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ŠPORT
Hádzanári bilancovali.
Tak ako každý rok, aj rok 2006 hodnotili naši hádzanári na
výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala v hasičskej zbrojnici.
Predseda oddielu, privítal všetkých zúčastnených členov, ale aj hostí,
zvlášť p. starostu RSDr. Jána Cipova.
Predseda hádzanárskeho oddielu Peter Pastierik v hodnotiacej správe
vyzdvihol prácu trénerov, ktorí sa podieľajú pri výchove talentov,
ale aj prácu funkcionárov, zapisovateľov, ktorí zabezpečujú chod
súťaží, ale aj všetkých tých, ktorí sa podieľali a vynaložili mnoho
úsilia pri skrášľovaní hádzanárskeho ihriska.
Poďakoval sponzorom, ktorí pomáhajú materiálne, ale i ﬁnančne.
Vyzval všetkých priaznivcov tohto športu, rodičov detí, ale aj tých, čo
chcú venovať svoje 2% z daní, aby tak urobili čím skôr. Zablahoželal
k získaniu trénerskej licencie ,, C“ Ľubomírovi Tonhajzerovi, Miroslavovi Buričanovi a Jozefovi Václavikovi a poprial im v trénerskej
funkcii veľa trpezlivosti pri práci s mládežou. Poďakoval hráčkam
Petronele Kováčikovej a Ľubomíre Cipovovej, reprezentujúce našu
obec v regionálnom výbere, prvej menovanej aj za reprezentáciu v
národnom mužstve Slovenskej republiky. Poprial veľa zdaru Viliamovi Hurtišovi a Lukášovi Šnircovi v ich novom prostredí v Považskej
Bystrici a taktiež Miloslavovi Szabovi v ŠKP Bratislava.
Rozhodcovskej dvojici Borisovi Cipovovi a Martinovi Pastierikovi
zaželal správne rozhodovanie v najvyššej mužskej extralige a v
ženskej medzinárodnej súťaži žien WHIL, kam postúpili v auguste
minulého roku.
A čo na záver?!
Výročná členská schôdza zaviazala hádzanársky výbor:
a) zabezpečiť majstrovské súťaže v roku 2007
b) zabezpečiť ﬁnančné prostriedky pre rok 2007
c) zabezpečiť turnaje jednotlivých mužstiev predjarnou
súťažou
d) zabezpečiť 10. ročník turnaja veteránov o Putovný pohár
starostu obce
e) v mesiaci maj- jún zabezpečiť výber žiakov
f) vytvoriť prípravný výbor na rok 2007 pri 50. výročí vzniku
lehotskej hádzanej
g) vyvolať rokovanie s obecným zastupiteľstvom o možnom
prekrytí hádzanárskeho ihriska
Poprajme tomuto športovému odvetviu a hlavne jeho funkcionárom nech sa im podarí zrealizovať všetky ciele, ktoré si pre rok
2007 dali.
spracoval Miroslav Šnirc

Šachový oddiel informuje
Posledné
výsledky
našich šachistov:

O POČASÍ

5. liga:
Chynorany - Lehota B:
2,5-2,5
Body za Lehotu:1 bod Vida, ½ bodu Hepner, Václavik, Adámik
V.
3. liga:
Považské Podhradie - Lehota A:
5 - 3
Body za Lehotu: 1 bod Jurík a Václavik,Adámik B. a Ďureje

- Keď je teplo v januári,
zľutujte sa, bože,
nieto snehu na chotári,
chudoba byť môže.-

Lehota A - Nové Mesto nad Váhom: 2 - 6
Body za Lehotu: ½ bodu Adámik B. Jurík,Mendel a
Václavik.

Zdalo sa , že pani Zima

V 5. lige je naše mužstvo na 2. mieste.V majstrovstvách kraja
v 3. lige sme zatiaľ bez jediného bodu.V najbližšom období
odohráme v 5. lige zápas s prievidzským „D“ mužstvom. Naše
„A“ mužstvo cestuje do Trenčianskych Teplíc, kde chce už
konečne bodovať.
Priaznivcom šachu chceme oznámiť, že v mesiaci
apríl plánujeme usporiadať turnaj pri príležitosti oslobodenia
našej obce. Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na vašu
účasť.

Vesnu, sestru mladú.

Miroslav Vida

stratila už vládu
a do kresla posadila

A tu nastal obrat zrazu,
kvietky zamrzli nám,
pribudlo i snehu, mrazu,
vôkol zúril orkán.
Nahnevaná je príroda
na naše praktiky,

Vznik tenisového klubu
Krátko pred vianočnými sviatkami v roku 2006 som oslovil
pánov Branislava Lašáka, Milana Šormana a pani Annu Kutlákovú, so žiadosťou o pomoc pri založení Obecného tenisového klubu v Lehote pod Vtáčnikom. Slovo dalo slovo a dnes
je obecný tenisový klub takmer realitou. Prípravný výbor v
zložení Miloš Obert, Anna Kutláková a Branislav Lašák zaslal
registračný formulár s návrhom stanov na Ministerstvo vnútra
SR. Drobné legislatívne úpravy zabránili tomu, aby klub už bol
riadne zaregistrovaný. Toto je prakticky len formálne zdržanie
registrácie. Prípravný výbor má v pláne zvolať koncom marca
prvú zakladajúcu schôdzu, na ktorej sa bude voliť vedenie klubu a schvaľovať program činnosti.
Vážení spoluobčania, pokiaľ máte záujem stať sa členom tenisového klubu, kontaktujte členov prípravného výboru. Veríme,
že obecný tenisový klub bude platnou zložkou športového
diania v obci.
Prípravný výbor
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o počasí už neplatia
žiadne pranostiky.
Žoﬁa Sáričková

BLÍŽI SA 8. MAREC
S príchodom jari si každý rok
pripomíname 8.marec - Medzinárodný deň žien. Inak tomu nebude ani
v tomto roku, kedy pekným kvetom
alebo len slovom prejavíme vďaku
všetkým ženám.
Aj keď sa tento sviatok nesvätí a
nevenuje sa mu taká pozornosť, ako
v minulosti, stále pretrváva v nás
všetkých. Dnes sa začalo hovoriť o
zavedení oﬁciálneho štátneho sviatku. Ktovie , či toto riešenie pridá
v spoločnosti na váhe slova a osoby
ženy? Nech je už ako chce, ženy sú
protiváhou tvrdosti a nekompromisnosti silnej časti ľudstva. Preto treba
oceniť ich nezastupiteľné miesto v
našej spoločnosti aj touto krátkou
pripomienkou ich sviatku.
Ďakujeme...

Bc. Rastislav Kopecký

Milí čitatelia !
Dovoľte, aby som Vám v mene
redakčnej rady úprimne poďakoval za
priazeň, ktorú ste v roku 2006 venovali obecným novinám Vtáčnik.
Nielen ich čítaním, ale i svojimi názormi a
pripomienkami ste reagovali na ich celkovú
úroveň, čo nás úprimne teší. Predovšetkým
Vaše kritické podnety a pripomienky boli
tiež zrkadlom našej práce. Boli podnetom
ku skvalitňovaniu novín, aby boli pútavejšie,
zaujímavejšie, aktuálnejšie.
Chcem tiež poďakovať všetkým, ktorí svojimi príspevkami obohacovali naše noviny.
Prostredníctvom nich sme boli oboznamovaní
o práci komisií obecného zastupiteľstva, o aktivitách členov spoločenských organizácií a
záujmových združení, ako i o dianí v oblasti
školstva, kultúry a športu.
Osobitne chcem vyjadriť poďakovanie starostovi obce RSDr. Jánovi Cipovovi, ktorý Vás
prostredníctvom novín pravidelne informoval
nielen o dosiahnutých výsledkoch rozvoja
našej obce, ale i s výhľadovými úlohami rozvoja obce na nastávajúce obdobie.

Pre nás členov redakčnej rady je takáto spolupráca, ako i vaša dôvera nielen nevyhnutná,
ale i povzbudzujúca. Nabáda nás k neustálemu skvalitňovaniu novín tak po ich obsahovej
stránke, ako i graﬁckej úprave.
Už v priebehu tohto roka chceme, aby noviny
vychádzali v pevne stanovených termínoch
ako dvojmesačník na ôsmich stranách. Chceme naďalej venovať priestor zverejňovaniu
úloh, ktoré zabezpečuje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a obecný
úrad. Naďalej sa budeme usilovať, aby každý
Váš inšpirujúci príspevok bol uverejnený v
novinových stránkach. Tieto nám môžete i
naďalej zasielať na obecný úrad v určenom
termíne, ktorý bude uvedený v tiráži každého
čísla na jeho zadnej strane. K oživeniu a
skvalitneniu novín prispeje tiež ich farebná
graﬁcká úprava.
Milí čitatelia, dovoľte, aby som Vám v mene
redakčnej rady ešte raz poďakoval za vzájomnú dôveru a spoluprácu v predchádzajúcom
období a vyjadril presvedčenie, že táto bude
pokračovať i v roku 2007.
Michal Beniska
predseda redakčnej rady

VIEME DOCENIŤ PRÁCU UČITEĽA ?
Pri pokuse napísať pár slov k
Jánovi Ámosovi Komenskému a ku Dňu
učiteľov som, priznám sa, musela hlboko
zaloviť v pamäti. Veď školské časy sú už
dávno preč a k téme“ Učiteľa národov“
ma napadlo len to, že to bol Učiteľ národov. Hociktorý piatačik by ma schoval
do vrecka. A tak som sa obrátila k vernej internetovej wikipédii, z ktorej sa po
zadaní hesla do vyhľadávača sypal prúd
informácií. Už ich len čitateľne ujednotiť,
zredukovať a narodí sa článok.
Pri pátraní po informáciách som narazila aj na príspevok Jaroslavy Milčíkovej,
študentky Fakulty sociálnych vied v Brne
ku Dňu učiteľov. Tento ma tak zaujal, že
som sa rozhodla Vám jeho skrátenú a
trochu upravenú verziu ponúknuť. Pani
Jarka povedala všetko, čo treba povedať
slovami: 28. marca oslávia učitelia svoj
deň s veľkým D.
Keď vyslovíme slovo učiteľ, predstavíme
si toho nášho zo školských čias. Vysoký
či nízky, s okuliarmi alebo bez nich. Zatrpknutý melancholik alebo extrovertný
sangvinik? Ako si naňho spomíname?
Každopádne môžeme s odstupom času
zhodnotiť, či jeho vedomosti padli na
úrodnú pôdu.
S učiteľmi sa stretávame od stredoveku
a vždy sa im pripisovala vážnosť a

dôstojnosť, ktorou sme si uctievali ich
vedomosti, ale hlavne trpezlivosť a
schopnosť pracovať s deťmi. Asi mnohí
z nás už celkom zabudli na svoj prvý
školský deň – plný očakávaní a aj strachu z nepoznaného.
Ľudia nielenže zabúdajú na svoj prvý
školský deň, učiteľov, ktorí im dali základné vzdelanie. Z roka na rok kvetov v
zborovniach či kabinetoch ubúda. Učiteľ,
čo kvietok dostane, je jedným z mála na
škole. Kde sa stala chyba? Je to v nás?
V nich? V nedostatku ﬁnančných prostriedkov priemerného občana? Úprimne
povedané,
spočíva
v
spoločnosti.
Rodičov, ktorí sa poďakujú za vzdelanie
svojich detí osobne, by sme mohli zrátať
na prstoch obidvoch rúk. Všeobecná
mienka o učiteľoch rapídne klesla a
nikoho nezaujíma, že odučiť stovky
detí prináša so sebou aj sebazaprenie,
často oberanie sa o osobné voľno. Koľkí
z nás vedia ako dlho do noci sedávajú
pri opravovaní písomiek, kedy z práce
odchádzajú?
Preto by sme mali aspoň v tento deň
zalistovať vo svojej minulosti a spomenúť
si, že aj my sme potrebovali UČITEĽA!
z originálu upravila
Bc. Katarína Priehodová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Či poklad drahší vo svete nájdete, ako
to nežné stvorenie ?
Veď ono mamke, otcovi svojmu
ťažkosti žitia zaženie.
Nuž priviň si ma, mamička moja, úsmev a radosť nesiem ti,
nech žitia môjho slniečko jasné, nech
rodičom vždy zasvieti.
Vítame medzi nami :
V mesiaci december sa manželom Petronele a Máriovi Hlinkovcom narodil
syn Nikolas
Kataríne Kováčikovej a Ing.Jánovi Vidovi sa narodila dcéra Chantal
Viere a Tomášovi Paulenkovcom sa
narodila dcéra Vanesa

zomretými spájalo, všetko to, čím oni
prispeli do nášho života, čím sme my
prispeli k ich spokojnosti so životom,
ktorý žili vedľa nás a s nami. Takto sa
hádam ľahšie zmierime s tým, že ich
už niet.
Posledné dni roku 2006 sme sa
rozlúčili : Juraj Václavík /74 r./,
Michal Gašparovič /81 r./, Emília Kulifajová /79 r./
V roku 2007 sme sa už rozlúčili :
Štefan Bakus /53 r./, Oľga Kurnasová
/73 r./, Jozef Šesták /79 r./
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú
sústrasť.

Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Čašu na život dvíhame a pripíjame
rokom minulým i tým, čo ešte prídu
so želaním:
Milý naši , žite dlho v zdraví medzi
nami a nech vám slúži srdce a zem
pod nohami.
V roku 2007 svoje životné jubileá
už oslávili :
93 rokov oslávila Rozália Púpavová
60 rokov oslávili Ladislav Bakus,
Ing.Eva Hudecová, Ján Krajčík, Jozef
Kurbel
65 rokov oslávili Vilma Barčinová,Anna
Hurtišová, Jozef Šnirc, Vincent Hlatký,
Emília Liďáková
70 rokov oslávil

Rožik Bakyta

75 rokov oslávila Emília Belaňová
80 rokov oslávili Anna Koryťáková,
Paula Šestáková
85 rokov oslávili
Ľudmila Samašová

Emília Milanová,

Jubilantom úprimne blahoželáme!
Neponárajme sa hlbšie do bolesti.
Namiesto ponárania sa do bolesti
vzdajme hold a úctu ich životu a práci.
Pripomeňme si, každý pre seba, všetko
to pekné a hodnotné čo nás so

KALENDÁR
kultúrno-spoločenských
a športových podujatí
na I. polrok 2007
Marec
- Miestna oslava MDŽ
- Čo si obliekali naše ženy – výstava
- Výstava fotograﬁí starej dediny
– dolná
časť obce
- Kráľ detských čitateľov – súťaž v
čítaní
- Strelecké preteky pre deti a
dospelých
- Súťaž v čistote obce

Apríl

V roku 2007 vítame medzi nami :
Manželom Emílii a Jurajovi Hoosovcom sa narodil syn Marek
Manželom
Veronike
a
Milanovi
Petrášovcom sa narodila dcéra Nina
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MATRIČNÉ ÚDAJE
ZA ROK 2006
Stalo sa už tradíciou, že na prelome
rokov Vás, vážení spoluobčania,
oboznamujem
so
štatistickými
matričnými udalosťami, ktoré mnohých z nás potešili, mnohých zarmútili
a mnohým zmenili život.
Narodilo sa 33 detí
- 18 chlapcov a 15 dievčat
Rozlúčili sme sa s 23
spoluobčanmi – zomrelo 11
mužov a 12 žien
Na trvalý pobyt sa do našej obce
prihlásilo 54 občanov a z trvalého
pobytu sa odhlásilo 24 občanov.
20 snúbeneckých párov uzavrelo
manželstvo.
Naša obec má k 1.1.2007
3 821 obyvateľov
1 915 mužov
1 906 žien
Vážení spoluobčania , do roku 2007
Vám osobne želám, okrem pevného
zdravia, šťastia, a spokojnosti – svetlo v duši, lásku v srdci a úsmev na
každý deň, lebo úsmev znamená svietielko v okne a dáva vedieť, že srdce
je doma.
29.januára 2007
Helena Kurnasová
matrikárka

- Pietny akt kladenia vencov a kytíc
- Moje hobby – tvoje hobby – okresná
prehliadka
- Deň narcisov
- Stavanie májov
- Šachový turnaj

Máj
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Z TVORBY NAŠICH DETÍ
VERNÝ PRIATEĽ
Cez prázdniny som často chodievala s bratrancom na lúku, aj pri potok. Radi sme sa tam hrávali rôzne hry. Raz, keď sme sa
hrali na schovku, skryla som sa za kopec hliny a tíško som sedela, aby ma nenašiel. Zrazu som začula šušťať lístie. Trochu som
sa zľakla, ale keď som sa lepšie pozrela, zbadala som malé šteniatko. Bolo čiernobiele s veľkými uškami. A vyzeralo ako malá
guľka. Hneď som ho ukázala Kevinkovi. Aj jemu sa veľmi páčil. Bolo nám ho ľúto, že je sám a tak sme ho zobrali domov.
Cestou sme rozmýšľali, čo nám povie starká. Keď ho zbadala, veľmi sa jej zapáčil a tak sme si ho nechali. Dali sme mu meno
Sanny. A je to náš najlepší zvierací kamarát.
S. ONDREJKOVÁ, 3. B

MOJA MOKRÁ BÁSEŇ

OD SEVERU

V jazere je malý prameň,
nájde si on každý kameň.
Občas je tam malá vlnka,
ktorá vždycky krásne žblnká.

Od severu vetrík veje,
veľké líca nafukuje.
Veje od severu na západ,
ponad horu, ponad sad.

V lete chodím na jazero,
je tam stále veselo.
Keď začne vietor fúkať,
vo vode sa nedá kúpať.

Od severu vetrík duje,
sniežik vo vzduchu poletuje.
Sniežik lieta v ovzduší,
vetrík ho má plné uši.

V zime padne sneh,
pokryje nám celý breh.
Keď je čistá vodička,
raduje sa každá rybička.

M. HURTIŠ, 3. B

M. FÁBRY, 3. B

K. Bohušová, 4.B
V. Pechová, 4.A

SLOVENČINA
- Mini playback show–súťaž
- Skončenie druhej svetovej vojnyvatra
- Miestna oslava Dňa matiek
- Deň otvorených dverí u hasičov
- Výstava fotograﬁí Petra Sršňa
- Kvapka krvi pre život–prijatie
držiteľov
zlatej a striebornej
Jánskeho plakety

Jún
- Oslavy MDD – Cesta rozprávkovými
kráľovstvami
- Recitačná súťaž – Mám básničku na
jazýčku
- Slávnostná školská akadémia
- Výstup na Vtáčnik
- II. ročník turnaja v mariáši
- Memoriál Ing. Jána Duckého vo
futbale

OSPRAVEDLNENIE
V predošlom čísle Vtáčnika 4/2006
došlo k chybnému zaradeniu fotograﬁe
seniorskej skupiny Dúbravanka k článku
„Dni kolied kresťanov Slovenska“. Fotograﬁa patrila k článku „Medzi nami,
dôchodcami“.
Prosíme o ospravedlnenie.
Redakčná rada

ZASMEJME SA ....
**********
Viete, čo si môžete dať namiesto
ozdoby vianočného stromčeka?
Policajta.
Zelený je, hviezdičky má a ak si
chytíte dopraváka, bude vám aj
svietiť.

Slovenčina rád ťa mám,
lebo si jazyk našich mám.
Keďže každý má rád svoju mamičku,
miluje aj rodnú zemičku.
To Slovensko krásne je,
ako keď sa slnko na teba usmeje.
A ľubozvučná slovenčina pekne
v ušiach znie,
je to dobré znamenie.
M. JURÍK, 3. B

**********
Pani so psíkom príde do samoobsluhy. Predavačka za ňou kričí:
“Pani , ten pes nemá košík !”
” Netreba, my nakupujeme spolu” pokojne odvetila majiteľka
psa.
**********
Pred bufetom stojí veľký rad a
zajačik sa stále tlačí dopredu.
Medveď ho predbehne a hodí do
kríkov. Zajačik hovorí: “Ja ten
bufet asi nikdy neotvorím.”
**********
Vtipmi prispeli :
B. Balážová
M. Michalovič
D. Tkáč, žiaci 3. B

VETRÍK

M.Zaťko, 3.B

Duje vetrík, duje
vôkol všetko odfukuje.
Odfúkne nám čapice,
bude zima velice.
Vetrík fúka pomaly
už nám zima nevadí.
Vetrík veje máličko,
o chvíľu je teplučko.
L. TURČANOVÁ, 3. B

B.Balážová, 3.B
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… 20. januára sa v katolíckom dome uskutočnil už ôsmy kresťanský ples a že jeho organizátormi
boli Farský úrad a Kresťansko-demokratický klub v našej obci?
… ho otvorili manželia Čamajovci a zaželali všetkým pekný večer?
… prvý tanec patril starostovi obce s manželkou?
… na každom stole bola pozornosť pána dekana – omšové víno?
… aj tentoraz pripravila Mária Zaťková výbornú večeru a vynikajúcu kapustnicu? (s pomocníčkami
Vilmou Barčinovou a Evou Zaťkovou)
… želania účastníkov plesu hravo zvládli obsluhujúci Janka Ďurinová a Marek Altoff?
… nechýbala bohatá tombola, kvetinový tanec a dobrá nálada?
… hudobná skupina Senior sedma bola ako vždy perfektná, až päťhviezdičková?
… že sa ho zúčastnilo 65 tancovania, spevu a dobrej náladychtvivých účastníkov?
… ples je charitativnym podujatím aže pre potreby kostola bolo odovzdaných 12.500,- Sk?
… sa patrí organizátorom aj poďakovať?

Vyslovujeme vrelé poďakovanie a hlasné ďakujeme. Ďakujeme i všetkým dobrodincom, ktorí prispeli do tomboly.
Tak, a teraz to už viete. O rok príďte i Vy!
Za účastníkov plesu,Genovéva Šimková

Tradičná plesová sezóna sa vydarila
Tohtoročná plesová sezóna sa konala
na troch tanečných parketoch. Naši
futbaloví veteráni dávajú
prednosť
hasičskej
zbrojnici
a
využívajú
t
a
m
spoločenskú
miestnosť.
Kresťanskí demokrati ostávajú verní
katolíckemu domu no a naši hádzanári
sa po prvý-krát zabávali v diskoklube
SHARK.
To, že o zábavu bolo dobre postarané,
dokumentujú aj tieto fotograﬁe.
Kresťanským demokratom hrala do
tanca Senior- sedma, futbalovým veteránom- skupina Dekolt a hádzanárom
sa o zábavu staral diskdžokej- Martin
Pánis.
foto Ján Hagara

ovci. Dobrotkovci boli úspešnejší,
vyhrali 6:2 a tak obsadili 1. miesto v
tohtoročnom turnaji.
No a v sobotu 30. decembra 2006
sme mali možnosť stretnúť sa na
turnajoch v basketbale a v stolnom
tenise. Ťažko povedať, čím sa
to udialo, ale tak, ako sme sa
tešili, že na turnaj v minifutbale prišlo veľa ľudí, týchto
dvoch turnajov sa zúčastnilo
najmenej športovcov za posledné roky. Horko-ťažko sa
podarilo vytvoriť tri mužstvá
na basketbal. Hrali Lašákovci,
Hádzanári - seniori, Hádzanári
- juniori. Takže turnaj mal
veľmi rýchly spád, na 3. mieste
skončili Hádzanári - seniori,

že zas niečo urobili pre svoje zdravie.
Uvidíme, aký záujem budú mať
občania o podujatia, ktoré budeme
pripravovať v tomto roku. Zrejme
bude potrebné niektoré vynechať,
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Separovaný odpad
Vážení spoluobčania!
Odpad a jeho zber je v našej obci samozrejmosťou. Zvykli sme si odpad pripraviť do svojich nádob a pracovníci OPS ho odvezú.
Sme už naučení, že domový odpad sa odváža v stredu, vo štvrtok a od bytových domov v piatok. Je to akási samozrejmosť,
ktorá sa konečne udomácnila aj v našich mysliach. Je to až taká
samozrejmosť, že do smetných nádob pohádžeme všetko, čo
nám doma prekáža. Niekedy je stav taký, že pracovníci majú
problém nádobu zdvihnúť.
Neuvážene, akosi automaticky, všetko dávame do smetných
nádob. Pritom v obci realizujeme i separovaný zber. Obecný
podnik služieb je akýmsi zastrešovateľom separácie odpadu v
obci. Prispôsobili sme nádvorie podniku tak, aby každý občan
v obci mohol doniesť odpad do veľkoobjemových kontajnerov.
Samozrejme, že i tento je potrebné roztriediť a uložiť do jednotlivých kontajnerov.
Vážení spoluobčania, chcem Vás i touto formou požiadať o spoluprácu a ohľaduplnosť pri separovaní a odvoze odpadu. Autobatérie, sklo, pet fľaše, železo i papier sú komodity, ktoré obec
v spolupráci s OPS separuje. Sklo zbierame prostredníctvom
kontajnerov, ktoré máme umiestnené po obci. Pet fľaše zbierame vozidlom po obci. Akumulátory, železo, pneumatiky, elektroodpad môžete bezplatne doviezť do areálu OPS. Objemový odpad, teda ten, ktorý nie je klasický domový, taktiež bezplatne môžete doviesť do areálu OPS, kde sú umiestnené veľkoobjemové
kontajnery, kde odpad podľa druhu môžete uskladniť.

Termíny zberu skla a pet – ﬂiaš po obci:
Mesiac

Sklo

Pet- fľašee

Január

8. január

9. január

Február

19. február

20. február

Marec

19. marec

20. marec

Apríl

16. apríl

17. apríl

Máj

14. máj

15. máj

Jún

18. jún

19. jún

Júl

16. júl

17.júl
Miloš Obert, vedúci OPS

alebo ešte skôr vymyslieť
niečo atraktívne, lepšie, aby
sme „prinútili“ všetky vekové
kategórie vyjsť zo svojich bytov, domov a venovať sa svojmu telu, čím automaticky podporíme svoje zdravie.

Uskutočnili sa tradičné
turnaje
Komisia športu pri OcZ v našej obci
usporiadala počas vianočných sviatkov tradičné turnaje. Na II. sviatok
vianočný, 26. decembra, sa na hádzanárskom ihrisku stretli športuchtiví
nadšenci, aby si zmerali svoju fyzickú
zdatnosť na turnaji v minifutbale. Na
naše prekvapenie bolo zaregistrovaných 7 mužstiev : Hasiči, Habrmanovci, Podhradie, Pánisovci, Jakubisovci,
Dobrotkovci a Arkansas.
Počasie
bolo ideálne, športovci nemuseli čeliť
žiadnej nepriazni počasia. Po
zápasoch, v ktorých nevládlo žiadne
napätie, nervozita, sa v zápase o 3.
a 4. miesto stretli Habrmanovci s Jakubisovcami. Habrmanovci vyhrali
6:1 a tak skončili na 3. mieste. O 1.
miesto bojovali Dobrotkovci a Pánis-

Vtáčnik
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2. miesto obsadili Hádzanári
- juniori, no a Lašákovci turnaj
vyhrali.
Takisto stolného tenisu sa
zúčastnilo málo záujemcov, bolo
len 9 dospelých. Najviac sa darilo Jánovi Junásovi, striebornú
priečku obsadil Miloš Mjartan a
na 3. mieste sa umiestnil Jozef
Barčin.
Všetci
víťazi
boli
ocenení
drobnosťami, mali zabezpečené
občerstvenie. Ale hlavne, dobre
sa zabavili, príjemne prežili časť
sviatočných dní a čo je najdôležitejšie,

Dva roky spod hniezd myšiakov hôrnych (pokračovanie)
Rok 2005
V roku 2005 sme kontrolovali 37 z 50-tich dohľadaných hniezd. Výber hniezdneho stromu bol na
borovici, buku, dube, smrekovci, jelši, čerešni, hlohu, javore a jedli. Hniezda boli umiestnené pri
kmeni, v jednom prípade 3 m a v druhom 4 m od hlavného kmeňa na bočnom konári. Z 37 hniezd
vyletelo 80 mláďat, čo je pomerne úspešná reprodukcia. V danom roku sme na hniezdach zistili ako
potravu hrabošov poľných, krtov obyčajných, zajaca poľného, slepúcha lámavého, ďatľa (pravdepodobne) prostredného, drozda plavého a mladého škorca lesklého.
Rok 2006
V tomto roku bolo dohľadaných 72 hniezdiacich párov. Hniezdenie bolo zistené najviac na borovici a dube. Zo 43 hniezd bolo 11
neúspešných v priebehu znášky. Z ostatných hniezd úspešne vyletelo 35 mláďat. V deviatich prípadoch bolo potvrdené usmrtenie 11 mláďat rodičmi alebo súrodencami a v dvoch prípadoch jedno mláďa usmrtil predátor, pravdepodobne jastrab lesný. V
tomto roku bol kolaps populácie hrabošov a veľmi chladné a daždivé počasie sa prejavilo na znáške a výchove mláďat myšiakov.
V potrave boli najčastejšie hraboše, krty a vtáky. Zo zaujímavej potravy môžeme uviesť kačicu divú, sovu lesnú , svrčiaka
riečneho a ježa bledého. Na jednom hniezde bolo zistených 29 hrabošov a 3 krty, iný pár mal zase na hniezde užovku stromovú,
hladkú, dve kostry z užoviek a jedného slepúcha lámavého. Okrem prirodzených predátorov a nepriaznivých klimatických podmienok sa na znižovaní reprodukcie hniezdnej populácie podieľal civilizačný tlak vo forme intenzívnej ťažby drevín a zberačov
parohov, ktorí rušili pokojný priebeh hniezdenia, hlavne inkubujúce samice na znáškach.
Záver
Populačnú hustotu a disperziu hniezdnych párov sledujeme hlavne v troch lokalitách okresu Prievidza, v poľných borovicovo-dubových lesíkoch a hájoch v nadmorských výškach od 200-400 m o
celkovej rozlohe 15,6 km2, kde hniezdi 33 až 43 párov, čo je značne vysoká hustota osídlenia v
prepočte na 100 km2 lesného pôdneho fondu. Reprodukčná úspešnosť populácie myšiaka lesného
je podmienená dostupnosťou a populačnou hladinou ich hlavnej koristi - hraboša poľného.

Katarína Cipovová
tajomníčka komisie športu

Karol Šotnár
Branislav Beniska
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57. Kúty, 58. Lapajeje sekanina, 59. Laz, 60. Lajšina, 61. Lázok, 62.
Lúka, 63. Mäsisková, 64. Megová, 65. Štvrťky, 66. Uhliská, 67. Vidlicová, 68. Vlčie kúty, 69. Všivavá, 70. Vrvrava, 71. Vysoký pavlaz,72.
Zabrezinky, 73. Záhradka, 74. Zacharovo.

Názvy časti chotára
(pokračovanie)

V čísle 3/2006 našich novín v okienku „Z histórie našej obce „ sme
Vás oboznámili so zaužívanými názvami nášho chotára, rolí, ktoré sa
v minulosti používali. Z objektívnych príčin sme v čísle 4/2006 túto
rubriku vynechali. V dnešnom čísle uvádzame názvy lúk. V ďalších
budeme pokračovať uvádzaním názvov hôr, vrchov, brál, potokov a
iných častí chotára.
Lúky (časť Veľká Lehota)
1. Barčineje lúka, 2. Blahové, 3. Bujačia lúka, 4. Bútorovo, 5. Čajkov,
6. Čertová, 7. Dlhové, 8. Dolné štvrťky, 9. Dolina, 10. Dolina dolná,
11. Dolinka, 12. Farská dlhová, 13. Godeje záhradka, 14. Haliavka,
15. Holý vrch, 16. Horná dolina, 17. Horné lázky, 18. Horné pažite,
19. Hronkeje sekanina, 20. Hurtišeje sekanina, 21. Hurtišeje záhradka,
22. Horné štvrťky, 23. Jamiská, 24. Jančekeje lúka, 25. Kamenica,
26. Kopanica. 27. Kostolné lúky, 28. Mikušeje kúty, 29. Mlynárova
trsná hora, 30. Náklo, 31. Oberteje laz, 32. Oblezová, 33. Ohrablo, 34.
Okrúhla, 35. Pánske lúky, 36. Pavlaz, 37. Pažite, 38. Predčajkov, 39.
Priečno, 40. Prieložtek, 41. Pri háji, 42. Píly, 43. Rajčula, 44. Rovnice,
45. Rybníčky, 46. Trsné hory, 47. Turčaneje kopanica, 48, Sekaniny,
49. Sekaniny dolné, 50. Sekaniny horné, 51. Sekeriská, 52. Skotňa,
53. Solisko, 54. Suchý potok, 55. Košarisko, 56. Kulicheje záhrada,

(časť Malá Lehota) – lúky podhorské
1. Kukačka, 2. Zrkadlo, 3. Ťakovné, 4. Prostredné, 5. Mišeje laz, 6.
Dlhé, 7. Dedinska (Petreje), 8. Zhradky, 9. Podhájska, 10. Mlýnske
potoky, 11. Cúdenica, 12. Oboneje lázok, 13. Mlichová, 14. Zahaj
lúky, 15. Tadiaľová lúka, 16. Mičeje lúka, 17. Vlkanovská, 18. Pánske
lúky, 19. Kvasovo, 20. Ľajšina, 21. Brezinky, 22. Údoly, 23. Pastierska lúka, 24. Hájničká lúka, 25. Močarina, 26. Parčekeje lúčka, 27.
Suché, 28. Kukáčeje lúka, 29. Belaneje lúka, 30. Dedinská, 31. Dolné
suché, 32. Háje – Laskárske, 33. Lúčky, 34. Žľabová, 35. Stupkeje
štepnica.

Autor : Vojtech Greman
Pokračovanie v budúcom čísle

Zápis do základnej školy

Záver roka si dôchodcovia z obidvoch klubov spestrili
vianočnými stretnutiami.
V dolnej časti to bolo 27. decembra. Vianočná výzdoba, ozdobený stromček, horiace sviečky, koledy a vinše tvorili kolorit
stretnutia. Nechýbala ani kapustnica. O dobrú zábavu sa postarala vlastná kapela. Harmonika, ozembuch a metla, to boli
hudobné nástroje, ktoré rozospievali i roztancovali prítomných.

Druhý február bol pre väčšinu z nás bežným pracovným
dňom. Úplne inak tento deň vnímali tí, ktorí dovŕšili, alebo v
najbližších mesiacoch dovŕšia, šiesty rok života. Pre nich to bol
deň výnimočný, pretože v sprievode svojich rodičov prekročili
prah základnej školy, aby sa zapísali do tejto vzdelávacej
inštitúcie.
V našej obci sa táto neopakovateľná udalosť týkala 27 detí. 2.
februára od 9.00 do 17.00 hodiny v tunajšej základnej škole
prebiehal zápis budúcich prváčikov. Vedenie ZŠ a my, učitelia
1. a 4. ročníka, sme mali možnosť zistiť úroveň pripravenosti
týchto detí ZŠ v oblasti reči, priestorovej predstavivosti, numerácie, poznania farieb, geometrických tvarov a podobne.
Hoci deti sú po vedomostnej stránke zrelé pre školu, najväčším
nedostatkom je i naďalej rečová pripravenosť budúcich prvákov. Každým rokom narastá počet tých, ktorí nevedia vysloviť
„r“, majú zlú výslovnosť sykaviek, maznavú reč atď. Aj touto
cestou by sme chceli apelovať na rodičov a požiadať ich, aby
venovali reči detí viac pozornosti a v prípade zistenia poruchy
navštívili logopéda.
Záverom nám zostáva už len zablahoželať budúcim prvákom,
popriať im, aj ich rodičom veľa síl a úspechov v spoločnej práci.
Mgr. Emília Ďurejová

V obidvoch kluboch s dobrou náladou vyprevadili odchádzajúci rok a do nového roku 2007 si okrem zdravia popriali aj
spokojnosť a veľa optimizmu.
Bohatá je tvorivosť a fantázia členov klubov dôchodcov a každé
stretnutie má inú, neopakovateľnú atmosféru.
Žoﬁa Sáričková

Čo je to WiFi internet ?

TECHNICKÉ OKIENKO

Internet je celosvetová sieť navzájom pospájaných
počítačov. Spôsoby prepojenia počítačov v internete sú
rôzne, kovovými káblami, optickými káblami a bezdrôtovým spôsobom - vysielaním rádiových vĺn. Jeden z bezdrôtových spôsobov sa nazýva Wiﬁ spojenie. Takéto spojenie dokáže dáta prijímať aj odovzdávať, čo napríklad pri
satelitnom pripojení na internet nie je možné, lebo dáta
zo satelitu sa môžu len prijímať. Donedávna sa používalo
pripojenie cez klasickú telefónnu linku. Nevýhodou boli
vysoké mesačné poplatky, pomalá rýchlosť 56Kb/s a
obmedzenia sťahovaných dát.

Predstavujeme Vám
Na stránkach našich novín sme Vám predstavili nejedného z našich spoluobčanov,
ktorí svoj čas venujú rôznym záľubám. .
Dnes Vám predstavíme ďalšieho spoluobčana,
ktorému už od rannej mladosti učaroval fotoaparát. Prostredníctvom neho zachytáva
všetko to krásne okolo nás, čomu hovoríme
život a príroda. Kto to je?
Peter S r š e ň – amatérsky fotograf

(časť Malá Lehota) – lúky horské
Dlhý laz, 2. Barborky, 3. Kút (Chudých), 4. Kút (Kmeteje), 5. Žriedlo,
6. Dražeje laz, 7. Chudých laz, 8. Notauriusov laz, 9. Sáričkeje sekanina, 10. Mendleje laz, 11. Hurtišeje sekanina, 12. Mičeje sekanina, 13.
Frankovský laz, 14. Stupkeje laz, 15. Žliabok, 16. Laz pod Jančekovou
skalou, 17. Oršuleje laz, 18. Stupkeje potôčky, 19. Tadialova sekanina,
20. Horné lazy – široký – okrúhly – dlhý, 21. Stupkeje sekanina.

SENIORSKE OKIENKO

No a v hornej časti obce sa 28. decembra stretnutie tiež začalo
koledou a vinšom. Po večeri však program nabral na veselosti.
O zábavu sa postarala Dúravanka. V scénke „Klebetné kmotry“ ohovorili pol dediny a žartovnými pesničkami brnkali na
strunu všetkým. Zaspievali si i zatancovali pri reprodukovanej
hudbe.
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V posledných rokoch získava Wiﬁ internet na popularite,
lebo dáta môžu byť prenášané rýchlosťou až 54000Kb/s
do vzdialenosti 15 - 20km. Pripojenie nie je obmedzené
(ste pripojený nepretržite) a celkové mesačné poplatky
sú pomerne nízke (199 Sk). V našej obci sa tiež nachádzajú vysielače (Access Points), cez ktoré sa dá pripojiť do
internetu Wiﬁ spojením, potrebná je však anténa a zariadenie na príjem, ktorých cena sa pohybuje od 1500 Sk
do 4000 Sk.
Stanislav Pech

Najskôr jeho krátka výpoveď. Čo si myslí o
fotograﬁi?
Každý človek dokáže urobiť fotograﬁu. Ale
nie každý vidí okolo seba to, čo druhým uniká,
čo si zaslúži, aby sme sa nad tým zamysleli a
upozornili na to, čo vidím ja z môjho pohľadu
amatérskeho fotografa.

Vtáčnik
Prvé začiatky neboli ľahké. Ako to vlastne
začalo?
Prvú fotograﬁu urobil s kamarátom, ktorý
vlastnil ten čarovný prístroj - fotoaparát.
Bolo to v čase, keď dral nohavice v nováckej
ľudovej škole. Potom prišla birmovka a s ňou
ohromujúci darček. Fotoaparát „Pionier“ s
minivýbavou do fotokomory. Nasledovali
ďalšie fotograﬁe. Niektoré vydarené, ale
i zbabrané. Učil sa na vlastných chybách.
Prvé krajšie fotograﬁe posmelili aj jeho
otca do investície. Jedného dňa ho prekvapil
novučičkým Flexaretom so zväčšovákom.
Samoštúdium výroby fotograﬁe sa rozšírilo o
nové poznatky, ktoré získaval vo fotokrúžku
v ZK CHZWP Nováky pod vedením pána
Bugára, ktorý ho ako prvý hlbšie zasvätil
nielen do vyššej kvality výroby fotky, ale i
na nové nazeranie na fotograﬁu z pohľadu fotografa - výtvarníka.
Aké bolo ďalšie pokračovanie?
Sebadôveru vo fotografovaní získaval čoraz
kvalitnejšími fotograﬁami. Osmelil sa ich
prezentovať i na verejnosti. Prvé fotograﬁe
na výstave uzreli svetlo sveta v roku 1966, v
čase jeho maturít. Ďalšie vystavoval na súťaži
Amatérska fotograﬁa /AMFO/ počas štúdia
na VŠT - banská fakulta. Za svoju snímku
získal bronzovú plaketu v súťaži mladých fotoamatérov Slovenska. Počas práce v ULB
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Prievidza, kde pracoval 3O rokov sa sporadicky zúčastňoval fotovýstav, ktorých organizátorom bol fotokrúžok pri Bani Cígeľ
a neskôr súťaží, ktorých organizátorom
bolo MKS v našej obci. Experimentoval i s
natáčaním na videokameru, ale táto činnosť
ho výraznejšie neoslovila.
A čo súčasnosť?

V októbri minulého roka bol autorom prvej
samostatnej fotovýstavy (výtvarné práce
vystavoval i p.M. Kurnas). Teraz, ako dôchodca má čas nielen na prírodu, ktorú rád
zachytáva v celej jej kráse, ale i na experimenty s fotograﬁou. Pokúša sa i o publikovanie fotograﬁí, ako i prípravu materiálov na
ďalšiu samostatnú výstavu.
Spracoval: M. Beniska

Foto: P. Sršeň

Predstavujeme Vám reprezentantku Slovenskej republiky v hádzanej žiačok - Petronelu Kováčikovú
Petronele Kováčikovej som položil niekoľko
zvedavých otázok.
Je to výborné, že začíname mať v kategórií
žiačok reprezentantku Slovenskej republiky.
Aký je to pocit dostať sa do reprezentácie?
Bola som dlhšie sledovaná trénermi reprezentácie a to, že som dostala pozvánku na
zraz do Senice, nebolo ani tak prekvapujúce,
ako samotné testovanie hráčok, pozvaných
na tomto zraze. Na základe mojej výkonnosti v týchto testoch ma vybrali do 16
členného kádra, ktorý počas jedného týždňa
odohral dva prípravné zápasy na Slovensku
a jeden medzinárodný vo Viedni s rakúskym
výberom.
My už vieme, že si sa dostala do užšieho
výberu a že si odohrala svoj prvý zápas za
Slovenskú republiku vo Viedni.
Áno odohrala, dostali sme príležitosť všetky
hráčky, ktoré sa do výberu dostali.
Bola si spokojná so svojím výkonom?
Po zápase som mala pocit, že som mohla
zahrať oveľa lepšie, no viete bála som sa, aby
som niečo nepokazila.
Akým výsledkom sa zápas skončil?
Prehrali sme tým najtesnejším rozdielom
23:22.
Peťa už vyše mesiaca máš prechodný pobyt
v Piešťanoch?

Áno chtiac, nechtiac sme museli odísť do
Piešťan. Rodičia tam museli odísť za prácou
a keďže sme tam dostali aj byt, tak sme sa
tam aj presťahovali.
A čo hádzaná?
Jarné súťaže Trenčianskeho a Žilinského kraja odohrám za Lehotu pod Vtáčnikom, ale čo
bude od jesene ešte neviem.
Máš azda nejaké iné ponuky?
Áno, oslovil ma hádzanársky oddiel HK Nitra, ale aj Štart Trenčín. Ešte ale neviem kam
pôjdem ďalej do školy.
To znamená, že v Piešťanoch nie je hádzaná?
Je, ale len mužská. Ja aj moja sestra chodíme
na tréningy na športové gymnázium v
Piešťanoch, kde trénujeme so staršími žiakmi
Piešťan. Vždy v piatok, keď ideme na víkend
domov sa zúčastňujem aspoň jedného tréningu v Lehote pod Vtáčnikom.
Nie je ti smutno za bývalými spolužiakmi?
No, na tých sa najviac teším. Až teraz viem,
ako mi veľmi chýbajú.
Aké máš koníčky okrem športu?
Rada čítam knihy a mám rada disko hudbu.
Peťa, čo chceš dodať na záver nášho rozhovoru?
Veľmi sa teším na letné prázdniny, ktoré chcem prežiť v Lehote pod Vtáčnikom.
Peťa, čo ti zaželať..? No azda len to, aby sa

ti darilo a aby si v tvojej hádzanárskej kariére pokračovala tak, ako si aj začala. V mene
hádzanárskeho oddielu Ti chcem popriať
veľa osobných, ale aj športových úspechov v
tvojom ďalšom napredovaní.
Ďakujem za rozhovor.
Peter Pastierik

Zasadalo
nové
obecné
zastupiteľstvo

V ďalšej časti obecné zastupiteľstvo zriadilo obecnú radu v počte 3 členov, 9 komisií a ZPOZ.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za zástupkyňu
starostu obce Mgr. Gabrielu Klátikovú. Za členov
obecnej rady zvolilo Mgr. Gabrielu Klátikovú, p.
Jozefa Tonhajzera a p. Štefana Ďurinu.
Ďalej zvolilo predsedov komisií obecného
zastupiteľstva.

NR SR č. 374/1994 Z.z., zákona č. 172/1998 Z.z.,
zákona č. 453/2001 Z.z. a zákona č. 289/2002 Z.z.,
§ 3 odst. 1 a § 4.

31.12.2016 a výška nájmu sa stanovuje na 280,- Sk/
m2/rok.
-Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi
obce v celkovej výške 30 dní z dôvodu ukončenia
volebného obdobia, ako aj z dôvodu pracovného
zaťaženia.
-Komisiu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, v zložení poslancov : Ing.
Štefan Bobok, Ján Daňo, Štefan Ďurina, Ing. Lýdia
Rybárová, Jozef Tonhajzer – predseda komisie.
-Poslancov Jaroslava Lašáka, Štefana Ďurinu
a Jozefa Tonhajzera za členov Školskej rady pri ZŠ
v Lehote pod Vtáčnikom.
-Poslankyňu Mgr. Máriu Kmeťovú za členku Rady
pri MŠ I.
-Poslanca Ing. Štefana Boboka za člena Rady pri
MŠ II.
-Odmeny zástupkyni starostu obce, poslancom OcZ,
hlavnej kontrolórke obce, predsedom a členom
komisií OcZ, redakčnej rade za jednotlivé zasadnutia.
-Prípravu podania žiadosti na MV RR SR a ŠFRB
na výstavbu bytového domu s 11 bytmi.
-Dodatok k zriaďovateľskej listine OPS, kde
obecné zastupiteľstvo súhlasí s rozšírením živnosti
o vydavateľstvo a propagačnú činnosť, reklamnú
činnosť.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo :
-S prenájmom nebytových priestorov v ZO 5000
pani Anne Dolníkovej – ﬁrma ANKA, Diviacka
Nová Ves, za účelom zriadenia predajne textilu
a drobného spotrebného tovaru od 1.2.2007 do
31.1.2017.
-So skončením nájmu nebytových priestorov v ZO
5000 – Bar u Eleny, Elena Stupková, dohodou k
31.1.2007. Následne tieto priestory odsúhlasilo
pre p. Ľubicu Krauskovú z Cígľa, za účelom
zriadenia a prevádzkovania baru s poskytovaním
reštauračných služieb od 1.2.2007 – 31.1.2017.
-S prenájmom nebytových priestorov v ZO 5000 pre
hudobnú skupinu DEKOLT z našej obce na dobu
neurčitú za účelom zriadenia skúšobne.
Obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce
hľadať v zmysle platných zákonov odborne spôsobilú osobu na prenesený výkon štátnej správy
v oblasti stavebného zákona a takisto odborne spôsobilú osobu na prípravu a realizáciu projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ pre programovacie obdobie rokov 2007 – 2013.

Obecné zastupiteľstvo zvolilo tajomníčky
a členov komisií obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení :
a)Komisia športu – tajomníčka Katarína Cipovová,
členovia : Emil Hvojník, Mgr. Ignác Klátik, Anna
Kutláková, Beáta Obertová st., Milan Šuhajda ml.,
Peter Turčan st.,
b)Stavebná komisia a verejných prác – tajomníčka
Martina Daňová, členovia : Anton Duchovič, Milan
Jeluš, Ing. Ivan Maringa, Ing. Peter Zaťko.
c)Komisia ochrany verejného poriadku –
tajomníčka Lenka Barčinová, členovia : Mgr. Daniel
Barčin, Ján Hurtiš, Bc. Janka Chvojková, Ľubomír
Oršula, Silvester Šnirc.
d)Komisia kultúry, školstva a vzdelávania
– tajomníčka Genovéva Šimková, členovia : Mgr.
Elza Gašparovičová, Mgr. Ľubica Gregorová, Anna
Hagarová, Žaneta Mokošová, Mgr. Oľga Pavlusíková, Mgr. Katarína Šnircová.
e)Komisia
životného
prostredia
a poľnohospodárstva – tajomníčka Katarína
Barčinová, členovia : Jozef Baláž, Blažej Hlatký,
František Jablončík, Roman Kováčik, Bc. Katarína
Priehodová.
f)Komisia detí a mládeže – tajomníčka Vlasta
Šnircová, členovia : Mgr. Alena Cipovová, Dušan
Ďureje, Monika Mistríková, Bc. Katarína Priehodová, Veronika Wäldlová.
g)Finančná komisia – tajomníčka Anna Pastieriková, členovia : Ing. Gabriela Barčinová, Ing. Igor
Borišek, Milena Cipovová, Mgr. Ľubica Gregorová.
h)Komisia obchodu, podnikania a služieb –
tajomníčka Katarína Barčinová, členovia : Vlasta
Belaňová, Ľudovít Cipov, Jaroslav Lašák, Peter
Sršeň st., Milan Vida.
i)Komisia starostlivosti o občanov – tajomníčka
Helena Kurnasová, členovia : Ing. Martina Belaňová,
Jozef Cipov, Štefan Ďurina, Božena Fábryová, PhDr.
Anna Kmeťová, Ľudmila Michalovičová.
j)ZPOZ – tajomníčka Helena Kurnasová, členovia
: Michal Beniska, Mgr. Erika Cipovová, Jolana
Hlatká, Jozef Oboňa, Ing. Lýdia Rybárová, Mgr.
Katarína Šnircová.
k)Redakčná rada obecných novín Vtáčnik
– predseda Michal Beniska, členovia : Mgr. Alena
Cipovová, Katarína Cipovová, Mgr. Hana Kmeťová,
Bc. Rastislav Kopecký, Miloš Obert, Peter Pastierik,
Bc. Katarína Priehodová, Žoﬁa Sáričková, Vlasta
Šnircová.
Katarína Cipovová, sekretárka starostu obce

Obecné zastupiteľstvo poverilo výkonom funkcie
V piatok 22. decembra 2006 sa v kinosále
sobášiacich RSDr. Jána Cipova, starostu obce
uskutočnilo 1. verejné zasadnutie novozvoleného
a poslancov OcZ Mgr. Gabrielu Klátikovú a Jozefa
obecného zastupiteľstva v našej obci.
Tonhajzera.
Najskôr predsedníčka miestnej volebnej komisie
oboznámila prítomných s výsledkami
PREDSEDOVIA KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné
zastupiteľstvo
volieb do orgánov samosprávy v obci,
doporučilo starostovi obce
ktoré sa uskutočnili 2. decembra.
športu
p. Jozef Barčin predložiť koncepčné zámery
Následne novozvolený starosta obce
stavebná a verejných prác
Ing.Štefan Bobok rozvoja obce na roky 2006
RSDr. Ján Cipov zložil zákonom predochrany verejného poriadku
p. Ján Daňo - 2010 a výhľadovo do roku
písaný sľub a prevzal od doterajšieho
životného prostredia a poľnohospodárstva
p. Milan Turčan 2015 na rokovanie obecného
zástupcu starostu obce insígnie. Po
detí a mládeže
p. Peter Ondrejka zastupiteľstva
ňom postupne všetci novozvolení
ﬁnančná
Ing. Lýdia Rybárová v I. štvrťroku 2007.
poslanci zložili zákonom predpísaný
obchodu, podnikania a služieb
p. Jozef Tonhajzer
sľub. Po tejto slávnostnej časti mohli
starostlivosti o občanov
Mgr. Mária Kmeťová Na záver obecné zastupiteľstvo
začať poslanci rozhodovať o ďalších
ZPOZ
Mgr. Gabriela Klátiková uložilo predsedom komisií
orgánoch obce.
kultúry, školstva a vzdelávania Mgr. Darina Oršulová neposlankyňa obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo schválilo
pripraviť na najbližšie zasadnávrhovú komisiu v zložení poslanObecné zastupiteľstvo určilo plat starostovi obce nutie obecného zastupiteľstva návrhy na voľbu
cov : Ing. Lýdia Rybárová – predsedníčka, členmi
členov zriadených komisií.
návrhovej komisie sa stali Mgr. Mária Kmeťová Lehota pod Vtáčnikom podľa zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
a Ján Daňo.Schválilo overovateľov zápisnice Mgr.
starostov obcí a primátorov miest v znení zákona
Katarína Cipovová sekretárka starostu obce
Gabrielu Klátikovú a Ing. Štefana Boboka.

O čom rokovali poslanci na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva ?
Naši novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
sa opäť stretli, v poradí na 2. verejnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 31.
januára v zasadačke požiarnej zbrojnice. Toto zasadnutie malo veľmi bohatý program. Najskôr
poslanci predložili návrhy na schválenie členov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva. Potom
starosta obce predložil plány práce obecnej rady
a obecného zastupiteľstva na I. polrok tohto roku.
Po pripomienkach a doplnkoch tieto plány práce
schválili.
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej
medzi obcou a ﬁrmou Fluid Tech, spol. s r.o. Lehota
pod Vtáčnikom. Ide o skrátenie výpovednej lehoty
z pôvodných 12 mesiacov na 6 mesiacov. Taktiež
schválilo kúpnu zmluvu, uzatvorenú medzi našou
obcou a Slovenským vodohospodárskym podnikom
š.p. Banská Štiavnica (SVP) – kúpna zmluva sa týka
odpredaja obecného pozemku v jadre Suchého poldra, pretože SVP všetky tieto pozemky odkupuje.
Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie jedno
a dvojizbových bytov v rozostavanej 25- bytovej
jednotke na Suchom potoku. Týmto schválením už
budú všetky byty v tejto bytovke pridelené. Jednoizbový byt pridelili p. Róbertovi Šnircovi, bytom
Lehota pod Vtáčnikom, Moyzesova 772/12. Dvojizbové byty pridelili nasledovným žiadateľom :
-Vladimír Kopál, Prievidza, Šafárika 6/2
-Soňa Fabánová a Peter Maroši, Kanianka, Školská
15/4
-Renata Bieliková, Nováky, Hviezdoslavova 13/19
-Lukáš Kriška a manželka Marcela, Lehota pod
Vtáčnikom, Suchý potok 565/22
-Marianna Boboková, Lehota pod Vtáčnikom,
Konečná 1058/57
-Peter Kováčik, Lehota pod Vtáčnikom, Kováčova
361/35
-Gabriela Bakusová, Podhradie č. 93
-Ľubica Čmiková, Čereňany, Prievidzská ulica 15/3
-Poľno Vtáčnik, a.s. – Ing. Darina Juríková, Lehota
pod Vtáčnikom, Hájska 927/20
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo :
-Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
medzi obcou a ﬁrmou Kamenzer Pavel Tonhajzer
s tým, že doba nájmu sa predlžuje od 1.1.2007 do

FUNKCIONÁRI A POSLANCI OBCE
VOLEBNÉ OBDOBIE 2006 - 2010

RSDr. Ján CIPOV
Starosta obce

Mgr. Gabriela KLÁTIKOVÁ
zástupkyňa starostu obce
členka obecnej rady
predsedníčka ZPOZ
poverená výkonom sobášiaceho

Prednosta OcÚ
Jozef Mendel

Jozef BARČIN
predseda komisie športu
predseda OFK Baník

Ing. Štefan BOBOK
predseda stavebnej komisie a verejných prác
člen Rady pri materskej
škole II.

Ján DAŇO
predseda komisie ochrany
verejného poriadku

Štefan ĎURINA
člen obecnej rady
člen komisie starostlivosti
o občanov
člen Školskej rady pri ZŠ
v Lehote pod Vtáčnikom

Mgr. Mária KMEŤOVÁ
predsedníčka komisie
starostlivosti o občanov
členka Rady pri materskej
škole I.

Jaroslav LAŠÁK
člen komisie obchodu,
podnikania a služieb
člen Školskej rady pri ZŠ
v Lehote pod Vtáčnikom

Peter ONDREJKA
predseda komisie detí
a mládeže
veliteľ DHZ I.

Milan TURČAN
predseda komisie
životného prostredia
a poľnohospodárstva
veliteľ OHZ

Ing. Lýdia RYBÁROVÁ
predsedníčka ﬁnančnej
komisie
členka ZPOZ

Jozef TONHAJZER
člen obecnej rady
predseda komisie
obchodu, podnikania
a služieb
člen Školskej rady pri ZŠ
v Lehote pod Vtáčnikom
poverený výkonom
sobašiaceho

Mgr. Darina ORŠULOVÁ
nie je poslankyňa OcZ,
ale bude pracovať ako
predsedníčka komisie kultúry,
školstva a vzdelávania

