Èabský spravodajca

Strana 14

Èíslo 1 / 2008

Úspech našich novín

Dňa 30. januára tohto roku sa v
Bratislave v Dome novinárov uskutočnil seminár pre tvorcov obecných,
mestských, regionálnych a kultúrno-informačných novín, ktorý bol
spojený s vyhlásením výsledkov II.
ročníka celoštátnej súťaže Miestne
noviny 2007.
Do súťaže sa zapojilo 141 súťažiacich. V odbornej porote boli p. Štefan
Cifra (šéfredaktor Národnej osvety),
doc.PhDr. Jozef Vatrál PhD. (Katedra
žurnalistiky FIF UK v Bratislave),
Ing. Bohuš Olach (šéfredaktor obecných novín), Ing. Pavol Vitko (šéfredaktor Obrany), akad. maliar Jozef
Porubčin (výtvarný redaktor Národnej osvety), Mgr. Oľga Silnická (jazyková redaktorka Národnej osvety),

Natália Oravcová (redaktorka Národnej osvety) a Jaroslav Koprda (grafik
a polygraf). Súťaž vyhlásila Národná
obroda, Slovenský syndikát novinárov, Klub regionálnej a podnikovej
tlače SSN, Katedra žurnalistiky FIF
UK v Bratislave, Obecné noviny, Národné osvetové centrum, Združenie
miest a obcí Slovenska.
Súťažilo sa v piatich kategóriách:
- noviny, časopis obce do 1 000
obyvateľov
- noviny, časopis obce nad 1 000
obyvateľov
- noviny, časopis mesta, mestskej
časti
- regionálne noviny, časopisy
- kultúrno-informačné noviny,
časopisy.
Členom odbornej poroty prešlo
rukami 423 súťažných materiálov,
čo predstavovalo
viac ako 5 000 časopiseckých strán.
Slávnostného
odovzdávania
cien sa okrem
hostí a poroty zúčastnilo viac ako
100
účastníkov
podujatia, medzi
ktorými boli šéfredaktori a redaktori
súťažných
periodík, starostovia
obcí a účastníci
seminára z celého Slovenska.
Ocenenia a čestné
uznania odovzdali
výhercom zástupcovia organizátorov súťaže a hostia
podujatia.
Výsledky súťaže:

I. a) noviny, časopis obce do 1 000
obyvateľov
1. miesto ČABSKÝ SPRAVODAJCA, štvrťročník obce Čab
2. miesto DEMANOVSKÝ KURIÉR, štvrťročník obce Demänová
3. miesto TAJOVSKÉ NOVINY,
štvrťročník obce Tajov
b) noviny, časopis obce nad 1 000
obyvateľov
1. miesto RABČIANSKY CHÝRNIK, mesačník obce Rabča
2. miesto KLENOVSKÉ NOVINY, mesačník obce Klenovec
3. miesto VALALIČAN, štvrťročník obce Valaliky
II. noviny mesta, mestskej časti
1. miesto BRATISLAVSKÉ NOVINY, týždenník mesta Bratislava
2. miesto MALACKÝ HLAS,
dvojtýždenník mesta Malacky

3. RUŽOMBERSKÝ HLAS, dvojtýždenník mesta Ružomberok
III. regionálne noviny, časopis
1. miesto POHRONIE, reg. týždenník stredného a dolného toku
rieky Hron
2. miesto MY ORAVSKÉ NOVINY, týždenník regiónu Orava
3. miesto ORAVEC, regionálny
mesačník
IV. kultúrno-informačné noviny
alebo časopis
1. miesto ZÁHORIE, vlastivedný
časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria,
dvojmesačník
2. miesto TWIN CITY JOURNAL,
magazín miest Bratislavy a Viedne
3. miesto REVUE PIEŠŤANY,
kúltúrno-spoločenský štvrťročník
Marta Bálešová

Silvestrovský výstup na Zobor
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna
dedinka – Čab. V tejto čarovnej dedine existuje každoročný Vianočný
stolnotenisový turnaj. O ňom dnes
však reč nebude. V Čabe žije aj jedna
rodina, ktorá sa pravidelne zúčastňuje
turnaja a v prípade výhry si dopraje
zaslúženú „tatranskú“ odmenu (ale
ani o nej dnes nebude reč, hoci zohrá
malú, ale o to dôležitejšiu úlohu).
Táto rodina sa rozhodla na Silvestra
odložiť papuče a niečo podniknúť.
Všetci rozmýšľali, vymýšľali, čo
podniknúť a nápady stále neprichádzali. Až po Vianočnom turnaji,
keď prišla už spomínaná „tatranská“
odmena, dostavil sa aj nápad: Silvestrovský nočný výstup na Zobor.
Nápad sa zdal výborný, netradičný,
dokonalý…
Tak padlo definitívne rozhodnutie

– na Silvestra sa pôjde na Zobor a
Nový rok plánovala rodinka privítať
na dominante Nitry. Ako sa však blížil deň D, každý už potichu ľutoval,
že súhlasil s nápadom… Prebudila sa
pohodlnosť a túžba po teple domova
a papučiek… No nikto (našťastie) nemal odvahu, povedať nahlas, čo si o
výstupe myslí. Naoko každý sledoval
či už vidno Zobor (keďže dva týždne
sa skrýval v oblakoch), v predstieranej túžbe po výlete…
Prišiel Silvester. Po tom, ako si
maminka odpracovala posledný deň v
roku 2007, nastali prípravy: zachladiť
šampanské, pripraviť jedlo a nejaké
dobroty, ktoré mali byť odmenou za
výstup (ako ste si všimli, táto rodinka
je zaťažená na odmeny). Okolo 22:00
sa vydali rodičia na cestu. Vyzdvihli
si dcérenku aj s priateľom zo silves-

trovskej párty a všetci spolu zakotvili
pri Liečebnom ústave pod Zoborom.
Po prvých krokoch do kopca sa už
začali znášať hlasné námietky: „Čí to
bol nápad? Mne sa už nechce!“ Napriek všetkému vyzbrojený baterkami
sme stúpali ďalej, až sme sa dostali
do bodu, keď sa neoplatilo vrátiť a
keď sa nám nápad začínal naozaj
páčiť. Presvedčil nás pohľad na zamrznuté stromy, sneh a prvý náznak
výhľadu na vysvietené mesto.
Na vrchol sme prišli asi polhodinu
pred polnocou, celí vysmiati a rozhorúčení, milo potešení tým, že nám vôbec nie je zima… Omyl! Zima bola a
riadna, čo sme zistili už do 3 minút…
Vietor a mráz o dušu štípali (aby ešte
do konca roka vyštípali čo najviac
líc…). Všetko nám vynahradil neuveriteľný pohľad na (stále) vianočnú

Nitru. Znášal sa mierny opar, čo vytváralo pocit sna… Kým nadišla polnoc, zišlo sa nás pod Pyramídou asi
30 ľudí… Netrpezlivo sme odpočítavali posledné sekundy starého roka,
pri číslach „3 - 2 - 1“ padla na mesto
hmla ako mlieko a bolo vidno „nič“.
Našťastie sa po minúte zdvihli oblaky
ako opona a nám sa naskytol pohľad
na úžasné divadlo. Zo všetkých kútov
mesta (aj okolitých dedín) sa vynárali
ohňostroje, pretekali sa vo farebnosti
a originalite (a aj hlučnosti). Pripili
sme si na Nový rok a v nemom úžase
sme sledovali oslavy mesta.
Zhodli sme sa na tom, že námaha
nebola zbytočná, a že takéto ukončenie roka naozaj stojí za to. Vrelo
všetkým dobrodružstvachtivým odporúčame!
Eva Mikušková ml. s rodinkou

