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ŠPORT
HÁDZANÁ ŽIAČKY
16.-17. júna 2007 sa konal turnaj mladších a starších
žiačok pri príležitosti 50. výročia založenia hádzanárskeho oddielu TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom.

Mladšie žiačky:
1.MHK Bytča
2.Jednota Sokol Gábor Bánovce nad Bebravou
3.HK Slávia Partizánske B
4. HK Slávia Partizánske A
5.TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom
Najlepšia hráčka turnaja - Nikola Lechová (Bánovce n.B.)
Najlepšia strelkyňa turnaja - Nikola Lechová (Bánovce n.B.)
Najlepšia brankárka turnaja - Lenka Jánošíková (Bytča)

Staršie žiačky:
1
2
3
4
5

MHK Bytča
HK Púchov
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom
SC - SL Lodiar Zlatná na Ostrove
MHK Bytča B

Najlepšia hráčka turnaja - Petronela Kováčiková (Lehota p.
Vt.)
Najlepšia strelkyňa turnaja - Petronela Kováčiková (Lehota
p.Vt.)
Najlepšia brankárka turnaja - Bullová (Zlatná na Ostrove)

V obci máme kvalitné ﬁtnescentrum
Obecné zastupiteľstvo v našej obci v máji t.r. odsúhlasilo prenájom ﬁtnescentra v priestorov v ZO 5000 pani Eve
Matouškovej, ktorá mala záujem o skvalitnenie tohto centra a rozšírenie poskytovaných služieb. Pani Matoušková po
rôznych nevyhnutných a veľmi potrebných úpravách 3. júla
toto ﬁtnescentrum otvorila. Tí, ktorí ho navštevujete, máte
možnosť sledovať zmeny, ktoré sa v týchto priestoroch udiali.
Jednou veľkou výhodou sú služby, ktoré toto ﬁtnescentrum
a jeho majiteľka ponúkajú. Je tu viac strojov na cvičenie,
hlavne pre ženy a staré stroje sú zrekonštruované. Pokiaľ má
niekto záujem, pani Matoušková mu spracuje profesionálny
program, poskytne poradenstvo v oblasti výživy a správnej
životosprávy. Takisto si môžete priamo vo ﬁtnescentre kúpiť
rôzne výživové doplnky, po vzájomnej konzultácii vám
majiteľka vypracuje individuálny tréningový plán spojený so
stravným programom. No a ďalšou výhodou je, že sa venuje
rekonvalescentom, ktorí potrebujú po rôznych zdravotných
problémoch cvičenie na zlepšenie svojho zdravotného stavu.
Toto ﬁtnescentrum využívajú nielen muži, ktorí poväčšine
chodia, ako sa hovorí, „dvíhať železo“, ale vo veľkej miere ho
začali využívať ženy rôznych vekových kategórii, občania so
srdcovocievnymi ochoreniami, ľudia s poúrazovými stavmi...
Čiže ﬁtnescentrum je určené pre všetkých, ktorí majú záujem
o zlepšenie svojho zdravia a kondičky. No a popri ﬁtnescentre
sa môžete „vyhriať“ aj v soláriu.
Fitnescentrum je otvorené denne, a to počas pracovných dní
od 9.00 h do 12.00 h a od 14.00 h do 21.00 h. V sobotu od
10.00 h – 12.00 h a od 15.00 h – 17.00 h, v nedeľu od 15.00
h – 17.00 h. Obedňajšia prestávka je od 12.00 – 14.00 h.
Cena za jednorazový vstup je 30,- Sk, mesačná permanentka
stojí 450,- Sk.
O tom, že ﬁtnescentrum je na veľmi dobrej úrovni, netreba
nikoho presviedčať. Stačí sa prísť pozrieť, koľko žien a mužov
začalo tieto služby využívať a zaradili pravidelne do svojho
programu takéto odborné cvičenie. A snáď do budúcnosti sa
naše rady ešte rozšíria.
Katarína Cipovová

Turnaj veteránov
Začiatkom augusta sa v našej obci uskutočnil hádzanársky turnaj veteránov, a to už 10.ročník turnaja o putovný pohár starostu obce.
Turnaja sa zúčastnili družstvá z Pezinka, Dubnice, Piešťan, Lehoty pod Vtáčnikom a dve družstvá z Českej republiky - Hradca Králové a
Ostravy..
Bojovalo sa v dvoch skupinách.. Do ﬁnále sa dostalo domáce družstvo Lehoty pod Vtáčnikom, ktoré zdolalo minuloročného víťaza družstvo
Ostravy a to v pomere 9 : 7. Starosta obce venoval aj ceny pre najlepších. Najlepším strelcom sa stal Vladimír Pokorný, najlepším brankárom
Ľudovít Cipov ( obaja z Lehoty pod Vtáčnikom ) a najlepším hráčom sa stal hráč Pezinka Imrich Plško.
Okrem turnaja mužov prebiehal aj turnaj žien, ktoré každoročne lákajú fanúšikov tohto športu. Tento rok sme privítali bývale prvoligové
mužstvá z Bratislavy, Nitry, Bánoviec nad Bebravou a Vrútok. Putovný pohár v ženskom turnaji si odnieslo družstvo Bratislavy, keď zdolalo
minuloročného víťaza družstvo z Nitry. V rámci turnaja odohralo novo - tvoriace sa družstvo žien Lehoty pod Vtáčnikom stretnutie s
výberom starších gárd. Zápas skončil 10 : 9.
Všetci zúčastnení turnaja si pochvaľovali výbornú úroveň nielen stretnutí, ale aj technického zabezpečenia s prísľubom, že o rok sa vrátia na
výborne zorganizovaný turnaj, za čo patrí vďaka organizátorom turnaja, ako aj predstaviteľom obce Lehota pod Vtáčnikom.
Pokorný Vladimír
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NÁROD SI SPOMENIE

63. výročie SNP
Počasie oslavám prialo

V tento čas národ si spomenie
na hrdinský odboj, Povstanie,
na chvíle, keď nás dusil krutý vrah,
na zažaté ohne na horách.
Spomenie si s vďakou i na tie dni,
keď k nám prišiel vojak víťazný,
v náručí niesol kvety slobody,
pokoj, mier pre všetky národy.
Odkaz tým, ktorí po nás prídu,
nech si aj oni pripomenú,
že naša zem bola krvou skropená,
z krvi je sloboda zrodená.
Žoﬁa Sáričková

keď na javisko vystúpil starosta obce a
privítal predsedu vlády SR p. Roberta
Fica. Tento sa zapísal do pamätnej knihy
obce. Ďalej oslavy pokračovali hymnou SR v podaní Dychového orchestra
mladých, príhovorom starostu obce,
predsedu vlády SR a ďalších hostí.
Po tejto oﬁciálnej časti nasledoval
kultúrny program, v ktorom sa predstavila hudobná skupina KOCHANSKI . No a
po ňom nasledovala diskotéka a tanečná
zábava, kde sa mohli všetci zabávať až
do skorého rána.
Michal Beniska

Sobotňajšia obloha 11. augusta nad
ránom neveštila nič dobré. Postupne rozpadávajúce sa oblaky dávali znať, že oslavy 63. výročia SNP sa budú konať a tak
organizátori osláv mohli v odpoludňajších
hodinách položiť veniec a kytice vďaky
k pamätníku SNP na Námestí SNP, za
prítomnosti poslancov NR SR, vládnych
zástupcov a ostatných prizvaných hostí,
na čele s Ministerkou práce, sociálnych
vecí a rodiny SR p. Vierou Tomanovou.
Oﬁciálne otvorenie osláv začalo vo chvíli,

Významná návšteva v našej obci
Vo štvrtok 12. júla t.r. našu obec navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie, Jeho excelencia
Jozef Aregger, v sprievode generálneho riaditeľa Slovenského
vodohospodárskeho podniku, a.s. Banská Štiavnica a ďalších
funkcionárov podniku. Cieľom tejto návštevy bola obhliadka
Suchého poldra.
V roku 2003 prezident Švajčiarskej konfederácie daroval pre
Slovenskú republiku 80 miliónov korún na zmiernenie škôd
spôsobených povodňami. Z tohto objemu prezident SR Rudolf
Schuster daroval 20 mil. korún našej obci. Tieto ﬁnancie preinvestoval Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica
na výstavbu Suchého poldra, ktorý zabraňuje ničeniu obecného
i súkromného majetku.
Slávnostné prijatie a poďakovanie Švajčiarskej konfederácii
uskutočnil starosta
obce spolu s členmi
obecnej rady, Zborom
pre
občianske
záležitosti, vedením
obecného úradu a
ďalšími prizvanými v
obradnej miestnosti,
zápisom do pamätnej knihy obce. Po
slávnostnom obrade
sa
uskutočnilo
priateľské
posedenie.
Katarína Cipovová

Deň ústavy Slovenskej republiky
Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb.) je hierarchicky najvyššie
postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. Prijatá bola
1. septembra 1992 o 22.26 hod. počtom 114 hlasov poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3.septembra 1992 v Rytierskej sieni
na Bratislavskom hrade. Jej výklad a kontrolu, či je dodržiavaná, má
na starosti Ústavný súd Slovenskej republiky. Novelizovaná bola už
päť krát. Ústava Slovenskej republiky môže byť charakterizovaná ako
písaná, rigidná, právna, unitaristická, republikánska a demokratická.
Text Ústavy Slovenskej republiky je členený na hlavy, oddiely, články,
odseky a písmená. Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. Niektoré
hlavy sú ďalej rozdelené do oddielov. Tie sa členia na články, pričom
každý článok sa môže, ale nemusí členiť na odseky alebo písmená. ( Z
histórie je najstaršou ústavou Ústava v USA z roku 1787, najstaršou
ústavou v Európe je Ústava v Poľsku z 3.mája 1791.)
Deň prijatia Ústavy Slovenskej republiky vytvoril u nás novú tradíciu
a pridal do kalendára ďalší štátny sviatok a tým je 1. september. Hoci
pravdu povediac, mnohí ho skôr vnímajú ako deň voľna a nie deň
ústavy, respektíve ako deň nástupu detí do školy. Tento deň sa nám len
akosi ťažko dostáva do krvi aj po pätnástich rokoch, pripomenie ho iba
správa v televízii o trebárs výstupe štátnikov na Sitno alebo Devín, kde
oslávili svojprávnosť a zvrchovanosť Slovenska. V dnešnej uponáhľanej
dobe všemocných peňazí si len málo kedy pripomenieme, že ústava
nám zabezpečuje základné práva a povinnosti zákonodarného procesu
v krajine, určuje základnú organizáciu štátnej moci a zakladá zásady
spoločenského, politického, štátneho a hospodárskeho zriadenia. No
napriek tomu by si každý rodu - verný Slovák mohol pripomenúť tento
deň krátkou myšlienkou, alebo len tak zobrať svojich najbližších, prejsť
sa s otvorenými očami po lese a vnímať a uvedomiť si krásu slovenskej
krajiny.
Bc. Katarína Priehodová
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Ďurejovcom sa narodila dcéra Soﬁa

Na koho sa toto dieťa podobá ?
Na tvoj život. Na môj. Na oba...
Toto najväčšie. A také maličké. Naše
roky vracajú sa.
Naše ruky strácajú sa v jeho ručičke.

Manželom Eve a Petrovi Tomovičovcom
sa narodil syn Sebastián

Vítame medzi nami :
Manželom Silvii a Jozefovi Belaňovcom
sa narodil syn Martin
Marianne Bobokovej a Romanovi Bullovi sa narodila dcéra Sandra
Katarína Gajdošovej a Antonovi Vajdovi sa narodila dcéra Tereza
Manželom Márii a Zdenkovi Daňovcom
sa narodila dcéra Lucia
Manželom

Daniele

a

Martinovi

Manželom Márii a Jánovi Kabinovcom
sa narodila dcéra Nina
Manželom
Viere
a
Rudolfovi
Gašparovičovcom sa narodila dcéra
Barbara
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Život je krásny, keď jubileum človeka sa
spája s pravdou ľudí,
keď sa život žije tak, ako sa patri,
keď s podaním ruky vyslovujeme želanie
srdca, plného úprimnej lásky.
96 rokov oslávila : Paulína Gregušová
94 rokov oslávila : Paulína Krajčíková

Kalendár kultúrnospoločenských podujatí
September
-

Vítanie prváčikov
Deň šarkanov
Rodinná olympiáda
Posedenie pri ľudovej piesni
Zdravotnícke vychádzky – zber
liečivých plodín
- Exkurzia na výstavy
- Turnaj v minifutbale – Pohár Ústavy
SR
- Pohárová súťaž v hasičskom športe
- Branný pretek detí a mládeže pri
príležitosti 63.výročia SNP

Október
- Mesiac úcty k starším
- Výstava: Plody zeme v obrazoch a
ﬁgúrach
- Súťaž: Tekvicová paráda
- Návšteva chorých a prestárlych
- Účasť na výstave ovocia v Z.
Kostoľanoch a v Bojniciach
- Vítanie detí do života

S úctou spomíname
Slovenské národné povstanie bolo jedným z
najvýznamnejších revolučných vystúpení Slovákov
v celej doterajšej histórii. Postavilo sa proti bezpráviu, násiliu, ale aj proti sociálnej biede a národnostnej neznášanlivosti.Vysoko vyzdvihlo ideál
humanizmu, sociálnej spravodlivosti, bratstva a
rovnoprávnosti všetkých ľudí, národov a národností.
Protifašistický odboj na Slovensku vznikol v
zložitých politických, národných a sociálnych
podmienkach Slovenského štátu v rokoch l939
– 1945. Jeho vyvrcholenie v SNP bolo spontánnym
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93 rokov oslávili : Štefánia Oršulová,
Mária Ďurejová
60 rokov oslávili : Gabriela Vadovičová,
Stanislav Kmeť, Milan Kollár, Rozália
Adamová
65 rokov oslávili : Bernardína Ďurinová,
Otto Nemček, Božena Pastieriková,
Mária Ďurejová, Mária Altoffová
70 rokov oslávili : Jozef Jeluš, František
Belaň, Silvester Šnirc, Štefan Cipov,
Ing.Jozef Ďureje,
Anton Bakus
75 rokov oslávili : Vilma Dibalová,
Štefan Babic
80 rokov oslávili : Mária Šormanová,
Katarína Turčanová, Mária Ondrejková
85 rokov oslávili : Anton Hájovský
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Pokolenie prichádza a druhé odchádza,
ale zem stojí naveky. Všetko na svete má
svoj čas a každé počínanie pod nebom

má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa i
čas umierať. Čas sadiť i čas vytŕhať
zasadené. Čas nachádzať i čas strácať.
Nie rýchli musia stále vyhrávať beh, ani
údatní boj, ani rozvážni vždy nezískajú
bohatstvo, ani rozumní priazeň. Lebo
všetkých môže zastihnúť neprajný čas
umierania.
Rozlúčili sme sa : Oľga Tonhajzerová /84 r./, Valent Belaň /81 r./, Mária
Gašparovičová /83 r./, Methodej Kadlec
/82 r./, Adela Ďurinová /85 r./, Paulína
Zaťková /86 r./, Milan Ďurina /63 r./,
Emil Hlatký /72 r./, Katarína Šestáková
/80 r./
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.
spracované : 16.augusta 2007
Helena Kurnasová, matrikárka

prejavom vôle väčšiny príslušníkov slovenského
národa a národností, žijúcich na území Slovenska.
Demokraticky zmýšľajúca občianska spoločnosť
odmietla ideológiu fašizmu a nacizmu. Dôstojníci
a vojaci slovenskej armády, predstavitelia pokrok-

J. Hrdý, J. Stupka, M. Hajster, Ľ. Obert, a J. Cipov.

ových politických strán, kultúrneho frontu, cirkví
a ďalší antifašisti odmietli nielen autoritatívny
slovenský totalitný režim jednej štátostrany, ale
aj spojenectvo s nacistickým Nemeckom. Rozhodujúcou ozbrojenou silou povstania sa stala l.
československá armáda na Slovensku. V prvých
dňoch SNP bojovalo v jej radoch 18 000 vojakov
a dôstojníkov. Po prvej mobilizácii, 5. septembra
1944, sa jej stav zvýšil na 47 000 a po druhej na
60 000 mužov.
Vojenským, politickým a hospodárskym centrom
povstania sa stala Banská Bystrica. Povstalecká
Slovenská národná rada prevzala všetku zákonodarnú a výkonnú moc. 1. septembra 1944 vydala
Deklaráciu, v ktorej sa okrem iného zdôrazňovalo:
„...Slovenský národ nemal nič spoločného so spojenectvom s hitlerovským Nemeckom ... „
Povstaniu významnou mierou pomohli vojenské misie zo Sovietskeho zväzu, USA a Veľkej
Británie. Zúčastnilo sa ho 8 400 príslušníkov z
viac ako 30 národov a národností zo štyroch kontinentov. Po potlačení povstania väčšia časť povstalcov prešla na partizánsky spôsob vojny.
Po zrušení samosprávnych orgánov v roku 1939
sa i na hornej Nitre formuje protifašistický odboj.
V Malej Lehote
prvú bunku odboja organizuje J. Tonhajzer, ku
ktorému sa pripojili J. Zaťko, F. Vida a J. Mikuš. Do
vypuknutia povstania mala táto skupina 24 členov.
Na naliehavú výzvu povstaleckého vysielača nastupujú dobrovoľníci z Malej a Veľkej Lehoty do
vojenského útvaru v Zemianskych Kostoľanoch a
spolu s vojakmi sa zúčastnili prvých bojov proti
nemeckým okupantom v priestoroch Baťovian,
Oslian, Skačian, Dolných Vesteníc a Brezian pri
Novákoch. Tu v ťažkých bojoch padli naši občania:

tia Hagarovci, F. Mišeje, P. Hlatký, I. Chalmovský,

Po ústupe povstaleckých vojsk z oblasti Prievidze
sa lehotskí partizáni formujú v partizánskom oddiele Vtáčnik, ktorý neskôr pôsobil v podhradských a
lehotských horách. Jeho riadiaci štáb v zložení braIng. F. Konečný viedol 140 bojovníkov, ktorý sa
postupne rozrástol na 200 členov. Tento oddiel
dlhodobo viazal nemeckú vojenskú jednotku na
seba, čím jej zabránil operovať na iných miestach
Slovenska. Partizánom v horách výdatne pomáhali
občania oboch Lehôt a ďalších okolitých obcí i za
( pokračovanie na strane 3 )
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50 rokov lehotskej hádzanej
Začiatky hádzanej v našej obci sa datujú
od roku 1957 a sú úzko späté s menom
učiteľa základnej školy - Vojtechom Gremanom. Bol to práve on, ktorý sa začal
zaujímať o tento druh športu. On stal
pri kolíske zrodu lehotskej hádzanej. Po
rokoch hrania na šikmej lúke, či hlinenom
ihrisku vybudoval škvarové ihrisko s
potrebnými rozmermi. Postupne získaval
nových nadšencov tohto športu, ale aj
učiteľov na tamojšej základnej škole.
Po jeho odchode do neďalekej obce Koš,
kde hádzaná taktiež napredovala, prišiel
pán učiteľ Nemček, ktorý pokračoval v
jeho šľapajach a vytvoril kolektív nielen
chlapcov, ale aj dievčat. A tak ďalšie roky
sú späté so striedavými ročníkmi chlapcov, inokedy zas dievčat. Neskôr bol
na škvarové ihrisko navezený asfalt, čo
malo vplyv aj na kvalitu hry. Začalo sa aj
s výstavbou novej základnej školy s dvomi telocvičňami. Je len nepochopiteľné,
prečo sa vtedy nepostavila telocvičňa,
zodpovedajúca rozmerom pre hádzanú.
Práve v tomto období začali v krajských
súťažiach pôsobiť dorastenci, muži, ale
aj žiačky.
Táto etapa je spojená s veľkým napredovaním, vytváraním mladých kolektívov,
ale aj nadväzovaním družobných stykov
najmä s chorvátskym hádzanárskym
klubom RK Jakšič. Nie nadarmo napísali
o nás isté mienkotvorné noviny: ,,Lehota
pod Vtáčnikom – liaheň mládežníckej hádzanej“. Sme hrdí, že z našich radov vyšli
také hráčky ako Dobošová, Tonhajzerová, Píšová, Mišíková, Zaťková, Stu-

Predstavujeme Vám
V priebehu roka
sa v hornej časti
obce usporadúvajú
rôzne
kultúrnospoločenské podujatia. Tieto organizujú
spoločenské organizácie, či už pre svojich členov, alebo
širšiu verejnosť.
M e d z i
najaktívnejších patrí Klub dôchodcov pri ZO
JDS. Tento si koncom júna pripomínal 20.
výročie svojho založenia.
Predsedom ZO JDS je už sedem rokov pán Silvester Šnirc. Pod jeho vedením výbor organizácie
uskutočnil veľa pekných a hodnotných posedení
pre svojich členov.
Spolu s vedúcou súboru Dúbravanka, ako i
členkami a členmi, pripravujú na každé posedenie aktuálny kultúrny program.
Pán Šnirc taktiež účinkuje v speváckej skupine
Bukovina a tak nás reprezentuje i mimo našej
obce. Okrem uvedených aktivít sa zodpovedne
stará o priestory klubu dôchodcov a jeho okolia.
Začiatkom augusta t.r. sa dožil pán Silvester
Šnirc okrúhleho životného jubilea, 70 rokov.
Ďakujeme mu za jeho dlhoročnú prácu a aktivitu
pri organizovaní voľného času dôchodcom a do
ďalšieho života mu želáme veľa zdravia a elánu.
Michal Bobok,člen JDS
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dená, Hurtišová, Fábryová. Taktiež naši
mladí adepti sa prezentovali výbornými
výkonmi a niektorí z nich zakotvili v popredných slovenských družstvách. V
Považskej Bystrici hrajú – Viliam Hurtiš,
Lukáš Šnirc , v Topoľčanoch- Martin
Buričan ,v Bratislave- Peter Krausko,
Miloš Szabó, v Bojniciach- Juraj Cipov,
Peter Homola, Tomáš Homola, Roman
Morovič, Lukáš Hagara, Andrej Pastierik,
Martin Domoš, Branislav Oršula, Miroslav Pastierik, v Partizánskom- Ivana
Kmeťová , v Trenčíne - Ľubica Cipovová,
v Brezovej pod Bradlom- Petronela
Kováčiková. Po dlhých rokoch sa naši
mladší, ale aj starší žiaci prebojovali na
záverečné turnaje majstrovstiev Slovenskej republiky. Z našich radov vzišlo 8.
reprezentantov Slovenskej republiky, v

rôznych kategórii.
V súčasnosti sa naši mladí hádzanári
umiestňujú na popredných priečkach
krajských majstrovstiev Trenčianskeho
a Žilinského kraja. Z niektorých hráčov,
ktorí zanechali aktívnu činnosť sa stali
tréneri, rozhodcovia či funkcionári.
Naši tréneri Miroslav Šnirc, Ing. Jozef
Pokorný, ale aj Jozef Čaraj dosiahli
najvyššiu trénerskú licenciu v Slovenskej
republike. Dôležité je , že v ich šľapajach
idú ďalší a to Ľubomír Tonhajzer a Jozef
Václavík . Naši rozhodcovia, ktorí pôsobia v najvyžších súťažiach prezentujú
svojimi výkonmi nielen seba, ale aj svoju
obec. S radosťou môžeme konštatovať,
že Boris Cipov a Martin Pastierik dosiahli
najvyššiu kvaliﬁkáciu a pískajú medzinárodné zápasy. Dlhodobo pôsobiaci

PIATY NA SLOVENSKU
V posledných dvoch desaťročiach Dobrovoľný hasičský zbor I v našej obci
dosahuje veľmi dobré výsledky vo všetkých oblastiach svojej činnosti, čo
ho radí medzi najlepšie zbory nielen v okrese ale i v kraji. Družstvo mužov,
víťaz Trenčianskeho kraja, postúpilo medzi osem najlepších zborov na
Slovensku a 4.augusta na štadióne TJ Považan v Pruskom, v okrese Ilava, reprezentovalo svoj zbor, našu obec, okres i kraj na Majstrovstvách
Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov. Osem najlepších
družstiev v kategórii žien i mužov súťažilo v dvoch disciplínách – štafete
na 8x50 metrov a v požiarnom útoku.
Hasiči z DHZ I sa republikového kola previerok pripravenosti, teraz majstrovstiev SR DHZ, zúčastnili trikrát – v roku 1988 v Trnave-Modranke,
v roku 1996 v Košiciach a v roku 2007 v Pruskom. Svoje vedomosti, um,
zručnosť, ktoré získali v stovkách súťažiach, zúročili v tvrdej príprave aj
v tomto roku.

rozhodcovia Vladimír Pokorný a Peter
Pastierik rozhodujú zápasy v prvej lige.
Avšak tento rok je na tejto scéne aj naša
rozhodkyňa Natália Pokorná, ktorá rozhoduje zápasy 2. ligy.

Spomenúť všetkých funkcionárov v období 50-tych rokov by nestačilo na celú
stránku tohto časopisu a preto hádzanársky oddiel vydal buletín, v ktorom sú zaznamenaní všetci tí, čo tomuto športu
venovali svoj voľný čas a pričinili sa tak
o jeho rozvoj.
Nadišiel čas, aby sme vyslovili úprimné
poďakovanie predovšetkým tým, ktorí
stáli pri zrode hádzanej a museli vynaložiť
nemalé úsilie a iniciatívu, aby hádzaná v
našej obci zapustila hlboké
korene.
Na záver
zostáva
jednému
z
najstarších
mládežníckych oddielov
na Slovensku
zablahoželať
k jeho jubileu – všetko
najlepšie. Chceme
všetci
veriť, že pri dnešných populačných problémoch tento šport u nás nezanikne a že
sa budeme naďalej tešiť z tejto tvrdej,
ale krásnej hry.

Pastierik Peter - predseda HO

Aj keď ich odchod do Pruského bol „v tieni“ ďalších podujatí v obci, ich
celkové umiestnenie – piaty na Slovensku – je historicky najlepšie.
A preto, kto si zaslúži poďakovanie za skvelú reprezentáciu? No predsa
hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru I : Matej Barčin, Branislav
Bobok, Juraj Gašparovič, Ľubomír Gašparovič, Vladimír Chudý, Roman
Kováčik, Radovan Tonhajzer a Milan Turčan (v príprave sa zranil Peter
Ondrejka, neopustil však svojich chlapcov a povzbudzoval ich.)
Víťazom v kategórii mužov sa stalo súťažné družstvo DHZ Gerlachov, ich
dosiahnutý čas- 93,37 sekundy. Piate miesto – DHZ I Lehota pod Vtáčnikom – 98,08
sekundy.
O dva roky sa uskutočnia ďalšie Majstrovstvá Slovenskej republiky
dobrovoľných hasičských zborov. Budú či nebudú hasiči z DHZ I na nich
chýbať? Uvidíme.
Genovéva Šimková
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Požiare nás obchádzali, ale neskončili...
Počasie je neúprosné. Hrá sa s nami, či
sa nám to páči, alebo nie. Raz je láskavé,
potom milosrdné, ale vie byť aj kruté.
Takto by som ho charakterizoval doteraz
z pohľadu hasiča. Viem nielen ja, ale i
všetci, ktorí tu žijeme, že naša obec bola
postihnutá požiarmi, ako i prívalovými
vodami, ktoré spôsobili nemalé škody
na súkromnom, obecnom i štátnom majetku. To však boli roky minulé...
Dnes, keď porovnávam uplynuté mesiace
tohto roka s predchádzajúcimi rokmi
mám dobrý pocit. Dobrý pocit z toho, že
naši hasiči v priebehu tohto roka museli
v našom a blízkom chotári zasahovať len
tri krát a spôsobené škody

AKO ZDRAVO STARNÚŤ
Možno sme znížili tržbu lekárňam, možno zvýšili úspory zdravotným poisťovniam, ale hlavne, urobili sme veľa pre svoje
zdravie.
Veď, prežiť prekrásny, slnečný deň v božej lekárni na našej
Vrvrave, je skutočný balzam pre telo i dušu. Tu boli zmysly
očarené príjemnými vnemami. Oči sa kochali pohľadom na
prekrásnu panorámu lesa a farebnosť kvetov na pasienku.
Čuch zacítil príjemnú vôňu materinej dúšky a ihličnatého
lesa. Sluch očaril spev vtáčikov a šum lístia. Chuť si tiež
prišla na svoje po požití dúška čistej pramenistej vody, bez
akýchkoľvek chemických prísad. V tomto čarovnom prostredí
sme zabudli na svoj vek a choroby, ktoré nás sužujú. Ako
mladíci a devy sme sa rozliezli po stráňach, aby sme nazbierali liečivé bylinky. Tie budú v zimných pochmúrnych dňoch
od nás odháňať rôzne neduhy a pripomenú nám zážitok z
príjemne a užitočne prežitého letného dňa.

požiarom boli len minimálne. Som
presvedčený, že tento pozitívny trend
nie je výnimočný a že bude ďalej týmto
smerom pokračovať. K nemu nemalou
mierou prispel obecný úrad svojimi
rozhlasovými reláciami, naši členoviapožiarnici preventívnymi prehliadkami
v objektoch a protipožiarnymi opatreniami, ale tiež nemalou mierou stále
sa zvyšujúca sebazodpovednosť Vás
všetkých, nielen za svoj majetok, ale
i za majetok a zdravie nás všetkých.
Teda nech nám tento trend vydrží i do
ďalších dní a rokov.
Milan Turčan, Veliteľ DPZ Lehota pod
Vtáčnikom
Nuž a kto takýto deň prežil? Viac ako sedemdesiat duchom
mladých členov a sympatizantov Klubu dôchodcov z dolnej
časti obce a Jednoty dôchodcov z hornej časti našej obce
dňa 14.júla 2007. Odbornou poradkyňou pri zbere liečivých
byliniek bola pani MUDr. Anna Oršulová, ktorá nám svojou
prednáškou dala podnet pre rozhýbanie našich mozgových
závitov. Dozor nad správaním omladnutých dôchodcov mal
starosta RSDr. Ján Cipov osobne. Jemu, ako i celému OcÚ
ďakujeme za sponzorovanie autobusu, ktorý nás na Vrvravu
dopravil.
Niektorí dôchodcovia sa na Vrvrave tak rozhýbali, že sa im
zažiadalo ďalšej aktivity. Preto sa v horúcich letných dňoch
chladia v školskom bazéne. Plávajú a učia plávať i neplavcov.
Veď začať s pohybom nie je nikdy neskoro! Určite to nášmu
zdraviu prospeje. Príďte medzi nás!
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zapojili do povstania, naša obec nielen postavila

cenu, že riskujú svoje životy.

dôstojné pomníky a pamätníky, ale v augustových

S úctou si teda pripomínajme tento významný

Gabriela Jelušová

najväčšiu, obeť svojho života.

Po oslobodení našich obcí Červenou armádou

dňoch každoročne organizuje dôstojné oslavy

sviatok a spomínajme na všetkých, ktorí v tomto

4. apríla 1945 sa časť partizánov vrátila k svojim

pamätných dní odboja. Aj týmto podujatím chceme

zápase o dnešok a zajtrajšok položili svoje životy

rodinám, časť sa pripojila k sovietskej armáde a

vzdať vďaku padlým, ale i živým účastníkom SNP

.

žiaľ, značná časť partizánov, našich spoluobčanov

a tiež pripomenúť mladším, že ich dedovia a ot-

položila to najcennejšie, svoje životy. Na ich pami-

covia si boli vedomí, že nieto slobody národa, ak

atku, ale i na počesť všetkých tých, ktorí sa aktívne

jeho príslušníci nie sú ochotní priniesť aj obetu

Stánok ako sa patrí

ktorú poskytli obci pri budovaní tohto pekného štadióna.
Koncertovanie Dychového orchestra mladých z našej
obce, ako i vystúpenie mažoretiek len umocňovali
slávnostnú atmosféru na štadióne.
Po viac ako roku rekonštrukčných prác sa naši futbalisti
a ich priaznivci dočkali. Štadión, ktorý sme vybudovali,
stál takmer 11 miliónov korún. Museli sme previesť
3200m3 zeminy, vybudovať dolný a horný oporný múr.
Ihrisko, na ktorom sme hrávali do nedávna, malo rozdiel
po odkrytí a zameraní až 2,7 m. To sú len v krátkosti
niektoré „maličkosti“, ktoré sme museli preskákať, aby
sme mali štadión taký, aký máme. Počas budovania
štadióna sme sa stretli aj s názormi, či to je potrebné.
Áno, bolo potrebné
vybudovať takýto
stánok. Patrili sme
medzi obce, ktoré
mali
najhoršie
ihrisko v širokom
okolí. Obec pekná,
rozvinutá a ihrisko
na úrovni zabudnutej dedinky. Tak
ako pán starosta
vo svojom príhovore
ďakoval
poslancom
a
všetkým, ktorí sa
pričinili o výstavbu,
aj ja touto formou
chcem poďakovať
v mene svojom,
ale aj v mene

4. august 2007 sa zapíše nezmazateľnými písmenami
do histórie Obecného futbalového klubu, ako aj do
pamäti fanúšikov, ale i všetkých občanov našej obce. V
tento deň, o 14.00 hodine na novučký trávnatý koberec
vystúpili funkcionári obce, poslanci národnej rady, obecného zastupiteľstva avedúci funkcionári podnikov a organizácií, ktoré sa podieľali na výstavbe tohto krásneho
diela.
Vo svojom príhovore starosta obce RSDr. Ján Cipov
všetkých prítomných privítal a poďakoval im za pomoc,

Rada Klubu dôchodcov
a výbor Jednoty dôchodcov našej obce

obci František Cipov. Spomenutá bola práca
zakladateľov klubu, hlavne Petra Herbríka, ktorý
bol jeho prvým predsedom. Menili sa činnosti,
ľudia odchádzali, prichádzali noví, ale ich dielo
zostalo. Aby sa uchovalo
a ďalej rozvíjalo, o to sa
snaží aj súčasný výbor
Jednoty dôchodcov Slovenska.
Kultúrny program na posedenia tradične pripravuje spevácka skupina
Dúbravanka. I teraz svojím vystúpením vzdala
hold týmto významným
výročiam
a
zároveň
prezentovala
svoju
tvorivú činnosť.
Účastníci stretnutia odchádzali z podujatia s
pocitom
príjemného
zážitku a so želaním zachovať dielo našich predkov a ďalej ho rozvíjať.
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DVOJNÁSOBNÁ SPOMIENKA
Dňa 30.júna 2007 sa posedenie dôchodcov
v hornej časti obce nieslo v znamení dvoch
významných udalostí: 645. výročia prvej písomnej zmienky o Malej Lehote a 20. výročia vzniku
Klubu dôchodcov.
Krátkou
prechádzkou
históriou
obce
boli
pripomenuté
kľúčové udalosti, ktoré
ovplyvňovali jej vývoj
a ďalšie smerovanie.
Dynamickým
rozvojom, hlavne v posledných rokoch minulého
storočia, sa malé učupené
chalúpky
prestavbou
zmenili
na
upravené
domčeky a vyrástli celé
nové ulice.
Vývojom prešiel aj Klub
dôchodcov. Veľkú zásluhu na jeho zriadení mal odbor sociálnych vecí
bývalého ONV v Prievidzi a jeho pracovníčka
Zdenka Cipovová a bývalý predseda MNV v

Vtáčnik

Separovaný zber
Chcel by som vás, vážení spoluobčania, informovať o riešení separovaného
zberu v našej obci. Okrem termínov vývozu skla a PET ﬂiaš sa menia aj podmienky vývozu a ukladania odpadu v areáli OPS. Dňom 1.septembra 2007 sa
ojazdené pneumatiky nebudú môcť dovážať na skladovanie do areálu OPS.
Ojazdené pneumatiky je povinný vám odobrať pneuservis, v ktorom si dávate
pneumatiky meniť, alebo v ktorom si pneumatiky kupujete. Ďalším druhom
odpadu, ktorý OPS odoberá a skladuje vo svojom dvore, je elektro – odpad.
Aj naďalej budete môcť bezplatne tento odpad voziť do areálu, ale pri jeho
uskladnení musí byť prítomný zamestnanec OPS, ktorý od vás elektro – odpad prevezme a vy sa musíte preukázať občianskym preukazom. Zamestnanci,
ktorí odpad od vás prevezmú, si zapíšu meno a priezvisko, číslo občianskeho
preukazu a zapíšu druh elektro – odpadu, ktorý ste priviezli.
Ďalšou zmenou je dovoz a uskladnenie ostatných druhov odpadov. Žiaľ, nie
všetci občania si uvedomujú potrebu separácie. Obec za vývoz a uskladnenie
odpadu platí nemálo ﬁnančných prostriedkov, čo si v konečnom dôsledku
odnesie samotný občan. Tým, že mnohí nerešpektujú pracovníkov OPS pri
skladovaní a preberaní odpadu, sa stáva, že vyvážame kontajnery, ktoré sú
síce naložené až po vrch, ale ich váha je minimálna. Teda prevážame vzduch.
Zamestnanci podniku od 1. septembra budú striktne dodržiavať nariadenie
vedúceho podniku o uskladnení odpadu. Neznamená to však, že sú povinní
vykladať a separovať vami prinesený odpad. Ten ste povinní vyložiť a uložiť
podľa ich pokynov. Žiadam vás, vážení spoluobčania, aby ste rešpektovali ich
upozornenia. Do kontajnerov, ktoré sú určené na jednotlivé druhy odpadu,
ako i do dvora OPS, sa nesmú voziť kamene, drevo a hlina. Drevené okná,
ktoré vymieňate za plastové, by vám mala odviesť ﬁrma, ktorá túto výmenu
realizuje. Vieme, aká je situácia a že i táto služba niečo stojí. Preto sme sa
s vedením obce rozhodli aj naďalej vám umožniť dovoz týchto drevených

Michal Beniska
Tajomník ZO SZPB Lehota pod Vtáčnikom

všetkých, ktorí sa tešia z tohto areálu, vám, pán starosta,
vám, páni poslanci
i vám, moji kolegovia a zamestnanci OPS a mnohým
občanom, ktorí prišli a pomohli. Spoločne sme vybudovali športový stánok, na ktorý môže byť pyšný každý
občan našej obce. Uvedomme si, že táto investícia nebude slúžiť jednej generácii. Budú tu reprezentovať obec
aj deti našich detí. Preto vám všetkým patrí vďaka.
Pásku slávnostne prestrihli poslanci NR SR p. Vladimír
Jánoš a Miroslav Kotian spolu so starostom obce a tým
odovzdali ihrisko do užívania Obecnému futbalovému
klubu.
Otvorenie ihriska bolo spojené so 43. ročníkom turnaja
O pohár starostu obce pri príležitosti 63. výročia SNP.
Turnaja sa zúčastnilimužstvá Sokol Bludov, Slovan Rastislavice a domáci OFK Baník.
Krátko pred slávnostným výkopom lopty na novom
ihrisku, ktorý uskutočnili starosta obce a poslanec NR
SR p. Vladimír Jánoš, odovzdal kapitánovi domáceho
mužstva Jaroslavovi Belaňovi dar, v podobe sady dresov
vo farbách obce a troch futbalový lôpt, riaditeľ spoločnosti
Eurogreen Slovakia Ing. Roman Šmajstrla. Spoločnosť
Eurogreen Slovakia zrealizovala výsev trávnika a všetky
práce spojené s budovaním trávnatej plochy.
Turnaj sa odohral. Všetci aktéri si pochvaľovali nielen
samotnú plochu. Tribúna a okolie areálu je taktiež pekne
upravené. Všetko je pripravené na novú sezónu. Nám
nezostáva nič iné, len veriť, že tak ako tí, čo stavali
štadión a odviedli dobrú robotu, tak aj naši hráči budú na
tomto ihrisku odvádzať kvalitnú hru.

Miloš Obert, vedúci OPS

okien do areálu podniku. Aj tu ale dochádza k zmene. Okná, ktoré priveziete
do podniku a sú kompletné, teda so sklenenou výplňou, ste povinní rozbiť do
pripraveného kontajnera a drevené rámy uložiť na určené miesto.
My na podniku budeme robiť všetko preto, aby ste mali kontajnery na odpad
pripravené. No nie vždy to bude možné, pretože aj odberatelia odpadu zavádzajú nové spôsoby odberu a my ich budeme musieť rešpektovať. Môže sa
stať, že pracovník podniku vám neumožní a neodoberie odpad v deň, kedy ho
priveziete. Bol by som rád, keby ste to pochopili a rešpektovali tieto okolnosti.
Budeme robiť všetko preto, aby sa takéto situácie nestávali.
Vážení spoluobčania.
Uvedomme si, že produkcia odpadu stúpa. Jeho likvidácia sa stáva celosvetovým problémom a z roka na rok budú prísnejšie pravidlá na zber, ako i na
likvidáciu. V našej obci, ako jednej z mála, sa snažíme držať cenu zberu odpadu na čo najnižšej hranici. Aby sa nám to darilo, je potrebné čo najviac odpadu separovať a rozumne s týmto odpadom aj nakladať. Verím, že pochopíte
povinnosti obce a obecného podniku pri nakladaní s odpadom a príslušné
nariadenia a usmernenia pracovníkov podniku budete rešpektovať. Dúfam,
že spoločnými silami sa nám podarí udržať poriadok v obci, v okolí našich
domovov a za rozumnú cenu. Robme tak, aby sme neplatili za odpad viac,
ako musíme.
Termíny zberu skla a PET ﬂiaš
Sklo
PET fľaše

20.8.
21.8.

17.9.
18.9.

22.10. 19.11. 17.12.
23.10 20.11. 18.12.
Miloš Obert , vedúci OPS
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645. výročie prvej písomnej zmienky o Malej Lehote
Toho roku si pripomíname 645. výročie prvej písomnej zmienky o Malej Lehote – v súčasnosti hornej časti obce Lehota pod Vtáčnikom. Zalistujme preto
v histórii a pripomeňme si niektoré významnejšie medzníky. Vráťme sa do čias
dávno minulých, k osídľovaniu územia hornej Nitry.
Už pred rokom 1350 bol postavený hrad Sivý Kameň, ako hrad kráľovský.
V rámci osídľovania vznikali nové osady, poddanské dediny, patriace tomuto
hradu. Tak vznikla aj Malá a Veľká Lehota. V listinách sa prvýkrát spomína
Malá Lehota v roku 1362. Veľká Lehota je písomne doložená až v roku 1388,
teda o 26 rokov neskôr. Obe osady prešli za obdobie od svojho vzniku strastiplným vývojom. Mnohé zmeny v názvoch vychádzali z dejinných osudov. A
tak od roku 1362 až po rok 1960 sa stretávame s rôznymi pomenovaniami
Malej Lehoty, ako Sceperdoelehotaya, Štefanova Lehota, Istvan Lehota, Paplehota, Kis-Paplehota, Malá Kňazova Lehota, Malá Lehotta, Malá Lehôta a
od roku 1927 až do roku 1960 Malá Lehota.
V tej dobe hlavným zdrojom obživy obyvateľstva bolo poľnohospodárstvo.
Toto potvrdzuje aj symbol obce, pečatidlo z 1. polovice 18. storočia, kde v
dolnej časti ovalného poľa je vyryté čerieslo a lemeš a v hornej polovici písmena KI. Súčasný erb obce Lehota pod Vtáčnikom, ktorý vznikol v roku 1994,
vychádza z historickej symboliky oboch Lehôt. Hornú polovicu tvoria atribúty
Veľkej a dolnú polovicu atribúty Malej Lehoty.
Z hľadiska cirkevnej administratívy patrila obec pod farskú správu v
Novákoch. V roku 1676 bola na fare zavedená matrika a tak môžeme sledovať
aj populačný vývoj obce. Na ilustráciu z prvého celokrajinného sčítania ľudu
v roku 1785 – 7 sa dozvedáme, že v Malej Lehote bolo 36 domov, v ktorých
bývalo 47 rodín, s celkovým počtom 261 obyvateľov.
V roku 1805, po zriadení farnosti v Podhradí, bola Malá Lehota ako ﬁlialka
pričlenená k nej. Na bohoslužby slúžila kaplnka sv. Vendelína postavená v
roku 1850. Malolehoťania zostali v podhradskej farnosti aj po zlúčení obcí až
až do roku 1996.

Tradície neutíchajú
Musím uznať , že tradície v našej obci si udržiavame s
veľkým nadšením a hádam aj s úctou. Svedčia o tom aj
fotograﬁe, uvedené pod článkom. Stále s väčšou vervou
a odhodlaním sa občania obce aktívne podieľajú na budovaní a rozširovaní kvalít nášho blízkeho okolia. A vždy
viac a viac ma udivuje kreativita vo vyhľadávaní nových
lokalít a našej schopnosti expandovať do okolia. Skvelé
fotky vytvorené členmi Komisie životného prostredia
vám už iste napovedali o čom hovorím a úvodná chvála
je viac než ironická. Pri pohľade na vyše než päťdesiat
fotograﬁí ma napadá myšlienka, kedy sa toto všetko dá
stihnúť. Je to skutočne činnosť len určitej skupiny ľudí
alebo prispieva každý svojou troškou do mlyna? ( v tomto prípade do kopy smetí?). Ako možnosť ospravedlnenia, výhovorky, či zachovania si klamnej nádeje a viery v
ľudí z Lehoty si kladiem otázku o možnosti príspevku do
kopy smetí zo stránky obyvateľov susedných obcí...? Aj
keď pri úvahe teperenia sa so smeťami napr. z Kamenca,
Oslian, Cígľa (uvedené obce uvádzam ako príklad, nie
ako konkrétne činné), ma moja viera v mojich lehotských
krajanov opúšťa ako mince z deravého vrecka.
Kde hľadať vinníka? Podať trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa? Žiadať majiteľov pozemkov,
aby si podľa zákona plnili svoju povinnosť, udržiavali
pozemky čisté a vzniknuté smetiská odstránili? Alebo
zistiť na obecnom úrade v koho správe respektíve
užívaní sa postihnuté pozemky nachádzajú a žiadať
nápravu od užívateľa? Ak by aj nápravu vykonal, ako ju
vykoná? Presunie smeti len ďalej alebo využije možnosť
odstrániť ich ponúkanou prístupnou cestou?
Podľa zákona č.223/2001 Z.z. je každý povinný nakladať
s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom. Zakazuje sa ponechať odpad na inom mieste
ako na mieste na to určenom. Ak vlastník, správca alebo
nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti
bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v
ktorých sa nehnuteľnosť nachádza. OÚ na základe oznámenia alebo z vlastného podnetu požiada Policajný zbor
o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na
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V závere 19. storočia nastal v oblasti Vtáčnika výrub lesov a na prepravu dreva
cez chotár Malej Lehoty bola vybudovaná úzkokoľajná dráha, ktorá viedla
cez Veľkú Lehotu do Novák. Práca s drevom dala zamestnanie početným
drevorubačom. Ťažba trvala až do roku 1922. Podstatná časť obyvateľstva sa
ale naďalej venovala poľnohospodárstvu a pastierstvu.
V roku 1914 vypukla 1. svetová vojna a muselo narukovať mnoho mužov.
Keď sa vojna skončila, veľa rodín ostalo bez otcov alebo synov. Koniec vojny priniesol rozpad Rakúsko-Uhorska a vznikla 1. ČSR. Ľudia si od novej
republiky veľa sľubovali, no k zmenám dochádzalo pomaly. Malé políčka
neuživili obyvateľov a tak sa mnohí malolehoťania vysťahovali do Juhoslávie,
Maďarska, Rakúska, Francúzska, či Ameriky. Mnohí odchádzali na sezónne
poľnohospodárske práce do Čiech. Neveľká časť našla prácu v kameňolomoch
a v Handlovských uhoľných baniach.
V roku 1939 Nemecko rozpútalo 2. svetovú vojnu a aj v Malej Lehote vzniká
protifašistický odboj. Obyvatelia obce pomáhali partizánom v horách. Zato
sa Nemci vŕšili na miestnych obyvateľoch. Utrpeniu urobil koniec príchod
Červenej armády 4. apríla 1945.
Koniec 2. svetovej vojny priniesol výrazné zmeny. Dochádza k hospodárskemu rozvoju štátu i obce. Veľké množstvo pracovných príležitostí poskytovali
Novácke uhoľné bane, Novácke chemické závody a Elektrárne Zemianske
Kostoľany.
V roku 1947 začal do obce premávať prvý autobus. V roku 1950 bola obec
pripojená na elektrickú sieť a zavádza sa do obce telefón. V roku 1951 bolo
dobudované banícke sídlisko.
Najväčšia novodobá zmena nastala v roku 1960, kedy došlo k zlúčeniu Malej a
Veľkej Lehoty. Tu sa končí historická kapitola Malej Lehoty a začínajú sa písať
dejiny novej obce, obce Lehota pod Vtáčnikom, ktorá sa odvtedy rozrástla do
krásy a dnes je šťastným domovom oboch zlúčených obcí.

nehnuteľnosti. Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť
zhodnotenie a zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.
Ak sa nezistí zodpovedná osoba za umiestnenie odpadu
na nehnuteľnosti okresný úrad začne konanie na zistenie,

Žoﬁa Sáričková, kronikárka obce
Na strmých skalnatých bralách, v studených žľaboch
je pozoruhodný výskyt tisu obyčajného ( Taxus baccata), na strmých stenách rastú skupiny borovice lesnej
(Pinus sylvestris), ktorej výskyt tu môžeme pokladať
za reliktný. Na južných svahoch sa zachovali pôvodné
dubovo-bukové lesy pralesovitého charakteru so
100-200 ročnými jedincami. V bylinnom podraste
môžeme nájsť niektoré chránené a ohrozené druhy
rastlín, napr. Epipactis helleborine.

Národná prírodná rezervácia Vyšehrad
či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je
pôvodcom odpadu a či mal z tohto uloženia majetkový
prospech.
Otázka tvorby divokých skládok tu vždy bola a pri
ľudskej povahe aj vždy bude. Vykúka spoza pekne vysadených kríčkov v obci, vyčačkaných záhrad a vynoveného ihriska, dobiedza a považuje svoju existenciu
za samozrejmú. Vôbec sa po toľkých rokoch necíti ako
niečí tŕň v päte, veď si už na nás zvykla a my sme si
zvykli na ňu.

Bc.Katarína Priehodová, KŽP

Chránené územia a časti prírody
okresu Prievidza, druhá časť
Národná prírodná rezervácia Veľká skala
Územie, vyhlásené za NPR v roku 1984, s rozlohou
59,20 ha. Dôvodom ochrany sú andezitové bralá, veže
a kancle, svahy pokryté skalnými moriami, prirodzená
bučina.
Územie sa nachádza južne od obce Kamenec pod
Vtáčnikom, v pohorí Vtáčnika, v podcelku Vysoký
Vtáčnik. Scenériu skalných brál, týčiacich sa nad
Bystričianskou dolinou
kaňonovitého charakteru
môžeme vidieť na ľavom brehu potoka Bystrica, v nadmorskej výške 500-820 m.n.m. Sopečnou činnosťou
vznikli lávové prúdy, ktoré následkom eróznej činnosti
boli rozmodelované na viaceré vežovité útvary, skalné
steny, pod ktorými sa ich rozpadom vytvorili sute s
charakterom kamenných morí.

Územie, vyhlásené za NPR v roku 1974 a upresnené v
roku 1984. Nachádza sa v katastroch obcí Jasenovo a
Nitrianske Pravno časť Vyšehradné a Solka. Celková
rozloha je 46,65 ha z toho v okrese Prievidza 28,36
ha. Je to vyvýšené hradisko (829 m.n.m.), rozčlenené
sústavou valov na 4 samostatné časti. Vstup na
hradisko je zo severnej strany, na južnej a východnej
strane je ohraničené strmými svahmi. Je to výrazný
bralnatý vrchol v pohorí Žiar. Z vrcholu sú výhľady
na Turčiansku a Hornonitriansku kotlinu, Žiar, Veľkú
Fatru a Malú Fatru. Nachádza sa tu hrebeňový náučný
chodník. Dôvodom ochrany je ochrana charakteristického a dominantného vrcholu v pohorí Žiar s
významným archeologickým náleziskom (hradisko)
v prostredí zvyškov prirodzených lesných porastov,
najmä bučín. Vyskytuje sa tu skalná vápnomilná
vegetácia. Významná archeologická lokalita, najstaršie
osídlenie
patrí
do mladšej doby
bronzovej a staršej
doby
železnej,
kedy tu bolo
mohutné hradisko, v mladšej
dobe
železnej
prestavané. Osídlenie z čias
Veľkej Moravy, kedy sa stáva centrom slovanského
obyvateľstva, žijúceho na hornom Ponitrí a v Turci. V
rannom stredoveku slovanské hradisko prebudované
na drevený hrad s mohutným opevnením, v 13. stor.
patril rodu Diviackych. Posledné doklady pochádzajú z
15. stor., kedy bol hrad zničený bratríckymi vojskami.

Bc. Katarína Priehodová
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KONIEC PRÁZDNIN

Naša milá škola
z diaľky na mňa volá.
Cez prázdniny smutná, pustá,
nechodí tam detí spústa
a keď sa školský rok vráti,
vrátia sa tam dobrí kamaráti.
Cez školský rok nech sa darí,
veď aj mamka nám to vraví.
Budeme sa hrať, aj smiať,
ale školu vážne brať.
Kristína Juríková,4.B

„ Mám básničku na jazýčku“
25.júla 2007 sa uskutočnila v knižnici recitačná
súťaž pod názvom „Mám básničku na jazýčku“.
Do súťaže sa zapojilo 22 detí, z toho tri svojou
vlastnou tvorbou. Deti ukázali, aké talenty v
nich sú. Na prvom mieste sa umiestnila Karolína
Bohušová, ktorá si pripravila tri básne, na druhom
mieste Kristína Gašparovičová a tretie miesto
obsadili dve dievčatá Mária Gašparovičová
a Mária Lajtmanová, ktoré predviedli svojím
kamarátom aj hru na keyboarde a spev zároveň
v spolupráci s Barborou Čikovou, Monikou
Mokrou, Kristínou Gašparovičovou a Natáliou
Lajtmanovou. Vďaka obecnému úradu bolo pre
deti pripravené aj občerstvenie a pekné odmeny.
Na záver sme si všetci zaspievali pieseň „Keď si
šťastný...“ a urobili sme si zopár fotograﬁí na
pamiatku. Veď pekné chvíle si treba zachovať v
spomienke. A myslím, že toto popoludnie bolo pre
deti naozaj pekným. Veď, ako sa hovorí: „ Život
je jednosmerná premávka, ani minútu nevrátiš
späť.“
Vlasta Šnircová, knihovníčka
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Moje zážitky z dovolenky
Pred mesiacom sa skončil školský rok a ja som sa nevedel dočkať chvíle, kedy pôjdeme na nejakú dovolenku. Každý večer sa môj mladší brat vypytoval rodičov, koľko nocí sa ešte musí vyspať do dovolenky.
Ale – dočkali sme sa. Prišiel veľký deň D – ujo Peťo nás odviezol na letisko do Bratislavy a za pár hodín
sme sa kúpali v mori. Lietadlom som letel prvýkrát, tak som mal aj strach. Ale keď som z oblohy pozeral
na Dunaj, hory, mestá a more, tak som naň aj zabudol. Ujo kapitán nám povedal, že letíme vo výške 10
300 m nad morom a že budeme pristávať na druhej najkratšej pristávacej dráhe na svete.
Na ostrove bolo pekne. Kúpali sme sa v mori, šoféroval som motorový čln, s ocinom sme chodili na
mólo chytať rybky a morských ježkov. Boli tam pekné farebné rybky a videli sme aj krásnu červenú
hviezdicu. Na pláži sme hrávali futbal a basketbal, alebo stavali z piesku hrady. Našiel som si aj nových
kamarátov.
Všetko bolo fjan, ale po pár dňoch mi už začali chýbať moji kamaráti z dediny, bratranec Peťo, starký a
starká a starý pionier, ktorého sme stále rozoberali a opravovali.
Mamina? Tá by tam zostala ešte aj doteraz – nemusela variť, prať a upratovať! Ale ja aj s mojím bráškom
Aďkom sme počítali, koľko nocí sa ešte vyspíme a pôjdeme domov. Hurá! No a pri posledných raňajkách
dal Aďko mamine jednu radu : „Mami, keď budeš na budúci rok objednávať dovolenku, tak ju, prosím
Ťa, objednaj na jeden deň!“
Adam Fábera, III.A

Prázdninová diskotéka
28. júla 2007 sa konala v disko klube Shark prázdninová diskotéka, ktorú pre deti pripravila Komisia
detí a mládeže pri OcZ v spolupráci s obecným
úradom. Na úvod privítala deti zástupkyňa starostu obce Mgr. Gabriela Klátiková a odštartovala
prvé tanečné kolo. Neskôr jej štafetu prevzala Mgr.
Alena Cipovová, ktorá sa starala o
priebeh diskotéky. Zo začiatku sa
zdalo, že deti z našej obce sú na
dovolenkách alebo na oslave v
susednej dedine Podhradie. Ale v
priebehu hodiny bolo na parkete
okolo 50 detí a k záveru diskotéky
už tancovalo vyše sto, nielen detí,
ale aj rodičov. O dobrú atmosféru
sa postarali svojím tanečným vystúpením aj chlapci Dušan Ďureje a
Filip Herbrík zo skupiny Crazy Horses. Tento krát
si pozvali aj hosťa Matúša Líšku zo skupiny Break
Fans, ktorý patrí k prvým zakladateľom break dancu v Prievidzi. V súčasnosti patrí skupina Break
Fans k jedným z najlepších na Slovensku. Deti sa
mali na čo pozerať, a nielen to. Jakub Vida tiež
ukázal, čo je v ňom a predviedol pekný tanečný

HODOVÝ JARMOK
V sobotu 7.júla Námestie SNP a jeho blízke okolie bolo vyhradené štvrtému
ročníku Hodového jarmoku ľudovo-umeleckých výrobkov. Okrem domácich
výrobcov – Jána Barčina s manželkou, Vincenta Turčana, Dušana Belaňa,
Antona Turčana, Antona Hájovského a Milana Sušienku, ktorí ponúkli na
predaj hlavne výrobky z dreva a prútia, tohoročný jarmok obohatila i početná
skupina výrobcov ľudovo-umeleckých výrobkov z blízkeho i vzdialenejšieho
okolia.
Sprievodným podujatím jarmoku už tradične býva aj nesúťažná prehliadka
Môj najobľúbenejší hodový koláč-zákusok, do ktorej sa zapojilo 14 žien so
43 druhmi chutných zákuskov i koláčov. Hodové dobroty priniesli : Katarína

výkon. O chvíľu sa k nemu pridali všetci chlapci
na diskotéke. Pánovi Jánovi Vidovi patrí srdečná
vďaka za poskytnutie priestorov v Sharku, ako
aj darčekových predmetov a samozrejme veľké
poďakovanie patrí aj Dj p. Pánisovi, ktorý nás doprevádzal celý čas so super hudbou. Poďakovanie
patrí aj dozornému výboru COOP Jednota za sladkosti, ktoré sme rozdali deťom za super tanečné
výkony.
Pre deti bolo pripravené množstvo
súťaží, napr. balónový tanec, ktorý
pre veľkú obľubu pokračoval až v
štyroch kolách: Víťazi získali peknú
odmenu - detské šampanské. Ďalej
bolo súťažné kolo o najlepšie tancujúceho rodiča, kde bol ocenený p.
Hepner. A nechýbal ani hod loptičkou
do rozprávkových krabičiek. Všetky
deti získali nielen sladkosti, darčeky,
ale aj super prázdninové popoludnie, kde sa mohli
vytancovať do sýtosti. Veď v súčasnosti vládne
deťom počítač a ten im veľa pohybu nedá. Skúste
nabudúce prísť aj vy, ktorí ste tam neboli a urobte
niečo nielen pre deti, ale aj pre seba. Veď, ako sa
hovorí: „Prekážky sú v nás!“
Vlasta Šnircová

Cipovová, Mgr.Elza Gašparovičová, Janka Gregorová, Ľubica Volkovová,
Zita Radosová, Jarmila Faklová, Anna Babicová, Bernardína Ďurinová,
Ľudmila Donovalová, Mária Kováčiková, Darina Čamajová, Genovéva
Šimková, Ružena Ďurinová a Monika Vidová.
Počas jarmoku sa súťažilo i o najchutnejšie uvarené jedlo – „melence.“ Sedem šikovných gazdiniek uvarilo veľmi chutné melence (6 so zápražkou, jedna s bryndzou), o ochutnávku ktorých bol nevšedný záujem. O najchutnejších
melencoch rozhodlo viac ako 100 návštevníkov jarmoku. Niektorí z nich jedli melence po prvýkrát a neverili vlastným chuťovým bunkám, že také jednoduché jedlo môže tak výborne chutiť. Napokon, po vyprázdnení všetkých
hrncov, organizátori sčítali hlasovacie lístky a ... až tri súťažiace s číslami 1,
6, 7 – Oľga Chalmovská, Anna Hagarová a Genovéva Šimková – získali po
21 vašich hlasov. Aj tento rovnaký počet hlasov je dôkazom toho, že nielen
tieto tri, ale všetky kuchárky uvarili naozaj chutné melence, pretože rozdiely
v hlasovaní boli minimálne. Ďalšími súťažiacimi boli : Jozefína Barčinová,
Ružena Ďurinová, Zita Radosová a Anna Babicová.
Za ochotu prispieť do prehliadky zákuskov, koláčov a súťaže vo varení melencov boli všetky účastníčky ocenené.
O dobrú jarmočnú náladu sa postarali členovia dychového orchestra mladých
pod vedením Mariána Chlpeka, stravovací a pitný režim účastníkov jarmoku
hravo zvládol podnikateľ Peter Kollár. Hodovú atmosféru dotvorili zábavné
atrakcie – kolotoče a prezentácia ﬁrmy KIA s novými osobnými automobilmi.
Štvrtý ročník Hodového jarmoku ľudovo-umeleckých výrobkov so svojimi
sprievodnými podujatiami je za nami. Mnohí z vás si z neho odniesli malý
darček – medovníkové srdiečko. Pred nami je piaty ročník. Obohatíte ho svojom účasťou aj Vy?
Genovéva Šimková

