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Súťaž Zlaty Dônčovej: deti
tvorili s láskou a nadšením
Do súťaže prišlo tento rok
vyše 700 literárnych a výtvarných prác. Odborná
porota vo výtvarnej oblasti ocenila 27 súťažiacich, v literárnej 33 detí.

Deviaty ročník literárno-výtvarnej súťaže Zlaty
Dônčovej predstavuje viac
ako 200 tých najlepších výtvarných i literárnych prác od
66 žiakov.
Na výstave v Krajskom osvetovom stredisku (KOS) v Nitre
môžete do 13. júna vidieť pestré, veselé i smutnejšie ilustrácie rozprávok, povestí a
príbehov, originálne dotvorené, svojské reakcie detí na
prečítané alebo vypočuté die-

dodal Ján Gallik z UKF, člen literárnej poroty.
Podporuje talent
a tvorivosť

NITRA.

lo. Majú podobu malieb, kresieb i kombinovaných techník. „Najdôležitejšie je na tom
to,“ že všetko bolo vytvorené s
láskou, radosťou, nadšením i
citlivosťou vlastnou len de-

Na snímkach súťažiaci ocenení v literárnej
aj výtvarnej časti súťaže. FOTKY: PETER BAKAY

Boje z druhej svetovej
vojny v areáli SPM
Prepadnutie dediny bude
imitovať desať klubov vojenskej histórie. Nemal by
chýbať ani ruský tank.

Boje Sovietov s Nemcami, historické zbrane a
stroje, dobové oblečenie ale aj
spôsob, ako sa za druhej svetovej vojny na fronte a v jej
okolí žilo. To všetko si môžete
pozrieť na podujatí Ukážky bojov z 2. svetovej vojny. Uskutoční sa 14. a 15. júna v areáli
Slovenského poľnohospodárskeho múzea, ktoré je súčasťou výstaviska Agrokomplex.
Na podujatí pripravovanom
takmer desiatkou klubov vojenskej histórie vystúpi približne 80 ľudí, medzi nimi nielen vojaci, ale aj komparzisti
hrajúci civilné obyvateľstvo.
Budú imitovať prepadnutie
osídlenia a boje o dedinu.
„Minulý rok bol scenár postavený na tom, že sovietska
armáda sa snažila oslobodiť
dedinu obsadenú nemeckou

NITRA.

armádou. Tento rok sa snažíme vymyslieť niečo iné, aby to
bolo zaujímavé aj pre divákov,
ktorí imitácie bojov videli už
vlani,“ povedal organizátor
Miloš Kútny z Klubu vojenskej
histórie Zobor.
Pre nadšencov histórie pripravujú aj ukážky zbraní a
techniky. Klasikou budú nemecké motorky, štábne vozidlá, delá či polopásový transportér. Organizátori však chcú
na miesto priviezť aj ruský tank.
Podujatie začína už v piatok
ráno, kedy sú nahlásené viaceré školské zájazdy. V tento
deň si návštevníci budú môcť
pozrieť život v dobových táboroch a zbrane, ktoré sa pri bojoch používali.
Podujatie je otvorené od rána aj v sobotu. Hlavný program s hodinovou ukážkou bojov bude v sobotu o druhej popoludní. V ňom sa okrem domácich klubov vojenskej histórie predstavia aj partneri z
TOMÁŠ HOLÚBEK
Čiech.

ťom,“ povedala predsedníčka
výtvarnej časti poroty Eva Lehoťáková.
História vo svetle fantasy

Aj v literárnej časti sa deti a
mládež usilovali zaujať svojimi príbehmi či veršami. Literárna porota ocenila u mladých talentov snahu esteticky
precítiť a vyjadriť to, čo každodenne vnímajú a pozorujú
umeleckým spôsobom. „U
prác starších žiakov bol výrazný aspekt dospievania a
ľudských vzťahov. Aj v cyrilometodskej tematike mladí autori reflektovali a hodnotili
svoj vzťah k významným dejinným udalostiam a to najmä
vo svetle fantasy motívov,“

Literárno–výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej sa vyhlasuje na
počesť spisovateľky Zlaty
Dônčovej. Je určená pre deti
MŠ, žiakov ZŠ a SŠ. Jej cieľom
je podporovať talent, tvorivosť, prebúdzanie fantázie,
vyjadrenie názorov, myšlienok, zážitkov a pocitov vo výtvarnej i literárnej oblasti.
Tento rok sa mohli súťažiaci
okrem voľnej témy zapojiť i do
tematickej kategórie dedičstvo veľkej Moravy, ktorá súvisí s blížiacimi sa oslavami
1150. výročia príchodu Cyrila a
Metoda na Veľkú Moravu.
Do KOS tento rok prišlo vyše
700 literárnych a výtvarných
prác. Odborná porota vo výtvarnej oblasti ocenila 27 súťažiacich, v literárnej 33 detí.
Ocenení si okrem diplomu odniesli i vecnú spomienku na
súťaž. Vernisáž a vyhlásenie
výsledkov oživilo vystúpenie
dramatického krúžku z nitrianskej Tralaškoly a tanečné
vystúpenie detí zo ZŠ Fatranská.
ZDENKA SMREČKOVÁ

Exteriérové plastiky . FOTKY: M. DZUREK

Umenie v kostolíku
Asi dvesto milovníkov umenia si prišlo pozrieť výstavu sochára Martina Dzureka v Dražovskom
kostolíku. Autor predstavil
svoje inštalácie a pri kostolíku aj exteriérové plastiky so
sakrálnou tematikou. Umelec sa pri tvorbe inšpiroval talianskym renesančným géniom Leonardom da Vincim.
Ako Martin Dzurek povedal, je pre neho nesmiernou
cťou, že práve on ako prvý
počas celej dlhej histórie kostolíka môže v ňom prezentovať svoju tvorbu.
„V priestore kaplnky sv.
Archanjela Michala ma ovanula preduchovnelá atmosféra stáročí a odkaz predkov,
ktorí sa tu v dávnych vekoch
skláňali pred Stvoriteľom.
Dotyk minulosti sa stotožnil
s momentom prítomnosti. A
ja som v duši precítila veľkú
pokoru k Bohu, k viere a k
predkom,“ hovorí kurátorka
Marta Hučková. „Na podnet
autora som začala i ja uvažo-

DRAŽOVCE.

vať nad citátom nemeckého
filozofa, mystika a dominikánskeho mnícha Johannesa
Eckharta, ktorý žil v čase, keď
sa kostolík v Dražovciach
staval. Bol to citát „Oko, ktorým sa dívaš na Boha a oko,
ktorým sa Boh díva na teba,
je jedno a to isté oko.“
Podľa slov kurátorky Mar-

tin Dzurek vytvoril dielo,
ktoré duchovne vyvažuje
sakrálny priestor myšlienkou
i posolstvom. Dielo núti
vnímateľa pozastaviť sa, otvoriť srdce i dušu úvahám o
univerze a preskúmať svoje
(RE)
vnútorné bytie.

Vyhlásia
Detský čin roka

Volkovce s „novou" školou

NITRA. Do 30. júna 2013 sa
môžu deti zapojiť do projektu Detský čin roka 2013. Deti
môžu napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sa
považujú nielen veľké činy,
ako napríklad záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť či podporiť. Písať môžu i o činoch svojich
kamarátov, či kolektívnych
dobrých skutkoch. O dobrých
skutkoch môžu písať aj dospelí, rodičia a pedagógovia.
Na jeseň zašlú realizátori
projektu do škôl 30 nominácií, ktoré zo všetkých skutkov vyberie komisia. Deti
pridelením svojich hlasov
rozhodnú, ktoré skutky získajú ocenenie Detský čin ro(MF)
ka 2013.

Školu vo Volkovciach zrekonštruovali v rámci projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Úspory na energiách by mali dosiahnuť
takmer 60 percent.

Slávnosti pod
Kamencom
MACHULINCE. Tretí ročník
Folklórnych slávností pod
Kamencom organizuje obec
Machulince a FS Kamenec.
Akcia bude 16. júna o 17. hodine v prírodnom amfiteátri.
V programe vystúpia FS
Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, Inovec zo Zlatých
Moraviec, Vrštek z Hostí,
Dychová hudba Machulince
a domáci FS Kamenec z Machuliniec. K dispozícii bude
občerstvenie, poľovnícky guláš, atrakcie pre deti. (AH)

VOLKOVCE. Minulý týždeň
slávnostne odovzdali zrekonštruovanú Základnú školu vo
Volkovciach. Bola obnovená v
rámci pilotného projektu
Energetická efektívnosť vo
verejných budovách, ktorý je
financovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice
V1. Časť nákladov pokrylo ministerstvo hospodárstva SR.
Do projektu s objemom investícií 10 miliónov eur si na
základe výzvy podalo žiadosť
zhruba 80 vlastníkov verejných budov. Odborne i administratívne projekt zastrešila
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) – jej odborníci robili energetické audity pôvodného stavu objektov a vybrali tie, u ktorých
bude energetická efektívnosť
najväčšia.
Slávnosti sa zúčastnili minister hospodárstva Tomáš
Malatinský, hovorca MH SR
Stanislav Jurikovič, generálna riaditeľka SIEA Svetlana
Gavorová, zástupcovia Európskej banky pre obnovu a rozvoj, starosta Volkoviec Ondrej
Kozolka, riaditeľka ZŠ Mária
Považanová a ďalší hostia.
„Vďaka pilotnému projektu, orientovanému na Nit-

Pásku v škole prestrihli (zľava) Ondrej Kozolka, Tomáš Malatinský, Svetlana Gavorová a Mária Považanová.
FOTO: (ČE)

riansky a Trnavský kraj, je v
období rokov 2008-2014 obnovených spolu 57 škôl, obecných úradov, kultúrnych
domov či zdravotných stredísk. Pôvodne sa uvažovalo o
40 objektoch, no pri obstarávaní realizátorov obnovy sa
podarilo znížiť rozpočty a do
projektu zahrnúť ďalších 17
budov,“ uviedol minister
Tomáš Malatinský. „Som
veľmi rád, že sa školu vo Volkovciach podarilo zrekonštruovať a najmä to, že sledujeme cieľ energetickej efektívnosti. Pri tejto škole sa
predpokladajú úspory energií
takmer 60 percent. Je to nemalá čiastka, ktorá pomôže
obci i škole.“
Projekt rekonštrukcie volkovskej ZŠ, ktorá od roku 2010
sídli v jednej budove s MŠ, si
vyžiadal investíciu 140-tisíc
eur. Je pekným darčekom k
jej 50. výročiu, ktoré škola
oslávila vlani. „Za peniaze z
projektu sa vymenili okná a

dvere, budova sa zateplila a
dala nová fasáda, zrekonštruoval sa vykurovací systém
školy a vymenili svetelné
zdroje,“ povedal starosta Ondrej Kozolka. „Okrem toho
sme z rozpočtu obce dali
40-tisíc na výmenu strechy,
klampiarske
konštrukcie,
vymaľovali sme interiér školy, vymenili vnútorné dvere,
obnovili šatne a sčasti elektrické vedenie, odviedli dažďovú vodu a vybudovali odkvapový chodník.“
Ročné náklady na kúrenie v
škole sú zhruba 8 – 10-tisíc
eur. Vďaka rekonštrukcii škola môže usporiť takmer 60 %.
„Uvidíme v septembri pri vyúčtovaní, aké sme dosiahli
úspory za pol roka,“ povedala
Mária Považanová.
Plneorganizovaná základná škola v utorok žila nielen
odovzdávaním projektu obnovy, ale aj edukačnými aktivitami, ktoré pre žiakov ZŠ
(ČE)
pripravila SIEA.

