
Na Agrofilme udelili 14 cien
NITRA. Už 33. ročník medzi-
národného filmového festi-
valu Agrofilm 2017 minulý
týždeň ponúkol v Nitre, Bra-
tislave, Zvolene, Košiciach
a Brezne spolu 325 projekcií zo
113 prihlásených filmov. Pop-
ri tom množstvo ochutnávok
potravín, diskusií, prednášok
a umeleckých zážitkov.
Medzinárodná porota súťa-

žiacim filmomudelila spolu 14

cien. Hlavnú cenu festivalu
získal český film Geoderma –
živý plášť planéty Zem. Jeho
ochrana, obnova a správne
využívanie má pre ľudí a zvie-
ratá existenčný význam.
Holandský film Farmári

pôdy, ktorý získal cenu pre-
zidenta Agrofilmu, predstavil
prostredníctvom piatich far-
márov ich vlastnú cestu vy-
lepšovania pôdy a pestovania

zdravých potravín bez toho,
aby ničili krajinu. Cenu pri-
mátora Nitry si odniesla bel-
gická snímka Iný spôsob (so
zeleninou). Iránsky film Zele-
ná krajina priniesol nielen in-
formácie, ako kultivovať pôdu
po iránsko-irackej vojne, ale aj
krásne posolstvo mieru – film
získal cenu predsedu Nitrian-
skeho samosprávneho kraja.
Poľnohospodárska pôda a

čoraz zložitejší prístup k nej
bol témou britského kopro-
dukčného filmu Pôda pre na-
šu obživu, ktorý si odniesol
cenu rektora SPU v Nitre. Ma-
ďarská snímka Pastorále pri-
niesla Príbehy pastierov v Pa-
nónskej panve, popretkávané
pastierskymi piesňami v ma-
ďarskom, rumunskom, srb-
skom, rusínskom a sloven-
skom jazyku. Film získal cenu
UKF v Nitre.

JÁNŠKORŇAPremietanie na SPU. FOTO: ZDENKA ŽIHLAVSKI

Otvorili Pamätný jelšovský dom.
Približuje bohaté tradície a kultúru obce
Vznikhistorickej expozície
podporili obecní poslanci.
Dušamiprojektu sa stali
LýdiaMolnárováa Irena
Konečná, ktorév obci zo-
zbierali desiatky starých
predmetov.

JELŠOVCE. V zrekonštruova-
ných priestoroch bývalého
skladu základnej školy otvorili
nedávno Pamätný jelšovský
dom. Pozvaných hostí, rodá-
kov i súčasných obyvateľov
obce, z ktorých mnohí boli v
krojoch, na slávnosti privítal
starosta obce Ladislav Hroššo.
Nové priestory uchovávajúce
tradície Jelšoviec posvätil
miestny kňaz vdp. Peter Bu-
ranský. Súčasťou slávnosti bo-

la aj exteriérová výstava dobo-
vých fotografií zo života Jel-
šovčanov a tradičné pohoste-
nie.

Poctaminulýmgeneráciám
„Tak, ako si ľudia pripomínajú
svoje životné jubileá, či mestá
a obce výročia svojho založe-
nia alebo prvej písomnej
zmienky, tak aj my sme sa roz-
hodli vzdať úctu našim pred-
kom, napriek tomu, že nemá-
me žiadne okrúhle výročie ob-
ce,“ povedal pri otvorení sta-
rosta LadislavHroššo.

„Spolu s poslancami sme sa
okrem investičných zámerov

v obci rozhodli podporovať aj
takzvané duševné projekty, ku
ktorým patrí aj tento Pamätný
jelšovský dom. Predošlým ge-
neráciám môžeme poďakovať
za to, že tu dnes môžeme stáť.
Ctíme si a vážime našich pred-
kov a aj takýmto spôsobom
stále zostávajú v našich srd-
ciach.“
Ako ďalej starosta priblížil,

dušami projektu boli od za-
čiatku Lýdia Molnárová a Ire-
na Konečná. Už pred rokom sa
z iniciatívy obce začali staveb-
néprípravy, v rámciktorýchsa

uskutočnila kompletná rekon-
štrukcia schátralého objektu
bývalého skladu. „Vybudovali
sa nové steny, priečky, stropy,
dali sa nové okná a dvere. Oko-
lie Pamätného jelšovského do-
mu skrášlil nový plot a sadové
úpravy.Nákladyna obnovubo-
li vyše 14630eur,pričom9-tisíc
eur sme získali ako dotáciu
z ministerstva financií,“ po-
kračuje starosta.
„Zároveň s rekonštrukciou

priestorov zhruba pred pol ro-
kom iniciatívu prebrali zanie-
tené Jelšovčanky Lýdia Mol-
nárová a Irena Konečná. Cho-
dili po obyvateľoch obce a

zhromažďovali staré predmety
z dôb našich predkov. Zozbie-
rali, vydrhli a umyli všetko, čo
je v dome vystavené. Ďakujem
im, darcom exponátov, ale aj
všetkým ostatným ľuďom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na tom, že sme túto
historickú expozíciu v obci
mohli otvoriť.“

Prenávštevyaj školákov
Pamätný jelšovský dom tvoria
tri priestory – komora, kuchy-
ňa a izba. Všetky uchovávajú
hmotné dedičstvonašichpred-
kov – kroje, skrine, almary, la-
vice, postele, obrazy, dobové

zariadenie kuchyne, kolovrát-
ky, staré drevené pracovné ná-
radie a podobne. Na dvore do-
mu pred vstupom do expozície

stojí starý rebrinák.
Podľa slov starostu Ladislava

Hrošša bude Pamätný jelšov-
ský dom slúžiť ako reprezen-
tatívna expozícia histórie obce
pri oficiálnych návštevách,
bude kronikou pre návštevní-
kov zachovávajúcou hmotné
spomienky na časyminulé.
„Verím, že expozícia domu

sa stane aj dobrou pomôckou

pre školákov pri názornom vy-
učovaní histórie. Po načerpaní
poznatkov z minulosti sa mô-
žu mladí aj starší vydať na od-

dych do neďalekého Šibeje par-
ku,“ doplnil starosta.
Ako dodal, obec v nasledu-

júcich rokoch čakajú ďalšie in-
vestície – okolo základnej ško-
ly chcú realizovať parkovú úp-
ravu, plánujú zrekonštruovať
objekt bývalej maďarskej ško-
ly a tiež miestny rímskokato-
lícky kostol sv. Márie Magda-
lény. (ČE)

Izba so zariadením dennej izby aj
spálne. Ženy prezentujú jelšovský kroj.

Komora s pracovnýmnáradím.

Otvorenie Pamätného jelšovského domu si nenechali ujsť oby-
vatelia Jelšoviec aj mnohí rodáci z obce. FOTKY: ARCHÍV OcÚ

Zľava Irena Konečná, vdp. Peter Buranský,
starosta Ladislav Hroššo a LýdiaMolnárová.

Najstaršia krojovaná účast-
níčka slávnosti – 79-ročná
VilmaMartonová.
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V škôlkach vznikne
521 nových miest
Nazvýšeniekapacityma-
terskýchškôl schválili viac
ako6miliónoveur.

NITRA. V najbližších rokoch sa
vytvorí v Nitrianskom samo-
správnom kraji 521 nových
miest pre deti v materských
školách, pričom 229 detí pri-
padne na mestskú funkčnú
oblasť mesta Nitra (Nitra
a okolité obce) a 292 kapacít
v materských školách bude
vytvorených v ostatných mes-
tách a obciach Nitrianskeho
kraja.
Na základe výzvy z Integro-

vaného regionálneho operač-
ného programu (IROP) na
zvýšenie kapacitymaterských
škôl bolo v prvom hodnotia-
com kole schválených celkovo
22 projektov so schváleným
nenávratným príspevkom

6 051 022,05 eur.
Počtom novovytvorených

miest v materských školách
pomocou schválených projek-
tov IROP sa zníži deficit reálne
evidovaných zamietnutých
žiadostí o umiestnenie v ma-
terskej škole. V posledných
štyroch školských rokoch je
vykazovaných priemerne 600
zamietnutých žiadostí v Nit-
rianskomkraji.
Žiadosti predložené v dru-

hom hodnotiacom kole výzvy
sú v súčasnosti v stave hodno-
tenia na Sprostredkovateľ-
skom orgáne pre IROP v Nit-
rianskom samosprávnom kra-
ji.

Tretie hodnotiace kolo
predkladania žiadostí na pod-
poru zvýšenia kapacít mater-
ských škôl končí 18. októbra
2017. (OP)

Šarkaniáda
NITRA. Na Kalvárii bude
15. 10. od 13. h tradičná Šar-
kaniáda. Na podujatie pozý-
va Nitrianska organizácia
cestovného ruchu amesto.
Malí aj veľkí návštevníci sa
môžu tešiť na púšťanie šar-
kanov, tvorivé dielne, náv-
števu Misijného múzea
či rôzne pochúťky. Najzau-
jímavejšie šarkany odme-
nia. V prípade zlého počasia
bude akcia 21. 10. (DP)

Seniorom
NITRA. Nitriansky deň úcty
k starším bude 23. 10. Začne
sa o 8.30 h sv. omšou v kos-
tole Navštívenia Panny Má-
rie, o 11.30 vo vestibule MsÚ
otvoria výstavu tvorivosti
a 18. h bude v PKO Ples se-
niorov. Stretnutia so senior-
mi budú aj v mestských čas-
tiach – prvé bude 14. 10. o 15.
h v KDMlynárce. (SY)

Kuchyňa.


