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Natura simplicibus gaudet alebo – prírodu teší jednoduchosť. Nič zložité, nič zaťažujúce. Možno aj preto 
sa mementom tohtoročného Envirofilmu stali environmentálne záťaže. Medzinárodný filmový festival tak 
dorástol do svojho 18. ročníka, a to je nemalý úspech. Výborné je, že tento rok boli k participácii pozvané 
okrem stabilných festivalových miest aj nováčikovia, medzi ktorých patria Košice, Skalica a aj naše mesto. 
Sme radi, že sa tento rok stane centrom zelenej kinematografie aj Poltár. Verejnosť sa tak môže tešiť na 
premietanie filmov a množstvo zaujímavých aktivít. 

Na svoje si príde najmä mladá generácia. Festivalový týždeň  bude totiž skvelou príležitosťou stretnúť sa 
s filmármi, ekológmi či zahraničnými hosťami. Poltárčania budú mať možnosť diskutovať o národných 
parkoch s Davidom Barnom. Na cestu Slovenskom sa vydajú v spoločnosti filmárov Tomáša Hulíka a 
Miloša Majdu. Spoločníkom na cestách ku hviezdam bude ten najpovolanejší – riaditeľ rimavskosobotskej 
Hvezdárne Pavol Rapavý. 

A čo ďalšie aktivity samosprávy? 
V snahe zvýšiť ekologické pove-
domie pripravujeme množstvo 
sprievodných aktivít. Verme, že 
naša ambícia bude korunovaná 
úspechom. V spolupráci so školami 
sa snažíme motivovať mladú gene-
ráciu – prostredníctvom divadel-
ných predstavení, pobytom v príde, 
zberom druhotných surovín, ale aj 
realizáciou projektov s dôrazom na 
kooperáciu žiakov. Kľúčová je aj 
spoluúčasť rodičov, pre ktorých 

Aj v Poltári rozbiehame Envirofilm

Súťažný film Envirofilmu 2012

Super zvieratá 2 – 2. Škôlka v divočine Super zvieratá 2 – 2. Škôlka v divočine (Nemecko)
réžia: Georg Graffe

Dirk Steffens aj v druhom pokračovaní Terra X: Super zvieratá prezentuje zaujímavo spracované cenné poznat-
ky zo sveta zvierat. Inšpirovaný hollywoodskym hitom Noc v múzeu, znovu stretáva zvieracích obyvateľov múzea, 
ktorých pomocou špeciálnych efektov prebúdza k životu.

sme naplánovali spoločné filmové predstavenia 
s deťmi. Škôlkari a školáci zase na oplátku chys-
tajú celú plejádu zaujímavých aktivít pre rodičov. 
Ideálnou príležitosťou na spoločný ranný rozhovor 
rodín môže byť napríklad celomestská aktivita, 
ktorú sme  nazvali Deň bez áut. V utorok 15. mája 
2012 ich tak do školy či zamestnania neprivezie 
štvorkolesový tátoš, ale bicykel, kolobežka, ko-
lieskové korčule alebo prídu ruka v ruke pešo. 
Stavili sme na moderné formy propagácie ako aj 
vysvetľujúce kampane pre mládež a dospelých. 
Hoci formy a spôsoby komunikácie budú rozdielne, 
cieľ sledujeme spoločný. Je ním boj proti ľahostaj-
nosti a schopnosť uvedomiť si, že životné prostre-
die a ekológia sú bytostne dôležité pre každého z 
nás. Je to vec, ktorá sa nás týka a ktorú môžeme 
ovplyvňovať. Verím, že tento fakt bude v Poltári 
rezonovať intenzívne. 

Martina Brisudová
zástupkyňa primátora
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