5/2007

Vtáčnik

strana 8

ŠPORT
IX. ročník tenisového turnaja O majstra obce

Turnaj v Hradci Králové
Medzinárodný turnaj v hádzanej starých gárd, sa
skutočne vydaril.
Tento rok bol zvláštny tým , že mesto žilo oslavami
kráľovnej Elišky, ktorá tu žila pred mnohými rokmi.
Samotný turnaj bol rozdelený do dvoch kategórii, a to
mužov a žien.
Desať mužských družstiev bojovalo v dvoch skupinách.
Nás teší, že naši veteráni skončili celkovo na 6. mieste.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo Topoľčian. Za nimi
skončil domáci Hradec a tretiu priečku obsadil Frýdek
Místek.
Za zmienku stojí, že najlepším brankárom sa stal Pavol
Briatka z Lehoty pod Vtáčnikom.
Miroslav Šnirc

Predstavujeme
Milan Skonc
futbalový tréner „A“ mužstva
Lehoty pod Vtáčnikom
Stalo sa už akýmsi zvykom, predstavovať
nové osobnosti kultúrneho či športového
života. Tak je to aj dnes, keď vám prinášame
rozhovor s futbalovým trénerom Milanom Skoncom.
Milan, skús nám priblížiť kedy a kde si začal s futbalom?
Už ako malý chlapec som kopal do lopty, takže moji rodičia ma dali na futbal. V
Prievidzi som začal hrávať za žiakov, od ktorých som postupne prešiel dorasteneckými kategóriami a zakotvil u seniorov. Vtedy sme hrali 1. SNFL a mojimi
spoluhráčmi boli takí hráči, ako Šlosár, Sľuka, Peciar či Sláný.
Takže odchovanec prievidzského futbalu. Hral si aj v iných kluboch?
Po ťažkom zranení členka som už vrcholový futbal nehral, ale za Veľkú Lehôtku a Malú Čausu, v nižších súťažiach ešte nejaký rok áno. Keďže som nechcel od futbalu úplne odísť, začal som sa venovať trénovaniu.
Kde všade si pôsobil?
Priznávam, že Lehota pod Vtáčnikom je tretie mužstvo ktoré trénujem, predtým
som bol v Lazanoch a na samom začiatku v Malej Čausi.
Poďme do súčasnosti. Ako sa ti v Lehote páči a kto ťa oslovil pre spoluprácu?
Oslovilo ma vedenie OFK, prostredníctvom Viliama Gašparoviča.
Aké máš podmienky a ako sa ti páči štadión?
Futbalový štadión je veľmi pekný, no horšie je to s trávnikom. Je ešte čerstvý,
preto na ňom trénujeme len jedenkrát týždenne.
Aký je kolektív a aké chceš dosiahnuť umiestnenie?
Náš cieľ je skončiť do tretieho miesta. Ku kolektívu sa moc vyjadrovať nebudem, chýba nám disciplína určitých hráčov, kvôli ktorým trpí celé mužstvo.
Chcel by som vyzdvihnúť dvoch hráčov a to Janka Vidu a Jaroslava Belaňa,
ktorí viditeľne ožili a dúfam, že sa k ním pridajú aj ďalší.
Po dlhých rokoch je tu krásny štadión. Zimná príprava bude zrejme pred
jarnými odvetami veľmi dôležitá. Ako a kde sa chcete pripravovať?
Je to priam neskutočné, ale futbal tu zrejme dostal zelenú. Pri základnej škole
sa buduje viac účelové ihrisko, ktoré chceme využívať hlavne v zimných mesiacoch.
Chcel by si niečo dodať na záver nášho rozhovoru?
Som príjemne prekvapený diváckou návštevnosťou na domácich zápasoch.
Budem rád, keď naši diváci vytvoria kultúrne prostredie a svojimi hlasivkami
povzbudia našich hráčov. My sa im budeme snažiť predviesť dobrou a kvalitnou hrou.
Pán tréner, ďakujem za rozhovor. Prajem našim futabalistom, aby sa umiestnili
čo najlepšie. Dúfam, že sa to podarí a že Lehota si znovu zahrá 5. ligu.
Zhováral sa Peter Pastierik

V dňoch 25. – 30. septembra 2007 sa na zrekonštruovaných tenisových kurtoch v našej obci uskutočnil už 9. ročník tenisového turnaja O majstra obce. Organizátormi boli komisia športu pri obecnom
zastupiteľstve, Obecný tenisový klub a Obecný podnik služieb. Turnaja sa zúčastnilo 8 hráčov: Ľubomír Čučo, Ján Daňo, Vladimír Jakubis,
MilošKováč,Branislav Lašák, Milan
Šorman a Peter
Turčan.
Hráči
sa rozdelili do
dvoch
skupín.
Po vzájomných
zápasoch
a
vyraďovačkách
sa vo ﬁnále stretli
Peter Turčan a
Milan
Šorman.
Víťazom tohoročného turnaja sa stal Milan Šorman po výsledku 5:7,
6:4, 7:6. V štvorhre sa víťazmi stali Branislav Lašák a Peter Turčan,
po víťazstve nad ostatnými tromi dvojicami.
Pravdu povediac, organizátori čakali, že turnaja sa zúčastní väčší
počet hráčov, už len z dôvodu, že dosť záujemcov sa o tento turnaj
zaujímalo. Ale na druhej strane si tí, ktorí sa turnaja zúčastnili, zahrali
viac než dosť. V tejto tradícii budeme určite pokračovať aj na budúci
rok.
Pre informáciu ešte uvediem, že komisia športu do konca roka
uskutoční ešte súťaže pre deti v bazéne, XX. ročník vianočného turnaja v minifutbale, silvestrovský turnaj v basketbale a v stolnom tenise.
Snáď sa týchto podujatí zúčastní viac športuchtivých nadšencov ako
to bolo na tenisovom turnaji.
Katarína CIPOVOVÁ
tajomníčka komisie športu

O TROCH GROŠOCH
Voľakedy tak bývalo,
skromnejšie sa ľuďom žilo,
skromnejšie sa jedlo, pilo,
o to ľahšie zaspávalo.
Keď po celodennej práci
posadali k teplej peci,
rozprávali po večeroch
rozprávočku O troch grošoch.
Jeden grošík vrátiť treba,
na to zabudnúť sa nemá,
druhý, tomu kto je v núdzi,
zase požičať sa musí.
A ten tretí, ktorý zvýši,
ten bude môj, mňa poteší!
Z toho bude aj na chleba,
na zábavu, aj na seba.
Počty to ver´ ľahké boli,
ktože sa v takých pomýli!
Do troch napočítať vedel,
aj ten, čo za pecou sedel.
Dnes je doba trochu iná,
dnes uspáva telka syna,
nie rozprávkou O troch grošoch,
ale novšou – O hrabošoch.

Žoﬁa Sáričková

Karviná Handball Cup 2007
14. ROČNÍK 22.-25. august 2007

Štrnásteho ročníka turnaja, ktorý sa konal v dňoch 23.-25. augusta
v šiestich mestách severomoravského regiónu, sa zúčastnilo 136
mládežnických družstiev z ôsmych miest Európy (Chorvátsko, Estónsko, Taliansko, Litva, Nemecko, Poľsko, Slovensko a Česká republika). Zápasy sa odohrali v 9 halách a na 3 vonkajších ihriskách:
v Karvinej, Třinci, Havířově, Orlové, Českém Těšíně a Horní
Suché. Počas troch dní odohralo 2 043 hádzanárok a hádzanárov
v piatich chlapčenských a v piatich dievčenských kategóriach 501
zápasov, v ktorých padlo presne 13 051 gólov. Zápasy rozhodovalo
58 rozhodcov z Českej republiky a Slovenska. Vyhlásenie víťazov
prebiehalo v letnom kine. Ceny odovzdával karvinský primátor
pán Petr Dyszkiewicz a dlhoročný člen klubu HCB, jeden z jeho
zakladateľov pán Eduard Galgánek. Môžme zablahoželať našim
mladým hádzanárkam pod vedením Miroslava Šnirca k veľmi
peknému 5. miestu.
Peter Pastierik
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Už začiatkom roku 1918 sa českí politici v tzv. Trojkráľovej deklarácií prihlásili k zásade samourčenia národov a k vytvoreniu samostatného a demokratického
československého štátu. Otvorene však táto
požiadavka zaznela až na martinskej porade
slovenských politikov 24.mája 1918, kde
ju formuloval Andrej Hlinka. Približujúci
sa rozklad Rakúsko-Uhorska bolo cítiť
už začiatkom roku 1918, ktorý začal generálnym štrajkom. Cesta k osamostatneniu
Československa a ostatných národov spod
nadvlády Rakúsko-Uhorska v horizonte
roku 1918 nebola jednoduchá, keďže v
začiatkoch roku tejto myšlienke neboli naklonené takmer žiadne zo svetových veľmocí
aj napriek nepokojom, ktoré v krajine prepukli. Ani začiatkom apríla 1918 počas kongresu utláčaných národov Rakúsko-Uhorska
v Ríme, ani začiatkom júna na spojeneckej
konferencií dohodových krajín k takémuto
záveru nedošlo. Prelom nastal až 29.júna
1918, kedy Československo ako plnohod-

Október - Mesiac úcty k starším
Október, jeden z mesiacov v roku, jeden
z mesiacov, kedy si pripomíname aj slová
ako úcta, vľúdnosť a slušnosť k starším
ľudom. Pripomíname, alebo aspoň by sme
si mali pripomínať. Zvláštne je, prečo je
to len jeden mesiac v roku a prečo práve
október. Možno je to tým, že október nám
prináša jesennú rovnodennosť a jeseň,
jeseň života. Úcta k šedinám, slušnosť k
veku a vľúdnosť k všetkým je častokrát,
to čo nám v cvale každodenného života
niekedy vypadáva. Nie, nemyslím tým
základné pravidlá slušného správania,
ktoré sú nám vštepované a viac menej
sú samozrejmosťou každého človeka,

myslím tým rešpektovanie skupiny ľudí
prežívajúcich svoju jeseň života. Veď aj
tu platí: „Aký požičaj, taký vráť.“ Nezabúdajme, že všetci raz budeme žiť svoju
jeseň života a určite nebudeme chcieť byť
odsúvaní do úzadia, stáť niekde v kúte
ako nepotrebný kus nábytku. Budeme
chcieť dôstojne žiť a byť plnohodnotným
členom spoločnosti. Preto by sme si mali
spomenúť na starších nielen v októbri, ale
každý deň, venovať chvíľku nášho času
blízkemu, či vzdialenejšiemu človeku,
dopriať si navzájom milý úsmev, pozdrav
či myšlienku.
Bc. Katarína Priehodová

Historické míľniky slovenského národa /28.október 1918/...
notný štát ako prvé uznalo Francúzsko, po
ňom 9.augusta Veľká Británia, 3.septembra
Spojené štáty americké, 3.októbra napokon
aj vláda Talianska. Významnou mierou
prispel k osamostatneniu Československa
T.G.Masaryk, ktorý vypracoval a uverejnil
,,Vyhlásenie československej samostatnosti“ 18.októbra 1918, ktoré sú známe pod
názvom Washingtonská deklarácia. Toto
vyhlásenie ovplyvnilo vtedajšieho amerického prezidenta W.Wilsona, ktorý prezentoval názor, že o osude Rakúsko-Uhorska
rozhodnú jeho národy. Táto odpoveď bola
rozsudkom a deﬁnitívnou smrťou pre toto
štátne zriadenie. Vznik Československej republiky bol vyhlásený 28.októbra 1918, kedy
Národný výbor prevzal moc a bola vyhlásená

T.G.Masarik

Československá republika. Prvým prezidentom sa stal T.G.Masaryk. Vznikom štátu
však zápas o územie neskončil a boje medzi
národmi pokračovali. Zvrchovanosť bolo
treba presadiť aj ozbrojenou mocou. Komplikovaná zostala situácia na Slovensku, kde
boje s maďarskými ozbrojenými silami prebiehali ešte aj v roku 1919, ktoré nechceli
územie opustiť. 29.októbra 1918 nemeckí
poslanci z českých krajín vyhlásili vytvorenie samostatných nemeckých provincií a
ich pripojenie k Rakúsku a následne 12.novermbra rakúsky parlament vyslovil súhlas
za pripojenie k Nemecku. Znamenalo to, že
časť Čiech a Moravy sa pripojila k Nemeckej
ríši, do ktorej v tom čase patrila aj Bratislava.
V oblasti Tešína došlo k zrážkam s poľským
vojskom, ktoré chcelo obsadiť toto územie.
Boje tu pokračovali až do roku 1920, kedy
sa oblasť rozdelila medzi oba štáty, tým sa
vymedzila slovensko-poľská hranica na
Orave a Spiši. Takéto pohraničné spory na
československo- poľskej hranici prebiehali
celé medzi vojnové obdobie. Územie Slovenska bolo úplne oslobodené až začiatkom roku
1919, aj keď tu boli stále tlaky na maďarskoslovenskej hranici. Oslobodením územia
Slovenska sa vládna moc 4.februára 1919
presunula zo Žiliny do Bratislavy, ktorá sa tak
stala natrvalo hlavným mestom Slovenska.
Dnes si 28.október vznik Československej
republiky pripomíname ako pamätný deň.
Naši vtedajší ,,bratia“ si ho uctievajú dodnes
ako štátny sviatok.
Ing. Rastislav Kopecký
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Spoločenská kronika
Ako ťa privítať, človiečik ? Tak ako
vítame lásku...
Z nej pochádza celý tento svet ...
Láska je nádej, a preto i tá, z ktorej
pochádzaš, pevne verí, že ti dá do daru
šťastie a radosť, zdravie a pokoj,
domov a dôveru.
Vítame medzi nami :
Jane Ďurinovej a Vladimírovi Šestákovi sa
narodila dcéra Timea
Jane Vidovej sa narodila dcéra Laura
Manželom Sivii a Petrovi Dudášovcom sa
narodil syn Peter
Márii Obertovej a Michalovi Dudovi sa
narodila dcéra Daniela

A opúšťa svoje pozemské bytie s vystretými dlaňami, akoby hovoril : „ Nič
si so sebou neberiem – okrem svojich
činov a lásky.“
Rozlúčili sme sa : Peter Hájovský /82
r./, Mária Vidová /72 r./, Vasil Makara /77
r./, Anton Luprich /61 r./, Mária Ondrejková /79 r./, Jozef Caňo /68 r./, Amália
Gašparovičová /77 r./, Anna Barboríková
/84 r./
Pozostalým
sústrasť.

vyjadrujeme

úprimnú

spracované : 11.októbra 2007
Helena Kurnasová

OZNAM

Manželom Gabriele a Petrovi Málikovcom
sa narodila dcéra Nikola
Manželom Kataríne a Vladimírovi Zaťkovcom
sa narodili synovia Martin a Tomáš
Dane Mujkošovej sa narodil syn Ľubomír
Manželom Ivane a Jozefovi Kozárovovcom
sa narodil syn Kristián
Rodičom úprimne blahoželáme !
*****
Naši jubilanti :

Obecný úrad a komisia ŽP oznamuje
občanom, že žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších
MŽP SR

predpisov

a

vyhlášky

č.24/2003 Z.z., ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady SR o ochrane prírody
a krajiny je tieto potrebné predkladať
na Obecný úrad v termínoch od od

Z kalendára
kultúrnych a
športových podujatí
vyberáme :
27.10. v rámci Mesiaca úcty k
starším pripravil výbor DHZ I pre
členov nad 50 rokov STRETNUTIE
S HASIČMI

106 rokov oslávila : Margita Králiková

Z tvorby našich detí
Básnička

Poklad.
Starenka-milá,malinká,
stará sa,varí,pečie...
tak jej život tečie.

Básnička neveľká, peknučká
zahrá si, zaspieva si, zatancuje si.
Ľudia,vy,sadniteže rovno a počúvajte.

Michaela Mičková 6.roč.

Izabela Pastieriková 6.roč.

28.10. od 14.oo – 18.oo hodiny poriada Komisia kultúry,
školstva a vzdelávania pri Obecnom
zastupiteľstve
II.ročník
TEKVICOVEJ PARÁDY v Kultúrnom a spoločenskom stredisku so
sprievodnými podujatiami :
- Súťaž o najzaujímavejšie svietiace tekvicové strašidlo
– Súťaž o najkrajšiu ozdobnú
tekvicu
- Výstava: Plody zeme v obrazoch a ﬁgúrach
- Súťaž: V šírom poli strašiak
stojí

Timea Medzihorská 5. roč.

Tamara Turčanová 4.A

Krása

Jeseň.

Dievčatko-maličké, zlatučké
spieva si, hmká si ,hrá sa.
Keď spieva,je ľuďom v srdiečkach.
Krása.

Prázdniny už skončili,
hopsa deti do školy.
Jeseň ku nám prišla,
šarkanov nám zdvíhať išla.
Keď vietor ustane,
aj večer nastane.

Nina Pastieriková 6.roč.

Genovéva Šimková

základe súhlasu OU môže vykonávať.

Michaela Sáričková 4.A

K žiadosti je potrebné priložiť právoplatný doklad o vlastníctve pozemku,
kópiu z katastrálnej mapy a správny
poplatok u FO 200,-Sk a PO 2000,-Sk.
Tlačivo žiadosti nájdete aj na stránke
www.lehotapodvtacnikom.sk.

92 rokov oslávila : Jozefína Fábryová
60 rokov oslávili : Anton Mujkoš, Mária
Zaťková, Anna Hlatká, Emília Vidová
65 rokov oslávili : Jozef Šimko, Anna
Pokorná, Ján Šnirc, Anna Balážová, Lýdia
Kollárová, Milan Jeluš
70 rokov oslávili : Ján Pastierik, Peter Krpelan, Anna Majteniová
75 rokov oslávili : Anna Krausová, Jozef
Bobok
80 rokov oslávili : Valent Pastierik
Jubilantom úprimne blahoželáme !
*****
Každý z nás prichádza na svet v podobe novorodeniatka so zaťatými
pästičkami, akože : „Všetko mi patrí ! “
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28.10. o 15.oo hodine v kinosále
– kultúrny program k Mesiacu
úcty k starším. Účinkujúci : spevák Peter Stašák, herci z Martina
Marián Bumbala a Ján Šesták.

01.10 do 31.03., kedy sa výrub na

Na život zdvihnime poháre a pripime
rokom čo prešli, i tým, čo prídu.
Zdvihnime pohár vozvysok, ten pohár peny morskej, ten pohár plný
spomienok
a vypime ten zlatý mok na dlhé a
šťastné roky našich jubilantov.

Vtáčnik
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K článku PIATY NA SLOVENSKU
V minulom čísle novín Vtáčnik som
deviatim hasičom z Dobrovoľného
hasičského zboru I Lehota pod
Vtáčnikom ďakovala za dosiahnutie historického úspechu.
Avšak od prvej až po ﬁnálovú súťaž,
teda Majstrovstvá Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských
zborov, posúvalo kolektív hasičov
stále na vyššiu a vyššiu priečku
štrnásť hasičov, za čo sa piatim
ospravedlňujem.
O historický úspech sa postarali
: Matej Barčin, Branislav Bobok,
Lukáš Bobok, Pavel Dúbravský,
Jozef Fábry, Juraj Gašparovič,
Ľubomír
Gašparovič,
Vladimír
Chudý, Pavol Kováčik, Roman
Kováčik, Peter Ondrejka, Tomáš
Perniš, Radovan Tonhajzer a Milan
Turčan.

Bc. Katarína Priehodová

Dážď

Leto

Prší, prší žblnkoce,
žblnkoce a šumí.
Voda tečie a šuchoce,
korytom sa valí.
Lehotským potokom
dolu jarkom vodu kalí.
Peter Zigo 6. roč.

Lenka Barborková 5. roč.

Táňa Krovinová 3.B

Prázdniny.
Prázdniny, prázdniny,
kdeže ste sa stratili?
Hľadali sme všade,
doma, na záhrade.
Nikde sme vás nenašli,
či ste navždy odišli?
Lastovičky štebotali,
že ste s nimi odleteli.
Ale o rok, v takom istom čase,
stretnete sa s nami zase.
Táňa Krovinová 3.B

Genovéva Šimková

Leto teplé, leto krásne,
chcem ja o ňom písať básne.
Veľmi sa mi nedarí,
jeseň je už v chotári.
Na leto už len spomienky mám,
na fotkách ho ja, v albume schovávam.

Pavlína Habalová 5. roč.
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Festival v Bystričanoch
krásna spanilá, Chválu vzdajme, ó, kresťania. Dirigentkou bola Mgr.Erika Cipovová.
Podmienkou účasti na festivale bolo aj naštudovanie
povinnej skladby Ó, hviezda, ó, nádej ..., ktorú na
záver spoločne zaspievali účastníci festivalu z 12tich skupín a chrámových zborov.

Začali sme aktívne

ZRNKO MÚDROSTI

Katarína Mitašová, riaditeľka I.MŠ

A mali sme olympiádu
Babie letá sa vznášali vo vzduchu a slniečko sa milo
usmievalo na školský dvor, v sobotu 6.októbra, kde v
plnom pracovnom nasadení pripravovali členovia Rady
školy všetko potrebné pre súťažné disciplíny III. Rodinnej olympiády. Pozvanie prijal i starosta obce RSDr.
Ján Cipov, prednosta Obecného úradu p. Jozef Mendel,
zastupujúca riaditeľka školy Mgr. Katarína Šnircová,
zástupkyňa školy Mgr. Gabriela Klátiková. Všetci sme
netrpezlivo čakali na deti a ich rodičov, ktorým sme
pripravili zaujímavé disciplíny, bufet, tombolu. No –
dočkali sme sa len 19 statočných ! Napriek všetkému,
však nálada bola výborná. Vlaňajší víťaz , Mário Radosa, zapálil symbolický olympíjsky oheň a súťaženie
sa začalo. A že sa súťažilo ozaj s veľkým zápalom, o
tom svedčí i hrdinstvo mamičky Nikolky Belaňovej,
ktorá pre dobrý výsledok obetovala aj pád. Veľmi si to
vážime, a hoci nás mrzí, že si ublížila, veríme, že ju to od
ďalšieho súťaženia neodradí. Súťažiacim rodičom nevadili ani trička a vlasy poznačené čokoládovým pudingom – už tradičnej poslednej sladkej disciplíny. Tombola mala tiež veľký úspech, veď ceny boli naozaj veľmi
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Už po deviaty raz sa 9.septembra 2007 v
Bystričanoch stretli organizátori – Regionálne
kultúrne centrum Prievidza, Obec Bystričany – a
členovia speváckych a folklórnych skupín, chrámových zborov z regiónu hornej Nitry na festivale mariánskych pútnických piesní POČULI SME
VRÚCNY HLAS.
Poslaním festivalu je zachovávať piesne spojené
s významnými mariánskymi tradíciami na Slovensku, piesne spievané na oslavu Panny Márie,
Patrónky Slovenska na pútnických miestach a v
súlade s touto historickou tradíciou je ich šírenie
aj mimo bohoslužieb a cirkevných obradov.
Spevácka skupina Bukovina, každoročný účastník
festivalu, takisto prispela k historickým a duchovným tradíciám národa a festival obohatila tromi
piesňami : Pozdrav kráľovnej Turzovky, Hviezda

Po letných prázdninách sa opäť zaplnila budova
I.MŠ detským smiechom, krikom, ale aj plačom niektorých nových detí. Postupne slzičky uschli a pred nami
je veľa úloh, ktoré musíme počas nového školského roka
zvládnuť. Veríme, že spolu s rodičmi sa nám to podarí.
Teší nás, že sa rodičia hneď od začiatku aktívne zapojili do zlepšovania a skrášľovania prostredia materskej
školy. Rozpadnutý vláčik na školskom dvore si vzali
„do parády“ oteckovia Dušan Bullo, Juraj Hoos a Marián Bakus. Šikovné mamičky Alena Buričanová, Anna
Haľamová, Katarína Mjartanová ušili teplé sedáčiky
na stoličky. Starká Buričanová nám „obliekla“ lehátka
do novej látky, ktorú darovali pani Helena Boboková a
Alena Buričanová. Teraz začali rodičia natierať stoličky
pestrými farbami, ktoré nám daroval pán Ľubomír Srnka
/ﬁrma LEMAS/. Všetkým rodičom a sponzorom srečne
ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spouprácu.
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Genovéva Šimková

Nie je tomu tak dávno, čo som na stránkach našich
novín písal o päťročnej činnosti príspevkovej organizácie. V tom čase som len predpokladal a tušil, že príde
zmena. Vlastníci bytov mali túto zmenu avizovanú už
vlani. Žiaľ, čo sa nepodarilo vlani, je teraz realita. Vedenie obce a poslanci obecného zastupiteľstva v auguste
tohto roka dostali už presnú informáciu, za akých podmienok príspevkové organizácie môžu pracovať v budúcnosti. Hospodárske kritéria, ktoré nastali v zákone,
neumožňujú, aby OPS ako príspevková organizácia
pokračovala ďalej. Nastal problém, ktorý sme museli
riešiť. Rozhodnúť sa, ako pokračovať ďalej, nebolo jednoduché. Nakoniec sme spolu s vedením obce predložili
poslancom dva varianty pokračovania chodu podniku.
Jeden bol vrátiť sa späť ako technický úsek a druhý,
vytvoriť spoločnosť s ručením obmedzeným. Prvá alternatíva nebola prijatá. Je treba povedať, že celkom
správne. No o každej možnosti je treba diskutovať a
ujasniť si ju. Keby sme sa vrátili späť pod technický
úsek obce, organizácia by z objektívnych dôvodov
nebola pružná. Bol by to krok späť. Poslanci schválili
vytvorenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Teraz
už môžem oboznámiť vás, vážení spoluobčania, že od
prvého januára 2008 začne svoje podnikateľské aktivity realizovať Obecný podnik služieb Lehota pod
Vtáčnikom, s.r.o.
Právna príprava, výber podnikateľského portfólia,
spôsob naloženia a kontroly s majetkom obce trval
viac ako mesiac. Ustanovujúce valné zhromaždenie
spoločnosti sa uskutočnilo 8.10.2007. Obec, ako jediný
spoločník a vlastník spoločnosti, je zastúpená vo valnom zhromaždení poslancami obecného zastupiteľstva.
To je najvyšší orgán spoločnosti. Za predsedajúceho
valného zhromaždenia bol zvolený RsDr. Ján Cipov,
starosta obce, ktorý aj viedol rokovanie ustanovujúcej schôdze valného zhromaždenia. Ďalším dôležitým
bodom bola voľba dozornej rady. Dozorná rada bude
trojčlenná a bude pracovať pod vedením Ing. Igora
Borišeka. Ďalšími členmi sú Ing. Gabriela Barčinová a

Anna Pastieriková.
Za konateľa spoločnosti bol vymenovaný Jozef Mendel
a za výkonného riaditeľa Miloš Obert.
OPS, s.r.o. Začne pôsobiť od prvého januára budúceho
roka. Dovtedy vedenie spoločnosti čaká ešte veľa legislatívnych a technických vecí, ktoré budeme musieť
zabezpečiť.
Určite si každý kladie otázku, čo to prinesie. Musím
povedať, že hlavnou príčinou zmien v podniku je zmena legislatívy v štáte. Od 1.1.2008 nebudú môcť takéto
podniky pôsobiť na spoločnom európskom trhu. Teda
prinesie to, že náš podnik bude môcť pôsobiť ako samostatný subjekt na trhu a bude v súlade s legislatívou
Slovenska a európskej únie.
Čo musíme urobiť sú veci, ktoré sa dotýkajú vlastníkov
bytov. Do 1.1.2008 budeme musieť mať od všetkých
vlastníkov bytov podpísané nové zmluvy o výkone
správy. Tie máme pripravené a sú na pripomienkovaní
u právnikov. Predpokladáme, že cena za výkon správy
zostane na tej úrovni ako doposiaľ. No kvalita výkonu
správy by mala vzrásť. To je asi najdôležitejšie z pohľadu
vlastníkov bytov. Vedenie spoločnosti verí, že nový
podnik skvalitní a rozšíri služby, ktoré občanom obce
poskytuje. Už dnes pripravujeme možnosť kopírovania,
tlačenie súborov, tlačenie letákov, oznámení, vizitiek a
plagátov v plnofarbe a do formátu A3. S touto službou
ide ruka v ruke i ďalši - viazanie hrebeňovou technikou
a laminovanie materialov.
Máme pripravený projekt na kúpu nového vozidla na
zber domového odpadu. Ak nám recyklačný fond projekt schváli, zvýšime kvalitu a rýchlosť zberu odpadu.
Pripravujeme projekt na vybudovanie zberného dvora
odpadu a ďalšie veci, ktoré budú na skvalitnenie služieb
občanom. Verím, že nové vedenie spoločnosti bude aktívne pracovať na jej rozvoji a vytváraní nových pracovných príležitostí.
Miloš Obert, vedúci OPS

ČOMU SA VENOVALI POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NA SVOJICH ZASADNUTIACH
Milan Kurnas

milé.A kto si odniesol tortu pre víťaza a putovný pohár?
Predsa ten, kto si to najviac zaslúžil – Radka Smolinská so svojou maminou! Moje poďakovanie teda patrí
vedeniu obce a vedeniu základnej školy za morálnu i
ﬁnančnú podporu, členom Rady školy, členkám Komisie
kultúry školstva a vzdelávania a Komisie detí a mládeže
za výpomoc. V neposlednom rade chcem poďakovať aj
nášmu zvukovému technikovi Viliamovi Pastierikovi
za to, že sa počas celej olympiády staral o ozvučenie
a príjemnú hudbu. Za ﬁnančnú podporu tejto akcii
ďakujem komisiám kultúry školstva a vzdelávaia,detí a
mládeže, športu a Rade rodičov.
Na záver mi však dovoľte ešte jednu pripomienku.
Veľmi si vážime rodičov, ktorí z lásky k svojim deťom
sú ochotní zanechať sobotňajšiu prácu, vziať si dovolenku z práce, či riskovať i svoje zdravie a prísť s nimi
na túto akciu. Dovoľujem si tvdiť, že malá účasť nebola
vina detí , ale rodičov. Neberte to prosím, milí rodičia,
ako urážku, ale ako priateľské upozornenie. Ono totiž s
deťmi sa treba hrať pokiaľ chcú , lebo zrazu zbadáte, že
sa s nimi budete chcieť hrať, a už nebudú mať záujem.
Darina Oršulová , predsedníčka Rady školy

V auguste tohto roku sa uskutočnilo už 7. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Okrem
bežných procedurálnych bodov poslanci schválili
veľmi dôležitý dokument – Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Lehota pod Vtáčnikom
na roky 2007 – 2013. Ide v podstate o doposiaľ
schvaľovanú koncepciu rozvoja obce, no tento dokument je vypracovaný presne v zmysle požiadavok
Európskej únie a bude sa vždy dokladať k žiadostiam
o čerpanie finančných zdrojov zo štrukturálnych
fondov. V priebehu budúceho roka budeme postupne tento dokument uverejňovať aj v obecných
novinách. Celé znenie si však môžete prečítať aj na
stránke www.lehotapodvtacnikom.sk. Ďalej poslanci
schválili plnenie rozpočtu obce za prvý polrok tohto
roku, úpravu rozpočtu obce, odpredaj prevádzkovej
budovy č. 57 na parcele číslo 702 a pozemok číslo
703/1 p. Pavlovi Tonhajzerovi.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s ukončením
nájomného vzťahu s pani Libušou Drozdovou,
ktorá mala v prenájme priestory v ZO 5000, so
započítaním vynaložených investícii v rámci
rekonštrukcie nebytových priestorov fitnescentra,
ktoré má v prenájme pani Eva Matoušková. No a
napokon obecné zastupiteľstvo zrušilo obecnú
príspevkovú organizáciu „Obecný podnik služieb
Lehota pod Vtáčnikom“, bez právneho nástupcu,
k 31. 12. 2007. Vzhľadom k tomu, že OcZ rozhodlo
o založení obchodnej spoločnosti s právnou formou „spoločnosť s ručením obmedzeným, uložilo
vedúcemu OPS v spolupráci s právnou zástupkyňou

obce JUDr. Gogorovou pripraviť všetky právne dokumenty pre založenie tejto spoločnosti.
No a ďalšie dve zasadnutia obecného zastupiteľstva
sa týkali hlavne prerokovania materiálov, potrebných pre správne fungovanie novej organizácie.
Preto sa poslanci 21. septembra zišli na rokovaní
a prerokovali zakladateľskú listinu o založení
spoločnosti s ručením obmedzeným. Zatiaľ ju vzali
len na vedomie a splnomocnili starostu obce na
zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia.
Na tomto zasadnutí poslanci schválili všeobecne
záväzné nariadenie o určení podmienok o podrobnostiach a ochrane obyvateľstva pred účinkami
nebezpečných látok, ďalej schválili spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
s obchodným menom Regionálna TV Prievidza,
s.r.o, majetkovú účasť obce Lehota pod Vtáčnikom
v právnickej osobe VIDEO TV s.r.o Prievidza a odkúpenie 10 % obchodného podielu na obchodnom
imaní spoločnosti VIDEO TV s.r.o Prievidza. Poslanci
odsúhlasili prenájom nebytových priestorov v ZO
5000 p. Dušanovi Hagarovi z Nováky, za účelom zriadenia predajne mäsiarstva s tým, že rekonštrukciu
priestorov si menovaný vykoná na vlastné náklady.
No a na záver obecné zastupiteľstvo doporučilo
starostovi obce pripraviť písomné upozornenie na
porušovanie Všeobecne záväzného nariadenia obce
o miestnych komunikáciách občanmi parkujúcimi na
miestnych komunikáciách a chodníkoch.
Ostatné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo 8. októbra, zriadilo spoločnosť s obchod-

ným názvom Obecný podnik služieb, s.r.o, ktorej
jediným spoločníkom s finančným vkladom 100 %
v sume 200 000 Sk je obec Lehota pod Vtáčnikom.
Vydalo Zakladateľskú listinu o založení spoločnosti
Obecný podnik služieb, s.r.o. Splnomocnilo starostu obce na podpísanie zakladateľskej listiny, vyhlásenia správcu vkladu o splatení vkladu jediného
spoločníka, vyhlásenia o vytvorení rezervného fondu, a ďalších, zákonom stanovených právnych listín
zakladateľom.
Poslanci po prerokovaní schválili prijatie termínovaného úveru obcou Lehota pod Vtáčnikom od
Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina vo výške 5 mil.
Sk na dofinancovanie a úhradu záväzkov do konca
roka 2007 za nasledovné stavby : rekonštrukcia futbalového ihriska, Kováčovej ulice, miestnych komunikácii, výstavba viacúčelového ihriska. Schválili
služobnú cestu starostu obce a prednostu OcÚ do
Rakúska v dňoch 10.-12.10.2007. Poslanci odsúhlasili kúpu osobného motorového vozidla OPEL
VECTRA 5 DR, ďalší postup v bytovej politike – v
lokalite Suchý potok. Napokon vzali na vedomie informáciu starostu obce o príprave osláv 645. výročia
prvej písomnej zmienky o Malej Lehote, informáciu
o zabezpečení Dňa otvorených dverí v rámci týždňa
Európskej demokracie a diskusný príspevok p. Jozefa Jeluša s tým, že na najbližšom zasadnutí sa bude
obecná rada týmto príspevkom zaoberať a pán Jeluš
obdrží písomnú odpoveď.
Katarína Cipovová, sekretárka starostu obce
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Z histórie našej obce
Dnes o prvých obyvateľoch sídliska
Pôvodné zloženie obyvateľov nového sídliska bolo mimoriadne pestré. Do baní prichádzali občania takmer zo všetkých kútov Slovenska.
Na novom sídlisku našli ubytovanie budúci baníci z obcí na Žitnom ostrove, Záhoria, okolia Bratislavy, Sládkovičova a Piešťan. Zo stredného
Slovenska to boli robotníci z okolia Zvolena, Detvy, Fiľakova, Martina.
Východ bol zastúpený baníkmi z Bardejova, Sabinova a Čiernej nad
Tisou. Medzi baníkmi bolo niekoľko rodín maďarskej národnosti a dve
rómske rodiny.
Z repatriantov zo zahraničia bolo najviac slovenských rodín z Rumunska, ktorí sa na Slovensko prisťahovali po roku 1945 zo slovenskej
etnickej enklávy v Sedmohradsku. Muži z tejto oblasti boli v minulosti v
celom Rumunsku známi ako zruční odborníci v drevárstve. Podľa historických prameňov, práve slovenskí repatrianti z Rumunska pomáhali
budovať baňu Lehota. Boli to Bandíkovci, Blahutíkovci, Koleňákovci,
Andrašíkovci, Pinďákovci, Račákovci, Rybárovci, Slovákovci, Václavíkovci, Žifčákovci a ďalší. Na sídlisku sa tiež vystriedalo viac repatriantských rodín z Maďarska, pôvodne z Békešskej stolice a z okolia Tata-

PREDSTAVUJEME VÁM...
Štefana Ďurinu, poslanca obecného
zastupiteľstva, člena obecnej rady,
predsedu komisie kultúry, školstva a
vzdelávania, člena komisie starostlivosti
o občanov pri obecnom zastupiteľstve a
člena Rady školy pri Základnej škole v
Lehote pod Vtáčnikom.
Môžete sa stručne predstaviť našim
čitateľom obecných novín?
Dovoľte mi na úvod rozhovoru poďakovať
všetkým občanom obce Lehota pod
Vtáčnikom, ktorí mi 2.decembra 2006
pri komunálnych voľbách vyslovili svojimi hlasmi dôveru a zvolili ma tak za poslanca obecného zastupiteľstva. Vráťme
sa ale k mojej osobe. V súčasnosti pracujem v spoločnosti Ekosystémy s.r.o., ako
majster výroby, mám 47 rokov. S manželkou sme spolu vychovali tri, dnes už
dospelé deti. Jedno z nich nám urobilo radosť v podobe vnúčika Adamka.
V súčasnosti ste poslancom obecného zastupiteľstva. Ktorým oblastiam vo fungovaní obce sa konkrétne venujete?
Charakteristické sú pre mňa oblasti kultúry a školstva. Nie je mi vzdialená
ani sociálna problematika. Obec Lehota pod Vtáčnikom prostredníctvom svojich komisií pri obecnom zastupiteľstve vytvára širokú základňu pre organizovanie podujatí, pri ktorých sa môžu občania kultúrne a spoločensky vyžiť.
Značnou mierou k tomu prispieva aj naša komisia kultúry. Jej hlavnou náplňou
je zabezpečovanie a koordinovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rámci
obce a to zabezpečovanie po organizačnej aj personálnej stránke.
Každá obec rieši problém, ktorý jej vytvára ,,vrásku“ v jej fungovaní a nevie si
často rady, čo s ňou. Myslíte, že takáto ,,vráska“ vytvára hlbokú ryhu aj Lehote
pod Vtáčnikom?
Viackrát tu už bola spomínaná problematika narúšania verejného poriadku, ktorý
možno pomenovať, ako ,,vráska“ na tvári Lehoty pod Vtáčnikom. Nie je to však
jednoducho riešiteľný problém, keďže vytvorenie napríklad obecnej polície je
dosť nákladná záležitosť. Čiastočným riešením by bol kamerový monitoring
kritických zón, čo by si opäť vyžiadalo nemalé ﬁnančné zdroje a počiatočné
investície na zriadenie takéhoto systému. Takže zatiaľ ostáva táto otázka otvorená.
Rada školy, ktorej ste členom je kontrolný orgán, môžete nám vysvetliť jej
princíp fungovania a zaručenia nestrannosti?
Rada školy pracuje v súlade zo zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a o školskej samospráve. Na základe tohto zákona je vydaný štatút Rady
školy pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom. Rada školy je poradný orgán,
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bánye a niekoľko rodín z Bulharska.
Zloženie obyvateľstva novovybudovaného sídliska bolo teda viac
ako pestré. Zišli sa tu ľudia z rôznych končín Slovenska, ako aj zo
zahraničia. Stretli sa zástupcovia viacerých národností a náboženských
vyznaní, rôznych mravov a návykov a zvlášť rozmanitej kultúrnej
úrovne. Aj preto v prvopočiatkoch osídľovania bolo dosť nedorozumení
a treníc jednak medzi novými osídlencami, ako aj medzi obyvateľmi
sídliska a obyvateľmi Malej a Veľkej Lehoty, ktorí osadníkov pokladali za cudzích príšelcov a neprijímali ich do dedinskej pospolitosti.
Aj z týchto dôvodov bola na sídlisku veľká ﬂuktuácia obyvateľov, čo
negatívne ovplyvňovalo samotnú konsolidáciu pomerov. Časť z nich
sa odsťahovala do moderných baníckych sídlisk v Prievidzi, alebo do
Novák, iní do blízkych dedín, kde si postavili rodinné domčeky, alebo
odchádzali späť do poľnohospodárstva, či iných priemyselných podnikov. V neskorších rokoch však spoločné pracovisko v baniach prispelo
ku konsolidácii pomerov na sídlisku. Postupne sa stabilizujú jeho obyvatelia, zvyšuje sa jeho kultúra bývania, ožíva kultúrny a spoločenský
život, ale predovšetkým od roku 1961 sa postupne stávajú obyvatelia
sídliska kúpou domčekov ich vlastníkmi. O tejto kapitole sa dozviete v
ďalšej časti.
Vojtech Greman
ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje
sa k chodu škôl a školských zariadení. Súčasným štatutárnym zástupcom rady
školy a jej predsedom je Mgr.Darina Oršulová. Rada školy ako poradný orgán
uskutočňuje výberové konania na kandidáta riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa
školy a zároveň ich odvoláva z funkcie. Je volená na 5- ročné obdobie.
V súčasnosti sa uskutočnilo prerokovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na roky 2007-2013. Myslíte si, že sú v ňom zadeﬁnované v oblasti
investičného rozvoja najdôležitejšie problémy, ktoré treba riešiť?
Áno, prerokoval sa Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lehota pod
Vtáčnikom na roky 2007-2013. Sú v ňom zachytené vízie rozvoja obce. Samospráva, a nielen tá naša, musí skúmať, na čo si môže trúfnuť z hľadiska čerpania
ﬁnančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie tak, aby bola
schopná splniť podmienky nevyhnutné pre splnenie predprípravných podmienok
k úspešnému splneniu pre ich čerpanie. Tento dokument by sa mal dostať
všetkým čitateľom Vtáčnika. /pozn.red.: plán hos. a soc. rozvoja bude postupne
zverejňovaný v našich novinách/.
Začiatkom roka ste sa stali predsedom komisie kultúry, školstva, vzdelávania
po Mgr.Darine Oršulovej, ktorá sa tejto funkcie vzdala. Ktoré podujatia pripravujete pre nás do konca kalendárneho roka?
Predsedom tejto komisie som sa stal 29. apríla 2007, po Mgr. Darine Oršulovej,
ktorá sa funkcie vzdala. V súčasnosti máme vypracovaný plán, podľa ktorého si
pripravujeme naše podujatia. Od januára do septembra sme zorganizovali spolu
26 podujatí. 14.októbra sme zorganizovali výstavu dezertov a múčnikov spojenú s ochutnávkou výrobkov z jabĺk. 20.októbra sme si pripomenuli 645.výročie
Malej Lehoty. V nasledujúcom období sme pripravili celoobecné podujatie Mesiac úcty k starším, spojené s výstavou: Plody zeme v obrazoch a ﬁgúrkach a
Tekvicová paráda. Chcel by som pripomenúť, že sme pre občanov pripravili
kurzy nemeckého a anglického jazyka pod vedením Mgr. Elzy Gašparovičovej
a Mgr. Juraja Gregora. V novembri pripravujeme podujatie Naši rodáci sa predstavujú, Zvyky našich predkov a v decembri sme samozrejme nezabudli na
obľúbeného Mikuláša.
Pre mnohých sú členovia komisie kultúry neznámi. Môžete nám ich v stručnosti
predstaviť?
Tajomníčkou je Genovéva Šimková, členmi komisie sú: Mgr.Elza Gašparovičová,
Mgr.Oľga Pavlúsiková, Mgr.Juraj Gregor, Mgr.Ľubica Gregorová, Mgr.Katarína
Šnircová, Ľubomíra Ďurinová, Anna Hagarová, Vincent Duchovič. Všetkým by
som chcel touto cestou poďakovať za aktívny prístup pri realizácií našich podujatí.
Aký objem ﬁnančných prostriedkov v rámci obce sa v roku 2007 určilo na
kultúrno-spoločenské aktivity?
Na činnosť komisie kultúry, školstva a vzdelávania bola vyčlenená z rozpočtu
obce Lehota pod Vtáčnikom na rok 2007 suma vo výške 96 000,- Sk. K tomu
treba pripočítať sponzorské dary.
Pripravil Ing. Rastislav Kopecký
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Príhovor k rodičom a žiakom na otvorení školského roku
Vážení rodičia a priatelia školy, milí
žiaci!
September nás opäť všetkých priviedol na
školský dvor. Prázdniny ubehli ako voda a
životný rytmus v rodinách školákov sa zmení.
Pribudnú nové povinnosti, ale aj zážitky a
dúfam, že o niekoľko mesiacov aj pocit z dobre vykonanej práce.
Vo veľkej rodine školákov vítam 24 prváčikov
a 7 nových žiakov, ktorí k nám prišli z iných
ZŠ. K dnešnému dňu má škola 310 žiakov.
Pozdravujem žiakov 9. ročníka, pre ktorých

STARÉ ÚDY, STARÉ KOSTI
ROZHÝBEME DO SÝTOSTI
V minulom čísle Vtáčnika sme sa zmienili o
pohybových aktivitách dôchodcov počas leta.
Spomenuli sme i školský bazén, kde sa príjemne
chladili v letných horúčavách.
Horúce letné dni pominuli, ale dôchodcovia zostali bazénu verní. Chodia tam naďalej. Slogan
„Zdravo starnúť!“ si osvojili a na každú ďalšiu
návštevu bazéna sa tešia. Rady neplavcov rednú.
Príkladom môžu byť Anka Vidová a Anka Pokorná, ktoré svojou húževnatosťou dokázali, že
plávať sa možno naučiť aj v tomto veku. Pokrok
badať u každého neplavca. No a nielen to! Rôzne
cvičenia, individuálne i kolektívne podnecujú
hravosť a súťaživosť všetkých. Hotové akvabely!. Všetci dobre vedia, že to prospieva srdiečku,
chrbtici i kĺbom. Citeľný je aj vplyv na psychiku.
Optimizmus a mladícky elán badať u každého.
Možno i ďalších dôchodcov lákajú tieto aktivity, len dosiaľ nenabrali guráž, rozšíriť rady
odvážlivcov.
Neváhajte, dožičte si túto rehabilitáciu! Určite sa
vám to zapáči a prospeje to vášmu zdraviu.
Žoﬁa Sáričková

je tento školský rok posledným na ZŠ. Držím
vám všetkým palce, aby ste našli silu a chuť
úspešne ho ukončiť. Nech vám je odmenou
prijatie na strednú školu, ktorú si vyberiete.
Počas prázdnin sme vymaľovali niekoľko tried,
ŠKD, miestnosť výchovného poradcu a zástupcu školy. Dúfam, že snahu vedenia školy
o spríjemnenie a skultúrnenie vášho druhého
domova, ako sa škole hovorí, oceníte vy, milé
deti, kultúrnym, ohľaduplným správaním sa
vo vašich triedach a priestoroch školy. Obraciam sa na všetkých slušných žiakov našej
školy, ktorých je väčšina – netolerujte vandalov, nedajte si ničiť školu, ktorá je tu pre
vás. Každú úmyselne spôsobenú škodu dáme
žiakovi nahradiť.
Na prahu nového školského roka sa obraciam i na vás, vážení rodičia. Ďakujem
všetkým, ktorí prijali našu ponuku a vybrali
si z bohatej krúžkovej činnosti. Z 309 vydaných vzdelávacích preukazov ste našej
škole odovzdali 196 na záujmovú činnosť
našich detí pod hlavičkou ŠKD. Postarali ste
sa tým o zmysluplné využitie voľného času
vašich detí tak, aby sa realizovali v tom, čo
ich baví. Na škole pracuje 12 krúžkov – od
športových cez tanečné, umelecké, jazykové, až po 4 počítačové. Výsledky krúžkovej
činnosti ste mohli vidieť aj na 3. ročníku
školskej akadémie 1. júna. Mnohé z vašich
detí, ktoré sa v kine Mier vtedy predstavili,
sú herecké, spevácke, tanečné či športové
talenty, objavené a podporované práve v
záujmových krúžkoch. My, a určite aj vy ste
boli na nich právom hrdí.
Vážení rodičia,
je mojou povinnosťou informovať vás aj o
zmenách v pedagogickom kolektíve, Rade
školy a aktuálnej situácii. Na škole pracuje
21 členný pedagogický kolektív, počet tried
poklesol na 14. Nepriaznivý vývoj v počte
žiakov pokračuje a premieta sa do znižovania

Úcta by mala byť samozrejmosťou
Rok s rokom stretol sa a vráska s vráskou.
Do vlasov striebro sa vplietlo.
Čas je čas a s časom nie sú špásy.
Ten nemáva času nadostač.
Márne ho prosíte, nezastaví sa ani raz.
Prišla jeseň a s ňou mesiac október ako milá príležitosť
uctiť si jeseň života. Symbolizuje život človeka v spojitosti s prírodou a jej zákonitosťami.
Právom je jeden z dvanástich mesiacov roka venovaný
úcte k zrobeným mozoľnatým rukám, času, čo sa rozplynul v minulosti.
V tomto mesiaci vzdávame hold Vám, ktorí ste si už
upili zo života plnými dúškami, Vám, ktorí už viete, čo
má a čo nemá v žití veľkú cenu, čomu sa hodno obetovať.
Vám, ktorým sa vlasy striebria a občas vráska sa do čela
vryla.
Pripomeňme si všetci, že starí ľudia žijú okolo nás, že
im treba niekedy venovať pozornosť a pomôcť im. Úcta –

stavu pracovníkov školy. Z uvedených dôvodov odišla zo ZŠ Mgr. Ivana Gogolová. Do
starobného dôchodku k 30. júnu odišla p.
zástupkyňa Mgr. Gabriela Klátiková. Do
funkcie zástupcu školy bola k 1. 7. menovaná Mgr. Katarína Šnircová, ktorá týmto
ukončila predsedníctvo v Rade školy. Novou
predsedníčkou Rady školy bola zvolená Mgr.
Darina Oršulová. Aj nové zloženie Rady školy
dáva predpoklady, že tradícia školských
akadémií a rodinných olympiád, ktoré sme
v Rade školy založili, bude pokračovať a
spolupráca s vedením školy sa bude ďalej
skvalitňovať.
Riaditeľ ZŠ Mgr. Valent Gašparovič utrpel v
auguste úraz a toho času je hospitalizovaný.
Zo srdca mu prajem skoré uzdravenie, aby
sa mohol opäť vrátiť medzi nás.
Zriaďovateľ školy, zastúpený starostom
obce RSDr. Jánom Cipovom poveril vedením
školy počas PN riaditeľa jeho štatutárnu
zástupkyňu – Mgr. Katarínu Šnircovú. Z
uvedených dôvodov sa vracia do školských
služieb Mgr. Gabriela Klátiková, ktorá bude
počas PN riaditeľa pracovať vo funkcii zástupkyne školy.
Vážení rodičia, škola je otvorená výchovno-vzdelávancia inštitúcia. Výchova je
stále viac vecou celospoločenskou, preto je
dôležitá spoluúčasť rodičov, obce, verejnosti.
Otvorenosť akcií organizovaných školou dáva
priestor aktívne sa zapojiť do činnosti školy.
Na záver môjho príhovoru chcem popriať
vám všetkým – žiakom, rodičom a priateľom
školy, svojim kolegom a kolegyniam, aby nás
celý školský rok sprevádzalo hlavne pevné
zdravie, pocit spolupatričnosti, kus umenia
vedieť sa navzájom počúvať a chcieť zdolávať
prekážky, ktoré pred nás každodenná tvrdá
realita postaví.
Mgr. Katarína Šnircová
zastupujúca riaditeľka ZŠ

to nie sú iba štyri písmená, či prázdne gestá, ale skutky
naplnené vďačnosťou, pomocou a pochopením nielen
teraz, ale po celý rok. Úcta by mala byť samozrejmosťou
– či už v rodine, v škole, v dopravných prostriedkoch
– jednoducho všade.
Preto – nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre
starších neustále, nielen počas októbra, aby sme dokázali, že človek je jednoducho človek.
Nezabudnime na to, že raz aj my budeme starí a dobre
nám padne, keď si na nás niekto spomenie alebo nám
pomôže, Staroba sa týka nás všetkých a kto sa naučí
vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe
nepovšimnutý.
Vďaka vám za všetko,
za krásu mladých liet,
za každý vrúcny cit.
Bez tepla vašich sŕdc
nemohli by sme žiť.
Mgr. Erika Cipovová

