Výlet do Vysokých Tatier
Tak ako vlani, aj tento rok zorganizoval výbor JDS v Chtelnici, výlet v Piešťanoch a plní dojmov z preľudnených Tatier sme sa rozišli domov.
do Vysokých Tatier. Cieľom bol unikátny ľadový dóm na Hrebienku Ale aj napriek tomu – o rok ideme opäť!!!
vybudovaný zo 70 ton ľadu. Prišla streda – 15. február 2017 a skupinka 21
Text a foto: Výbor JDS v Chtelnici
záujemcov sa vybrala na cestu. Do Piešťan sme sa dopravili individuálne
a odtiaľ do Popradu vlakom. Hoci cesta trvala 3,5 hodiny, v družnej debate
a pri mariáši nám ubehla veľmi rýchlo. V Poprade sme prestúpili na vláčik
na Štrbské Pleso a pred obedom sme už stáli na peróne v Starom
Smokovci. Počasie sme mali krásne, slniečko svietilo, teploty sa
pohybovali nezvykle vysoko nad bodom mrazu a preto asi každý chcel
využiť tak nádherný deň na výlet. Prvý rad nás čakal pri pokladni
na ozubenú lanovku. Preto sa niektorí odvážlivci rozhodli pre peší výstup.
Po vystúpení zo stanice na Hrebienku nás čakal tretí rad – najdlhší –
do kupoly s tatranskou bazilikou.
Keď sme sa konečne dostali do vnútra bolo sa veru na čo dívať! Bolo
to proste nádherné... Do detailov prepracované ľadové sochy, klobúk
dolu pred ich zhotoviteľmi. Škoda len, že sme si nemohli dlhšie
vychutnávať tú krásu, nakoľko za nami čakali ďalší záujemcovia.
Poprezerali sme si ešte výstavu ďalších ľadových unikátov v exteriéri,
na ktorých sa už začalo podpisovať slniečko. Cesta späť trvala trošku
dlhšie, pretože sme v Poprade čakali hodinu na spiatočný vlak, ale
ź Členovia Jednoty dôchodcov na Hrebienku
pri dobrom jedle a kávičke bola aj krátka. O 21.00 hodine sme vystúpili

Úroveň obecných periodík rastie
Listovaním v histórii zistíme, že najväčšími šíriteľmi správ
na dedinách boli richtár, farár a učiteľ. Ten sa často podieľal i na písaní
kroniky a šírení odborných vedomostí medzi členmi dobrovoľných
miestnych organizácií.
Pri čítaní obecných novín Chtelničan som spozoroval, že
i po niekoľkoročnom odstupe táto skutočnosť zostáva zachovaná. Rady
prispievateľov sa však rozširujú. Čím to je ovplyvnené?
Prvým faktorom je, že v obciach niekoľkonásobne stúpol počet
obyvateľov so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Mnohí z nich
ovládajú prácu s informačno-komunikačnými technológiami a i po odchode
do dôchodku sa chcú aktívne podieľať na živote obce a podeliť sa
so svojimi vedomosťami a skúsenosťami aj s ostatnými obyvateľmi. Podeliť
sa s inými prostredníctvom periodík je veľmi dôležitým motivačným
činiteľom pre zachovanie odbornosti a metodiky dodržiavania
publicistického štýlu. Odbornosť sa uplatňuje pri písaní článkov
zameraných na záujmovú činnosť, akou je záhradkárstvo,
drobnochovateľstvo, vinohradníctvo a vinárstvo, ale i poľovníctvo, rybolov
a ďalšie. Tu si autor článku uvedomuje, že ho budú čítať tí, ktorým
problematika nielenže nie je cudzia, ale osobne ho i poznajú a mnoho vecí
si s ním prediskutujú, nehovoriac o tom, že ak by písal neodborne, tak mu
to i budú vyčítať. Metodika tvorby príspevku je podmienená tým, že článok
musí byť pre obdobie vydania periodika aktuálny, výstižný a zrozumiteľný
aj pre tých, ktorí sú v rámci záujmovej činnosti začiatočníkmi. Je žiaduce,
ak je zároveň motivačný pre tých, ktorí sa rozhodujú v niektorých
činnostiach, záujmoch a koníčkoch iba začať.
Keďže sa dnes prostredníctvom internetu dostanete i k iným
obecným periodikám, je možné posúdiť ich úroveň nielen vzájomne, ale
i s tými celoštátnymi. Pri ich hodnotení som zistil viacero pozitív obecných

Srdečne blahoželáme...
90 rokov oslávila

85 rokov oslávili

80 rokov oslávili

Pavlína Kočková

Mária Bocánová
Ján Puttera

Michal Blanárik
Michal Bašnák
Marta Masáriková

S úctou spomíname...
Alojz Roth, 82 r.
Albína Dostálová, 92 r.
Sebastián Lopatka, 75 r.
Jozefína Mrázová, 94 r.
Božena Holeková, 88 r.

Stanislav Hink, 66 r.
Zdenko Hink, 50 r.
Štefánia Marikovičová, 98 r.
Anna Kičinová. 59 r.

periodík:
- nevyznačujú sa bulvárnym charakterom a skreslenosťou obsahu,
- autori článkov nezovšeobecňujú, majú zamerané ich obsahy
na konkrétne podmienky obce,
- vydavateľ (obecný úrad) nenariaďuje obsahy skracovať a korigovať, čím
sa nenarúša úplnosť príspevku,
- počet strán nebýva stabilný, mení sa podľa množstva usporiadaných
podujatí v obci ako i množstva príspevkov,
- je možné získať ich v tlačenej forme, čo je výhodné pre staršie generácie
a tých, ktorí nevlastnia počítač, notebook alebo tablet a nepripájajú sa
na internetové stránky obce,
- sú bezplatne poskytované obyvateľom obce, preto i sociálne slabší
obyvateľ má možnosť rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť,
- nie sú“ „popretkávané“ prehustenou reklamou, a ak sa nejaká vyskytne,
skôr je zameraná na miestnych podnikateľov, čo môže priaznivo vplývať
na ich podnikateľský zámer, udržiavanie financií v obci a spoluprácu
s periodikom,
- vyskytuje sa príležitosť pre tých prispievateľov, ktorí sa nedokázali
presadiť v inom periodiku. Rád by som podotkol, že „nepresadenie sa“
nemusí spočívať v kvalite článku, ale v tom, že prispievateľ nepatrí medzi
"vyvolených" autorov. Pri tejto príležitosti spomeniem kuriozitu - tento
príspevok som poslal do dvoch celoštátnych periodík, no ani v jednom ho
neuverejnili. Vysvetlenie je jednoznačné, ale dám ho vo forme otázky:
"Boja sa profesionálni žurnalisti amatérskej konkurencie?"
Ak som spomenul, že sa na tvorbe obecných novín zúčastňuje i tvorivý
učiteľ - odborník, vidím jedno negatívum. Za publikačnú činnosť, ktorá môže
byť akokoľvek dobrá, ale je iba na regionálnej úrovni, kredity nedostane.
Text: Ing. Ján Piešťanský

