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ŠPORT
Hádzanárky preveril súper z Talianska
Mužstvo starších žiačok vyplnilo veľkonočnú prestávku a zohralo 2 zápasy s rovesníčkami talianskeho Bagvolini Ossola. Toto družobné mesto
Prievidze leží 70 km severne od Milána. Ako sme sa dozvedeli, i hádzaná v tomto meste je veľmi populárna. Ale či bude aj naďalej, je otázne.
Naše dievčatá im ju totiž poriadne znechutili. Družstvo Bagnolini Ossola
zaskočili rýchlymi protiútokmi a presnou streľbou. No a keď sa k dobrému výkonu mužstva pripojila svojími zákrokmi aj brankárka Petra
Pokorná, bol z toho debakel.
St.žiačky – sobota 7.4.2007
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - Handball Bagnolini Ossola (ITA)
40 : 19 ( 23:11)
Ľ.Cipovová – 10, P.Kováčiková – 9, Z.Cipovová – 9, E.Ďurinová – 8,
D.Marečeková – 2, L.Kováčiková – 2 L.Fábryová – 1
St.žiačky – nedeľa 8.4.2007
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - Handball Bagnolini Ossola (ITA)
39 : 21 ( 18:11)
P.Kováčiková – 10, Ľ.Cipovová – 9, E.Ďurinová – 9, Z.Cipovová – 6,
D.Marečeková – 3, L.Kováčiková – 2
Peter Pastierik

STRELECKÉ PRETEKY
Prvým podujatím, ktoré
mohla komisia športu v
tomto roku uskutočniť, boli
STRELECKÉ PRETEKY.
16. marca sa v telocvični základnej školy stretlo 36 detí a
19 dospelých, ktorí si chceli
vyskúšať, ako sa im darí v
streľbe. Deti boli rozdelené
do štyroch kategórii. Najskôr mal každý tri nácvičné
strely, potom sa už išlo na
ostro. Z mladších žiakov sa najlepšie darilo Marcelovi Vidovi, žiakovi
3. ročníka, druhý skončil Karol Jurík a na tretie miesto sa dostal Matej
Macko. Medzi staršími chlapcami sa najviac darilo piatakovi Lukášovi
Vidovi, ktorý z možných 50 bodov nastrieľal 42, druhý skončil deviatak
Jozef Volkov, ktorý síce tiež nastrieľal 42 bodov, ale mal nižšie hodnoty
a na treťom mieste sa umiestnil ôsmak Ondrej Gašparovič so 41 bodmi.
Mladšie dievčatá skúšali strieľať, no potrebujú ešte trénovať. Ale za
odvahu ich treba určite pochváliť. Zo starších žiačok sa najviac darilo ôsmačke Alexandre Lašákovej, druhá skončila šiestačka Alexandra
Gašparovičová a tretia takisto šiestačka Radka Dorotíková.
Po deťoch prišli na rad muži a ženy. Pretekov sa zúčastnilo 9 mužov.
Najlepšie sa darilo tak ako vlani Jánovi Nechalovi, ktorý nastrieľal 48 bodov, na druhom mieste skončil Mgr. Vladimír Cipov so 47 nastrieľanými
bodmi a tretí Jozef Barčin so 45 bodmi. Víťazstvo medzi ženami obhájila
Mgr. Ľubica Nechalová, ktorá nastrieľala 42 bodov, na druhom mieste
sa umiestnila Beáta Obertová st. so 41 bodmi a tretia Monika Mistríková
s 35 bodmi.
Je vidno, že o takýto druh súťaže je záujem, preto v streleckých pretekoch budeme pokračovať aj na budúci rok. Prejavujeme presvedčenie,
že na budúci rok si príde zastrieľať ešte viac detí, ale aj dospelých.
Katarína Cipovová, tajomníčka komisie športu

Šachový oddiel informuje
Šachový oddiel
Posledné
výsledky
našich šachistov určili
konečné umiestnenia.
Výsledky:
Lehota pod Vtáčnikom ,,A“ Bodovali:

ORGOVÁN
Beluša:

Václavík Jozef
Adámik Bohuš
Adámik Ján
Vida Miroslav
Mendel František
Ďureje Peter

-

4,5

-

3,5

1
1
1
0,5
0,5
0,5

Konečné umiestnenie Lehoty pod Vtáčnikom ,,A“ v 3. lige je
10. miesto.
Lehota pod Vtáčnikom ,,B“ - Travertín Bojnice:
Bodovali:

Adámik Ján
Václavík Jozef
Koryťák Lukáš

-

3

-

2

1
1
1

V 5. lige skončila Lehota pod Vtáčnikom ,,B“ po veľkom boji s
Handlovou na 2. mieste.
Spracoval: Ján Adámik

Futbalová jar 2007.
Zimnú prípravu začali mužstvá OFK od 9.1.2007, muži a dorastenci striedavo v telocvični a vonku, žiaci trénovali iba v telocvični. S prístupom hráčov
k zimnej príprave u mužov nie je výbor OFK spokojný .
Mužstvá mladších a starších žiakov trénovali pod vedením trénera Pavla
Liďáka. Z mužstva žiakov odišiel Milan Jakab na hosťovanie do Prievidze .
Mužstvo dorastencov trénovalo pod vedením trénera Ľudovíta Roháča a
vedúceho mužstva Vladimíra Vicana. Do mužstva pribudli traja noví hráči Ľubomír Čertík, Milan Mareček a Tomáš Bakus. Štyria hráči majú striedavý
štart : Igor Kráľovič, Štefan Vican, Jozef Doboš a Ľubomír Ďurina. Dorastenci odohrali jeden prípravný zápas, doma vyhrali s Cígľom 5:0 . Mužstvo
prvé dva majstrovské zápasy prehralo, doma s Rudnianskou Lehotou 1:2 a
v Kamenci pod Vtáčnikom 3:1 .
Mužstvo mužov trénovalo pod vedením trénera Vladimíra Jakubisa. Z
mužstva odišli Martin Štefanička do Dolných Vesteníc a Juraj Ország do Nitrianskeho Pravna. Brankár Milan Bartoš zostal v Lehote pod Vtáčnikom na
hosťovaní, ďalej prišli Viliam Milan z Nitrianskeho Pravna a Patrik Mojžiš z
Novák. Mužstvo odohralo dva prípravné zápasy, so Šimonovanmi remizovalo
v Brodzanoch 1:1 a doma prehralo s Kľačnom 0:2. Mužstvu vyšli prvé dva
jarné majstrovské zápasy, doma sme vyhrali s Kolačnom 6:0 a v Hradišti
(Dolné Vestenice ,,B“) sme vyhrali 1:2 .
V mene výboru OFK by som chcel poďakovať našim priaznivcom za povzbudzovanie na domácich, ale aj súperových ihriskách. Verím, že sa hráči
všetkých mužstiev svojími výkonmi a výsledkami odvďačia týmto verným
priaznivcom .
Jozef Barčin
predseda OFK Baník
Lehota pod Vtáčnikom
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Rozkvitol orgován
na našom priedomí,
jeho vône závan
každého omámi.

NEZABÚDAME...
V tomto roku sme si pripomenuli 62. výročie
oslobodenia našej obce Sovietskou armádou. Je to jedna z udalostí, ktorá sa svojím
významom radí k popredným v jej histórii.

Halúzku odlomí
mládenec si z neho
a podá do rúčky
dievčaťa švárneho.
„Je to pozdrav jari“,
pošepne tichúčko
a pozdrav spečatí
božtekom na líčko.

Žoﬁa Sáričková

Deň matiek – symbol lásky
Kalendár nám opäť signalizuje druhú
májovú nedeľu, ktorá patrí k jednému z
najkrajších rodinných sviatkov roka - oslave
Dňa matiek. Niektorí potešia svoje mamičky
kyticou kvetov, bozkom a poďakovaním. Iní
možno zabudnú. A tí , ktorí tak už nemôžu
učiniť, sa zastavia na hrobe svojej matky,
aby jej tam položili kytičku a modlitbou, či
zapálením sviečky vzdali úctu jej pamiatke.
Mnohí si ani neuvedomujú, koľko matka
musí zvládnuť, aby vytvorila teplo rodinného krbu a harmónie domova . Veľakrát
na úkor seba samej. Ale matka je jednoducho bytosť, ktorá prišla na tento svet,
aby tak činila s láskou a nehou. Aj v našej
obci si tento rok pripomenieme oslavu Dňa
matiek 13.mája o 15.00 hodine v kinosále.
Deti z MŠ I. a II., žiaci zo ZŠ a Dychový orchester mladých spríjemnia svojím kultúrnym vystúpením toto sviatočné popoludnie
všetkým matkám z našej obce. Srdečne ste
vítané, drahé mamičky! A na záver: „Či viete, aký kvet sa stal symbolom Dňa matiek“
? Biele klinčeky, predstavujú totiž čistotu,
ľúbeznosť a prijímanie materinskej lásky
ako daru. Preto nezabudnite, milí čitatelia,
potešiť svoju starkú a mamičku, krstnú
mamičku, aspoň jedným kvietkom, milým
slovkom....
Vlasta Šnircová

Aj preto starosta obce, obecné zastupiteľstvo
a obecný úrad venujú tejto významnej dejinnej udalosti náležitú pozornosť. 3. apríla sa
na Námestí SNP zišli poslanci a funkcionári
obce, aby spoločne s delegáciami politických
strán a hnutí, spoločenských a záujmových
organizácií, Jednoty SD, Únie žien Slovenska, hasičských zborov a Jednoty dôchodcov
položili veniec a kytice vďaky k pamätníku
SNP. Po štátnej hymne vo svojom vystúpení
starosta obce Dr. Ján Cipov priblížil prítomným dejinné udalosti posledných týždňov
a dní druhej svetovej vojny, ktoré vyústili k
úplnej porážke fašizmu. K dôstojnej atmosfére pietneho aktu kladenia venca a kytíc k
oslobodeniu obce prispel svojím koncertným
vystúpením i Dychový orchester mladých.
Michal Beniska

VATRY SLOBODY

STAVANIE MÁJOV

8.máj 1945. Dátum, ktorý sa vryl do
pamäti všetkých ľudí sveta. Skončila sa
najväčšia vojna v dejinách. Oslobodením
Berlína sa skončila druhá svetová vojna.
Kapitulácia fašistických vojsk dala podnet
na rozhorenie sa vatier slobody na celom
území Európy.
V našej obci je to už dlhoročná tradícia,
zapáliť vatru slobody a mieru. Je to akýsi
symbol a pietny akt. Je to vzdanie úcty a
vďaky tým, ktorí za našu slobodu položili
svoje životy. Tento rok sa opäť, verím ,
že vo veľkom počte, stretneme v areáli
základnej školy 7. mája 2007 o 19.30
hod., aby sme si uctili pamiatku padlých
v druhej svetovej vojne a tešili sa zo 62ročného života v pokoji a mieri.

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a
vedenie obecného úradu Vás pozývajú k tradičnému aktu stavania májov.
Tohtoročné oslavy stavania májov sa
začnú v pondelok 30.4.2007 o 18.00
hod v hornej časti obce. Po osadení
mája sa všetci v sprievode Dychového orchestra mladých odoberieme
do dolnej časti obce , kde na Námestí
SNP tiež osadíme máj. Veríme, že tohoto podujatia sa zúčastníte a spoločne
v predvečer sviatku práce privítame
najkrajší mesiac v roku – mesiac máj.

Miloš Obert

Miloš Obert

Druhý
marec
odpoludnia.
Nič
netušiaci obyvatelia
Hornej Nitry zaznamenávajú obrovské
detonácie. Sme bez
elektrického prúdu,
telefóny nefungujú,
nikto nevie, čo sa
deje. Len obrovský
plameň a hora
prachu, vznášajúca
sa nad nováckou dolinou dáva tušiť, čo hrozného sa mohlo
udiať. Mobily a iné dostupné telekomunikačné
prostriedky potvrdzujú hroznú skutočnosť. Pri

výbuchu vojenského materiálu vo Vojenskom
opravárenskom podniku v Novákoch, v jeho epicentre, pracovali desiatky ľudí, ktorých bolo treba
zachraňovať a poskytovať žijúcim bezprostrednú
pomoc. Členovia nášho Obecného hasičského a
Dobrovoľného hasičského zboru I. a II. vedeli,
aká je ich povinnosť. Jednoducho opustiť svoje
rodiny, svojich najbližších a ísť i za cenu ohrozenia svojho života zachraňovať iných, celkom
neznámych.
Krátke a rýchle pokyny v požiarnej zbrojnici,
uvedenie techniky do pohotovosti a výjazd
prvého požiarneho vozidla do miesta zásahu boli
obdivuhodné už aj preto, že po prievidzských
hasičoch tam boli medzi prvými. Prvé naše vozidlo s veliteľom Petrom Ondrejkom a ďalšími
hasičmi Romanom Kováčikom a Jozefom Fábrym
po príchode (pokračovanie na ďalšej strane)

SME NA NICH HRDÍ

Vážení spoluobčania!
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Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
S kyticou kvetov a úprimným vinšom
chceme Vám dnes blahoželať.
Lásku, šťastie a zdravie zo srdca
priať.
90 rokov oslávil :
Viktor Buričan

80 rokov oslávili :
Katarína Šestáková, Paulína Zaťková,
Mária Zaťková, Mária Hurtišová, Katarína Briatková
85 rokov oslávila :
Mária Gašparovičová
92 rokov oslávila :
Katarína Hajsterová

Obecné zastupiteľstvo v našej obci zasadalo v marci dvakrát. Na 3. zasadnutí 8. marca t.r. schválilo
rozpočet obce na rok 2007 a výhľadovo na roky
2008 a 2009; kalendár kultúrno-spoločenských
a športových podujatí na tento rok; podmienky
poskytnutia príspevku na výstavbu nájomných bytov pre výstavbu 11 b.j. – Bytový dom v Lehote
pod Vtáčnikom; odpredaj pozemku pánovi Jurajovi
Vidovi.
Odsúhlasilo skončenie nájmu v potravinách Kamenopol p. Polkorábovi; prenájom tých istých
nebytových priestorov pani Ivane Zgančíkovej za
účelom zriadenia predajne drogérie a doplnkového
tovaru; skončenie nájmu v nebytových priestoroch
p. Ľubici Marečekovej, ktorá mala v ZO 5000
predajňu domácich potrieb. Na základe vlastnej
žiadosti zrušilo členstvo Bc. Janke Chvojkovej v
komisii ochrany verejného poriadku a miesto nej
zvolilo za člena p. Blažeja Hlatkého.
Na 4. verejnom zasadnutí, ktoré sa konalo 29.
marca v zasadačke požiarnej zbrojnice, obecné
zastupiteľstvo okrem bežných procedurálnych
záležitostí schválilo plnenie rozpočtu obce za rok
2006 a záverečný účet obce k ročnej závierke pre
rok 2006 bez výhrad. Na základe odporúčania komisie starostlivosti o občanov obecné zastupiteľstvo
schválilo podporu rodinám pri narodení dieťaťa od
1.1.2007, pri narodení 1. dieťaťa 1000,- Sk, pri narodení 2. dieťaťa 2000,- Sk, pri narodení 3. dieťaťa
3000,- Sk, pri narodení ďalšieho dieťaťa 2000,- Sk.
Vzalo na vedomie list Mgr. Dariny Oršulovej o
vzdaní sa funkcie predsedníčky komisie kultúry,
školstva a vzdelávania a zvolilo poslanca Štefana
Ďurinu za predsedu uvádzanej komisie. Tiež zvolilo
pána Antona Turčana za člena komisie starostlivosti
o občanov, od 1.4.2007.
Katarína Cipovová

Jubilantom úprimne blahoželáme!

60 rokov oslávili :
Valent Vida, Stanislav Pastierik, Mária
Šnircová, Štefan Dudáš, Helena
Šestáková, Emil Kochan, Emil Šesták,
Jozef Ďurina

Neponárajme sa hlbšie do bolesti.
Ich roky ako vlnky na rieke sa zrazu
stratili z hladiny času, aby naplnili už
iba tok spomienok na všetko to dobré,
čo v živote urobili, lebo náš život je
ohraničený smrťou ako deň dvadsiatou štvrtou hodinou.

65 rokov oslávili :
Blažena Mujkošová, Jaroslav Vida,
Jozef Bobok, Mária Krupová, Ing.
Valent Tadial, Jozef Adamický, Anna
Adamická, Apolónia Levčíková, Ľudovít
Hurtiš

Rozlúčili sme sa :
Viliam Hanko /80 r./, Paulína Hagarová /87 r./, Valent Hurtiš /77 r./,
Magdaléna Foltánová /82 r./, Antónia
Vidová /80 r./, Koloman Baláž /72 r./,
Štefan Bakus /64 r./

70 rokov oslávili :
Bohumil Baláž, Jozef Fábry, Vlasta Sochorová, Štefan Polák
75 rokov oslávili :

V marci zasadali poslanci dvakrát.
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Anton Beniska, Štefan Šnirc, Katarína
Dudášová, Oľga Matúšová, Paulína
Farkašová

Nežné a sladké od mlieka je prvé slovo
človeka.
Má v sebe radosť odvekú, čo prináleží
človeku.
Mamina ruka to je brána, vchádzame
cez ňu do sveta,
po starej stope človeka s tým prvým
sladkým slovom – M A M A .
Vítame medzi nami :
Manželom Silvii a Vladimírovi Jakubisovcom sa narodil syn Šimon
Ing. Zuzane Hajdúchovej sa narodila
dcéra Petra
Manželom Zuzane a Štefanovi Múdrym
sa narodil syn Kristián
Manželom Martine a Jurajovi Bistákovcom sa narodila dcéra Michaela
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na doslovne ešte výbušné miesto, ich šokovalo.
Tá spúšť, mŕtvi a ranení..... Robia, čo môžu.
Zachraňujú ranených, poskytujú pomoc tam, kde
je to najdôležitejšie. Po nich prichádza druhé vozidlo s Milanom Turčanom, Vladimírom Chudým a
Branislavom Gregušom. Našim hasičom s dvoma
vozidlami, ktorí zabezpečovali predovšetkým
prísun vody, prišli na pomoc i ďalší dobrovoľníci a
to Štefan Turčan, Radoslav Tonhajzer, Štefan Ondrejka, Ľudovít Bobok a Pavol Dúbravský, ktorí
poskytovali pomoc všade tam, kde to bolo najviac
treba, pri záchrane človeka. Aj na domácej pôde
požiarnej zbrojnice v našej obci zabezpečovali pomoc a to pri tankovaní PHM, ako aj čerpaní vody
do vozidiel a to Blažej Hlatký a Miroslav Turčan.
Boli to ťažké minúty a hodiny a ako sa niektorí
vyjadrili, i najťažšie chvíle v ich živote. Uťahaní,
špinaví, ale s presvedčením, že vykonali kus práce
pre záchranu človeka a majetku, sa vrátili domov
až neskoro po polnoci. Ich ľudský a hrdinský počin
zaregistrovali nielen kompetentní z nášho okresu,
ale i vládni činitelia. Oprávnene bol veliteľ nášho
Obecného hasičského zboru pán Milan Turčan
spolu s ďalšími 30 záchranármi zo Slovenska
prijatý na vládnej úrovni a ocenený vyznamenaniami predsedom vlády SR a ministrom obrany.
Za všetky ocenenia citujem časť ďakovného listu
predsedu vlády p. Fica, v ktorom okrem iného
hovorí : „Za Váš profesionálny prístup, za Vašu
bezhraničnú pomoc pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí vo VOZ v Novákoch
mi dovoľte, aby som Vám v mene vlády SR a v
mene svojom vyjadril srdečné poďakovanie a
osobitné uznanie...“
Tento významný čin našich hasičov neušiel pozornosti i našim funkcionárom, starostovi obce,

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.

spracované : 12.apríla
Helena Kurnasová, matrikárka

poslancom obecného zastupiteľstva. Dňa 27. apríla budú v obradnej miestnosti obce prijatí všetci
účastníci zásahu, kde im starosta obce odovzdá
ďakovné listy so zápisom do pamätnej knihy obce.
Tohto slávnostného aktu sa zúčastní i prezident
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR JUDr. Jozef
Minárik, ktorý udelil šiestim hasičom medailu Za
statočnosť a ďalším ďakovné listy Prezídia DPO
SR.
Chlapci, sme na Vás všetci hrdí......
Michal Beniska

Srdečná vďaka
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Lehote pod Vtáčnikom chce touto
cestou poďakovať obecnému zastupiteľstvu v našej
obci za poskytnutú ﬁnančnú výpomoc. Každý rok
dostáva naša ZO príspevok na činnosť, ktorý bol v
posledných rokoch krátený o 30 %.
Koncom roku 2006 nám bol vyplatený mimoriadny
príspevok vo výške 5 000 Sk. Táto ﬁnančná výpomoc zlepšila ﬁnančnú situáciu v našej organizácii.
Touto cestou vyslovujeme srdečnú vďaku za
všetkých členov organizácie.
Vilma Barčinová
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Z TVORBY NAŠICH DETÍ
KDE A ČO SOM KÚPIL
Keď som išiel cez Žilinu,
kúpil som si medovinu.
Keď som išiel cez Lehotu,
spieval som si peknú nôtu.
Prešiel som až za Cígeľ,
tam ma chytil čierny fízel.
Previezol ma do Prievidze,
natrepal mi nohavice.
Tak skončila moja cesta
z dediny až do mesta.

Andrej Zigo, 3.A

Keď som bol v Levoči,
odviezli ma na koči.
Keď som išiel do Trnavy,
kúpil som si aj dve kravy.
Adam Fábera, 3.A
Keď som išla cez Lehotu,
kúpila som omeletu.
Keď som išla cez Prievidzu,
kúpila som dobrú pizzu.
Lenka Petrášová, 3.A

Keď som išla cez Žilinu,
kúpila som malú vranu.
Ráchel Adámiková, 3.A
Keď bol vonku Peter,
mal naopak sveter.
Keď som bol v Cígli,
utekal som na bicykli.
Keď som išiel cez hranice,
stratil som tam nohavice.
Keď som išiel cez Košice,
nakúpil som rukavice.
Michal Dado, 3.A
Keď som išla cez Nováky,
kúpila som poltopánky.
Keď som išla cez Nitricu,
videla som jarabicu.
Kristína
Gašparovičová, 3.A
Keď som išiel do lesa,
stratil som tam kolesá.
Žiaci išli za nimi,
máme zasa prázdniny.

B. Harmanovská, 8.A

Mário Jakab, 3.A

Keď som išiel cez Nováky,
kúpil som si tam topánky.
Keď som išiel cez Blavu,
kúpil som si mačku malú.
Keď som išiel cez Malacky,
dostal som tam zo tri facky.
Keď som išiel cez Žilinu,
kúpil som si tam zmrzlinu.
Keď som išiel cez Martin,
kúpil som si tam kostým.
Keď som išiel cez Chvojnicu,
stretol som tam medvedicu.
Karol Jurík, 3.A
Keď som išiel cez Bojnice,
kúpil som si nohavice.
Keď som išiel cez Lehotu,
našiel som si tam robotu.
Keď som išiel cez Podhradie,
kúpil som si náradie.
Keď som už bol v Cígli,
vozil som sa na bicykli.
Stanko Adámik, 3.A

K. Gašparovičová, 3.A

V. Pechová, 4.A

Rada školy pri Základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom Vás pozýva...
Vážení rodičia!
Blíži sa sviatok našich a Vašich detí – Medzinárodný deň detí. Aj tento rok ho chceme spoločne s Vami osláviť. Prijmite
preto srdečné pozvanie na 3. ročník slávnostnej školskej akadémie k MDD.

KEDY? 1. júna 2007 o 17.00 hodine
KDE? v kine Mier.
Príďte potleskom a dobrovoľným vstupným odmeniť malých i veľkých hercov, spevákov a tanečníkov, ktorí sa opäť predstavia v bohatom kultúrnom programe. Príďte príjemne prežiť piatkový večer a presvedčiť sa, že v lehotskej škole rastú
pod rukami pedagógov šikovné deti.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Katarína Šnircová
predsedníčka Rady školy

Vtáčnik

2/2007

strana 6

KNIHA – PRIATEĽ ČLOVEKA

NEHRAJME SA NA MÚDRYCH, ALE BUĎME ROZUMNÍ.

Pekná myšlienka. Však? Veľmi ma zaujala, keď som ju čítala na milej akcii pri príležitosti 55. výročia založenia
knižnice v Prievidzi. Bola som tam pozvaná ako hosť a uvedomila som si, že priestory v knižnici stále dýchajú
tou priateľskou atmosférou kníh a ľudí, ktorí sú tam. Človek cíti priam potrebu tam prísť a vdýchnuť do seba
tú čarovnú blízkosť duší. Veď každá kniha je kus cesty a osobnosti človeka, ktorý ju napísal, a v nás čitateľoch
zanecháva stopy navždy.
Každý človek má svoju obľúbenú knihu, ku ktorej sa aj po rokoch vracia a stále v nej objavuje niečo nové a
príjemné. Veď, ktoré dieťa vyrastá bez čarovného sveta rozprávok? Vďaka knihe si cibrí nielen jazýček, ale hlavne
nadobúda bohatú fantáziu a rozvíja myseľ. Deti dychtia po rozprávkach a je na nás dospelých, či ich vieme
sprostredkovať nielen cez televíziu a prehrávače, alebo priamo z kníh. Keď malé dieťa drží v dlani malé leporelo
a vysloví po prvý raz slovíčko čítam, táto chvíľa ostane v nás navždy. A v detskej hlávke rozprávka, ktorá pohladí
jeho srdce. Mnohí na knihy pozerajú povrchne, nepotrebujú ich k životu, ale sú aj takí, pre ktorých je kniha
každodenný chlieb. Veď držať v dlani knihu od priateľa, ktorý mi ju daroval zo srdca a čítať si venovanie vpísané
v knihe po rokoch je naozaj príjemným zážitkom a pocitom. Nakoniec spomienky sú rajom, z ktorého nás nikto
nevytrhne. A ja verím, že aj tento článok osloví mnohých tých, ktorí radi čítajú a už nechodia do knižnice. Azda k
nej ešte nájdu cestu, práve teraz...
Vlasta Šnircová

Od 14. marca 2007 začala v našej obci oﬁciálne
pracovať miestna organizácia Únie žien Slovenska.
Stalo sa tak na ustanovujúcej schôdzi, ktorej sa
zúčastnila aj predsedníčka okresnej organizácie pani
Terézia Šeligová. Bol zvolený výbor v tomto zložení :
predsedníčka : Beáta Obertová
tajomníčka : Katarína Cipovová
hospodárka : Mária Šnircová
Vážené staré mamy, mamy, milé slečny!
Únia žien je nástupníckou organizáciou Slovenského
zväzu žien. Je to dobrovoľná organizácia, ktorá
nezávisle na politickej príslušnosti, vierovyznaní, veku
a profesii spája ženy v snahe navzájom si pomôcť v
riešení ich problémov, aktivizovať ich k spoluúčasti
na verejnom živote v obci, vytvárať priestor pre záujmové činnosti, umelecké, športové a oddychové aktivity. Myslím si, že v našej obci je veľa žien, či už
starších, ktoré by nám pomohli svojími skúsenosťami
a verím, že aj mladších, ktoré hľadia do budúcnosti a
robia veci, ktorým veria, že majú zmysel.
Milé ženy, myslím, že týmto som Vám v stručnosti
opísala našu organizáciu a je už len na Vás, či sa
pridáte k nám a svojím členstvom rozšírite naše rady
a pomôžete dôstojnému a duchaplnému rozvíjaniu
našej organizácie.
Záujemkyne o členstvo sa môžu prihlásiť osobne u
predsedníčky organizácie p. Beáty Obertovej na
Podhradskej ulici č. 68/25, u tajomníčky p. Kataríny
Cipovovej na obecnom úrade alebo u hospodárky p.
Márie Šnircovej na Konečnej ulici č. 1060/61.
Beáta OBERTOVÁ, predsedníčka MO ÚŽS
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Mgr. GABRIELA KLÁTIKOVÁ
zástupkyňa starostu obce

Neverím, že dobrú knihu
možno niečím nahradiť.
Dobrá kniha má budúcnosť.
Knižky a knižnice, no aj ľudia,
čo radi čítajú, vždy budú mať
dosť priateľov.
Vincent Šikula

OPÄŤ ZAČALA PRACOVAŤ
ÚNIA ŽIEN V OBCI

Vtáčnik
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TECHNICKÉ OKIENKO
Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách
(IKT) v domácnostiach a v podnikoch v roku 2006
Zisťovanie o IKT v domácnostiach zrealizoval ŠÚ SR v období apríl - máj
2006 a referenčným obdobím bol prvý štvrťrok 2006. Zisťovanie bolo v
prvej časti zamerané na úroveň vybavenosti domácností informačnými a
komunikačnými technológiami. V druhej časti boli otázky orientované na
využívanie osobných počítačov, nákup a predaj cez internet, schopnosť
pracovať s osobným počítačom (počítačové zručnosti). Vzorku respondentov tvorilo 4500 domácností z celej SR. V každej domácnosti bol vybraný
jednotlivec vo veku nad 12 rokov, ktorý odpovedal na otázky. Výsledky
zisťovania sú agregované podľa základných socio-demograﬁckých znakov
(pohlavie, vek, vzdelanie, sociálna aktivita).
Zisťovanie o IKT v podnikoch sa realizovalo v období marec až máj 2006
a referenčným obdobím bol január 2006, resp. rok 2005. Zisťovanie bolo
zamerané na rozsah využívania IKT, internetu a elektronického obchodovania. Vzorku tvorilo 4 564 podnikov zo všetkých produkčných odvetví.
Podniky s počtom zamestnancov 250 a viac boli oslovené vyčerpávajúco,
ostatné výberovo. Publikované výsledky sú za podniky s počtom zamestnancov 10 a viac.
Vybavenie a prístup k IKT v domácnostiach:
V prvom bloku otázok uviedlo 50,1 % domácností, že má doma osobný
počítač. Výraznejší bol tento podiel v skupine domácností s aspoň jedným
nedospelým členom (do 16 rokov), kde vlastní počítač až 69,1 % domácností. Z ostatných zariadení IKT 99,3 % domácností vlastní televízny
prijímač a 85,4 % mobilný telefón. Prístup na internet doma uviedlo 26,6
% domácností.
Na internet pristupuje 88,1 % domácností (z tých, ktorí uviedli, že majú
doma prístup na internet) cez osobný počítač. Najčastejšie používaným typom internetového pripojenia je modem (43,8 %) a širokopásmové pripojenie WiFi (43 %).
Bariéry prístupu na internet doma:
Z respondentov, ktorí uviedli, že nemajú prístup na internet doma, najviac
uvádza že ho nechcú alebo nepotrebujú (40,4 %). Pre tých ktorí uviedli že
majú prístup inde ako doma (34,4 %), je používanie internetu drahé (32,6
%) a náklady na jeho zriadenie sú vysoké (31,8 %).
z“ www.statistics.sk”vybral Stanislav Pech

Pani Klátiková, zástupkyňou starostu obce ste síce krátky čas, nie ste však v tejto funkcii úplnou začiatočníčkou.
Aké sú povinnosti zástupkyne starostu? Aké sú Vaše vízie v tejto funkcii?
Bola som už zástupkyňou starostu obce po odchode Michala Gašparoviča z tejto funkcie. Bolo to asi jeden rok v závere volebného obdobia 1998 – 2002.
Mojou povinnosťou je zastupovať starostu v čase jeho neprítomnosti, spolupracovať s komisiami pri obecnom zastupiteľstve,
zúčastňovať sa na ich zasadnutiach a o získaných poznatkoch informovať starostu obce. Účinkovať tiež ako sobášiaca.
Spolupráca so starostom i prednostom obecného úradu je dobrá. Aké sú moje vízie? Dobrou spoluprácou so starostom chcem
pomáhať pri rozvoji obce, podieľať sa na aktivitách v tých oblastiach, ktoré sú mi
blízke, a to je predovšetkým školstvo, ale i obchod, služby a podnikanie.
Na ilustráciu stručne priblížim situáciu a problémy základnej školy v našej obci. ZŠ
má teraz 338 žiakov. Na budúci rok ich bude o 23 menej. Budúcich prvákov je zapísaných len 27. Priestory školy sú obrovské, no ﬁnančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu sú prideľované na počet žiakov. Obecný úrad, ako zriaďovateľ, iniciuje
dohadovacie konanie o zvýšenie ﬁnančných prostriedkov, pretože rozpočet školy
oproti školskému roku 2005/2006 je vyšší o 1,5 milióna Sk.
Aj prevádzka školského bazéna je ﬁnančné veľmi náročná. Bolo vypísané výberové
konanie na vybavenie bazéna slnečnými kolektormi. Pripravuje sa generálna oprava ZŠ. Sú už vypracované nové projekty na čerpanie z eurofondov vo výške 22
miliónov Sk.
Ste zástupkyňou riaditeľa ZŠ, zástupkyňou starostu obce, predsedníčkou
Zboru pre občianske záležitosti. Nie je to náročné? Dá sa to zvládnuť za
tých 24 hodín, ktoré deň má? Ako relaxujete?
Iste, je to veľmi náročné a žiada to dobrú organizáciu práce. Mám však aj dobré
rodinné zázemie. Keď je opora a pomoc v rodine, vzájomné pochopenie, tak sa to dá. Najradšej relaxujem v telocvični, v bazéne
a občas na prechádzkach v prírode.
Máte nejaké životné vzory? Riadite sa nejakým krédom ?
Vzorov mám viac. Pokiaľ ide o rodinu, vzor mám vo svojich rodičoch. Ako pedagóg, mám pred sebou ako vzor moje bývalé
kolegyne, učiteľky ZŠ v Zemianskych Kostoľanoch – Annu Bošiakovú a Vilmu Kissovú. Starosta najšej obce RSDr. Ján Cipov je
pre mňa vzorom funkcionára.
Mojím krédom je: „Nehrajme sa na múdrych, ale buďme rozumní!“
Ešte nám prezraďte, aké sú Vaše plány do budúcnosti ?
Dňa 25. mája 2007 dovŕšim dôchodkový vek. Ako zástupkyňa riaditeľa ZŠ dokončím školský rok a odídem do starobného dôchodku. Teším sa, že budem mať viac času na prácu ako zástupkyňa starostu obce a konečne i viac času na svoje záľuby, hlavne
čítanie kníh.
Zhovárala sa : Žoﬁa Sáričková

Komisia starostlivosti o občanov
je tu pre občana
Rodina je základnou stavebnou jednotkou spoločnosti. Formujú ju vzťahy rodičov k
deťom a vzťahy detí k rodičom. Negatívne vzťahy
v rodine následne zapríčiňujú nedostatok citových
väzieb, nevhodnú výchovu, z dôvodu, že jednotliví
členovia rodiny nevedia o svojich potrebách materiálnych či psychických. Naopak pozitívne vzťahy,
ako napríklad priateľstvo rodičov a detí, vzájomná
dôvera medzi členmi rodiny, pozitívny vzor zo
strany rodičov a iné tvoria základ pre vývoj silného,
vyrovnaného a úspešného jednotlivca. Ak má však
rodina plniť svoje poslanie potreby všetkých jej
členov musia byť uspokojené.
Téma pomoc resp. podpora rodiny je aktuálna,
dôležitá a treba jej venovať patričnú pozornosť.
Keď sme premýšľali nad pomocou rodinám na
zasadnutí komisie, jednoznačne sme sa zhodli na
tom, že je potrebné pomôcť resp. podieľať sa na
riešení takej životnej situácie, ktorá predstavuje
pre rodinu najväčšiu a zároveň najkrajšiu zmenu.
Keďže možností pomoci je veľa, ponúkla sa
nám myšlienka: „pomoc rodinám pri narodení
dieťaťa“. Hlavným zámerom je poskytnutie jednorazovej dávky pri narodení dieťaťa na zabezpečenie
nevyhnutných potrieb novorodenca a starostlivosti
vybranej skupine rodín, ktorým sa narodilo a narodí
dieťa. Menovaná skupina rodín patrí medzi rizikovú

skupinu obyvateľstva. Naším cieľom je pomôcť
týmto rodinám preklenúť obdobie, ktoré predstavuje
zásadný zásah do života každého jednotlivca a člena
rodiny, obdobie, keď mnohí sú bezradní pri predstave budúcnosti. Preto členovia komisie doporučili
obecnému zastupiteľstvu schváliť príspevky, ktoré
obecné zastupiteľstvo schválilo, s účinnosťou od 1.
januára.
Ďalej členovia komisie v sledovaných
rodinách zistili, že ľudia nemajú dostatočné vedomosti a informácie o podmienkach poberania príspevkov. Preto sme sa rozhodli podať ucelenú odbornú
radu o nárokoch a právach pri uplatnení jednorázovej štátnej sociálnej dávky pri narodení dieťaťa.
Príspevok pri narodení dieťaťa patrí
medzi štátne sociálne dávky. Poskytuje ich úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa
miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – v prípade
našej obce, je to pracovisko Nováky. Sledovaný
príspevok vyžaduje splnenie dvoch podmienok
– narodenie dieťaťa a trvalý pobyt oprávnenej osoby
na území SR. Na jedno dieťa je výška príspevku 4
460.00 Sk, ak sa súčasne narodili dve deti alebo viac
detí a dve z nich sa dožili 28 dní, príspevok na každé
dieťa sa zvyšuje o 2 230.00 Sk. Nárok na jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká, ak
pred uplatnením nároku dala oprávnená osoba privolenie na osvojenie dieťaťa, dieťa bolo zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, po

pôrode matka opustila dieťa v zdravotníckom zariadení bez súhlasu ošetrujúceho lekára a ak sa dieťa
narodilo v cudzine a oprávnenej osobe bol vyplatený
obdobný príspevok v cudzine.
K príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa
matke narodí prvé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28
dní, patrí príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
v sume 11 000.00 Sk. Nárok na výplatu uvedeného
príplatku nevzniká maloletej matke, ktorá nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti a ak
sa dieťa narodí v cudzine a matka pred narodením
dieťaťa nebola najmenej 12 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov zdravotne poistená. Ak matka zabezpečuje riadnu starostlivosť o toto dieťa patrí
jej po splnení zákonom stanovených podmienok
rodičovský príspevok v sume 4 440.00 Sk a prídavok na dieťa v sume 540.00 Sk.
Pre zaujímavosť predkladáme údaje o počte
poberateľov a výške vyplatených štátnych sociálnych dávok: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Prievidzi našim občanom v mesiaci marec 2007
vyplatil pre 935 detí štátne sociálne dávky v sume
1 016 tisíc Sk:
z toho prídavok na dieťa pre 567 občanov v hodnote
505 tisíc Sk
príspevok pri narodení dieťaťa 2 občanov 9 tisíc Sk
a
rodičovský príspevok pre 113 občanov 502 tisíc Sk.
Komisia starostlivosti o občanov

