
www nove mesto sk NOVOMESTSKÝ SPRAVODAJCA

Vznik našej domoviny

Aj v kombináciách náhodných jasných svietivých, často len základných 
farieb vytvorených autorovou špeciálnou emailovou technikou zateka
ním či miešaním, vnímame tú charakteristickú svietivú atmosféru vjeho 
malbách.

Niko Dic žije svoj umelecký život, ktorý vypovedá o jeho maliarskej 
ceste, ojej mnohých paralelách, o bohatom, rozmanitom a až prekva
pivo variabilnom svete, ktorý pôsobí mimoriadne optimisticky. Je to au
torov svet pozitívnych asociácií, ktoré hľadá tak v živote ako aj vo svojej 
umeleckej tvorbe.

Ela Porubänová

Mikuláš Dic sa narodil 1. 12. 1931 v Jarabine na Východnom Sloven
sku. V rokoch 1949 -  1953 študoval na Strednej škole umeleckého prie
myslu na grafickom oddelení v Bratislave. V rokoch 1953 -  1959 študo
val na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Petra Matejku 
a Jána Želibského na oddelení figurálnej kompozície. V rokoch 1958 -  
1959 študuje v Nemecku na Hochschule fiir Bildende Kunste v Dráždá- 
noch. Po ukončení štúdia a získaní diplomu odchádza spolu s manželkou 
maliarkou Jarkou Dicovou Ondrejkovou do Prešova, kde pôsobil na Peda
gogickom inštitúte na Katedre výtvarnej výchovy. Od roku 1965 sa venuje 
voľnej tvorbe a monumentálnej tvorbe v architektúre. Monumentálnym 
exteriérovým a interiérovým realizáciám sa venoval až do konca 80. rokov. 
Vytvoril mnohé známe realizácie vo Svidníku, Bardejovských kúpeľoch, 
v Michalovciach i na Chemicko-technologickejfakulte SVST v Bratislave, 
kde sa s rodinou presťahoval v roku 1977. Od začiatku 90. rokov savenoval 
voľnej tvorbe -  portrétom, krajinárskej, figurálnej aj abstraktnej tvorbe. 
Od roku 1995je členom Spolku výtvarníkov Slovenska a zúčastňuje sa na 
jeho výstavách doma aj v zahraničí. Zúčastňuje sa na všetkých výstavách 
„Návratistov“ v Novom Meste nad Váhom, kde aj samostatne vystavoval.

Deti oslávili svoj sviatok športom Text a foto: Monika Supatíková

Olympijský deň sa v Spojenej škole na Ul. J. Kollára 3 v Novom Meste 
nad Váhom stal tradíciou. V poradí už XIII. ročník olympiády sa usku
točnil 1. júna 2021. Deti tak oslavovali MDD a zároveň i športovali.

Fair play
Deti a mladí ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí sa vzdelávajú 

v Spojenej škole (Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole) sa na 
pár hodín stali olympionikmi. „Cieľom Olympijského dňa bolo zapojiť 
deti a mládež do pohybových aktivít, tradičných i netradičných športov, 
rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí s mentálnym postihnutím, 
rozvíjať telesnú zdatnosť a výkonnosť,“ uviedla zástupkyňa riaditelky 
školy Eva Révayová. Olympijský deň bol športovým podujatím zamera
ným na fair play. Deti športovali a súťažili v duchu hesla: „Rýchlejšie, 
vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve.“ Rozvíjali si pohybové schopnos
ti, zručnosti, obratnosť, správnu koordináciu pohybov a charakterové 
vlastnosti.

Šport i zábava
Pod vedením pedagógov školy deti súťažili v individuálnych športo

vých disciplínach.
„Nezabudli sme ani na netradičné športy, ktoré priniesli deťom veľa 

zábavy,“ povedala riaditeľka školy Ľubica Havranova. Deti-olympioni
ci behali, skákali, hádzali loptou i oštepom, zdolávali prekážkovú dráhu 
i riečne kamene, plávali v suchom bazéne plnom loptičiek, zahrali si mi
nigolf, súťažili o najväčšiu bublinu vyfúknutú z bublifuku, snažili sa čo 
najdlhšie udržať loptu na velkom farebnom, deravom padáku. „Najviac 
sa mi páčilo preskakovať velké farebné kamene,“ prezradila ôsmačka 
Dorotka. Na záver sa všetci tešili odmenám i medailám. „Hlavný zmysel 
Olympijského dňa, ukázať deťom potrebu i krásu športu, inšpirovať ich 
pre šport i dať im možnosť byť jedinečnými a výnimočnými prostredníc
tvom športu, bol naplnený,“ dodala Eva Révayová.

Olympijský deň
Olympijský deň sa prvýkrát konal v roku 1948 na počesť výročia zalo

ženia novovekého olympijského hnutia. „Olympijský deň je oveľa viac 
než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek na svete môže 
stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť 
nové športy. Olympijský deň je oslavou olympizmu, životnej filozofie,

oslavujúcej a vyvážene spájajúcej telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spája 
šport s kultúrou a výchovou,“ uvádza Slovenský olympijský a športový
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výbor na webovej stránke (https://www.olympic.sk/od). Podľa prezi
denta Medzinárodného olympijského výboru Thomasa Bacha, Olympij
ský deň umožňuje celému svetu zdieľať radosť zo športu, zapojiť sa do

športových aktivít a zjednotiť sa v duchu olympijských hodnôt. Je vyni
kajúcim prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli zdravý 
a aktívny život.

Jednému z novomestských domčekov 
pre chrobáčiky sa tešia aj deti s hendikepom

a rotu: Monika Supatíkovii

Novomestské chrobáčiky už majú svoje domčeky. Vďaka projektu Ka
taríny Chlebíkovej a OZ NM nV- Nové Mesto nové Vízie je ich v Novom 
Meste nad Váhom 15. Jeden z nich sa nachádza aj v areáli Spojenej školy 
(Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy) na Ul. J. Kollára. 
Domčeky pre chrobáčiky ako edukačný projekt

Spolu s domčekmi pre chrobáčiky boli v mestskom prostredí osadené 
aj edukačné tabule, ktoré poskytujú informácie o lienke sedembodkovej, 
motýľoch, včele samotárskej či o samotnom domčeku pre chrobáčiky. 
„Domčeky pre chrobáčikyje EKO - edukačný projekt zameraný na čias
točné riešenie upadajúceho počtu prospešného hmyzu v mestskom pro
stredí,“ uviedla Katarína Chlebíková. Jedná sa teda o edukačný projekt 
pre žiakov škôl, obyvateľov či návštevníkov mesta, zameraný na dôleži
tosť ochrany hmyzu.
Chrobáčiky a ich domček deti pozorujú

Prostredníctvom domčeka pre chrobáčiky môžu aj deti s mentálnym 
postihnutím sledovať veľmi užitočné chrobáčiky, ktoré v ňom nájdu úkryt 
a miesto k prezimovaniu. K domčeku prichádzajú takmer každý deň a ich 
zvedavým pohľadom neunikne žiadny chrobáčik. „Do nášho domčeka sa 
už nasťahovala prvá včielka,“ teší sa deviatačka Veronika. „Nový domček 
si bol pozrieť aj motýľ,“ doplnila ôsmačka Dorotka. Veľa škôl i miest hľadá 
spôsoby, ako deti vylákať do prírody a vymyslieť im zábavnú aktivitu. Prá
ve pozorovanie domčekov pre hmyz je skvelou aktivitou. „Deti sa naučia 
tímovej práci, ktorá vytvára vzťahy medzi ľuďmi každého veku. Okrem 
sociálnej interakcie má aj edukatívny charakter a deti sa takto učia sta
rať o prírodu, aj o iných. Teší ma, že takúto príležitosť majú aj žiaci našej 
školy,“ povedala Ľubica Havranová, riaditelka Spojenej školy. „Budujme 
spoločne v deťoch lásku k prírode a pozitívny vzťah k ochrane životného 
prostredia,“ uviedla ďalej Katarína Chlebíková.
Hmyz ako dôležitá súčasť záhrady

Hmyz je dôležitou súčasťou každej záhrady. Hmyz poskytuje ekosys- 
tému veľa výhod prostredníctvom opeľovania, výživného cyklu a tiež ako 
zdroj potravy pre vtáky. Domčeky pre hmyz sú považované za čiastočné 
riešenie upadajúceho počtu prospešného hmyzu v mestskom prostre
dí v dôsledku straty biotopov a znečistenia. Prospešný hmyz pomáha 
zhaviť sa škodcov, ktoré napádajú rastliny a pomáha udržať v záhrade 
rovnováhu. Zároveň opeľuje kvety, okrasné, i tie, z ktorých vyrastú ze
leninové či ovocné plody. Ak im vytvoríme bezpečné miesto, je to akoby 
sme pozvali do záhrady pomocníkov, ktorí svojou neviditeľnou prácou 
prispievajú k jej rastu. Kvety opeľujú nielen včely, ale aj motýle či lienky. 
Patria k najatraktívnejšiemu hmyzu a živočíchom vôbec. Tento hmyz, 
napríklad osamelé včely, nežijú v kolóniách (i keď niektoré včely tvoria 
spoločenstvá) a preto musia pred zimou nájsť suchý a teplý úkryt. A ten 
im môžeme vytvoriť práve domčekmi pre chrobáčiky.
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