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ŠPORT
TENIS
Obecný tenisový klub v Lehote pod
Vtáčnikom, ktorý registruje 25 členov,
v druhom roku svojej činnosti zorganizoval
pre vzrastajúci záujem Obecnú ligu v tenise
– v dvojhre mužov.
Prvý ročník odštartovalo 16 hráčov.
Zároveň oznamujeme , že v auguste v spolupráci s komisiou športu usporiadame turnaj
O pohár starostu obce, na ktorý ste srdečne
vítaní.
Chceme pozvať spoluobčanov na kvalitné
tenisové dvorce, aby ,, privoňali“ tejto nádhernej hre.
Branislav Bašák, predseda oddielu

Hádzaná
Prinášame Vám
umiestnenia našich
odchovancov
v dorasteneckých
kategóriách na majstrovstvách Slovenskej republiky v Považskej Bystrici.
Kategória starší dorast :
4.miesto
Peter Krausko - hráč ŠKP Bratislava

2.miesto
Viliam Hurtiš - hráč Pov. Bystrica
Kategória mladší dorast :
2.miesto
Miloš Szabó - hráč Kúpele Bojnice
Andrej Pastierik - hráč Kúpele Bojnice
Tomáš Homola - hráč Kúpele Bojnice
1.miesto a teda majstrom Slovenska sa stal
Lukáš Šnirc - hráč Pov. Bystrice.
Kategória mladších dorasteniek :
3. miesto
Ľubica Cipovová - hráčka hosťujúca za
Štart Trenčín.
Kategória starších dorasteniek :
1. miesto a teda majstrom Slovenska sa
stala Ivana Kmeťová, hosťujúca za Sláviu
Partizánske.
Všetkým medailistom, ale aj tým, čo zostali
len krok od medaile, želá hádzanársky výbor
veľa zdravia a ďalšie napredovanie v tomto
tvrdom, ale krásnom športe.
Ing. Jozef Pokorný, predseda HO

80 rokov futbalu
Tento rok si pripomíname 80. výročie vzniku futbalového klubu
v našej obci. V rokoch 1926-28 sa začalo písať o lehotskom futbale. Ale prvé zápasy sa začali hrávať v letných mesiacoch v roku
1928.
Medzi prvých zapálených futbalistov patrili O.Ďurina, Ľ. Obert, P.
Lauš, Ľ. Šesták a ďalší. Prvé ihrisko sa nachádzalo v Malej Lehote
v chotári Dolná Dúbrava. Ďalšie ihriská, kde futbalový nadšenci
hrávali, boli Lúčky, Dolné Náklo, Starý háj, Horné Náklo až po
dnešný zrenovovaný štadión.
V štyridsiatych rokoch oddiel vystupoval pod názvom Sväz slovenskej mládeže. V roku 1954 vznikla Telovýchovná jednota Baník a
futbalový oddiel sa stal členom TJ a niesol názov TJ Baník.
Mužstvo začínalo v IV. triede, ale postupne sa dostávalo vyššie.
Významným rokom pre lehotský futbal je rok 1964. Na podnet
člena výboru TJ a trénera J. Zaťka vznikol na počesť 20. výročia
SNP futbalový turnaj O pohár SNP. Dnes je to najstarší futbalový
turnaj v Trenčianskom kraji.
Začiatkom deväťdesiatych rokov sa futbalový oddiel premenoval
z TJ Baník na Obecný futbalový klub Baník. Pod týmto názvom
vystupujú naši futbalisti doteraz.
Dlho sa naše mužstvá pretĺkali len v okresných súťažiach. V roku
1996 sa naši žiaci stali majstrami okresu. To bol nástup novej
futbalovej generácie. V roku 1999 získali dorastenci I. miesto v
okresnej súťaži a postúpili do V. ligy, kde zotrvali len rok. Postarali
sa o najväčší úspech futbalu v našej obci, postúpili do IV. ligy Zá-

Futbal
Futbaloví veteráni Lehoty pod Vtáčnikom po
dlhšej prestávke odohrali svoj prvý domáci
zápas s mužstvom Odeva Trenčín. Zápas
mal veľmi dobrú úroveň s tým pravým korením - a to gólmi.
Lehota pod Vtáčnikom - Trenčín
4:4
Góly hostia:
Styksa, Matiáš, Mičega, Polcik
Góly domáci:
M. Jurík, J. Fábera, Š. Moravčík, P.
Pasierik
Zostava Lehoty pod Vtáčnikom:
M. Dudáš, Š. Moravčík, L. Farkaš, V. Jakubis, V. Gašparovič, Š. Hraňo, J. Fabera, P. Pastierik, J. Tonhajzer, M. Dolník, M. Baláž,P. Barborík, L. Gendiar, Ľ.
Ďurina, M. Barčin, M. Mujkoš, M. Jurík,
J. Frívalský.
Tréner: Rudolf Habrman
Rozhodca : Skonc
O výborný komentár, tak ako tradične, sa
postaral hlásateľ pán Viliam Škríba.
Vladimír Jakubis
vedúci futbalových veteránov

padoslovenského kraja.
Mužstvo mužov postúpilo do majstrovstiev oblasti a vzápätí do
V. ligy.
Dnes naše mužstvá mužov a dorastu hrajú majstrovstvá oblasti a
mladší a starší žiaci II. triedu majstrovstiev okresu.
Oslavy osemdesiatin futbalu v obci vyvrcholia najstarším turnajom v Trenčianskom kraji, 44. ročníkom turnaja O pohár SNP, 26.
júla 2008 na štadióne OFK Baník. Súpermi našich futbalistov na
tomto turnaji budú futbalisti z Rastislavíc a z Novák
Týmto turnajom oslavy vyvrcholia, ale vedenie OFK Baník k tomuto jubileu pripravilo i ďalšie podujatia a turnaje. Tretieho júna
sa naši žiaci zúčastnili súťaže poriadanej Slovenskou televíziou a
redakciou GÓL, kde si svoje sily zmerali s rovesníkmi s Oščadnice.
Naši žiaci vyhrali 15:11 a postúpili do semiﬁnále, kde sa stretnú so žiakmi zo susednej obce Cígeľ. Zápolenie našich žiakov
si môžete pozrieť 14.9.2008 o 8,50 h. Ďalším podujatím, ktoré
sme pripravili v rámci osláv 80. výročia futbalu v našej obci, sú
turnaje žiakov a dorastencov. Turnaj mladších a starších žiakov
sa uskutoční 28.6.2008 od 10,00 h. Súpermi našich žiakov budú
žiacke mužstvá z Kamenca pod Vtáčnikom a Novák.
Turnaj dorastencov sa uskutoční 12.7.2008 od 13,00 h a súpermi
budú dorastenci z Rastislavíc a z Lutily (okres Žiar nad Hronom).
Vážení priatelia futbalu, vedenie OFK Baník, ako i všetci jeho
členovia a hráči veria, že svojou účasťou na týchto podujatiach
prispejete k dôstojným oslavám výročia nášho futbalu a prídete
povzbudiť našich futbalistov. Tešíme sa na vašu účasť!
Miloš Obert
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ÚSMEV LETA
Leto sa priblížilo a
prestrelo kvietkový
obrus na lúky.
Popritom sa pokrčilo veľa trávy.
Vzduch zbierame po kvapkách
do našich kufríkov,
aby sme v zime nezabudli
na teplé slovo človeka.
Obloha je veselá,
svieti na nej žltý gombík
a tak si jeden prišĳem
na čelo, aby som obveselila
okolie ponorené do starosti
mamonu...
Vlasta Ďurinová

Pozvánka
Obec Lehota pod Vtáčnikom, Komisia kultúry, školstva a vzdelávania pri
Obecnom zastupiteľstve v Lehote pod
Vtáčnikom Vás srdečne pozývajú na
oslavy 620. výročia prvej písomnej
zmienky o Veľkej Lehote. Oslavy sa
uskutočnia 5. júla 2008 na Námestí
SNP a budú súčasťou V. ročníka hodového jarmoku.
Hodový jarmok
začne o 13,00 hodine „Stretnutím
rodákov na Námestí SNP, nebudú
chýbať tradičné podujatia – Súťaž
vo varení „melencov“, výstava „Môj
najobľúbenejší hodový koláč – zákusok“. V kultúrnom programe sa predstaví Dychový orchester mladých,
spevácka skupina Bukovina, domáce
hudobné skupiny Senior Sedma a Dekolt a vystúpia aj spevácke talenty
z našej obce.
Oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o Veľkej Lehote začnú
o 16,00 hodine na Námestí SNP.
Po príhovore starostu obce bude
kultúrny program, v ktorom vystúpi
súbor AKORDEONIKA pri ZUŠ Bojnice
a umelecko-historická skupina BOJNÍK. O občerstvenie sa postarajú
podnikatelia z našej obce.
Večer bude patriť tradičnej hodovej
zábave, ktorá bude od 19,00 hodiny
v areáli Katolíckeho domu. Do tanca
a na počúvanie bude hrať hudobná
skupina Dekolt.

Pozvánka na oslavy 64. výročia SNP
„A nech už partizánske boje vedené Slovenskom boli premenlivé a jeho straty bolestné, výdobytky týchto bojov zostanú pre všetky generácie slovenského národa trvalé“.
Vladimír Clementis
z rozhlasového prejavu 23.10.1944

Obecné zastupiteľstvo v Lehote pod Vtáčnikom, starosta obce, obecný úrad, Obecný podnik
služieb Lehota pod Vtáčnikom s.r.o a spoluorganizátori : SMER- SD, MO HZDS – ĽS, ZO
KSS, ZO SNS, ZO SZPB, DHZ I a DHZ II Vás pozývajú na oslavy 64. výročia SNP.
Oslavy sa uskutočnia 23. augusta 2008 v prírodnom amﬁteátri na Sekaninách.
Program osláv :
14,00 h Stretnutie s predstaviteľmi parlamentných a vládnych orgánov a ďalších hostí
v priestoroch pre hostí v prírodnom amﬁteátri na Sekaninách.
15,30 h Kladenie venca k pomníku našich a sovietskych partizánov na Sekaninách

16,00 h Slávnostné otvorenie osláv a kultúrny program, v ktorom sa predstaví folklórny
súbor Lúčnica s ľudovou hudbou Zlaté husle
19,00 h Tanečná zábava spojená s diskotékou.
Vašou účasťou prispejete k dôstojnému priebehu tohto významného podujatia. Všetci ste čo
najsrdečnejšie vítaní.

Štvorka s úsmevom
Štvorka v žiackej knižke rozhodne nepatrí medzi
obľúbené známky. Radu školy v tomto roku
čakala IV. slávnostná akadémia pod tradičným
názvom... A som to ja, dieťa. Keďže dobré tradície
sa majú zachovávať, nechceli sme ani tento rok
zostať priaznivcom nič dlžní. Svedomitá príprava
zo strany detí i pedagógov sa začala už dávno pred stanoveným termínom akadémie. Tomu, kto piatkovú
akadémiu nevidel, sa možno budú zdať tieto riadky iba fádnou frázou, alebo dokonca chválenkárstvom. Pre
súdneho človeka, ktorý videl, sa budú zdať ocenením práce iných. Verím, že v pestrej zmesi vystúpení si každý našiel niečo,
čo potešilo jeho srdce. Deti boli úžasné a ich výkony strhujúce.
Záverečná pieseň Úsmev nebola vybratá náhodou. Pre každého
rodiča je najkrajšou odmenou šťastný úsmev jeho detí. Aj keď
v hľadisku bolo vidieť rodičov i starých rodičov utierajúcich si
slzy, boli to slzy radosti a hrdosti na svoje deti a vnúčatá. Touto
formou sa chcem poďakovať vedeniu obce i školy za morálnu a ﬁnančnú podporu. Za prípravu programu
chcem poďakovať pani učiteľkám Erike Cipovovej, Alenke Cipovovej, Ďurejovej, Ďurišovej, Gregorovej,
Kmeťovej, Haľamovej, Gašparovičovej, Paulíkovej, Václavíkovej a pani trénerke Júlii Ružinskej,
pánom učiteľom Klátikovi a Mackovi. Za hudobnú techniku p. Viliamovi Pastierikovi , za prípravu prezentácie Lukášovi Turčanovi, členom Rady
školy za všetku aktivitu spájajúcu sa s prípravou
akadémie, rodičom, ktorí prispeli čiastkou 3 200,Sk a podnikateľom, ktorí prispeli sumou 8 000,- Sk. Tieto peniaze budú využité pre deti školy. Na záver
mi však nedá nedodať. Je veľmi jednoduché kritizovať a znevažovať urážlivými výrokmi prácu tých, ktorí
neurobili len to, čo musia, ale aj oveľa viac. Jedna múdra kniha hovorí? „ Najprv vyber brvno zo svojho oka
a až potom smietku z oka svojho brata.“
Mgr. Darina Oršulová, predsedníčka Rady školy
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vitaj nám v živote, dieťatko krásne
a snívaj v perinke svoj nežný sen.
Nech hviezda života žiari ti jasne
a radosť naplní každý tvoj deň.
Vítame medzi nami :
Manželom Zuzane a Mariánovi Číkovcom sa narodila
dcéra Veronika
Žanete Plicovej a Romanovi Dudášovi sa narodila
dcéra Melánia
Manželom Michaele a Petrovi Buchovcom sa
narodila dcéra Nikola
Manželom Ľubomíre a Martinovi Šestákovcom sa
narodil syn Jakub
Manželom Andrei a Danielovi Ďurejovcom sa narodil
syn Andrej
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa šťastných rokov
vinšujeme všetkým jubilantom.

85 rokov oslávila : Emília Hudecová
80 rokov oslávila : Anna Švorcová
75 rokov oslávili : Mária Chudá, Pavla Vidová
70 rokov oslávili : Ivan Altoff, Jozef Hlavienka,
Helena Ďurejová, Oľga Smatanová, Helena
Gašparovičová, Judita Hrivnáková, Lýdia Cipová
65 rokov oslávili : Pavol Švarc, Helena Zaťková,
Valentín Šesták, Ernest Berky, Jozef Vendrický,
Terézia Hamáčková, Zuzana Ďurejová,
60 rokov oslávili : Marta Grófová, Anna Gajdošová,
Anton Račák, Miluša Zaťková, Emília Korenčáková,
Filoména Matejovičová, Oľga Cipovová
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Smrť to je pokoj...
Múdrosť prírody, jej zákon nemenný. Posledná slza,
posledný stisk mocnej ruky muža, posledný vzdych,
odkvitnutá ruža. Zaviate s
•topy do neznámej diaľky.
Smrť to je pokoj ...
Rolúčili sme sa : Anna Juríková /67 r./, Štefan Tonhajzer /88 r./, Ján Cipov /70 r./, Rudolf Ďurina /63 r./
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
spracované : 3.júna 2008 , Helena Kurnasová

U Z N E S E N I E č. 15/5/2008

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom, konaného
29. mája 2008 v zasadačke požiarnej zbrojnice
Obecné zastupiteľstvo v Lehote pod Vtáčnikom :
A. Schvaľuje :
1. Návrhovú komisiu v zložení : Milan Turčan, Jozef
Barčin, Mgr. Mária Kmeťová
2. Overovatelia zápisnice : Ing. Ján Daňo, Mgr. Gabriela
Klátiková
3. Dôvodovú správu a plnenie rozpočtu obce za 1-3/2008.
4. Úpravu rozpočtu obce k 31.3.2008.
5. Pridelenie 2. izbového bytu v 11 bj. – Bytový dom
Lehota pod Vtáčnikom sekcia „ SO 03 B- 2. OP “
p. Máriovi Martišovi a manželke Silvii, Francisciho
717/6 Prievidza.
6. Pridelenie 3 – izbového bytu v 35 bj. – Bytový
dom Lehota pod Vtáčnikom sekcia „ C “- 3. OP p.
Vladimírovi Šestákovi, Podhradská 130/118 Lehota
pod Vtáčnikom.
7. Odmenu starostovi obce za obdobie 12/2007-5/2008
vo výške 50 % zo základného platu.
8. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1
ROP na realizáciu projektu „
Rekonštrukcia základnej školy “, ktorý je realizovaný
pre Základnú školu Lehota pod Vtáčnikom, Školská
766/2 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a ktorý je
v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce.
b) Zabezpečenie realizácie projektu vo výške 5 %
z celkových oprávnených
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 1 638 085,24,- Sk.
9. Pridelenie 2 izbového bytu p. Erikovi Hvojníkovi,
Suchý potok 566/20 a sl. Martine Bobokovej Jesen
ského 832/14 Lehota pod Vtáčnikom v 25 bj.-Bytový
dom v sekcii SO 02A – 2. OP
B. Berie na vedomie :
1.

Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia
zastupiteľstva konaného 3. apríla 2008.
2. Informáciu o splácaní úveru schváleného v roku 2006
– 2007, ako aj práce na malých investíciách v prvom
polroku 2008 z rozpočtu obce.
3. Informáciu o projektovej dokumentácií k rekonštrukcii
kultúrno – spoločenského strediska s tým, že obecné
zastupiteľstvo doporučuje pokračovať k vypracovaniu
architektonickej štúdie „ variant II. “
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k plneniu rozpočtu obce
za 1-3/2008.
5. Stanovisko ﬁnančnej komisie k plneniu rozpočtu obce
za 1-3/2008.
6. Postup prác na ukončení 11 bj. – nájomné byty
a pripravenosť k zahájeniu výstavby ďalších nájom
ných bytov.
7. Informáciu o príprave osláv 620. výročia prvej písomnej zmienky o Veľkej Lehote.

8. List ILCO Club – Prievidza zo dňa 14.4.2008.
9. Výpoveď nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou
Lehota pod Vtáčnikom a p. Michalom Kmeťom a p.
Katarínou Orolínovou, Námestie SNP 46/48 Lehota
pod Vtáčnikom na nájomný byt v 35 bj. – sekcia
„C“ – 3 OP s tým, že tento nájomný vzťah sa ukončí
dohodou k 31.5.2008.
10. Predloženie žiadosti o úver na MŽP SR – Environ
mentálny fond na nákup nového auta na vývoz
a zber separovaných zložiek odpadu.
11. List p. Michala Benisku, predsedu redakčnej rady
obecných novín Vtáčnik zo dňa 19.5.2008.
12. Cenovú ponuka ﬁrmy STRABAG s.r.o., oblasť
SEVER – Žilina, PJ Prievidza na opravu MK Ulica
Záhradná, Lehota pod Vtáčnikom.
C. Súhlasí :
1. S odpredajom pozemku parcelné číslo 2103/2 vo
výmere 345 m 2 z vlastníctva obce p. Simone
Gažúrovej, Nám. SNP 45/40 Lehota pod Vtáčnikom.
2. S poskytnutím sponzorského daru vo výške 2 000,- Sk
pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO 31
Prievidza.
3. S odpredajom pozemku p.č.1946/187 vo výmere 150
m 2 z vlastníctva obce p. Ing. Darine Šnircovej,
Konečná 1091/46 Lehota pod Vtáčnikom.
4. S opravou miestnej komunikácie ulice Záhradnej
v objeme 813 743,- Sk, s tým, že úhrada za vykonané
práce bude realizovaná formou splátkového kalendára
do 30.6.2009. V roku 2008 bude uhradených cca 50 %
nákladov tj. 406 000,- Sk
5. Záložné právo na zabezpečenie úveru na nákup
nového motorového vozidla pre zber a vývoz separova
ného odpadu bude na základe znaleckého posudku
č. 18/2008 formou budovy Centrálnej kotolne súpisné
číslo 564.
6. S poskytnutím ﬁnančného príspevku vo výške10 000,Sk pre Ľubomíra Hamáčka, Kpt. Nálepku č. 618/18,
Lehota pod Vtáčnikom na zakúpenie špeciálneho
polohovateľného vozíka.
D.Určuje :
1. Cenu 200,- Sk/m 2 za odpredaný pozemok parcelné
číslo 2103/2 vo výmere 345 m2 pre Simonu Gažúrová,
Nám. SNP 45/40 Lehota pod Vtáčnikom.
2. Cenu 100,- Sk/m 2 za odpredaný pozemok parcelné
číslo 1946/187 vo výmere 150 m 2 pre Ing. Darinu
Šnircovú, Konečná 1091/46, Lehota pod Vtáčnikom.
E.Ruší :
1. Uznesenie č. 13/2/2008 dňa 28.2.2008 bod A ost. 4ísm.
c – pridelenie 1 izbového bytu v sekcií SOO 3 B – 2
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Z kalendára kultúrno-spoločenských
a športových podujatí
Júl
V. ročník Hodového jarmoku ľudovo – umeleckých
výrobkov
Karneval rozprávkových postavičiek
Čistenie studničiek – výlet
620. výročie prvej písomnej zmienky o Veľkej Lehote
Tenisový turnaj O majstra obce - X. ročník
Futbalový turnaj O pohár starostu obce - 44. ročník
August
Oslavy SNP
Hádzanársky turnaj veteránov O putovný pohár starostu obce - XI. ročník
Vychádzky do prírody. Poznávanie liečivých rastlín, húb
a ich zber.
Družobná návšteva Bludova.

Poďakovanie
Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa dňa 2.6.2008
vo Veľkých Uherciach prišli
navždy rozlúčiť s našou milovanou manželkou, matkou,
starou matkou a sestrou Oľgou
Čangelovou, rod. Beniskovou.
Vaša osobná účasť, prejavy sústrasti a kvetinové
dary venované zosnulej nám pomohli zmierniť
náš veľký žiaľ nad jej stratou.
Manžel, deti a smútiaca rodina

Oznamy redakčnej rady
Členovia redakčnej rady obecných
novín Vtáčnik hľadajú do svojich radov
záujemcov o prácu v redakčnej rade.
Všetci, ktorí by ste sa chceli podieľať
na tvorbe obecných novín Vtáčnik,
môžete sa informovať na tel.číslach
046/5468 023, 5469 173. Vítaná je
ﬂexibilita, práca s počítačom.
Zároveň redakčná rada oznamuje, že
pokiaľ do niektorej domácnosti nie sú
doručené obecné noviny, môžete si ich
vyzdvihnúť na sekretariáte obecného
úradu.
OP p. Márií Krupovej, Kukučinova 810/31 Lehota pod
Vtáčnikom.
2. Uznesenie č. 13/2/2008 zo dňa 28.2.2008 bod A ods.7.
3. Uznesenie č. 12/1/2008 zo dňa 24.1.2008 bod A ods.5
pís.e – pridelenie 2 izbového bytu v sekcii SOO 3B – 2.
OP.
F. Ukladá :
Obecnému úradu v Lehote pod Vtáčnikom :
1. Vypracovať kúpnu zmluvu medzi obcou Lehota pod
Vtáčnikom a p. Simonou Gažúrovou, Nám. SNP 45/40
Lehota pod Vtáčnikom.
2. Vypracovať kúpnu zmluvu medzi obcou Lehota pod
Vtáčnikom a p. Ing. Darinou Šnircovou, Konečná
1091/46 Lehota pod Vtáčnikom.
3. Vypracovať nájomnú zmluvu na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 15/5/2008 bod 5,6,9.
Katarína Cipovová

Vtáčnik
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Zlá voľba

ŠTVRTÁCI

Súmrak pomaly padal na krajinu. Tiene sa
predlžovali a vytvárali dojem, že okolo krúžia
strašidlá.
Aj Vladovi sa zdalo, že do jeho hlavy sa tlačia bytosti, ktoré nikdy nevidel. Chvíľami cítil, že mu je
zima, potom zase teplo. Pomaly upadol do ťažkého
spánku. Práve ten mu v poslednom období prinášal
úľavu. V ňom sa zbavoval svojich strašidiel a preludov. Vracal sa k dobe PRED TÝM ako S TÝM
začal. DROGY. Vtedy ani netušil, čo mu v živote
spôsobia. Bol spokojný, šťastný a veselý chalan.
BOL. Pokým sa nespoznal s Lacom. Laco bol
fantastický. Mal štýlové oblečenie, moderný účes
a bol sebavedomý. Až tak, že vedel manipulovať
s ľuďmi. Vlado sa pomaly začal vzďaľovať od
svojich blízkych, od svojich priateľov, od svojich
zvykov. Prestával byť príjemný a milý, začínal
byť cool – ako Laco. Kde zrazu nabral to sebavedomie? Na „priateľovu“ radu si ho dvíhal drogou.
Spočiatku len malou dávkou, takže nič nezbadal.
Stíhal školu, povinnosti. Ale časom si telo pýtalo
viac a viac. Už nebolo cesty späť. Keď nebola
dávka, boli preludy, strach a hrôza. Ale Laco bol
vždy včas pri ňom, aby mu – ako „dobrý kamarát“
pomohol. ...a bolo opäť fajn.
Až raz TO prešvihol. Keď Vlado ležal v kŕčoch na
zemi a srdce mu bolestne rozpínala priveľká dávka
drogy - „kamaráta“ zrazu nebolo. Ušiel. V nešťastí
mal Vlado veľké šťastie. Všimli si ho okoloidúci
ľudia, ktorí sa mu snažili pomôcť a zavolali
záchranku. Aj lekári boli tentoraz úspešní, dokázali Vlada vrátiť späť. Pamätá sa, ako sa prebral
a pri sebe našiel sedieť svojich najbližších. Nikdy
nezabudne na bolesť, strach a trápenie v maminých
očiach. Nikdy nezabudne na jej slová : „Neboj sa!
My ti pomôžeme! Neopustíme ťa!“
Pomaly je už rok od najhroznejšej Vladovej noci
v jeho krátkom živote, keď sa ocitol iba kúsok od
povestného bieleho svetla na konci tunela – od smrti. Inte zívne sa lieči – vydal sa na ťažkú cestu.
Chce, aby jeho život bol opäť iný, aby sa vrátil do
starých koľají PRED TÝM. Už vie, že droga bola
zlá voľba.
Mária Gašparovičová, 8. ročník

Štvrtáci nie sú ťarbáci,
keď písomky napíšu,
jednotky si zapíšu.
Niekedy je tu veľa revu,
inokedy zas pekného spevu.
Radujeme, šantíme,
na prázdniny sa tešíme.

Som usmievavá a milá.
Som zvedavá na lásku.
Počujem ako znie mladosti sila.
Vidím ako sa mením na krásku.
Chcem, aby som naplno žila.
Som usmievavá a milá.

Predstieram herecké vlohy.
Cítim nehu hviezdnej oblohy.
Dotýkam sa dosiek, čo znamenajú svet.
Obávam sa, že miesta tam pre mňa niet.
R.Belaňová 4.A
Plačem, pretože som o tom snila.
Som usmievavá a milá.

Žiaci 4.A triedy

JA SOM
Som usilovná a milá.
Som zvedavá ako blcha malá.
Počujem zvuk rádia.
Vidím obraz anjela.
Chcem žiť svoj sen.
Som mladá a viem, čo viem.

Chápem zdravie na poprednom zo všetkých miest.
Tvrdím, že i lásku do života treba vniesť.
Snívam o nehe, spokojnosti a radosti.
Skúšam zvládať všetky nástrahy budúcnosti.
Barbora Harmanovská 9.A

Predstieram, že spím.
Cítim, že vidím.
S. Adámik 4.A
Dotýkam sa vesmíru.
obávam sa víru.
Plačem, pretože raz možno padnem.
Som mladá a viem, čo viem.
Chápem chémiu.
Tvrdím, že mám mániu.
Snívam o budúcom živote.
Skúšam, ako mi to pôjde v robote.

M.Sáričková 4.A

Eva Cipovová, 9.B
M.Gašparovič 4.A

Z každého rožka troška
K.Gašparovičová 4.A

Pranostika na júl – august
Čo júl a august nedovarí, to september neusmaží.
Aký je v auguste posledný deň, taká má byť vraj celá jeseň.

Viete, že...

Myšlienky slávnych

… členovia občianskeho združenia Eko – OKO zorganizovali v rámci akcie POZNAJ SVOJ CHOTÁR A OKOLIE ďalšiu vychádzku do prírody. Tentokrát boli našimi
sprievodcami Michal Beniska a Ján Junás st., ktorí nás
oboznámili s pôvodnými názvami chotára dolnej časti obce.
… za spolupráce a súhlasu UPS Malá Lehota v lokalite Brezinky vysadili takmer 100 kusov sadeníc rôznych drevín, ktoré budú tvoriť základ
budúceho vetrolamového pásu.
… 17. mája 2008 zorganizovali spolu s obcou, Olympijským klubom
Prievidza, DHZ II a DV COOP Jednota Prievidza 2. ročník Dúbravského
okruhu. Hlavným športovým hosťom podujatia bol majster Slovenska na
dlhé trate vo vekovej kategórii nad 40 rokov, pán Ondrej Hanzlík.
Súťažilo sa v behu, jazde na kolieskových korčuliach a v jazde na bicykli.
Prvenstvo obsadili :
KOLIESKOVÉ KORČULE

BICYKEL

Lenka Daňová
do 6 rokov
Mário Jakab
6 až 10 rokov
Ján Hagara
veterán
(3,05 min. zákl. rekord)

Alex Kováč
Martin Znamenák
Dominik Belaň
Kristián Kováč
František Mujkoš,
Jozef Fábry,
Anton Mujkoš

BEH
Jakub Vida
Mirka Belaňová

JA SOM

do 6 rokov
6 až 10 rokov

Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak je ti nepriateľom, buď
k nemu spravodlivý.
Konfucius
Veľký duch je povznesený nad urážku, nespravodlivosť, bolesť, posmech.
Bol by nezraniteľný, keby netrpel súcitom.
La Bruyere

Ľudové príslovia

Bližšia košeľa,ako kabát. Kto mne dáva, učí ma dávať.
Zasmejme sa
Ponosovala sa jedna gazdina druhej. – Ja mám veľmi hlúpe sliepky! –Predstavte si, že najmenej nesú práve v čase, keď sú vajcia najdrahšie.
Dcéra sa pýta matky. – Pohádala som sa s milým. Čo myslíš,
kto má ustúpiť ? Pred svadbou rozhodne ty!
Spracoval, M.Beniska
Poučná bájka z Ezopovej kuchyne

do 6 rokov
6 až 10 rokov
nad 10 rokov
veteráni

Anton Mujkoš

Starogrécky bájkar Ezop stretol raz pútnika, ktorý sa ho
spýtal : - za aký čas sa dostenem do Elusisi ? Ezop odvetil
: - choď ďalej ! – To viem, že musím ísť ďalej, keď sa ta
chcem dostať.Ale ako dlho bude trvať cesta ? Choď ďalej
! – Si smiešny ! Povedal pútnik nahnevane a pokračoval
v ceste. Vtedy za nim Ezop zakričal : - O tri hodiny budeš
v Elusise. Pútnik sa otočil : - Prečo si taký bláznivý, že
mi to vravíš až teraz ? A Ezop odpovedal. – Najprv som
musel
vidieť,
ako
rýchlo
kráčaš!
Kresba a text Milan Kurnas
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Takto si tu žijeme
Čo
je
to
staroba?
Pokročilý
vek, šediny, boľavé kĺby. To sú
skutočnosti, ktorým sa ale nikto
neubráni. Zákon prírody je neúprosný. Všetci sme raz boli mladí a postupne, ako nám rôčky pribúdali,
dostali sme sa až do dôchodkového
veku.

Vtáčnik
nielen plavci, ale i neplavci. A veru
sú aj také „šikovnice“, ktoré sa aj
v tomto pokročilom veku naučili
plávať.
Zdraviu prospieva nielen pohyb vo
vode, ale aj dobrá nálada a humor,
ktorý sa nesie celým bazénom.
Preto, milí dôchodcovia, príďte
relaxovať do bazéna, každý štvrtok
v čase od 13,00 hodiny.
Touto cestou chcem poďakovať
vedeniu základnej školy v našej
obci za ich ústretovosť a spoluprácu
s klubmi dôchodcov v hornej i dolnej časti obce.
Gabriela Jelušová

Pomáhame
postihnutým
Mnohokrát s nostalgiou spomíname
na mladosť. Čas ale späť nevrátiš!
Snažme sa preto odolávať trúchlivým
myšlienkam a tešme sa z každého
pekného dňa, keď stretneme milých
ľudí. Venujme sa aktivitám, ktoré
nás potešia a zároveň sú prospešné
nášmu zdraviu.
Myslím si, že dôchodcovia v našej
obci napĺňajú túto myšlienku. Do
ich činnosti pribudla nová aktivita
a tou je plávanie. Jedenkrát v týždni
chodia do školského bazéna, ktorý
je na jednu hodinu vyhradený len
pre nich. Tu nasávajú novú energiu

Dňa 1.6. 2008 sa v našej obci na Sekaninách uskutočnilo stretnutie telesne
postihnutých detí z občianskeho
združenia Maruška a
telesne
postihnutých detí z našej obce. Toto
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podujatie
pripravili
členky
MO
Únie žien v
spolupráci
so
stranou
SMER- sociálna demokracia. Myslím si, že táto akcia, ktorá sa
uskutočnila pri príležitosti MDD, bola
veľkým prínosom a krokom k dobrej
spolupráci detí a rodičov z Prievidze
s našimi telesne postihnutými deťmi
a ich rodičmi.
Keď sme pripravovali toto stretnutie, oslovili sme ľudí so žiadosťou
o pomoc pri prípravách a bola som
veľmi milo prekvapená, ako nám
vyšli v ústrety. Som hrdá, že sú u
nás ľudia, ktorí neváhali a podali
nám pomocnú ruku. Či už pomohli
ﬁnančne alebo materiálne, dokázali, že majú veľké srdce. Všetkým
srdečná vďaka.
Myslím si, že najväčšou odmenou
pre všetkých bolo vidieť šťastný úsmev týchto krásnych detí a spokojný
pohľad ich rodičov.
Verím,
že
takéto
niečo
sa
neuskutočnilo poslednýkrát, pretože
našim deťom chceme dať všetko
šťastie, pozornosť a lásku. No sú
medzi nami aj také deti, ktoré toto
všetko potrebujú dvojnásobne.
Beáta Obertová,
predsedníčka MO Únie žien Slovenska

Vtáčnik
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Vyhodnotenie práce

Vážení spoluobčania

Dňa 23.mája 2008
sa
uskutočnilo
v priestoroch
hasičskej
zbrojnice vyhodnotenie
trinásteho ročníka
celoobecnej
angažovanosti
spoluobčanov k súťaži vyhlásenej starostom obce
o najkrajšie verejné priestranstvo, ulicu, okolie bytoviek, rodinných domov, záhrad a tretieho ročníka
súťaže o najkrajšiu skalku v našej obci. Vyhodnotenie zahájil pán starosta obce a poslanci obecného
zastupiteľstva. Pán starosta v krátkom príhovore
ocenil zásluhy občanov na tomto celoobecnom
dianí, kedy bolo vyhodnotených vyše 150 skaliek,
čo je oproti 10 skalkám spred 13 rokov, príjemný
rozdiel. Dozvedeli sme sa, že v roku 2007 bolo
preinvestovaných na skrášlenie obce 160 000,-Sk,
že do budúcna obec pripravuje rekonštrukciu verejného osvetlenia, generálnu opravu základnej školy,
výstavbu ďalších nájomných bytov, rekonštrukciu
námestia a hasičskej zbrojnice.
Pri príjemnom posedení a pohostení sme
konštatovali, že napriek vyskytujúcim sa prejavom
vandalizmu sme sa stali obcou zelene. Každý
účastník posedenia bol odmenený nielen príjemnou
atmosférou, ale aj pekným rododendrónom.

OPS Lehota pod Vtáčnikom s.r.o. je organizáciou, ktorá sa okrem iného zaoberá aj zberom a separovaním odpadov. Skvalitnenie zberu, rozšírenie separovaných komodít a zavedenie systému zberu a separácie je jednou
z našich úloh. Chceme, aby prostredníctvom našej spoločnosti patrila obec Lehota pod Vtáčnikom aj v tomto
smere medzi najlepšie.
Chceme vás informovať o možnosti uskladnenia a likvidácie odpadu, prostredníctvom našej spoločnosti. Viete,
že v našom areáli je možnosť odovzdať PET fľaše, sklo, papier, akumulátory, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad a elektrospotrebiče. Začiatkom mája sa našej spoločnosti podarilo uzavrieť zmluvu s
odberateľom ojazdených pneumatík a od polovice mája môžete tieto odovzdať do areálu Obecného podniku.
Samozrejme, že je potrebné splniť kritéria na odovzdanie pneumatík. Pneumatiky nesmú mať väčší priemer ako
1400 mm a hrúbku viac ako 400 mm. Musia byť bez hrubého znečistenia (blato, kamene, betón a pod.) a musia
byť bez diskov. Duše a ďalšie komponenty z pneumatík sa odovzdávajú samostatne.
Ďalším ústretovým krokom pre občanov je zber starých drevených okien. Nie je to novinka, ale je potrebné sa i k
tomuto vyjadriť. Vedenie spoločnosti a vedenie obce sa rozhodlo vyjsť v ústrety spoluobčanom, ktorí menia staré
okná za nové. Je pravda, že spoločnosti, ktoré vám vymieňajú okná, sú povinné vaše staré okná vziať. No vieme,
aká je situácia. V snahe ušetriť ﬁnančné prostriedky si mnohí staré okná demontujete sami. A vzniká problém, kam
staré uskladniť. V prípade, že si tieto staré okná demontujete sami, spoločnosť, ktorá vám dovezie nové okná, nie
je povinná staré vziať. Takúto službu robia len niektoré renomované spoločnosti. V našej obci sme tento problém
vyriešili. Staré okná môžete doviesť do areálu podniku a naši zamestnanci vás usmernia, kam uskladniť sklo a
drevo. Okná, ktoré doveziete, ste povinní sami rozbiť. Nežiadajte to od zamestnancov podniku.
Všetok odpad, ktorý doveziete a je v zozname separovaných komodít, vám odoberieme bezplatne.
Neodoberáme odpad z motorových vozidiel, ako sú sedačky, autočalúnenie, autosklá, plasty z áut všetkého
druhu.
Odpad môžete doviesť v nasledovných hodinách: Pondelok – piatok od 7,00 do 17,00 h a v sobotu od 7,00 – do
12,00 h. V nedeľu a mimo stanovených hodín odpad nezberáme.
Vedenie OPS s.r.o. verí, že tieto opatrenia budete rešpektovať a naše služby, ktoré vám vieme poskytnúť, budete
využívať.
Našim záujmom je, aby ste boli spokojní s našimi službami. No zároveň vás žiadame o dodržanie času, v ktorom
môžete odpad voziť, ako i o rešpektovanie pokynov našich zamestnancov. Odpadové hospodárstvo je jedným z
najmladších odvetví hospodárstva, no tiež má svoje pravidlá a tie treba, aby sme dodržiavali my, ale i vy.

Bc. Katarína Priehodová
Komisia životného prostredia

Miloš Obert
výkonný riaditeľ OPS s.r.o.

Predstavujeme Vám...
Pripomenuli sme si 120-ročnú históriu hasičstva
Organizovaný
boj
proti
požiarom
je
súčasťou dejín všetkých
kultúrnych
národov,
Slovákov nevynímajúc.
História
požiarnej
ochrany je ako obraz jej
života a práce.
Dnešná, ani budúca
práca
dobrovoľných
hasičov a dobrovoľných
hasičských zborov nie je mysliteľná bez tradícií, ktoré vznikali už pri ich
zrode. Celou históriou dobrovoľného hasičstva sa ťahá jediná niť – pomoc
širokej verejnosti, blížnemu, najmä v nešťastí, núdzi, ohrození životov, zdravia a majetku, jednoducho, byť každému na pomoci. A takúto tradíciu založili
v roku 1888 aj predchodcovia Dobrovoľného hasičského zboru I. v našej
obci, vo vtedajšej Veľkej Lehote.
120.výročie prvej písomnej zmienky o Dobrovoľnom hasičskom zbore vo
Veľkej Lehote si hasiči pripomenuli viacerými podujatiami.
2.mája pozvali do priestorov hasičskej zbrojnice deti z prvej a druhej MŠ,
žiakov ZŠ, ale i dospelých, aby sa so všetkými podelili o úspechy, ktoré dosiahli v 120-ročnej histórii.
V ten istý deň na slávnostnej svätej omši v chráme svätého Cyrila a Metoda
posvätil dôstojný pán farár
Mgr.Ľubomír Solík novú
sochu svätého Floriána
a zástavu DPO.
3.mája
v dopoludňajších
hodinách členovia zboru
položením vencov a kahancov ku krížom na starom
i novom cintoríne si uctili
pamiatku zosnulých predchodcov zboru.

O 14.oo hodine za účinkovania dychového orchestra mladých, členov zboru,
hostí z Bludova a hasičskej techniky sa
uskutočnil sprievod po obci s pietnymi zastaveniami : pri kríži pri chráme sv.Cyrila
a Metoda – pri pomníku padlých v I.svetovej vojne – pri pamätníku na Námestí
SNP.
Po skončení sprievodu sme na budove
hasičskej zbrojnice odhalili pamätnú
tabuľu.
O 17.oo hodine sa za účasti viceprezidenta
DPO SR pána Tibora Vánika a ďalších vzácnych hostí konalo slávnostné
valné zhromaždenie s programom : otvorenie – príhovor predsedu zboru
– oceňovanie – príhovory hostí – posedenie s večerou.
V rámci osláv 120.výročia zboru sme sa 10.mája podujali zorganizovať okresné kolo súťaže mladých hasičov v hre Plameň (súťažilo sa v disciplínach –
štafeta na 400 m s prekážkami a medzinárodná štafeta CTIF), ako i pohárovú
súťaž mladých hasičov vo vodnom útoku.
V hre Plameň súťažilo 14 družstiev mladých hasičov, v pohárovej súťaži 13.
Náš jubilujúci zbor reprezentovali tri družstvá : družstvo dievčat, mladších
chlapcov a starších chlapcov. Na súťaž sa všetci pripravovali naozaj veľmi
zodpovedne, čo sa prejavilo aj v celkovom umiestnení :
2.miesto v okresnej súťaži hry Plameň – starší chlapci
1.miesto v pohárovej súťaži mladých hasičov vo vodnom útoku, kategória
chlapci (starší)
2.miesto v tej istej súťaži, kategória chlapci (mladší)
2.miesto, opäť tá istá súťaž, kategória dievčatá.
Slnkom prehriati, unavení, avšak šťastní z dobrého umiestnenia našich
mladých hasičov, sme sa po súťaži ponáhľali domov, aby sme sa o 19.oo
hodine už vyparádení a dobre naladení zúčastnili spoločenského posedenia
- hrala hudobná skupina Dekolt - a zavŕšili tak jednu časť osláv 120.výročia
prvej písomnej zmienky o Dobrovoľnom hasičskom zbore vo Veľkej Lehote,
v súčasnosti DHZ I. Lehota pod Vtáčnikom.
Genovéva Šimková, tajomníčka zboru
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Dnes p. Mgr. Máriu
Kmeťovú, poslankyňu OcZ,
predsedníčku Komisie starostlivosti o občanov, členku
Rady pri materskej škole I.
1)Dňa 2.decembra 2006
ste dostali dôveru od
spoluobčanov a boli zvolená
za poslankyňu OcZ. Čo Vás
viedlo k tomu, že ste kandidovali do tejto funkcie?
V nadväznosti na schválený návrh kandidátov za
poslancov SNS do volieb orgánov samosprávy
v roku 2006 som súhlasila s podaním prihlášky za
poslankyňu OcZ za SNS. Mojím záujmom bolo stať
sa súčasťou tímu, ktorý má záujem riešiť problémy
občanov, využívať ich názory, pripomienky.
2)Od volieb a Vašej práce v OcZ ubehlo už
niekoľko mesiacov. Ako hodnotíte toto obdobie?
Je toto volebné obdobie iné, v spôsobe práce,
v prístupe a v komunikácii z „vyšších miest“ , ale
aj v prístupe občanov, oproti volebnému obdobiu
spred niekoľkých rokov?
Som poslankyňou 1.volebné obdobie. Predchádzajúce volebné obdobia môžem hodnotiť len z pohľadu
občana. Som rada, že bývam v obci, ktorú nám závidia viacerí občania žijúci na území SR. K najväčším
úspechom v predchádzajúcich volebných obdobiach
zaraďujem práve dosiahnutú úroveň vzťahov s vládou SR a prezidentskou kanceláriou. My sa snažíme
pokračovať v tejto práci, čo potvrdzuje i skutočnosť,
že v nedávnom období našu obec navštívila ministerka PSVaR SR a generálny riaditeľ Sociálnej
poisťovne, ústredie Bratislava. Podporujem aktivity,
systematicky budované kontakty, osobné rokovania
na najvyššej úrovni organizované obcou, na čele

s úspešným starostom.
Myslím si, že občania mi dôverujú, obracajú sa na
mňa so svojimi požiadavkami, názormi, pripomienkami. Nevadí mi, keď ma zastavia na ulici, prípr. v
neodkladných, naliehavých veciach ma navštívia
aj doma. Záujem občanov o riešenie nielen svojich
vecí, ale aj vecí verejných, napríklad, ak občanovi
nie sú ľahostajné maloleté detí, ktoré trpia, o ktoré sa
riadne rodičia nestarajú, alebo starí rodičia, o ktorých
nie je riadne postarané, si veľmi vážim.

mu personálu za pomoc pri starostlivosti o našich
najmenších občanov, ale i za to, že z nich pripravujú
malých recitátorov, spevákov, hercov, ktorí predvádzajú svoje výkony a umenie pri rôznych kultúrnych
akciách v obci, čím robia radosť nám všetkým.

4)V roku 2007 sa 11. a 12. apríla konala zaujímavá
akcia – konzultačné fórum pre dôchodcov, kde
odznelo mnoho aktuálnych otázok. Neuvažujete
nad podobnou aktivitou zameranou tentokrát
aj na ďalšiu skupinu spoluobčanov? Napr. na
3)Ste predsedníčkou Komisie starostlivosti mamičky na materskej dovolenke, absolventov
o občana a členkou Rady pri Materskej škole I. škôl, alebo nezamestnaných, ktorých v našej obci
Predstavíte nám stručne tieto organizácie?
evidujeme k 30.4.2008 93, z toho je 41 žien( podľa
štatistiky UPSVaR).
Komisia starostlivosti o občanov je 9-členná. Na
jej činnosti sa podieľajú všetci členovia komisie. Vami prezentovaná akcia, konzultačné fórum pre
Komisia preferuje koncepciu poskytovania odbornej dôchodcov nie je jedinou akciou, ktorú komisia
a praktickej strostlivosti o občana, s cieľom zvýšenie pripravila a zrealizovala. Boli i ďalšie: prednáška
štandardov kvality života občana žijúceho na území spojená s praktickými ukážkami „ako zvládnuť prvé
obce. V rámci svojich možností zbiera informácie kontakty v predškolskom zariadení“ pod vedením
v oblasti hmotnej a sociálnej núdze občanov. Na psychologičky, kde cieľovou skupinou boli matky
ich základe vykonáva terénnu sociálnu prácu v pr- s deťmi. Prednáška spojená s riešením hmotnej núdze
irodzenom rodinnom prostredí. Ak ide o rizikovú občanov, kde cieľovou skupinou boli jednotlivci nad
skupinu občana, vybavuje rôzne dávky, príspevky, 25 rokov, rodiny s deťmi do 25 rokov, manželia.
kompenzačné prostriedky, dávky sociálneho pois- Pomoc pri zabezpečení iných akcií, ako je: Alkotenia, zamestnanie a iné nárokové dávky, na ktoré hol a dieťa, Drogovo závislí, Boj s prostitúciou, Čo
občan spĺňa podmienky. Za dôležité považuje s voľným časom. Do budúcna vo vzťahu k občanom
informovanosť občana o neustálych zmenách členovia komisie plánujú rozvinúť i ďalšie moderné
zákonov a preto organizuje vzdelávanie v rôznych formy starostlivosti o občana.
inštitúciách v obci. Pripravuje stanoviská, návrhy,
pripomienky pre výkon samosprávy a zákonných 5)Vaše aktivity sú pomerne rozsiahle a pri
úloh, všeobecne záväzné nariadenia vo veci kom- náročnej práci s ľuďmi, kedy pracujete v oblasti
petencie obce na úseku sociálnej pomoci, sociálno- sociálnej práce, pôsobenia v OZ , zostáva Vám čas
právnej ochrany, opatrovateľskej služby, zriadenia aj na osobné záujmy a relax? Čomu sa venujete
zariadení sociálnych služieb, zamestnanosti, určenia vo voľných chvíľach?
jednorazových príspevkov a iné. Na pozvanie
riaditeľky MŠ I. sa zúčastňujem pracovných stret- Voľný čas venujem starostlivosti o 83 ročnú matku,
nutí Rady MŠ I. Na základe požiadaviek členov rady rodine, čítaniu časopiseckej a odbornej literatúry,
prezentujem aktuálne okruhy problémov OcÚ, OcZ, prácam v záhrade, prechádzkam v prírode.
do kompetencie ktorých patrí ich riešenie. Touto cestou chcem vysloviť poďakovanie riaditeľke a celéZhovárala sa Bc. Katarína Priehodová
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Dnes je veľký sviatok detí hop sa sa...
Medzinárodný
deň
detí
patrí
medzi
najobľúbenejšie sviatky
v priebehu roka a preto bolo našou snahou
pripraviť pre deti zaujímavé stretnutia, kultúrno-spoločenské podujatia, športové aktivity a
pobyt v prírode. Usilujeme sa, aby tento deň strávili príjemne
a zažili neopakovateľné chvíle.
Ako sme ho zorganizovali?
Pondelok - sa v triedach rozliehali tóny hudobných nástrojov, kde nám deti zo ZUŠ pod vedením p. učiteľa Bálinta a
Mgr. Cipovovej spríjemnili dopoludnie skladbami na rozličných
hudobných nástrojoch, ale aj
pekným spevom.
Utorok - sa deti rozdelili –
maláci s p. učiteľkou Dankou
a Zuzkou si boli spríjemniť deň
pri potoku, kde sa oboznámili
s prírodou, pripomenuli si,
ako ju treba chrániť a neničiť
ju. Veľkáci mali športový deň
– olympiádu, kde ukázali svoje
výkony. Veru, nebolo to ľahké,
keď museli zdolať viac disciplín
– hod, beh na čas, prekážky,
štafeta... Samozrejme im pri
všetkom pomáhali p. riaditeľka
Janka a p. učiteľka Ľubka a praktikantka Tánička, ktorá v tom

Nie sme zlí...
Tak znie refrén piesne známej slovenskej
skupiny. Nie sme zlí, takto sme si spievali na
stužkovej po polnočnom prípitku. Nie sú zlí,
to sú slová, ktoré si občas opakujem. Evokujú ich vo mne rôzne podnety, ako húkanie
opitej mládeže o štvrtej ráno, tackajúcej sa
z diskotéky, zvuk lámajúcich sa konárov
stromov v záhradách, kovový cvengot vytrhnutej dopravnej značky opustene ležiacej
na ceste, buchot váľajúcich sa smetiakov,
vŕzganie dokaličených hojdačiek, ktoré zúfalým hlasom oznamujú, že nie sú určené pre
teenagerov – triezvych či opitých, škľabiace
sa diery po chýbajúcich doskách v stenách
altánov, ovracané lavičky a schody vo verejných priestoroch, vybité okenné sklá, do
tmy sliepňavo blikajúci bankomat, smetiská
a odpadky kade tade.
Tu všade si opakujem, že nie sú zlí, veď
sú to naše deti a hoci pubertálne, toto by
predsa neurobili. Pri hlbšom zamyslení sa
mi však vychádza, že väčšina tohto vandalizmu pochádza práve z ich rúk a hláv, berúc
v úvahu to, že baník po šichte asi nebude mať
chuť po nociach vytrhávať dopravné značky.
Odkiaľ sa však vandalizmus berie? Vychovávame vagabundov vo vlastných rodinách?
Je to nízkym vplyvom školy a vysokým
prílivom televízie, internetu? Podnikáme
pre mladých akcie, športové podujatia, zá-

strana 4

čase praxovala v našej MŠ.
Stredu - sa deti hrali vonku na
školskom dvore, keď zrazu dobehli
deti a kričali na pani učiteľky, že sa
niečo stalo, lebo “húkajú” policajti
a „rútia sa plnou parou vpred sem,
do našej MŠ“, ako povedal Matúško.
Nie, nič sa nestalo – to nám prišli
policajti ukázať a porozprávať, ako
sa treba správať na ulici a predviedli nám aj ukážku výcviku psov pri
hľadaní zlodejov.
Štvrtok - prišlo k nám divadlo - „Veselý vláčik“. Tety Miška a Dušanka
a „ich zvieratká“ si spolu s nami zacestovali do rozprávky,
naučili sme sa spolu s nimi veselé piesne o zvieratkách.
Piatok - a je tu konečne
deň s veľkým „D“, plný
očakávania a radosti. Tety
a ujovia z klubu dôchodcov
nás privítali veselou hudbou
a pekným slovom. Ani tu to
deti nemali ľahké, keď chceli rozveseliť a rozosmiať
smutnú
princeznú.
Bolo
treba splniť veľa neľahkých úloh. Keď bolo všetko splnené,
prišla sladká odmena. Deti mali pripravenú hostinu, ako to
už v kráľovstve býva. Za výborné koláče, ktoré deťom veľmi
chutili, ďakujeme tetám z klubu.
Aj takýto týždeň plný detskej radosti zažili deti v MŠ II. A čo
nás ešte čaká? Výlet do Podhradia – spoznávanie krás prírody, historické pamiatky – zrúcaniny Sivý kameň a Rozlúčka s
predškolákmi v spolupráci so ZPOZ-om pri OcZ.

pasy hádzanej, cvičia ich hasiči, zabávajú
sa na karnevaloch...Otázkou je, načo? Veď
to v nich nezanechá žiadne stopy a po pár
rokoch, „správnych kamarátoch“ je to všetko
spláchnuté do kanála. Je to syndróm dnešnej
doby? Neviem. Viem len, že nie sú zlí.
Bc. Katarína Priehodová
… V dnešnej dobe vymožeností a techniky,
elektronického písania, nemožne skvelých
a možných strojov, áut, internetu, stále človek
niečo postráda. Je to obyčajný cit a zmysel
pre láskavé slová, skutky, myšlienky. Prianie
si jeden druhému, pozdrav na ceste, či úsmev
oproti idúcemu. Dostala som za úlohu napísať
niečo o vandalizme, a hoci je to téma veľmi
zaujímavá a akčná, ťažko sa mi píše, lebo je
o deťoch, ktoré boli kedysi drobnými malými
anjelikmi a navštevovali knižnicu, boli milé
a veselé, vždy pomohli... Odrazu prešiel čas
a deti vyrástli, ale stále sú to deti... Mám
písať o tom, kde sa stala chyba, keď z detí
vyrástli vandali ? Je to naozaj ťažké! Hlavne,
keď prechádzam okolo detských ihrísk, ktoré
sa deťom odovzdávali pri príležitosti MDD
a odrazu sa z nich stali nebezpečné nástroje
v rukách detí. Tí veľkí teenegeri zabudli, že
boli malými a zničili to, čo malo slúžiť ďalšej
generácii. Možno je to preto, že k tomu nepridali kúsok svojej práce, a preto si to nevážia.
Alebo v eufórii alkoholu pozabudli, že detské
ihriská slúžia pre iné účely ako je opíjanie
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sa a ničenie vlastnej sebaúcty. Ale naozaj,
môžu za to iba deti?... Kto vkladal do ich
sŕdc túžbu ukazovať sa takouto zničujúcou
formou? Možno za to mohol nezáujem
rodičov, ktorí sú večne zaneprázdnení prácou
a povinnosťami, a popritom pozabudli, že ich
deti vyrástli a ani si ich neužili... Možno sa
zabudli s deťmi hrať a popritom ich učiť úcte
k životu, k prírode, možno sa zabudli občas
opýtať, čo ich trápi a aký majú oni na to názor. Ale predovšetkým zabudli s deťmi prežiť
dobrodružstvá každodenných chvíľ, možno
aj pri rozprávkovej knižke večer v postieľke.
Veď kto netúži po dobrodružstve? A tak deti
neskôr začali tieto dobrodružstvá prežívať,
žiaľ v inej forme. Vo forme vandalizmu. Je to
smutná realita, ale väčšina detí je zrkadlom
vlastných rodičov! A tak, milí rodičia, nebolo
by dobré občas to zrkadlo umyť, a to nielen
na Vianoce? Veď deti netúžia po darčekoch,
vychvaľovaní, peniazoch, ako si my, dospelí,
často myslíme. Tužia po ozajstnej láske a cite,
po tom, aby sme ich mali radi takých, akí sú
a venovali im kúsok času. Preto patrí srdečná
vďaka všetkých rodičom, ktorí si v piatok
30.mája našli čas a prišli povzbudiť svoje
deti na školskú akadémiu do kina. A všetkým
rodičom, ktorí nezabudli, že istým spôsobom
je človek celý život dieťaťom, lebo sa učí
byť veľkým človekom s ozajstným srdcom.
Skúsme to! ... Veď čo zaseješ, to sa ti vráti.
Vlasta Ďurinová
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Z činnosti Klubu dôchodcov v dolnej
časti Lehoty pod Vtáčnikom
V mesiaci máji a júni sme, okrem iného, pripravili
dve spoločenské akcie. Prvou bolo posedenie pri
príležitosti Dňa matiek. Prítomní členovia a najmä
členky si vypočuli pozdravný príhovor matkám,
ktorý predniesol predseda klubu dôchodcov p.
Mujkoš. Slávnostné posedenie svojím milým programom spríjemnili deti z MŠ I pod vedením p.
riaditeľky Mitašovej a p. učiteľky Mokošovej.
K sviatočnej atmosfére prispeli svojím vystúpením
aj naši členovia a členky pásmom básní a piesní
pospájaných slovom konferencierky, pod názvom
: Láska matky. Ich podanie bolo veľmi dojímavé.
Mnohí sa ani slzám neubránili. Tie sme sa snažili
osušiť odovzdaním kvetu každej prítomnej žene.

Letné rady MUDr. Herdu
Ani sme sa nenazdali a je tu leto! Mesiac jún je prvým
letným
mesiacom
roka. Všade okolo
nás je plno zelene.
V záhradkách
nám
dozrieva prvé ovocie – jahody a čerešne
a s nimi i prvé ochorenia zažívacieho systému. Prejavujú sa pri väčšej konzumácii
tohto ovocia (hlavne deťmi) bolesťami
brucha, zvracanie a niekedy aj hnačky.
Nevhodné je hlavne zapíjanie tohto ovocia mliekom a väčším objemom sladkých
džúsov, ktoré spôsobujú v zažívacom
trakte kvasenie. Aj keď tieto ochorenia
nie sú nebezpečné, často pokazia deťom
aj ich rodičom víkend „behaním“ po lekárskych pohotovostiach. Takže konzumovať
prvé ovocie treba s mierou! V mesiaci jún
je už slnko poriadne vysoko na oblohe
a jeho lúče kolmo dopadajú na zem a na
naše telo. Teploty v posledných rokoch
sa šplhajú až nad 30 stupňov. Organizmus stráca za 24 hodín až 2 litre tekutín
a to močením, potením a dýchaním.
Tento objem je potrebné minimálne
doplniť a niečo pridať aj navyše. Hlavne
deti a starší ľudia ťažko znášajú stratu
tekutín cez letné mesiace. Starší ľudia reagujú poruchami pamäti a dezorientáciou
a často aj srdcovou dekompenzáciou.
Dochádza k spomaleniu krvného obehu,
zahustením krvi a vnútorného prostredia,
čo má za následok tvorbu embolizácii,
poruchu funkcie obličiek a opuchy nôh.
V tomto mesiaci vidíme prvé dôsledky nerozumného opaľovania. Koža je
červená, páli a na 3 deň sa nám začnú
na koži robiť drobné vodnaté pupence
(vesikuly), čo je neklamný znak popáleniny II. stupňa. Koža sa neskôr olúpe. Preto
vyznávači „čokoládovej kože“ musia začať
s opaľovaním postupne pobytom na slnku
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Nasledoval prípitok, v ktorom pozdravil naše
členky – matky starosta obce RSDr. Ján Cipov. Posedenie pokračovalo pohostením, ktoré pripravili
nové členky Rady KD. Všetkým veľmi chutilo. Na
rade bola voľná zábava s dôchodcovskou kapelou.
Mali sme smolu i šťastie zároveň. Náš harmonikár
sa nám ospravedlnil pre bolesť ruky. Ale našťastie
sa dal nahovoriť syn nášho člena, ktorý tiež nebol
celkom zdravotne ﬁt. Ale obetoval sa. Doplnil našu
kapelu tak, aby bola funkčná. Slzy uschli. Smiech
a radosť zažiarili na tvárach. Pri hudbe sa všetci rozospievali, poniektorí si i zatancovali. Po príjemne
prežitom popoludní odchádzali domov v dobrej nálade, pookriati na tele i na duši.
Druhou akciou bola oslava Dňa detí, 2. júna v klube
dôchodcov. Deti z MŠ I nám celoročne spríjemňujú
naše podujatia svojím programom. Aj my sme preto pre nich pripravili ku Dňu detí príjemnú zábavu.

Vypočuli si krátku rozprávku v podaní starej mamy.
Hádali hádanky. Súťažili v poznávaní farieb, geometrických tvarov, v poznávaní zvieratiek. Za
správne odpovede boli odmenené sladkosťami.
Deti boli veľmi šikovné. Nikto neostal bez odmeny.
Nasledovalo pohostenie: koláčik a malinovka.
Po krátkom oddychu sme pokračovali súťažou
v hode tenisovou loptičkou na cieľ. A bola diskotéka, kde najskôr deti predtancovali svoj nacvičený
Kovbojský tanec. Potom tancovali s dôchodcami
a balónikmi. Každé dieťa si nakoniec odnášalo
balónik domov. Deti boli veselé, rozjarené a šťastné.
A to bola odmena pre nás, za prípravu tejto akcie.
V tomto mesiaci nás čaká ešte Výstup na Vtáčnik
a v júli zber byliniek na Vŕvrave. Ale o tom až
nabudúce.

od 10 minút v prvých dňoch až po 45 až
60 minút po 14 dňoch. A najhlavnejšie
je pokožku neustále natierať opaľovacími
krémami, olejom alebo sprejom. Hlava
by mala byť pokrytá pokrývkou, najlepšie
klobúkom. A opäť platí zásada veľa piť
tekutiny. Nerešpektovanie tejto biologickej potreby môže skončiť až úpalom alebo „úžehom“ a to je už vážne ohrozenie
životných funkcií: krvného obehu, dychu
a vedomia.
Cez horúce letné dni by starší ľudia nemali
pracovať a vykonávať akúkoľvek fyzickú
činnosť, vrátane prechádzok, v čase od
10 do 17 hodiny. V tomto čase by sa mali
zdržiavať v chladných a dobre vetraných
miestnostiach, kde by teplota nemala
vystúpiť nad 25 stupňov a oddychovať.
Jedlá by mali byť v horúcich dňoch
ľahké, mnoho listovej zeleniny, ovocia
a ryže. Výrazne obmedziť konzumovanie
bravčového mäsa a údenín. Pracujúci
ľudia musia nekompromisne dodržiavať
pitný režim!
Neľahké obdobie cez letné mesiace majú
aj alergici. Hlavne keď kvitnú ihličnany
a kosia sa trávy. Ovzdušie obsahuje
množstvo alergénov, ktoré im robia
ťažkosti: sennú nádchu, zápaly očných
spojoviek. Preto radi uvítajú letné dažde
či búrky, ktoré ovzdušie „vyčistia“ a im sa
uľaví.
Cez leto majú prázdniny školáci. Cez tieto
mesiace je najviac detských úrazov, často
závažných, preto treba viesť deti k disciplíne a opatrnosti pri hrách, bicyklovaní,
kúpaní, turistike a dovolenkovaní.
Napriek všetkým úskaliam je leto krásnym obdobím, na ktoré sa vždy tešíme
a tešiť budeme aj keď meteorológovia
predpovedajú
v dôsledku
globálneho
otepľovania, že letá budú horúcejšie
a suchšie. Letu zdar!

ČO SA UDIALO V KULTÚRE

Rada Klubu dôchodcov v dolnej časti obce

Hovorí sa, že nielen chlebom je človek sýty.
Akou kultúrou sme sa v ostatnom čase sýtili?
27.apríla sa v Kultúrnom a spoločenskom
stredisku a jeho blízkom okolí stretlo 45
„hobbistov“ z celého
Trenčianskeho kraja
na podujatí Moje hobby, tvoje hobby. Na čo sa oko návštevníka
v ten deň pozrelo, to bol samý unikát. Z našej
obce svojimi zberateľskými predmetm podujatie obohatili : RSDr. Ján Cipov, Ján Barčin,
Ľubomír Srnka, Monika Mistríková, Mgr.
Ľubica Gregorová, sestry Martina a Ivana
Pirožekové, Miroslava Belaňová, Michal
Gašparovič z Ulice kpt.Jaroša a náš rodák
Vlastimil Belaň.
30.apríla sme za účasti
ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny pani
Viery Tomanovej stavali
dva obecné máje.
7.mája, pri príležitosti skončenia druhej svetovej vojny, sme sa stretli na spomienkovej
slávnosti, kde bola
zapálená
malá
i veľká vatra ako
symbol
mieru
a vďaky za mierový
život.

11.mája
sme
osobe najdrahšej
- m a t k e poďakovali
za
lásku,
starostlivosť,
obetavosť
a výchovu. Stalo sa tak na obecnej oslave
Dňa matiek, kde
sme mamičkám
odovzdali
kvietok a potešili ich
kultúrnym programom. Veľký
MUDr. Karol Herda, potlesk zožali najmä naši najmenší – deti
z prvej a druhej materskej školy.

praktický lekár pre dospelých

