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ŠPORT
17. ročník Prague Handball Cup
Hádzanársky klub Dukla
Praha bol organizátorom
jedného z najväčších
medzinárodných
mládežníckych halových
turnajov
v hádzanej
v Európe.
Turnaj sa konal cez
Veľkonočné
sviatky
v dňoch 20. 3 - 24. 3.
2008. Tohto turnaja sa
zúčastnilo 413 družstiev
z 20 krajín sveta (z Belgicka,
Česka,
Dánska,
Fínska, Kanady, Litvy,
Lotyšska, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska,
Slovenska, Čiernej Hory,
Švédska, Ukrajiny, Talianska, Francúzska, Chorvátska,
Ruska, Poľska). Bolo odohratých 1292 stretnutí v 22
halách, zúčastnilo sa ho viac ako 7 000 účastníkov
a stretnutia rozhodovalo 150 rozhodcov. Na organizácií turnaja sa podieľalo 250 usporiadateľov, ktorých
usmerňoval riaditeľ turnaja a predseda Českého zväzu hádzanej - Jaroslav Chvalný.
Nás teší, že staršie žiačky Lehoty pod Vtáčnikom sa
tohto veľkého turnaja zúčastnili vďaka sponzorom
po prvýkrát. V ich kategórií bolo 66 družstiev v 11
skupinách. Vo svojej skupine sa umiestnili na 4. mieste, takže zo skupiny nepostúpili do ďalších bojov
o medaily.

Výsledky nášho družstva
Lehota : Jersie
Lehota : Kobylisy
Lehota : Kunovice
Lehota : Dábrowka
Lehota : Esbjerg

Perspektívna Dvojička

Pre
Vtáčnik
nakreslil
Milan Kurnas

V e ľ k é h o
medzinárodného
hádzanárskeho
turnaja
v Prahe
sa
zúčastnili aj
naši
dvaja
mladí
rozhodcovia
Boris
Cipov
a Martin Pastierik, ktorí boli pozvaní v rámci projektu YOUNG
REFEREE PROJECT EHF FOR THE
FUTURE. Okrem našej dvojice sa
turnaja zúčastnilo ešte 5 dvojíc
z Európy (z Chorvátska, Čiernej

14:13
13:9
6:22
12:14
12:16

Hladím kamene.
Po našich stopách
sneží slnko.
Vlasy cítim v spomienke.
Dýcham posledný zvyk
cigaretovej pusy.
A nasýtená hladom
plačem za nežnou radosťou.
V duši odumrelo
pár rybyčiek.
Plávali v dotykoch
a oddelené životy vyhrali.
Vlasta Šnircová

Pozvánky
30.4. – Stavanie májov – ľudová
tradícia

Miroslav Šnirc
Hory, Poľska, Rakúska, Českej
republiky) a ďaľších 150 rozhodcov. Teší nás, že naši rozhodcovia svojimi výkonmi nesklamali
a preto aj odmenou pre nich
bolo
rozhodovanie
ﬁnálového
zápasu
starších
dorasteniek
medzi družstvami Slávia Praha
a Sokol Poruba. Zápas prebiehal
v príjemnej športovej atmosfére,
sledovalo ho asi 1500 divákov a
naši rozhodcovia, takisto ako aj
všetci športoví fanúšikovia, boli
s celým priebehom a výsledkom
spokojní.
Želáme im do ďalšej práce
veľa úspechov a perspektívnu
budúcnosť.
Miroslav Šnirc
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O 18.oo hodine na Námestí SNP v dolnej
časti obce a o 19.oo hodine pred Domom
kultúry v hornej časti obce budeme spolu
s členmi záujmových kolektívov a hasičov
stavať dva máje.
Po skončení stavania májov sa v oboch miestnych častiach, v reštaurácii Kamenopol
(hud.skupina Senior sedma) a v Dome
kultúry (hud.skupina Dekolt), uskutočnia
májové veselice.

7.5. – zapálenie malej a veľkej vatry pri príležitosti skončenia druhej
svetovej vojny – 19.30 h
V posledných rokoch si v areáli novej základnej školy pripomíname skončenie druhej
svetovej vojny zapálením malej a veľkej vatry ako symbolu mieru a vďaky za mierový
život. Tradičný program, tradiční organizátori – báseň, vystúpenie speváckej skupiny
Bukovina, príhovor starostu obce, hudobná
skupina Dekolt a členovia hádzanárskeho
oddielu pri TJ Baník. Čo však dodáva podujatiu netradičnosť, to je neopakovateľná
atmosféra, priateľské stretnutia, rozhovory,
ale i zamyslenia sa ... nad životom prežitým
63 rokov v pokoji a mieri, v ktorom zbrane
utíchli a zaceľujú sa rany nad stratami
životov našich blízkych.
Genovéva Šimková

63 slobodných rokov
Pri
výročiach
významných dejinných udalostí
sa zvykneme stretávať
na pamätných miestach,
symbolizujúcich tieto udalosti. K takýmto patrí i
taká významná udalosť,
akou je oslobodenie našej
obce Sovietskou armádou,
ku ktorej došlo 4. apríla
1945. A Námestie SNP v
našej obci miestom piety,
kde sa naši občania už po
desiatky rokov schádzajú, aby vzdali hold a vďaku tým, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu.
Tak tomu bolo i v piatok 4. apríla,
keď delegácie funkcionárov obce,
obecného zastupiteľstva, politických
strán, spoločenských organizácií a
záujmových združení, na čele s poslancom NR SR PaedDr. Vladimírom
Jánošom, položili veniec a kytice
vďaky k pamätníku SNP. Po položení
vencov sa všetkým prítomným pri-

hovoril starosta obce RSDr. Ján
Cipov, ktorý stručne priblížil posledné týždne a dni urputných bojov
osloboditeľov, ktoré v konečnom
dôsledku vyústili k úplnej porážke
fašizmu. Prítomných občanov potom
pozdravil i poslanec NR SR PaedDr.
Vladimír Jánoš. K dôstojným oslavám
oslobodenia obce prispel i koncertným vystúpením Dychový orchester
mladých.
Michal Beniska

Na zamyslenie
Rôzni analytici, ako i historici, či už
mladšej, strednej, staršej generácie
tvrdia, že je ťažké i dnes po viac
ako šesťdesiatich rokoch objektívne
posúdiť a teda si i osvojiť takú historickú udalosť, akou nepochyne bola
druhá svetová vojna. Veď len to, že
ona sama nezačla v roku 1941, ale
už mala svoju dlhodobú predohru a
pre mnohých i nepredpokladanú dohru, je stále predmetom skúmania a
štúdia postupne odtajňovaných dokumentov jednotlivých štátov. Doteraz
spracované materiály dávajú rôzne
pohľady na to, ako jednotlivé štáty
a ich armády podporované ich vojnovým priemyslom boli zapojené do
vojnových operácií. O tomto všetkom
budú tak politici, ako i historici nielen
diskutovať, ale viesť siahodlhé diskusie.

V jednom by však malo byť jasno.
Druhá svetová vojna bola najhoršiou
a najstrašnejšou apokalypsou, akú si
ľudstvo vo svojej histórii samo sebe
mohlo pripraviť. Desiatky miliónov
ľudí, ktorí prišli o život v najničivejšej
vojne, boli znásobené vraždami
ďalších miliónov vo vyhladzovacích
táboroch smrti pripravenej svetovou
fašistickou mašinériou. A teda, ak
sa budú prieť o pravdu či nepravdu
príčin druhej svetovej vojny terajší,
či budúci politici alebo historici, mali
by mať predovšetkým pred očami
nielen štatistiky, ale konkrétnych
mŕtvych, ktorí svoj život ukončili v
tomto strašnom a nezmyselnom mocenskom súperení veľmocí.

Michal Beniska
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Ako je p rekrásne matkou byť,
počať nový život a nechať ho žiť.
Ako je prekrásne matkou byť,
pritúliť dieťa na prsia a dať mu nový život piť.
Vítame medzi nami :
Manželom Denise a Pavlovi Kollárovcom sa
narodila dcéra Karina
Jane Vidovej a Ľubošovi Karakovi sa narodila
dcéra Nicol
Kristíne Belaňovej a Petrovi Tonhajzerovi sa
narodil syn Nicolas
Ivete Bakytovej sa narodila dcéra Vanesa
Zuzane Obertovej sa narodil syn Tomáš
Rodičom úprimne blahoželáme !
**********************
Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa šťastných rokov
vinšujeme všetkým jubilantom.
93 rokov oslávila : Katarína Hajsterová
91 rokov oslávil : Viktor Buričan
80 rokov oslávili : Jozefína Hurtišová, Viola
Šterbáková
75 rokov oslávili : Mária Belaňová, Jitka
Ďurinová
70 rokov oslávili : Mária Stolárová, Anton Fábry,
Jozefína Barčinová, Ján Cipov, Mária Mičková
65 rokov oslávili :

Ladislav Adam, Anna Ďurejová, Mária Bakytová, Oľga Nemčeková, Ľudovít Mujkoš, Emília
Hlatká, Antónia Boboková
60 rokov oslávili :
Jozef Kováčik, Libuša Vidová, Veronika
Belaňová, Jitka Račáková, Milan Šuhajda,
Helena Dudášová, Jozefína Menšíková, Antónia Kurbelová, Daniela Václavíková, Stanislav
Vida, Anna Ťapušíková, Viliam Mjartan, Peter
Staňo, Marta Hurtišová
Jubilantom úprimne blahoželáme !
**********************
Najväčší bôľ a žiaľ prežívajú tí, ktorí sú peným
putom krvi spojení so zomretým.
Niet moci, ktorá by vrátila človeku život. Ale je
v moci každého z nás zmierniť žiaľ pozostalým
nad stratou milovaného človeka.
Rzlúčili sme sa :
František Páleš /72 r./, František Vida /55 r./,
Pavel Ostružlík /78 r./,Ján Hagara /81 r./, Július
Matúš /79.r./, Peter Sršeň /59.r./
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
spracované : 11.apríla 2008
Helena Kurnasová

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
14. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa účtu obce za rok 2007, podnikateľský zámer OPS
uskutočnilo 3. apríla v klube dôchodcov v hornej Lehota pod Vtáčnikom s.r.o, informáciu o prácach na
časti obce. Poslanci okrem iného schválili :

generálnej oprave verejného osvetlenia, informáciu

• záverečný účet obce a plnenie

predsedu komisie kultúry o skončení členstva dvoch

rozpočtu obce za rok 2007,

členiek v tejto komisii, a to Mgr. Oľgy Pavlusíkovej

• odpredaj pozemku p. Jozefovi

a Mgr. Kataríny Šnircovej a informáciu konateľa

Čarajovi a manželke Daniele – ide

OPS s.r.o o potrebe zakúpenia nového vozidla na

o priľahlý pozemok k budove, ktorú

vývoz komunálneho odpadu a separovaných zložiek

majú vo vlastníctve (predajňa textilu

odpadu prostredníctvom Ministerstva životného

a drogérie na Námestí SNP),

prostredia SR – Environmentálneho fondu.

• nájomnú zmluvu s firmou AKE

Obecné zastupiteľstvo zvolilo Bc.Tatianu Men-

spol. s r.o. Prievidza na prenájom n

delovú za novú členku komisie kultúry, školstva

ebytových priestorov v areáli centrál

a vzdelávania.

nej kotolne – do 31. 12. 2008,

V ďalšej časti poslanci prerokovali žiadosti niektorých

• zmluvu o reklame medzi obcou a fir

občanov – podnikateľov. Súhlasili so zápočtom časti

mou AKE spol. s r.o. Prievidza na

nákladov, ktoré vynaložila p. Anna Kozarovová pri

umiestnenie reklamy v areáli futbalového

rekonštrukcii nebytových priestorov v ZO 5000

štadióna OFK Baník, do 31. 12. 2008,

a súhlasili s prenájmom nebytových priestorov v ZO

• nákup kopírovacieho stroja na obecný úrad.

5000 p. Martine Balážovej za účelom zriadenia kozmetického salóna.

Poslanci vzali na vedomie stanovisko nezávislého auditora k účtovnej závierke obce, zápisnicu finančnej
komisie k plneniu rozpočtu obce a záverečnému

Katarína Cipovová
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Do pozornosti....
Do pozornosti.....
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JAR

Na základe zákona č.253/1998 Z.z. a účinnosti
zákona č.500/2004 Z.z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, upozorňujeme občanov, ktorí
sa zdržujú trvalo, alebo prechodne na území
našej obce, že sú povinní sa prihlásiť na trvalý
, alebo prechodný pobyt na obecnom úrade
na ohlasovni pobytu.
Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný
predložiť :
- platný občiansky preukaz,
- ak ide o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca
predkladá rodný list tohoto dieťaťa,
- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve
nehnuteľnosti, nie starší ako 3 mesiace,
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením
občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov
nehnuteľnosti,
- nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti.
Upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, ktorí
poskytujú ubytovanie, alebo prenajímajú
nehnuteľnosť, že sú povinní, ak pobyt ubytovaných osôb bude trvať viac ako 90 dní, do 10
dní od ich ubytovania nahlásiť začiatok, miesto a dobu prechodného pobytu ubytovaných
osôb.
Ubytovatelia alebo nájomcovia sú povinní na
ohlasovňu pobytu predložiť doklad o vlastníctve
alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti, nie
starší ako 3 mesiace.
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne
zdržiava. Ak má trvať viac ako 90 dní, občan
je povinný sa prihlásiť na prechodný pobyt na
ohlasovni obecného úradu v mieste prechodného pobytu.
Pri hlásení prechodného pobytu je občan
povinný predložiť :
- platný občiansky preukaz,
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením
občana na prechodný pobyt s osvečeným
podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti,
- nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti.

Lienky na jar vychádzajú,
kvietky pekné vône majú.
Jarné chvíle prichádzajú,
lastovičky prilietajú.
Silvia Ďurinová, 5.ročník

L.Barborková, 5.ročník
Stanislav Adámik, 4.A

JAR
Krásna jar už prichádza,
kvety začnú kvitnúť.
Teplé slnko vychádza,
sneh sa topí rýchlo.
Mláďatá sa rodia,
krásna vôňa vôkol,
ľudia kvietky sadia
a v pohoriach lieta sokol.
Deti sa už radujú,
pobehujú sem a tam,
malé včielky lietajú,
porátať ich nestíham.

Kvety kvitnú, sneh sa topí,
básnička sa rodí.
Slnko svieti, listy rastú,
vôňa sa už budí.
Zvieratá sa prebudili
zo zimného spánku.
Deti sa už preháňajú
po zelenom hájku.
Lenka Barborková, 5. ročník

Preto jar my máme radi
a veľa aj pracujeme,
keď už slnko krásne svieti,
tak všetci sa radujeme.
Paulína Habalová, 5. ročník

A.Fábera, 4.A

JAR
Kvety kvitnú, sneh sa topí,
krásna vôňa, slnko svieti.
Vtáčiky sa liahnu, mačičky sa rodia,
mamičkino teplo, každé z nich cítia.

Súčasne oznamujeme, že na trvalý alebo prechodný pobyt sa môžete prihlásiť v ohlasovni
pobytu v úradných hodinách Obecného úradu
v Lehote pod Vtáčnikom.
Helena Kurnasová
ohlasovňa pobytu

JARNÁ BÁSNIČKA

T.Turčanová, 4.A

Anežka Michalovičová, 5.ročník
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Poučná
bájka
mladých a veľkých

Pranostika na máj – jún

pre

Mladý bocian a veľký kŕdeľ jeho súputníkov sa poberal do teplých krajov.
Na čele letky bol skúsený bocian,

Keď v máji chrústy poletujú,
tiež dobrý rok sľubujú.
Na svätého Norberta,
zima ide do čerta.
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Z kalendára kultúrnospoločenských a športových
podujatí
Máj

2.5. Deň otvorených dverí v hasičskej
zbrojnici
7.5. Vatra – skončenie II. svetovej
vojny

Myšlienky slávnych
Všetko, čoho je priveľa, mení sa v
opak. Priveľká sloboda upadá do
priveľkého otroctva.

11.5. Miestna oslava Dňa matiek

Cicero

Zasmejme sa

Pravé dobro je vždy prosté. Prostota
je taká váhavá, že je na počudovanie,
ako málo ľudí býva prostých.

-

L. N. Tolstoj

Ľudové príslovia
- Čím menšia potvora, tým väčší
škrek.
- Kde sú sudy, tam sú súdy.

30.5. Deň sukní spojený s Dňom košieľ
a kravát

- Príde motorista k opravárovi a
vraví :
- Prosím vás, opravte mi klaksón,
lebo mi nefungujú brzdy!

ktorý už neraz premeral horizont nad
oceánom. Letel pomaly, rozvážne, tak,
aby sa jeho druhovia, najmä tí mladí
neudýchali, aby vydržali náročnú
cestu. Jeden z mladých bocianov sa
však robil múdrejší, ako ich skúsený
vodca. Priblížil sa k nemu a sťažoval
si, že tempo je pomalé a cesta taká
dlhá. Starý vodca mu ochotne prepustil vedenie. Nech skúsi... Ale dlho
nevydržal. Udýchal sa on, aj tí za ním a
čoskoro prišiel poprosiť o odpustenie,
že si trúfol na to, na čo ešte nestačí.

Spracoval : M. Beniska

Text a obrázky, Milan Kurnas

Vraví lekár pacientke :
A jesť môžete iba vajíčka.
Ale ja ich neznášam!
To je jasné. Kúpte si ich !

Kam sa ponáhľame...
.

..zamyslenie...
Keď som včera vystupoval z vlaku, predo mnou šla pomalým tempom stará babka. Ponáhľal som sa a nevedel som ju predbehnúť.
Vytáčala ma do nepríčetna! Vtedy som sa zarazil a povedal som si:
“Kam sa ja vlastne ponáhľam?”
Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že som sa v duchu nahneval na
babku, ktorá nemôže za svoju rýchlosť.
Celý život pracovala, aby sa aj moja generácia mala dobre. Možno
veľa vytrpela. Ale všetko trpezlivo zniesla. A ja som netrpezlivý a
malicherný. A to všetko len preto, aby som bol o 10 minút skôr na
internáte. Tých pár minút aj tak premrhám na internete alebo pri
telke.
Alibisticky to zhodím na dobu, v ktorej žijeme. Všetci sa hrozne
ponáhľame! A večer zistíme, že sme zase toho veľa nestihli. Frustrovaní si ľahneme a zaspíme spánkom nepokojných.
Popri známych frázach “Ako sa máš?, Ako žiješ?...” sa nám do
slovnej zásoby vtesnalo “Strašne sa ponáhľam, nemám čas!”. Toľko
toho máme na práci.
Cez sms si vyznávame lásku, komunikujeme cez chat a face to face si
nemáme čo povedať. Trápia nás účty, kariéra. A popri tom už neostáva čas nazvyš. V schránkach sa nám hromadia maily, lebo “nemáme
čas odpísať”, na polici sa kopia knihy, lebo “nemáme čas čítať”, nevieme, ako vonia príroda, lebo “nemáme čas k nej pričuchnúť”.
Takto a podobne si zaneprázdnenosť racionalizujem aj ja. Ale dokedy
to vydržíme? Stále chceme viac stihnúť a darí sa nám menej. Možno
venujeme priveľa času veciam, ktoré si ho nezaslúžia. Žijeme hrozne
rýchlo, máme skoro všetko a napriek tomu sa kopia nešťastní ľudia.

Náš život je nekvalitný. Priemerná dĺžka života sa pomaly predlžuje,
no jeho kvalitatívna zložka je čím ďalej, tým viac nevýrazná. Nevieme sa zastaviť a uvedomiť si hodnotu vecí. Robíme veľa fotograﬁí,
ale už si ich ani neprezeráme. Napálime ich na CD a tým to skončilo.
Počítače máme plné mp3-jok, ale nemáme prehľad, čo je to vlastne
za hudbu. Množstvo televíznych kanálov, ktoré dávajú naraz veci,
ktoré chceme vidieť a hneváme sa, že to
nestíhame. Namiesto zábavy stres. Stále si kontrolujeme mobily, či
nám niekto nevolal. Vypnúť mobil? Veď môžeme zmeškať dôležitý
hovor! Prestávame si vážiť krásne veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť.
Môj starký má 83 rokov. V živote nebol v zahraničí, nemá mobil, pozerá len dva televízne kanály a počúva jednu stanicu na svojom starom tranzistore. A napriek tomu mi povedal, že prežil krásny život.
Má množstvo spomienok, ktoré mu vyvolávajú úsmev na tvári. Vie
sa tešiť z pekného dňa, z vône dreva, s ktorým celý život pracoval,
zo svojich vnúčat, na ktoré je pyšný. Žil ťažký život, ale vážil si ho.
To my dnes nevieme. A tak máme infarkty už v päťdesiatke, kopu
rakoviny a depresií.
A možno by stačilo spomaliť. Tvrdenie, že sa to nedá, neobstojí. Sú
ľudia, ktorí to dokážu. Zamyslime sa, koľko času venujeme nepodstatným veciam. Skúsme si vypnúť mobil. Porozprávať sa a niečo si
prečítať.
Snáď som si uvedomil môj rýchly život včas nato, aby som spomalil. Kamarát má chalupu v malej baníckej dedinke, obkolesenej horami. Nie je tam signál na mobil, v telke jeden kanál (žiadna dilema
a pozriete si aj to, čo by ste nikdy doma nepozerali a začne sa vám
to páčiť), obchod otvorený len v utorok a štvrtok a jedna krčma s
rozmermi 5x5 m. Ideálne miesto na spomalenie. Asi tam zájdem, aby
som sa zbytočne nehneval na starých pomalých ľudí, ktorí si vážia
zvyšok života a zbytočne sa neponáhľajú za smrťou, tak ako my!
.
A.K

Jún
1.6. Oslavy Medzinárodného dňa detí
Napíš básničku pre svoju mamičku
– súťaž
Čistenie studničiek – ochrana
prírody
Oslavy MDD – prijatie a ocenenie
najúspešnejších žiakov
Rozlúčka s materskou školou
Rozlúčka s 15-ročným dorastom
Výstup na Vtáčnik
Memoriál Ing. Jána Duckého vo
futbale
Bosorácke slávnosti
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Ako pomôcť dieťaťu pri vstupe do materskej školy
Vstup dieťaťa do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť môže priniesť problémy pre dieťa i rodičov. Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie, tešia sa a rýchlo nadväzujú
nové kontakty. Iné deti sa tešia, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu, potrebujú na
adaptáciu viac času.
Pobyt v materskej škole prináša množstvo zmien: iný režim dňa, prítomnosť množstva ďalších detí,
akceptovanie cudzej osoby ako kľúčovej, každý má nárok na všetko rovnakou mierou – i na pozornosť
učiteľky, niektoré priania detí nie sú splnené hneď alebo vôbec.
Ako rodičia svojmu dieťaťu uľahčíte vstup do škôlky tým, že mu umožníte zbierať skúsenosti už
predtým .
Trénujte odlúčenie
Už pred vstupom do MŠ by malo dieťa vydržať krátku dobu bez mamy. Príležitostné odlúčenie mu
umožní získať istotu, že mu matka neutečie, ale že sa po určitej dobe vráti. Tieto prvé skúsenosti sa však
pozitívne prejavia len vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu. Pre matku /otca/ môže byť tiež ťažké
odlúčiť sa od dieťaťa a nechať ho v starostlivosti “cudzích” osôb. Dlhé lúčenie matky s dieťaťom je pre
obidvoch bolestné a nepomáha. Dlhé lúčenie dieťa zneisťuje, pretože zvláštne správanie sa matky podnecuje a potvrdzuje jeho strach.
Umožnite dieťaťu stretávať sa s vrstovníkmi
Už pred vstupom do MŠ môžete deťom sprostredkovať kontakt s vrstovníkmi / napr.
na detskom
ihrisku/ , aby sa naučili s nimi vychádzať.
Zoznámte deti s materskou školou
Rozprávajte deťom o škôlke. Je vhodné vyjsť si na vychádzku k areálu MŠ. Obzrite si dvor, preliezky....
Ak uvidíte pani učiteľku s deťmi vonku a vaše dieťa má záujem, pripojte sa k nim. Rady vás privítajú.
Deti sa v MŠ učia žiť v skupine, presadzovať svoje priania a záujmy prijateľným spôsobom. Učia sa
byť samostatné, rastie ich sebadôvera a sebavedomie. Učia sa zachovávať pravidlá skupinového spolužitia.
Materská škola pomáha dopĺňať rodinnú výchovu. Niekedy je miestom, kde deti prežívajú väčšinu dňa.
Učiteľky sa usilujú pomôcť vášmu dieťaťu prekonať všetky ťažkosti súvisiace so vstupom do materskej
školy. Najdôležitejší je však postoj rodičov k MŠ a to, ako dieťa bolo doma na vstup do materskej školy
pripravené.
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2008/2009 sa bude konať od 3. do31. marca 2008 . Rozhodnutia o prijatí /neprijatí / dieťaťa do MŠ budú vydané rodičom do 30. apríla 2008.
Katarína Mitašová, riad. MŠ I.

Z aktivít v základnej škole

takáto výzdoba kraslíc zaujala a v budúcnosti sa k tomu ešte aj sami vrátia.Dňa 27.
marca 2008 komisia detí a mládeže pri
Aj keď sa veľkonočné sviatky v mnohých OcZ pripravila besedu v základnej škole s
rodinách dnes už ináč slávia, my v škole si troma členmi resocializačného zariadenia
stále pripomíname tradície. Pred Veľkou
nocou sme si do školy pozvali pani Vierku
Gašparovičovú, aby našim žiakom ukázala svoju záľubu a umenie na krasliciach. Priniesla slamu a naučila žiakov v 4.A
a v 5. triede, ako sa slama pripraví, upraví
a nalepí na vajíčka, aby boli krásne a zaujímavé pre kúpačov. A viete, milí rodičia,
aké máte šikovné deti? Vaše deti si každé
urobilo aspoň dve kraslice. Verím, že ich

takúto cestu nikdy nedajú.
Žiaci Anežka Michalovičová a Adam
Fábera sa zúčastnili okresnej súťaže v Pytagoriáde, kde si zmerali svoje vedomosti
a zručnosti v matematike. Adam Fábera
sa umiestnil na peknom treťom mieste v
okrese. Srdečne mu blahoželáme.
Naše dievčatá 4., 5. a 6. ročníka sa
prvýkrát zúčastnili majstrovstiev okresu
v gymnastickom štvorboji. V kategórii A
obsadili 5. miesto a v kategórii B 6. a 9.
miesto.

Mgr. Alena Cipovová
PROVITAL Koš. Našich 114 detí 8., 9. a
4. ročníka si vypočulo, ako rýchlo môže
mladý človek skĺznuť na šikmú plochu, ak
nemá správnych a úprimných priateľov,
keď rodičia nemajú na svoje deti čas, nezaujímajú sa, kde sú a čo robia, s kým
a ako využívajú voľný čas. Verím, že
úprimné rozprávanie Mariána, Majky a
Tomáša chytilo našich žiakov za srdce a
budú mať doma také zázemie, že sa na
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Vtáčnik

Predstavujeme Vám...

covných stretnutiach, kto sú členovia komisie?
Táto komisia sa zaoberá riešením podnikateľských problémov a žiadostí, ktoré sa
týkajú podnikania v obci. Pracuje ako poradná komisia obecného zastupiteľstva
v tejto oblasti. Členovia komisie sú väčšinou ľudia so skúsenosťami v podnikaní.

Dnes p. Jaroslava Lašáka, nielen ako poslanca
OZ, člena Komisie obchodu, podnikania a služieb,
člena Rady školy, ale aj ako človeka, otca rodiny,
podnikateľa a nášho spoluobčana.
Dňa 2.decembra 2006 ste dostali dôveru od
spoluobčanov a boli ste zvolený za poslanca
OcZ. Čo Vás viedlo k tomu, že ste kandidovali
do tejto funkcie?
Žijem v tejto obci, poznám jej problémy a chcem
prispieť k rozvoju obce svojimi skúsenosťami
ako podnikateľ a ako nový človek v obecnom zastupiteľstve priniesť príliv nových
myšlienok a skúseností.
Od volieb a Vašej práce v OcZ ubehlo už 16 mesiacov. Ako hodnotíte toto obdobie?
Bolo náročné na čas a prácu vzhľadom na veľké aktivity obce, ale myslím si, že
bolo úspešné. Mnohé z cieľov, ktoré sme si vytýčili, sme už splnili. Napokon to môžu
posúdiť sami obyvatelia obce.
Ste členom Komisie obchodu, podnikania a služieb. Predstavte nám stručne
túto komisiu a jej činnosť. S akými problémami sa stretávate na Vašich pra-

Slovenský zväz zdravotne postihnutých bilancoval
V zmysle stanov SZZP sa konala 8.
marca 2008 výročná členská schôdza.
Za Okresnú radu SZZP sa zúčastnila jej
tajomníčka pani Švorcová a hospodárka
pani Zelenáková. Hosťom na bilancovaní výsledkov nášho snaženia bol starosta obce RSDr. Ján Cipov s manželkou.
Správu o činnosti organizácie za rok
2007 predložila jej predsedníčka pani
Mária Pastieriková, ktorá taktiež oboznámila prítomných
členov s plánom práce na rok 2008. Schôdza prebiehala
v slávnostnej atmosfére, veď sa konala práve na sviatok
MDŽ. Každá prítomná žena si po schôdzi odniesla sym-

DIEŤA A ALKOHOL
Pravidelne v ranných sobotňajších hodinách
občanov bývajúcich okolo kultúrneho zariadenia
SHARK a na Ulici obrancov mieru prebudí akýsi
nezvyčajný hluk a rev. Pohľadom z okna zistíte, že
sú to účastníci, možno povedať, výtržníci, hlúčky
mladých ľudí vracajúci sa z diskotéky z hornej
časti obce. Už na prvý pohľad vidno, že ide o nezaopatrené deti, viaceré vykonávajú povinnú školskú
dochádzku. Ich správanie nasvedčuje, že vypili
väčšie množstvo alkoholu, prípadne iné drogy.
Prekacujú veľké kontajnery a smetné nádoby nachádzajúce sa pri ceste, rozbíjajú telefónne búdky,
rozbíjajú okná na reštauračných zariadeniach, ničia
všetko, čo im príde do cesty. Príčinou takého konania je alkohol. Opití ľudia, obzvlášť mladí, často
zámerne vyvolávajú bitky a hádky, sú agresívni,
čo sa prejavuje nielen škodami na majetku, ale
mnohokrát aj ublížením na zdraví. Požívanie
alkoholu u dospievajúcej mládeže je obrovským
problémom, prihliadnuc na následky, ktoré môže
spôsobiť, resp. spôsobuje. Čo je dôvodom alebo
motívom pre mladých, aby už v nízkom veku
siahali po poháriku? Cítia sa dospelo, sú „veľkí“
a patrí im svet. Čo s tým? Ako zlomiť takéto myslenie? Zlyháva rodina, škola, obec, spoločnosť?
Veľa otázok a najzložitejšia: „Ako riešiť tento
problém?“ Súčasná legislatíva postihuje za alkohol
u mládeže predajcov vysokými pokutami. Každý
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Pracujete v oblasti reštauračných služieb. Zosúladenie Vašich aktivít ako poslanca, podnikateľa, člena komisie, člena Rady školy s rodinou a vlastnými
záujmami je asi komplikované...
Vytvorenie príjemného prostredia a služieb pre zákazníkov nie je časovo jednoduché, preto mi pomáha nielen rodina, ale aj zodpovedný a kvalifikovaný personál.
Ale pri určení si priorít a zosúladení povinností sa môžem venovať práci poslanca a
občas aj svojim záujmom.
Aké sú Vaše záujmy, pokiaľ Vám na ne zostáva čas?
Mojím hlavným záujmom je môj podnik, ktorému venujem väčšinu času a popri tom
je to zväčša práca v záhrade. Ale rád si prečítam aj nejakú dobrú knihu o motorizme.
Odkiaľ beriete inšpiráciu pri vytváraní nových ponúk jedál ?
Čo sa týka ponuky jedál, väčšinou sa riadime tým, o čo je u našich zákazníkov záujem. Samozrejme, sledujeme aj rôzne novinky z oblasti gastronómie a služieb.
Zhovárala sa Bc. Katarína Priehodová

ALKOHOL A TABAK sú drogy. Nezabúdajme,
že tieto všeobecne tolerované DROGY pripravujú
o život a zdravie státisíce osôb. Používaním tzv.
„mäkkých drog“ vzniká psychická závislosť. Prijatie modelu drogy, vedome ovplyvňuje psychické
a fyzické fungovanie svojho organizmu. Drogy sú
realitou, netýkajú sa iba detí a mládeže, ale všetkých.
Deti a mládež sú jednou z najohrozenejších rizikových skupín, pretože závislosť u organizmu, ktorý
sa vyvíja, vzniká niekoľkonásobne skôr.
Krátkodobé účinky alkoholu:
spomalené reakcie na podnety z okolia – spomalené reﬂexy,

Včelár
Nie, nemáme na mysli starého uja včelára ktorý sa stará o svoje úle, ale nádherného dravého vtáka strednej veľkosti, ktorého si najčastejšie môžete zmýliť
s myšiakom lesným. Je to včelár lesný (Pernis apivorus) ktorého vrchná strana
je vždy hnedavá, spodná je rôzne
sfarbená (od bielej cez rôzne
škvrnitú až jednofarebne hnedú).
Dospelé vtáky majú sivú hlavu,
mladé svetlú až svetlo bielu. V letu
sa podobá myšiakovi ale má užšie
krídla a menšiu hlavu ktorá je
vysunutá viac dopredu a o niečo
dlhší chvost na ktorom je nápadne
veľká medzera medzi dvoma užšími
pruhmi a širšou koncovou páskou.
Ozýva sa na hniezdiskách jasným kié pié, alebo pí iá, ktoré je omnoho vyššie
než u myšiaka. Je to prísne sťahovavý vták ktorého zimoviská sú na juhu Afriky.
Prilieta k nám koncom apríla a odlieta v septembri až októbri. Prostredie tvoria

RADY MUDr. HERDU
Prišla jar

Dôležité pri prevencii závislosti je, aby rodič svoje
dieťa poznal a aby mu rozumel. Rodič má vedieť,
s kým sa dieťa priatelí, čo robí v škole i mimo nej.
Dieťa však nesmie mať pocit, že ho rodičia manipulujú a sledujú. Správna výchova vedie k absolútnej dôvere medzi rodičmi a dieťaťom. Preto
je potrebné si dieťa všímať po príchode domov.
Komunikovať s ním, vytvárať mu harmonické
prostredie, v ktorom sú podnety pre jeho osobnostný rozvoj, rozvoj záujmov a schopností. Dieťa má
cítiť podporu vo svojich rodičoch. V prípade podozrenia na zneužívanie niektorej drogy je potrebná konzultácia s odborníkmi a komplexné riešenie
problému.

Skončila sa zima a nastala astronomická jar. Tento rok to bolo o jeden deň
skôr(20.3.2008) nakoľko je
priestupný rok a február mal 29
dní. Aj keď každoročné obdobie má svoje čaro, jar je predsa
najkrajšia. Po zimnom spánku
sa prebúdza príroda, vracajú sa
sťahovaví vtáci, slniečko začína
hriať, kvitnú stromy a kvetiny v
prírode. A práve tieto dve charakteristická jari prinášajú aj
zdravotné problémy. Peľ z kvitnúcich stromov, kvetov
a tráv sa dostáva do ovzdušia a ľudia trpiaci alergiami
začínajú mať zdravotné problémy. Niektorí majú alergickú nádchu, charakteristickú vodnatým sekrétom z
nosa. Iní majú červené a pripuchnuté oči s rezaním a
pálením očí. Je to charakteristický alergický zápal mihalníc. Najvážnejšie sú alergické zápaly priedušiek,
keď pacienti namáhavo dýchajú a pískanie na prsiach
je počuť už z niekoľkých metrov. Všetci títo alergici
však v súčasnosti majú k dispozícii účinné látky a na
toto každoročne sa opakujúce obdobie roka by sa mali
pripraviť. Druhé nebezpečie ktoré na nás čaká je ostré
jarné slniečko. Je nám na slnku síce príjemne teplo,
ale dlhší pobyt je tiež nebezpečný. Hlavne UV zložka
slnečného svetla je nebezpečná. Pri dlhšom pobyte na
slnku dochádza k poškodeniu vrchnej časti kože, od
jednoduchých ľahkých popálenín, cez nadmerné rohovatenie až po rakovinové poškodenie kože. Preto
si pokožku vystavenú priamym účinkom UV svetla
treba chrániť ochrannými masťami, ktoré sú označené
ochranným UV koeﬁcientom. Platí zásada, že čím
prudšie slnko tým vyšší koeﬁcient. Tak isto pred UV
žiarením si treba chrániť oči, ktoré môžu byť tiež
poškodené týmto žiarením a to slnečnými okuliarmi,
ktoré majú rôzny koeﬁcient ochrany. Príroda nás
pred UV žiarením prichádzajúcim z kozmu chráni
ozónovou vrstvou plynu v atmosfére. Ale pri súčasnom
znečisťovaní prírodného prostredia na celom svete,
hlavne takzvanými“skleníkovými plynmi“ je tento
ozónový dáždnik poškodený, hlavne nad pólmi zeme,
dostáva zemeguľa viac UV žiarenia. Výsledkom sú
horúce letá, topenie ľadovcov na póloch, stúpania morských hladín a ohrozenie prírody. Človek ako súčasť
tohto ekosystému je tiež ohrozený.
Neznamená to však, že sa nemôžeme prechádzať po
jarnom a letnom slniečku. Musíme však myslieť aj na
ochranné prostriedky a pomôcky, a využiť slniečko
na svoj prospech. Napríklad premenu provitamínu D
účinkom slnečného žiarenia na vitamín D, ktorý nám
pomože pri tvorbe kostnej hmoty a pevnosti kostí a
prevencii zlomenín.

Komisia starostlivosti o občanov

Dr.Karol Herda
praktický lekár

bol úcty a vďaky – kvietok. Bolo len na škodu veci, že
na schôdzi bola značná časť jej členov neprítomná. Ak je
členstvo v SZZP dobrovoľné, tak dobrovoľne každý jej člen
preberá na seba nielen práva, ale i povinnosti. A jednou
z povinností, ak mu to zdravotný stav dovolí, je i účasť
na schôdzi, ktorá sa koná len jedenkrát ročne. Výbor v
diskusii očakával od svojich členov podnetné návrhy na
skvalitnenie ďalšej práce. Žiaľ, nestalo sa tak. Máte však
možnosť návrhy prediskutovať osobne s funkcionármi organizácie. Pre tých členov, ktorí majú záujem o rekreáciu,
ale i iné požiadavky a iné informácie, môžete sa telefonicky obrátiť na pani Velikovovú, č.t. 0903 737 710, alebo
pani Švorcovú, č.t. 0907 149 502.

vie, aká je účinnosť tohto nástroja. Vyrieši to zákaz
navštevovania diskoték a barov, kde sa podávajú
alkoholické nápoje a zavedenie pokút za užívanie
alkoholu rodičom mladých pod vplyvom alkoholu?
Touto, pre našu obec, nelichotivou situáciou sa
na svojom zasadnutí zaoberala i komisia starostlivosti o občanov. Zhodla sa, že jednoznačne
najvýznamnejšiu úlohu v danej problematike má
prevencia. Preto sa komisia, v rámci preventívnej
činnosti,
rozhodla o poskytnutie krátkej, ale
dôležitej informácie o nežiadúcich účinkoch
a príznakoch zneužívania alkoholu, cigariet a drog
u detí, smerujúca nielen deťom, ale aj rodičom detí
a mládeže.
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Anna Benisková, tajomníčka ZO SZZP

zhoršená koordinácia, zhoršená schopnosť jasne
myslieť,
zhoršená pamäť, nejasné videnie, zvracanie,
zvyšujúce sa riziko úrazu, strata vedomia, otrava
alkoholom, kóma, smrť.
Dlhodobé účinky alkoholu:
choroba – alkoholizmus,
vynechávanie pamäti,
cirhóza pečene, žalúdočné a dvanástnikové vredy,
podvýživa, nespavosť, pokles potencie,
psychické poruchy, skrátenie života,
smrť pri automobilových nehodách.
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lesnaté krajiny v nížinách a horách, striedajúce sa s lúkami a poliami.
Veľmi riedko sa vyskytuje vysoko v horách a v lužných lesoch. Hniezdi jednotlivo a hniezdiská obsadzuje hneď po prílete na lokalitu. Hniezdo býva vždy na
strome pri kmeni, vo vidlici alebo na postrannej silnejšej vetve. Okraj hniezda
je vždy obložený čerstvými vetvičkami a hniezdna kontlinka vystlaná zelenými
listami. Znáša 1 až 2 vajcia na ktorých sa v priebehu inkubácie striedajú obaja
rodičia 30-35 dní. Mláďatá sa liahnu s odstupom 1 až 3 dní a ako 40 dňové letu
schopné opúšťajú hniezdo. Je známe, že po uhynutí samice počas hniezdenia
dokáže samec sám vychovať mláďatá.
Hlavnou časťou potravy včelára sú hlavne osy a ich larvy, ktoré vyberá z plastov.
(asi by sa mal volať osiar). Ďalej boli v potrave zistené sršne, svrčky, húsenice
motýľov, chrobáky a blanokrídly hmyz, ktorý sa rozmnožuje v zemi, jašterice,
žaby, hady, hraboše a vtáky. Na korisť číha v korunách stromov ktorú pozoruje, inou variantou je chôdza po zemi kde rozhrabáva hniezda ôs a čmeliakov.
Dokáže vyhrabať dieru 40cm hlbokú a 25cm širokú zväčša na lúkach a na poliach kde sa ukrýva jeho korisť. Zistení vek okrúžkovaného včelára v prírode
bol 28 rokov a 11 mesiacov.

DEŇ NARCISOV ÚSPEŠNÝ
v zmysle povolenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25.januára 2008 je Liga proti rakovine oprávnená 11.apríla 2008 organizovať celoslovenskú verejno-prospešnú ﬁnančnú zbierku
DEŇ NARCISOV na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny.
V našej obci bude ﬁnančnú zbierku, už po piaty krát, organizovať Komisia kultúry, školstva
a vzdelávania pri Obecnom zastupiteľstve v čase
od 8.oo hodiny do rozdania narcisov na štyroch
stanovištiach :
v hornej časti obce pred predajňou Jednota a jej
najbližšom okolí
v Základnej škole na Školskej ulici, pred
vyučovaním a počas prestávok
v okolí predajne potravín na ul.J.Sirku a priľahlých
uliciach
pred poštou, v okolí obecného úradu, pri bytovkách a najbližšom okolí
Kvety umelého narcisu si budete môcť, milá
mládež, vážení spoluobčania, zaobstarať aj v našej
obci. Výška príspevku za narcis nie je stanovená,
je dobrovoľná.
Z radov školskej mládeže a spoluobčanov budú
na každom stanovišti osoby označené šerpou
s veľkým a malým narcisom a nápisom Deň narcisov. Každej skupine prináleží jedna pokladňa
pripravená k 12.výročiu ﬁnančnej zbierky.
V minulom roku organizátori v našej obci rozdali
630 kusov umelých narcisov a vyzbierali 19.420,Sk, čo bolo 30,82 Sk za jeden narcis a najvyššia
suma, ktorú sme za štyri roky zaslali na účet Ligy
proti rakovine.
V tomto roku máme k dispozícii 700 ks narcisov
a dobrú vôľu pomôcť chorým – možno i vyššou
sumou ako v roku predchádzajúcom.
Organizátori Dňa narcisov 2008 v našej obci veria, že v piatok 11.apríla nikto neodmietne kvietok
narcisu a jeho pripnutím vyjadríme, že nám nie je
ľahostajný osud tých, ktorí sa stali obeťou zákernej choroby.
V zmysle povolenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25.januára 2008
bola Liga proti rakovine Slovenskej republiky
11.apríla oprávnená konať verejnú ﬁnančnú
zbierku Deň narcisov 2008 na podporu programov
a liečby rakoviny.
Kvety umelého narcisu ste si, vážení spoluobčania,
v piatok 11.apríla mohli už po piaty krát zaobstarať
aj v našej obci.
Toto vysoko humánne podujatie ste podporili
i tým, že ste si zadovážili kvietok umelého narcisu
a zároveň ste prispeli i ﬁnanciami do celoslovenskej zbierky.
V našej obci organizátori rozdali 700 kusov narcisov a na účet Ligy proti rakovine Slovenskej
republiky v Bratislave sme v piatok popoludní
poštovou poukážkou zaslali sumu 21.670,-Sk, čo
je 30,95 Sk za jeden narcis a najvyššia suma, ktorú

Pokračovanie nabudúce....
naša obec zaslala za päť rokov na účet Ligy proti
rakovine.
Organizátorom zbierky bola Komisia kultúry,
školstva a vzdelávania pri Obecnom zastupiteľstve,
ale i dobrovoľníci z radov školskej mládeže ale
i našich spoluobčanov. Úprimné poďakovanie
preto patrí všetkým vám, vážení spoluobčania,
ktorí ste akoukoľvek výškou ﬁnančných prostriedkov prispeli k dosiahnutému výsledku. Úprimné
poďakovanie patrí i dobrovoľníkom, ktorí na
štyroch stanovištiach rozdávali kvietky narcisov :
Zdenke Briatkovej, Kataríne Cipovovej mladšej,
Darine Turčanovej, Mgr. Ľubici Gregorovej,
Mgr.Elze Gašparovičovej, Kristíne Pažickej,
Vanese Belaňovej, Dominike Luprichovej, Romane Franekovej, Márii Vidovej, Lucii Vidovej,
Patrícii Ostružlíkovej a Barbore Harmanovskej.
Koordinárkou Dňa narcisov 2008 v našej obci
bola Genovéva Šimková.
Poďakovanie patrí i vedeniu Základnej školy, ktoré
na tento deň uvoľnilo svoje žiačky z vyučovania.
Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu vyslovujú verejné poďakovanie všetkým, ktorí sa do ﬁnančnej
zbierky Deň narcisov 2008 zapojili.
11.apríl 2008 sa stal nádejou pre mnohých, ktorí
sa stali obeťou zákernej choroby. Za pochopenie,
spoluúčasť a prispenie ﬁnančných prostriedkov do
celoslovenskej zbierky ďakujeme týmto aj ašim
spoluobčanom. Boli ste skvelí!

Ste milovníkom prírody?
Tešíte sa z prichádzajúcej jari? Chystáte sa na jarné
upratovanie záhrady a okolia domu? Mali by ste,
pretože s príchodom jari a teplejších májových dní
absolvuje komisia životného prostredia príjemnú
prechádzku po obci. Bude nakúkať do záhradiek
a cez ploty. Prečo? Pretože pripravujeme vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu skalku, ulicu, úpravu
okolia.
Uvedomujúc si krásu záhrad a príjemného jarného
slnka sa pravidelne stretávame aj s fenoménom
vypaľovania trávnych porastov, čo v čase dlhotrvajúceho sucha vedie ku vzniku požiarov. Tieto
spôsobujú nemalé materiálne a ekologické škody,
pričom obnova požiarom zničeného územia je dlhodobá. Vypaľovanie porastov je tiež zakázané aj
na základe zákona SNR č.314/2001 o ochrane pred
požiarmi, kedy bloková pokuta predstavuje 1000,Sk a pokuta v priestupkovom konaní 10000,-Sk.
Na záver len krátko zo štatistiky: v roku 2007
vzniklo na území Slovenska 463 lesných požiarov
s materiálnou škodou 158 026 300,-Sk pričom bola
usmrtená 1 osoba a 5 osôb zranených. V odvetví
poľnohospodárstva vzniklo v roku 2006 1552
požiarov s priamou škodou 47 100 200,-Sk pričom
boli usmrtené 2 osoby.
Bc. Katarína Priehodová
Komisia životného prostredia

