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ŠPORT
PF 2008

Ak bude sneh a ľad,
budú aj súťaže
Komisia športu vás pozýva....

Všetkým čitateľom
obecných novín Vtáčnik
a redakcii
želám do nového roku 2009
pevné zdravie, šťastie, pohodu,
zdar, plný mešec eur
a dobrú chuť
k vianočnému kaprovi.
S úctou váš čitateľ Milan Kurnas

Skončila sa futbalová jeseň
Futbalový ošiaľ sa uložil na zimný
spánok. V prvú novembrovú sobotu sa odohrali posledné zápasy jesennej časti futbalových súťaží, riadených Oblastným zväzom
Prievidza. Pri pohľade na tabuľky môžeme
skonštatovať, že zanechali rozpačitý dojem.
Hlavne pohľad na žiacke družstvá. Mladší
žiaci v II. triede Majstrovstiev okresu sú na
poslednom mieste so ziskom jedného bodu.
Starší žiaci sú na tom o niečo lepšie, prezimujú na 11. priečke.
Žiacke mužstvá je však ťažko hodnotiť. V
týchto kádroch je veľký pohyb hráčov. Prechod z kategórie do kategórie je vždy poznamenaný poklesom výkonnosti. Absentuje
zohratosť, čo je ale prirodzené. Mužstvá sa
budujú za pochodu. Nechcem však povedať,
že chlapci nemajú snahu, alebo záujem. Tieto problémy majú i iné žiacke kolektívy.
Starostlivosť a zodpovedný prístup má

Zima v komisii športu bude mať podobnú
tvár, ako po minulé roky. Pripravili sme
pre vás tradičné turnaje. Na 2. sviatok
vianočný pripravujeme turnaj v minifutbale. Bude sa odohrávať na hádzanárskom ihrisku pri základnej škole. Aby sa
turnaj uskutočnil, musia byť prihlásené
aspoň štyri družstvá. Samozrejme, neobídeme ani silvestrovské turnaje v
basketbale a stolnom tenise. Je to už
dlhoročná tradícia. Pozývame všetkých,
ktorí si chcú zašportovať a zabaviť sa.
Predbežný termín turnajov je 30. december, v telocvičniach základnej školy.
No a po vianočných a novoročných sviatkoch, v prípade, že bude poriadne
snežiť, mrznúť, pripravíme klzisko na
korčuľovanie a v prípade záujmu zorganizujeme hokejové turnaje pre deti
a dospelých. Ak bude v prevádzke
lyžiarsky vlek na Sekaninách, zorganizujeme aj maškarný ples na lyžiach. A
nebudú chýbať ani tradičné SENOBOBY
v „Suchej jame“.
Veríme, že sa týchto športových podujatí
tréner mladších žiakov Pavol Liďák. Rok čo
rok začína s novými chlapcami, vštepuje im
základy futbalového umenia, zodpovednosti
a slušnosti. Za túto svedomitú prácu mu
ďakujeme.
Viac radosti urobilo výsledkami mužstvo
mužov, ktoré v Majstrovstvách oblasti obsadilo polčasovú druhú priečku. Na jesenného lídra, Prievidzu „B“ strácajú päť bodov.
Jedinú prehru naši muži utŕžili až
v poslednom kole. Medzi najlepšími strelcami súťaže sa o tretie miesto, s jedenástimi strelenými gólmi, delí Lukáš Kriška.
Najlepšiu hru, ale i výsledky v jesennej časti predviedli naši dorastenci. Pod
vedením trénera Ľudovíta Roháča kráčajú
za svojím cieľom. Jediné zakopnutie v tejto
časti súťaže ich obralo o čistý štít. Prehrali
jeden zápas a v tabuľke zimujú na prvom
mieste so 42 bodmi. Deväťbodový náskok
pred druhým mužstvom je povzbudzujúci. tabuľke strelcov je na druhom mieste

zúčastní čo najviac záujemcov. Vianočné
sviatky – to nie je len kapor a šalát na
tanieri, koláčiky a rôzne dobroty, ale to
je aj stretnutie s priateľmi pri rôznych
príležitostiach. A takáto príležitosť bude
práve na našich športových podujatiach.
Katarína Cipovová

Hádzanársky servis
V súťažiach II. ligy mužov a žien riadených Slovenským zväzom hádzanej
si lepšie počínali naši muži. Veď ešte
v poslednom zápase jesennej časti
mohli zabojovať o najvyššie priečky. No
nakoniec po tesnej prehre v Šali prezimujú naši hádzanári na 4. mieste.
Ženy

skončili

o stupienok

nižšie,

teda na 5. mieste. V majstrovstvách
trenčianskeho

a žilinského

mladšie a rovnako aj

kraja

staršie žiačky

sa delia v jesennej časti o 5. miesto
s družstvom Bánoviec nad Bebravou.

Peter Pastierik

Tomáš Homola s dvadsiatimi tromi gólmi, čo
je takmer tretina gólov, čo nastrieľali naši
dorastenci svojim súperom.
Po odohraní posledných zápasov sa
stretlo vedenie obce s hráčmi a trénermi
všetkých kategórií, ako i s funkcionármi OFK
Baník. Starosta obce vo svojom príhovore
dal jasné odpovede a vysvetlenia na rôzne
reči, čo sa týkajú futbalu, ale i športu v obci
ako celku. Ubezpečil všetkých, že vedenie
obce ani poslanci obecného zastupiteľstva
nebránia a nebudú brániť rozvoju športu v
Lehote pod Vtáčnikom. Futbalistom, ale i
všetkým fanúšikom povedal, že nikto nerobí
a ani nerobil žiadne aktivity smerujúce k
zmareniu postupových možností. Práve
naopak. Vyjadril presvedčenie, že naše
kolektívy urobia všetko pre to, aby pre
našu obec „ vykopali“ vyššie súťaže.

Miloš Obert
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Vážení spoluobčania.
Pri písaní koncoročného príhovoru k vám,
svojim spoluobčanom, nás delí už len 30 dní
k zavŕšeniu významného roku 2008,
druhého roku štvorročného volebného obdobia rokov 2006 – 2010.
Sú to dni, v ktorých prichádza
predzvesť nového roku, nádherné
a dôstojné vianočné sviatky, sviatky spájajúce človečenstvo sveta
prežiť v rodinnom kruhu dni pokoja,
šťastia a rodinnej pohody.
I v obci ako v jednej rodine chceme
vianočné sviatky prežiť s úctou
jeden k druhému so spomienkami
na celoročné rodinné a celoobecné
šťastie, ale i na dni smútku, kedy
nás opustili naši najbližší príbuzní,
priatelia – spoluobčania.
Avšak príchod vianočných sviatkov
a nového roka nie sú len spomienky
na prežité dni, je to i príležitosť robiť bilanciu dosiahnutého u každého z nás, rodiny,
bilanciu plnenia vytýčených zámerov v obci
i v štáte.
V našej obci môžeme len a len s uspokojením
vítať vianočné sviatky a nový rok. Obec sa
nevzdala svojich aktivít a kontinuálne previazaná na predchádzajúce roky dosiahla
svoj ďalší rozvoj vo všetkých oblastiach
nášho života. Tým sa zároveň napĺňa volebný program, s ktorým sme v predvolebnom
období vystupovali pred vami, svojimi
spoluobčanmi. Do obce pribudli ďalšie, nie
stotisícové, ale miliónové hodnoty, ktoré ju
povzniesli k vyššiemu záujmu v nej žiť nielen u našich spoluobčanov, ale aj u občanov

z nášho okolia. K 1. decembru t.r. evidujeme
ďalších, vyše 200 žiadostí na bývanie v našej
obci v nájomných bytoch.
Dosiahnuté úspešné obdobia len dotvrdzujú

správne nasmerovanie našich rozhodnutí,
rozhodnutí starostu a prijatých uznesení poslancov obecného zastupiteľstva i kvalita
riadenia obecného úradu a práca pracovníkov
obce – obecného úradu, obecného podniku
služieb s prepojením na svojich spoluobčanov
s napĺňaním ich požiadaviek.
Aj preto môže naša obec každoročne obohacovaná zeleňou a kvetmi ísť dopredu,
nestagnovať. V takejto jednote sme dokázali
odovzdať v tomto roku 36 bytovú jednotku a
pripravovať sa k ďalšej výstavbe nájomných
bytov, pripravovať pozemky pre individuálnu
bytovú výstavbu. Podarilo sa nám pripraviť a
obhájiť projekty zo štrukturálnych fondov EÚ
v objeme 20 miliónov na generálnu opravu
základnej školy,
doasfaltovať
všetky
ulice,
obhájiť 5 miliónov
na
zakúpenie
nového vozidla na
zber komunálneho
a separovaného
odpadu a ďalších
5 miliónov Sk
na solárny ohrev
vody v centrálnej
kotolni, s prípravou a predložením
ďalších
projek-

tov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju obce i
v novom roku 2009 s dobrým výhľadom vstupu do roku 2010 a ďalších období. Pri takomto investičnom rozvoji sa nezastavil život
v ďalších ukazovateľoch ovplyvňujúcich
požiadavky spoluobčanov. Nevzišlo
sa z aktivít v komisiách obecného
zastupiteľstva, v kultúre a športe,
v spoločenských a záujmových organizáciách, v hasičských zboroch,
v Jednote a klube dôchodcov a v
ďalších oblastiach.
Aj pre ďalšie roky budem
vychádzať – podporený poslancami OcZ – z toho, že naša práca
obohatená o ďalšie skúsenosti sa
zameria k uspokojovaniu potrieb
spoluobčanov a to, alebo najmä
preto, že len zodpovednou prácou
vytvoríme materiálne i nemateriálne produkty, aj preto, že takáto
práca má sociálny charakter a že
ju realizujeme v určitom sociálnom
prostredí, v rámci určitej kultúry a že prináša
množstvo pozitívnych sociálnych dôsledkov
na prospech spoluobčanov a má tak množstvo
iných sociálnych väzieb a javov.
Takýmto prístupom k práci si vytvárame
šťastnú budúcnosť i pre roky nové, s dobrým
základom k ďalšiemu napredovaniu obce a v
nej všetkých rodín i jednotlivcov.
Každoročne v mesiaci januári na celoobecných
zhromaždeniach pristupujeme k zhodnoteniu
odchádzajúceho roku. Pripravujeme takéto
stretnutie i v januári v novom roku 2009. Bude
to bilancia dvoch rokov z volebného obdobia
2006 – 2010, rokov, ktoré sú vzájomne previazané i na roky 2009 a 2010, kedy ukončíme
ďalšie významné volebné obdobie.
I prostredníctvom našich obecných novín
– ktoré budú vychádzať od nového roku 2009
mesačne – všetkým spoluobčanom, osobitne svojim a voličom poslancov obecného
zastupiteľstva odovzdávam v závere roka
úprimné slová vďaky za podporu v realizácii
našich uznesení a zámerov či rozhodnutí.
Posielam a prajem všetkým spoluobčanom
príjemné prežitie vianočných sviatkov, v
novom roku 2009 úspechy v rodinách, na pracoviskách i vo vašom osobnom živote.
RSDr. Ján Cipov, starosta obce
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BOLO NÁM TO TREBA??

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Dieťatko si jarným kvetom, plným rosy,
do tmy si svietiš nabielo...
Čo bolo prv, kým nebolo si ?
Len ticho, ktoré bolelo....
Vítame medzi nami :
Manželom Jane a Vladimírovi Táborským sa narodil syn Jakub
Manželom
Eve
a Štefanovi
Mičkovcom sa narodili dcéry Paulína a
Magdaléna
Manželom Martine a Antonovi Šestákovcom
sa narodila dcéra Nina
Márii Ondrejkovej sa narodil syn Tomáš
a dcéra Terézia
Monike Výškrabkovej a Marcelovi Schromovi sa narodil syn Marcel
Rodičom úprimne blahoželáme !

Rolúčili sme sa :
Valéria Šnircová /77 r./, Bohumil Baláž /71 r./, Elena
Michalovičová /79 r./, Tibor Kovács /53 r./, Ľudovít Ostružlík /48 r./, Štefan
Beniska /85 r./, Igor Kraus /46 r./, Františka
Fiamová /78 r./, Helena Benisková /83 r./,
Anna Adámiková /76 r./

Pozostalým
sústrasť.

vyjadrujeme

úprimnú

Naši jubilanti :

85 rokov oslávila: Františka
Kmeťová
80 rokov oslávila : Anna Zaťková
75 rokov oslávili: RSDr.Ján Cipov, Mária
Belaňová, Emil Rajnoha
70 rokov oslávili : Mária Gablasová,
Ľudmila Homolová, Anna Babicová, Oľga
Ďurinová, Milan Bobok, , Emília Krišková
65 rokov oslávili : Helena Jánošková, Katarína Ďurejová, Helena Balážová, Libuša
Fábryová, Ing. Vladimír Hudec
60 rokov oslávili : Anna Benisková,
František Barborík, Ján Dudáš, Dušan
Hurtiš, Gabriela Ondrejková, Ján Belaň
Jubilantom úprimne blahoželáme !

Poďakovanie
Touto cestou vyjadrujeme úprimné
poďakovanie všetkým príbuzným,
známym a blízkym priateľom,
ktorí sa 3. decembra t.r. v Prievidzi prišli navždy rozlúčiť s naším
drahým
manželom,
bratom,
švagrom a ujom Jánom Dingom.
Ďakujeme za osobnú účasť, prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými ste pomohli zmierniť náš
veľký žiaľ.
Manželka Milka a sestra s rodinou

Domov, domov, zvonia srdcia zvonov.
Treba ísť domov, sú Vianoce !
Vianoce, tie krátke, ale o to radostnejšie dni
pokoja a vďaky, sú predovšetkým sviatkom
rodiny. Sú to dni stretnutia tých najbližších,
ktorých spája láska a porozumenie.
Zastavme sa teda, prežime podmanivú
vianočnú atmosféru umocnenú láskou,
šťastím pokojom a nádejou.
Na stole ryby a iné dobroty, dnes príde láska – vykroč jej oproti.
Nepokaz nikomu ten večer vianočný, veď
patrí každému – je predsa sviatočný.
Pokojné vianočné sviatky Vám želám !
Spracované : 8.decembra 2008
Helena Kurnasová, matrikárka
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Redakčná rada vyhlásila v čísle 4 súťaž pod názvom
„Napíš príbeh zo svojho života“.
Do tejto súťaže sme dostali tri príspevky,
ktoré postupne budeme zverejňovať. Príspevky môžete stále posielať.
Dnes vám prinášame prvé dva príbehy.

Náš svet je bez našich blízkych zomretých
menej farebný, menej zaujímavý, menej
pestrý. Utíchli ich láskavé slová, ostalo ticho...
Smrť je len nenávratno, iba zabudnutie je
koniec života.

Rodičom úprimne blahoželáme !

Veľa pevného zdravia a veľa šťastných
rokov vinšujeme všetkým jubilantom.

Čo to je za výmysel? Toto nám je
treba? Takto nejako sa diskutuje o
úprave Podhradskej ulice. Názory sú
rôzne. Je potrebné uviesť veci na pravú
mieru. V januári tohto roka sa vede-
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1.
Svadobná cesta s ryšavou zlodejkou
nie obce dozvedelo, že ﬁrma AKE s.r.o.
kúpila „Englišov“ kameňolom v Podhradí a že sa chystá ťažiť stotisíc ton
kameňa ročne. Starosta obce začal v
tejto veci okamžite konať. Pri osobných rokovaniach starostu s majiteľom
a konateľom spoločnosti AKE s.r.o. sa
dozvedel, že vyťažený kameň sa bude
voziť po štátnej komunikácii z Podhradia cez našu obec, po Podhradskej
ulici. Zdĺhavé rokovania, vyjednávania
a rôzne stretnutia mali len jeden cieľ,
odkloniť kamiónovú dopravu mimo zastavaného územia obce. Žiaľ, nepodarilo sa! Spoločnosť AKE s.r.o. spravila
vo svojom pláne ústupky a priznala, že
naša obec bude postihnutá zvýšenou
hustotou premávky, ale riešenie na
odklon sa nenašlo. Podhradská ulica
je štátna komunikácia a obec nemá
dosah na zníženie premávky po nej.
Preto starosta obce aj z pozície poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja využil možnosti, ktoré mu dáva jeho
poslanecký mandát a požiadal vedenie samosprávneho kraja o pomoc pri
znížení dopadov zhustenej kamiónovej
prepravy na občanov našej obce. Našla
sa možnosť, ako zvýšiť bezpečnosť
občanov. Z rozpočtu Trenčianskeho
samosprávneho kraja boli vyčlenené
ﬁnančné prostriedky a
pracovníci
Slovenskej správy ciest začali budovať
ostrovčeky, dopravné značenia a radar na informáciu o rýchlosti. Všetko
pre zvýšenie bezpečnosti a spomalenie
rýchlosti jazdy.
Vrátim sa k otázkam z úvodu, je to
výmysel? Je nám to treba? Áno, je to
dobrý výmysel a určite je to treba. Prvoradá je bezpečnosť nás, občanov.
Je ale len na vás, či tieto kroky pochopíte.
Miloš Obert

Jedného rána na dovolenke v Tatrách som sa prebudila na tichý šramot, ktorý prichádzal z balkóna. Bolo to také
zvláštne škrabotanie, tak som rýchlo vstala z postele a podišla som k balkónovým dverám. Na moje radostné
prekvapenie po zábradlí pobehovala malá veverička. Rýchlo som zobudila manžela, aby sa tiež pozrel na to
milé stvorenie. Bola to taká malá a rýchla šibalka. Skôr, ako sme si ju stihli odfotiť, ušla na druhý balkónik k
našim susedom. Keďže sme ju nechceli vyrušiť, ohlásili sme mobilom našich susedovcov, aby sa na ňu pozreli.
Veverička zrejme vycítila, že sa stala objektom ľudí a tak nelenila a ušla na najbližší strom. Bolo to milé prebudenie a keď nám naša suseda Mirka povedala, že už vie, kde im mizli zásoby z balkóna, tak sme sa všetci rozosmiali. Veverička bola prichytená pri čine hneď na druhý deň. Doteraz neviem, kde sa v tom malom stvorení
ukrýva toľko sily, dokázala vyniesť na strechu celú parenicu syra.... Nie nadarmo sa hovorí, že sila sa neukrýva
len v svaloch. O tom, že aj zdanlivo maličký jedinec má veľa energie, ma presvedčila jedna malá veverička, ktorá
nám ukázala, že ráno sa začína dobrým smiechom a tréningom. Je to taká milá príhoda a tak som sa o ňu chcela
podeliť aj s vami milí čitatelia Vtáčnika. Bola by som veľmi rada, keby ste aj vy napísali niečo milé z vášho života,
čo poteší srdiečko. V dnešnej dobe je to veľmi potrebné. Ľudia cítia v sebe veľa bolesti a možno práve môj príbeh
urobí radosť niekomu, komu je v tejto chvíli smutno a len tak si vzal do ruky naše lehotské noviny...
Vlasta Ďurinová

2.
„Vianoce klopú na dvere...!“
Práve vo vianočnom čase, keď som pracoval v Nováckych baniach, ako štajger – revírnik, ku koncu nočnej zmeny
som zažil tento mini príbeh. Prefáral som produktívne pracoviská, obhliadol baňu, kde pracovali mne zverení
baníci, zhodnotil ich výkony, urobil poznámky do notesa. Vracajúc sa, zatelefonoval som z jednej „drevochodby“
kolegovi Maťkovi – zvanému aj „nervák“ do známkovne, teda našej pracovne v bani na ťažbe 5. Chcel som
vedieť, ako sa mu darilo, či sa dobre „fédrovalo“. Telefón nedvíhal, hútam: „Možno mu od únavy a banského prachu oťaželi a padli očné roletky“. Slušne mu zaklopem na dvere, ale schovávam sa na prekope za roh. Po chvíli
čakania Maťko otvorí dvere, nazriem na neho, krúti hlavou a hovorí si pre seba: „Čo som už nervák, niekto klope
a nikde nikoho!“ Asi o dve minúty prídem do známkovne, pozdravím ho Zdar Boh! Maťko na to: „Miňo, neviem,
či mi šibe, ale niekto mi klopal na dvere, no nikto neprišiel!“ Akoby tiež prekvapene, mu hovorím: „Maťko, to ti
už Vianoce klopali na dvere...!“
S úctou Váš čitateľ Milan Kurnas
(Skutočne sa stalo, koncom 90-tych rokov 20. stor. na ťažbe 5 v bani Nováky, potom som napichal ozdobené
vetvičky borovice a jedličky za hajcmany v známkovni....)
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MIKULÁŠ

ZIMA SA UŽ BLÍŽI

ZIMA

Ide zima, ide mráz,
prichádza k nám Mikuláš.
Donesie nám balíčky,
alebo aj varešky?
Každý, čo si zaslúži...

Fúka vetrík, pofukuje
a mamička nakupuje.
Stromček krásne svieti
a Mikuláš nám vraví :
„Vitajte, milé deti!“

Zima, zima, zimička,
aha, zamrznutá studnička.
Mráz ma štípe na líce,
veď o chvíľu sú Vianoce.

Chlapci 6.A

Soby sú už prichystané,
Ježiško nestratil sane.
Darčeky už vezie sem,
spite deti, spite len.

DETSKÁ TVORBA
Romana Matejovičová 6.B

Livia Matušova 7trieda

Stromček čaká nehybne,
že sa ani nepohne.
Darčeky pod ním ticho ležia
a moje oči od radosti slzia.
Valentína Pechová 6.B

Róberta Belaňová 5A trieda

Kristína Gašparovičová 5A trieda

VIANOCE

VIANOCE

MEDOVNÍČKY

Sneží, sneží, sneh sa sype,
človek povie : „Mráz ma štípe“.
Vianoce sú za rohom,
každý premýšľa nad svojim vianočným snom.

Zima, zima, zimička,
štípeš ma ty na líčka.
Na Vianoce bude kapustnička
a po nej dobrá rybička.

Medovníčky voňajú,
naše mamky maľujú.
Teraz iba čakáme,
kedy ich len spapáme.

Darčeky sa kupujú,
pre blízkych sa chystajú.
Stromček nám už svieti,
radujte sa deti.

Rybička je kostnatá,
hodíme ju do blata.
Kapustnica horúca,
ohrejem si v nej líca.

Dúfam, že už čoskoro,
už čakajú v špajzi,
nech len nie je neskoro,
lebo budem crazy.

Michaela Sáričková 5.A

Anton Hrivnák 6.B

Anežka Michalovičová 6.B

Z každého rožka troška
Myšlienka mesiaca
V opojení sa dá robiť oslňujúca politika, ale len nakrátko. Opojenie je veľké pokušenie. V politike
však nemá čo hľadať.
L.
Feuchtwanger

Vianočné pranostiky
Do Vianoc dlhá nitka – kratší deň, po Vianociach
krátka nitka, dlhší deň.
Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri
týždne počasie bude mračné.
Do Vianoc – hoj, od Vianoc – joj !

Zasmejme sa po silvestrovsky
Ľudová múdrosť
Psa

nepreštekáš, vrany neprekrákaš,
nepreškriepiš.

ženu

Mamička, môžem sa napiť trochu piva , keď je
dnes Silvestra ? – pýta sa malý Jarko. Ani nápad
! Po alkohole sa osprostieva... starý a ty tiež nepi
toľko !

Pri silvestrovskej večeri sa pýta pani domu svojho
suseda. – Vy ste vedúci môjho muža ? – Nie. – Krucinál, tak dajte tú svoju paprču z môjho kolena.

Pán sused, prečo si nevypijete ani štamprlík ?
Viem, že ste abstinent, ale aspoň teraz na Silvestra ... – Keď si vypijem, nemôžem zaspať. – Zaujímavé. U mňa je to práve naopak. Keď spím,
nedokážem piť.

Už je po polnoci, keď zbadá okoloidúci ležať pod
pouličnou lampou opilca. Osloví ho : - Úbožiak,
môžem vám nejako pomôcť ? – Áno, zhasnite tú
lampu ! Nemôžem pri svetle spávať.
Pripravil : M. Beniska

Vtáčnik
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Poslanci schválili dôležité dokumenty
Vždy koncom roka sa poslanci obecných
zastupiteľstiev venujú obecným financiám.
Nie je tomu inak ani u nás. V novembri schválili nariadenia o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady. Je
dôležité poznamenať, že výška dane, rovnako
aj ako výška poplatku za odpad, ostáva nezmenená. Nové nariadenia bolo potrebné prijať
len z dôvodu prepočtu korún na eurá. Okrem
týchto dôležitých dokumentov poslanci schválili odmenu starostovi za druhý polrok t.r. a
služobnú cestu starostu obce a prednostu OcÚ
do Rakúska. Rokovali tam o možnostiach
výroby tepla a teplej vody na báze biomasy.
Poslanci odsúhlasili umiestnenie základňovej
stanice Telefonica O2 na komín pri centrálnej
kotolni, na 10 rokov.
Na poslednom tohoročnom zasadnutí, ktoré
bolo pred pár dňami, poslanci schválili rozpočet
obce na rok 2009. Podrobnejšie o jednotlivých
kapitolách vás budeme informovať v ďalšom
čísle novín. Okrem rozpočtu rozdiskutovali
a schválili kalendár kultúrnych, športových a
spoločenských podujatí na budúci rok.
Všetky tieto dokumenty budú zverejnené na
úradných tabuliach, na internetovej stránke a
priebežne vás o pripravovaných podujatiach
budeme informovať aj prostredníctvom novín.
Katarína Cipovová

Predstavujeme vám....
Ing. Jána Daňa,
poslanca Obecného
zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom,
predsedu komisie
ochrany verejného
poriadku.
Si poslancom už
tretie volebné obdobie. S komunálnou politikou si začínal v podstate
ako „mladý muž“, čo sa nestáva až
tak často. Čo ťa viedlo k tomu, aby si
sa začal takto intenzívne prezentovať
v obci? A navyše v obci, v ktorej si ani
nevyrastal, len si sa sem „priženil“.
Koľko rokov tu vlastne bývaš? Aké
boli tvoje začiatky?
Áno. Poslaneckú prácu vykonávam už tretie volebné obdobie. Ako mladý absolvent
Gymnázia v Novákoch som sa na trhu
práce ocitol bez zamestnania. Septembrom
1991 som svoju profesionálnu budúcnosť
začal stavať v štátnej správe SR. Po poslednej reorganizácii v štátnej správe pô-

Zmena je život

Príhovor šéfredaktora
Táto tradičná poznámka
u mnohých vyvoláva úsmev, povzdych, pozitívne,
ale i negatívne reakcie.
Zmeny v živote sú dôležité,
bez nich by nebolo možné
napredovať v žiadnej oblasti. Aj náš obecný časopis potrebuje zmeny,
ktoré by v prvom rade mali viesť k zlepšeniu
kvality, obsahu i formy.
Prvou zmenou je zámer obecného zastupiteľstva
vydávať ho ako mesačník súčasne so zvýšením
nákladu, aby sa dostal do každej domácnosti. Sme
presvedčení, že toto je zmena k lepšiemu a prispeje k informovanosti obyvateľov obce. Budete mať
širší prehľad nielen o tom, čo sa udialo, ale viac
vás budeme informovať o pripravovaných akciách
a zámeroch obecného zastupiteľstva v oblasti budovania.
Druhou zmenou je zvýšený počet strán. Tým,
že vás budeme informovať o uplynulých udalostiach a o tom, čo sa pripravuje v oblasti kultúry,
športu a rozvoja obce, bude náš Vtáčnik bohatší,
obsažnejší. Miesto dostane aj inzercia, či už
firemná, alebo súkromná. Touto cestou sa chceme
otvoriť aj podnikateľom, firmám, organizáciám,
aby aj oni dostali priestor na svoju prezentáciu.
Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na radových občanov. Vždy privítame vaše námety,
články, fotografie a všetko, čo by mohlo obohatiť

sobím na Obvodnom úrade v Prievidzi,
na odbore všeobecnej vnútornej správy
pracovisko Nováky, ako vedúci pracoviska na priestupkovom úseku. Ja štátnu
službu chápem ako samostatný druh
činnosti v mene štátu, ale hlavne, ako
službu občanom. Rozhodnutie slúžiť vždy
predovšetkým občanom a svojmu sídlu,
preferovať verejný a obecný záujem nad
záujmom osobným, využitie získaných
poznatkov a skúseností z pracovného
života, boli a sú hlavnými piliermi môjho
pôsobenia v komunálnej politike. Nie je pre
mňa dôležité, či som v obci vyrastal, alebo
či som sa sem priženil. Dôležitá je pre
mňa skutočnosť, že v našej obci spokojne žijem s rodinou, mám tu veľa priateľov
a cítim sa tu veľmi dobre. Preto moje rozhodnutie presadzovať záujmy občanov,
ale i obce, má pre mňa opodstatnenie.
Obecnú politiku vnímam ako priestor na
vecnú, korektnú diskusiu a spoluprácu na
prospech všetkých. Mimochodom, v našej
obci už bývam štrnásť rokov a začiatky
boli príjemné, ale i náročné. Príjemné v
tom, že som spoznal nových ľudí a získal
nových priateľov. Náročné preto, lebo som
začal pracovať v poslaneckom zbore a popri tom som staval dom.
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naše stránky. Nebojte sa prispieť vašou troškou
do mlyna aj kritikou, alebo poukázaním na nedostatky, ktoré treba naprávať.
Treťou zmenou je zmena šéfredaktora. Obecné
zastupiteľstvo schválilo na svojom októbrovom
zasadnutí do funkcie Mgr. Juraja Gregora, ktorý
nahradil odstupujúceho Michala Benisku.
Ako nový šéfredaktor chcem vysloviť
presvedčenie, že dodržíme všetky predsavzatia redakcie, urobíme náš časopis zaujímavým
po všetkých stránkach. Verím, že ho budete od
januára budúceho roku pravidelne, každý mesiac, netrpezlivo očakávať vo svojich poštových
schránkach.
Záverom vám prajem pokojné a šťastné Vianoce. Prežite ich v kruhu svojej rodiny, s bohato
prestretým stolom, s láskou v srdci a pokojom
na duši. No pritom nezabúdajte na ľudí v núdzi,
venujte im hoci len malú časť vášho šťastia, alebo
myšlienku. A celkom na koniec pripájam vinš.

Nech čerti od vás starosti odnesú
a anjeli vám radosť prinesú,
Nech stromček stovkou sviečok zažiari
a deťom rozkvitne úsmev na tvári,
nech kapor nemá žiadne kosti
a obídu vás mrzutosti.
Nech vám neodpadne z pece bok,
prajem vám šťastný Nový Rok.
Mgr. Juraj Gregor

Komisia ochrany verejného poriadku
je dosť nevďačná komisia, pretože
rieši medziľudské vzťahy, susedské
spory.... Máte veľa prípadov, ktorými
sa zaoberáte? Spomenieš si na nejakú „pikošku“, ktorú ste ako komisia
riešili? Mávate aj humorné situácie?
Komisia ochrany verejného poriadku
bola zriadená obecným zastupiteľstvom
v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. Hlavnou náplňou
komisie je riešiť vzniknuté problémy
v medziľudských vzťahoch a susedské
spory, s cieľom zabezpečiť v našej obci
spokojné spolunažívanie našich občanov.
Môžem zodpovedne povedať, že na tak
veľkú obec, akou je Lehota pod Vtáčnikom,
komisia ochrany verejného poriadku nemá
veľa prípadov, ktorými sa musí zaoberať. V
podstate naši spoluobčania spolunažívajú
v rámci zákonných a spoločensky prístupných pravidiel, čo ma úprimne teší. Nerád
o takýchto problémoch hovorím ako o
„pikoškách“ , pretože sa často dotýkajú
cti a iných občianskych práv chránených
zákonom. Preto by som tieto problémy
(pokračovanie na 4. strane)
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(pokračovanie z 3. strany)
resp. situácie nezľahčoval. Ale predsa
spomeniem, že sme napríklad riešili konﬂikt, ktorého podstatou bolo, že sused
susedovi vyoral časť úrody len na základe
majetkovej podstaty z roku 1918 ( bez
preukázania listu vlastníctva).
Nie každý vie, že si v tomto roku
úspešne
ukončil
vysokoškolské
štúdium. Aký odbor si vyštudoval a
čo ti to prinieslo? Profesionálne, aj
súkromne.
V tomto roku som úspešne ukončil
vysokoškolské štúdium na Trenčianskej
univerzite A. Dubčeka v Trenčíne na
Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov,
v odbore rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu. Zatiaľ si užívam
oddych a pokoj od študijných povinností.
Nebolo jednoduché študovať, pracovať
v zamestnaní, v samospráve a popri tom
sa venovať rodine. Ubehlo málo času,
aby som mohol hodnotiť, čo mi ukončené
štúdium prinieslo. Verím však, že získané
vedomosti spolu so skúsenosťami sa mi
podarí využiť v profesionálnom i súkromnom živote.
Tvoje zamestnanie je v štátnej
správe. Vo voľnom čase sa venuješ
práci v samospráve. Aký je v tom
podľa teba rozdiel? Môžeš porovnať
– výhody a nevýhody jednej i druhej
oblasti?
Za základ verejnej správy možno považovať

Vtáčnik
vzťah štátu a spoločnosti, vzťah občana
a štátu. Každá obec na zabezpečenie
úloh vyplývajúcich pre samosprávu rozhoduje autonómne, nezávisle, samostatne od štátnej moci, v úzkom
spojení s obyvateľmi obce, ktorí sa na
tomto rozhodovaní zúčastňujú priamo
alebo nepriamo. Všeobecne platí, že
orgány štátnej správy a štátni zamestnanci vykonávajú to, čo im zákon ukladá
a orgány samosprávy môžu vykonávať
všetko to, čo im zákon nezakazuje.
Máš čas venovať sa popri práci v
zamestnaní, v poslaneckom zbore...
aj nejakým „koníčkom“? Čo ťa baví?
Regenerácia fyzických a duševných síl má
v živote človeka nepopierateľný význam.
Ja sa snažím relaxovať pri krásnom, ale
i náročnom športe, pri tenise. V poslednom období tento šport zaznamenáva nemalý rozvoj v regióne, ale i v obci, prostredníctvom Obecného tenisového klubu
Lehota pod Vtáčnikom.
Je niečo, čo si ešte nikdy nevyskúšal
a čo by si si chcel splniť? Máš nejaký sen, túžbu, čo by si chcel zažiť,
navštíviť, dokázať.....?
Vždy ma fascinovala vojenská technika,
obzvlášť ponorky. Mojím snom je vidieť
aspoň raz riadnu modernú ponorku. Takéto plavidlo musí byť neuveriteľne veľké.
Ako vidíš, alebo lepšie povedané, ako
by si chcel vidieť svoju budúcnosť?
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Čomu by si sa chcel venovať v ďalších
rokoch?
Moja budúcnosť? Ťažko odpovedať na
takúto otázku. Zatiaľ ma moja práca
v zamestnaní, ako aj v komunálnej politike, baví. Mám radosť z dobre vykonanej
práce. Som veľmi rád, že naša obec postupne nadobúda väčší ekonomický a sociálny potenciál pre ďalší rozvoj, ktorý
zastavuje pokles obyvateľstva. Zlepšuje
hospodárske a sociálne pomery občanov,
ich občiansku vybavenosť a starostlivosť
o životné prostredie a zároveň vytvára
široké príležitosti pre podnikateľské aktivity. Tento rozvoj by nebol úspešný
bez vysokej angažovanosti pána starostu a podpory obecného zastupiteľstva,
ktorého som súčasťou. Túto prácu by som
nemohol robiť bez preukázanej dôvery
spoluobčanov. Preto i naďalej mám záujem pracovať a hájiť záujmy občanov, ale
i obce.
Posledná otázka. O chvíľu tu máme
Vianoce, koniec roka. Ako budeš
tráviť tento vianočný čas?
Vianoce sú pre mňa najkrajšie sviatky v roku a budem ich tráviť tak, ako
väčšina našich spoluobčanov, v kruhu
rodiny. Všetkým našim spoluobčanom
prajem „Vianoce čisté a biele ako sneh,
v živote len radosť, zdravie a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie
nech sprevádza Váš krok“.
Za rozhovor ďakuje : Katarína Cipovová

Dôležitú úlohu majú aj výrazné titulky v novinách ...
Aj takúto radu sme počuli
na
školení
redaktorov
obecných novín, ktorého
sme sa zúčastnili v novembri t.r. v Tatrách. Hlavnými
organizátormi boli Regionálne vzdelávacie centrá Košice a Prešov v spolupráci s ďalšími centrami
zo Slovenska. Hlavnou
témou tohto vzdelávacieho podujatia bola tvorba
obecných novín, jazykové prostriedky v médiách, novinárska legislatíva a čo bolo
veľmi dôležité, analýza novín, ktoré prednášatelia dostali od
mnohých vydavateľov. Školenie bolo veľmi poučné, mnohé informácie boli pre nás, amatérskych redaktorov, nové.
Prednášali vysoko profesionálni lektori, uznávaná novinárka
PhDr. Katarína Čižmáriková, advokát JUDr. Vladimír Pirošík,

ktorý sa zameriava na problémy v samospráve a Ing. Bohumil
Olach, šéfredaktor Obecných novín, ktoré vydáva Združenie
miest a obcí Slovenska. Seminára sa zúčastnilo 70 účastníkov
z rôznych miest a obcí. Niektorí redaktori boli začiatočníci, no
boli medzi nami aj takí, ktorí vydávali noviny týždenne a radili
sa takmer medzi profesionálov. Praktická výmena skúseností
mala cenu zlata.
Veríme, že naše nové poznatky a praktické rady, ktoré sme
sa na školení dozvedeli, sa odzrkadlia už v najbližšom vydaní
našich obecných novín. Veď to bol hlavný zámer, prečo nás
vedenie obce na toto dvojdňové vzdelávacie podujatie vyslalo. Skvalitniť naše noviny.
No a kto sa tohto seminára zúčastnil? Mgr. Juraj Gregor – náš
nový šéfredaktor, Katarína Cipovová – zástupkyňa šéfredaktora
a Miloš Obert – zodpovedný za technickú prípravu novín.
Text: Katarína Cipovová
Foto : Mgr. Juraj Gregor
Mária Gažúrová
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Z aktivít v našej škole :
Už niekoľko rokov vždy v októbri robia
na našej škole členovia Slovenského
zväzu záhradkárov súťaž v poznávaní
odrôd jabĺk podľa obrázkov. Tento rok
boli z množstva súťažiacich vyžrebovaní
a ocenení títo žiaci: Monika Mokrá, Jana
Jakabová, Dávid Junás, Nikola Bakusová, Adriana Kováčová, Peter Šnirc,
Kristína Gašparovičová, Ráchel Adámiková, Zuzana Hlavienková, Nikolas Kurcinik, Barbora Kopálová. Srdečne im
blahoželáme!
V novembri našu školu reprezentovali v
obvodovej súťaži v stolnom tenise v Diviakoch žiačky Kristína Tonhajzerová,
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Okienko do prírody
Kristína Mujkošová a Izabela Pastieriková. Dievčatá obsadili druhé miesto.
Žiaci 9. ročníka sa zapojili do výtvarných
súťaží. Kreslili, maľovali a navrhovali
vianočnú pohľadnicu, fotili priestor na
bývanie, robili návrhy na šperky a kovania. Zapojili sa výtvarnými a literárnymi
prácami do regionálnej súťaže „Drogy
medzi nami“.
V decembri bol v ročníkoch 1 – 4 deň
otvorených dverí. Našu školu počas
vyučovania navštívili rodičia žiakov a
mohli pozorovať, ako sa ich deti zapájajú do vyučovacieho procesu.
Mgr. Alena Cipovová

KRAJINA „ZÁZRAČNO“ v základnej škole
Slovenská
pedagogická
knižnica
vyhlásila
tento
rok už 4.ročník „Súťaže o
najzaujímavejšie
podujatie
školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských
knižníc, ktorý pripadá na
27.október. Je to vždy štvrtý
októbrový
pondelok.
Po
prvýkrát bol vo svete vyhlásený už v roku 1999. Naša
základná škola sa tejto súťaže
zúčastňuje už po druhýkrát.
Autorkou
súťažného
projektu – scenára podujatí – pod názvom „ Krajina Zázračno“ je Mgr. Erika Cipovová.
Žiaci 6.ročníka sa zúčastnili besedy so slovenským spisovateľom Danielom Hevierom.
Členovia výtvarného krúžku maľovali na tému „Naši ježkovia“, žiaci prvého stupňa
na tému „Nakreslím si, čo sa mi páči.“ Členovia literárno-dramatického a rozhlasového krúžku pripravili zaujímavú výstavu starých kníh pre deti a mládež pod názvom
„Múdrosť v knihe ukrytá.“ Jej súčasťou bola aj výstava starých učebníc, učebných
pomôcok, vysvedčení, starých časopisov, náboženskej literatúry, no aj úplne nových
kníh, ktoré sa stali obyvateľkami našej školskej knižnice. Na tejto výstave boli prezentované aj spomínané výtvarné práce žiakov. Výstavu navštevovali žiaci v rámci
vyučovania na hodinách slovenského jazyka. Takto odučené hodiny boli spestrením
klasických vyučovacích hodín a žiaci sami ich hodnotili veľmi kladne. Výstava by sa
však nemohla uskutočniť bez pomoci všetkých žiakov, ktorí prevetrali domáce knižnice
a povaly a priniesli naozajstné unikáty. Milé deti, všetkým vám srdečne ďakujem za
spoluprácu, za poskytnutie vzácnych kníh, za to, že ste mi pomohli zrealizovať moju
myšlienku. Veľké poďakovanie patrí aj našim spoluobčanom: Viliamovi Pastierikovi,
Vincentovi Turčanovi, Jánovi Pastierikovi. Boli tiež naklonení mojej myšlienke a poskytli
mi svoje vysvedčenia, ktoré tak starostlivo opatrujú až podnes. Pre našich žiakov boli
dôkazom toho, že ani v žiackych rokoch ich starých rodičov to v škole nebolo jednoduché. Zároveň vyslovujem poďakovanie všetkým pedagógom našej školy, ktorí sa
tiež nemalou mierou podieľali naplniť cieľ tohto krásneho podujatia. Veľmi ma potešila
skutočnosť, že o výstavu prejavili záujem aj niektorí naši dôchodcovia a prišli si k nám
zaspomínať na svoje školské roky. A čo na záver? Z 335 hodnotených projektov sme
sa umiestnili na 56. mieste.
Mgr. Erika Cipovová

Dnes o šípkach

Šípky – alebo pomaranče severu.
Už v antike mali povesť špeciﬁka
proti
močovým
kamienkom.
Aj stredoveké a pozdejšie herbáre ich spomínajú v súvislosti s ľudovým liečiteľstvom.
Zrelé, zdravé a suché plody boli
donedávna výhodným vývozným
artiklom, hlavne do severských
štátov. A ako sa spracúvajú ? Obtrhávajú sa ručne. Sušia sa najskôr na voľnom vzduchu v jednej vrstve a potom dosušujú
umelým teplom. Nedoporučuje
sa šípky skladovať dlhšie ako
jeden rok. Čo všetko šípky obsahujú ? Sú to predovšetkým vitamíny C, B1, B2, ďalej cukry,
pektín, farbivá, triesloviny, silica
a ďalšie. Čerstvé šípky sú prírodným zdrojom vitamínu C, ktorého
v ľudskom organizme rapídne
ubúda, zvlášť v zimnom období.
A práve využívaním tohto prírodného produktu v rôznych formách
ho možno doplniť. Či sú to už čaje,
marmeláda, víno, výživy a pod.
Pri príprave čaju možno použiť
plody i semená. Čaj z plodov má
lahodnú chuť a netreba pridávať
veľa cukru. Spôsobov prípravy
čaju je viac. Ako najúčinnejší sa
doporučuje z rozdrvených plodov,
ktoré najskôr necháme vylúhovať
jednu hodinu v studenej vode
a potom krátko povaríme. Užívame
ho teplý. Ak používate celé šípky,
na pol litra vody doporučujeme
15 g sušených šípok, ktoré varíme 15 minút. Takto uvarený čaj
si zachová svoj vitamínový obsah
aj niekoľko hodín.
Tak na zdravie so šípkovým
čajom.
Anna Benisková

Vtáčnik

6/2008

strana 8

Novoročné predsavzatia, či sľuby, nie
sú každodennou záležitosťou. Rodia
sa pri významných životných udalostiach, najčastejšie však v čase
očakávaného príchodu nového roka.
Mnohí si sľubujú : „ od nového roka sa
nebudem vadiť so susedom, skrášlim
si predzáhradku, prestanem fajčiť,
nebudem znečisťovať okolie a prírodu
domovými odpadkami, ničiť náš
spoločný majetok... „ Ako to krásne
znie a ešte krajšie vyzerá, keď takéto
sľuby a predsavzatia napíšeme možno
i na ozdobný papier a nedajboh dáme
i zarámovať, aby bolo na čo pozerať.

Pohroma však začína hneď po novom
roku, keď sľuby treba plniť. „ So
susedom som sa povadil už ani neviem prečo, do predzáhradky som dal
doviezť stavebný materiál, lebo budem robiť nejakú rekonštrukciu domu,
v práci som čoraz nervóznejší a fajčím
viac ako v starom roku, a čo s odpadom po rekonštrukcii ? V noci som ho
vyviezol za dedinu. Predsa mi nebude
zavadzať na dvore. „ Popravde, načo
sú nám také sľuby, ktoré sa dajú či
už tajne, alebo verejne porušiť ? Myslím si, že účinnejšie by bolo namiesto
prázdnych sľubov povedať si. „ Od

nového roka dodržím dané slovo, lebo
čo slovo, to čin.“ Dodržiavanie slova
určuje aj obraz rodiny, najmä pri výchove detí. Deti sú nielen dobrí pozorovatelia s vynikajúcou pamäťou,
ale aj neúprosní kritici. Preto by sme
nemali dopustiť, aby sme nedodržali
dané slovo. Je to oveľa ťažšie, ako si
dávať prázdne sľuby, ktoré aj tak nesplníme. V očiach našich detí, susedov, známych a blízkeho okolia však
určite stúpneme na cene. A to už stojí
za tú námahu.

Únia žien hodnotila...

Jún – MDD – podarilo sa nám
zorganizovať jednu z najlepších akcií
- oslavu MDD na Sekaninách pre zdravotne postihnuté deti z našej obce a z
občianskeho
združenia
Maruška,
so
sídlom
v
Prievidzi.
Chcem
poďakovať nielen našim
ženám, ale aj ostatným,
ktorí dokázali, že majú
dobré srdce a neváhajú
pomôcť.
Jún
–
spoluorganizátorky výstupu na
Vtáčnik (hlavný organizátor komisia športu).
November
–
po
druhýkrát sme organizovali burzu
detského ošatenia, obuvi a doplnkov. Tentokrát bol o tovar menší záujem ako vo februári. Aj tu chcem
poďakovať všetkým ženám, ktoré po-

Verím, že po tejto informácii získame do
našej organizácie ešte viac žien, ktoré
budú mať chuť s nami spolupracovať a
vedia sa o svoje ľudské hodnoty podeliť
aj s ostatnými.
Dovoľte, aby som vám popriala príjemné Vianoce a nech vás počas celého
nasledujúceho roka sprevádza zdravie,
láska a spokojnosť z vykonanej práce.

sme sa stretli na vianočnom posedení,
zhodnotiť celoročnú prácu. Príjemnú vianočnú atmosféru pripomínal
stromček, sviečky,
vlastnoručne
upečené koláčiky, či čerstvo pripravený
vianočný punč.
Tie ženy, ktoré sa posedenia
nemohli zúčastniť, ale i tie,
ktoré ešte váhajú, či sa k nám
pridať, chcem informovať o
tom, čo sme počas roka robili.
Robím to veľmi rada. Som
hrdá na ženy, ktoré pracujú v
našej organizácii a tým robia
všade dobré meno. Takže, čo
sme počas roka robili?
V skratke :
Február – burza detského
ošatenia a obuvi. Mala dobrý
ohlas, bol o veci záujem.
Marec – spoluorganizátorky streleckých pretekov (hlavný organizátor bola
komisia športu)
Apríl – účasť na oslavách oslobodenia
obce.

dali pomocnú ruku pri organizovaní.
December – v spolupráci s deťmi zo
základnej školy sme piekli medovníčky
pre zdravotne postihnuté deti z
občianskeho
združenia
Maruška.

Vtáčnik
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Život nezastavíš, roky pribúdajú...

O novoročných (ne)sľuboch

December – čas vianočný, čas bilancie. Aj my, členky miestnej organizácie,
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Michal Beniska

Beáta Obertová
predsedníčka MO ÚŽS

Novoročné predsavzatia
Keď výstrel šampanského
odštartuje
ďalšiu etapu pretekov
a poodhalí
prvú stránku
novej kapitoly
Knihy života,
otvorím srdce dokorán
a nechám doň vojsť
dobré predsavzatia.
Nuž, vitajte a usaďte sa!
Zaujmite miesto,
kým sa spamätajú neresti
a svojou rozpínavosťou
vyženú vás predo dvere.
Žoﬁa Sáričková

Aj v klube dôchodcov v dolnej časti obce lo, nech posúdia sami.
blahoželali jubilantom
Jubilovalo 17 našich
členov. Najstarší, 85Stalo sa už tradíciou, že Rada klubu ročný Augustín Čík sa
dôchodcov v dolnej časti pripravuje zo zdravotných dôvodov
každý rok v polovici novembra slávnos- nezúčastnil. Medzi jubitné posedenie pri príležitosti okrúhlych lantov patril aj pán starživotných jubileí členov klubu.
osta RSDr. Ján Cipov a
Nebolo tomu inak ani v tomto roku. predseda klubu dôchodČlenovia prichádzali na toto stretnutie s cov Ľudovít Mujkoš. Keďže predseda klucieľom zablahoželať jubilantom, príjemne bu bol jubilant, zasadnutie viedla Emília
si posedieť, vyrozprávať sa, podeliť o svo- Pastieriková a slávnostný príhovor predje radosti i starosti, ktoré život prináša. niesla Cecília Zaťková. Kvety a srdečné
No a v neposlednom rade sa aj dobre blahoželanie odovzdali Anton Duchovič a
zabaviť. Či sa toto ich očakávanie naplni- Emília Mendelová.
Slávnosť svojím milým program spestrili deti z I. MŠ
pod vedením pani riaditeľky
Kataríny
Mitašovej.
Naši
členovia tiež pozdravili jubilantov krátkym pásmom veršov
a piesní. Nasledoval prípitok.
Za jubilantov sa prihovoril
pán starosta, ktorý okrem iného povedal, že hoci už oslavuje tretiu dvadsaťpäťku svojho života, celé svoje ďalšie

… A bol október - Mesiac úcty k starším...
Členovia základnej organizácie zdravotne postihnutých v našej obci sa
stretli, aby si zablahoželali k sviatku
V októbri sme si pripomenuli úctu
k starším posedením, na ktorom sa
zúčastnilo viac ako osemdesiat členov i
ďalších pozvaných. Pozvanie prijal i starosta obce RSDr. Ján Cipov s manželkou.
Z okresného výboru SZZP tentokrát z
objektívnych príčin neprišiel nikto.
Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére, o čo sa postarala spevácka
skupina „Dúbravanka“. Touto cestou
jej vyslovujem srdečnú vďaku. O dobrú
zábavu sa postaral aj pán Iliáš so svojou speváčkou. Mladí ľudia, ale hrali na
našu „nôtu“ - skôr narodených.
Potom nasledovala výborná večera a
občerstvenie. Najdôležitejšia časť tohto
posedenia – boli naši jubilanti, ktorí oslávili v tomto roku okrúhle výročie svojho narodenia. Bolo ich 26 a venovali
sme im malú pozornosť a kvet.
Súčasťou posedenia bola i tombola,

neodmysliteľná časť nášho programu.
Ceny boli hodnotné a rôznorodé. Niektoré sme zakúpili a iné nám venovali sponzori. Touto cestou im chcem
vysloviť veľké poďakovanie.
Boli to :
NyNa – Ing. Miloslav Novotný
Drogéria DUHA – Dušan Hagara
Pohrebníctvo – Kvetinárstvo Iveta
Ondrejková
BfB Milan Habrman
Lekáreň Eva PhMr. Marie Vidová
Papiernictvo Martin Levčík
Kvety Valéria Duchoňová
Konzum Milan Vida
Kvety Drahuša Krišková
Jozef Homola – stánkový predaj
naše členky : Mária Pastieriková, Ľudmila Homolová, Vilma
Barčinová
Tešíme sa na ďalšie stretnutie .
Vilma Barčinová

životné snaženie bude venovať rozvoju
našej obce a starostlivosti o občanov v
nej, ako doteraz.
Na rad prišlo pohostenie a voľná zábava.
Jubilanti mali sólo pri reprodukovanej
hudbe. To však nebolo to „pravé orechové“. Až keď vystúpila naša kapela, ktorú
sme v minulom čísle menovite predstavili, nastala tá pravá zábava. Darmo,
živá hudba je živá hudba. Palice ostali
opreté o stoličky a ich majitelia sa veselo
vykrúcali na parkete. Nálada bola naozaj
výborná. Jubilantom želáme, aby im optimizmus a dobrá nálada vydržali aspoň
do ďalšieho životného jubilea.
Veľa zdravia, priatelia!
Rada klubu dôchodcov v dolnej časti obce

Pridajte sa
Sychravé, chladné dni, nás čoraz
častejšie
zatvárajú
do
teplých
príbytkov, kde v spoločnosti nášho
dôverného priateľa televízora, trávime
stále viac času. Leňošíme, chrumkáme rôzne maškrty a pomaly sa k
nám vkráda naša známa, milá pani
OBEZITKA. „Takto kysnúť a ťažkať si
len na choroby, sa predsa nepatrí!“
- povedali si niektorí dôchodcovia.
A tak, okrem štvrtkového plávania
a cvičenia v bazéne základnej školy,
rozhodli sa pre ďalšiu aktivitu – stolný tenis. Nie sú to žiadni preborníci,
ale poskakovať a pinkať raketou do
loptičky je celkom zábavné. Verím,
že sa to zapáči aj vám, ak sa pridáte.
Nuž, neváhajte a príďte!
Kde? - do klubu dôchodcov v hornej
časti obce.
Kedy? - každý utorok o 17.00 h

Žoﬁa Sáričková
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Bosorácka párty
Tohoročná tradičná bosorácka párty sa
uskutočnila v októbra v disco klube Shark.
Komisia deti a mládeže nelenila a za pomoci
príspevku z obecného úradu a nemenovaných
sponzorov z našej obce pripravila pre deti pestré a na zážitky bohaté popoludnie. Hoci počasie
bolo naozaj bosorácke, neodradilo to našich
najmenších, ani ich rodičov, a na túto super akciu
prišli.V tomto roku nás prišli pozdraviť aj predstavitelia našej obce - pán starosta RSDr. Ján
Cipov so svojou manželkou Zdenkou, pán prednosta Jozef Mendel a zástupkyňa starostu obce
Mgr. Gabika Klátiková. Bosorácku párty otvo-

Prišiel k nám Mikuláš

Komisia kultúry, školstva a vzdelávania pri obecnom zastupiteľstve v spolupráci s obecným úradom každoročne pripravujú mikulášske podujatie,
ktoré má už dlhú tradíciu. Stalo sa už zvykom, že
piateho decembra prichádza do rôznych častí obce
Mikuláš so svojou suitou a pozýva deti a rodičov
na pestrý ,,batoh mikulášskych prekvapení“.
Príchodom Mikuláša s anjelom a čertom na

Vtáčnik
ril svojim veľmi pekným príhovorom náš
pán starosta, ktorý deťom objasnil, ako to
s tými bosorkami vlastne bolo v minulosti
a tak im rozšíril obzor o poznanie histórie
našich babičiek, ktoré liečili neduhy zdravia bylinkami. Masiek bolo stosedemnásť
a výber bol naozaj ťažký. A tak sa po
viacerých programoch, tančekoch, speve
a prvej tombole komisia rozhodla a vyhodnotila prvých päť MISS bosoriek,
ktoré získali nádherné „bosorečky“. Stali
sa nimi: Veronika Ďurinová, Vanesa Drnajová, Nina Mališová, Alexa Gašparovičová
a Dominika Belaňová. Veľkým prekvapením v tomto roku bolo aj to, že sa vyhodnotila
MISS bosorka aj v kategórii dospelých a ňou
sa stala Monika Mistríková. Všetkým
MISS bosorkám gratulujeme aj touto formou a prajeme príjemné lietanie. Program
pokračoval vyhodnotením zdobenýich
tekvíc a výstúpením mladých spevákov
hip hoperov z Kanianky. A samozrejme,
ani v tomto roku nechýbal ohňostroj, ktorý
napriek nepriaznivému počasiu bol naozaj
krásnym ukončením tejto skvelej akcie.
Chcem sa poďakovať našim speváčkam
Evke Cipovovej, Valentínke Pechovej, Barborke Čikovej, Monike Mokrej za vynikapekne vysvietených saniach na Námestie SNP sa
začína vianočný čas. Tu ich privítajú všetky deti
s rodičmi, kde slávnostne zapáli vianočný
stromček a rozsvieti vianočnú výzdobu v
celej našej obci. Program vrcholí rozdávaním
balíčkov.
Pred nami sú najkrajšie sviatky, sviatky zrodu
života, darovania a lásky. Vianoce sú sviatky
darovania. Kedysi dávno mala väčšina ľudí
na vianočnom stromčeku len orechy a jabĺčka
a už to boli pekné darčeky pre deti. V porovnaní s tým sa dnes stromčeky od darčekov
a stoly od dobrôt priam ohýbajú. To vôbec nevadí, nie je to hriech. Ľudia sa vždy usilovali,
aby Vianoce boli sviatkami hojnosti, radosti a šťastia. Nemali by sme zabudnúť na
tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale prijať ich
aspoň symbolicky k štedrovečernému stolu.
Možno len zapálením sviečky, prestretým
kúskom stola s vyčlenením prázdnej stoličky.
,,Vždy nám ostane len to, čo sme darovali“.
Hľadáme a nachádzame každý v sebe samom
viac úprimnosti a
pochopenia, tolerancie,
slušnosti, ľudskosti, lásky....Možno najmä
preto, lebo to všetko sami ponúkame v
tomto jedinečnom čase. Vľúdneho slova
nikdy nebude dosť, preto nebuďme skúpi
a nehanbime sa zaň, zároveň ho neznehodnocujme, nerobme ho lacným. Najmä tí, ktorí
nás vychovali, by mali vždy vo všetkých podobách cítiť našu úctu a vďaku, tí sú veľmi
citliví a veľmi vďační aj za takýto darček. A
pre tých najmenších je vľúdne slovo náš vklad. Vo viere, že nám to raz vrátia. Nech nás
nikdy neopúšťa nádej, ani snaha nájsť dobro
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Vianoce, sviatky pokoja a radosti

júci prejav a našim mladým hip-hoperom pod
vedením Dušana Ďureje za ich tanečné kreácie,
- všetkým skvelým sponzorom, ktorí majú super veľké srdiečka a vždy deťom niečo venujú,
hudobníkom Viliamovi Pastierikovi a Ľubovi
Čertíkovi. A samozrejme, členom našej komisie,
bez nich by takéto skvelé akcie neboli to pravé
orechové. Tiež rodičom, ktorých neodradilo ani
počasie, ani hanblivosť a zapojili sa aj do súťaží.
Myslím, že takáto akcia je veľkým darom a prínosom pre deti. Hoci je to práca naozaj ťažká, ten
dobrý pocit stojí za to....
Vlasta Ďurinová
všade okolo nás. V obyčajných ľuďoch i veciach.
Nebojme sa to dať najavo. Veď dobro plodí ďalšie
dobro. Spoločne si želáme, aby nám bolo dopriate
nachádzať vianočnú atmosféru.
Aj tento rok sme spravili všetko pre to, aby
Mikuláš k nám potrafil a nestratil sa niekde cestou.
Podarilo sa a všetky deti mohli s rozžiarenými
očami prevziať práve ten svoj mikulášsky balíček
z jeho rúk. Nás teší to, že sme tým spravili radosť
deťom aj rodičom. Mikuláša privítali tiež deti
v základnej škole a materských školách. Prišli sa
im predstaviť aj traja švárni čerti, ktorí neobišli ani
kanceláriu starostu obce. Niektorí s plačom, ale

nakoniec všetci s radosťou prijali od nich ponúknuté sladkosti.
Krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu
rodiny a najbližších vám želá komisia kultúry
školstva a vzdelávania.

Štefan Ďurina,
predseda komisie

Ani sme sa nenazdali a je tu posledný mesiac v roku - december.
Začína sa kalendárna zima a blížia sa
najradostnejšie a najveselšie sviatky
roka - Vianoce. Kto sa dal zaočkovať
proti chrípke, má jednu starosť za sebou. Kto nie, nech premýšľa, ako sa
vyhnúť tejto nepríjemnej chorobe.
Cez Vianoce sa ľudia stávajú milšími,
pozornejšími a precitlivenejšími. Tieto vlastnosti by nám mohli zostať
po celý rok. Vianoce sú aj sviatkami

hojnosti. Deťom sa dostáva
okrem darčekov aj viac sladkostí a rôzneho subtropického
ovocia. A práve nadmerná
a nekoordinovaná konzumácia
býva často príčinou zažívacích
ťažkostí, s ktorými potom beháme po lekárskych pohotovostiach. Rovnako starší ľudia si
musia dať pozor na nadmernú
konzumáciu rôznych sladkostí,
ktoré majú za následok, že na
Nový rok sú im niektoré časti
odevu malé! Ostražití a disciplinovaní
pri stravovaní musia byť hlavne pacienti s cukrovkou a vysokým krvným
tlakom. Osobitnou kapitolou Vianoc
je konzumovanie vianočného kapra!
Deťom dáme radšej mrazené ﬁlé,
aby sme sa vyhli nepríjemnostiam
s vyťahovaním kostičiek z hrdla na
Štedrý deň. Je to nepríjemné a pokazili by sme čaro Štedrého večera aj
lekárom krčných oddelení. Keďže cez
Vianoce už máme na cestách sneh,

musia si hlavne starší ľudia dávať pozor na nepríjemné pády, ktoré často
vedú k ťažkým zlomeninám končatín.
Treba mať na pamäti, že riedke kosti (osteoporóza) hlavne u žien je po
arterioskleróze druhé najčastejšie
ochorenie, ktoré ich ohrozuje. Preto
treba zvýšiť konzumovanie mlieka
a syrov aby sme tomu predchádzali. Na mladých ľudí zase číha
nebezpečenstvo pri oslave príchodu
nového roku. Rôzne pyrotechnické
veci vedia byť veľmi nebezpečné
a mladí ľudia často za svoje mladícke
prehrešky majú následky na celý
život. Tak pozor na Silvestra!
Nakoniec vám želám v novom roku
pevného zdravia, pri tipovaní šťastia,
aby vás v novom roku choroby a zlí
ľudia obchádzali!

Dr. Karol Herda
praktický lekár

Športovci školy v novom šate
V minulom školskom roku sa žiakom našej školy
darilo úspešne reprezentovať školu
v rôznych
športových súťažiach. V celkovom hodnotení sme
sa z 37 škôl v rámci okresu umiestnili na 8. mieste.
Nechýbali podmienky, snaha detí i vyučujúci telesnej
výchovy, ktorí ich zodpovedne pripravovali. Aby bola
reprezentácia školy i obce dôstojnejšia, v októbri
sme vybavili našich športovcov aj reprezentačnými
dresmi s logom školy - múdrou sovou, ktorú navrhla
naša bývalá žiačka Mirka Cipovová a upravila p. uč.
Tonhauserová. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci
robili návrh športového dresu v obecných farbách
– biela, žltá, červená. Finálnu podobu a realizáciu

urobila ﬁrma NyNa v Lehote pod Vtáčnikom. Aj touto cestou vyslovujem úprimné poďakovanie Ing.
Novotnému , ako hlavnému sponzorovi, za úžasnú
ocho
tu a ústretovosť. Za sponzorstvo ďakujem aj p.
Anke Hagarovej – FAlCuP a Rade rodičov. Nové dresy pokrstili starší chlapci víťazstvom v obvodnom
kole basketbalu.
Prajem všetkým chlapcom a dievčatám školy, ktorí
budú v novom šate reprezentovať školu, aby sa im
darilo bez úrazov a strát.

Mgr. Katarína Šnircová

