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ŠPORT
Tenisový oddiel
Obecný tenisový klub v našej obci usporiadal 1. ročník
obecnej ligy v mužskej dvojhre.
Do turnaja sa prihlásilo 16 hráčov. Každý hráč odohral
15 zápasov , teda každý s každým.
Turnaj prebiehal dlhodobo , od mája do konca septembra.
Prinášame Vám tých najlepších:
1.
Milan Šorman
2.
Branislav Lašák
3.
Miloš Kováč
Vedenie tenisového oddielu tento rok prihlásilo dve
družstvá , do 3. okresnej ligy . V tejto prvej účasti sa
naši tenisti umiestnili na 5. a 6 mieste z celkových ôsmich družstiev.

Futbal - starí páni
Dňa 31.8. 2008 zavítali naši futbaloví veteráni do
neďalekej obce Cígeľ ,kde sa zúčastnili futbalového
turnaja „ Memoriál Janka Ďurinu“.
Naši futbalisti – veteráni, futbal hrať nezabudli, o čom
svedčia aj tieto výsledky :
Cígeľ - Lehota 2 : 3
Sebedražie - Lehota 1 : 6
Sebedražie - Cígeľ 1 : 2
Najlepším strelcom turnaja sa stal Milan Mujkoš z Lehoty pod Vtáčnikom.

Hádzanári na druhej priečke.
Začiatkom septembra sa hádzanárski
veteráni
zúčastnili medzinárodného turnaja v Českej republike.
Odohrali štyri stretnutia, z ktorých dva vyhrali a lepším
rozdielom nastrieľaných gólov skončili na peknom
2. mieste.Domáci Hradec Králové skončil tretí , no a
krásny pohár si odnieslo mužstvo Frýdku Místku. Za
zmienku stojí vyhlásenie najlepšieho brankára turnaja
Ľudovíta Cipova. Za najlepšieho hráča Lehoty pod
Vtáčnikom bol vyhlásený Vladimír Pokorný.
Športovú stránku pripravil : Peter Pastierik

Aj

takúto

podobu

Bola nedeľa, 12. októbra. Ničím
výnimočná. O 11,30 hodine sa na
hádzanárskom ihrisku pri základnej
škole začal hrať zápas II. ligy mužov
medzi našimi mužmi a ŠKP Bratislava. Ako vždy, naši muži na
zápas nastúpili s pokrikom
„Za Hamáka“. Zápas začal,
zo strany súpera možno
trochu nervóznejšie. Po
viacerých napomenutiach
zo strany rozhodcov, po
niekoľkých
vylúčeniach,
zrazu v 18. minúte I.
polčasu jeden hráč ŠKP
Bratislava doslova vletel
k jednému z rozhodcov
a napadol ho. Ten spadol
na zem a v tej chvíli bolo všetkým
fanúšikom jasné, že hádzanú už dnes
neuvidia. Pre napadnutie rozhod-

má

hádzaná...

cu bol zápas predčasne ukončený.
To trochu narušilo organizátorom
program stretnutia, pretože mali
naplánované počas prestávky jedno
malé a milé prekvapenie. Napriek

takej nepríjemnej situácii a atmosfére, ktorá vládla na ihrisku, ich nič
neodradilo od toho, aby po odchode

Futbalisti OFK Baník
v jesennej súťaži úspešní
JESEŇ
Po 12. kole sa futbalisti „áčka“ ako i
dorastu usadili na prvých miestach.
Pod tieto výrazné úspechy sa podpísali svojimi výkonmi hráči vedení
trénermi, ktorí od nich vyžadujú disciplínu nielen na tréningoch, ale i na
konkrétnych súťažných zápasoch.
Verní fanúškovia veria, že futbalisti
úspešne ukončia zvyšné jesenné kolá,
dobre sa pripravia na jarné súťažné
zápasy a kvalitnými výkonmi rozšíria
rady futbalových priaznivcov.
Peter Pastierik
súpera z ihriska neuskutočnili to, čo
mali naplánované. Ich spoluhráč a
kamarát Juraj Hamáček 11. októbra oslávil 20-te narodeniny. A ako
by to bolo, keby si ich spoločne nepripomenuli? Keď prichádzal Juraj
v sprievode otca do stredu ihriska
medzi svojich spoluhráčov, všetkým
prítomným sa tisli slzy do očí.
Každý jeden spoluhráč, kamarát,
mu stiskom ruky a potľapkaním po
pleci zaželal hlavne skoré uzdravenie a návrat na ihrisko. Dostal od
nich sošku hádzanára s
venovaním: „Jurajovi k
20-tke venujú hádzanári“.
Ďuri, alebo ak chcete
„Hamák“ – želáme Ti
všetci pevné zdravie, veľa
trpezlivosti a tak, ako
Ti to často pripomínam,
neopováž sa to vzdať a
nie, že budeš taký protivný
.... Máš veľkú podporu
svojich blízkych, kamarátov, príbuzných, tak ich
nesklam! Všetci ti držíme palce.

Slnko už do tieňa
hlavu kloní,
vietor si prehodil
rozviaty plášť
a na farebných listoch
roznáša pozdravy jesene.
JESEŇ JE DAR a za dar ďakovať sa patrí.
Nuž vďaka za zrelé plody,
pohár perlivého vína
i za strieborný vlas.
Žoﬁa Sáričková

Úcta a vďaka Vám....
Tak ako sa končí leto a začína jeseň, tak pomaly a nenápadne prichádza starnutie. Človek sa
tomu nevyhne. Sem-tam niečo zabolí, objaví
sa vráska, skôr, či neskôr obelejú vlasy.
Staroba nám pripomína, aby sme nestrácali čas

Katarína Cipovová
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a jeden druhému práve teraz povedali pekné,
milé slovo, usmiali sa na seba a vyjadrili, že
sa máme radi. Keď vnímame farby, jeseň je
prekrásna. Rovnaká je aj jeseň života. Je možné

Uplynulo 90 rokov od vzniku prvej ČSR
Mesiac po sarajevskom atentáte na následníka
trónu Františka Ferdinanda, sa začala jedna z
najväčších tragédií ľudstva, prvá svetová vojna. V krátkom čase v bojových šíkoch stáli
proti sebe centrálne mocnosti Rakúsko-Uhorska a Nemecka a na druhej strane štáty Dohody
a to Anglicka, Francúzska a Ruska. Napadnuté
krajiny Srbsko a Belgicko sa ocitli v tábore
Dohody a Turecko vstúpilo do vojny na strane
centrálnych mocností. Výbuch prvej svetovej
vojny zastihol českú politickú scénu na túto mimoriadnu situáciu nepripravenú. Len jej malá
časť si pozvoľna začala osvojovať myšlienku
na protihabzburský odboj. Väčšia časť rôznorodého politického spektra predovšetkým
z radov konzervatívcov bola presvedčená
o trvalosti rakúsko-uhorskej monarchie. V
tomto období v rozbitie Rakúsko-Uhorska a
vo víťazstvo štátov Dohody neverili dokonca
ani sociálni demokrati na čele s Bohumilom
Šmeralom. V možnosť rozpadu rakúskouhorskej monarchie verila Kramářova skupina, ktorá však budúcnosť českého národa
spájala s víťazstvom carizmu. Až koncom
roku 1914 po dlhšom váhaní T.G.Masaryk
sa deﬁnitívne rozhodol pre protihabzburský
odboj v zahraničí, keď dospel k názoru, že
Rakúsko-Uhorsko sa nedá reformovať a začal
veriť vo víťazstvo Dohody. Podobná politická
situácia, aká bola po roku 1914 v Čechách,
vládla i na Slovensku.

Maďarská vládnuca trieda i za aktívnej podpory časti slovenskej politickej kliky a niektorých intelektuálov sa snažili všetkými prostriedkami o asimiláciu Slovákov. Aj preto
cesta slovenských politikov k spoločnému
československému štátu bola nejednoznačná..
Významnou hybnou silou národnooslobodzovacieho hnutia sa stala skupina slovenskej liberálnej ineligencie, ktorá počítala s možnosťou
porážky Rakúsko-Uhorska. Aby nebola osamotená, naviazala kontakty s českými politikmi doma i v zahraničí. K prehlbovaniu
krízy habsburskej monarchie prispeli Slováci
aj početnými stávkami, vojenskými vzburami,
ktorých cieľom bol boj za uplatnenie práva na
sebaurčenie. Tento zápas vyvrcholil l. mája
1918, keď sa účastníci veľkého zhromaždenia
v Liptovskom Svätom Mikuláši prihlásili k spoločnému štátu Čechov a Slovákov.
Zavŕšením celého hnutia bola deklarácia Slovenskej národnej rady prijatá 30. októbra 1918
v Martine, v ktorej sa proklamovalo právo
slovenského národa na sebaurčenie. Martinská
deklarácia bola dôstojným vstupným krokom
Slovenska do Československej republiky,
ktorá napriek všetkým vnútorným krivdám,
priaznivo zasiahla do národných, ale i sociálnych osudov Slovákov.

ju prežiť príjemne, len nech slúži zdravie.Staroba neznamená koniec životnej aktivity. Je
ideálna na nadviazanie kamarátskych vzťahov
s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o
kultúru, o ľudí. Vedia sa vzájomne podporiť,
poradiť. Svedčí o tom i práca v našich kluboch
dôchodcov.
Na prejav úcty nestačí len 1. október „Svetový
deň seniorov“ a potom celý október ako „Mesiac úcty k starším“, kedy si pripomíname zásluhy našich starších spoluobčanov o dnešok.
Úctu si prejavme počas celého roka, v rodine,
na pracovisku, vo svojom okolí. Nájdime si
čas na pekné slovo, úsmev pre starších, nielen
počas októbra, ale po celý rok. Starší ľudia si
zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti,
ktoré môžu odovzdávať mladším, ako o to
stoja. Veď práve im vďačíme za svoj život.

pekný kultúrny program. Je to akoby „darček“
od obce, k ich sviatku. Tohoročné podujatie
sa konalo 5. októbra. Organizátorom podujatia bol obecný úrad v spolupráci s komisiou
kultúry, školstva a vzdelávania pri obecnom
zastupiteľstve. Prítomní si najskôr vypočuli

V našej obci, samozrejme, na našu staršiu
generáciu nezabúdame a pravidelne, pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším, sa v kinosále majú možnosť stretnúť a pozrieť si

Michal Beniska

príhovor starostu obce RSDr. Jána Cipova a
potom sa v kultúrnom programe predstavila
ľudová hudba Hronsečanka z Hronca s peknými ľudovými piesňami. Týmto programom si
všetci prítomní spríjemnili nedeľné popoludnie.
Mgr. Alena Cipovová
Štefan Ďurina
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Tu máš kolísočka to malé bábätko,
rodičovský poklad, rodičovské všetko.
Pohojdaj nežnúčko to drobné stvorenie...
babkino, dedkovo – veľké potešenie.
Vítame medzi nami :
Manželom Jane a Eugenovi Levčíkovcom
sa narodil syn Matej
Lucii Včelkovej a Mariánovi Pipíškovi sa
narodila dcéra Jasmína
Manželom Zuzane a Pavlovi Tonhajzerovcom sa narodila dcéra Sabina
Manželom Zuzane a Branislavovi Lašákovcom sa
narodil syn Félix
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa šťastných rokov vinšujeme všetkým jubilantom.
93 rokov oslávila: Jozefína Fábryová
90 rokov oslávila : Helena Šestáková
85 rokov oslávili: Amália Sládková, Agneša Líšková,
Gustav Čík, Valent Belaň, Peter Michalovič
80 rokov oslávila : Mária Ballayová, Augusta Tonhajzerová, Mária Šestáková
75 rokov oslávili: Irena Vrábelová, Margita Procházková, Mária Kováčiková
70 rokov oslávili : Jolana Hlatká, Mária Homolová,
Milan Vida, Anton Jakab, Mária Šestáková, Mária
Danišová, Ondrej Šnirc

OBČAN A EURO
Národná rada Slovenskej republiky prijala
zákon č. 659/2007 Z.z. z 28. novembra 2007 o
zavedení meny euro v Slovenskej republike v
znení neskorších zmien a doplnení niektorých
zákonov. Slovensko sa podpísaním prístupovej zmluvy do EÚ zaviazalo prijať spoločnú
menu euro. V súčasnej dobe používa spoločnú
menu euro 15 členských štátov EÚ.
8. júla 2008 ministri ﬁnancií členských
krajín EÚ na zasadnutí v Bruseli schválili
vstup Slovenska do eurozóny. Zároveň bol
stanovený konverzný kurz slovenskej koruny
voči euru. Tento kurz je 1€ = 30,1260 Sk, je
nemenný a začne platiť od 1. januára 2009.
Od 1. januára 2009 vstúpi do eurozóny
aj Slovenská republika, to znamená., že od
uvedeného dátumu sa bude v našej republike
používať platidlo euro.
Už od 8. augusta 2008 platí povinnosť
duálneho zobrazovania, čiže dvojaké zobrazovanie cien ako v slovenských korunách,
tak aj v mene euro. Po zavedení eura do 16.
januára 2009 sa bude môcť platiť v hotovosti
korunami aj eurami. Obchody však budú v
tomto termíne vydávať len eurá. Bezplatná
výmena slovenských mincí bude možná vo
všetkých bankách
do 30. júna 2009 a
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65 rokov oslávili : Erika Ondrejková, Antónia Jelušová,
Peter Pech, Irma Pavlíková, Anna Zaťková
60 rokov oslávili : Antónia Lienerová, Jozef Mujkoš,
Anton Hurtiš, Milan Michalovič
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Rolúčili sme sa :
Paulína Zaťková / 94 r./
„ Samotné lúčenie je len obrovská túžba
stretnúť sa znova.“
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
Začína november. Jeho prvé dni patria každoročne Pamiatke zosnulých a spomienke na našich najdrahších.
Kvety a svetlá sviečok na hroboch symbolizujú
predovšetkým úctu a spomienku. Postojme v svetle
blikajúcich sviečok pri hroboch svojich najdrahších
a aj s odstupom času venujme tomuto miestu ticho,
pokoj a vďačnosť tomu, ktorého sme milovali.
Zapáľme sviečku aj tým , pri hroboch ktorých nikto
nestojí. Možno ich najbližší nemôžu prísť. Veď tento
deň je výnimočný a spolupatričnosť nás všetkých
nekonečne blízka. Vzdať úctu a vďačnosť mŕtvym znamená, vážiť si život... A pokiaľ sa nájde len jeden jediný, ktorý za nás zapáli sviečku, nevymrieme.
spracované : 10.októbra 2008
Helena Kurnasová
matrikárka

Zasadnutie obecného
zastupiteľstva

Pri prechode na euro bude platiť zásada
nepoškodiť občana, čo znamená, že platby,
ktoré bude poukazovať štát občanom, fyzickým osobám (napr. dôchodky, sociálne dávky)
sa budú zaokrúhľovať smerom nahor - platby,
ktoré bude občan platiť štátu, alebo samospráve
(napr. dane, poplatky), sa
budú zaokrúhľovať smerom nadol.

•
V zmysle zákona o výchove a
vzdelávaní členov Školskej rady pri ZŠ v našej
obci - zástupcov poslancov – Jaroslava Lašáka,
Štefana Ďurinu, Jozefa Tonhajzera a Ing. Jána
Daňa.
•
Príspevok 5 000,- Sk na poriadanie
okresnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov pre
Slovenský zväz záhradkárov – okresný výbor
Prievidza. Výstava bude v našej obci v tomto mesiaci.
•
Záväzné nariadenie obce č. 1/2008 o
výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou Lehota pod Vtáčnikom.
•
Služobnú cestu starostu obce, zástupkyne starostu obce a prednostu OcÚ v dňoch 21.
– 24. 9. t.r. do Rakúskej republiky – do Štajerska.

•
Poslankyňu Mgr. Máriu Kmeťovú za
členku Školskej rady pri MŠ I.

Jozef Mendel
prednosta OcÚ

Michaela Mičková 7.r

Lívia Matúšová 7.r.

HVIEZDIČKA

Tamara Turčanová 5.A

Miroslava Belaňová 7.r.

Poslanci súhlasili :
•
So skončením nájmu v nebytových
priestoroch ZO 5000 na poschodí – predajňa textilu p. Anna Dolníková, dohodou k 31.8.2008.
•
So zápočtom medzi obcou Lehota pod
Vtáčnikom a p. Martinou Balážovou, za zhodnotenie nebytových priestorov v ZO 5000 (vybudovala
kozmetický salón, sociálne zariadenie..)

Martin Michalovič 5.B

Roberta Belaňová 5.A

Miroslava Belaňová 7.r.

Milan Gašparovič 5.A

Určili :
•
cenu 100,- Sk za odpredávaný pozemok
z vlastníctva obce p. Simone Gažúrovej,
•
cenu 70,- Sk za odpredávané pozemky
z vlastníctva obce p. Emilovi Chudému a manželke
Eve.
Poslanci požiadali starostu obce o predloženie
rozpočtu na riešenie dopravného značenia v
našej obci. Tento návrh by mal byť predložený do
najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva.
Katarína Cipovová

ČAJNÍČEK

Bol raz jeden čajníček,
odhryzol si prstíček.
Ten prstíček pochodoval,
po ulici pobehoval.
Potom stretol jašteričku,
chytili sa za ručičku.
Išli spolu do lesíčka,
stretla ich tam makovička.
Makovička hrkotala,
po ceste mak rozsýpala.
Spravili si super výlet,
pobehali celý svet.

Bola jedna hviezdička,
skočila raz z nebíčka.
Zlomila si ručičky,
bolia ju aj prstíčky.
Prstíčky má v obväze,
ukradla ho bielej koze.
Ukradla aj kvety,
z nakreslenej mäty.
A zas vyšla na nebíčko,
od mesiačika dostala usušené srdiečko.

•
Poslanca Ing. Štefana za člena
Školskej rady pre MŠ II.

•
S uzatvorením nájomnej zmluvy – ako
zriaďovateľ základnej školy – na prenájom zariadenia školského stravovania medzi základnou
školou a p. Darinou Lašákovovu.

Vedenie obce a obecný úrad prejavujú
presvedčenie, že naši spoluobčania zvládnu
prechod na euro bez ujmy, stresov a nedorozumení. V tomto smere obec príjme „Plán
obce Lehota pod Vtáčnikom na zavedenie
eura“, ktorý bude distribuovaný do každej
domácnosti a bude sprístupnený aj na internetovej stránke www.lehotapodvtacnikom.sk
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DETSKÁ TVORBA

Posledné, v poradí 17. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 28. augusta t.r. Poslanci schválili :
•
Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok t.r.
a úpravu rozpočtu k 30. 6. t.r..

•
Odpredaj pozemku z vlastníctva obce
pánovi Emilovi Chudému a manželke Eve.

výmena bankoviek až do 31. decembra 2009.
Po tomto termíne bude možné vymeniť mince
v Národnej banke Slovenska do 31. decembra
2013 a bankovky neobmedzene.
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Róberta Belaňová 5.A
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Okienko do prírody
Jeseň sa s nami v prírode víta i lúči pestrosťou
farieb i množstvom plodov, ktoré sa nachádzajú
vo voľnej prírode, prípadne doma na záhradke.
Chodíme okolo nich, obdivujeme ich farebnú
pestrosť a rozmanitosť ich tvarov. Vieme však už
menej o ich praktickom využití či už v gastronómii,
ale i v liečiteľstve. Aj prostredníctvom rubriky „
Okienko do prírody“, vám chcem predstaviť niektoré plodiny, ktoré si môžete dopestovať i doma,
prípadne kúpiť na tržnici a tieto môžete využiť i
ako prevenciu proti prechladnutiu, pri poruche
trávenia, zápche, či hnačke a pod. Dnes vám bližšie
predstavím cesnak, kapustu a mrkvu.

Cesnak kuchynský
Túto plodinu pozná hádam každý z vás. Zámena
s inou plodinou pre charakteristickú arómu neprichádza do úvahy. Cesnak spolu s cibuľou sa
oddávna rátali za jedny z liečebne najmocnejších
plodín na svete. Rímski vojaci ho údajne dostávali
na podnietenie bojového ducha. Skôr bude pravda v tom, že ho používali ako hygienické a pre-

Letná opekačka
Posledný
prázdninový
týždeň,
presne
25.
augusta 2008
Komisia
deti a mládeže pri OcZ nelenila a pripravila pre deti
letnú opekačku na Sekaninách. Deti si tak mohli spolu
so svojimi kamarátmi zasúťažiť v prírode, získať sladké
a pekné odmeny. Ale hlavne spoznať aj iných kamarátov,
prežiť pekné popoludnie so svojimi rodičmi a nadýchať
sa čerstvého horského vzduchu. Pre deti boli pripravené
rôzne súťaže napr. hod čižmou, skok vo vreci, fúrikovanie, beh so šarkanom. Rodičia si zasúťažili v pití džúsu
zo slámky. Poďakovanie patrí aj našim hasičom Milanovi
Turčanovi a Vladimírovi Stupkovi, ktorí deti vyviezli na
áviach.
Ako vždy, aj teraz chcem poďakovať a vyzdvihnúť tých
rodičov, ktorí svoj čas venovali svojim deťom a išli s nami.
Myslím, že to bola pekná akcia, na ktorú budú určite
všetci radi spomínať. Mrzí ma len to, že opäť píšem
ja. Rada by som predala štafetu aj iným. A tak vás, milí
rodičia a deti, chcem poprosiť aj touto formou, aby ste
svoje názory a poznatky a nielen z našich akcií napísali a
prostredníctvom Vtáčnika odovzdali aj iným. Aby vedeli, o
čo prichádzajú pre svoj nedostatok času...
Vlasta Ďurinová
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ventívne opatrenie. Cesnak má mnohostranné pôsobenie v žalúdočnom a črevnom trakte. Priaznivo
pôsobí proti jedovatým splodinám, protikŕčovo,
ovplyvňuje tvorbu a vylučovanie žlče, je podporným prostriedkom proti infekčným ochoreniam. Dokázalo sa i jeho pôsobenie proti vysokému
krvnému tlaku a pri artérioskleróze. Aplikovali
ho tiež proti paradentóze, ochorení tkanív v okolí
zubov a na mokvavé rany.

Kapusta hlávková
Rímsky národohospodár Columella už v prvom
storočí spomína dvadsať kultúrnych sort kapusty
a ich vyživovaciu hodnotu pre človeka. Nakladanú kapustu však ešte nepoznali. Tú objavili
Slovania ešte vo svojej pravlasti. Nakladanú kapustu konzervuje najmä mliečne kvasenie, ktoré
vyvolávajú baktérie Streptococcus brassicae. Cukor obsiahnutý v kapuste sa kvasí kvasinkami na
alkohol, ktorý dodáva vykysnutej kapuste osobitnú
chuť a príjemný pach. Nemusíte mať však obavu,
že pri jej konzumácii sa opijete. Alkohol sa nachádza len v nepatrnom množstve. Čerstvá šťava z
bielej hlávkovej kapusty má dobré liečivé účinky

pri žalúdočných a dvanástnikových vredoch. Kapustová šťava vďaka svojmu vitamínovému obsahu a iných látok reguluje tráviace pochody a
normalizuje črevnú ﬂóru. Taktiež ovplyvňuje rast
nežiaducich baktérií a podporuje životne dôležité
pochody. Doporučuje sa užívať v zimnom období
v surovom stave.

Mrkva obyčajná
V Európe rastie od nepamäti divo ako „ mrkus“.
Korene mrkvy sa vykopávajú, keď sú dostatočne
veľké, dužnaté. Významné množstvo cukru, vysoký obsah oranžového karoténu, provitamínu
A, prítomnosť vitamínov B a C povýšili mrkvu
na hodnotnú zeleninu a pripravuje sa z nej aj
liečivý karoténový výťažok. Aké sú liečiteľské
účinky ? Provitamín A osoží zraku, chráni pred
šerosleposťou. Osvedčuje sa i pri zväčšených
mandliach detí. Prítomnosť minerálnych látok v
mrkve pôsobí pri jej užívaní močopudne a obsah
pektínov môže upravovať stolicu pri hnačkách. Má
dietetické účinky.
Hana Benisková

Z každého rožka troška

sa Karol ?“ „Ó. Nie, prechádzam sa“. „ Ach
tak, a ja som si myslel, že sa prechádzaš“.

Pranostika na november – december

**********
Manžel sa vracia neskoro z krčmy. Potichúčky sa
vkradne do spálne. Zrazu sa žena prebudí. „ To
si ty drahý ?“ „Nie, ja som tvoj manžel“.

Keď príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí.
Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým
beží.

Vlk a ovca

Radšej chcem trpieť pre to, že vravím pravdu,
akoby pravda mala trpieť pre moje mlčanie.

Vlk
presýtený
tučnou
korisťou, vybral sa na
prechádzku. Zrazu naďabil
na ovcu, no tá sa od ľaku
nevládala pohnúť. Vlk jej
dodával odvahy : „ Povedz
mi tri slová naozaj pravdivé a dám ti pokoj.“ Ovca
zabľačala. „ Prvá pravda.
Kiež by som ťa nikdy nebola stretla! Druhá
pravda: Keď som ťa už musela stretnúť, kiež
by si bol slepý! Tretia pravda : Keď som ťa už
musela stretnúť a ty nie si slepý, kiež vy vlci, jednako len skazu vezmete, pretože nás, čo vám nič
nerobíme, ustavične prepadávate“! Vlk uznal, že
ovca má pravdu a dal jej pokoj.

Ak pozdvihnete svoj hlas pred zhromaždením a
nepoviete celú pravdu, ste menej pravdivý, ako
lož.
J. London
Ľudové príslovia
Človek podlizačný, nie je priateľ vďačný
Pánboh stvoril volky a čert spolky
Zasmejme sa
Stretli sa dvaja starší páni v parku : „ Prechádzaš

Deň šarkanov
S ubiehajúcimi jesennými dňami sa zelená farba listov mení na zlatožltú.A keď
sa zrazu vetrík s lístím naháňa, vtedy je
správny čas na púšťanie šarkanov. Preto
sme sa rozhodli aj my, členovia kultúry,
školstva a vzdelávania, že si to vyskúšame.
Hurá, ideme púšťať šarkanov. V sobotu
18.októbra sa o 14.00 h začala súťaž o
najvyššie vzlietnutého šarkana. Krásne
i keď trochu chladné jesenné počasie a hlavne príhodný západný vietor prial
všetkým, ktorí sa rozhodli prežiť sobotné popoludnie v spoločnosti šarkanov.
Súťažilo sa v troch kategóriach, od tých najmladších až po staršiu generáciu.
Radosť bola veľká, keď sa všetkým vznášali krásne pestrofarebné šarkany nad hlavami. A čo bolo zaujímavé? Medzi kúpenými šarkanmi sa objavili aj vlastnoručne

Okresná výstava ovocia, zeleniny
a kvetov v našej obci
Naša obec a členovia
základnej organizácie
Slovenského zväzu
záhradkárov v spolupráci s OV SZZ v
Prievidzi a Združením
miest a obcí Horná
Nitra
usporiadali
v dňoch 17. – 19.
októbra v kultúrnospoločenskom stredisku v Lehote pod Vtáčnikom
Okresnú výstavu ovocia zeleniny a kvetov. Výstavy
sa zúčastnili pestovatelia štyroch miest nášho okresu
: Bojnice, Handlová, Nováky, Prievidza a základné organizácie z Bystričian, Diviackej Novej Vsi, Dolných
Vesteníc, Koša, našej obce, Nitrianskeho Rudna a Opatoviec nad Nitrou.
Prinášame vám stručné hodnotenie výstavy :
Okresnej výstavy sa zúčastnilo celkom 94
vystavovateľov, z toho 32 pestovateľov z našej obce, 9
z Opatoviec nad Nitrou, 8 z Novák, 2 z Handlovej, 9
z Prievidze, 11 z Bystričian, 8 z Dolných Vesteníc, 9 z
Nitrianskeho Rudna, 1 z Koša a 1 pestovateľ z Bojníc.
Na výstave bolo nainštalovaných 368 exponátov, z toho
208 z našej obce, 25 z Handlovej, 9 z Opatoviec nad
Nitrou, 38 z Novák, 24 z Dolných Vesteníc, 13 z Nitrianskeho Rudna, 9 z Prievidze, 26 z Bystričian, 15 z Diviackej Novej Vsi, po jednom exponáte z Koša a Bojníc.
Z celkového počtu 368 vystavovaných exponátov bolo
vystavených 259 exponátov jabĺk, 24 hrušiek, 16 pa-

Poučná bájka z Ezopovej kuchyne

Myšlienky slávnych

R.W.Emerson
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Pripravil M.Beniska
Kresba : M.Kurnas

zhotovené. Tie porota odmenila peknými cenami. Aj keď to bolo náročné, odborná porota vyhodnotila a určila najkrajších a najzaujímavejších šarkanov.
Pravdaže, každému súťažiacemu sa
ušla sladkosť. Skutočnými víťazmi boli
všetci, ktorí prišli a prežili pekný jesenný deň v pohybe na čerstvom vzduchu.
To im bolo zároveň i odmenou.
Všetci, ktorí sa tohoročného Dňa
šarkanov zúčastnili, sa už môžu tešiť
na ďalší ročník. Samozrejme, budeme
veľmi radi, ak nám na budúci rok pribudnú ďalšie šarkany a ďalší súťažiaci.
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli
pripraviť toto pekné podujatie.
Štefan Ďurina
predseda komisie kultúry, školstva a vzdelávania
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prík, 8 exponátov hrozna, 5 exponátov červenej repy,
5 exponátov mrkvy, 4 exponáty paradajok, 2 Pepina, 2
kivi, 4 liesky, 5 vlašských orechov, 1 exponát slnečnice,
5 exponátov zeleru, 2 karﬁolu, 2 kalerábu, 1 exponát
kapusty.
Komisia zložená zo zástupcov OV SZZ v Prievidzi hodnotila bez určenia poradia najkrajší exponát výstavy.
Ním sa stal kvet ORCHIDEA od pestovateľky p. Nataše
Kašubovej z Nitrianskeho Rudna.
Z našich pestovateľov komisiu zaujali : kvet Mendevilla
od pestovateľky p. Zdenky Cipovovej, jablko Ľubomíra
Šimka a kolekcia jabĺk p. Františka Cipova.
Počas troch dní výstavu navštívilo 420 návštevníkov.
Súčasťou okresnej výstavy bol i 12. ročník súťaže
„JABLKO HORNEJ NITRY“. Súťažilo 138 jabĺk od
pestovateľov z nášho okresu. Komisia hodnotila 10
najkrajších jabĺk. Na 1. mieste s odrodou Jonagold bol
p. Marián Miština zo ZO Nováky, na 2. mieste s odrodou Golden delícius bol p. Štefan Ďureje zo ZO Lehota
pod Vtáčnikom, 3. miesto s odrodou Šampion obsadil
Jozef Šimon zo ZO Nováky, 4. priečku získala odroda
Idared od p. Milana Šima zo ZO Nováky, 5. miesto patrilo odrode Florina a p. Tiborovi Vidovi zo ZO Lehota pod
Vtáčnikom, na 6. mieste sa s odrodou Melodia umiestnil
p. Jozef Uhlár zo ZO Diviacka Nová Ves, 7. miesto patrilo odrode Rubin a p. Františkovi Cipovovi zo ZO Lehota pod Vtáčnikom, na 8. mieste bol p. Ján Radosa zo
ZO Bystričany s odrodou Idared, 9. miesto si vysúťažil
p. Vladimír Bielik z Koša s odrodou Golden delicius a
10. priečku obsadilo jablko Selena a pestovateľ Milan
Polcer zo ZO Opatovce nad Nitrou. Tieto dve podujatia
vhodne doplnili žiaci základnej a stredných škôl, ktoré
pre okresnú výstavu pripravili ukážky v aranžovaní a
viazaní živých kvetov. Niektoré ukážky boli fakt originálne.
Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov splnila svoj
kultúrno-spoločenský a pestovateľský cieľ, začo organizátori ďakujú predovšetkým pestovateľom, ktorí na
výstavu poskytli svoje exponáty. Samozrejme, vďaka
patrí aj všetkým účastníkom výstavy.
Vladimír Pavlík

Predstavujeme
vám....
... poslanca Obecného
zastupiteľstva v Lehote
pod Vtáčnikom, predsedu
stavebnej komisie, nášho
spoluobčana Ing. Štefana
Boboka.
1.
Ste
„funkčne“
najstarším poslancom
obecného zastupiteľstva. Povedzte nám, od kedy
vykonávate túto prácu, čím všetkým ste počas tohto obdobia prešli? Vaša osoba sa spája okrem
množstva aktivít i s rozvojom hádzanej v našej obci,
so školstvom..... Zhodnoťte celkovo svoju prácu, ktorá
určite prináša veľký prospech pre našu obec.
Po skončení školy a vojenskej služby som sa v roku 1972
vrátil domov a začal som sa venovať športu – pracoval
som v TJ Baník vo futbalovom, ale hlavne v hádzanárskom
oddiele. Tu som prešiel od aktívneho hráča na post trénera
a niekoľko rokov som robil predsedu tohto oddielu. Ešte
za čias národných výborov som v rôznych časových obdobiach bol členom stavebnej komisie. Od roku 1990 som
poslancom obecného zastupiteľstva a predsedom stavebnej komisie. Kým moje deti navštevovali základnú školu,
neminula ma práca člena ZRPŠ a jeho predsedu. Keď by
som mal zhodnotiť a porovnať jednotlivé volebné obdobia,
môžem povedať, že najťažšie obdobie bolo vlastne prvé
volebné obdobie samosprávy (r. 1990 – 1994), kedy sme
sa vlastne všetci učili pracovať po novom, neboli jasné a
zrozumiteľné základné zákony a predpisy. Postupne, ako

Nevyužitá šanca
V dňoch 1. októbra a 29. októbra 2008 sa v dolnej, ako i hornej
časti obce uskutočnili výsostne aktuálne prednášky, ktoré sa dotýkali
zavedenia eura v našom štáte od 1.
januára 2009. Nové platidlo bude
mať oproti dnešným korunám nielen novú fazónu, ale predovšetkým
inú hodnotu. Aj keď sa o výhodách a
nevýhodách zavedenia eura o jeho
používaní v bežnej praxi dozvedáme z
rôznych masovokomunikačných prostriedkov, predsa len priamy kontakt s
prednášajúcim a predovšetkým priame odpovede na niektoré nejasnosti
s používaním eura, či už v domácom
prostredí, prípadne v zahraničí, je
celkom iné, ako sú tie informácie, ktoré
získavame v rozhlase, televízii, či v
dennej tlači. O to viac ma zarazila veľmi
malá účasť na uvedených prednáškach,
zvlášť v dolnej časti obce. Veľmi erudovaná prednáška Mgr. Stanislavovej a
predovšetkým odpovede na položené
otázky boli zrozumiteľné aj pre nás dôchodcov, ktorí sme boli na prednáške
vo väčšine. Je mi tak trochu ľúto aj
funkcionárov obecného úradu, ktorí vychádzajú v ústrety našim občanom aj v
tejto oblasti, zabezpečili ozaj kvalitného
lektora a odozva vo forme účasti bola
mizivá. K tomu nemôžem dodať nič iného, len „ŠKODA“, že sa táto príležitosť
nevyužila.

€

Hana Benisková

sa stabilizovala samospráva, sa stabilizovali i poslanci a našej obci vyrástli pekné obecné budovy, pekné rodinné
naša práca je zaujímavejšia, ľahšia, zrozumiteľnejšia. domy a rôzne nápadité rekonštrukcie stávajúcich budov.
Počas týchto 16 rokov vo funkcii poslanca som pracoval
v rôznych komisiách a jedno volebné obdobie aj ako zás3. Ste už na starobnom dôchodku. Aké zmeny to
tupca starostu obce.
prinieslo vo Vašom živote? Čomu sa teraz venujete?
A ako to pociťuje Vaša rodina, že už má doma „dô2. Dá sa povedať, že pokiaľ v našej obci zaznie chodcu“?
meno Ing. Štefan Bobok, každý Vás spája s výstav- Pripomenula si mi starobný dôchodok. Ja si ho ani neuvebou, s podnikom, v ktorom ste desaťročia pracovali, domujem. Doháňam doma to, čo už malo byť hotové. Som
so stavebným dozorom.... skrátka so všetkým, čo stále v spojení s „mojim“ podnikom a pomáham ľuďom
súvisí s výstavbou. Viete si predstaviť, že by ste ro- pri niektorých nových stavbách. Doma sa venujem chovu
bili niečo iné? Bavila Vás táto práca? Čo všetko Vám domácich zvierat a záhumienke.
to prinášalo? Aké problémy ste museli riešiť – či už Rodina sa nám rozpŕchla, ale som rád, keď prídu. Vtedy sa
v stavebnej komisii, prípadne v práci, ktorá bola úzko im môžem venovať a samozrejme, veľkú radosť mi robia
prepojená na investičné akcie aj v našej obci?
vnúčatá.
Stavebníctvo sa stalo mojim celoživotným poslaním a
taktiež práca v stavebnom podniku mi prinášala rôzne 4. A na záver celkom obyčajná otázka. Žijeme v takej
nové kontakty s funkcionármi v mestách, obciach, závo- „hektickej“ dobe, kedy sa každý za niečím naháňa, ľudia
doch a na školách. Spoluobčanom, ktorí sa na mňa obrátili majú málo času na seba, často bývajú podráždení.....
o pomoc – hlavne počas plynoﬁkácie, som sa snažil vo Čo Vás dokáže najviac rozčúliť, podráždiť? A keby ste
všetkom pomáhať. Každá práca, teda aj tá moja, prináša mali možnosť, aby Vám „zlatá rybka“ splnila tri želania
plusy aj mínusy. Môžem však povedať, že táto moja – čo by ste si najviac želali?
práca mi prinášala viacej plusov. Momentálne ma ľudia Najviac ma vie rozčúliť nevšímavosť, netolerantnosť a
vyhľadávajú ako stavebný dozor, pretože táto funkcia zákernosť niektorých ľudí.
vyžaduje osvedčenie Komory stavebných inžinierov a som Tri želania patria do rozprávky, ale všetci by sme boli radi,
keby sa nám splnilo aspoň jedno. Moje jedno najväčšie
rád, keď môžem mnohým svojimi radami pomôcť.
Čo sa týka stavebnej komisie, tá rieši a posudzuje želanie je, aby som bol zdravý ja i moja blízka a vzdialená
rôzne žiadosti a sťažnosti. Posudzuje drobné stavby, ich rodina. A to isté želám všetkým spoluobčanom. Lebo ako
vhodnosť umiestnenia a účelu. Sťažnosti podávajú zväčša sa hovorí : „Až vtedy si človek uvedomí, čo je to zdravie,
tí istí občania a sem-tam sa k nim ďalší pričlenia. Keby keď oň príde“.
bolo viac tolerancie medzi susedmi, sťažnosti by sme
vlastne ani nemali.
Zhovárala sa : Katarína Cipovová
K investičným akciám poviem len toľko, že som rád, že v
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Na základnej škole sme pripravení
na EURO

Žijeme v dobe plnej zmien, ktoré významne ovplyvňujú
budúcnosť našej krajiny. Pred pár rokmi sme ani len
netušili, že sa jedného dňa bude v Európe platiť spoločnou
menou. Od 1. januára 2009 by sa euro malo stať oﬁciálnou menou Slovenskej republiky. Aby sme vedeli čo najviac
využiť všetky výhody z eura a vyhnúť sa možným rizikám,
potrebujeme byť o prechode na novú menu čo najlepšie informovaní a pripravení. Preto sme pre žiakov našej školy
zorganizovali vedomostnú súťaž pod názvom „Pripravení
na euro“. Úlohou žiakov bolo v termíne od 19. septembra
do 24. septembra správne odpovedať na 10 zadaných
súťažných otázok o zavedení eura na Slovensku.
Potrebné informácie mohli žiaci získať nielen na euro
nástenke, ale aj v dennej tlači, na letáčikoch či na internete.
Súťaže sa zúčastnilo 207 žiakov. Do záverečného losovania
postúpilo 64 odpoveďových hárkov, na ktorých boli všetky
odpovede správne. Členovia žiackeho parlamentu potom
vylosovali desiatich úspešných riešiteľov. Boli to :
Nikola Bakusová –
Veronika Kurciníková –
Žaneta Mokošová –
Romana Matejovičová –
Miroslava Kováčová –
Dušan Jursa –
Angelika Oršulová –
Simona Koryťáková –
Lukáš Michalovič –
Nikolas Kurciník –

7. ročník
7. ročník
4.B
6.B
9. ročník
9. ročník
3.A
6.B
9. ročník
3.A

Títo žiaci si prebrali z rúk riaditeľky školy svoju super cenu,
ktorou bolo 1 euro a sladká odmena.
Súčasťou súťaže jednotlivcov bola aj súťaž tried. 24.
septembra – v Deň eura – členovia žiackeho parlamentu
zrátali v triedach počet žiakov oblečených v euro farbách
(žltej a modrej) a ohodnotili aj nástenky v triedach s touto
tematikou. Túto súťaž suverénne vyhrala 3. B trieda, v
ktorej boli všetci žiaci zladení v žlto-modrej kombinácii. Táto
trieda získala najväčší počet bodov za výzdobu a navyše s
triednou pani učiteľkou nacvičila malé hudobné divadielko,
v ktorom zaspievali aj pesničku o eure. Na svoje vystúpenie
pozvali aj pani zastupujúcu riaditeľku. Ich tiež neobišla
sladká odmena.
Aj vy si chcete overiť, či ste na euro dobre pripravení? Nuž,
vyskúšajte si náš test.
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Rady MUDr. Černovej
Dnes o akútnych a recidivujúcich
ochoreniach dýchacích ciest u detí
Respiračné ochorenie horných dýchacích ciest je
veľmi častým ochorením, ktoré sa vyskytuje naprieč
celým spektrom populácie.
Najmä u detských pacientov tvorí významnú súčasť
ich života. Ide o ochorenie, ktoré spravidla, pokiaľ
nie sú prítomné komplikácie, nie je život ohrozujúce.
Veľmi často jeho priebeh pacient zvládne sám, bez
zvláštnej liečby.
Respiračné choroby horných dýchacích ciest zaujímajú významné postavenie, najmä v súvislosti s vysokou incidenciou. Výraznú úlohu tu hrá ľahký proces
šírenia, prebiehajúci kvapôčkovou nákazou. Súvisí s
kašľom, kýchaním, smrkaním a nedodržiavaním hygieny rúk u postihnutých osôb. Dôsledkom bývajú
rozsiahle ekonomické straty spoločnosti. Sú spojené
s neprítomnosťou nemocného v škole, či na praco-

Aranžovanie
Dňa 16. 10.2008 sa v klube dôchodcov v
dolnej časti obce konalo školské kolo súťaže
v aranžovaní. Téma bola ľubovoľná. Súťaže
sa zúčastnilo 13 žiakov našej školy, z toho
dvaja chlapci. Odborná porota mala ťažkú
prácu vybrať 5 najlepších prác. Odmenené
boli tieto žiačky:

1.Čo je eurozóna?
a) krajiny, v ktorých je zavedené euro,
b) krajiny, ktoré neprijali euro,
c) čakatelia s presným termínom prijatia eura.
2.Ktorá bankovka má najväčšiu hodnotu ?
a) 1000 euro
b) 500 euro
c) 200 euro
3.Koľko členských štátov má eurozóna v súčasnosti ?
a) 10
b) 20
c) 15
4.Koľko je eurobankoviek ?
a) 8
b) 7
c) 6
5.Koľko je euromincí ?
a) 6
b) 8
c) 5
6.V roku 2009 musíme platiť len v eurách
a) od 1.1.
b) od 17.1.
c) od 10.1.
7.Koľko zaplatiš v eurách za 1 liter mlieka, ktorý stojí
25,90 Sk?
a) 1€
b) 0,56€
c) 0,86€
8.Aký je konverzný kurz koruny voči euru?

1.miesto Barbora Čiková
2.miesto Lenka Kováčová
3.miesto Viktória Pánisová
4.miesto Veronika Benčíková
5.miesto Kristína Tonhajzerová
Víťazkám blahoželáme a všetkým želáme
veľa úspechov v ďalšej práci.
Viera Haľamová

a) 30,126
b) 30,162
c) 30,142
9.Na eurominciach budú slovenské národné motívy :
a) Vysoké Tatry, Ľudovít Štúr
b) Cyril a Metod
c) Slovenský dvojkríž, Bratislavský hrad, Kriváň
10.Z čoho je odvodený symbol eura?
a) zo zemepisného názvu eura,
b) z gréckeho písmena epsilon,
c) z obdobia Veľkej Moravy.

visku, alebo znížením jeho koncentrácie a tým i
výkonu, pokiaľ neostane doma. V prípade malého
dieťaťa je potrebné jeho ošetrovanie matkou, či
niekým iným a opäť nasleduje ekonomická strata.
Nezanedbateľnú čiastku tvoria i výdaje na liečbu,
ktorá je často symptomatická.
Liečba symptomatická s kľudovým režimom pacienta s vitamínmi, dostatočným príjmom tekutín a
vetraním miestnosti je základom a vedie k výraznému zlepšeniu celkového stavu. Antibiotická liečba
nastupuje až pri bakteriálnej infekcii a indikovaná
praktickými lekármi, ale i odbornými lekármi.
Dôležité postavenie v prevencii ochorenia má
očkovanie proti chrípke a zápalu pľúc, ktoré práve
teraz prebieha a výrazne znižuje počty chorých v ambulancii praktických lekárov. Zdravotné uvedomenie
obyvateľov sa podstatne zlepšuje, o čom svedčí i
zvýšený záujem o uvedené očkovanie.
MUDr. Gabriela Černová
všeobecný lekár pre deti a dorast

Deň jabĺk a jablkových výrobkov
na základnej škole

Dňa 6. októbra 2008 na našej škole rozvoniavali
čerstvo upečené koláčiky. Hneď ráno mnohí naši
spolužiaci nosili výrobky svojich mamičiek.
Boli to štrúdle, koláče, zákusky – všetky s jablkovou plnkou. Aj v škole upiekli naše siedmačky
jablkovú piškótu a uvarili jablkový kompót.
Žiačky 6. ročníka všetko nachystali na stoly.
Počas veľkej prestávky členovia žiackeho parlamentu tieto výrobky predávali za symbolickú
cenu 2 Sk. Všetky pochúťky skončili v bruškách
našich malých i veľkých spolužiakov. Mysleli
sme však i na rodičov. Po plenárnej schôdzke
mohli aj oni ochutnať jablkové dobroty. Veď kto
by si nezamaškrtil na jablkovej štrúdli? Tento
deň sa nám v škole páčilo. Ďakujeme učiteľom
a hlavne našim mamičkám, že sme mali v škole
takú zdravú desiatu.

Čo nového v kluboch dôchodcov
Dovolenka v Chorvátsku

V dňoch 5. – 14.9. 2008 sa 24 dôchodcov z našej obce rekreovalo na
pobreží Jadranského mora. Autobus CK Piešťany TOUR ich zaviezol
priamo z Lehoty pod Vtáčnikom do
Chorvátska – Primošten, kde sa ubytovali v apartmánoch vily SILVIJE. O
ich hladné žalúdky sa starali slovenské kuchárky, trikrát denne pripravovanými
slovenskými
jedlami.
Viacerí naši dovolenkári absolvovali
aj celodenný fakultatívny výlet loďou
do Národného parku KRKA. Nuž, dovolenka sa vydarila. Všetci ju absolvovali v pohode, bez akýchkoľvek
problémov a v dobrej nálade. Počasie
prialo, slnečné lúče a krištáľovo čistá
voda Jadranu pôsobili blahodárne.
Pre všetkých zúčastnených sú to
nezabudnuteľné zážitky.
Poďakovanie
za
zorganizovanie
podujatia patrí Jednote dôchodcov
Slovenska a predsedovi organizácie
v Lehote pod Vtáčnikom p. Silvestrovi Šnircovi.
Žoﬁa Sáričková

Klub dôchodcov v dolnej časti
oslavoval dvadsiatku

M. Gašparovičová a I. Kušnierová,
žiačky 9. ročníka
Správne odpovede :
1.a, 2.b, 3.c, 4.b, 5.b, 6.b, 7.c, 8.a, 9.c, 10.b

Mgr. Erika Cipovová

Vtáčnik

5/2008

O tom, že aj dôchodcovia môžu
oslavovať dvadsiatku, sa presvedčili
prítomní na slávnosti 20. výročia
založenia Klubu dôchodcov v dolnej
časti 28.9.2008.

Oﬁciálnymi hosťami podujatia boli:
starosta obce RSDr. Ján Cipov s
manželkou Zdenkou a bývalý predseda MNV František Cipov. Pani Zdenka
Cipovová, ako bývalá pracovníčka
ONV – odbor sociálnych vecí v Prievidzi a František Cipov sa veľkou mierou zaslúžili o vznik klubu. Účastníkmi
stretnutia boli aj členovia prvej samosprávy klubu: Jurana Gremanová,
ktorá bola aj v zastúpení svojho
manžela Vojtecha, Ladislav Dibala s
manželkou Vilmou, Paula Šestáková,
Jozefína Mujkošová, Oľga Matúšová.
Z bývalých aktívnych členov sa
zúčastnili: Mária Mitašová, Jozef
Gašparovič, Mária Gašparovičová,
Katarína Turčanová.
Pozvanie prijala
aj Katarína
Mitašová, riaditeľka Materskej školy
I , s ktorou má klub už dlhoročnú
družbu a predseda ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v hornej časti Silvester Šnirc s manželkou Vilmou.
Prvý predseda samosprávy klubu
Ľudovít Gašparovič, členovia samosprávy Ján Hagara, Emília Cipovová,
Paula Hagarová, ako aj mnoho
ďalších radových členov, sa tohto jubilea nedožilo, preto si prítomní ich
pamiatku uctili minútou ticha.
V slávnostnom príhovore bola zhodnotená dvadsaťročná činnosť klubu
s poďakovaním všetkým, ktorí sa
o jeho vznik a doterajšiu činnosť
zaslúžili.
Osobitné
poďakovanie
patrilo starostovi obce a obecnému
zastupiteľstvu.
Slávnosť pokračovala príhovorom
hostí, slávnostným prípitkom a
kultúrnym programom. Tento bol
odrazom dvadsaťročnej činnosti,
obohatený o novú scénku „ Ty robíš,
Araňka ?“
Slovo dostala aj kapela v zložení:
ozef Zaťko – harmonika, Jozef Tonhajzer – ozembuch, Vincent Turčan
– metla.
Dôkazom toho, že sa všetci cítili ako
dvadsaťroční, svedčil aj tanec, ktorý
otvoril najstarší člen Anton Hájovský.
Prajeme si, aby bolo čo najviac aktívnych, veselých, optimistických
dôchodcov, ktorí budú pokračovať v
dobre naštartovanej činnosti klubu.

Rada klubu dôchodcov
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Festival v Bystričanoch
10. ročník ﬁstivalu Mariánskych pútnickýcvh piesní v
Bystričanoch POČULI SME
VRÚCNY HLAS sa konal v prvú
septembrovú nedeľu. Tento
festival prispieva k tomu, aby
sa zachovali piesne spojené
s mariánskymi tradíciami na
Slovensku aj v našom okrese.
Všetky zúčastnené spevácke
i folklórne skupiny, chrámové
zbory spievali piesne na oslavu
Panny Márie, Patrónky Slovenka. Naša spevácka skupina Bukovina sa zúčastnila každého
ročníka tohto festivalu. Tento
rok zaspievala piesne : Stella
Mária, Ruža krásna ľalia a Ave
Mária.
Mgr. Alena Cipovová

JESEŇ JE DAR
V dňoch 10. a 11. októbra
2008 konala sa v Zemianskych Kostoľanoch prehliadka
voľnočasových aktivít klubov
dôchodcov
prievidzského
okresu pod názvom JESEŇ
JE DAR. Bol to jubilejný 10.
ročník. Záujem seniorov o túto
prehliadku a jej úroveň z roka
na rok stúpa.
Aj naše kluby sa prezentovali
svojimi kultúrnymi vystúpeniami a možno povedať, že
skutočne úspešne.
Klub dôchodcov z dolnej časti
vystúpil so scénkou „Ty robíš,
Araňka?“, v ktorej parodoval
prípravu Rómov na novú menu.
Klub pri Jednote dôchodcov
v hornej časti uviedol scénku
„Dôchodci na dovolenke“. Hovoreným slovom i pesničkami
si pripomenuli nedávno prežité
chvíle v Chorvátsku.
Za
vzornú
reprezentáciu
obce dostalo sa účinkujúcim
ocenenie aj od starostu obce
RSDr. Jána Cipova vo forme
sladkej odmeny – krásnej a
chutnej torty.
Žoﬁa Sáričková

