre voľného času Pyramída Nové Zámky, s predstaveniami „HRNČEK VAR!“
a „MATKA ALŽBETA“.
Vo veľkej sále pokračoval detský divadelný súbor

MODRÉ TRAKY pri Základnej škole s Materskou školou
Lúky, Vráble, s predstavením
H. CH. A. - 2075, ďalej detský
divadelný súbor BASTRIGULY pri Základnej škole Devínska, Nové Zámky s predstavením „JASKYŇA“ a detský
divadelný súbor STROM NA
CESTE pri Základnej umeleckej škole Levice, s predstavením „KEĎ GRÓF ROZ-

KÁŽE ČAROVAŤ“.
Na účasť v celoslovenskej
prehliadke detského divadla
„ZLATÁ PRIADKA“ nominovala odborná porota v zložení Mgr. Maroš Krajčovič, Mgr.
Ľubomír Šárik, Mgr. Dária Fehérová, Mgr. Miroslav Dacho
a Mgr. Matej Čertík detský divadelný súbor MODRÉ TRAKY v réžii Štefana Foltána.
ROS
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Divadelné dni pod Slovenskou bránou
Memoriál bratov Držíkovcov
Trojdňový divadelný maratón sa uskutočnil v dňoch 30. apríla
- 2. mája v SD Tlmače - Lipník. Predsedníčkou odbornej poroty
bola Mgr. A. Viktória Janoušková, ďalší členovia Mgr. Miroslav
Dacho, Mgr. art. Miriam Kičiňová a Mgr. Miklós Forgács.
Organizátori prehliadky udelili
účastnícke diplomy: divadelnej
skupine GAV Levice, Divadlu DRUHÁČKY pri súkromnom
konzervatóriu Topoľčany, Divadlu
KREMEŃ NA CESTE pri ZUŠ Levice, Divadlu HĽADANIE Tlmače,
CELKOM MALÉMU DIVADLU
Žemberovce, Divadlu ASI Šaľa,
MODRÉMU DIVADLU Vráble,
Divadlu mladých NAPOČKANIE
Tlmače, DIVADLU U ZUZY MÚZY
Nitra, Divadlu DOMINUS Močenok, divadelnému súboru ZASESMELENDVE Nitra, Divadlu JEDNOSMERKA Levice a Divadlu
ŠOK Šaľa.
Na základe návrhu členov poroty udelili individuálnu cenu kolektívu divadla JEDNOSMERKA
Levice s inscenáciou Insomnia
za kreatívnu pohybovú zložku.
Na základe výsledkov hodnotenia
prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií udelila porota 2.
miesto Divadlu HĽADANIE Tlmače s inscenáciou hry „CHVÁLA
BLÁZNOVSTVA ALEBO ELLING
A KJELL BJARNE“, ďalšie druhé miesto CELKOM MALÉMU
DIVADLU Žemberovce s inscenáciou hry „AHOJ A ZBOHOM“,
spojené s odporúčaním Programovej rady NOC na zaradenie do
programu celoštátnej postupovej

prehliadky amatérskeho divadla
dospelých TLMAČSKÉ ČINOHRANIE v Tlmačoch.
Za divadlá mladých udelila odborná porota 1. miesto Divadlu U
ZUZY MÚZY Nitra s inscenáciou
hry kolektívu súboru „SVADBA“, 2.
miesto Divadlu mladých NAPOČKANIE Tlmače s inscenáciou hry
„EURÓPSKA VEČERA“, 2. miesto DS ZASESMELENDVE Nitra
s inscenáciou hry „PRÍBEH LAPONSKÉHO MLYNÁRA, 3. miesto Divadlu KREMEŇ NA CESTE
pri ZUŠ Levice s inscenáciou hry
„FALOŠNÉ NAŠEPKÁVANIE“.

Trojhlavý drak v Bátovciach
Okresná súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti scénických miniatúr divadla dospelých hrajúcich pre deti - TROJHLAVÝ DRAK sa uskutočnila 23. februára
2010. Toto podujatie sa uskutočnilo v príjemnom divadelnom prostredí v Centre umenia
a kreativity v Bátovciach. Vystúpili tri detské
divadelné súbory: divadelný súbor KALIMERO zo Základnej školy Andreja Kmeťa v
Leviciach, divadelný súbor MÁRNA SNAHA
zo Základnej školy pri Podlužianke v Leviciach a divadelný súbor STROM NA CESTE
zo Základnej umeleckej školy v Leviciach.
Súčasťou podujatia boli aj sprievodné akcie

pod vedením študentiek Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach a to tvorivé výtvarné dielne, na ktorých sa deti zúčastňovali medzi predstaveniami a počas hodnotenia
poroty. Vystúpenia ohodnotila odborná porota v zložení: predseda poroty - Mgr. Maroš
Krajčovič, Mgr. Miroslav Ballay, Mgr. Zuzana
Porubská. Na krajskú súťažnú prehliadku
detskej dramatickej tvorivosti scénických miniatúr a divadla dospelých hrajúcich pre deti
„DETSKÝ JAVISKOVÝ SEN“, ktorá sa uskutočnila 29. marca v Šali, postúpil divadelný
súbor STROM NA CESTE s hrou „Keď gróf
rozkáže čarovať“.

LACO KERATA - KVAPKY
V rámci dobrých vzťahov divadelníkov zo Základnej umeleckej
školy Levice a ZUŠ Liptovský Hrádok, uviedlo 7. mája Amatérske
divadlo pri LDO ZUŠ Liptovský Hrádok inscenáciu hry „KVAPKY“
od Laca Keratu, v dramatickej úprave Jána Kompiša. Predstavenie
sa konalo v kaviarni „Na kus reči“ v Leviciach. Kvapky sú príbehom
troch duší, ktoré dopadli na jeden list - priestor dočasného útočiska
v kolobehu ich krátkych meniacich sa životov.
Hra otvára priestor dnes obzvlášť živej témy osudovo-náhodných
stretnutí v rýchlom tempe súčasného každodenného života. Súbor
LDO pri ZUŠ v Liptovskom Hrádku má dlhoročnú tradíciu. Jeho posledné úspechy na regionálnej a celoslovenskej úrovni boli spojené
s Renátou Kogelovou, ktorá viedla súbor v rokoch 2007 - 2009. Od
septembra 2009 súbor vedie Ján Kompiš.
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo I., II. a III. kategória
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou
súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie. Cieľom súťaže je viesť deti, mládež a dospelých k
hlbšiemu poznávaniu umeleckej literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej
verejnosti, vytvoriť priestor pre konfrontáciu a tvorivý
rast všetkých záujemcov o literatúru a umelecký prednes,
prostredníctvom odborných seminárov, tvorivých dielní
a metodických materiálov sprostredkovať recitátorom a
pedagógom najnovšie poznatky a progresívne metódy
práce s literárnym textom.
Okresné kolo 56. ročníka recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v I , II. a III. kategórii prebiehalo v CK Junior Levice. V I. kategórii poézie získala
prvé miesto SOFIA KUPČOVÁ
z Katolíckej spojenej školy sv.
Vincenta de Paul Levice, v
próze získal prvé miesto BENJAMÍN ZVARA zo ZŠ J. Kráľa
Šahy. V II. kategórii poézie získal prvé miesto JURAJ HAJNAL
z Gymnázia Šahy, v próze prvé
miesto SOŇA MAŇÁKOVÁ zo
ZŠ Žemberovce, v III. kategórii získala prvé miesto v poézii

HENRIETA VIRÁGOVÁ
zo ZUŠ Levice, v próze NINA POMPOŠOVÁ
n Divadelný súbor ZUŠ Levice.
zo ZŠ Pri Podlužianke
Levice. Recitátorov hodnotila tegórii poézie získal 2. miesto
porota v zložení: Štefan Jurča, Juraj Hajnal zo Šiah, čestné
Mária Mészárošová, Mária Var- uznanie Soňa Maňáková zo
gová, Lenka Vlčeková, Andrea Žemberoviec, v III. kategórii
Čengerová, Darina Tóthová, poézie získala 2. miesto HenEmília Kováčová, Anna Vydro- rieta Virágová zo ZUŠ Levice,
čestné uznanie získala Monika
vá a Mária Székelyová.
Víťazi postúpili na krajské Stankovičová zo ZŠ Pri Podlukolo do Topoľčian, ktoré sa žianke a v III. kategórii v próze
uskutočnilo 11. mája. V Topoľ- získala 2. miesto Nina Pompočanoch sme neobhájili ani jed- šová zo IV. ZŠ Levice.
Blahoželáme!
no prvé miesto, avšak v II. ka-

Premiéra hry CHVÁLA BLÁZNOVSTVA ALEBO ELLING A KJELL BJARNE
V Tlmačoch sa 7. marca uskutočnila premiéra inscenácie hry „Chvála bláznovstva, alebo Elling a Kjell Bjarne“. Predstavenie sa konalo k výročiu pätnástych narodenín súboru. Je to láskavá komédia o dvoch „iných“
ľuďoch. V ich príbehu má divák naplno možnosť precítiť empatiu, priateľstvo, lásku a zároveň ho núti pozrieť
sa na vlastnú realitu.

Predpremiéra DEVAŤ DIOPTRIÍ Celkom malého divadla

Predpremiéry inscenácie na motívy hry Jiřího Císlera „BREJLE“ pod názvom „DEVAŤ DIOPTRIÍ“ v podaní
CELKOM MALÉHO DIVADLA Žemberovce sme sa zúčastnili 22. januára. Táto inscenácia nie je inscenácia v
pravom zmysle slova. Je to crazyetuda pre dvoch hercov o krátkozrakosti v rytme argentínskeho tanga.

Premiéra AHOJ A ZBOHOM Celkom malého divadla
„AHOJ A ZBOHOM“ bol názov inscenácie na motívy Athola Fugarda v podaní Celkom malého divadla
Žemberovce, ktorej premiéry sme sa zúčastnili 18. marca. Rodinnú drámu dvoch súrodencov Johnyho a Ester, ktorí sa stretávajú po niekoľkoročnom odlúčení, môžeme chápať do značnej miery ako akt familiárneho
exorcizmu. Pričom diabla sú nútení vyhnať predovšetkým zo svojich duší. Návratom Ester domov dochádza
ku konfrontácii vzájomných životných postojov, vrátiť sa do spomienok, detstva. Na javisku dochádza k postupnému odhaľovaniu rodinného dedičstva a to obrazne ako aj doslovne.

Okresné kolo
IV. - V. kategória
a divadlo poézie
Okresné kolo 56. ročníka recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV
KUBÍN v IV. i V. kategórii a divadla
poézie sa uskutočnilo 21. apríla v
ZUŠ Levice. V IV. kategórii udelila
porota dve prvé miesta - VIKTÓRII
PETRÁŠOVEJ z Pedagogickej a
sociálnej akadémie Levice a TOMÁŠOVI STOPOVI zo Strednej
priemyselnej školy Levice. Prvé
miesto v V. kategórii, t.j. prednese
dospelých, získala RENÁTA KOGELOVÁ a prvé miesto v kategórii divadlo poézie Divadelný súbor
KAMEŇ NA CESTE zo ZUŠ Levice s predstavením „MORE“. Všetci
sa zúčastnili krajskej prehliadky v
Topoľčanoch 27. apríla 2010. Na
celoslovenské kolo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktoré bude 23. - 26.
júna v Dolnom Kubíne, postúpila
RENÁTA KOGELOVÁ. Blahoželáme!

Premiéra hry PAPERBACK

Premiéry inscenácie hry Mira Dacha „PAPERBACK“ v réžii Ivety Ditte Jurčovej, ktorá sa uskutočnila v Divadle Pôtoň
- centre umenia a kreativity v Bátovciach, sme sa zúčastnili
10. apríla 2010. Vo vynikajúcom predstavení hrali Henrieta
Rabová, Marián Andrísek a Alena Senešiová.
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n Foto: Lucia Hasičová

n Foto: Miro Nichta

n Foto: Rebeka Micsová

Okresné kolo AMFO 2010
AMFO je najstaršia a najväčšia celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku. Je to trojstupňová postupová súťaž a prehliadka amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedzená. Do súťaže sa zapojili amatérski fotografi z levického okresu. Súťažilo sa v troch
kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Súťažiaci boli rozdelení na tri vekové
skupiny. Organizátori prijali do okresného kola súťaže AMFO 2010 spolu 203 fotografií a tri multimediálne prezentácie od 57 autorov.
Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Gabriel Kosmály, výtvarný fotograf, SOŠ Ladislava Bielika v Leviciach a Ivan Kováč, fotograf z Levíc, vybrala z celkového počtu prihlásených prác 161 fotografií, ktoré postupujú do krajského kola súťaže.

ZIMNÝ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

Téma: Módna fotografia - luminografia
Máte predstavu, ako má fotografia vyzerať, čo ňou chcete povedať, ale viete aj ako ju správne odfotografovať? V snahe prinášať
nové informácie a ponúknuť nadšencom fotografie priestor pre
výmenu skúseností a osobné stretnutia, zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach v spolupráci s o.z. Fotogravity
už tradičný Zimný fotografický workshop (fotografickú dielňu),
tentoraz na tému: módna fotografia a luminografia.
Cieľom poslednej fotografickej dielne bolo poskytnúť
amatérskym fotografom a tiež
pokročilým fotografom možnosť
preniknúť do sféry tohto atraktívneho fotografického žánru,
prípadne si rozšíriť svoje už
získané znalosti, to všetko pod
vedením
lektora, skúseného
fotografa Ruda Lendela, pedagóga na Súkromnej strednej
umeleckej škole v Bratislave.
Nadšenci módnej fotografie
sa stretli v Penzióne u Anny
v Žemberovciach, aby sa na
praktických ukážkach dozvedeli viac a vyskúšali si rôzne
aj nové postupy. Rudo Lendel
porozprával o skúsenostiach
fotografa zo sveta módnej fotografie a prakticky predviedol
niekoľko postupov pri fotení.
Mali sme k dispozícii modelku

a veľa druhov oblečenia pre rôzne
scény.
Vo večerných hodinách sme mali
možnosť vidieť a naučiť sa umeniu
luminografie trošku inak, ako sme
túto techniku poznali doteraz. Pres-

vedčili sme sa, ako sa čaruje
so svetlom. Pracovali sme
v interiéri, ateliéri, zároveň
sme sa zdokonalili v dodatočných úpravách v počítači.
Lektor objasnil tiež vhodnosť použitia profesionálnej techniky, rady, znalosti
a praktické skúsenosti, čo
v spojení s troškou talentu
účastníkom kurzu zaručí fotografické výstupy s profesionálnym nádychom. Najväč-

ší časový priestor bol venovaný vlastnej fotografickej
praxi, teoretickej príprave a
technickým záležitostiam.
Workshop bol určený pre
začiatočníkov a pokročilých,
ktorí sa venujú digitálnej fotografii a jej dodatočnému
spracovaniu v počítači na
umelecké i komerčné účely.

Tento víkend s fotografiou nám
pomohol zdokonaliť sa vo fotografovaní, ale aj v technickej
stránke (použitie fotoaparátu,
kompozícia, práca s filtrami,
využitie prirodzeného svetla či
protisvetla), pomohol získať základný prehľad o možnostiach
a spôsoboch následnej úpravy
digitálneho záznamu a o význame postprodukcie pre dosiahnutie technicky a výrazovo
kvalitnej fotografie.

8

III. ročník medzinárodného festivalu
V poradí už 4. ročník (pretože v roku 2007 prebehol nultý ročník) medzinárodného fotografického festivalu - Dni
fotografie v Leviciach 2010, ktorý organizuje o.z. Fotogravity, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Tekovské múzeum a Mesto Levice, prebieha v Leviciach práve
v tomto období.
Od 14. mája 2010 si máme
možnosť prezrieť 12 medzinárodných a domácich výstav profesionálnych a amatérskych fotografov s piatimi
sprievodnými
podujatiami.
Slovensko reprezentuje mladá vedúca katedry fotografie
a nových médií na VŠVU v
Bratislave Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., ktorá sa vo
svojej rannej tvorbe venovala
najmä subjektívnemu dokumentu, uplatňovala fragmenty
ženského tela v kombinácii s
detailmi osobných predmetov
a vecí žien, neskôr sa jej fotografie stávali svojou výpoveďou naliehavejšie, najmä pre
schopnosť autorky pomenúvať
a kriticky reflektovať situáciu
žien v kontexte sociológie, masovej kultúry a politiky. András
Bozsó, fotograf z Maďarska
zaujal svojimi inscenovanými
fotkami Barbie bábik a fotkami,
ktoré sú nasnímané digitálnou
camerou obscurou. Zo susedných Čiech k nám zavítali dvaja fotografi, už pre nás známy
Garik Avanesian (vystavoval v
Leviciach v roku 2008 - Ľudia
z Arménska) a Jaroslav Kučera. Garik Avanesian, narodený
v Baku, pôsobil v Kazachstane
a následne v Moskve. Ako sám
hovorí, mal od detstva vlohy k
obrazovej predstavivosti. Po
rokoch vyhnanstva sa vydal

n Foto: András Bozsó

do Čiech, získal občianstvo a
našiel existenčné zázemie a
podmienky k svojej fotografickej práci. V jeho výstavnej kolekcii nachádzame romantické
prvky, citové prejavy a predstavy, ktoré dokáže hodnoverne pretlmočiť divákovi. Jaroslav Kučera sa v roku 1967
aktívne zúčastnil študentských
demonštrácií proti vtedajšiemu režimu, ktoré boli pred-

n Zľava: Jozef Sedlák, Judita Csáderová, Jaroslav Kučera a Jana
Hojsričová.

zvesťou Pražskej jari 1968, v
roku 1969 bol pri fotografovaní
prvého výročia okupácie Československa zatknutý, surovo
zbitý a niekoľko týždňov väz-

n Foto: András Bozsó

nený vo väznici na Pankráci.
Zaujal nás
svojimi fotkami
pod názvom „Lidé, které jsem
poznal“ - sú to portréty ľudí,
ktorých náhodne stretával a
zvečnil. Ku každej fotke pridáva svoj popis, ako vznikala, čo
na nej máme možnosť vidieť,
aké okolnosti viedli autora k jej
zhotoveniu.
Z Poľska prišla s výstavou
mladá Dorota Sitnik, v súčasnosti špecialistka na inscenovanú fotografiu a portrét.
Šiestou výstavou, ktorou bol
zavŕšený deň otvorenia, bola
v reštaurácii Gourmet vernisáž
výstavy Ivana Kováča z Levíc.
Tu bola zároveň vyhlásená
téma fotomartónu: „Uhol pohľadu - nová perspektíva“, ktorý
v sobotu večer vyhodnotil lektor - fotograf Jozef Sedlák.
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, ktoré je jedným
z hlavných organizátorov tohto
podujatia, tento rok organizuje
aj krajskú prehliadku amatérskej fotografie AMFO 2010. Z
celého Nitrianskeho kraja sa k
nám prihlásilo 401 príspevkov
od 168 fotografov - amatérov a
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DNI FOTOGRAFIE V LEVICIACH 2010
stále prebiehajú

n Hodnotenie krajského kola AMFO 2010.

n Rozhovor s Janou Hojsričovou.

n Foto: Ivan Kováč

rom filmu, či vtipné divadelné
predstavenie Celkom malého
divadla s hrou „Deväť dioptrií“
od Mészárošovcov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
pričinili o hladký priebeh podujatia na vysokej úrovni, ďakujeme vystavujúcim, ďakujeme
členom o.z. Fotogravity, ktorí

n Foto: Ivan Kováč

práve tieto diela hodnotila krajská porota - odborníci, špička
slovenskej fotografie: Judita
Csádereová, Jana Hojstričová,
Garik Avanesian, Jozef Sedlák
a Gabriel Kosmály. Vybrali z
celkového počtu - 32 víťazov v
jednotlivých kategóriách.
Sobota popoludní patrila
Českej federácii fotografického umenia, výstava je stále
prístupná v Dome Matice slovenskej a mladí študenti fotografického dizajnu zo SOŠ

Ladislava Bielika sa prezentujú svojou „Krajinou inak“ v
kaviarni ICM Kontakt.
Májové Dni fotografie v Leviciach - sa na čas presťahovali
aj do Šiah, kde máme tiež dve
výstavy. Táto oslava fotografie
sa nezameriava len na úzky
okruh ľudí, stalo sa z nej už
multikultúrne podujatie. Máme
čo ponúknuť aj filmárom a divadelníkom - lektorský úvod
k filmu, premietanie videoprojekcií a besedu s režisé-

n Foto: Garik Avanesian

„priložili ruku k dielu“, pomáhali pri inštaláciách, sponzorom, mediálnym partnerom,
ďakujeme za poskytnutie výstavných priestorov kaviarňam a reštauráciám a tešíme
a na ďalší ročník Dní fotografie v Leviciach.
ROS
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Otvorme oči, veď je sa na čo dívať

Aj keď sú isté veci, ktoré
musí človek v živote pochopiť sám, sú aj veci, na
ktoré nepotrebujete vlastné
chyby. Učme preto mladých
ľudí, aby k tomu, aby predišli vlastným omylom, sa
poučili z chýb iných. Veď,
prečo nežiť zdravšie, elegantnejšie, bez závislostí?
Úlohou nás, starších, je oboznamovať mladých so škodlivosťou užívania návykových
látok, či monitorovať fyzické a
psychické zmeny v ich správaní.
Aby sa znížil dopyt po drogách,
v rámci odpútania pozornosti
od návykových látok, je vhodné
aktívne zapájať mladých ľudí
do mimoškolských aktivít, do
vedomostných, športových, či
kultúrnych aktivít. Správnym
príkladom a prístupom môžeme prispieť k tvorbe a výchove
osobnosti dospievajúceho človeka aj poukazovaním na dobré stránky jeho charakteru.
Regionálne osvetové stredisko Levice v spolupráci s koordinátormi primárnej prevencie
stredných škôl, bojuje proti
drogovej závislosti rôznymi

spôsobmi, tentokrát súťažou
vo výtvarnej, fotografickej, či
filmovej tvorbe. Zorganizovali
spolu pre stredné školy levického okresu multimediálnu súťaž OTVORME OČI, VEĎ JE
SA NA ČO DÍVAŤ. Mnohí mladí
- študenti levických stredných
škôl, nám môžu byť príkladom
v správnom využívaní voľného
času. Celkovo 50 autorov zo 6
stredných škôl okresu sa zapojilo do súťaže, kde bola vyhlásená téma “Zdravý životný štýl
bez drog, môj názor na život.“
A ten názor prezentovali naozaj
príkladne, prostredníctvom prinesených výtvarných diel, fotografií a filmu vyjadrili, že užívanie drog prináša nedohľadné
škody na organizmus.
V CK Junior sa 18. februá-

ra 2010 uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy spojenej
s vyhodnotením príspevkov.
Bohatý kultúrny program, zabezpečený v prevažnej miere
študentmi z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach,
pod vedením pani profesorky
Rie Mészárosovej, dal dôstojnú
bodku za podujatím a dôvod
na zamyslenie, ako tráviť voľný
čas. Členovia poroty tiež vyjadrili názor: „Za tie dva roky,
čo ROS výstavu organizuje,
zaznamenali príspevky posun
dopredu. Výtvarné práce dokázali, že mladí ľudia skutočne
rozmýšľajú, majú oči doširoka otvorené, všímajú si dianie
okolo seba. Postrehli sme, že
práce sú od vlaňajšieho roka
lepšie.“ Bolo odovzdaných

6 diplomov a vecných cien v
troch kategóriách: výtvarná
tvorba - Daniel Fintor - Okno
do duše/monotypia a kresba,
Stanka Horňáčková - Dve tváre
drogy/linoryt, maľba, fotografia
- Kristína Solčianska - Nepopáľ
sa/fotografia, Ivana Kováčová
- Rozhľady/fotografia, Lucia
Prieberová - Vzťahy/ fotografia, filmová tvorba - Zuzana
Valachová, Michaela Prišťáková - Life is highway/Život je
diaľnica.
Súčasťou projektu Otvorme
oči, veď je sa na čo dívať boli
v nasledujúcom týždni trvania
výstavy aj sprievodné edukačné aktivity s protidrogovým
zameraním pre žiakov a študentov levických základných a
stredných škôl.

Vyhodnotenie krajskej súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010 v Nitre
V Nitre sa 24. apríla stretli milovníci a nadšenci výtvarného umenia. Vo výstavnej sále Krajského osvetového strediska sa konalo slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 47. ročníka súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010.
Z nášho okresu do krajskej súťaže postúpilo desať autorov
s 25 obrazmi. V silnej konkurencii výtvarníkov z celého Nitrianskeho kraja bola ocenená naša Dominika Miklóšová v
kategórii B (autori s výtvarným vzdelaním do 25 rokov) s
obrazmi „Odraz v obraze, Mona Líza a Pablo“.
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Vernisáž výstavy VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010
V prvý februárový deň tohto roku sa
konalo v CK Junior v Leviciach slávnostné vyhlásenie výsledkov už 47. ročníka
okresnej súťaže vo výtvarnej tvorivosti
amatérov, ktoré zorganizovalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Výtvarné spektrum je celoštátnou postupovou súťažou s jednoročnou periodicitou
určenou pre stredoškolskú mládež (od
15 rokov) a dospelých. Podporuje rozvoj
záujmovej umeleckej činnosti v celej jej
žánrovej rozmanitosti - v kresbe, grafike,
maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru.
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti
jednotlivcov alebo členov združení, klubov a
spolkov amatérskych výtvarníkov. Napomáha
rozvíjať ich záujmy a talent. Do tohtoročného
okresného kola boli prihlásení 18 autori, ktorí
doručili spolu 63 výtvarných diel. Väčšina súťažiacich zachytáva architektúru, pamiatky,
krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky nášho
regiónu. Vystavené súťažne diela dosahujú
nielen umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú
hodnotu. Prihlásené diela hodnotila odborná
porota: Akad. mal. Klára Šmídová a Mgr. Richard Aradský. Rozhodli o nasledujúcich dielach, ktoré budú Levice reprezentovať na kraj-

skom kole súťaže v Nitre: kategória A (autori
od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania)
čestné uznania získali Terézia Píšiová a Milan
Flašík, v kategórii B (autori do 15 do 25 rokov
s výtvarným vzdelaním) 1. miesto obsadila
Dominika Miklóšová a čestné uznania dostali

Monika Golhová a Michaela Škulová.
V kategórii dospelých bez výtvarného vzdelania (A1) prvé miesto získal
Alexander Ottmár a o čestné uznania
sa podelili Karolína Žarnovičanová,
Gabriela Nagyová a Anna Maďarová.
Kvetoslava Holická s výtvarným vzdelaním
v kategórii B1 si odniesla tiež pekné čestné
uznanie. Na víťazov sme právom hrdí a sme
presvedčení, že nás budú dôstojne reprezentovať v krajskom a celoštátnom kole.
-mk-

Folklórna prehliadka detí ZŠ - Čriepky
Dom Matice slovenskej Levice, ROS Levice, MsKS Tlmače a MO
MS Tlmače usporiadali 23. apríla v SD na Lipníku už 14. ročník
prehliadky ľudovej slovesnosti v oblasti folklóru detí základných
škôl z okolitých obcí. Známa je pod názvom Čriepky a ani tie toho
aprílové sa nedali zahanbiť, hoci prehliadka nebola tento rok postupová. Hosťom prehliadky bol DFS zo Srbska.
Odborná porota v zložení PhDR.
Margita Jágerová, PhD. - etnomuzeologička z FUK Nitra, Mgr. Art.
Katarína Babčáková - odborná
pracovníčka pre detské folklórne
súbory NOC Bratislava a Mgr. Art.
Martin Urban - pedagóg ľudového
tanca, Konzervatórium J. L. Bellu
B. Bystrica vysoko vyzdvihli prácu
vedúcich a pedagógov v oblasti
orientácie mladých na tradičnú
kultúru a na potrebu usmerňovať mladú generáciu a tvorivou
činnosťou napĺňať jej voľný čas.
Čriepky finančne podporil NSK a
Nadácia MS. Na javisko vystúpilo
250 mladých folkloristov a celé podujatie moderovali žiačky z miestnej ZŠ Lucia Psárska a Sandra
Solčianska.
Podujatie otvoril ŽUŠKÁČIK pri
ZUŠ Tlmače, známy aj pod neoficiálnym názvom detská cimbalová
hudba, ktorú založila v roku 2001
pedagogička Frederika Uhnáková.
Súčasný súbor je v poradí piatym
od jeho vzniku a združuje spevákov, flautistky, cimbalistu, akordeonistu a kontrabasistu. Ďalej

nasledovala PRANDOFIENKA pri
Ev.a.v. cirk. zbore a OZ Devičany
s vystúpením Letné hry detí pri
pasení husí. Názov pochádza z
bývalého názvu obce „Prandorf“
a funguje od roku 2005. Jar uvítali deti z PRAMIENKA pri CZŠ
sv. Pavla Nová Dedina, ktorých
vystúpenie bolo založené na kresťanských tradíciách, ale vedúca
súboru Lenka Páleníková sa snaží
aj o zachovanie ľudových zvykov,
krojov a tradícií celého tekovského
regiónu. Povedľa dreveného mlyna
sa prezentovali deti zo ZŠ Čajkov.
Ich združenie funguje pod menom
KLÁSOK od roku 2004 a vystúpenie Pri Čajkovskom mlyne venovali ukážkam ťažkej práce pri ňom
(mleli a osievali múčku), ako aj veselej zábave, ktorá ju sprevádza.
PLAMIENOK je známym detským
folklórnym súborom z Tlmáč, ktorý
vedú Edita Barcíková a Mária Rajčanová. Prezentovali sa kvetnou
nedeľou, zdobením vŕbovej halúzky a vinšami. Staršia časť detí zo
súboru (2. stupeň ZŠ a SŠ) predviedli Tekovské koliesko, ktoré je

vyjadrením radosti mladých dievčat
zo života. Z MŠ a ZŠ Rybník ukázal svoje umenie KOLOVRÁTOK.
Súbor vedie Viera Nipčová a Tatiana Bandziová, združuje dvojnásobné laureátky Slávika Slovenska
v sólovom speve (Ivanku Šrámekovú a Natálku Bandziovú) a v tento
piatok sa zišiel V Hájnom potoku
pri speve, tanci, pletení venčekov
a strúhaní píšťaliek. Kukurička,
hrášok, fazuľka, Od Tekova vietor
veje či Tancuj, tancuj - to sú známe
piesne, ktoré nechýbali vo vystúpení KĽAČANČEKA z Hronských
Kľačian. Vedúca súboru Lucia
Kóšová nacvičila s deťmi ukážky
mlátenia bôbu cepmi, ale dievčatá
sa nevyhli ani krokom mazúrpolky,
takže celá robota
bola
sprevádzaná aj zábavou. Pri
ZŠ V. Kozmálovce
pripravuje žiakov
na vystúpenie Miroslava Grausovú
už od roku 1998.
Na javisku odznelo
to, čo tu ešte nebolo: deti sa hrali na
zvieratká, najprv
na žabky, bociany,
potom sliepky a
kohúty a nechýbali ani koníky. Ako

predposledné vystúpilo VRETIENKO pri ZŠ a MO MS Kozárovce.
Súbor je naozaj vyspelý, veď existuje už od roku 1980. Mária Orovnická, ktorá ho vedie, nacvičila s
deťmi hry husiarov. Zaujímavosťou
je, že všetok materiál programových pásiem sa spracúva z vlastného výskumu vedúcich DFS. Záver patril hosťovi prehliadky - DFS
pri ZŠ Maršala Tita z Padiny zo
Srbska. Vystupujú v ňom deti našich dolnozemských krajanov, ktorých predkovia odišli na dolnú zem
(do bývalej Juhoslávie) pred 200
rokmi. Dodnes si zachovali svoj pôvodný jazyk a slovenskú kultúru. V
obci Padina žijú len rodiny slovenskej národnosti a o svojej láske k
tradíciám a ku kolíske ich predkov
presvedčili vo svojej ukážke.
Zdroj: Pohronie, Regionálny
týždenník so sídlom v Leviciach,
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Pofestivalová prehliadka Envirofilm 2009
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach a Informačné
centrum mladých v Leviciach zorganizovalo v dňoch 19. 23. apríla 2010 v Mládežníckom centre Kontakt premietanie
minuloročných víťazných filmov medzinárodnej súťažnej
prehliadky Envirofilm. Táto prehliadka sa každoročne koná
v Banskej Bystrici a všetky prihlásené filmy sa zaoberajú
problematikou ochrany a tvorby životného prostredia.
Pofestivalovú prehliadku v
Leviciach navštívilo 620 žiakov
základných a stredných škôl z
Levíc a okolia, vrátane Špeciálnej základnej školy v Leviciach.
Primerane svojmu veku mohli
žiaci vidieť tituly ako Fotograf
a vtáky, Objím ma, Bhután, Odpad alebo surovina, Prapodivný
svet, Umenie prežiť, Klimatické
zmeny - čo môžeš urobiť ty.
Premietania sa zúčastňovali v
približne 50 členných skupinkách. Po každom bloku nasle-

dovala krátka diskusia o videných filmoch, o ich posolstve.
Pre nás - organizátorov bola
veľkou satisfakciou a motiváciou do budúcna skutočnosť,
že žiaci všetkých vekových
kategórií sledovali premietanie
takmer bez slova a vďaka tomu
si podľa ich následných reakcií odniesli z filmov maximum.
S veľkým úspechom sa stretol
najmä film Bhután od režiséra
Pavla Barabáša. Žiakom utkvela v pamäti najmä jednoduchosť
a skromnosť obyvateľov tejto
krajiny, ich nenásilný životný
štýl, múdrosť ich panovníka,
ktorý sa namiesto hrubého domáceho produktu zameral na
hrubé domáce šťastie. Zaujala

ich aj skutočnosť, že v tejto krajine je zakázané fajčiť, používať igelitové tašky, venovať sa
násilným športom (ako je napr.
box a wrestling), zakázaná je
televízia a reklama. Ľudia takto
pristupujú ohľaduplne a úctivo
tak ku svojmu okoliu, životnému
prostrediu, ako aj k svojmu životu a prežívaniu. Mnohým zarezonovala myšlienka, že šťastie
sa ukrýva v našej mysli a len
my rozhodujeme o stave nášho
prežívania. Pedagógovia, ktorí sa premietania
zúčastnili, obdržali
environmentálne
zamerané metodické pomôcky a
propagačný materiál.
Sprievodným
podujatím pofestivalovej prehliadky
Envirofilm
2009
bola výstava kolekcie
fotografií
známeho
cestovateľa a publicistu
Henricha
Krejču
(šéfredaktora publicistiky TV Markíza) pod názvom
„Slnko a tiene Afriky“. Výstava
prístupná verejnosti a žiakom
počas celého týždňa v Mládežníckom centre Kontakt bola venovaná Európskemu roku boja
proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu. Rovnako
aj diskusné fórum
s Henrichom Krejčom úzko súviselo
s touto problematikou. Zúčastnení sa
dozvedeli
mnoho
z jeho úsmevných,
ale aj dramatických
a smutných cestovateľských zážitkov
sprevádzaných videoprojekciou.
V
záverečnom kvíze

mohli víťazi získať DVD Slnko a je skutočnosť, že po skončení
tiene Afriky - súbor dokumentov premietania žiaci ostali ticho
z polročnej cesty naprieč Afri- sedieť a premýšľali, napriek
kou.
tomu, že ich v sále bolo niekedy
Pri príležitosti Dňa Zeme sme aj 130 naraz. Sprievodným poddo programu po dva večery ujatím premietania bola výstava
zaradili aj celovečerné premie- kolekcie fotografií žurnalistky a
tanie filmu Home - dokumentár- cestovateľky Magdalény Vaculneho projektu o planéte Zem. čiakovej s názvom „Chuť farebProjekt sa zameriava na pou- ného zrnka ryže“, umiestnená
kázanie súvislostí nášho kaž- v divadelnej sále kultúrneho
dodenného rozhodovania, ži- domu. V diskusnom fóre venovotného štýlu ľudstva, jeho do- vanom Európskemu roku boja
padov na našu planétu a spätne proti chudobe a sociálnemu
zdravie obyvateľov planéty a vylúčeniu sa mohli zúčastnení
vyhliadok
udržateľnosti
života do budúcna. Posolstvom filmu bola myšlienka, že už nemáme čas na
pesimizmus. Je potrebné
mať dostatok informácií,
uvedomovať si súvislosti
a najmä možnosti, akým
spôsobom môže každý
jednotlivec každý deň prispievať svojou dávkou
uvedomelosti k pozitívnej
zmene zatiaľ negatívnej
perspektívy. Projekt Home
je v tomto procese cennou
zbierkou informácií podložených nádhernými obrazmi a skvelou inšpiráciou
n Henrich Krejča v Leviciach.
ponúkajúcou východiská.
V dňoch 28. - 30. apríla 2010 pokračovala pofesti- dozvedieť mnoho o jej cestách
valová prehliadka v regióne a po Lhaose a Kambodži, o jej
to konkrétne v Želiezovciach, kontaktoch a názoroch na chukde sa v spolupráci s mestom dobu a život v týchto krajinách.
Želiezovce konala v dome kul- Diskusné fórum bolo doplnené
túry. Počas troch dní podujatie o bohatú a zaujímavú videopronavštívilo 630 žiakov miestnych jekciu.
základných a stredných škôl,
Na stretnutie s každým, kto sa
vrátane špeciálnej školy. Čo sa zaujíma o prírodu a komu stav
týka záujmu žiakov, stretli sme nášho životného prostredia nie
sa s podobným ohlasom, ako je ľahostajný, sa tešíme opäť o
v Leviciach, čomu nasvedču- rok na Pofestivalovej prehliadke

Kurz
písania
projektov
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach zrealizovalo
8. februára a 1. marca 2010 v
Mládežníckom centre Kontakt
Levice Kurz písania projektov. Tohto vzdelávacieho podujatia sa zúčastnili učitelia,
študenti, zástupcovia mimovládnych organizácií, osvetoví pracovníci, všetci, ktorí
majú záujem sa uchádzať o
finančnú podporu z rôznych
grantových mechanizmov.
Lektor kurzu, Juraj Hipš, riaditeľ Centra environmentálnej a
etickej výchovy Živica Bratislava,
zážitkovou formu učil účastníkov
nielen napísať dobrý úspešný
projekt, ale aj monitorovať progres projektu, robiť základnú eva-

luáciu a základný finančný manažment projektu.
Kurz bol rozdelený na dve
časti, pričom na prvej časti sa
účastníci aktívne v skupinkách
venovali tvorbe podrobnej osnovy dobrého projektu. Druhá časť
bola venovaná rozboru a obhajobe vlastných projektov účastníkov pred „hodnotiacou komisiou“.
Získavanie teoretických informácií aj praktických skúseností
v tomto procese bolo najväčším
prínosom pre všetkých zúčastnených.
Účastníci sa na kurze naučili
základnú projektovú terminológiu, základné princípy tvorby
projektov, ako sú stanovenie si
cieľa, plán aktivít, tvorba rozpočtu, indikátory, tvorba rámcovej

logickej matice. Každý krok lektor prezentoval na konkrétnych
príkladoch úspešných projektov
CEEV Živica.
Veríme, že tento kurz prispeje k tvorbe úspešných projektov
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jednotlivcov aj organizácií, ktorí
chcú svojimi kreatívnymi nápadmi pomôcť tam, kde je to najviac
potrebné a urobiť našu každodennosť zas trochu zaujímavejšou, hodnotnejšou a krajšou.

Včera, dnes, zajtra
V Dome kultúry Želiezovce
zorganizovalo v dňoch 28.
- 30. apríla 2010 Regionálne
osvetové stredisko Levice
výchovno-vzdelávacie
podujatie určené deťom predškolského veku. Cieľom podujatia bolo hravou formou
odovzdať deťom informácie
o vývoji vzťahu človeka a
hospodárskych zvierat od
minulosti, až po súčasnosť.
Pod vedením lektorky si
deti mali možnosť prehliadnuť
vystavené panely s obrázkami
pračloveka - lovca, ako aj súčasného človeka - konzumenta. V spolupráci so študentkami Pedagogickej a sociálnej
akadémie v Leviciach, odboru
animátor voľného času, bolo
deťom zahrané divadielko,
ktoré primeranou formou prezentovalo život hospodárskych
zvierat v intenzívnych chovoch
a veľkochovoch (chov hydiny,
hovädzieho dobytka a ošípa-

ných). Divadielko bolo interaktívne a vyzývalo deti zamýšľať
sa nad prirodzenými potrebami
a životnými prejavmi hospodárskych zvierat.
Na pripravených stanovištiach sa deti práve s týmito
potrebami zvierat oboznamovali a nakoniec postavili pre
zvieratká, ktoré ušli z veľkochovov, farmu, kde môžu viesť
spokojný a radostný život v
kruhu svojej rodiny, mláďatiek
a pod láskavou starostlivosťou
človeka - farmára. Posolstvom

podujatia bolo, aby
sa z človeka - konzumenta stal človek
ohľaduplný k živým
tvorom na planéte Zem, vďačný
za všetko, čo nám
hospodárske zvieratá ponúkajú. Aby
svojim humánnym
prístupom vytváral podmienky chovu prijateľné nielen z
pohľadu svojich priorít, ale
aj s prihliadnutím na potreby
zvierat. Podujatie navštívilo

osemdesiat detí z materských
škôl s vyučovacím jazykom
slovenským a maďarským v
Želiezovciach.
ROS
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Na slovíčko s Ing. Miriam Frajtovou
* Ako ste sa dostali k sociálnej
prevencii?
- Začala som pracovať v tejto oblasti ako učiteľka ešte keď som učila
na III. ZŠ na Jesenského ulici. Teraz
pracujem na Strednej odbornej skole Pod amfiteátrom 7 v Leviciach. V
rámci tejto práce robíme na našej
škole rôzne aktivity. Sú to besedy s
odborníkmi na závislosti, zdravý spôsob života. Okrem týchto základných
aktivít na našej škole funguje krúžok
„ALIVE“, v ktorom sa stretávame na
diskusiách o problémoch - naživo. V
rámci tohto krúžku funguje skupina
rovesníckych aktivistov. Títo sa pripravujú na to, aby mohli diskutovať so
svojimi rovesníkmi na rôzne témy. Samozrejme sa musia sami na to pripraviť. Trénujú sa v sebapoznaní, komunikácii, riešení konfliktov. V minulom
roku fungoval aj projekt v spolupráci
s ROS, kde boli na túto prácu školení
aj žiaci z iných stredných škôl.
* Pomáha podľa vášho názoru
prevencia u dnešnej mládeže?

- Táto otázka je veľmi ťažká, ja ako
koordinátor si myslím, že je moja
práca potrebná. Prevencia informuje o všetkých účinkoch omamných
látok, či už pozitívnych alebo negatívnych. Pomáha utvoriť mladému
človeku celkový obraz v danej problematike. Ale či pomáha, sa neodvážim povedať, lebo na jej účinnosť
vplýva veľmi veľa faktorov. Pomáha
mladým ľuďom orientovať sa vo
svojich problémoch a nájsť riešenie,
keď ho potrebujú. Ale možno je to
len moje odvážne želanie?
* Koľko rokov sa už venujete tejto oblasti?
- Pracujem ako „koordinátor primárnej prevencie“ už 14 rokov.
* Pri práci s deťmi a mládežou
iste vzniká mnoho veselých situácii. Napadne vás nejaká?
- Veselá príhoda - o tie nie je s
mladými ľuďmi vôbec núdza. Jedna
z tých naozaj veselých je počas tréningu o aktívnom počúvaní. Všetci
ľudia by si to mali raz vyskúšať, aby

si overili ako sa navzájom nepozorne
počúvame a ako prekrúcame v reálnom živote fakty. A takto potom vznikajú klebety a konflikt je hneď na svete.
* Ktoré aktivity z vašej praxe považujete za najúčinnejšie pre mládež?
- Za najúčinnejšiu formu prevencie
považujem práve rovesnícke programy. Lebo informácie odovzdávajú
mladí ľudia svojim rovesníkom. Títo
aktivisti lepšie poznajú ich spoločné
problémy, ľahšie nadväzujú priateľstvá a tak môžu v tejto oblasti účinnejšie pôsobiť. Naša rovesnícka
skupina V. Jadroňová, Z. Senešiová,
S. Jadroňová, S. Boldišová, R. Gogová, J. Krenčanová, ale nepôsobí len
na našej škole, tiež spolupracujeme
z niektorými ZŠ, napr. ZŠ Tlmače, I.
ZŠ, strednými školami - SOU Kalná
nad Hronom, SPŠ. Dievčatá si pripravili tréningy na rôzne témy - „AIDS“,
„Alkohol a jeho vplyv na mladého človeka“, „Čo robí s nami fajčenie?“. V
poslednej dobe k zaujímavým akciám patril projekt v spolupráci s ROS v
Leviciach „Otvorme oči, veď je sa na
čo dívať“. V rámci tejto umeleckej ak-

tivity naša škola ponúkla rovesnícky tréning na tému „ Oplatí sa mať
priateľa?“.
* Spolupracujete s inými odborníkmi v tejto oblasti?
Spolupracujeme s rôznymi organizáciami - RÚVZ, OR PZ Levice,
mestská polícia, obvodný úrad,
ROS, CPPP Levice, KPPP Nitra,
Klub abstinentov v LV a iné.
* Pred krátkym časom ste sa
vrátili zo zahraničnej služobnej
cesty. Kde to bolo a aké poznatky ste získali?
- Práve naše spomínané spoločné aktivity som bola prezentovať v
Nórsku, v rámci projektu, na ktorom
sa podieľa naša škola „Slovensko
- nórsky dialóg: Princípy trvalo udržateľného rozvoja v školskom
vzdelávacom systéme“. Pri tejto
prezentácii som zistila, že všetci
mladí sú rovnakí a potrebujú priestor na vyjadrenie svojich názorov,
postojov a tiež potrebujú o týchto
názoroch diskutovať na rovnocennej úrovni. Ďakujem a teším sa na
ďalšiu spoluprácu.

Mnohotvárna - Priateľská - Perspektívna
Možno týmito slovami by som
mohol charakterizovať obec
ekovské Lužany. Historické poryvy zanechali stopy na vzhľade
obce - pripomínajú nám ich kostoly, pomníky a pamätníky, staré
domy s typickou architektúrou
- a výrazne sa preniesli aj do charakteru obyvateľov. Desaťročia tu
vedľa seba nažívajú občania rôznych národností a vierovyznaní.
Rôznorodosť môže prinášať nevraživosť a sváry, môže však i obohacovať, viesť k tolerancii a vzájomnej úcte. Potvrdila nám to i nedávna povodeň, keď do záchranných prác sa neuveriteľne rýchlo zapojilo obrovské
množstvo ľudí zo všetkých častí obce, aby pomohli zachrániť majetok
druhých.
Pre Tekovské Lužany je už samozrejmé kladenie vencov k pamätníku
padlých v bitke z roku 1849, padlým v II. svetovej vojne, spomienky na
holokaust či židovské sviatky, spoločné kultúrne podujatia a akadémie, na
ktorých sa prezentujú všetky kultúry a zvyklosti. Na tradičných obecných
slávnostiach navzájom súťažia a zabávajú sa požiarnici, futbalisti, stolní
tenisti, hokejbalisti, členovia Matice slovenskej a Csemadoku, drobnochovatelia, mažoretky a ostatné OZ pôsobiace na území obce. K fascinujúcemu obrazu spolupatričnosti každoročne prispejú i naši priatelia z družobných obcí Bátaszék a Kondoroš obohatiac nás o svoju typickú kultúru a
zvyklosti. Obec sa každoročne zúčastňuje na medzinárodných súťažiach
mládeže, ktoré organizujú družobné obce z Nemecka, Francúzka, Belgicka, Maďarska a Rumunska. Za organizáciu takéhoto podujatia v T. Lužanoch sme od Európskej komisie pre kultúru a vzdelávanie obdržali Zlatú
hviezdu, ktorú nám v Bruseli odovzdal vtedajší eurokomisár Ján Figeľ.
V súlade s PHSR a Stratégiou rozvoja obce sme pripravili viacero pro-

jektov, s ktorými sme sa uchádzali o podporu z eurofondov - viac menej
úspešne. Vlani sme vďaka podpore Stredoeurópskej nadácie dali do užívania viacúčelové ihrisko v areály školy, od marca tohto roku sme začali
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Projekty Rekonštrukcie základnej školy,
Rekonštrukcie verejného osvetlenia a Revitalizácie centrálnej zóny obce
plánujeme zahájiť ešte v priebehu tohto roka.
Okrem toho cez projekt Leader sme získali dotáciu rekonštrukciu miestneho parku, ako centrálneho priestoru pre organizovanie kultúrnych podujatí obce - už na budúci rok by sme tu veľmi radi privítali účastníkov
regionálnej či krajskej prehliadky mažoretkových súborov. Vďaka schválenej lokálnej stratégii komplexného prístupu budeme môcť v budúcom roku
zrekonštruovať zdravotné stredisko a materskú školu, vybudovať zberný
dvor na separovaný odpad a pripraviť vzdelávacie aktivity pre obyvateľov obce, vrátane mládeže. V rámci mikroregiónu Laurentius pripravujeme
spoločne s obcami Čaka, Málaš a Plavé Vozokany cyklotrasu s cieľom
rozvoja cykloturistiky v našom regióne.
Bol by som zlým starostom obce, ak by som neveril v perspektívu T.
Lužian. V tejto mojej viere ma utvrdzuje poznanie postojov a charakterov
obyvateľov obce, ktorí si ju jednoznačne zaslúžia.
Marian Kotora, starosta obce
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935. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O PUKANCI

OBEC PUKANEC
vás pozýva na

XVIII. PUKANSKÉ
REMESELNÍCKE TRHY
v sobotu

3. júla 2010
- remeselnícky jarmok
- remeselnícke dvory
- krst knihy TOU PUKANSKOU BRÁNOU
- stretnutie rodákov
- kultúrny program
- stánkový predaj
Podujatie je realizované s finančnou podporou NSK a v spolupráci s ROS v Leviciach.
Bližšie informácie: Obecný úrad, Námestie mieru 11, 935 05 Pukanec
tel. č.: 036/639 3529, e-mail: obec.pukanec@stonline.sk
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PODUJATIA ROS V LEVICIACH PODPORILI

EŠTE VIAC O NAŠICH
PODUJATIACH

DEŇ OBCE SANTOVKA
10. júla 2010 od 15.00 hod.
miestne ihrisko v Santovke
PROGRAM: - vystúpenie žiakov miestnych škôl
			
- Santovskí seniori
			
- Funny Fellows
			
- Dušan Grúň
			
- skupina ERB
Program bude doplnený tombolou, predstavením firmy plniacej Santovskú minerálnu vodu, remeselníkmi, občerstvením,
prehliadkou zrekonštruovanej telocvične,
prítomní budú pozvaní hostia. V priebehu podujatia sa bude premietať historický
dokumentárny film z prostredie Santovky
nakrútený v 60-tych rokoch. Pre deti bude
k dispozícii kolotoč, skákací hrad, trampolína, jazda na koňoch, detská tombola a občerstvenie. Všetkých srdečne pozývame!

www.roslevice.sk
Občasník Regionálneho osvetového strediska v Leviciach. Zriaďovateľom Regionálneho osvetového strediska v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj. • Vydáva: ROS
v Leviciach, Františka Hečku 25, 934 47 Levice, tel. č.: 036/631 6667. Za obsah zodpovedá: Mgr. Alžbeta Sádovská, riaditeľka ROS v Leviciach. • Vyšlo v náklade: 300 kusov
• Tlač: SB PRESS Tlmače • ISBN: 978-80-970335-0-7 • EAN: 9788097033507

