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ŠPORT
Hádzanársky turnaj veteránov
Začiatkom augusta sa v našej obci uskutočnil
turnaj veteránov, a to už 11.ročník turnaja
O putovný pohár starostu obce.
Turnaja sa zúčastnili družstvá z Pezinka,
Dubnice nad Váhom, Novák , Lehoty pod
Vtáčnikom, ale aj družstvo z Českej republiky – z Hradca Králové. Vzhľadom k tomu,
že nepricestovalo družstvo z Ostravy, odohrali sa zápasy každý s každým.
Teší nás, že veteráni z Lehoty pod Vtáčnikom
zvíťazili vo všetkých zápasoch a tým obsadili
1. miesto pred večnými rivalmi z Novák

VÝSTUP NA VTÁČNIK
Obce Lehota pod Vtáčnikom, Podhradie,
Zemianske Kostoľany a Cígeľ zorganizovali
už 13. ročník pochodu vďaky – VÝSTUP NA
VTÁČNIK, pri príležitosti 63. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou
a skončenia II. svetovej vojny. Výstup sa
uskutočnil v sobotu 21. júna. Bolo perfektné počasie a tak sa na Vŕvrave stretlo
cca 400 turistov, z ktorých viac ako 300
putovalo na vrchol Vtáčnika. Tam tradične
každý dostal účastnícky list a lístok na
guláš.
V popoludňajších hodinách, keď sa už
každý vrátil z Vtáčnika, sa uskutočnilo
vyhodnotenie najmladších a najstarších
účastníčok a účastníkov z každej obce.
Z našej obce boli najmladšími účastníkmi

a tretím Pezinkom. Starosta obce venoval aj ceny pre najlepších. Najlepším strelcom sa stal Milan Mišuň z Novák, najlepším
brankárom Ľudovít Cipov z Lehoty pod
Vtáčnikom a najlepším hráčom sa stal hráč
z Dubnice nad Váhom Michal Hagara.
Okrem turnaja mužov prebiehal aj turnaj
žien, ktorý každoročne láka fanúšikov tohto
športu. V tomto roku sme privítali bývalé
prvoligové družstvá z Bratislavy, Nitry, Vrútok a dve družstvá z Lehoty pod Vtáčnikom.
Putovný pohár v ženskom turnaji si odniesli
ženy z Nitry, druhé miesto obsadili ženy
z Bratislavy a na treťom sa umiestnili ženy z
Lehoty pod Vtáčnikom I.
V tejto kategórii sa najlepšou
strelkyňou stala Janka Kováčová,
najlepšou hráčkou Alžbeta Hanáková - obe z Bratislavy a najlepšou
brankárkou bola Stanislava Possová z Lehoty pod Vtáčnikom.
Všetci zúčastnení turnaja si
pochvaľovali výbornú úroveň nielen stretnutí, ale aj technického
zabezpečenia, s prísľubom, že sa
o rok vrátia na výborne zorganizovaný turnaj. Vďaka patrí organizátorom turnaja a samozrejme aj
predstaviteľom obce Lehota pod
Vtáčnikom.
Peter Pastierik

výstupu 19-mesačná Natálka Stolárová
a 18-mesačný Jakubko Turčan. Najstaršími
účastníkmi výstupu boli 74-ročná Mária
Hurtišová a 78-ročný Miroslav Paluska.
Kým najmladší účastníci boli na Vtáčnik
„vynesení“ (za čo by si ich „nosiči“ zaslúžili
ocenenie), najstarší účastníci celý pochod

TENISOVÝ TURNAJ
Obecný tenisový klub v našej obci v spolupráci s komisiou športu pri obecnom
zastupiteľstve usporiadali X. ročník tenisového turnaja
neregistrovaných hráčov
O majstra obce. Súťažilo sa v dvojhre mužov
a žien a v štvorhre mužov . V dvojhre mužov
sa 16-ti hráči v 4 skupinách stretli každý s
každým a prví dvaja zo skupiny postúpili .

Štvrťﬁnále :
Kováč Miloš - Habala Ivan 0:6 , 6:2 , 6:0
Píš Ján - Píš Miroslav 7:5 , 6:4
Lašák Branislav - Jakubis Vladimír 7:6 , 7:6
Hlohovský Vladimír - Čaraj Jozef bez boja
Semiﬁnále :
Kováč Miloš - Píš Ján 4:6 , 6:4 , 6:2
Lašák Branislav - Hlohovský Vladimír
7:5 , 6:2
Finále mužov :
Kováč Miloš - Lašák Branislav 7:5 , 6:2
Finále žien :
Habalová Eva - Kováčová Mária 6:0
V sobotu 2. augusta sa v priateľskej atmosfére uskutočnila štvorhra 7 dvojíc mužov ,
kde bez prehry zvíťazila dvojica Lašák Branislav / Jakubis Vladimír. O plné žalúdky sa
starali kuchári Kováč Miloš a Teličák Ján ,
(nechýbal dobrý guláš a grilované klobásy
pre hráčov a rodinných príslušníkov ).

absolvovali „po vlastných“.
Na Vŕvrave bol pre všetkých pripravený
tradične
dobrý
guláš,
občerstvenie
a členovia komisie športu pripravili súťaže
pre deti aj dospelých. O dobrú náladu sa
počas celého dňa starala hudobná skupina
Senior Sedma a pán Viliam Pastierik.

Branislav Lašák, Jozef Barčin

Všetkým, ktorí sa postarali o zdarný priebeh tejto významnej celoobecnej akcie,
patrí veľká vďaka.
Katarína Cipovová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Nuž privítajme najväčší zázrak zeme,
vrúcne rozplakané dieťa matky.
Závažie na chvejúcich sa miskách času matky,
čo šepocú moja sladká, môj sladký.
Vítame medzi nami :
Manželom Miriame a Mariánovi Repkovcom sa
narodila dcéra Monika
Manželom Janke a Romanovi Belaňovcom
sa narodil syn Lukáš
Lenke Čibovej a Marcelovi Cirokovi sa
narodila dcéra Nataly
Manželom Zlatici a Róbertovi Šnircovcom sa narodil
syn Branislav
Manželom Zuzane a Róbertovi Rebrovcom sa narodil
syn Frederik
Jarmile Krausovej a Slavomírovi Roháčovi sa narodila
dcéra Natália
Manželom Alene a Róbertovi Hurtišovcom sa narodil
syn Tomáš
Silvii Šuchterovej a Borisovi Belákovi sa narodil syn
Branislav
Daniele Sliepkovej a Jurajovi Gašparovičovi sa
narodila dcéra Nikola
Jane Vojtovej a Michalovi Števíkovi sa narodil syn
Samuel
Eve Hajsterovej a Jaroslavovi Ficelovi sa narodila
dcéra Hana
Ľubici Volkovej a Marošovi Tkáčovi sa narodila dcéra
Viktória

Manželom Monike a Jánovi Vidovcom sa narodila
dcéra Monika
Manželom Martine a Marekovi Mitašovcom sa
narodila dcéra Nikol
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa šťastných rokov vinšujeme všetkým jubilantom.
97 rokov oslávila: Paulína Gregušová
95 rokov oslávila : Paulína Krajčíková
94 rokov oslávili : Štefánia Oršulová, Mária
Ďurejová
85 rokov oslávili: Amália Beňadiková, Gabriela
Bakusová, Ľudovít Zaťko, Štefan Beniska,
Anna Mendelová
80 rokov oslávila : Františka Lukáčová
75 rokov oslávil : Mojmír Uhliar
70 rokov oslávili : Oľga Ďurejová, Mária Danáková,
Otília Pastieriková, Matilda Píšová, Mária Cipovová,
Helena Vargová, Jozef Stupka
65 rokov oslávili : Jaromír Jamriško, František Mujkoš,
Agneša Neštická, Jozef Hurtiš, Ján Fábry, Anna Sunegová, Miroslav Buričan
60 rokov oslávili : Pavel Žiak, Rudolf Gašparovič,
Juraj Zaťko, Marta Kollárová, Emília Šimurková
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Rolúčili sme sa :
Štefan Mendel /83 r./, Anna Kozárovová
/52 r./, Jozef Gašparovič /77 r./, Ján Bobok
/44 r./, Ľudovít Pastierik /77r./.
Naši drahí zomretí neopustili nás, len predbehli !
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
spracované: 11.augusta 2008
Helena Kurnasová, matrikárka
kresby: Milan Kurnas

Z kalendára kultúrno-spoločenských a športových podujatí
Uskutočnilo sa :
5.júl 2008
-V. ročník Hodového jarmoku ľudovo-umeleckých výrobkov
- sprievodné podujatie jarmoku, tradičnej
výstavy Môj najobľúbenejší hodový koláč
- zákusok. Dvadsať odvážnych cukrárok
prinieslo 41 druhov prevažne zákuskov,
nechýbali však ani hodové koláče
- súťaž vo varení „melencov“
- chutné melence uvarilo a prinieslo len šesť
kuchárok, ochutnávka bola oveľa početnejšia
- takmer stopäťdesiat členná. Najchutnejšie
„melence“ uvarila a 1.miesto získala Anna
Hagarová, návštevníkom chutili i „melence“
druhej v poradí – Oľgy Chalmovskej a na
treťom mieste sa s bryndzovými „melencami“
umiestnila Genovéva Šimková
- výstava kaktusov – pichľavá krása v počte 85
kaktusov vystavovalo 18 pestovateľov.
H o d o v é
popoludnie
návštevníkom
j a r m o k u
spríjemnili
domáce súbory
záujmovej
činnosti – dychový orchester
mladých s dirigentom a spevákom Mariánom Chlpekom a Evkou
Cipovovou, účastníčkou viacerých okresných súťaží
v speve, hudobná skupina Dekolt, spevácky talentValentínka Pechová, hudobná skupina Senior sedma a spevácka skupina Bukovina. Organizátorom
týchto podujatí bola Komisia kultúry, školstva
a vzdelávania. 5.júl 2008 bol i dňom stretnutia

rodákov na Námestí SNP pri príležitosti 620.výročia
prvej písomnej zmienky
o časti obce
–
o Veľkej
L e h o t e .
V kultúrnom
programe sa
predstavil
orchester
Akordeonika
a skupina
historického šermu Bojník.5.júl 2008 to bola i Hodová zábava pri Katolíckom dome. Hrala hudobná
skupina Dekolt. Jej organizátorom bol Rímskokatolícky farský úrad a KDK v našej obci.
Čaká nás :
7.septembra popoludní odchádzajú členovia
speváckej skupiny Bukovina do Bystričian na festival mariánskych pútnických piesní POČULI SME
VRÚCNY HLAS.
Členovia Klubu dôchodcov v dolnej časti obce
si 21.septembra na slávnostnej členskej schôdzi
pripomenú 20.výročie jeho založenia.
11.októbra sa v Zemianskych Kostoľanoch
uskutoční prehliadka voľnočasových aktivít jednotlivcov a klubov dôchodcov JESEŇ JE DAR, na
ktorej určite nebudú chýbať ani zástupcovia z našej
obce.
16.–19.október
dávame
do
pozornosti
pestovateľom, pretože počas týchto dní sa v našej
obci uskutoční okresná výstava ovocia. Jej súčasťou
bude i súťaž JABLKO HORNEJ NITRY a ďalšie
sprievodné podujatia
Genovéva Šimková
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Zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva
Koncom júna t.r. sa uskutočnilo už 16. zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Poslanci schválili pridelenie
1-izbového bytu v 11 b.j. p. Dušanovi Raschmanovi
z Podhradia, plány práce obecnej rady a obecného
zastupiteľstva na II. polrok 2008.
Tiež schválili predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný
príspevok (NFP) v rámci opatrenia 1.1. regionálneho
operačného programu (ROP) na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba MŠ a detských
jaslí Lehota pod Vtáčnikom“, ktorý je realizovaný pre
Materskú školu II Lehota pod Vtáčnikom, Školská 748/1
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a ktorý je v súlade
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce, zabezpečenie realizácie projektu po schválení
žiadosti o NFP a ﬁnancovanie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo
výške 1.116.583,96 Sk.
Poslanci vzali na vedomie niekoľko informácii – o práci
komisií OcZ za 1. polrok t.r., o ukončení školského
roka 2007/2008 a príprave na otvorenie školského
roka 2008/2009, o oslavách 620. výročia prvej písomnej zmienky o Veľkej Lehote, o rekonštrukcii amﬁteátra
na Sekaninách a iné. Odsúhlasili montáž melodických
hodín vo veži Rímsko-katolíckeho kostola Sv. Cyrila a
Metoda v našej obci a sumu za ich realizáciu.
Skonštatovali, že v zmysle predloženej správy zastupujúcej riaditeľky ZŠ, vyučovacie procesy v školskom
roku 2007-2008 sú v súlade so školským zákonom
i predstavami zriaďovateľa a boli dosiahnuté dobré výsledky v celom vzdelávacom procese ZŠ, ale
i u pedagogických
pracovníkov
i v mimoškolskej
činnosti. Škola a školské zariadenia sú v havarijnom
stave, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť
a v prípade odsúhlasenia predložených projektov na MV
a RR ku generálnej oprave základnej školy, ako vedenie školy, tak i zriaďovateľ budú urýchľovať realizáciu
celého projektu so zabezpečením plynulosti vyučovania
v školskom roku 2008 – 2009. Na základe listu Rady
rodičov pri ZŠ je potrebné zdevastované sociálne zariadenia zrekonštruovať v zmysle návrhov zriaďovateľa.
Katarína Cipovová

Náš sen
V dedine máme niečo nové,
niečo krásne, niečo milé,
nikto to tu nezažil,
akoby srdce niekto pohladil.
Keď hodiny vyhrávali,
melódiou ľudí zabávali.
I keď bolo naponáhlo,
v každom srdci niečo pohlo.
Rozliehalo sa dedinou,
lehotskou dolinou,
všetkých ľudí spájali,
keď krásne vyhrávali.
Celá dedina akoby ožila,
keď hodina odbila,
ľudia boli k sebe milší,
život sa stal vtedy krajší.
I chorým sa ľúbilo,
v srdci niečo pošteklilo,
na tvári sa pousmiali,
keď hodiny vyhrávali.
Bože, prečo už nehrajú,
prečo hodiny už nebijú,
prečo ste ich zastavili,
keď ľudí šťastnými robili.
Milka Balážová
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Nový tréner
Vtáčnikom

OFK

Baník

Lehota

pod

JÚLIUS Č I K A S
Futbalu sa venoval
od malička. Cez dorast Prievidze prešiel
ako vojak do Dukly
Tachov, kde ako 21ročný brankár musel
pre zranenie ramena
ukončiť hráčsku kariéru. Od jeho lásky –
futbalu - sa mu však
nechcelo odisť. Urobil si kvaliﬁkáciu na trénera a začal trénovať
nádeje československého a slovenského futbalu. Deväť rokov
pôsobil ako tréner prievidzského dorastu. Pod jeho vedením
vyrastala najslávnejšia generácia prievidzského futbalu - Borko,
Magdolen, Kušnír, Slaný, Kostolány, Šebík či Sluka. Jeho trénerskými rukami prešiel aj Pavel Liďák, dnes tréner našich mladších
žiakov.
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Pán Čikas viedol 13 rokov aj výber dorastu Slovenska. Pod jeho
vedením trénovali takí hráči ako Chovanec, či Bielik. Najznámejšie
klubové pôsobiská v jeho trénerskej kariére boli Tesla Stropkov,
Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Jaslovské Bohunice a mnohé iné.
Na otázku, aké sú jeho očakávania od pôsobenia v OFK Baník,
odpovedal: „ Som rád, že som tu. Veľa som počul o tomto ihrisku,
ktoré je na dobrej úrovni. Spoznal som tu veľa ľudí, ktorí majú
futbal radi a s takými sa mi vždy dobre spolupracuje. Priznám sa,
že mám aj veľa informácií od bývalého trénera OFK Jožka Banetku. Chcem, aby sa pod mojím vedením hral v našom klube dobrý futbal, aby si ľudia prišli na naše zápasy oddýchnuť, pozrieť si
pekný futbal a dobre sa zabaviť. Som tréner, ktorý vždy vyžadoval
disciplínu hernú, taktickú, ale i normálnu zodpovednosť voči svojim spoluhráčom, klubu a fanúšikom.“
Veríme, že sa novému trénerovi našich futbalistov bude v našej
obci páčiť a bude sa mu dobre spolupracovať s hráčmi, výborom
OFK a ďalšími zainteresovanými do futbalu. Želáme jemu, ale i
nám všetkým, krásne futbalové zážitky a veľa úspechov.
Miloš Obert

Príprava „A“ mužstva mužov na novú sezónu
Mužstvo mužov začalo letnú prípravu na nový ročník ukážkový futbalový štadión. Na perfektne upravenom trávniku bola radosť
súťaže Majstrovstiev oblasti 2.7.2008 pod vedením hrať. Za vynikajúcej podpory nielen domáceho publika, ale aj podpory
súperov, naše mužstvo tohtoročný turnaj vyhralo. Medzi jednotlivými
nového trénera Júliusa Čikasa.
zápasmi organizátori pamätnou plaketou ocenili bývalých hráčov, funkV príprave „A“ mužstva boli :Peter Perniš, Martin cionárov a všetkých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v našej obci. Určite
Sokolík, Valent Bobok, Ján Vida, Marek Krebes, Martin najmä „starým harcovníkom“ dobre padlo stretnúť svojich kamarátov z
Habrman,Rudolf Habrman, Igor Kráľovič, Juraj Országh, Jaroslav Belaň, mladých čias, pospomínať na úspechy, prehry, prvé začiatky na futbaMartin Štefanička,Pavol Dobrotka, Martin Oršula, Miroslav Oršula, Peter lovom ihrisku. Každý, kto sa tejto „slávnosti“ zúčastnil, si určite odniesol
Adamec, Ľubomír Pánis,Ján Vojta, Marcel Haľama, Milan Krško, Richard príjemný športový, ale aj kultúrny zážitok. O kultúru sa postarali mažoretky
Fábry, Lukáš Kriška, Štefan Vican, Sergio Albaneze.Mužstvo odohralo ti- z Prievidze a Dychový orchester mladých. Nechýbala tradičná tombola,
výborný guláš, občerstvenie a samozrejme výborná zábava pre všetkých
eto prípravné zápasy :
účastníkov turnaja, pre hostí, pre mládež, no aj pre tých „pokročilých“.
OFK Baník : Baník Handlová
3:3
OFK Baník : Zemianske Kostoľany
5:2
Po týchto turnajoch naše „A“ mužstvo čakali už prvé majstovské zápasy v
OFK Baník : Kamenec pod Vtáčnikom
0:4
rámci Majstrovstiev oblasti.
OFK Baník : Slovan Šimonovany
4:3
Prvý zápas novej sezóny odohrali naši muži na ihrisku mužstva Dolné
Mužstvo sa zúčastnilo turnaja v Rastislaviciach, kde obsadilo druhé Vestenice „B“ - Hradište, v nedeľu 3. 8. 2008 o 17,00 hodine a výsledok
miesto, po prehre vo ﬁnále s domácim družstvom až po jedenástkovom stretnutia bol 1:1. Druhý zápas sme odohrali tiež na ihrisku súpera a to v
Pravenci, kde sme dosiahli cenné víťazstvo 2:1.
rozstrele.
Pred súťažou sa v hráčskom kádri už veľké zmeny neudiali. Z mužstva
Domáci turnaj, ktorý sa uskutočnil 26.7.2008, bol súčasťou osláv 80 rokov odišiel srbský hráč Sergio Albanéze a do mužstva pribudol na hosťovanie
organizovaného futbalu v našej obci. Súpermi našich mužov boli mužstvá Jozef Briatka ml.
FK Slovan Rastislavice a FK Mesto Prievidza „B“.Oﬁciálna časť turnaja sa
niesla v slávnostnej atmosfére. Starosta obce RSDr. Ján Cipov vo svojom Želáme všetci našim futbalistom pevné zdravie, žiadne zranenia a veľa
príhovore pripomenul, ako sa futbal v našej obci za tých 80 rokov vyvíjal, úspechov v ich športovej činnosti.
Miloš Obert
čím všetkým bolo potrebné prejsť, aby naša obec z obyčajnej lúky mala

Vylosovanie jesennej časti Majstrovstiev oblasti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom ročník 2008/2009
Muži
1. kolo nedeľa
2. kolo nedeľa
3. kolo nedeľa
4. kolo nedeľa
15. kolo piatok
5. kolo nedeľa
6. kolo sobota
7. kolo nedeľa
8. kolo nedeľa
9. kolo nedeľa
10. kolo nedeľa
11. kolo nedeľa
12. kolo nedeľa
13. kolo nedeľa
14. kolo nedeľa

03.08.2008 o
10.08.2008 o
17.08.2008 o
24.08.2008 o
29.08.2008 o
31.08.2008 o
06.09.2008 o
14.09.2008 o
21.09.2008 o
28.09.2008 o
05.10.2008 o
12.10.2008 o
19.10.2008 o
26.10.2008 o
02.11.2008 o

17,00 hod. D.Vestenice ”B”- Lehota pod Vt.
17,00 hod. Pravenec - Lehota pod Vt.
17,00 hod. Lehota pod Vt. - Pečeňany
17,00 hod. Diviacka N. V. - Lehota pod Vt.
17,00 hod. Lehota pod Vt. - Oslany
17,00 hod. Lehota pod Vt. - Malá Hradná
16,00 hod. Veľký Klíž - Lehota pod Vt.
16,00 hod. Lehota pod Vt. - Prievidza “B”
15,30 hod. Krásno - Lehota pod Vt.
15,30 hod. Lehota pod Vt. - Cígeľ
14,30 hod. Nitrianske Rudno - Lehota pod Vt.
14,30 hod. Lehota pod Vt.- Kolačno
14,00 hod. Opatovce nad Nit.- Lehota pod Vt.
14,00 hod. Lehota pod Vt.- Malé Bielice
13,30 hod. Malá Čausa - Lehota pod Vt.

Dorast
1. kolo nedeľa
2. kolo nedeľa
3. kolo nedeľa
4. kolo nedeľa
15. kolo piatok
5. kolo nedeľa
6. kolo sobota
7. kolo nedeľa
8. kolo nedeľa
9. kolo nedeľa
10. kolo sobota
11. kolo nedeľa
12. kolo nedeľa
13. kolo nedeľa
14. kolo sobota

03.08.2008 o
10.08.2008 o
17.08.2008 o
24.08.2008 o
29.08.2008 o
31.08.2008 o
06.09.2008 o
14.09.2008 o
21.09.2008 o
28.09.2008 o
04.10.2008 o
12.10.2008 o
19.10.2008 o
26.10.2008 o
01.11.2008 o

14,30 hod. Skačany - Lehota pod Vt.
14,30 hod. Pravenec - Lehota pod Vt.
14,30 hod. Lehota pod Vt. - Čereňany
14,30 hod. Bošany - Lehota pod Vt.
14,30 hod. Lehota pod Vt. - Oslany
14,30 hod. Lehota pod Vt. - Veľké Uherce
13,30 hod. Veľký Klíž - Lehota pod Vt.
13,30 hod. Lehota pod Vt. - Veľké Bielice
13,00 hod. Lazany - Lehota pod Vt.
13,00 hod. Lehota pod Vt. - Sebedražie
12,00 hod. Nedožery Brezany - Lehota pod Vt.
12,00 hod. Lehota pod Vt.- Kamenec pod Vt.
11,30 hod. Rudn. Lehota - Lehota pod Vt.
11,30 hod. Lehota pod Vt.- Bystričany
13,30 hod. Chrenovec Brusno - Lehota pod Vt.
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Dopoludnie v prírode

Investičné akcie v obci

V jedno pekné júnové dopoludnie sme sa vybrali, 4.A a 4.B, na prechádzku
s pani učiteľkou Alenou Cipovovou. Išli sme na Sekaniny. Všetci sme boli
zarmútení, keď sme videli vyhodené smeti okolo cesty. Prišli sme na chatu.
Hneď sme si rozložili veci a začali opekať. Všetkým v prírode výborne
chutilo. Potom sme súťažili. Bol to beh do kopca vo dvojiciach. Najlepším
bežcom bol Adam Fábera – je dobrý futbalista. Aj súťaž dvojíc vo fúrikovaní
bola zaujímavá. Tu sa najlepšie darilo Róberte Belaňovej. Pri súťažiach sme
sa veľa nasmiali. Keď skončili súťaže, išli sme do lesa čistiť studničku pre
ľudí i zvieratá. Tečie tam dobrá voda. Cestou späť sme doniesli drevo. Blížil
sa obed a my sme sa museli vrátiť z prírody domov. Bolo nám fajn!

Ráchel Adámiková, 4.A

Róbert Zigo

Leto s básničkou

V knižnici

Leto

Konvalinka

Predposledný júlový deň patrilo
popoludnie v knižnici deťom, ktoré
sa zapojili do literárnej a výtvarnej
súťaže pod názvom „Nakresli leto
a napíš básničku“. Chvályhodné bolo
to, že napriek horúčave predsa len
niektoré deti odolali vode a prišli so
svojimi obrázkami, aby potešili svojich rovesníkov. Niektoré mamičky
prišli deti aj povzbudiť, za čo im
patrí veľká vďaka. Veď, ako som už
veľakrát napísala, čo zaseješ, to sa ti
aj vráti. Deti prečítali svoje básničky,
zhodnotili obrázky a nakoniec sme sa
rozhodli, že odmenu si zaslúži každý.
A tak získali pekné letné klobúčiky
od nemenovaného sponzora a na
občerstvenie pre deti prispel obecný
úrad. Všetci si zahrali hru milionár
a odchádzali domov veľmi bohatí,
pretože získali nové vedomosti, pekné
odmeny a hlavne posledná pesnička
„Keď si šťastný, tlieskaj rukami“,
hovorila za všetko. Pekný záver,
nemyslíte ? Ale do budúcna by som
rada chcela podotknúť, aby ste sa,
milí rodičia, neurazili, bolo by dobre,
keby ste tie svoje deti neposielali len
k počítaču, ale občas aj na to nejaké
detské podujatie, aby ste potom mohli
povedať vetu aj o tom, že v našej obci
sa predsa pre tie deti robí viac, ako si
myslíte...
Vlasta Ďurinová

V knižnici je veľa kníh,
prečítam si jednu z nich.
Požičiam si na chvíľočku,
maľovanú rozprávočku.
Nemusím v nej čítať slová,
veď je celá rozprávková.

Leto krásne prichádza,
deťom radosť pridáva.
Prázdniny sa krátia
a školáci sa nudia.
Vodička sa zohrieva
a z blízka sa pozerá,
žeby rada šantila.
Slnko svieti, voda láka,
postavme z vody snehuliaka.
Zoberte si nanuky,
tie sú rovno do ruky.
Šaty a sukne obliekame,
lebo leto ju tu zas.

Konvalinka malinká,
bola ako dievčinka.
Ráno vstala, očká
si rannou rosou poumývala.
Priletel k nej motýlik,
povedal, že je krásna, ako nik.

Z každého rožka troška

proti nemu všetky hlúpe hlavy.

Karolína Bohušová
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Tatiana Mjartanová

Je za nami prvý polrok druhého roka z
tohto volebného obdobia a to by mohol
byť priestor na taký čiastkový odpočet
v investičnej oblasti. Je síce pravda, že
starosta obce RSDr. Ján Cipov vo svojom
príhovore na spoločných stretnutiach
začiatkom roka povedal, že tento rok
bude oddychový, čo sa týka investícií,
ale určite to nie je rok bez toho, aby
starosta obce, poslanci OcZ a pracovníci
obce oddychovali. Už v prvých dvoch
mesiacoch tohto roka sa ukončila investícia „Rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade“ v objeme 225
tisíc Sk. Rokovania, ktoré viedol starosta obce a prednosta obecného úradu
koncom minulého roka, vyústili do podpísania zmluvy na „rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci“ so spoločnosťou
FIN.MOS. V jarných mesiacoch sa pracovníci OPS Lehota pod Vtáčnikom, s.r.o.
pustili do tejto akcie. Rekonštrukcia pozostávala z kompletnej výmeny svietidiel za modernejšie a úspornejšie, ako
i výložníkov na tieto svietidlá. Na Podhradskej ulici, kde sme mali dlhodobo
problémy s fungovaním osvetlenia, sme
umiestnili rozpery elektrických drôtov,
na Ulici Jevgenija Sirku a priľahlých uli-

Simona Koryťáková

Parádnica

Leto

Dostala som čerešničky,
spravím si z nich naušničky.
Dve a dve na moje ušká,
Pristanú mi, už sa šušká.

Leto zase prišlo k nám,
veľkú radosť z toho mám.
Ani sme sa nenazdali
a už sú tu prázdniny.
Chodíme do hory na hríby,
na lesné jahody a maliny.
Ku moru tiež chodíme radi,
aby sme sa okúpali.
Trochu sme sa zabavili a
prázdniny sa skončili.
Vravíte že neboli?
Zajtra mám ísť do školy.

Rajčiny

Martina Ďurejová

Rajčiny sú krásne, zrelé,
oberme ich, chutia skvele!
Lea veru nelení,
chystá košík prútený.

Zita a Mário Radosovci

Martina Ďurejová
Zasmejme sa

Babička, ako si pricestovala ? – Vlakom – A prečo otec povedal, že ťa
Pranostika na september – október
Existuje absolútna pravda a všetky čerti priniesli ? –
”Tak a teraz otvorte
myšlienky ako kvety, voňavé a sladké, U zubára :
Čo svätý Michal zakazuje,
jedovaté a liečivé, rastú na ceste, ústa tak široko, ako ste ich otvárali
to svätý Mikuláš rozkazuje.
pred ôsmimi rokmi v kasárňach, pán
ktoré vedú k nej.
O. BŘEZINA čatár !”
Keď Vendelín slzy roní, každú prácu
zajac honí.
Poučná bájka z Ezopovej kuchyne
Ľudové príslovia
Myšlienky slávnych
Starec a smrť
Starec potreboval drevo. Les bol
Ak sa objaví ozajstný génius na svete, Akého ťa vidia, takého ťa uctia.
ďaleko, vysoko a dul mrazivý vietor.
poznáte ho podľa toho, že sa spoja Mrcha ovca, čo od čriedy uteká.
J. SWIFT

Mário Radosa

PREDSTAVUJEME VÁM...
Poslanca
Obecného
zastupiteľstva v Lehote pod
Vtáčnikom Petra Ondrejku.
Zita Radosová
Starec namáhavo vyliezol, namáhavo si
narúbal drevo, namáhavo si ho naložil,
namáhavo sa s nákladom vliekol domov. Cesta bola dlhá, náklad ťažký,
vietor neskutočne studený. Tu sa starec
zvalil a nevládal dalej Nariekal a volal
smrť. A už aj stála smrť pred ním: „ Tak
čo starký, už bol veru najvyšší čas, že
si ma zavolal. Pomôžem ti ?„ A starec
prikývol : „Tak veru smrť, pomôž mi
zdvihnúť náklad, aby som sa mohol
vliecť ďalej .“
Pripravil : M. Beniska
Kresba: M. Kurnas

1.) Ste poslancom už druhé
volebne obdobie. Ako hodnotíte toto obdobie v porovnaní
s
minulým?
Aj keď som sa stal poslancom
na konci minulého volebného
obdobia, zúčastňujem sa zastupiteľstiev od roku
1994. Každé obdobie sa vyznačovalo rozhodnutiami,
kedy bolo veľmi dôležité, ako sa každý jeden poslanec pripravil na rokovanie a správne zahlasoval.
Myslím si že aj toto zastupiteľstvo patrí k tým, ktoré
svojimi uzneseniami prispievajú k spokojnosti žitia
v našej obci.

Vtáčnik

strana 3

ciach sa prikročilo k zníženiu stožiarov,
výmene privádzacích svorkovníc. K
úplnosti tejto akcie, ktorá, mimochodom,
je zrealizovaná v objeme 5,6 mil. Sk,
patrí aj výmena všetkých rozvádzačov v
obci, ako i nátery stĺpov verejného os-

vetlenia a miestneho rozhlasu.
V júni sme odovzdali jedenástim rodinám
nové nájomné byty. Jedenásť-bytový
dom, ako sme nazvali túto investičnú
akciu, bol zrealizovaný v celkovej
sume 16,5 mil. Sk. V tomto istom mesiaci, po zmenách v územnom rozdelení
cirkevných diecéz, starosta obce v spolupráci so správcom našej farnosti Mgr.
Ľubomírom Solíkom oslovili Banskobystrickú diecézu so žiadosťou o povolenie na umiestnenie melodických hodín na
veži nášho kostola. Odpoveď bola rýchla
a na rozdiel od Nitrianskej diecézy, kam
sme donedávna patrili, aj kladná. A tak sa
stalo, že od 5. júla 2008, pri príležitosti
620. výročia prvej písomnej zmienky o
Veľkej Lehote, sa rozozneli pre všetkých
občanov našej obce melodické hodiny.
Táto investičná akcia bola v objeme 130
tisíc Sk. Do spomínaných osláv 620.
výročia prvej písomnej zmienky o Veľkej
Lehote, sa ukončila ešte jedna akcia a
to vybudovanie chodníka na Nám SNP v

celkovej výške 130 tisíc Sk.
V
polovici
júna
sme
začali
s
rekonštrukciou prírodného amﬁteátra na
Sekaninách. Táto investičná akcia bude
stáť 3,0 mil. Sk. Finančné prostriedky na
rekonštrukciu amﬁteátra poskytla vláda
R. Fica na svojom zasadaní v Prievidzi.
To sú zhruba všetky investičné akcie,
začaté, alebo ukončené v prvom polroku
2008. Možno sa to niekomu zdá málo,
no keď spočítame účelovo viazané pros-

triedky na rekonštrukciu amﬁteátra, tak
na skrášlenie a zmodernizovanie našej
obce sme za tento polrok preinvestovali
26,135 mil. Sk.
Miloš Obert

Vtáčnikom na roky 2007-2013. Myslím si, že úspešné
rozvojové smerovanie bude možné dosiahnuť len cez
štrukturálne fondy EÚ. K tomu je potrebné k vyhláseným termínom predkladať žiadosti s úplnou
projektovou dokumentáciou na rozhodujúce stavby
v obci.

Cipovová, Bc. Katarína Priehodová, Dušan Ďureje,
Monika Mistríková, Veronika Wäldlová.
Každý rok schvaľuje ObZ plán kultúrno
spoločenských akcií medzi ktoré patria aj podujatia organizované našou komisiou. Som rád že sa
na nich vždy zúčastní veľký počet detí, mládeže
ale aj rodičov. Za všetky spomeniem len besedu „
3.) Ste zároveň aj veliteľom DHZ I. Čo je náplňou Stop drodám „ v Základnej škole alebo už tradičný
tejto funkcie?
„Fašiangový karneval a Bosorácku diskotéku“.
Už z názvu Dobrovoľný hasičský zbor vyplýva,
že práca zboru je založená na dobrovoľnosti jej
členov pomáhať občanom. Podieľa sa na prevencii, ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých
formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými
pohromami. Náplňou práce veliteľa je získavať,
vychovávať a odborne pripravovať členov na
splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane pred požiarmi. Zapájať
dospelých, deti a mládež do práce v DPO SR, a to
aj ich účasťou na hasičských športových súťažiach.

5.) Aké je Vaše zamestnanie?
16. rokov som zamestnancom Hornonitrianskych baní a.s., kde pracujem ako technický pracovník na úseku banskej dopravy.
6.) Pôsobíte ako poslanec, veliteľ DHZ I, v Komisii.
Máte čas aj na svoje záľuby? Aké sú?

Samozrejme, že voľného času je najmä v letnom období menej, pretože od mája až do októbra sa každý
víkend zúčastňujem ako člen súťažného družstva na
2.) V čom vidíte najväčšiu perspektívu rozvoja 4.) Ste predseda Komisie deti a mládeže pri OZ, hasičských súťažiach. Na prvom mieste je však aj tak
obce?
predstavte nám stručne tuto komisiu a jej činnosť? pre mňa moja rodina na ktorú si vždy nájdem čas.
Všetky vízie rozvoja obce sú zachytené v Pláne hos- Komisia detí a mládeže pracuje v tomto zložení :
podárskeho a sociálneho rozvoja obce Lehota pod tajomníčka Vlasta Ďurinová, členovia, Mgr. Alena

Bc.Katarína Priehodová

Vtáčnik

4/2008

Od septembra po novom
September už klope na dvere, aby nám
pripomenul, že je čas otvoriť brány školy
a privítať v nej súčasných i budúcich
žiakov. Kým si deti užívali ešte posledné
dni prázdnin, pre väčšinu učiteľov na
Slovensku, našich nevynímajúc, je to
iba „kvázi“ dovolenka. Od pána ministra
školstva sme koncom júna dostali bohatú
domácu úlohu – pripraviť počas dovolenky školský vzdelávací program. Čo na
tom, že aj učiteľ je len človek, ktorý po
desiatich mesiacoch rozdávania sa deťom
potrebuje zregenerovať svoje sily, aby sa
nevyhorený a plný elánu opäť vrátil do
školy.?
Nie, nebolo mojim úmyslom sťažovať si
na učiteľské povolanie /či poslanie?/, veď
každý z nás si ho vybral sám, s jeho plusmi aj mínusmi. Iba konštatovanie : - kým
českí pedagógovia už druhý rok tvoria a
korigujú svoje školské programy, kým ich
„dajú na papier“, od nás sa žiada postup
opačný – a najlepšie hneď. Aj naša pedagogická obec už roky volá po zmene v
školstve, redukcii učiva, zmene učebných
osnov, aby bol čas a priestor na rozvíjanie kompetencií ( spôsobilosti ) žiakov,
potrebných pre život.
Odhliadnuc od šibenične krátkeho času
na prípravu, nám túto šancu za zmenu
jponúka nový školský zákon, platný od 1.
septembra 2008.
Vzhľadom na informácie v médiách
uvediem iba niekoľko základných faktov.
V zmysle školského zákona bude základná škola poskytovať primárne vzdelávanie
pre ročníky 1. - 4. (štátny vzdelávací program ISCED 1) a nižšie sekundárne pre 5.
- 9. ročník (ISCED 2). Obsah oboch programov je dostupný na webovej stránke
štátneho pedagogického ústavu /www.
statpeda.sk/.
Vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho
programu (ŠVP) ako povinného, štátom
predpísaného obsahu a rozsahu výchovy
a vzdelávania, si každá škola tvorí svoj
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školský vzdelávací program, (ďalej len
ŠKVP), ako jeho nadstavbu, ktorou sa
môže proﬁlovať a odlišovať od iných škôl.
Rada by som verejnosť, zvlášť rodičovskú,
informovala, že aj v našej základnej škole
intenzívne pracujeme na príprave ŠKVP,
podľa ktorého už od 1. 9. 2008 pôjdu
žiaci 1. a 5. ročníka. Ostatné ročníky (2.
- 4. a 6. - 9.) ukončia príslušný stupeň
vzdelávania podľa doteraz platných
učebných osnov.
V rámci prvotnej informácie uvádzam,
že sme vypracovali kompetenčný proﬁl absolventa oboch stupňov vzdelávania, rámcové učebné plány pre 1. až 5.
ročník.

Zvážili sme naše priority, podmienky a
ciele školy do budúcnosti a podľa toho rozhodli o využití voliteľných hodín.
Posilňujeme výučbu cudzích jazykov už
od 1. ročníka (nemecký v alternácii s anglickým), od školského roka 2009-2010
už budú mať žiaci 6. ročníka povinné 2
cudzie jazyky. Zavádzame nový predmet
informatická výchova (od 1. ročníka) a
informatika (od 5. ročníka). Vzhľadom
na podmienky i veľmi dobré výsledky
v športových súťažiach v rámci okresu
(celkovo 7. miesto z viac ako 30 škôl)

***
Redakčná rada vyhlasuje súťaž pre všetkých
čitateľov Vtáčnika, pod názvom “ Napíš príbeh
zo svojho života. “Žáner môže byť ľubovoľný,
ako aj forma písania, či už pôjde o fejtón, poviedku, úvahu... Tri najzaujímavejšie príbehy
budú zverejnené vo vianočnom čísle Vtáčnika
a autori budú odmenení. Ostatné práce budú

posilňujeme i vyučovanie telesnej výchovy.
Je pred nami 4-ročné prechodné obdobie,
počas ktorého „nabehnú“ na ŠKVP všetci
žiaci školy. Máme za sebou kus práce, no
ešte väčší pred sebou.
V malom obzretí sa za uplynulým školským
rokom chcem aj touto cestou poďakovať
vám, vážení rodičia a priatelia školy, ktorí
ste boli k škole ústretoví.
Úprimne ďakujem rodičom, ktorí poskytli
škole vzdelávacie poukazy (z 314 žiakov
ich škole odovzdalo 196) a prispeli na
krúžkovú činnosť svojho dieťaťa sumou
50,- Sk mesačne (500,- Sk ročne) formou zápisného do školského klubu detí.
Aj vďaka tomu škola získala z originálnych kompetencií z obce viac ﬁnančných
prostriedkov ako v minulosti a reálnou
sa stala možnosť zriadenia prepotrebnej
počítačovej učebne, pretože existujúca už
kapacitne nepostačuje.
Chcem Vás požiadať, vážení rodičia, aby
ste týmto spôsobom pomohli škole aj v
septembri 2008.
Ďakujem
všetkým
zástupcom
spoločenských a športových subjektov,
ktorí využívali priestory školy, za ich korektný prístup a zlepšujúcu sa ﬁnančnú
disciplínu voči škole.
Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu a podporu aj výboru Rady rodičov a Rade školy.
Aj vďaka ním sme doplnili knižničný fond
v žiackej knižnici a postupne vymieňame
poškodené drevené tabule za keramické.
Je všeobecne známe, že práca sa lepšie
darí, ak všetci ťahajú za jeden povzar.
Mrzí nás rastúci vandalizmus v okolí
školy i malá účasť rodičov na plenárnych
i triednych schôdzkach. Svedčí o nezáujme mnohých rodičov o dianie v škole a
správanie svojich detí?
Pozývame Vás, vážení rodičia, k diskusii
k školskému vzdelávaciemu programu i k
riešeniu uvedených problémov.
Príjmete naše pozvanie?

Mgr. Katarína Šnircová
zastupujúca riaditeľka ZŠ

S Ú Ť A Ž ! ***
zverejnené v ďalších číslach. Tešíme sa
na vaše príspevky. Svoje práce môžete
odovzdať p. Kataríne Cipovovej na obecný úrad, alebo p. Vlaste Ďurinovej do
knižnice.
S pozdravom Redakčná rada

4/2008

Okienko do prírody
V predchádzajúcichd číslach sa v tejto rubrike autori článkov venovali výlučne vtáctvu tých druhov,
ktoré sa najčastejšie vyskytujú v našom regióne.
V ďalších niekoľkých číslach dáme priestor ríši
rastlín, konkrétne niektorým druhom liečivých
rastlín. Robíme tak preto, aby sme vám ich nielen pripomenuli, ale aj zvýraznili ich medicínsky a
liečiteľský význam.
Na začiatok treba zdôrazniť, že rastliny sprevádzajú ľudstvo tisícky rokov a jednotvca od jeho
zrodu až po hrob. Najčastejšie s rastlinami
prichádzame do styku v rôznych podobách.
Dôverne známe sú tie, ktoré sa nám dostávajú
na stôl v podobe potravy. Môžu byť v surovom
stave, upravené v polievkach, či hotových
jedlách, prípadne konzervované, či mrazené.
Menej známe, zvlášť pre mladšiu generáciu, sú
technické rastliny ako ľan, konope, palivové a
priemyselné drevo, korok a pod.
Svetové zdravotnícke prieskumy uvádzajú,
že najmenej známa je tá skupina rastlín, ktorá
sa radí medzi liečivé. Odborná literatúra v
súčasnosti uvádza viac ako 1000 druhov, ktoré
sa nachádzajú na Starom kontinente. V ľudovom
liečiteľstve sa ich používa približne 800 a oﬁciálna európska medicína ich využíva vyše 300.
Táto malá exkurzia je postačujúca ako úvodná
časť na predstavenie prvej liečivej rastliny a to je

Už leto končí...
Takto začína jeden
starý
šláger.
Aj
my
prežívame
túto
skutočnosť.
Najteplejšie dni leta
roku 2008 už máme
za
sebou.
Pomaly
si už zvykáme na skutočnosť, že letá
sa v posledných 20 rokoch stávajú
teplejšími až natoľko, že to ohrozuje
zdravie, hlavne starších ľudí. Aj tento rok
sa našli starší ľudia v obci, ktorí nebrali
vážne moje varovanie v minulom čísle
nášho časopisu, aby v čase medzi 10 až
17 hodinou nepracovali a nevystavovali
sa
nebezpečenstvu ohrozenia zdravia
a riskovaniu života. Boli z toho kolapsy
a behanie po zdravotníckych ambulanciách a zariadeniach.
Prichádza jeseň a tá je charakterizovaná
príjemnejšou klímou a hojnosťou plodov
v našich záhradkách. Dozrieva ovocie a
zberáme úrodu zeleniny. Všade naokolo
je dostatok vitamínov a minerálov v prirodzenej forme a nemusíme vyhadzovať
peniaze za drahé preparáty rôznych vitamínov. Tí, ktorí chcú znížiť svoju nadváhu, majú na to ideálny čas. Aj víkendové prechádzky pestrofarebnou prírodou
sú pre zdravie vítané a potrebné. Organizmus treba začať pripravovať na zimné
obdobie, keď je cez deň menej slnečného
svitu a viac vlhka. Starší ľudia a chronicky chorí ľudia by nemali zabudnúť na
každoročne
prebiehajúce
očkovanie
proti chrípke. Najvhodnejšími mesiacmi
na očkovanie sú september a október.
Očkovaciu látku už väčšina zdravotných
poisťovní prepláca, takže záleží len na
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ŽIHĽAVA DVOJDOMÁ – Urtica dioica. Tak
to hádam nie. Pomyslíte si viacerí. Veď je
to burina, s ktorou máme doma len problémy.
Predstavme si ju však bližšie a možno zmeníte
názor. Žihľava je trváca bylina. U nás sa nachádza v troch plemenách. Je nenáročná na pôdnu
vlhkosť. Darí sa jej však tam, kde je dostatok
dusíka. Preto ju častejšie vidíme tam, kde sa
častejšie používa močovka, ustajňuje dobytok,
rumoviská, priekopy a pod.
A aké bolo a dnes je jej praktické uplatnenie? Už
starovek žihľavu vedel nielen liečebne uplatniť,
ale mala významné poslanie aj v antickej kuchyni ako špenát. Homeopalia (spôsob liečenia)
používa čerstvú vňať a listy. Listy žihľavy sú
bohaté na chlorofyl, vitamín C, triesloviny, glukokiníny, ktoré znižujú krvný cukor, organické
kyseliny a ďalšie významné prvky, ktoré využíva i
moderná medicína pri výrobe organických liečiv.
Žihľava je teda našim cenným prírodným artiklom, ktorý využíva tak moderná medicína,
ako i prírodné liečiteľstvo. Už aj preto, že podporuje metabolizmus nášho organizmu, činnosť
vylučovacích žliaz, pohyby čriev a pod.
Už len z tohto krátkeho vymenovania pozitývnych
účinkov na ľudský organizmus pri jej správnom
využití a užívaní stojí za to, aby sme o tejto rastline – či burine vedeli čo najviac.
Anna Benisková
pacientovi využiť túto dobrú investíciu
pre svoje zdravie. Zaočkovaný človek,
aj keď je napadnutý vírusom chrípky,
si ochorenie „odbije“ ľahkou nádchou
a mierne zvýšenými teplotami do 38.5
stupňov. Nepríjemné sú hlavne komplikácie chrípky: zápaly pľúc a priedušiek,
zápaly prínosových dutín a u detí zápaly
stredného ucha. Chrípka je často veľkým
zásahom do imunitného systému, ktorý
nás ochraňuje pred rôznymi infekciami.
Po ťažkých chrípkových ochoreniach sa
stávajú mnohí z nás alergikmi a objavuje
sa priedušková astma, alergická nádcha a alergický zápal očných spojiviek.
Chrípka však môže vážne poškodiť aj
srdcovo-cievny systém a mozog. Preto
nepodceňujme toto každoročne sa vyskytujúce vírusové ochorenie, ktoré v roku
1924 spôsobilo smrť 20 miliónov ľudí v
Európe!
Druhé
nebezpečenstvo, hlavne pre
starších ľudí, predstavujú pády, ktoré
majú za následok rôzne zlomeniny.
Najčastejšie sú to pády pri zbere ovocia v záhradkách, keď hlavne starší ľudia
už nemajú takú obratnosť a ich kosti sú
redšie a často sa lámu. Najnebezpečnejšie
sú zlomeniny krčka stehennej kosti,
ktoré v lepšom prípade končia operáciou
a náhradou poškodených častí umelým
kĺbom, ale často aj komplikáciami, ako
sú zápal pľúc a zlyhanie srdca, ktoré
vedú nevyhnutne k smrti pacienta. Preto
nepreceňujme svoje sily a pamätajme na
svoje roky, aby sme sa v zdraví dožili Vianoc. Pamätajme, že aj jeseň v prírode,
aj „jeseň života“, majú svoje čaro a preto
ich treba prežiť v zdraví!
Váš MUDr. Karol Herda

Zabudli, ale nezabudli.
Prečo taký zvláštny názov?
ZO SZZP v Lehote pod Vtáčnikom usporiadala pre
svojich členov zájazd do Wieliczky v Poľsku. Zájazd
sa uskutočnil 6. júna 2008. Zabudli sme i ostatných
čitateľov ON Vtáčnik informovať o tomto krásnom
zážitku. Preto tak robíme dodatočne. Nezabudli sme
na príjemné zážitky z výletu. Miesto, ktoré sme si
boli obzrieť, bola voľakedy soľná baňa. V týchto
podzemných priestoroch je vybudované krásne
múzeum so soľnými sochami, ktoré pripomínajú,
akým spôsobom sa voľakedy ťažila soľ.
Wieliczka sa nachádza pri Krakove, teda je to
dosť dlhá cesta, najmä pre nás, starších. Ale vďaka
šoférovi sme ju zdolali bezpečne. Autobus bol plne
obsadený (52 ľudí). Vďaka patrí obecnému úradu
v našej obci, ktorý nám na výlet prispel mimoriadnou čiastkou 5 000,- Sk a srdečná vďaka aj našej
predsedníčke organizácie pani Pastierikovej, ktorá
mala najväčšiu zásluhu na tom, že sa podarilo výlet
kvalitne zorganizovať. No a vďaka všetkým, ktorí sa
výletu zúčastnili.
Tešíme sa na ďalšiu akciu.
Vilma Barčinová

Dôchodcovia tradične i po novom
Keď sledujeme média, alebo vezmeme do rúk
kalendár, dozvedáme sa, že mnoho dní v roku je
venovaných určitým skupinám ľudí, či už je to
MDD, Deň matiek, Deň učiteľov a dokonca je
už aj Deň sekretárok. To nás evokovalo k tomu,
aby sme si aj my, dôchodovia, vniesli niečo nové
do našej činnosti. Pripravili sme si posedenie pri
príležitosti „Dňa starých rodičov“, ktoré sa konalo dňa 15. 6. 2008 v klube dôchodcov v hornej
časti obce.
Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, k
čomu prispeli svojim programom deti z MŠ II a
spevácka skupina Dúbravanka.
Pripomenuli sme si časy minulé, kedy sme boli
ešte plní sily a elánu a zapájali sme sa do tvorivej
činnosti v rámci rodiny i celej spoločnosti.
Ďalšou, už tradičnou spoločnou akciou oboch klubov, bola prechádzka peknou horskou
prírodou v lokalite Vŕvrava, spojená so zberom
liečivých byliniek, ktorá sa konala dňa 12. 7.

2008, v čase, kedy bylinky najviac kvitnú a ich
liečivé účinky sú najsilnejšie. Pri zbere nechýbala ani MUDr. Oršulová, ktorá podala odborný
výklad k jednotlivým druhom byliniek a o ich
liečivých účinkoch.
Zber byliniek prospieva človeku dvakrát. Prvýkrát
je to zber, teda pohyb v zdravom horskom prostredí a druhýkrát užívanie voňavého liečivého
čaju počas chladných zimných dní.
Po zbere hlad nenechal na seba dlho čakať, preto
dobre padla opekačka a konzumácia v chladivom
tieni vysokých stromov. Nakoniec zazneli tóny
našich pekných piesní a niesli sa horou až do
neskorého popoludnia.
Gabriela Jelušová

