Správa z realizácie aktivity

Názov aktivity
a číslo aktivity
Regionálna anténa
Termín a miesto konania aktivity

Národná a nadnárodná spolupráca – Aktivita C 2.4/2 Novianska adventná remeselná nedeľa
Nitriansky kraj
10. 12. 2017, Dom kultúry Nová Ves nad Žitavou

Popis realizácie aktivity: Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj spolupracovala s obcou Nová
Ves nad Žitavou na zrealizovaní regionálneho predvianočného podujatia „Novianska adventná
remeselná nedeľa“, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 12. 2017 v Dome kultúry v Novej Vsi nad Žitavou.
Hlavným cieľom tejto aktivity bolo šikovným a zručným remeselníkom, ľudovým umelcom venujúcim
sa tradičným ľudovým remeslám i producentom tradičných vianočných pochúťok a špecialít z regiónu
poskytnúť možnosť prezentácie.
Podujatie začalo o 14.-ej hodine príhovormi starostky obce Nová Ves nad Žitavou Ing. Marty Dankovej,
predsedníčky Mikroregiónu „Požitavie - Širočina“ Ing. Justíny Pálkovej a regionálneho koordinátora RA
NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáša Kozolku. Všetci traja zaželali prezentujúcim remeselníkom
a návštevníkom, ktorí prichádzali v hojnom počte, pokojné predvianočné popoludnie strávené
v príjemnej spoločnosti.
Svoje umenie predviedli remeselníci a producenti z obce, ako i z blízkeho či vzdialenejšieho okolia.
K najobdivovanejším produktom patrili originálne výrobky zo šúpolia s vianočnou tematikou, adventné
svietniky, sviečky z včelieho vosku, tradičné vianočné ozdoby a návštevníci si pochutnávali na
výborných regionálnych potravinárskych výrobkoch ako napr. medovníky, štedráky, oblátky s medom
a pod. Prezentácie jednotlivých remeselníkov boli spestrené priamymi ukážkami ich umenia napr.
pečenie vianočných oblátok a trubičiek, vyrezávanie z dreva, práca na hrnčiarskom kruhu, výroba
košov z prútia, vianočné aranžovanie a iné. Priebeh remeselnej nedele bol spestrený vystúpením
speváckej skupiny Lipa z Veľkého Lapáša i predvádzaním ľudových zvykov spojených s adventným
obdobím.
Regionálny koordinátor NSRV SR pre Nitriansky kraj počas celej aktivity poskytoval informácie o NSRV
SR a poradenstvo k PRV SR 2014 - 2020 v prezentačnom stánku, do ktorého návštevníkov pozval
i v úvodnom vstupe z pódia.
Odporúčania pre ďalšiu činnosť:
• Pokračovať v spolupráci s vidieckymi subjektami v regióne.
• Prezentovať NSRV SR, jej poslanie a možnosť členstva i na propagačno-informačných aktivitách.

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka, regionálny koordinátor NSRV SR pre Nitriansky kraj
Podpis zodpovedného pracovníka RA: .........................................................
Dňa: 14. 12. 2017 v Nitre

