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ŠPORT
Hádzanárska mlaď v majstrovstvách regiónu
Ani posledné kolo súťažného ročníka neovplyvnilo umiestnenie našich mladých mužstiev.
Všetky tri mužstvá - mladšie a staršie žiačky, ale aj starší žiaci sa zhodne umiestnili na 5. priečke v súťažiach Trenčianskeho
a Žilinského kraja. Po krátkej prestávke ich čakajú turnaje na domácej pôde proti najlepším mužstvám Slovenska. Bude to v
rámci osláv 50. výročia vzniku hádzanej v našej obci.

SPOMIENKY

Obecné oslavy MDD

Akoby to bolo včera!
Sivý Kameň pozná zhora
miesto, kde stál môj rodný dom
a ja som šťastná bola v ňom.

Je na škodu všetkých našich detí, že organizátori troch podujatí k MDD v našej
obci (dokonca dve sa konali v ten istý deň
a hodinu) nespojili organizačné schopnosti, snahu čosi vymyslieť a vynaloženú
námahu a nezorganizovali jedno originálne podujatie.

Domček to bol skromný, malý,
v takom nebývali králi,
zato šťastie, vedno s nami,
sedávalo na priedomí.

II. Hádzanárska liga mužov
Posledný zápas mužov na domácom ihrisku sa uskutočnil koncom mája. Naši hráči si rozdelili
body s družstvom Piešťan, ktoré skončilo na 2. mieste. My, ako nováčik, sme obstáli veľmi dobre, keď sme z 12 účastníkov
obsadili 7 miesto.

50. rokov hádzanej
Hádzanársky výbor si dovoľuje informovať širokú športovú verejnosť o podujatiach, ktoré sa uskutočnia v rámci osláv 50.
výročia hádzanárskeho oddielu v Lehote pod Vtáčnikom.
Rozpis osláv:
16- 17. 6. 2007
Turnaj žiačok.Medzi stretnutiami generačný turnaj bývalých hráčok
24. 6. 2007
14,00 hod. muži Lehota - ligový výber Slovenska

Tam som detstvo prežívala,
húsky do potoka hnala
a mamka mi do vrkoča
priplietla kus svojho srdca.
Môj rodný dom už nestojí,
ni lavička na priedomí.
Spomienky na šťastné chvíle
ostávajú stále živé.
Žoﬁa Sáričková

AKO SOM OSLÁVIL MDD

22. 7. 2007
9,00 hod. turnaj žiakov
4. 8. 2007
10. ročník turnaja starých pánov a dám o pohár starostu obce. Po vyhodnotení turnaja spoločenská zábava na ihrisku.
11. 8. 2007
9,00 hod. Stretnutie družobných miest Lehota pod Vtáčnikom - Jakšič, Hradec Králové.
13,30 hod. Lehota pod Vtáčnikom „A“- extraligové mužstvo SR.
16,00 hod. Prijatie hostí Slovenského zväzu hádzanej na obecnom úrade.
17,30 hod. Slávnostná akadémia v základnej škole odovzdávanie ocenení navrhnutým členom
20,00 hod. Spoločenská zábava

Pozývame Vás ...
na oslavy Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia 11.augusta 2007 v prírodnom
amﬁteátri na Sekaninách.
V kultúrnom programe sa predstaví hudobná skupina KOCHANSKI (bývalá skupina Lojzo)
humorné slovo – Ivan Tuli Vojtek.
Vydáva © obec Lehota pod Vtáčnikom. Adresa obce: Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; E-mail: vtacnik@zmail.sk; Internetová
stránka: www.lehotapodvtacnikom.sk; Predseda redakčnej rady: Michal Beniska; Zástupca predsedu: Žofia Sáričková. Uzávierka budúceho čísla:
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Medzinárodný deň detí som si tento
rok pripomenul aj so svojimi kamarátmi, výletom do našej hory. Páni
požiarnici z hornej časti obce nám
pripravili rôzne súťaže. Súťažili sme
v streľbe na terč, v hode granátom,
v skákaní vo vreci, v rozhadzovaní
hasičských hadíc a v behu vo veľkých
gumených čižmách. Aj keď boli medzi
nami deťmi niektorí lepší, niektorí
horší, každému sa ušla sladká odmena. A aby sme neumreli od hladu,
mali sme pripravené špekačky, chlebík a začala sa opekačka. Potom sme
si urobili krátky výlet horou. Z Krivej
skaly bol pekný výhľad na šíre okolie. Z chaty sme sa do dediny doviezli
na starej vetrieske. Pre mňa to bol
pekne strávený deň, plný zábavy a
smiechu.

Adam Fábera, 3.A.

Pre mladšie a staršie deti boli pripravené
zaujímavé súťaže v 9 kráľovstvách
– hádankovom, hasičskom, rybárskom,
nožnicovom, papierovom, loptičkovom,
pečiatkovom, tehličkovom a vodnom.
Bohatá nádielka sladkostí pre deti bola
zakúpená najmä z rozpočtu obce, prispeli i OO ĽS HZDS, DV COOP Jednoty a
organizačne ZO KSS.

Za účasti viac ako sto detí rôznych vekových kategórií a organizátorov – členov
Komisie kultúry, školstva a vzdelávania
a Komisie detí a mládeže pri Obecnom
zastupiteľstve v našej obci uskutočnili sa
2.júna v areáli základnej školy obecné oslavy MDD.

Dospelí, nehrajme sa každý na „svojom piesočku“ a na budúci rok dokážme
spoločne zorganizovať jedno zaujímavé
a originálne podujatie pre všetky deti z
obce.
Genovéva Šimková

DETI DÔCHODCOM, DÔCHODCOVIA DEŤOM
Spolupráca medzi klubmi dôchodcov a materskými školami v našej obci je už dlhodobá. A nie
hociaká. Staré mamy a starí otcovia majú blízky
vzťah k vnúčatám a tak je tomu aj na klubovej
úrovni. Akú to má podobu? Takmer každé stretnutie dôchodcov v kluboch spestria škôlkári
kultúrnym programom, ktorý s nimi pripravia
ich panie učiteľky. Ich vystúpenia vyčaria úsmev
na tváre dôchodcov, ale neraz sa po ich tvárach
skotúľa slžička dojatia. A na oplátku, dôchodcovia
chcú urobiť radosť detičkám. Nezabudnuteľné sú
fašiangové stretnutia. Dôchodcovia prídu do MŠ,
nasmažia šišky a spolu s deťmi oprášia ľudové
fašiangové zvyky. Tak tomu bolo i tohto roku. V
obci sa nefašiangovalo, ale v MŠ a kluboch dôchodcov áno. A aké pochovávanie basy vystrojili!
Nuž,veru, ide im to spolu jedna radosť!
No a na Medzinárodný deň detí sa tešia rovnako
deti i dôchodcovia. Park Jána Duckého pri klube
dôchodcov v hornej časti bol tohto roku ideálnym
miestom na realizáciu „ Cesty rozprávkovým
lesom “. Na stanovištiach piatich rozprávok: O
troch medveďoch, O rukavičke, Dva motýle,
Ako išlo vajce na vandrovku a Truhlica plná
rozprávok, deti II. MŠ s
veľkým zápalom plnili
rôzne zaujímave ulohy.
Aktivita detí bola obdivuhodná. Šieste bolo
Stanovište zábavy. Tu
sa deti hrali, spievali,
tancovali. Tu ich čakala
i hostina, ktorú pre nich
dôchodcovia pripravili.

A ako tomu bolo v Klube dôchodcov v dolnej
časti? Nuž tu deti I. MŠ vítal Janko Pípora – bábka, ktorú viedol predseda klubu Ľudovít Mujkoš.
No a vtedy k nim zavítala ďalšia návšteva – redaktorka z Rádia Regina, ktorej sa podujatie veľmi
páčilo a čo–to si aj nahrala. Deti a dôchodcovia
si zaspievali, porozprávali vtipy a hádanky. Deti
zaujalo aj rozprávanie dôchodcov o tom, aké bolo
ich detstvo a rozprávka O perníkovej chalúpke v
podaní p.Cilky Zaťkovej. Potom deti naučili dôchodcov tancovať charleston a zahrali si s nimi
volejbal s nafukovacími balónikmi. Pohostenie,
ktoré im dôchodcovia pripravili, im veľmi chutilo. Z oboch klubov dôchodcov deti odchádzali
spokojné a šťastné. Prežili zaujímavý a pestrý
sviatočný deň.

Nuž a dôchodcovia sa tak trochu vrátili do svojich
detských rokov.
Nech sa tejto peknej spolupráci najmladšej
a najstaršej generácie našich občanov darí aj
naďalej!
Žoﬁa Sáričková

3/2007

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Aký je krásny úsmev matky, čo dieťa v plienky
zabalila,
aký je ľahký, aký sladký, aká je v ňom materinská
sila.
Je nežný ako vôňa kvetov a bystrý ako horská
riava, keď pozdraví ju dieťa
prvou vetou, v úsmeve tom slza poihráva.
Vítame medzi nami :
Manželom Ľudmile a Jánovi Dudášovcom sa narodila
dcéra Veronika
Manželom Zuzana a Ľudovítovi Fábryovcom sa
narodila dcéra Kristína
Miroslave Dudášovej a Miroslavovi Semančíkovi sa
narodil syn Martin
Manželom Zuzane a Jozefovi Šnircovcom sa narodil
syn Jakub

29.MÁJA 2007 SA KONALO
4. VEREJNÉ ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V máji sa stretli poslanci obecného zastupiteľstva
v našej obci na svojom 4. verejnom zasadnutí.
Schválili štatút obce, ktorý upravuje v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov
obce, základné zásady hospodárenia a ﬁnancovania,
nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť
obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov
obecnej samosprávy, vzťahy obce, symboly obce,
udeľovanie čestného občianstva, udeľovanie ceny
obce, ceny starostu a odmeny. Ďalší materiál, ktorý
poslanci schválili, bol rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva. Tento poriadok upravuje pravidlá,
podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania
obecného zastupiteľstva, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a
ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a
zabezpečovania úloh obecnej samosprávy. Tretím
dokumentom, ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo,
bol rokovací poriadok obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva. Aj tento upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania rady
a komisií obecného zastupiteľstva, ich uznášania a
prijímania uznesení, spôsob kontroly ich plnenia a
zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.
Poslanci ďalej schválili:
•
na základe požiadavky ŠFRB úpravu
rozpočtu obce v príjmovej časti, a to - prijatý dlhodobý úver na výstavbu 11 b.j. sa z pôvodne schváleného
objemu 7 mil. Sk upravil na 11 100 tis. Sk.
•
Pridelenie 2-izbových bytov v rozostavanej 25 b.j. – Bytový dom Lehota pod Vtáčnikom
pre p. Andreu Pastierikovú z Lehoty pod Vtáčnikom,
Janu Kučerovú z Prievidze a Martina Kvobela z
Prievidze.
•
Výpoveď z nájmu nebytových priestorov
v ZO 5000 p. Martinovi Pastierikovi, z Lehoty pod
Vtáčnikom, ktorý má v prenájme priestory a využíva
ich na internetovú kaviareň.
•
Skončenie nájmu medzi obcou Lehota
pod Vtáčnikom a spoločnosťou Sachiel, spol. s r.o.
– Ľubica Krausková z Cígľa, ktorá mala v prenájme
priestory po pani Stupkovej – Bar u Eleny. Nájomná
zmluva bola podpísaná, ale pani Krausková priestory
neprevzala.
•
Finančný príspevok 2 000,- Sk pre
občianske združenie Eko-Oko Lehota pod
Vtáčnikom.

Vtáčnik
Manželom Darine a Jánovi Šnircovcom sa narodil syn
Ján
Manželom Magdaléne a Jánovi Madžovcom sa
narodila dcéra Anna
Rodičom úprimne blahoželáme !
Našim jubilantom želáme :
„ Žite medzi nami ešte veľa, veľa liet,
obklopení láskou svojich blízkych, detí, vnúčeniec.“
92 rokov oslávila : Margita Maulíková
60 rokov oslávili : Jozefína Jančeková, Štefánia Kurtanská, Daniel Barborík, Jozef Šesták, Ján Kurbel, Ján
Ťapušík, Terézia Teličáková, Viliam Ďurina
65 rokov oslávili : Mária Ďurinová, Ľudovít
Gašparovič
70 rokov oslávili : Oľga Benisková, Emília Pastieriková, Mária Moravčíková, Viliam Danák, Ján Mičko,
Emília Baková
75 rokov oslávili : Anna Šestáková, Anna Hurtišová

Vážení spoluobčania.
Vstupom do nového roku 2007 sme pristúpili k
postupnej príprave a realizácii významných rozvojových smerovaní našej obce vo volebnom období 2006 – 2010, s jasnými cieľmi do ďalšieho
obdobia.
Byť úspešný i v týchto rokoch nie je závislé len
od starostu obce či poslancov OcZ a pracovníkov
obce – obecného úradu, ale i od neustále sa prehlbujúcej spolupráce so svojimi spoluobčanmi,
ich objektívneho posudzovania a predkladania
návrhov smerujúcich k podpore našich snažení, s
poukázaním na rezervy i návrhy k realizácii, ktoré
vychádzajú z Vašich predstáv o budúcnosti našej
Lehoty pod Vtáčnikom.
Predvolebné zhromaždenia v závere roku 2006
vyústili k oboznamovaniu vás o hlavných (nosných) úlohách, ktoré by mali prispieť k spokojnosti žitia vo svojej obci.
Úspešné a hlavné rozvojové smerovanie bude
možné dosiahnuť len cez štrukturálne fondy EÚ
v programovacom období EÚ na r. 2007 – 2013.
K tomu je potrebné vypracovávať a k vyhláseným
termínom predkladať komplexné žiadosti s úplnou
projektovou dokumentáciou na rozhodujúce
stavby v obci, ktoré budú môcť byť predkladané
len za obec, ktorá má vypracovaný dokument pod
•
Odmenu starostovi obce za obdobie
12/2006 – 5/2007, vo výške 50 % zo základného
platu.
Poslanci vzali na vedomie informácie starostu obce
o záverečných prácach na rekonštrukcii futbalového
ihriska, o zadaní práce spoločnosti Premier Consulting s.r.o Komárno, ktorá bude vypracovávať Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre našu obec.
Tento plán bude nahrádzať doposiaľ schvaľovaný dokument „Koncepcia rozvoja obce“ a bude potrebný
pri predkladaní žiadostí na čerpanie ﬁnančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Vzali na vedomie
aj list p. Róbert Šnirca z Lehoty pod Vtáčnikom o
zrušenie prideleného nájomného bytu v 25 b.j.
Poslanci sa venovali rôznym žiadostiam. Na základe
žiadosti pani Evy Matouškovej z Novák súhlasili s
prenájmom ﬁtnessentra v ZO 5000 menovanej, od 1.
júna 2007 do 31. 5. 2017.
Súhlasili so skončením nájmu nebytových priestorov
v ZO 5000 v Lehote pod Vtáčnikom – Fluid Tech,
spol. s r.o., dohodou k 30.4.2007. Tiež súhlasili s
úpravou reštaurácie Kamenopol Jozef Polkoráb s
tým, že si menovaný vykoná uvedené úpravy na
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Jubilantom úprimne blahoželáme !
Máme radi život, málokto z neho odchádza
dobrovoľne. Dobre však vieme, že smrť nikoho
neobíde. Neúprosnou pravdou je, že ten kto sa
narodil, musí zomrieť. Nad smrťou sa nedá zvíťaziť.
Zvíťazíme len tak, že si našich blízkych, zomretých
zapíšeme hlboko do našich spomienok a budeme na
nich spomínať s úctou a vďakou.
Rozlúčili sme sa : Mária Dudášová /43 r./, Anna
Ľuptáková /81 r./, Margita Kopčanová /51 r./, Jozef
Hurtiš /68 r./, Jozef Kurbel /60 r./, Magdaléna
Šopoňová /84 r./, Helena Hagarová /75 r./, Terézia
Hurtišová /54 r./
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Z TVORBY NAŠICH DETÍ
KVETY MAMIČKE

LETO

PRÁZDNINY

Na jar kvitnú pestré kvety,
radujú sa z toho deti,
že ich môžu natrhať
a mamičke darovať.

Dnes k nám prišlo leto,
tešíme sa preto.
Budeme sa hrať,
veselo sa smiať.

Deti, veľká novina,
už sa leto začína!
Prídu veľké prázdniny,
kúpime si zmrzliny.

Tamara Turčanová 3.A

Matej Hagara 3.A

Večer nejdem skoro spať
budeme si opekať.
Na ďalší deň slnko svieti,
pôjdeme sa kúpať,deti.

Prišlo leto voňavé,
už sa všetci tešíme.
Prázdniny mať budeme,
všetci sa radujeme.

spracované : 11.júna 2007
Helena Kurnasová, matrikárka

názvom PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A
SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE (doterajšia
– v každom volebnom období v OcZ schválená
koncepcia rozvoja obce), zahrňujúci všetky oblasti
spoločenského života obce pre roky 2007 – 2013,
ale i výhľadovo do ďalších rokov.
Aby sa smerovanie obce čo najviac priblížilo vašim
predstavám, rozhodli sme sa vypracovať dotazník,
ktorý vám predkladáme v dnešnom čísle obecných novín, k zamysleniu sa, ako by sa mala obec
rozvíjať, ktorým hlavným smerom, čo je potrebné
na prospech občanov zlepšiť, aby sa život v obci,
vyznamenanej strieborným krížom prezidenta SR
II. stupňa, neustále zlepšoval.
Dokument – Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce – sa stane povinnou prílohou každého
projektu, v ktorom obec bude žiadať ﬁnančné prostriedky na jej rozvoj.
Obraciam sa, vážení spoluobčania so žiadosťou
o vašu spoluúčasť na vypracovaní tohto významného dokumentu, vyplnením a odovzdaním, alebo
zaslaním dotazníka na obecný úrad do 10. júla
2007. Nepripomienkovaný dotazník nám nezasielajte.
Každý námet bude predmetom jeho posudzovania
i zaradenia do uvádzaného dokumentu.
S očakávaním vašej spolupráce

Andrej Zigo 3.A

Tamara Turčanová 3.A

VYSVEDČENIE
Dieťa s taškou na pleci
sedí v školskej lavici.
Oči rozžiarené,
vlasy upravené,
úsmev na tvári.
Niečo ho ale istú chvíľu kvári.
Čaká, čo sa objaví na tom papieri,
ako sa mamka a ocko zatvári.
Či to bude hrbatá dvojka,
alebo vtáčik trojka?
Všetci čakajú, že štíhla jednotka!
To bude ockova a mamkina pamiatka.

Katarína Cipovová

Hurá leto, už sa blíži,
už nám škola neublíži.
Do sveta sa vyberieme,
nové kraje zas spoznáme.
Všetci sa už tešíme,
na leto sa chystáme.

Niekedy aj zaprší,
no slniečko nás osuší.
Leto tu už veru máme,
radosť z neho prežívame.
Róberta Belaňová 3.A

Karol Jurík 3.A

Vonku je krásne a teplo.
Voda nás všetkých láka.
O chvíľu leto bude, prázdniny čakám.
Neviem sa dočkať kúpania a hrania,
budem sa tešiť bez prestania.
Všetko sa nám podarí, len treba chcieť.
Leto nám úsmev na tvár vyčarí,
keď bude trošku smieť.
Lenka Petrášová 3.A

Kristína Juríková, 4.B

Cez leto kvitnú kvety voňavé,
a ja sa prechádzam po tráve.
Dozreli aj čerešne,
budeže to jedenie...
Ktože ich oberie?
Janko, Danko a Tomáš,
bude aj mamke na koláč.

S pozdravom RSDr. Ján CIPOV, starosta obce
vlastné náklady. Zároveň obecné zastupiteľstvo súhlasilo s predĺžením nájmu medzi obcou Lehota pod
Vtáčnikom a p. Jozefom Polkorábom na reštauráciu
Kamenopol, do 30. 6. 2015.
Poslanci súhlasili s poriadaním športového podujatia
pod názvom „Dúbravský okruh“, ktorý sa uskutoční
9. júna v čase od 16,30 h do 19,30 h na uliciach
Dúbravská, Jilemnického a časti ulíc Konečná a
Obrancov mieru s tým, že hlavným organizátorom
so zodpovednosťou bude občianske združenie EkoOko.
Keďže na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
sa členovia komisie kultúry vzdali členstva, obecné zastupiteľstvo na základe doporučenia nového
predsedu komisie p. Štefana Ďurinu
zvolilo
členov komisie kultúry, školstva a vzdelávania.
Tajomníčkou sa stala p. Genovéva Šimková, členmi
Vincent Duchovič, Ľubomíra Ďurinová, Mgr. Elza
Gašparovičová, Mgr. Ľubica Gregorová, Mgr. Juraj
Gregor, Anna Hagarová, Mgr. Anna Kmeťová, Mgr.
Oľga Pavlusíková, Mgr. Katarína Šnircová.
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MARGARÉTKA
Margarétka vetrík prosí:
“Nekradni mi perly z rosy”!
Vraví vetrík nezbedníček:
“Pekná si aj bez perličiek!”
Milan Gašparovič 3.A

David Turčan 3.A

Róberta Belaňová 3.A

SPOMIENKY NA VÝLET
Divadielko, divadlo,
to mám veľmi rada.
Aj keď som v ňom bola iba raz...
Prvý raz, prvý raz, krásny čas...
Michaela Sáričková 3.A

Simona Murárová 9.B

Kristína Gašparovičová 3.A

Vtáčnik
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CHRÁŇME NAŠE LESY A KAMEŇOLOMY.

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB -

Spoločenské organizácie každoročne hodnotia svoju činnosť na výročných členských schôdzach. Tak tomu bolo aj na valnom zhromaždení Urbárskeho pozemkového spoločenstva v hornej časti obce. Boli hodnotené dosiahnuté výsledky za rok 2006 i za celé 5-ročné volebné obdobie. Výbor, zvolený v r.2002, bol personálne omladený, bez skúsenosti v urbárskej problematike. Preto práca výboru sa nezaobišla bez drobných nedostatkov. Dnes je výbor na dobrej organizačnej
úrovni a zabezpečuje potrebné zdroje príjmov od obchodných partnerov, ako sú Lesy SR, KSR – Kameňolomy SR, Lancast Topoľčany, Poľno Vtáčnik, Jednota
SD a ďalší. V súčasnosti intenzívne pracuje na sprevádzkovaní tretieho kameňolomu. Výsledkom aktivity výboru sú dosiahnuté dobré hospodárske výsledky. Za
hodnotené 5-ročné volebné obdobie vlastníci členských podielov obdržali trikrát vyplatené podiely. Koncom roka 2006 bol zakúpený počítač, ktorý bude dobrým
pomocníkom pri vedení urbárskej agendy. Po aktívnej diskusii bol zvolený 7-členný výbor, na čele s predsedom Jozefom Mendelom a 3-členná dozorná rada, na
čele s predsedom Milanom Vidom. Bolo prijatých 14 uznesení na ďalšie aktivizovanie práce výboru. Jednanie valného zhromaždenia spríjemnila spevácka skupina Dúbravanka. Poľovnícke združenie Sivý Kameň pripravilo pre účastníkov pohostenie. Želáme novozvolenému výboru UPS do ďalšej práce veľa úspechov.

jednoduchý názov, ktorý sa vryl do mysle ľudí našej
obce. Podnik, ktorý je už neodmysliteľnou súčasťou
chodu obce. V apríli tohto roku oslávil malé jubileum,
päť rokov svojho pôsobenia. V apríli 2002 podnik začal
pod vedením Ing. Karola Ďureje vykonávať činnosti,
ktoré dostal do vienka od svojho zriaďovateľa – od
obce. Vedúci podniku Ing. Ďureje začal budovať podnik, ktorý obec potrebovala ako soľ. Dokončil modernizáciu centrálnej kotolne, vrátane kancelárskych
priestorov, začal zabezpečovať odvoz komunálneho
odpadu a prebral na seba i starostlivosť o verejnú zeleň
a údržbu miestnych komunikácií. Postupne sa podnik
začal dostávať na úroveň zabehnutých podnikov podobného druhu. V danom čase sa podarilo vedeniu
podniku a vedeniu obce zabezpečiť technológiu na
spracovanie odpadových drevených pilín. V spolupráci so spoločnosťou pána Botežara Gregoriča a za
odbornej pomoci Technickej univerzity v Bratislave
spustili v septembri 2003 výrobu drevených brikiet. Po
počiatočných ťažkostiach sa výroba rozbehla naplno
vo februári 2004. Tento mesiac bol i mesiacom zmien vo
vedení podniku. Ing. Ďureje z podniku odišiel a vedením
OPS bol poverený Miloš Obert, ktorý sa v júni 2004 stal
vedúcim podniku. Ing. Ďureje vybudoval pevné základy
podniku. Pod jeho vedením sa podnik začal stavať na
vlastné nohy. Dokončenie rekonštrukcie centrálnej kotolne, výstavba 23 b.j. a spustenie výroby brikiet sú len
tie najvýznamnejšie diela, ktoré Obecný podnik služieb
pod jeho vedením zrealizoval.Patrí mu za to uznanie a
poďakovnie.
Výroba brikiet bola rozbehnutá a najsť dobrých obchodných partnerov bola ďalšia úloha pre podnik. Našli
sme partnerov v Rakúsku, Nemecku a v Dánsku. Kvali-

Michal Bobok

MOJE HOBBY, TVOJE HOBBY
Komisia kultúry, školstva a vzdelávania pri
Obecnom zastupiteľstve, Obecný úrad v
spolupráci s Hornonitrianskym osvetovým
strediskom v Prievidzi zorganizovali 29.4.2007
v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v našej
obci druhý ročník regionálnej prehliadky záujmovej činnosti Moje hobby, tvoje hobby.
Nesúťažnú prehliadku peknými ľudovými
piesňami otvorili členovia speváckej skupiny
Bukovina, starosta obce RSDr.Ján Cipov a
zástupkyňa riaditeľky
Hornonitrianskeho
osvetového strediska
Mgr.Ľudmila Húsková.
Prezentácia záujmovej
činnosti
obyvateľov
hornej Nitry a teda aj
našich spoluobčanov
prebiehala
formou
hotových exponátov
či zbierkových predmetov, ale i prostredníctvom praktických
ukážok výroby a zhotovovania rôznych predmetov. V našej obci vystavovalo 47 „hobbistov“
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, z toho 13
dospelí z našej obce a čo je potešujúce – 17
detí. Druhý ročník prehliadky bol oproti prvému
omnoho viac bohatší nielen na počet a pestrosť
zberateľských aktivít ale i na počet návštevníkov
podujatia. Čo zaujímavé ste mohli uvidieť? Boli

to ozdoby z cesta, frivolitky, ukážky maľby na
sklo, servítkovej techniky, výrobkov zo slamy,
modely vláčikov, lodí a bojových vozidiel,
vtáčích búdok, skameneliny, minerály, sušené
kvety, výrobky z dreva, prútené metly, výšivky,
obrazy, náprstky, zbierku gombíkov, hračky
z Kinder vajec, aranžovanie zaujímavých
darčekových predmetov, nálepky zo syrov,
piva a vína, autíčka, servítky, pohľadnice, vlajky, zapaľovače, postavy bojovníkov ... .
Na prehliadke zaujali precízne vypracované rezbárske práce – jednotlivé zastavenia
Krížovej cesty.
Pred
budovou
Kultúrneho
a
spoločenského
strediska si mohli
návštevníci pozrieť
zrekonštruovanú
hasičskú striekačku
z roku 1928 a osobný automobil z
roku 1938.
Poďakovanie
za
uvarenie
vynikajúceho guláša posielame dvom hasičom z DHZ
I. Chutil naozaj všetkým.
Organizátori podujatia veria, že osobité záľuby
účastníkov prehliadky Moje hobby, tvoje hobby
sa stanú inšpiráciou pre ďalších, ako účelne
využívať svoj voľný čas.
Genovéva Šimková

DEŇ NARCISOV
V zmysle povolenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola Liga proti rakovine
Slovenskej republiky 13.apríla 2007 oprávnená konať verejnú finančnú zbierku DEŇ
NARCISOV 2007 na podporu programov a liečby rakoviny.
Kvety umelého narcisu sme si mohli už po štvrtýkrát zaobstarať aj v našej obci.
Toto vysoko humánne podujatie mnohí z našich spoluobčanov podporili tým, že si
v tento deň zadovážili kvietok umelého narcisu a prispeli do celoslovenskej finančnej
zbierky. V našej obci organizátori rozdali 630 kusov narcisov a na účet Ligy proti
rakovine SR v Bratislave sme poštovou poukážkou zaslali 19.420,-Sk, čo je 30,82
Sk za jeden narcis. Je to najvyššia suma, ktorú naša obec zaslala za štyri roky organizovania zbierky.
Organizátorom zbierky bola Komisia kultúry, školstva a vzdelávania pri Obecnom zastupiteľstve, ale i dobrovoľníci z radov školskej mládeže a dospelých
spoluobčanov. Úprimné poďakovanie preto patrí všetkým spoluobčanom, ktorí
akoukoľvek výškou finančných prostriedkov prispeli k dosiahnutému výsledku
zbierky. Úprimné poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom, ktorí na štyroch stanovištiach
rozdávali kvietky narcisov : Janke Gregorovej, Tomášovi Faklovi, Anne Haľamovej,
Kataríne Mjartanovej, Lenke Pastierikovej, Matejovi Pastierikovi, Lucii Jakabovej,
Simone Murárovej, Michaele Frívalskej, Magdaléne Barčinovej, Marcele Adamickej,
Anne Hagarovej, Mgr.Darine Oršulovej a Mgr.Ľubici Gregorovej.
Poďakovanie patrí i vedeniu Základnej školy, ktoré na tento deň uvoľnilo z vyučovania
svojich žiakov.
13.apríl 2007 sa stal nádejou pre mnohých, ktorí sa stali obeťou zákernej choroby.
Kvapkou do mora, spoluúčasťou a pochopením pre bolesť iných, ste prispeli i mnohí
z vás. Vďaka
Genovéva Šimková , koordinátorka Dňa narcisov v našej obci

V knižnici to žije .....
V mesiacoch marec a apríl prebiehala v knižnici súťaž „ Najlepší čitateľ“. Do súťaže
sa zapojilo 47 detí. Deti usilovne navštevovali knižnicu, vypožičiavali si knihy, čítali
nielen doma , ale aj v knižnici a získavali pečiatky. 2. mája o 15. hodine popoludní sa
uskutočnilo vyhodnotenie a najlepší boli odmenení peknými vecnými cenami. Toto
príjemné popoludnie spestrili deti aj kultúrnym programom. Zitka Radosová zahrala
na harmonike,
Barborka Čiková
zaspievala,
Pavlínka Habalová
a Janka Stupková recitovali a
veľmi
milým
prekvapením pre
mňa
samú
bola
4-ročná
lová, ktorá svojim
Evička Habatalentom spevu
a básničiek odmenila všetkých.
Neskôr bola pre deti
pripravená aj
tombola a fotenie.
Najlepšou
čitateľkou sa stala
Barborka Balážová, ktorá prečítala 88 rozprávkových kníh. Druhé miesto obsadila
Kristínka Juríková a na treťom mieste skončila Radka Smolinská. Víťazkám srdečne
blahoželám! A všetkým deťom, ktoré dali prednosť dobrej knihe pred počítačom a
televízii zo srdca ďakujem. Myslím, že toto popoludnie im dalo viac ako len darčeky.
Veď aj kolo hádaniek na záver upevnilo ich logické myslenie a hlavne dodalo radosti
a úsmevu, ktorý by nemal chýbať. A na záver, milí čitatelia : „Radosť rozdávaním
rastie.“ Osvojme si túto myšlienku a zbohatneme. Nie nadarmo sa hovorí: “ Koľko
dáš, toľko sa ti vráti.“
Vlasta Šnircová

DEŇ SUKNÍ
Už pravekí ľudia sa začali odievať
do zvieracej kože. Ich prvým kusom
oblečenia bola vlastne sukňa, a to nielen u žien, ale i u mužov. A ani s ďalším

vývojom sa muži sukní nevzdávali, skôr
naopak. Vzdelané staroveké národy
preferovali v mužskom obliekaní suknice, či tuniky. Ak budeme skúmať
historický vývoj sukne, dlhú dobu budeme hovoriť skôr o šatách, ktorých
boli sukne spočiatku neoddeliteľnou
súčasťou.
Pretože sukňa zostáva trvalým symbolom ženskosti a krásy, komisia kultúry,
školstva a vzdelávania vyhlásila
26.apríl a 30.máj za DEŇ SUKNÍ. Aj
keď tento deň nie je zatiaľ zapísaný
v žiadnom kalendári, zorganizovanie
tohto netradičného podujatia v našej
obci bolo prijaté v prevažnej miere
kladne. Dievčatká z materských škôl
v sukničkách i šatách vyzerali ako

bábiky, slečny zo základnej školy
povyťahovali zo skríň rôzne dĺžky,
strihy a farby sukní, v ktorých dali
možnosť vyniknúť kráse ich štíhlych
pásov a bokov. Ich svetlým vzorom
boli pedagogické pracovníčky – panie
učiteľky. Nemenovanej triede
deviatakov však vzory nič nehovorili a ostro vystúpili proti
sukniam. Ženy zamestnané
v obchodných aj výrobných
prevádzkach v tento deň šli
do práce a z práce taktiež
v rôznych sukniach, či šatách.
A verte, či nie, naozaj im sukne pristali. V ankete sme sa stretli aj
s názormi, že „žiadna sukňa nohavice
nenahradí,“ alebo „aj by som si sukňu
obliekla, ale žiadnu nemám.“ No,
škoda!
A čo na Deň sukní hovorilo mužské
pokolenie? Vraj: „ Prečo len baby majú
deň, keď sa môžu vyparádiť? Aj chlapci
by si obliekli peknú košeľu s kravatou!“
Veď uvidíme, či niečo vymyslíme aj pre
mužov.
Tak aj takto vyzerali 26.apríl a 30.máj
2007 v našej obci. Aj s takýmito názormi sme sa stretli na Deň sukní.
Anna Hagarová a Genovéva Šimková,
členky komisie

POŠTOVÉ SCHRÁNKY PO NOVOM
Vážení spoluobčania.
Prvým „prijímateľom” vašich zásielok je vaša domová listová
schránka. Funkčná a správne označená schránka umožňuje
správne a spoľahlivé doručenie vašich zásielok a chráni
ich pred stratou odcudzením, poveternostnými vplyvmi či
poškodením.
Podľa Poštových podmienok pod funkčnou domovou listovou schránkou sa rozumie, že schránka je zamykateľná,
zabezpečuje zásielky pred poveternostnými vplyvmi, nesmie
umožniť vypadnutie zásielky, je odolná proti jednoduchému
vykradnutiu.

Komisia starostlivosti o občanov je
tu pre občana
Zdravý človek ráno vstane a slobodne sa rozhoduje o
programe dňa. Má svoje povinnosti, uplatňuje svoje práva,
ale voľný čas prežíva podľa svojich predstáv. Nový deň má
ako nový dar. Nie tak človek so zdravotným postihnutím.
Je znevýhodnený vo viacerých smeroch, ktoré výrazne
ovplyvňujú jeho šance na prežitie súčasného životného štýlu.
A takto sa častokrát správa i človek, ktorý nepracuje, je osamotený, prípadne ktorý sa dožil vyššieho veku.
Počas diskusie na rôznych fórach viackrát odznela
požiadavka ako pomôcť občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej a sociálnej núdzi. Téma je aktuálna a treba jej venovať
pozornosť.
Začiatkom apríla 2007 zazvonil telefón predsedu Klubu dôchodcov z dolnej časti obce a z hornej časti obce p. Mujkoša
a p. Šnirca vo veci záujmu uskutočnenia konzultačného
dňa. Dňa 11. apríla 2007 si v priestoroch klubu v dolnej časti
obce a dňa 12. apríla 2007 občania hornej časti obce mohli
vypočuť prezentácie členov komisie starostlivosti o občanov.
Pozornosť venovali klientom seniorom a príkladom za akých
podmienok možno poskytnúť peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov, potrebe individuálnej prepravy do
zdravotníckych a rehabilitačných zariadení, podmienkam
vydania preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
a iným problémom. Odpovedali na otázky súvisiace so so-
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tou brikiet sme sa začali dostávať na špicu výrobcov.
Naši ľudia dokázali, že vedia pri práci premýšľať a že
vedia robiť kvalitne. Brikety vyrobené v OPS Lehota
pod Vtáčnikom sa stali jednými z najžiadanejších na
Rakúskom a Nemeckom trhu. Žiaľ, z pilín, ktoré boli v
roku 2003 biologickým odpadom, sa stala v roku 2006
vyhľadávaná a vysoko obchodovateľná komodita. Cena
vstupnej suroviny narastala a my sme jednoducho
finančne nedokázali konkurovať veľkým spracovateľom
a obchodníkom. Dnes je výroba brikiet v podniku pred
ukončením.
Pred vedením podniku stála otázka, čo ďalej. Nájsť
náhradný program, alebo prepustiť ľudí. Prepustiť ľudí
je to najjednoduchšie riešenie. Nechceli sme ísť touto
cestou. Sú to naši občania, naši susedia a známi. Túto
alternatívu sme brali do úvahy ako poslednú. Našli sme
možnosť výroby. Začali sme vyrábať betonové obrubníky, zatrávňovacie dielce a chodníkovú dlažbu. Zatiaľ
len v skúšobnej prevádzke, ale plánujeme jej rozvoj.
Samozrejme, že pre výrobu je potrebné nájsť odbyt.
Momentálne naše výrobky ponúkame našim občanom
a vedeniu obce na dokončovacie práce pri investičných
akciách realizovaných v obci.
Obecný podnik má v súčasnosti 17 zamestnancov, z
toho 11 má trvalý pracovný pomer a 6 pracovníkov je
prijatých na dobu určitú – takzvaní sezónni pracovníci.
Zabezpečujeme takmer všetky investičné akcie realizované v obci.
Skvalitnenie služieb poskytovaných v obci je pre nás
prirodzenou vecou. Za posledné roky sme skvalitnili a
zvýšili objem separovaného zberu. Vývoz komunálneho
odpadu je samozrejmosťou, ako i poriadok na verejných
priestranstvách.
Pre občanov obce poskytujeme služby, ako kosenie,
odvoz hrubého komunálneho odpadu, predaj piesku a

zabezpečenie prepravy materiálu. Od tohto roka sme zaviedli novú službu. V areáli OPS si naši občania môžu na
hydraulickom zdviháku vykonať drobné údržby vozidiel
a samozrejme si môžu kúpiť už spomenutý sortiment
betonárskych výrobkov.
Naši spoluobčania môžu bezplatne voziť hrubý
komunálny odpad aj do veľkokapacitných kontajnerov
umiestnených v areáli OPS. Tu musím ale pripomenúť,
že i tento zber odpadu má svoje pravidlá. Mnohí naši
občania tieto pravidlá nechcú dodržiavať a rešpektovať.
Hrubo urážajú našich pracovníkov, ktorí ich upozorňujú
na separovanie aj takéhoto odpadu. Chcem vás, vážení
spoluobčania, požiadať o rešpektovanie pokynov pracovníkov OPS pri ukladaní odpadu do veľkokapacitných
kontajnerov. Čím viac budeme separovať aj tento odpad, tým viac ušetríme finančné prostriedky obci a tá
ich následne môže použiť na skvalitnenie nášho života.
Dynamický rozvoj obce je neprehliadnuteľný. Som rád,
že môžem konštatovať, že posledných päť rokov sa na
tom podieľa aj Obecný podnik služieb. Dobrá atmosféra
v trojlístku vedenie OPS, vedenie obce, poslanecký
zbor obecného zastupiteľstva, vytvára predpoklad na
skvalitňovanie našej práce a v konečnom dôsledku na
skvalitňovanie života nás, občanov našej obce.
Na záver chcem poďakovať zamestnancom OPS za
ich odvedenú prácu za posledných päť rokov a a prajem im hlavne pevné zdravie, životnú, ale i pracovnú
pohodu. Samozrejme, že poďakovanie patrí aj starostovi obce, vedeniu obce, ako i poslancom obecného
zastupiteľstva za pomoc a konštruktívny prístup k
riešeniu situacií, ktoré nám život prináša. Verím, že i
v ďalších rokoch bude spolupráca minimálne na takej
úrovni, ako doposiaľ.

Vlastník (správca) bytovej budovy alebo nebytovej budovy,
kde sa majú dodávať poštové zásielky a poukázané hotovostné platby, zabezpečí, aby:
a) domové listové schránky boli ľahko dostupné poštovému
doručovateľovi,
b) v bytovom dome boli domové listové schránky umiestnené na prízemí domu,
c) domová listová schránka rodinného domu bola umiestnená
na hranici ohraničeného pozemku a bol k nej zabezpečený
prístup z verejnej komunikácie. Domová listová schránka
musí byť označená menovkou adresátov, žijúcich na danom
odovzdacom mieste.
d) v bytovom dome bol na prízemí umiestnený prehľad
užívateľov bytov,v bytovom dome boli menovkou označené

domové listové schránky, vchody bytov, zvončeky umiestnené pri vchode do domu a zároveň boli funkčné.
Vážení spoluobčania,
pokiaľ chcete mať aj od 1. júla t.r. doručované zásielky do
vašich poštových schránok, je potrebné, aby ste ich upravili v súlade s Poštovými podmienkami. V opačnom prípade sa môže stať, že pošta bude nútená pozastaviť vám
doručovanie a zásielky budú uložené počas odbernej doby
na dodávacej pošte.
Pokiaľ by ste mali záujem oboznámiť sa s Poštovými podmienkami, tie sú k nahliadnutiu buď na každej pošte, alebo
na www.posta.sk

ciálnou núdzou občana – aké peňažné príspevky úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny poskytuje a za akých podmienok ich
možno priznať. Pre tých občanov, ktorí z rôznych dôvodov
sa nemohli zúčastniť konzultačného dňa vyberáme najviac
používané odpovede:
Otázka: Za akých podmienok možno poskytnúť peňažný
príspevok (ďalej PP) za opatrovanie?
PP za opatrovanie možno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá
opatruje občana s ŤZP staršieho ako šesť rokov odkázaného
podľa posudku na celodenné, osobné a riadne opatrovanie.
Za fyzickú osobu na účely poskytnutia PP za opatrovanie sa
považuje manžel, manželka, rodič alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo fyzická
osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka občana s ŤZP,
dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať,
svokor, svokra. PP za opatrovanie možno poskytnúť, len ak
fyzická osoba nemá v čase opatrovania občana odkázaného
na celodenné, osobné a riadne opatrovanie mesačný príjem
presahujúci dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.(4980x2=9960 Sk)
PP za opatrovanie nemožno fyzickej osobe poskytnúť, ak
nezabezpečuje občanovi s ŤZP celodenné, osobné a riadne
opatrovanie, nemožno poskytnúť, ak občanovi s ŤZP sa
poskytuje PP na osobnú asistenciu, alebo sa mu starostlivosť
zabezpečuje opatrovateľskou službou.
Otázka: Aké PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov
možno poskytnúť?

PP na zvýšené výdavky možno poskytnúť, ak je občan s ŤZP
na základe posudku odkázaný na kompenzáciu zvýšených
výdavkov:
- na diétne stravovanie
- súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva,
bielizne, obuvi a bytového riadenia
- so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ak je občan s ŤZP odkázaný na individuálnu prepravu
OMV
- so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
Otázka: Aké úpravy rodinného domu možno považovať v
rámci PP za úpravy rodinného domu?
Za úpravu rodinného domu alebo garáže sa považujú také
zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v rodinnom
dome alebo garáži. Za úpravu rodinného domu nemožno
považovať vybudovanie nového objektu alebo zariadenia
(kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod). PP možno
poskytnúť, ak občan s ŤZP je odkázaný na úpravu rodinného
domu, bytu alebo garáže s cieľom dosiahnuť bezbariérovosť
na základe posudku, má v rodinnom dome trvalý pobyt, je
vlastníkom garáže, alebo garáž je súčasťou nájomného bytu,
vopred uzatvorí písomnú zmluvu s príslušným orgánom, v
ktorej sa zaviaže, že v prípade zmeny trvalého pobytu,
predaja, darovania jeho pomernú časť vráti. PP nemožno
poskytnúť na úpravy vykonané pred dňom posúdenia
občana s ŤZP.
Komisia starostlivosti o občanov

Miloš OBERT, vedúci OPS

Vaša dodávacia pošta Lehota pod Vtáčnikom
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Predstavujeme vám

Z histórie našej obce
Dnes o baníckom sídlisku

V rámci industrializácie Slovenska po roku 1945 dochádza k rozvoju
hnedouhoľných a lignitových baní v Novákoch. Postupne sa otvárajú banské
závody, ako baňa Mládeže, baňa Mier, baňa Lehota a neskôr hnedouhoľná baňa
v Cígli. Okrem baní sa zakladajú viaceré priemyslové podniky. V novovzniknutých banských a priemyslových závodoch sa zamestnáva do 20000
obyvateľov okresu Prievidza, čo je vyše polovica dospelého obyvateľstva.
Druhá časť obyvateľstva zostáva pracovať v poľnohospodárstve. Novovznikajúce banské a priemyslové podniky požadujú stále viac pracovných síl, čo sa
nedá zabezpečiť z obyvateľstva v rámci nášho okresu. Kompetentné úrady
začínajú organizovať centrálne riadený nábor pracovných síl po celom Slovensku. Zamestnanie tu nachádzajú i repatrianti z Rumunska a Maďarska. Pre
takto získaných robotníkov bolo potrebné riešiť ubytovanie. Z tohto dôvodu
vznikli rozsiahle sídliská v Novákoch a v Prievidzi, rozšírila sa banícka kolónia v Handlovej. V tomto období vzniklo i banícke sídlisko v našej obci, ktoré
dala postaviť banská správa, aby mohla ubytovať novozamestnané pracovné
sily. Prevažnú časť 92 domčekov tvorili typizované stavby. Išlo o jednoizbové
byty v typových domčekoch T 40-E, ktorých projekt bol schválený vyhláškou
Ministerstva techniky, aké sa v päťdesiatych rokoch stavali aj pri iných priemyslových objektoch. Okrem nich tu postavili 26 domov dvojbytových s dvojizbovými bytmi. Výstavba bytov sa začala v roku1949 a dokončila sa v roku
1952. V tom období sa vybudovalo elektrické osvetlenie, sídlisko bolo napojené
na skupinový vodovod, vodovodné prípojky však do bytov zavedené neboli.
Kanalizácia bola urobená, ale bez domových prípojov. Neboli vybudované ani
ulice ,ani chodníky. Na sídlisku neboli postavené žiadne verejné budovy pre
základné služby obyvateľstvu.

Vojtech Greman

(pokračovanie v ďalšom čísle)

Dnes Jozefa Tonhajzera, poslanca obecného zastupiteľstva, člena
obecnej rady, predsedu komisie obchodu, podnikania a služieb a
člena Rady školy pri ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom. Pýtam sa ho,
ako vidí nové volebné obdobie z pohľadu poslanca.
Vážení spoluobčania, milí čitatelia! V úvode tohto
rozhovoru, aj keď s odstupom času, by som sa rád poďakoval
všetkým voličom, ktorí v decembrových voľbách svojimi hlasmi
rozhodli, že som sa mohol po druhýkrát stať poslancom Obecného zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom. Výsledok týchto
volieb, v ktorých ĽS-HZDS bola v našej obci najúspešnejšia
a v obecnom zastupiteľstve má najväčšie zastúpenie poslancov, mi umožnil, že pri poslaneckej funkcii som bol zvolený aj za člena obecnej rady a
sobášiaceho. Vyžaduje si to bližšiu spoluprácu s pánom starostom, hlbšie poznanie problémov a určitý vplyv pri napĺňaní predvolebných programov a koncepcie rozvoja našej
obce v tomto volebnom období. Ja osobne verím, že tak, ako bolo úspešné minulé volebné
obdobie, tak aj v tomto sa podarí zrealizovať čo najviac nielen investičných, ale aj iných
zámerov a naši spoluobčania to pocítia v lepšej kvalite života, služieb a sociálnych istôt.
Ja vidím záruku úspechu v starostovi a v novo zvolenom obecnom zastupiteľstve. Všetky
tieto aktivity, v ktorých vystupujem, beriem ako službu občanom.
Určite je pre teba časovo náročné, aby si sa venoval zodpovedne každej zo spomínaných
funkcií.
Ja, ako súkromný podnikateľ, si svoj režim dňa plánujem sám, takže mi
nerobí problém zladiť všetky povinnosti, ktoré mi vyplývajú z týchto funkcii. Pociťujem
síce menej voľného času, ktorý som venoval svojej rodine, ale tá mi to zatiaľ toleruje, čo
je pre mňa veľká psychická podpora. Ale vždy sa nájde čas aj na šport, priateľov, ale aj na
aktívny oddych.
Čo by si odkázal na záver našim čitateľom?
Už počas prvého volebného obdobia som sa učil pracovať s ľuďmi. Či boli
vekovo, názorovo, politicky alebo sociálne rozdielni, vždy som hľadal spoločnú reč, čo
sa mi vo väčšine prípadov darilo. Doporučujem pre ľudí, ktorí pracujú v samospráve,
presadzovať spoločenský záujem pred osobným, aby výsledok ich aktivít mohla oceniť
a užívať široká verejnosť. Ja osobne chcem prispieť zodpovedným prístupom a prácou v
realizácii všetkých úloh, ktoré nás v štyroch rokoch čakajú.
Zhováral sa Peter Pastierik

Príkladná spolupráca

Chránené územia a časti okresu Prievidza.

V minulých rokoch sa v Lehote pod Vtáčnikom
udomácnili 2 páry bocianov bielych. Tento
chránený druh je v Európe zaradený dokonca
medzi európsky významné druhy. Jeden pár sa
usadil na kostole v dolnej časti obce, ale druhý
pár na aktívnom stĺpe elektrického vedenia.
Ochrancovia prírody začali už v roku 2005
jednať s energetikmi aj so zástupcami Obecného úradu o možnostiach prekládky hniezda
z elektrického vedenia na samostatný stĺp s
podložkou, ale mimo elektrického vedenia. Cieľom bolo zabrániť prípadným
skratom v elektrickej sieti ale aj ochrana mladých bocianov, ktoré väčšinou pri
skúšobných letoch nie sú dostatočne obratné a nechtiac môžu krídlami prepojiť
2 elektrické drôty, čím spôsobia nie len skrat, ale aj svoje usmrtenie.
Výpadok elektrického prúdu na mieste hniezda bocianov a navyše v
predvianočnom období roku 2006 – urýchlilo rokovania medzi energetikmi,
ochrancami prírody a Obecným úradom v Lehote pod Vtáčnikom. V polovici
marca 2007 bola podpísaná Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho
hniezda medzi obcou Lehota pod Vtáčnikom a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, RCOP v Nitre. Obecný úrad schválil miesto, kde môže byť
nainštalovaný samostatný stĺp, energetici z Novák dodali stĺp aj ho na dohodnutom mieste zabetónovali 22.marca. Štátna ochrana prírody dodala podložku
pod hniezdo a spoločne s energetikmi odstránili staré hniezdo bocianov. Vhodné
konáre zo starého hniezda umiestnili do novej podložky, aby bocianom uľahčili
stavanie nového hniezda. Tieto práce boli ukončené v piatok 23.marca.
A čo bociany? Akoby tušili, že hniezdo bude v tomto termíne premiestnené.
Prvý bocian (samček) priletel už 25. marca a jeho partnerka 27. marca. Okamžite
po prílete začali dostavovať hniezdo, po pár dňoch zniesla samička vajíčka
a hneď na ne zasadla. Koncom mája už vieme, že z vajíčok sa určite niečo
vyliahlo. Presne to zistíme, keď pôjde jeden z autorov tohoto článku krúžkovať
bocianie mláďatá okolo 10.júna. Aj táto akcia sa už niekoľko rokov deje na
základe spolupráce medzi energetikmi
a ochrancami a o výsledku krúžkovania
dáme opäť informáciu redakcii tohoto
periodika.
Takto vyzerá príkladná spolupráca
obce Lehota pod Vtáčnikom so Štátnou
ochranou prírody a energetikmi – pri
ochrane chráneného bociana bieleho.
Je to príklad hodný nasledovania.

Príroda okresu Prievidza, jeho bližšieho aj
vzdialenejšieho okolia má nesporne svoje čaro a
krásu. V tejto časti našich novín sme sa rozhodli
vám priniesť niekoľko informácií o miestach
a zákutiach, významných svojou ekologickou,
zdravotnou, estetickou ale aj historickou funkciou.
Územie Horného Ponitria, v ktorom sa nachádza okres Prievidza leží na rozhraní Stredoslovenského a Západoslovenského kraja. Najvyšším
bodom je Kľak ( 1351 m) a najnižším sútok
rieky Nitry a Nitrice ( 181 m). V okrese boli
vyhlásené 2 veľkoplošné chránené územia CHKO Ponitrie, CHKO Strážovské
vrchy a 14 maloplošných chránených území ( 4 národné prírodné rezervácie, 4
prírodné rezervácie, 1 národná prírodná pamiatka, 5 prírodných pamiatok ).
N území hornej Nitry sa tiež nachádza niekoľko chránených stromov.

RNDr.Vladimír Slobodník,CSc., Branislav Beniska, Rastislav Beniska
Foto č. 1: Peter Oboňa, Foto č. 2: Karol Šotnár

Národná prírodná rezervácia Vtáčnik
Je to najstaršia rezervácia v okrese, zriadená v roku 1950. Jeho rozloha je
193 ha. Dôvodom vyhlásenia je prirodzená vrcholová bučina s jedľou na
andezitovom podklade. Najvyšší bod Vtáčnika je jeho vrchol 1345,6 m. Na
vrchole Vtáčnika môžeme vidieť vrcholovú hrebeňovú plošinu s košatými,
deformovanými pútavými jedincami buka, jaseňa a javora s čučoriedkovým
podrastom. Na formovaní porastu majú vplyv predovšetkým extrémne klimatické podmienky. Na vrchole Vtáčnika majú stromy krovitý vzhľad, smrekové
jedince sú zástavovitého vzhľadu, ošľahané od vetrov. Z územia je známych
120 druhov vyšších rastlín, niektorých chránených a zriedkavých ako napr.:
prilbica moldavská (Acconitum moldavicum), soldanelka uhorská (Soldanela
hungarica), škarda sibírska (Crepis sibirica), hniezdovka listová (Neonatia
nidus avis), mačucha cesnačkovitá (Adenostyles alliariae), kamzičník rakúsky
( Doronicum austriacum), chlpaňa lesná ( Luzula sylvatica).

Národná prírodná rezervácia Rokoš
Rezervácia zriadená v roku 1974, má rozlohu 232 ha. Je to scenéria dolomitických a vápencových skál, týčiacich sa nad Rudnianskou dolinou, ktorá pripomína ležiacu postavu zvanú „ spiaci mních“. Rokoš je na území Západných Karpát jediným miestom, kde rastie spolu dub plstnatý ( Quercus pubescens) a
borovica lesná ( Pinus sylvestris). Z rastlín sa tu uplatňuje repíček repíkovitý
(Aremonia agrimonoides), prvosienka holá ( Primula auricula).
Bc.Katarína Priehodová
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Viete, že ...
... v mesiaci apríl 2007 členovia občianského združenia Eko-OKO v spolupráci s obcou, ktorá poskytla dopravný prostriedok s osádkou (po

operatívnom zhodnutí prednostu obecného úradu), vyčistili priestor v okolí potoka Rakovec a odviezli dve vlečky odpadu?
... po rokovaniach s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, a.s. – odbor životného prostredia – a po ich písomnej záruke, že odtokový výpustný
kanál zo VI.úseku je trvale odstavený a
znefunkčnený (v tejto problematike nás zastupoval Ing.Ľudovít Zaťko). Po konzultácii s prof.
Stráňajom z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre – špecialistom na vodné živočíchy a po odobrení Slovenským rybárskym zväzom Prievidza
boli do 15.6.2007 do spomínaného potoka za odborného dozoru Ľubomíra Pánisa a „jeho partie rybárov“ nasadené raky? ... členovia obč.
združenia Eko-OKO vyčistili na najproblémovejších miestach Suchý potok a tejto akcie sa zúčastnil aj priaznivec prírody Ján Šnirc z Fučíkovej
ulice?
... sme do súťaže STROM ROKA 2007 prihlásili dva stromy z našej obce? Súťažnú fotodokumentáciu zhotovil Roman Lančarič.
... 9.6. 2007 občianske združenieso spolu organizátormi DHZ II, DV COOP Jednota, za spolupráce obce a Olympijského klubu Prievidza usporiadali športové podujatie „DÚBRAVSKÝ OKRUH“.
Jeho súčasťou bola aj akcia Beh olympijského dňa, čo zvýrazňovala aj vedúca olympijská vlajka.
Prítomných privítal predseda združenia Anton Mujkoš. Starosta obce RSDr. Ján Cipov pripomenul históriu pôvodného preteku a zároveň ocenil
myšlienku jeho znovuobnovenia.
Motokáry však vystriedali iné športové disciplíny – chôdza, beh, jazda na bicykli a korčulovanie s kolieskovými korčulami. Súťažilo sa vo
vekových kategóriach:
do 5 rokov, 6-10 rokov, 11-16 rokov, 17-50 rokov, 50-60 rokov, nad 60 rokov
Hlavnými hosťami podujatia boli reprezentanti a majstri Slovenska v
cyklokrose a horskom bicyklovaní v kategórii juniorov Marian Šimora a
v kategórii dospelých Milan Barényi, ktorí po absolvovaní čestného kola
uskutočnili autogramiádu.
Medzinárodný rozhodca Karol Mlynár mal spoľahlivých partnerov v osobách
Karola Koryťáka a Ing. Martiny Belaňovej.Priebeh pretekov komentoval
Ing. Ľudovít Zaťko. Aparatúru obsluhoval Viliam Pastierik.Olympijský klub
Prievidza zastupoval jeho predseda Ján Mojžiš. Ocenil úroveň a priebeh preteku a možnosť výberu viacerých disciplín a pripomenul hlavnú olympijskú
myšlienku: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“
Každý detský účastník bol odmenený a na víťazov čakalo prekvapenie v podobe okružnej jazdy na vozíku, ťahanom poníkom.
Vďaka ochote Valenta Ondrejku mali túto možnosť všetky deti. Zdravotnú službu zabezpečovali: Oľga Chalmovská, Alena Krajčíriková a šofér
pohotovostného vozidla Jozef Belaň.
Organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na zabezpečovaní akcie.
Podujatie podporili:
Obes Lehota pod Vtáčnikom, LEMANS – Ľudovít Srnka, RUSNÁK – Vlastimil Belaň, SHARK – Ján Vida, TYMBARK – MASPEX, COOP
JEDNOTA – Ing. Igor Vida.
Predseda združenia Anton Mujkoš

3. ročník školskej akadémie opäť úspešný...
A je tu opäť. Slnečný, farebný a dlho čakaný 1.jún. Už tradične sa spája so slávnostnou školskou
akadémiou.
Ani 1.jún 2007 nebol výnimkou. Rada školy pri ZŠ v Lehote pod Vtáčnikom organizačne
pripravila už 3.ročník školskej akadémie s mottom „ Som to ja, dieťa...“.
Rodičia i široká verejnosť, ako i zástupcovia podnikateľských subjektov v obci, ktorých sme
oslovili, mali možnosť potleskom a dobrovoľným vstupným podporiť deti našej školy. Vo viac ako
dvojhodinovom maratóne slova a hudby sa predstavilo 120 malých hercov, spevákov, tanečníkov
a hudobníkov. Na príprave bohatého kultúrneho programu sa pod režijnou taktovkou Rady
školy podieľala aj väčšina pedagógov školy, školský klub detí a vedúci krúžkov. Rodičia ocenili
svoje deti dobrovoľným vstupným, spolu 3 000 Sk, podnikatelia príspevkom celkovo vo výške
9 000 Sk. Uvedené ﬁnančné prostriedky budú opäť zmysluplne využité pre žiakov našej školy.
Pripomínam, že z ﬁnančného výťažku 1. a 2. ročníka sme zakúpili pre školu DVD prehrávač, TV
prijímač a digitálny fotoaparát, ktoré využívame pri práci s deťmi.
Ďakujeme všetkým , ktorí pochopili motto akadémie, prijali naše pozvanie a akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu 3.ročníka
školskej akadémie. Kladné ohlasy rodičov i pozvaných hostí, ako i vedenia
obce nás zaväzujú v tejto jedinečnej prezentácii
školy pokračovať.

Mgr. Katarína Šnircová
predsedníčka RŠ

