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ŠPORT
Futbalová jeseň 2007

Mužstvá OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom odohrali všetky zápasy jesene na novom zrekonštruovanom
futbalovom štadióne. Svojou peknou, oku lahodiacou hrou prilákali vo veľkom počte priaznivcov futbalu . Mužstvo mužov so ziskom 23 bodov skončilo
po jeseni na 7.mieste . S predvedenou hrou je výbor OFK spokojný. Je potrebné popracovať na disciplíne mužstva a niektorých hráčov. Mužstvo dorastu
skončilo po jeseni so ziskom 29 bodov na 5.mieste.
Hráči predvádzali atraktívnu útočnú hru , ale taktiež
treba popracovať na disciplíne mužstva a samotných
hráčov. Mužstvo starších žiakov skončilo po jeseni so
ziskom 19 bodov na 7.mieste a mužstvo mladších
žiakov so ziskom 20 bodov na 5.mieste.
Mladí hráči získavajú základy futbalu , postupne sa
zabudovávajú do mužstva a začínajú sa ukazovať futbalové talenty . Viacerí hráči sú nominovaní do okresných výberov, kde reprezentujú náš oddiel.
Výbor OFK Baník ´ďakuje touto cestou všetkým
hráčom, trénerom, za odvedené výkony a futbalovým
fanúšikom za podporu na majstrovských zápasoch .

Viete, že...
Občianske združenie Eko – OKO sa spolu podieľalo na zorganizovaní
prezentácie a ochutnávky slovenských vín, ktorá sa uskutočnila 26. októbra
2007 v Klube dôchodcov v hornej časti obce.
Podujatie bolo súčasťou druhej časti stretnutia spolužiakov SPTŠ Chalmová
po štyridsiatich rokoch.
Na akcii sa organizačne podieľal aj zakladateľ Rytierskeho rádu vína hornej
Nitry a spoluautor publikácie „Nitrianska vínna cesta“ pán Peter Kováčik.
Hlavným prezentátorom bol riaditeľ Ústredného kontrolného a skúšobného
ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Ing. Pavol Filkorn. Prezentoval 12
druhov bieleho a 3 druhy červeného vína.
V úlohe kráľovnej vína sa predstavila Monika Mistríková.
Poďakovanie patrí obci za poskytnutie priestorov, Vlaste Belaňovej za pomoc
pri príprave a fotografovanie akcie a speváckej skupine Dúbravanka za perfektné vystúpenie, ktorým spestrila podujatie.
Občianske združenie Eko – OKO 11. novembra 2007 v rámci akcie „Poznaj
svoj chotár a okolie“ zorganizovalo vychádzku do prírody. Sprievodcom bol
predseda Urbárskeho pozemkového spoločenstva Malá Lehota Jozef Mendeľ.
Ukázal predpokladanú trasu novej cesty ku kameňolomu Vtáčnik a zároveň
zoznámil prítomných s názvami chotára.
Ďalšia vychádzka do prírody sa uskutoční v decembri.
Anton Mujkoš

Jozef Barčin
predsedaOFK Baník
Lehota pod Vtáčnikom

Komisia športu pripravuje tradičné turnaje
Počas vianočných sviatkov pripravuje každoročne komisia športu turnaje v minifutbale, basketbale a stolnom
tenise. Nebude tomu inak ani v tomto roku. Na 2.
vianočný sviatok pozývame všetkých, ktorí si chcú trochu zašportovať, do areálu základnej školy na turnaj
v minifutbale. Prezentácia a vylosovanie jednotlivých
zápasov bude o 9.00 hodine, turnaj začne o 9.30 hodine. Štartovné pre každé prihlásené mužstvo je 50,- Sk. Jednotlivé mužstvá sa môžu prihlasovať
buď u predsedu komisie športu p.
Jozefa Barčina alebo u tajomníčky
komisie p. Kataríny Cipovovej, prípadne priamo na prezentácii.

Ďalšími podujatiami budú silvestrovské turnaje v basketbale
a v stolnom tenise. Keďže Silvestra ja v pondelok, komisia sa
rozhodla uskutočniť tieto turnaje
v nedeľu, 30. decembra. Prezentácia bude v telocvični základnej
školy takisto o 9.00 hodine. Podľa
počtu prihlásených sa uskutoční aj
vylosovanie jednotlilvých stretnutí,
či už v basketbale, alebo stolnom
tenise. Veríme, že stolnotenisového
turnaja sa zúčastnia nielen dospelí,
ale aj deti a mládež.
Katarína Cipovová
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„Lehotské„

vianočne zimné zamyslenie, alebo žijeme tu každý deň.
V tomto roku mi pripadlo v redakčnej rade
napísať vianočne – zimné zamyslenie, s dobrým
podnetom šéfredaktora vztiahnuť myšlienky na
úzky 3700 členný okruh občanov Lehoty.
Čo povedať k zime a k Vianociam? Prišla tak ako
každý rok, možno o čosi prekvapivejšia, belšia
a tak trochu aprílová. V jeden deň nás zasype
kopou snehu a druhý zohrieva skoro jarné slnko.
Ale v posledné dni sa cestou domov obzerám po
zamrznutých kopcoch a dymiacich komínoch
z podhradských domčekov. Zimná poézia a vtierajúci sa predvianočný zhon neodbytne zvoní pri
domových dverách, striedajúc sa s predčasným
obstreľovaním ulíc voľne predajnou pyrotechnikou. No možno budú mať vianočné sviatky
aj iné následky. Možno v objatí všade prítomnej lásky a vinšov všetkého dobrého navzájom,
hlavne zdravia, si zaprajeme aj menej vzájomnej
škodlivosti a škodoradosti. Veď ako inak ako
škodoradosť a narušené duševné zdravie nazvať
ničenie nášho spoločne a často aj ťažko nadobudnutého prostredia. Možno počas vianočných
príprav bude menej času na devastovanie okolia, bankomatu, dopravných značiek, detského
ihriska, výkladov, stromov atď. Preto verím, že
do predvianočného upratovania, varenia, pečenia
budú zapojené aj deti alebo skôr skoro dospelí
ľudia a nebude ich tak zaujímať napr. ničenie
detského ihriska pri Základnej škole. Alebo pri
balení vianočných darčekov sa „vytiahnuté mladé
slečny“ budú lepšie realizovať ako pri pretekoch
v lezení cez školský plot a vykopávaní dosiek
v altánku. Veď uvidíme. Ale aj tak nám prajem
všetkým krásne sviatky, veľa pohody a zdravia
po celý rok.
Bc. Katarína Priehodová

VIACÚČELOVÉ IHRISKO
Po odovzdaní zrekonštruovaného futbalového
štadióna sme 30. novembra, za účasti predsedu
vlády Roberta Fica, poslanca NR SR a splnomocnenca vlády SR pre šport Dušana Gálisa, odovzdali do užívania našim spoluobčanom viacúčelové
ihrisko s umelým trávnikom, ktoré je vybudované
v areáli základnej školy.
Starosta obce RSDr. Ján Cipov vo svojom krátkom
príhovore, v ktorom všetkých prítomných privítal,
poďakoval pánovi premiérovi za pomoc pri budovaní tohto ihriska, pripomenul prítomným, že
táto vláda ako prvá, po novembri 1989, uvoľnila
50 mil. korún pre vybudovanie 50 takýchto ihrísk v
rámci Slovenska. Sme radi, že vláda pod vedením
Roberta Fica plní programové vyhlásenie vlády nielen v oblasti sociálnej, ale aj športovej a kultúrnej.

Vážení spoluobčania.
Už len niekoľko málo
dní nás oddeľuje od
slávnostného
okamihu vítania nového
roku 2008. Dôstojnosť
i radosť v našej obci
je znásobená dosiahnutými
významnými
úspechmi v jej ďalšom
rozvoji vo všetkých oblastiach celoobecného
žitia. Pokračovali sme
kontinuálne previazaní na dosiahnuté výsledky
predchádzajúcich volebných období vo vecnej
pripravenosti a so skúsenosťami k zrealizovaniu
predvolebných uistení. Súčinnosť starostu obce
s poslancami obecného zastupiteľstva, vedením
a pracovníkmi obce – obecného úradu, obecného podniku služieb, s komisiami obecného
zastupiteľstva, spoločenskými a záujmovými organizáciami, hasičskými zbormi, klubmi dôchodcov – túto objektívnu zhodnosť previazanú na
spoluobčanov, podstatne ovplyvnila dosiahnutie
ďalšieho dynamického rozvoja obce vo všetkých
oblastiach našej vyše tritisícosemstočlennej rodiny. Prevzatie štafety aktivít z predchádzajúcich
volebných období dopomohlo k dosiahnutiu
ďalších desiatok miliónových rozvojových hodnôt na prospech našej Lehoty s pripravenosťou
k úspešnému pokračovaniu v novom roku 2008
– druhom roku zo štvorročného volebného obdobia
2006 – 2010.

Čas je však nezvratný. To znamená, že každý
materiálny proces sa vyvíja v jedinom smere
– od minulosti k budúcnosti. To si vyžaduje mať
dobrú prípravu pre šťastnú budúcnosť svojich
spoluobčanov i v novom roku 2008.
Avšak pracovať pre budúcnosť len pre jeden rok
by znamenalo zastavenie alebo spomalenie rozvoja
v obci i jeho oslabenie v napredovaní za cieľom,
ktorý sme si dali k splneniu úloh do konca roku
2010 a ďalších rokov.
Aj preto čo najobjektívnejšie zhodnotenie roku
2007 v januári 2008 za účasti mojich voličov,
voličov poslancov obecného zastupiteľstva
a ďalších spoluobčanov, najmä mladšej generácie,
by malo prispieť k šťastnej budúcnosti rozvoja
obce v budúcich rokoch.
Áno, rok 2007 odchádzaš, ale so zapísaním sa
do bohatej histórie našej obce ako rok, ktorý
v časovom priestore zvládol relatívne všetko, čo si
obec predsavzala zrealizovať. A preto – vlastne od
nás – neodchádzaš.
Pri úprimnej vďake roku 2007 za všetko, za
rodinnú pohodu, priateľské vzťahy i za lásku, najmä však zdravie, s otvoreným náručím s dobrou
pripravenosťou vítame rok nový, rok 2008.
Posielam vám, spoluobčanom, pri závere roka 2007
a vstupe do nového roka 2008 úprimné srdečné
pozdravy i slová vďaky za dôveru pracovať pre
Vašu spokojnosť.
Ak sa podarí terajšej vláde – popri známych neprajníkoch – úspešne realizovať programové
vyhlásenie vlády, tak rok 2008 bude šťastlivý pre
väčšinu národa našej vlasti, našu obec nevynímajúc.
RSDr.Ján CIPOV, starosta obce

PF 2008

Nech šťastím a radosťou naplnia vás sviatky vianočné, nech láska, štedrosť
a porozumenie obklopia vás po zvyšné dni roka starého. To všetko, so želaním
veľa zdravia v novom roku, vzájomného porozumenia a pozitívnych myšlienok
vám želá
vaša redakčná rada obecných novín Vtáčnik
V príhovore predsedu vlády odznelo poďakovanie
starostovi obce RSDr. Jánovi Cipovovi a občanom
našej obce za podporu politike vlády. Pán premiér
nás ubezpečil, že i keď je politická situácia vážna
a komplikovaná, vláda chce a bude pokračovať
v politike tak, ako je nasmerovaná.
V delegácií, ktorú viedol predseda vlády Robert

Fico, boli okrem pána Galisa aj poslanec NR SR
PhDr. Vladimír Jánoš, Ing. Tibor Gašaj z útvaru
splnomocnenca vlády pre šport a ďalší krajskí a
okresní predstavitelia. Prítomní si po prestrihnutí
pásky prezreli ihrisko. Starosta obce informoval
predsedu vlády o tom, že v jarných mesiacoch
celý areál upravíme a skrášlime. Všetci prítomní,
vrátane predsedu vlády, vyjadrili poďakovanie
starostovi obce, prednostovi obecného úradu, ako
i všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za
veľmi dobrú prácu, ktorú odvádzajú v prospech
obce a jej obyvateľov.
Na záver stretnutia predseda vlády zaželal
všetkým občanom našej obce krásne a pokojné
Vianoce, veľa zdravia šťastia do roku 2008 a vyjadril presvedčenie, že naša obec sa bude naďalej
rozvíjať a skrášľovať.
Miloš Obert
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Dieťa.
Príde na svet ako malý zázrak .
Stačí, aby ho matka uzrela a začne ho milovať. Vtedy
má matka jediné želanie.
Aby jej dieťatko bolo zdravé, šťastné, aby mu úsmev
z tváričky nevymizol, aby žilo v mieri.
Vítame medzi nami :
Manželom Monike a Ľubošovi Bobokovcom sa
narodil syn Michal
Ing.Alene Žiakovej a Jánovi Vidovi sa narodil syn
Martin
Manželom Paulíne a Jurajovi Habalovcom sa narodil
syn Jakub

Vianočný darček
V piatok 30. novembra 2007 sme v našej
obci slávnostne skolaudovali ďalší nájomný bytový dom. 34 miliónovú investíciu, ktorú vedenie obce zabezpečilo
prostredníctvom Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR a Štátneho
fondu rozvoja bývania, zrealizoval Obecný podnik služieb Lehota pod Vtáčnikom
a subdodávateľ OSP, a.s. Prievidza.
Slávnostné prestrihnutie pásky a
odovzdanie 25 bytov, ako vianočného
darčeka rodinám, spolu so starostom
obce RSDr. Jánom Cipovom uskutočnili

Manželom Alici a Ladislavovi Valientovcom sa
narodila dcéra Melissa
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa šťastných rokov
vinšujeme všetkým jubilantom.
94 rokov oslávila : Paula Zaťková
60 rokov oslávili : Emília Šnircová, Milan Mareček,
Jindřich Chvojka, Alžbeta Bakusová, Jozef Hurtiš,
Anna Bakytová, Pavla Vidová, Ján Mendel
65 rokov oslávili : Anton Barčin, Mária Macáková,
Július Daňo, Helena Vidová, Rudolf Hurtiš
70 rokov oslávili : Emília Šablicová, Vincent Mittaš,
Jozef Hlatký, Ľudovít Gašparovič
75 rokov oslávili : Šarlota Velochová, Anna Budinská
80 rokov oslávili : Štefan Mičko, KorneliaLučanová

aj páni Ing. Štefan Škríp, poradca Ministra výstavby a regionálneho rozvoja,
Ľudovít Chropovský, zástupca riaditeľa
Štátneho fondu rozvoja bývania, krajskí
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Jubilantom úprimne blahoželáme !
Odchodu zo života dávame mnoho mien. Zvykneme
hovoriť, že smrť je neľútostná, krutá, ale i milosrdná
a oslobodzujúca. Smrť vráti človeka rodnej zemi.
Zákon života a smrti je prísny, nehľadí na tých, ktorí
zostávajú.
Rozlúčili sme sa : Aladár Hatala /53.r./,
Blažena Belaňová /45 r./,
Vincent Ďurina /74 r./,
Stanislav Levčík /64 r./,
Margita Králiková /106 r./,
Stanislav Šimko /65 r./
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
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VIANOČNÉ PRANOSTIKY
Do Vianoc dlhá nitka – krátky deň,
po Vianociach krátka nitka – dlhší deň.
Štedrý večer jasný každému je milý,
dá vraj pánboh vína,
požehná v obilí.
Keď na Narodenie Krista pršať začne,
za štyri týždne počasie bude mračné.
Do Vianoc – hoj, od Vianoc – joj!

spracované : 10.decembra 2007
Helena Kurnasová, matrikárka

Po prestrihnutí pásky si všetci prítomní
mohli pozrieť už skolaudované byty. V
novej bytovke sú jedno, dvoj a trojizbové byty. Dielo, ktoré je odovzdané
do užívania, je veľmi pekné a to nielen
zvonku. Byty sú priestranné a dobre usporiadané. Veríme, že noví nájomníci
v nich budú spokojní.
Starosta obce ubezpečil, že v rozvoji bytovej politiky bude naša obec pokračovať
aj v budúcnosti. Treba veriť, že sa to
podarí a takýchto pekných „darčekov“
– nielen vianočných – sa dočkáme čo
najviac.

a okresní funkcionári, ako aj zástupcovia spoločností, ktoré stavbu realizovali.
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Kde je najlepšie investovať peniaze?
Do alkoholu.
Kde inde by ste dostali 40 % za vložený kapitál

HUMOR
Veľmi by ma zaujímalo, čo ženy predtým na chlapoch
videli.
Kedy predtým?
No predtým, než vynašli peniaze a autá...

Prečo majú niektorí muži nohy do O ?
Pretože to, čo sa pánu Bohu nepodarilo, dal do
zátvorky.

Miloš Obert

Poslanci obecného zastupiteľstva zasadali už desiatykrát
Dňa 29. novembra sa stretli poslanci obecného
zastupiteľstva v našej obci už na 10.verejnom
zasadnutí. Program bol bohatý, poslanci schválili plnenie rozpočtu obce za tretí štvrťrok
aj s úpravou rozpočtu. Schválili dodatok
k nariadeniu obce o miestnom poplatku za
komunálne odpady, okrem elektroodpadov
a drobné stavebné odpady. Tento dodatok bude
mať platnosť od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009.
Mení sa v ňom sadzba pre fyzické osoby, a to
z doterajších 360,-Sk/osoba/rok na 420,-Sk/
osoba/rok za prvú až štvrtú osobu v domácnosti. Každá ďalšia osoba v domácnosti bude
platiť 210,- Sk/rok. Zmenila sa aj sadzba
poplatku pre fyzické osoby – podnikateľov,
právnické osoby – podnikateľské subjekty, a to
z doterajších 100,-Sk za vývoz jednej nádoby
v objeme 110 l na 130,- Sk a za vývoz jednej
nádoby v objeme 1100 l zaplatia 1 300,- Sk.
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo vstup
našej obce do akciovej spoločnosti FIN.M.O.S.,

a.s. Bratislava, za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia a rozhlasu, projekt investície
vo výške 5 510 000,- Sk do siete verejného osvetlenia a bezdrôtového rozhlasu spoločnosti
FIN.M.O.S a.s.. Naša obec získa v uvedenej
spoločnosti 464 akcií, doba splácania bude 174
mesiacov. Stručne povedané, vstup do tejto a.s.
bude pre našu obec výhodný z toho dôvodu,
že ročné náklady na verejné osvetlenie a jeho
údržbu sa nezvýšia a pritom budeme mať
verejné osvetlenie zrekonštruované, zmodernizované. Z rozpočtu obce by takáto kompletná
rekonštrukcia nebola možná.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu starostovi obce za druhý polrok tohto roku vo výške
50 % zo základného platu, príspevok 1 000,Sk pre Špeciálnu základnú školu internátnu
v Prievidzi a členstvo našej obce v Miestnej
akčnej skupine Rozvoj Hornej Nitry, ako aj
členský príspevok vo výške 7 582,- Sk.
V ďalšej časti poslanci odsúhlasili prenájom

nebytových priestorov v ZO 5000 p. Anne
Kozárovovej za účelom zriadenia baru, od
1.12.2007 do 30. 11. 2017. Ide o priestory, ktoré
prevádzkovala pani Elena Stupková. Poslanci
odsúhlasili prenájom nebytových priestorov
v ZO 5000 pani Oľge Márii Ďurejovej za
účelom zriadenia prevádzky internetu, kopírovacích prác, podávania obedného menu,
cukrárenských výrobkov a prevádzkovania
kaviarne, od 1. 12. 2007. Taktiež odsúhlasili
prenájom nebytových priestory v ZO 5000
pánovi Antonovi Duchovičovi, za účelom zriadenia pobočky Poisťovne Kooperatíva, od 1.
12. 2007.
Ďalšie žiadosti poslanci vzali na vedomie.
Poslanci obecného zastupiteľstva doporučili
starostovi obce prehodnotiť zmluvy o nájme
nebytových priestorov s ﬁrmou NyNa, s.r.o.
a s ﬁrmou BaB spol. s r.o.
Katarína Cipovová

Policajti vyšetrujú smrť babky, ktorá sa počas
vianočnej
večere zadusila rybacou kosťou.
Pýtajú sa dedka : - A to ste nevideli, že sa babka
dusí ?
Čóóó ? Ja slabo počujem.
Pýtame sa vás, či ste nevideli, že sa babka dusí?
Ja som len videl, že stále otvára ústa a gúľa
očami ako
kapor, tak som si myslel, že
spieva koledy.

Všetko je v poriadku, moriak sa pečie a malý papá kašičku

Aký by bol svet bez mužov?
Síce bez zločinu, ale plný tlstých žien.

Žena sa v noci zobudí a uvidí zlodeja.
Zlodej!!!
Pani, nechcem vám ublížiť, ja si len nájdem
peniaze...
V tom sa ohlási manžel :
Pokojne zasvieťte svetlo, idem hľadať s vami.

Vtáčnik
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TEKVICOVÁ PARÁDA

Súťaž O najkrajšie svietiace strašidlo mala 3 kategórie :

Druhý ročník Tekvicovej parády zorganizovali členovia komisie kultúry,
školstva a vzdelávania 28.októbra v priestoroch Kultúrneho a spoločenského
strediska . Bol zameraný na oživovanie a uchovávanie ľudových tradícií
a jeho súčasťou boli viaceré sprievodné podujatia : O najzaujímavejšie svietiace tekvicové strašidlo, O najkrajšiu ozdobnú tekvicu, nesúťažná výstava
Plody zeme v obrazoch a ﬁgúrach a výtvarná súťaž v zhotovovaní poľných
strašiakov pod názvom V šírom poli strašiak stojí.

deti do 10 rokov – jej víťazom sa stal Adam Rybár
deti od 11 – 15 rokov – najviac hlasov získala Petra Pokorná
dospelí – v tejto kategórii zvíťazila Monika Mistríková.
V tejto súťaži o prvenstvo bojovalo 39 exponátov.
Do súťaže Najkrajšia ozdobná tekvica sa zapojilo 7 súťažiacich s 88 exponátmi – Štefánia Boboková, Ing. Janka Píšová, Andrea Ďurinová, Eva Slováková,
Mgr.Ľubica Gregorová, Zita Radosová, Michaela Rybárová.
Poradie : 1.miesto – Michaela Rybárová, druhé – Štefánia Boboková, tretie
– Andrea Ďurinová.
Súťaž V šírom poli strašiak stojí zaujala len troch súťažiacich. Prvenstvo si
odniesli deti z II. Materskej školy, na druhom mieste sa umiestnila Mgr.Ľubica
Gregorová, na treťom – Zitka Radosová ml.
Plody zeme v obrazoch a ﬁgúrach – nesúťažná výstava, do ktorej viacerými
prácami prispeli : Monika Mistríková, súrodenci Zitka a Mário Radosovci
a najmä deti z II. a I. Materskej školy.
Víťazi na prvých troch miestach v každej súťaži boli ocenení peknými vecnými cenami.
Po skončení podujatia bolo temer 20 svietiacich tekvicových strašidiel darovaných do DOMINA – Domova sociálnych služieb v Prievidzi, kde určite
potešili zdravotne postihnuté deti.
Genovéva Šimková

Pomaly sa rozbiehame...
Milé dámy!
Ubehol nejaký čas a znova sa vám prihováram prostredníctvom našich
novín. V mojom minulom článku som vás informovala, že v našej obci
opäť začala pracovať Miestna organizácie Únie žien Slovenska. Stručne
som vám vtedy opísala, o akú organizáciu vlastne ide a čo je jej hlavnou
náplňou.
Dnes, milé dámy, si už dovolím napísať niečo bližšie o našej organizácii.
V predchádzajúcom článku bolo mojím želaním, aby sa naša členská
základňa rozrástla o čo najväčší počet členiek. Budem k vám úprimná.
Čakala som, že po prvých informáciách sa k nám pridá viac žien. O to viac
si vážim, že si našlo čas a chuť pracovať v našej organizácii 30 žien z našej
obce.
Dňa 19. novembra sme sa zišli na členskej schôdzi, určili si naše priority a stanovili smer, ktorým bude naša činnosť pokračovať. Našou hlavnou
náplňou je pomáhať telesne postihnutým občanom, sociálne slabším
a všetkým, ktorí nás oslovia s nejakým problémom a bude v našich silách
im pomôcť. Začali sme spolupracovať aj s Občianskym združením pre telesne postihnuté deti, pod názvom MARUŠKA. Naše prvé stretnutie bolo
11. decembra v Centre zdravotne postihnutých v Prievidzi. Deťom sme
priniesli Mikulášske domáce perníčky a hračky. Veľmi ma potešilo, keď
som oslovila riaditeľku ZŠ v našej obci Mgr. Katarínu Šnircovú a navrhla
som jej spoluprácu. Ona neodmietla, práve naopak, vyšla nám v ústrety
v tom, že perníčky, ktoré sme odovzdali deťom z MARUŠKY, upiekli naše
deti zo základnej školy.
Všetkým by som dopriala vidieť tie šťastné tváre detí, keď sme im
odovzdávali darčeky. Neboli to veľké dary, ktorými by sme sa pýšili, ale
boli urobené vlastnými rukami, z úprimného srdca a z lásky.
Milé dámy, tieto posledné slová sú ideou našej organizácie a stále budem
dúfať, že si nájdu miesto aj vo vašich srdciach a svojou prítomnosťou
a prácou v našej organizácii odovzdáte kúsok svojho srdca ľuďom, ktorí to
potrebujú a hlavne postihnutým deťom, ktoré sa vám za vašu snahu dokážu
odmeniť veľkým darom – láskou, oddanosťou a vďačnosťou. Sú to prosté
veci, ktoré sa z nášho života stále viac vytrácajú.
A na záver ešte jedna praktická informácia. Naša miestna organizácia pripravuje na február budúceho roka burzu detského ošatenia, obuvi a hračiek.
Pokiaľ by ste mali, milé dámy, matky, také veci, z ktorých už vaše ratolestí
vyrástli, odložte ich a môžete ich poskytnúť na uvádzanú burzu.
Beáta Obertová, predsedníčka MO ÚŽ Slovenska

OBLASTNÁ VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY
A KVETÍN
V dňoch 12. – 14. októbra sa
spoločenská miestnosť hasičskej
zbrojnice naplnila omamnou vôňou
jabĺk, hrušiek, hrozna, papriky,
orechov, tekvíc a iných exponátov
dopestovaných nielen v našej obci,
ale aj v Bystričanoch, Kamenci pod
Vtáčnikom a v Novákoch.
Krátka štatistika oblastnej výstavy
ovocia, zeleniny a kvetín, ktorú
pripravili členovia Slovenského
zväzu záhradkárov z našej obce.
Výstavy
sa
zúčastnilo
67
pestovateľov, z našej obce 54,
záhradkári nainštalovali spolu 258
exponátov, z toho 188 z našej obce.
Z celkového počtu 258 exponátov
bolo 207 exp.jabĺk, 21 exp.hrušiek,
4 exp.orechov, 5 exp.hrozna, ďalej
bola zastúpená lieska, ﬁga, dula
a 18 exponátov zeleniny a kvetín.
Nakoľko táto výstava býva vždy
súťažná, komisia, zložená zo zástupcov jednotlivých obcí, vyhodnotila desať najkrajších exponátov
jabĺk. Uvádzam len prvé tri.
1.miesto – pestovateľ Štefan
Ďureje, odroda Gloster

2.miesto – Metod Václavík, odroda
Rubín
3.miesto – Milan Bobok, odroda
Idared
Počas troch dní výstavu ovocia,
zeleniny a kvetín vzhliadlo 582
návštevníkov.
Výstava splnila svoj kultúrnospoločenský
a pestovateľský
cieľ, za čo organizátori ďakujú
predovšetkým pestovateľom, ktorí
na výstavu poskytli plody svojej úrody, ako i všetkým, ktorí ju
navštívili.
V nedeľu 14.októbra sa spoločenská
miestnosť hasičskej zbrojnice stala
i miestom podujatia DEŇ JABĹK
– nesúťažnej výstavy dezertov,
múčnikov, produktov a výrobkov z jabĺk, ktorá bola spojená
s ochutnávkou a výmenou receptov a ktorú po prvýkrát zorganizovali členovia Komisie kultúry,
školstva a vzdelávania pri Obecnom zastupiteľstve. Všakovaké dobroty z jabĺk pripravili a na výstavu
priniesli : Janka Fáberová, Mgr.
Alena Cipovová, Zlatica Valentejová, Oľga Turčanová
z Partizánskej ulice,
Ľubomíra Ďurinová,
Zdenka Briatková,
Zita
Radosová,
Mgr.Ľubica
Gregorová, Anna Benisková a Genovéva
Šimková.
Genovéva Šimková
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Náš úspech v medzinárodnej súťaži školských
knižníc
„Vstalo slnko spoza hory,
po nebíčku kráča,
ide budiť včielku, lienku,
na konárku vtáča.“
Poznáte to? My, trošku skôr
narodení, určite áno. Koľko
večerov nás tento veršík ukladal do postieľky. Koľko
večerov sme čakali, ako to
s nezbedným vrabčiakom
Čimom a jeho láskou k
Čimke dopadne.
Dňa 22. októbra 2007 sa na našej škole v priestoroch školského klubu detí
uskutočnilo veľmi zaujímavé a netradičné literárne podujatie – Popoludnie so spisovateľkou Ľudmilou Podjavorinskou (v apríli tohto roka sme si
pripomenuli 135. výročie jej narodenia). Zorganizovali ho pre žiakov 1.
ročníka Mgr. Erika Cipovová – vedúca literárno-dramatického krúžku (tiež
autorka scenára) a pani vychovávateľka Viera Haľamová – vedúca školskej
knižnice. Ako účinkujúci sa v pásme básničiek a scénok predstavili členovia

Predstavujeme vám...
Dnes pána Jozefa Barčina, poslanca
obecného zastupiteľstva a predsedu
komisie športu.
Pán Barčin. Vo voľbách v decembri minulého roka vám opäť dali
naši voliči dôveru a zvolili vás už
po štvrtýkrát za poslanca obecného
zastupiteľstva. Ako by ste tieto roky
z pohľadu poslanca zhodnotili ?
Ak mám charakterizovať predchádzajúce volebné obdobia, v ktorých som ako poslanec pôsobil,
musím konštatovať, že sú spojené s nebývalým rozvojom našej
obce tak v oblasti materiálneho vybavenia ako i v nadstavbovej
časti. Nebolo vždy jednoduché. Všetci poslanci na čele so starostom obce a obecným úradom, vynakladali nemalé úsilie na
zabezpečenie ﬁnančných zdrojov, potrebných na realizáciu úloh
z koncepcie rozvoja našej obce. Osobne som rád, že som i ja
svojou prácou mohol prispieť k tomu, že naša obec sa neustále
rozvíja nielen do krásy, ale že sa pre jej obyvateľov neustále
skvalitňujú podmienky pre ich kultúrny, duchovný a športový
rozvoj.
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krúžku a deti zo školského klubu.
Koľko veselosti a smiechu vniesli medzi deti básničky o teliatku, prasiatku,
žriebätku a kozičke, čo sa vybrali do školy, o výmyselníkovi Jožkovi, ktorý
chcel panákom z tekvice nastrašiť tetku, o malom žabiatku, či narodenom
bábätku. Ako chceli deti pomôcť Čimovi pri pytačkách, aby dostal Čimku
za ženu.
Týmto podujatím sa naša škola zapojila do 3. ročníka „Súťaže o
najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu
školských knižníc. Prvý raz ho vyhlásila Dr. Blanche Wolls, prezidentka
Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa
uskutočňuje každý rok štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročnou témou je
Vzdelávanie podporované školskou knižnicou.
Dňa 26. novembra boli zverejnené výsledky 3. ročníka „Súťaže o
najzaujímavejšie podujatie školskej knižice“ k Medzinárodnému dňu
školských knižníc. Do hodnotiaceho kola postúpilo 251 projektov – podujatí knižníc z celého Slovenska. Naša škola sa umiestnila na 31. mieste.
Nakoľko súťaže sme sa zúčastnili prvýkrát a nevedeli sme „do čoho ideme“
(propozície súťaže neuvádzali konkrétne predstavy organizátorov; všetko
nechali na originalitu a nápaditosť organizátora), myslím si, že naše umiestnenie je vynikajúce. Ešte raz ďakujem všetkým deťom, ktoré sa na príprave
tohto podujatia zúčastnili a tak prispeli ku kladnej reprezentácii našej školy
v celoslovenskom meradle.

Mgr. Erika Cipovová

túto príležitosť,
aby som im touto
formou a nielen
členom
komisie, ale i ďalším
desiatkam
dobrovoľných aktivistov, úprimne
poďakoval
za
doterajšiu prácu,
ktorú
odviedli
pri organizovaní
športových podujatí. Verím, že táto spolupráca bude pokračovať i v budúcnosti.
Do konca volebného obdobia zostávajú ešte tri roky. Určite
máte konkrétnu predstavu, čo chce komisia športu v budúcich
rokoch dosiahnuť. Aké budú jej priority ?

Niektoré podujatia, ktoré komisia pravidelne organizuje, som už
spomenul. Naše možnosti rozvoja ďalších športových aktivít sú
spojené i s vytváraním materiálnych podmienok pre ich rozvoj.
Napríklad s vybudovaním nového futbalového ihriska, výstavbou malého trávnatého ihriska s jeho osvetlením, rekonštrukciou
tenisových kurtov, solárnym výhrevom vody v krytom bazéne
sa podstatne vylepšili podmienky pre šport, ktoré chceme i my
V obecnom zastupiteľstve ste boli znova schválený ako v budúcnosti plne využiť. Viac pozornosti chceme venovať
predseda viesť komisiu športu. Stručne predstavte jej členov rekreačnému športu a podporovať také druhy, ktoré budú nápomocné pri upevňovaní zdravia našich spoluobčanov.
a čomu sa od volieb komisia venovala ?

Som rád, že v oblasti športu dosahujeme dobré výsledky a to
vďaka obetavým odborníkom, ktorých mám v tejto komisii.
Pracuje v takmer nezmenenej zostave už štvrté volebné obdobie.
Neviem si predstaviť našu prácu bez takých obetavých členov
ako sú Katka Cipovová, Anka Kutláková, Mgr.Ignác Klátik, Milan Šuhajda ml., Peter Turčan, Emil Hvojník, Beatka Obertová.
Sú to všetko členovia, na ktorých sa môžem spoľahnúť, hlavne
pri organizovaní náročných športových podujatí - či už pre
dospelých, mládež alebo našich najmenších. Veď organizovať
vianočné športové turnaje, maškarný ples na ľade a na lyžiach,
výstup na Vtáčnik, strelecké preteky, tenisové turnaje a ďalšie
športové aktivity si vyžaduje nielen veľa času, ale predovšetkým
i veľkú dávku organizačných schopností. Aj preto využívam

Čo by ste chceli našim športovcom, ale i ostatným občanom
na sklonku kalendárneho roka odkázať?
Členovia komisie športu veria, že čím viac našich spoluobčanov
bude využívať športové zariadenia, ktoré sú im v našej obci
k dispozícii, tým sami prispejú k upevňovaniu svojho zdravia
a možno i skráteniu čakacích hodín u lekára. A celkom na záver.
Želám všetkým našim športovcom, ich priaznivcom a všetkým
našim občanom krásne prežitie vianočných sviatkov a v budúcom roku radosť a potešenie z dobrých športových výkonov a
výsledkov.
pripravil M Beniska
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Z histórie našej obce
Stabilizácia obyvateľov sídliska
Odpredaju domčekov predchádzalo ich ocenenie – stanovenie predajnej
ceny. Malé domce sa odpredávali v cene od 15 000 do 16 000 Kčs, dvojizbové byty za 20 000 ž 24 000 Kčs. V čase odpredaja domcov došlo opäť
k väčšej ﬂuktuácii obyvateľov sídliska. Bola to však posledná väčšia vlna
odchodu prvých obyvateľov sídliska. Po nej postupne došlo k stabilizácii
obyvateľov. Banská správa pri predaji domčekov uprednostňovala záujemcov z radov baníkov a obyvateľov domcov. Tým, ktorým domčeky kvalitou,
rozmermi a dispozíciami nevyhovovali sa odsťahovali na sídliská v Prievidzi
a v Novákoch. Odišli i takí, ktorí sa rozhodli pre stavbu vlastných rodinných
domčekov, či už v našej obci, alebo priľahlých dedinách. Pri hlbšom prieskume sa zistilo, že o kúpu domčekov prejavili viac záujmu z radov baníkov
tí, ktorí pochádzali z bývalej Veľkej a Malej Lehoty a z Podhradia. Viazalo
ich domáce prostredie a príbuzenské vzťahy. O kúpu domčekov prejavili
záujem aj baníci z blízkych obcí Koš, Cígeľ, ale i zo vzdialenejších oblastí,
ktorí prejavili záujem natrvalo sa usadiť. Dosť záujemcov bolo i zo strany repatriantov z Rumunska, ktorí bývali na sídlisku v čase predaja domcov. Tieto
si zakúpili a tiež sa tu natrvalo usídlili.
Domčeky, ktoré si obyvatelia zakúpili nie vždy vyhovovali podmienkam
sociálneho bývania. Podstatné úpravy bytov, ich okolia, záhrad nastali až
nadobudnutím vlastníctva. Noví majitelia nachádzajú mnoho možností,
ako svoje vlastné bývanie a okolie vylepšiť, upraviť a skrášliť. Došlo
i k zložitejším prestavbám a prístavbám, kde vlastníci prejavili osobitú technickú spôsobilosť, tvorivosť a vkus.
Zaujímavé a rôznorodé bolo i vnútorné vybavenie a zariadenie domčekov.
Ovplyvnili ho prví obyvatelia sídliska, ktorí prišli sem z rôznych končín,
rozličných povolaní, z rozmanitého hospodárskeho a sociálneho postavenia,
skromných hospodárskych pomerov a nízkeho kultúrneho prostredia. Táto
rozmanitosť národnostná, sociálna a kultúrna sa prejavila aj v bytovom interiéri a celkovej bytovej kultúre prvých obyvateľov sídliska. Zariadenie
bytu bolo veľmi skromné, zastaralé a pôvodným obyvateľom poskytovalo
minimum pohodlia. Postupnou stabilizáciou obyvateľstva, stabilizáciou pracovných pomerov v okolitých podnikoch a závodoch sa zlepšuje ich ﬁnančná
situácia a možnosti skvalitňovania svojho bývania. I civilizačné procesy, do
ktorých sa dostali mali pozitívny vplyv vo zvyšovaní nárokov na bývanie. Aj
preto postupne mizli staré zložky bytového interiéru, ktoré si doniesli zo svojich pôvodných bydlísk a nahradili ich štandardným moderným továrenským

OKIENKO DO PRÍRODY
Dnes o ďatľovi – stromolekárovi
Kto by ho nepoznal. Nezameniteľné sfarbenie, krásny, lahodný let
a predovšetkým známy zvuk: ťuk-ťuk-ťuk. Skôr takto, podľa tohto známeho
zvuku ho registrujeme vo svojom okolí, či už na prechádzke lesom, alebo
v ovocných záhradách. Vieme však o ňom viac, ako to, že robí ťuk-ťuk-ťuk?
Ak nie, predstavím vám ho i takto.
Ďatle sú typické lesné vtáky, ktoré sa živia prevažne hmyzom žijúcim pod
kôrou a v dreve stromov. Na získavanie takejto potravy majú uspôsobené viaceré orgány. Ich zobák, ktorý používajú ako dláto, je špicatý a tvrdý. Odstraňujú
ním kôru alebo rozrušujú drevo, aby sa dostali k hmyzu a larvám aj v hlbokých
chodbičkách. Jazyk je dlhý, červovitý, na konci vybavený zahnutými protihákmi a je lepkavý. Slúži na
vyťahovanie hmyzu z hlbokých chodbičiek, kde ho
ďatle napichujú alebo nalepujú. Noha je prispôsobená
pohybu po kolmých kmeňoch stromov rozložením
prstov, dva smerujú dopredu a dva dozadu. Chvost
je vystužený tvrdými a pružnými kostrnkami a ďateľ
sa ním opiera o kôru, keď odpočíva a pohybuje sa po
nej.
Ďatle hlučne priletia na kmeň stromu a začnú s prehliadkou zdola, vystupujú po ňom stále vyššie. Nevedia
sa pohybovať dolu hlavou. Pri vyhľadávaní potravy
pozorne sledujú aj povrch kôry, kam neraz uniká klopaním vyplašený hmyz.

strana 4

Fajčiť ? Nefajčiť ?
Svetová zdravotnícka organizácia už pred rokmi upriamila pozornosť verejnosti
na problematiku vedecky dokázanej škodlivosti tabaku. A nie náhodou, veď
fajčenie je nebezpečnou pliagou, ktorá ničí ľudské zdravie. 21. november vyhlásila za Deň bez tabaku.
Aj keď s miernym oneskorením, prihováram sa touto cestou nielen k začínajúcim,
ale i pokročilým fajčiarom v čase, keď sa vo vyspelých krajinách stalo módou
nefajčiarstvo. Chcem Vás upozorniť na tú skutočnú cenu a daň, ktorá sa za tento
najskôr nepoznaný zážitok a potom nechcené zlo platí.
Fajčenie sa dnes charakterizuje ako spločenská móda. A nie náhodou. Pomocou fajčenia sa často zaháňa pocit neistoty v spoločnosti, napätie, strach, alebo nuda. Mnohí ľudia začali fajčiť ešte v detskom veku, iste z nerozvážnosti,
keďže nevedeli do akého rizika sa púšťajú. S cigaretou v ruke sa chce stať mladý
dospelejším. Mnohí si myslia, že fajčením nadobudnú sebaistotu, zaženú únavu,
spánok, alebo lepšie im bude pracovať mozog.
Nikto si však neuvedomuje, aké sú sprievodné následky fajčenia. Hroziacim
nebezpečenstvom pre každého fajčiara s ťažkými zdravotnými následkami je
prijímaný nikotín, kysličník uhoľnatý a ďalšie jedovaté, dráždivé a nádorovité
látky. Vplyvom týchto látok strácajú pľúca schopnosť brániť sa voči infekciám,
čo vedie k chronickému zápalu priedušiek, sprevádzaného dusivým kašľom. A to
je prvý krok k rakovine. Tá sa u fajčiarov vyskytuje 9 až 10 krát častejšie ako
u nefajčiarov. Život fajčiarov sa takto skracuje o 8 až 10 rokov.
Podľa posledných údajov hnutia Liga proti rakovine, polovica mužov a viac
ako tretina žien na Slovensku náruživo fajčí. Ročná spotreba cigariet je u nás
v priemere 2400 ks na osobu. Deti začínajú fajčiť už vo veku 11 rokov ! Viac než
polovica z nich sa v dospelosti stáva aktívnymi fajčiarmi.
Ak sa chceme úspešne a v plnej miere
podieľať na boji o vlastné zdravie,
lepšie je nikdy nezačať fajčiť. To je môj
odkaz pre našich mladých. A ak sme sa
už stali fajčiarmi, musíme si čím skôr
uvedomiť zhubné pôsobenie škodlivín
tabaku na zdravie a rozhodnúť sa čím
skôr s fajčením skoncovať.
Môj syn fajčenie obmedzil, fajčí už len desať denne.

Mgr. Erika Cipovová

zariadením.
Pri pohľade na súčasné zrekonštruované domy s ich vnútorným vybavením
a zariadením by málokto z mladšej generácie odhadol, akú mal vlastne pôvodnú podobu a ako vôbec sídlisko v jeho prvopočiatkoch vyzeralo.

Vojtech Greman
Noc trávia zavesené v stromových dutinách.
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Vtáčnik

Ako starnúť veselo
Všetci seniori našej obce sú povďační za milú pozornosť,
ktorá sa im venovala v Mesiaci úcty k starším na
stránkach našich novín Vtáčnik, ale i za kultúrny program, ktorý zabezpečil OcÚ na poslednú októbrovú
nedeľu.
Členovia Klubu dôchodcov v dolnej časti obce
13.10.2007 podobne zabávali dôchodcov z iných klubov
na prehliadke voľnočasových aktivít pod názvom JESEŇ
JE DAR v Zemianskych Kostoľanoch. Vystúpili tam so
scénkou „Ráno na jarmoku“, ktorú členovia klubu sami
vymysleli, napísali, nacvičili i úspešne predviedli. Treba
povedať, že dôstojne reprezentovali našu obec, začo
im starosta obce RSDr. Ján Cipov osobne poďakoval.
Rada klubu 11.11.2007 zorganizovala posedenie s
jubilantmi, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné
jubileá. Slávnostné posedenie svojim programom
spríjemnili i deti 1. MŠ pod vedením riaditeľky Katky
Mitašovej. Slávnostný prípitok predniesol a každému

Všetky ďatle hniezdia len raz ročne. Hniezdne obdobie je veľmi krátke.
Mláďatá sa liahnu veľmi nedokonalé, rastú a vyvíjajú sa však veľmi rýchlo.
Rastislav Beniska

jubilantovi zablahoželal s kvetom starosta obce RSDr.
Ján Cipov.
V zábavnej časti vystúpili členovia klubu s programom,
s ktorým vystúpili aj v Zemianksych Kostoľanoch.
Program sa páčil, pohostenie chutilo. Niektorí členovia
si zaspievali, iní i zatancovali. Každý odchádzal s úsmevom na tvári a poďakovaním na perách. To je výzva,
pokračovať v činnosti klubu aj naďalej. Ale rada klubu
starne, síl ubúda a preto vyzýva mladších dôchodcov:
„Príďte medzi nás, pokračujte v dobre naštartovanej
činnosti.“
Rada KD – dolná časť

Driapačky v klube dôchodcov
18.novembra 2007 pripravil výbor Jednoty dôchodcov v hornej časti obce posedenie. Bola to oslava
životných jubileí, ktorých sa členovia klubu v tomto
roku dožili.
Slávnostný príhovor, gratulácie s kvetinkou, prípitok,
pohostenie a zábavný program. Taký bol scénar stretnutia. Posedenie poctil svojou návštevou aj starosta obce RSDr. Ján Cipov s manželkou. O dobrú
zábavu, ako obyčajne, sa postarala seniorska skupina Dúbravanka. Tentoraz pripravili vystúpenie „Na
driapačkách“. Hlavnou témou, ktorú zo všetkých strán
popreberali, boli strídžie (bosorácke) dni, ktoré sa v
ľudových tradíciách v predvianočnom čase vyskytujú.

Ak ich niečo vyruší, ukryjú sa na kmeni stromu z opačnej
strany a šplhajú sa do výšky. Celú akciu vedia ďatle
uskutočniť tak nenápadne, že kým ich človek hľadá na
kmeni, vták už dávno odletel na iný strom. Lietajú vo
vlnovke, pričom striedavo prudko udierajú krídlami
a preletia kúsok s krídlami priloženými k telu. Na to,
aby sa uživili, ďatle potrebujú pomerne veľké teritórium,
z ktorého vyháňajú všetkých svojich príbuzných. Teritórium si vyznačujú hlasným bubnovaním na rezonujúce
konáre alebo kmene stromov. Nahrávkou bubnovania
možno prilákať ďatľa usilujúceho sa chrániť svoje teritórium. Okrem týchto prejavov majú ďatle aj repertoár
vlastných, veľmi zvučných hlasových prejavov.
Všetky druhy hniezdia v dutinách, tropické a subtropické zemné ďatle si hniezdne dutiny hĺbia do hlinitých svahov alebo do stien termitísk. Len krutohlav obsadzuje staré dutiny
iných druhov a hniezdne búdky. Dutina vytesaná ďatľom začína vodorovnou
chodbičkou s priemerom ďatlieho tela a postupne prechádza do zvislej komory
fľaškovitého tvaru. Vajcia, ktoré sú spravidla bielej farby, ležia na jej dne bez
výstelky. Ďatle si každoročne vytesávajú novú dutinu, zatiaľ čo staré dutiny
používajú na hniezdenie iné druhy dutinových hniezdičov.
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Pospomínali zvyky a obyčaje viažúce sa ku Kataríne,
Ondrejovi, Barbore, Mikulášovi, Lucii i Tomášovi. A že
aj v našom kraji sa k týmto dňom v minulosti, ale aj
v súčasnej dobe, viažu rôzne povery, svedčia príbehy,
ktoré sa ústnym podaním zachovali. Nezabudli ani na
pesničky a huncútstva, ktoré sa na driapačkách zvykli
povystrájať.
Spokojnosť a dobrá nálada vládla v klube aj na tomto
stretnutí.
Žoﬁa Sáričková

Podvečer s Jednotármi
Členovia Dozorného výboru COOP Jednota pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili dňa 25.
10. 2007 pre svojich členov tak trochu sviatočný
podvečer. Po otvorení a príhovore pozdravil všetkých
prítomných i starosta obce RSDr. Ján Cipov.

O príjemnú atmosféru sa postarala aj žiačka 4.A.
triedy Dominika Belaňová a spevácka skupina Dúbravanka. Na posedení členovia výboru zablahoželali
všetkým členom COOP Jednoty, ktorí mali v tomto
roku okrúhle výročie narodenia. Verím, že všetci prítomní pookriali a posedenie sa im páčilo.
Mgr. Alena Cipovová

Z DETSKEJ TVORBY
ZIMA
Fúka vietor studený,
hľadajme si periny.
Z oblohy sa sype sneh,
berme lyže, sane, hneď.
Prišla zima, už to vieme,
snehuliakov postavíme.

Čože sa to všade belie?
Je to jemné, je to biele.
V dlani sa hneď roztopí,
z neba na nos priletí.
Je to hviezda bielučká,
jej meno je, snehová vločka.

VLOČKA
Spadla vločka studená
na otcove kolená.
Dlho sa tam nezdržala,
bo sa rýchlo roztopila.
Zostal po nej mokrý ﬂiačik,
taký malý ako máčik.

VIANOCE

Kevin Gažúr 5. roční

Milí priatelia , sme na začiatku nového občianskeho roku 2008 . Naše
pocity sú rôzne.Čo všetko sa odohráva v našom vnútri.
Pri pohľade do budúcnosti sa však pri mnohých žičeniach vynárajú aj
mračná pochybnosti a neistoty.Aké budú budúce dni?Čo prinesú?

Dávid Junas, 6 roč.

Táňa Krovinová 3.B

Na stole čakajú perníky,
pod stromčekom darčeky.
Za oknom krásne sneží,
zvony sa ozývajú z veží.

Zima, zima, zimička
aká si len maličká.
Pošteklíš ma na líčka
ako taká jedlička.

A keď potom domov prídem,
teplý čajík si vypijem.
A potom šup pod perinku,
snívam sníček na tú chvíľku.

SNEHOVÁ VLOČKA

Tešíme sa na Vianoce,
mamky majú veľa práce.
V kuchyni voňajú koláče,
vo vani kapor veselo skáče.

Novoročné prianie.

Obujme si čižmičky!
Poďme šantiť, detičky!
Všetci nás už čakajú:
„Poď sa blázniť!“ volajú.

Táňa Krovinová 3.B

Barbora Balážová, 4. roč.
Milan Gašparovič, 4.A

VLOČKA
Padá, padá malá vločka,
na tvári jej žiaria očká.
Pozerá sa na svet biely,
precestovať ho chce celý.

VIANOCE
Vianoce sú pekné, krásne,
rada píšem o nich básne.
V každom dome pekný stromček,
pod stromčekom malý darček.
Táňa Krovinová, 3. roč.

Žaneta Mokošová 3.B

VIANOCE
Zvončeky zvonia,
vianočné pečivo vonia.
Deti sa tešia na darčeky
spod stromčeka doma.
Melisa Tonhajzerová 3.B

PANI ZIMA
Ja som zima,
biela pani,
pozakrývam hory, doly
bielymi perinami.
Tamara Turčanová, 4.A

Melisa Tonhajzerová 3.B

Vrúcne priania

ZIMA

R. Belaňová, 4. A

Ak chceme aj tento nadchádzajúci rok žiť pre Pána, sme pozvaní k novej
spolupráci: hľadať a spoznávať , čo nás robí v hĺbke srdca radostným
a spokojným ,opustiť to , čo nás viaže a robí závislým a neslobodným,
rozširovať horizont a hľadieť na svet druhých , zriekať sa násilia a prostriedkov nátlaku, darovať lásku a prijať ju , vybudovať medziľudské
vzťahy na patričnej úrovni., skratka žiť deň za dňom hodnoty , ktorými
sa priblížime k Bohu aj k sebe navzájom .
Želajme si navzájom , milí priatelia , aby sme využili príležitosť , keď
nás nový rok volá k zodpovednému životu. Dáva nám do rúk akoby čisté
strany nového zošita , aby sme ho popísali pozitívnymi hodnotami. Kristus , ktorý sa narodil v chudobe , ktorý pracoval ako tesár , ktorý ohlasoval radostnú zvesť , ktorý zomrel na kríži , aby vstanúc z mŕtvych nám
ponúkol nový život – tento Pán času aj dnes je s nami.

Keď zaznie
čarovná Tichá noc
a prskavky – iskierky nádeje,
sťa hviezdy
za noci svätého Vavrinca
lietajú éterom,
vtedy, s pokorou v srdci,
vyslovujem vrúcne priania
a ukladám ich
pod vianočný stromček.
Pre svojich drahých vyprosujem
zdravie, lásku,
spokojnosť a šťastie.
Veď cennejších darčekov niet!

To Vám prajem a vyprosujem na začiatku nového roku 2008.
Mgr. Ľubomír Solík , dekan, správca farnosti

PRÍDE K NÁM MIKULÁŠ
Jedna veta a koľko výrazových
prostriedkov sa dá za ňou použiť
– otáznik, výkričník, tri bodky, ...
Úvahy
však
dáme
bokom
a skonštatujeme, že po roku opäť
prišiel Mikuláš aj do našej obce. Stalo sa tak 5.decembra a na Námestí
SNP ho privítali nielen deti, ale
i dospelí.
Prišiel spolu s anjelom na krásnych
saniach. Jeho príchodom sa celé námestie rozsvietilo peknou vianočnou
výzdobou. Za všetky deti ho kultúrnym programom privítali žiaci Základnej školy pod vedením Mgr.Eriky
Cipovovej. Po nich zástupkyňa starostu obce Mgr.Gabriela Klátiková
privítala okrem Mikuláša s anjelom
i všetkých prítomných a odovzdala pozdrav od starostu obce. No
a potom Mikuláš s anjelom odovz-

dali balíčky
najprv deťom nielen z našej obce, ale
od Partizánskeho až po Handlovú,
pretože sa im podujatie s Mikulášom
v našej obci veľmi páči. Mikuláš
príjemne
prekvapil
i mladých

hasičov z DHZ I a za veľmi dobré
výsledky, ktoré dosiahli v tomto
roku, im taktiež odovzdal balíčky.
No a napokon Mikuláša s anjelom
čakala síce príjemná a vďačná úloha, avšak veľmi náročná – rozdať
deťom 600 kusov balíčkov. Spolu
s organizátormi, členmi Komisie
kultúry, školstva a vzdelávania, sa
im to podarilo úspešne zvládnuť,
a tak obdarené deti pomaly opúšťali
zaplnené námestie.
Poďakovanie organizátorov patrí
obci-obecnému
úradu,
ktorý
už
tradične
ﬁnancuje
balíčky

Žoﬁa Sáričková

z rozpočtu obce, tentoraz so sponzorským príspevkom pani Noriky
Mjartanovej, ktorá ich pripravila.
Ďalšie poďakovanie adresujeme
Mikulášovi i anjelovi, ktorých po
dlhej ceste do našej obce priviezol
na koníkovi Rudolf Ďurina, hasičom
z DHZ I za usporiadateľskú službu,
zvukovému technikovi Viliamovi
Pastierikovi, Jánovi Ďurinovi za
osvetlenie námestia, jednoducho
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto peknom
podujatí snažiac sa o uchovávanie
tradícií našich predkov.
Veď pozerať sa do rozžiarených
detských očí a vidieť v nich veľa
dobrých ľudských vlastností, tak to
vynahradí všetku námahu. A o to
predsa išlo všetkým organizátorom
podujatia „Príde k nám Mikuláš.“
Genovéva Šimková

Od Vianoc po Nový rok
Vianoce, Weihnachten, Christmas, Pére Noel, Božic,
Roždestvo Christov. Tak nazývajú tieto sviatky radosti Slováci, Nemci, Angličania, Francúzi, Juhoslovania, Rusi. Nech už majú názov akýkoľvek, ide
predovšetkým o svätú noc, veľký cirkevný sviatok,
zasvätený narodeniu Pána. Čo však tomuto veľkému
sviatku v minulosti predchádzalo? Predvianočný čas
do zimného slnovratu ovládali zlé sily. Prostý ľud praktizoval rôzne činnosti, ktoré sa začínali už v novembri
na Martina a vyvrcholili na Luciu. Slováci ju poznali
ako ženu zahalenú v bielej plachte s pomúčenou
tvárou a husacím krídlom, ktorým z príbytkov vymetala zlo. Lucia však prinášala aj svetlo a teplo.
Štedrý deň sa po stáročia pokladal za tajomný, plný
kúziel a čarov. Podľa povier sa v tomto čase začína
príroda oživovať, dobytok medzi sebou hovoril
a ľuďom odhaľoval budúcnosť. Cirkev v tento deň
nariaďuje pôst a rodičia sľubovali deťom, že ak sa
budú postiť, uvidia zlaté prasiatko. A prichádzala
dlho očakávaná chvíľa štedrovečerná. Skôr, ako sa
rodina stretla pri štedrovečernom stole skrášleným
vianočným stromčekom, hospodára čakalo nemálo
povinností. Bolo treba postarať sa o všetky domáce
zvieratá. Nielen že im poďakoval za ich pomoc
a potravu ktorú im dávajú, ale i požehnal zdravie silu
a úžitok v Novom roku. Aj zahrabávanie kostí pod
ovocné stromy aby bola dobrá úroda a hádzanie ore-

V jasliach položený.
Ťažko je nám ubrániť sa vianočnej atmosfére , milí priatelia , veď preniká
nám v mnohorakej podobe.Vlastne sa
tejto tajomnej sile , ktorá premieňa naše
srdcia, ani nebránime .Dnešná podoba
Vianoc vyrástla zo stáročí , a to nielen
u veriacich , ale aj u tých , ktorým sa
milosti kresťanskej viery nedostalo.Ani
oni sa nechcú zrieknuť čara týchto sviatkov.
Aj keby naša tradícia bola tieto udalosti o niečo skrášlila či pozmenila ,
uvedomujeme si , že narodenie Ježiša
Krista znamená veľmi veľa.
Za oných čias sa v Betleheme Boh
svojím
vlastným
,
nečakaným
a nepochopiteľným spôsobom dotkol
nášho sveta.Oslovil človeka svojou
pokorou , keď sa stal takým ako on ,
so všetkou jeho biedou a slabosťou ,
okrem hriechu...
Tým , že sa stal Ježiš človekom , prijal
nás za svojich bratov a tým dal ľudstvu
novú dimenziu.Sám Boh sa dotýka
našich bolestí , našich rán ! Našich i tých
, čo sme spôsobili iným.
Preto tvrdosť sveta , jeho chytrácka
taktika musí ustúpiť Ježišovej miernosti a láskavosti .Tvrdosť sŕdc jeho
nekonečnému milosrdenstvu.
Jeho príchod nie je jednorázovou
záležitosťou . Boh k nám prichádza
stále , hoci tajomne.V tomto milostivom čase viac ako inokedy.Prichádza
vo vianočných bohoslužbách : v Božom
slove , Eucharistii , sviatostnom odpustení , v tichej modlitbe. Dovoľme
mu aj týmto spôsobom vstúpiť do nášho
života.Ľudský život dosahuje svoj
najvyšší stupeň zrelosti v chvále Boha.
Veď prvou časťou vianočnej radostnej
zvesti zaznieva : Sláva Bohu na výsos-

chov, či jabĺk do studne, aby bola hojnosť vody, patrili do povinnosti hospodára. A čo gazdinky. Tie mali
tiež plné ruky práce s prípravou všakovakých dobrôt.
Predsa štedrovečerný stôl musel byť obložený tým
najlepším, čo gazdinka v kuchyni vedela vykúzliť.
Pri vianočnom stromčeku na Štedrý večer sa schádzala
celá rodina, aby oslávila nielen príchod Pána, ale mu
poďakovala za úrodu, zdravie a šťastie v rodine. Dosť
času bolo i na spomínanie. Vo svojich spomienkach
si pripomínali predovšetkým tie udalosti, ktoré ich
nielen duchovne a materiálne obohacovali, ale i na
nešťastia, ktoré ich postretali.
Vianoce boli, sú, ale i budú taktiež sviatkami darčekov
či už materiálnych, alebo duchovných. Sú to i sviatky,
ktoré mali a majú neopakovateľnú vôňu. Niekedy
jedličky voňali horou, ešte i dnes hríby vlhkosťou
lesa, kapor bibliou, kapustnica salašom, ale i klobásou,
ovocie jesennou záhradou. Ich zdravou konzumáciou
s rodinnými návštevami a bežnými povinnosťami sa
prežilo až do Silvestra.
Nie zimný slnovrat, ale pre mnohých práve silvestrovská noc bola najdlhšou v roku. V nej sa prekračoval
magický prah starého a nového. Nostalgia za tým
minulým odchádzala s polnočným odbíjaním hodín.
Nastal čas veľkých nových očakávaní. Čas, keď si
všetci boli veľmi blízki nielen priateľsky, ale i ľudsky.
A čo je na tom najkrajšie, že to zostalo dodnes nielen
u nás, ale na celom svete.
Michal Beniska

tiach ... Neslávme Vianoce bez toho ,
ktorý je ich príčinou.
Nebojme sa ho , ak sme aj celé roky
stratili s ním kontakt.Je tichý , neukazuje svoju silu , ale svoju lásku , aby
sme aj my milovali a túto lásku prinášali
do dnešného sveta.Preto sa chce s nami
stretnúť aj prostredníctvom iných.
Stará vianočná pieseň , pochádzajúca
z alpskej oblasti , ktorá sa spieva aj
v niektorých našich krajoch , začína otázkou: „ Kto klope tam?“ Je to otázka ľudí
, ktorí sedia uprostred svojich blízkych
pri bohatom stole v príjemne vykúrenej
izbe.Na otázku piesne odpovedajú bojazlivé hlasy Márie a Jozefa , ktorí prosia o útulok pre seba a ešte nenarodené
dieťa.Boh na ceste k ľuďom ako človek
je však v tomto prípade človekom odmietnutý.
Vianočné evanjelium nie je len príbeh
vzdialenej udalosti. Klopanie na dvere
odvtedy neprestalo , a nie sú to dvere
iných ľudí , na ktoré sa klope , ale dvere
každého nás.
Dnešné jasličky netreba dlho hľadať
. Nachádzame ich na každom kroku:
medzi deťmi v detských domovoch ,
medzi starými a opustenými ľuďmi,
medzi bezdomovcami pod mostami
a v podchodoch , v biednych postavách
... V týchto a im podobným ľuďoch klope
betlehemské Dieťa Ježiš na naše srdcia.
Veď on sám raz povie : Čo ste urobili
jednému z týchto najmenších, mne ste
urobili .
Vianoce sa teda opäť stávajú v našom
svete výzvou , aby sme vyšli von.
Akokoľvek sme si urobili z Vianoc
naše najsúkromnejšie sviatky , ony
nimi v skutočnosti nikdy neboli. Boh
neprišiel zachrániť len skupinu pastierov
, či mudrcov , ale prišiel ako záchranca
všetkých.

VIANOCE

Zabavme sa - zasmejme sa

Blížia sa Vianoce, oddávna označované ako
sviatky pokoja a štedrosti. V minulosti aj v
chudobnejších rodinách sa objavovalo na stoloch
južné ovocie (mandarínky, pomaranče, ﬁgy, burské oriešky), aby sa naplnila tá „štedrosť“, hlavne
pre deti. V súčasnej dobe je možnosť nakúpiť
toto ovocie po celý rok. Napriek tomu sa počas
vianočných sviatkov stretávame hlavne u detí so
zažívacími ťažkosťami z väčšieho konzumovania týchto dobrôt. Objavujú sa bolesti brucha,
zvracanie. U dospelých sú podobné ťažkosti
zriedkavejšie. Tu však hrozí z nečinnosti priberanie na váhe a tak po vianočných sviatkoch
ukazuje váha aj o 2 – 3 kg viac. Preto na Vianoce by malo platiť: VŠETKÉHO S MIEROU !
Osobitnou kapitolou sú komplikácie spojené s
konzumovaním vianočného kapra. Zapichnutá
kostička v horných tráviacich cestách vie rodine
pokaziť čaro vianočného pokoja a pohody. Malo
by platiť pravidlo, že deti do 10 rokov by nemali
jesť vyprážaného kapra, skôr mrazené ﬁlé, kde
nehrozí nebezpečenstvo zapichnutia sa kostičky.
Keď sa dodržia tieto zásady, budú Vianoce ozaj
„štedré a veselé“.

Skús nájsť všetky vybrané slová. Písmená, ktorí ti zostanú, vpíš do voľných okienok.
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Je to veľká príležitosť opäť nabrať odvahu byť viac človekom.

Silvestrovské smiechoty
Po silvestrovských oslavách sa stretnú dvaja priatelia
a jeden hovorí :
Počúvaj Feri, ty si bol ale poriadne v nálade. Pamätáš si, že
si mi včera predával bojnický
zámok?
No a čo. Vari sa dačo stalo.?
Pravdaže, veď ja som ho kúpil!
*****
Premena opice na človeka trvala milióny rokov...
Vidíte! A opačne na to stačí jedna silvestrovská noc!
*****

Mílí priatelia , nebráňme sa teda sile
Vianoc , nechajme ich pôsobiť v nás.
Zamilujme si túto atmosféru porozumenia a vzájomnej lásky.Žime v jej ovzduší
, aby Boh mohol tieto hodnoty ponúkať
dnešnému svetu aj cez nás.

Občan telefonuje do meteorologického ústavu:
Ako bude na Silvestra?
Meteorológ odpovedá:
Veselo.

Preto Vám, milí priatelia želám a vyprosujem radostné vianočné sviatky
naplnené pokojom a láskou Betlehemského Dieťaťa.

Nacenganému Janovi pri návrate zo silvestrovskej zábavy
vraví manželka:
Jano, Jano, čo len z teba bude, keď ja zomriem?!
A on na to:
Vdovec, Mara moja, blažený vdovec.

Mgr.

Ľubomír

Solík , dekan,
správca farnosti
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Tajničky pripravili Ráchel Adámiková a Karol Jurík, obaja zo 4.A

MUDr. Karol Herda

Vianoce nemožno pochopiť ako príležitosť
utiahnuť sa do nášho súkromného ,
„svätého pokoja „ akokoľvek veľmi to
možno potrebujeme.Vianočné posolstvo
ohlasované na prvé Vianoce sa nedá
ani uzatvoriť do niekoľkých sviatočných
hodín, či dní.
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*****

*****
Jožo hovorí Janovi:
Už aby bol Silvester. Žena mi pred mesiacom sľúbila, že
o polnoci otvoríme fľašu – sódy.
*****
Ja keď prídem po Silvestri domov, žena sa so mnou týždeň
nerozpráva.
No, takých šťastných manželstiev je dnes málo.
*****
Po silvestrovskej zábave prídu dvaja podpití k domu a jeden
z nich volá:
Panííííí, vyjdite von! My sme dvaja a nevieme ktorý z nás
dvoch je Váš manžel
*****
Hovorí riaditeľ na porade:
Tohto roku budeme Silvestra oslavovať kultúrnejšie. Nebudeme piť z horčicových pohárov, ale zo Zlatej Zuzany.

Bosorácka párty
Komisia deti a mládeže pri OcZ pripravila pre deti
27.októbra 2007 v disko klube Shark „Bosorácku párty“,
na ktorú priletelo vyše 15O bosoriek – masiek detí.
Spolu s rodičmi sme tvorili skoro 400 člennú posádku.
Bosorky uvítala pani Mgr. Klátiková, zástupkyňa starostu obce, ktorá nám pomáhala aj pri žrebovaní tomboly.
Bolo to veľmi pekné a netradičné podujatie. Deti, teda
bosorečky, súťažili v rôznych disciplínach, ako napr. hod
pavúka do čarovnej škatule. Rodičia tiež nelenili a zapojili sa do súťaže pitia malinovky cez slamku. V rámci
programu pre deti zatancovali chlapci zo skupiny Crazy horses a milým prekvapením bola aj nová mladá
posádka začínajúcich tanečníkov pod vedením Matúša
Zvala a Dušana Ďureje. To, že boli naozaj skvelí, ocenili
všetci prítomní veľkým potleskom. Neskôr zaspievala aj
Valentínka Pechová. Všetkým účinkujúcim patrí srdečná
vďaka. Súčasťou párty bola aj súťaž o najkrajšiu prinesenú tekvicu a vybrali sme aj miss bosorku. Ďalším
bodom programu bol nádherný ohňostroj, ktorí si mohli
pozrieť aj naši spoluobčania, pretože bol pekne viditeľný.
Skôr ako začal ohňostroj sa konala ešte tombola, kde 45
cenami prispeli sponzorsky podnikatelia z našej obce,
dozorný výbor COOP Jednoty, za čo im chcem poďakovať
aj touto formou. Výťažok
z tomboly bol
odovzdaný
dieťaťu z našej
obce,
ktoré
navštevuje
centrum Domino
v Prievidzi. To nás
presvedčilo
o tom, že bosorky
vôbec
nie sú zlé, ale
dokážu pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Našu komisiu potešila hlavne bohatá účasť rodičov, ktorá svedčila
o tom, že ich deti im nie sú ani trochu ľahostajné. Veď,
čo zaseješ, to sa ti aj vráti. Prajem všetkým, ktorí na
túto akciu prispeli dobrým skutkom, myšlienkou, činom,
slovom, aby sa im všetko dobré vrátilo tisícnásobne.
Možno v čase vianočnom budú spomínať ešte viac...
Vlasta Šnircová

