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ŠPORT
Futbalisti v plnej príprave

Turnajové výsledky hádzanárok

Všetky
futbalové
mužstvá OFK-Baník
sú v plnej príprave do
jarnej odvety futbalového ročníka
2007/2008 .
,,A“ mužstvo trénuje
pod vedením pána
Skonca od 6.januára
2008 .V príprave
sa strieda tréning
vonku,v
telocvični
a aj na umelej tráve
. V pláne je odohrať 5-6 prípravných zápasov s mužstvami Dolné
Naštice, Kľačno, Lazany, Nováky. Mužstvo odohralo prípravný zápas
s Malou Čausou na umelej tráve v Žiari nad Hronom a s Bojnicami.
Majstrovské zápasy začínajú muži 16.3.2008
na domácom
ihrisku s vedúcim mužstvom súťaže Handlová.
,,Dorast“ trénuje pod vedením pána Roháča taktiež od 6.januára
2008 striedavo vonku , v telocvični
a na umelej tráve .V pláne má odohrať 2 prípravné zápasy .Majstrovské zápasy začínajú dorastenci
16.3.2008 na domácom ihrisku s mužstvom zo Šimonovian .
Mladší a starší žiaci trénujú pod vedením pána Liďáka celú zimu
v telocvični ZŠ a na umelej tráve.
Starší žiaci sa zúčastnili turnaja v športovej hale v Prievidzi, kde obsadili pekné 3.miesto, aj keď štyria hráči hrali za výber okresu. Žiaci
majú ešte v pláne v marci jeden turnaj v športovej hale v Prievidzi.
Majstrovské zápasy začínajú žiaci 29.3.2008 v Lazanoch.
Výbor OFK Baník verí, že všetky mužstvá OFK sa na jarnú časť futbalového ročníka 2007/2008 zodpovedne pripravia a svojím vystupovaním a predvedenou hrou urobia radosť funkcionárom a hlavne
verným divákom.
Barčin Jozef
predseda OFK Baník
Lehota pod Vtáčnikom

Naše ženy sa prvýkrát spolu so staršími žiačkami zúčastnili turnaja v Púchove.
********************************
Turnaj starších žiačok sa uskutočnil 13.1. 2008 za účasti družstiev Púchov „A“,
Púchov ,,B“, Bytča ,,A“, Bytča ,,B“ a Lehoty p. Vt.
Výsledky:

Bytča B - Lehota p. Vt.
Lehota p. Vt. - Bytča A
Púchov B - Lehota p. Vt.
Púchov A - Lehota p. Vt.

10:16 (5:8)
10:21 (5:9)
15:15 (7:8)
16:11 (8:7)

Naše družstvo sa umiestnilo na peknom 3. mieste. Najlepšou hráčkou turnaja sa
stala Zuzana Cipovová z Lehoty p. Vt.
Zostava hráčok TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom a ich streľba:
Petra Pokorná, Martina Hurtišová, Zuzana Cipovová 14, Denisa Marečková
2, Katarína Svitková 14, Barbora Pastieriková 7, Eva Ďurinová 10, Radka
Dorotíková 4, Irena Matejovičová 1, Radka Iliášová, Sandra Marečková.
*******************************
Turnaj žien sa uskutočnil 20. 1. 2008 za účasti Púchov A, Púchova B, Bytče a
Lehoty pod Vtáčnikom.
Výsledky:

Lehota p. Vt. - Bytča
17:23 (8:10)
Púchov A - Lehota p. Vt 23:19 (14:9)
Púchov B - Lehota p. Vt. 11:16 (5:9)

Zostava hráčok TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom a ich streľba:
Stanislava Possová- brankárka, Miriama Hurtišová 17, Andrea Pastieriková
6, Eliška Belaňová 3, Táňa Ujcseková 4, Gabriela Moniaková 4, Lucia
Fábryová 1, Emília Šestáková 1, Natália Pokorná 2, Lívia Homolová 4,
Helena Heráková 6, Martina Oršulová 4.
Peter Pastierik

Šachisti so striedavými úspechmi

Šachohový oddiel blahoželá

Nový ročník 2007-2008 v 3. lige krajských majstrovstiev sme
začali štyrmi prehrami v rade.
Postupne sme prehrali v Partizánskom, v Pov. Podhradí i doma
s Trenčínom a Prievidzou.
V Novom Meste nad Váhom sme remizovali a v poslednom
odohranom kole sme zdolali Pov. Bystricu, ktorá vlani zostúpila
z 2.ligy.V polovici súťaže nám patrí 10. miesto so štyrmi
bodmi. Do konca súťaže nám zostáva odohrať zápasy s Myjavou, s Bojnicami, s Belušou, s Handlovou a posledné stretnutie s Dubnicou nad Váhom.
Veríme, že sa nám podarí získať nejaké body a tým aj zotrvať
v tejto súťaži. Bolo by zlé, keby sme vypadli práve v tomto
roku, keď šachový oddiel zaznamenáva 40 rokov svojej existencie.

Spoločné posedenie sme začali milou udalosťou. Náš dlhoročný člen
František Mendel sa dožil krásneho životného jubilea 70 rokov.
Spolu s členmi šachového oddielu si zaspomínal na časy minulé
, keď začínal v neďalekej obci
Koš, pokračoval v Novákoch, Kamenci pod Vtáčnikom a posledné
desaťročie pomáha napredovať
šachu v Lehote pod Vtáčnikom.
Jeho vek mu neuberá na tvorivom
myslení a takmer pravidelne dokáže
bodovať i v zápasoch 3. ligy. Popri tom pôsobí aj ako rozhodca
v tejto súťaži.
Takže, Ferko, ešte raz, prajeme Ti veľa zdravia, šťastia, no
a na tej šachovnici správne ťahy.

Miroslav Vida
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Kto je žena? (úvaha)
„Človek je človek?“ To je základná antropologická otázka, ktorá nás privádza k podstate ľudského bytia. V 21.
storočí
sa
zdá, že ide
o banálnu
otázku. Veď
dnes predsa vieme o
človeku takmer všetko,
získali sme
m n o h o
n o v ý c h
poznatkov
z
rôznych
vedných
disciplín.
Znie to ako paradox, ale občas sa zdá,
že práve dnes ho poznáme najmenej.
Existuje len muž, alebo žena. V
každej bunke tela. Dva spôsoby bytia,
ktorých identita je v súčasnosti značne
spochybňovaná a ohrozená.
Muž skúma ženu, aby v konečnom
dôsledku spoznal aj sám seba. Sme
rovnakí, aby sme si rozumeli, ale
súčasne iní, aby sme sa milovali.
Stvorenie je zavŕšené ženou, vtelenie začína ženou, posledným bodom
Apokalypsy je žena. Ak sme objavili
krásu muža a ženy, pochopili sme,
že boli stvorení na obraz Boží. A to
preto, aby sa radovali zo vzájomného spoločenstva a aby tam mohla
prebývať láska.

Z originálu upravila
Bc. Katarína Priehodová

Našim učiteľom
K blížiacemu sa sviatku
Dňa učiteľov blahoželáme všetkým
pedagogickým a výchovným
pracovníkom.
Želáme im pevné zdravie a veľa síl
pri uplatňovaní ich pedagogického
majstrovstva
a výchove našich detí.
S pozdravom Redakčná rada

O čom boli celoobecné stretnutia ?
Vo štvrtok 31. januára a v piatok 1. februára
sa uskutočnili každoročné celoobecné stretnutia starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva s občanmi.
Vo štvrtok 31. januára bolo stretnutie v Dome
kultúry v hornej časti obce. Za účasti asi 100
spoluobčanov na najskôr v krátkom kultúrnom programe predstavili členovia speváckej
skupiny Dúbravanka. Stretnutie otvorila
zástupkyňa starostu obce Mgr. Klátiková a po
nej so správou vystúpil starosta obce RSDr.
Ján Cipov. Po oﬁciálnej časti všetkých prítomných rozveselil folklórny súbor Hájiček.
V dolnej časti obce bol program podobný, len
za úvod sa krátkym vystúpením predstavila
spevácka skupina Bukovina.
Správa starostu obce bola rozsiahla, zhodnotil
v nej jednotlivé oblasti plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce a zároveň poukázal
na to, čo nás v nasledujúcom roku, či rokoch
čaká.

K najväčším investíciam, ktoré sa v roku 2007
zrealizovali, patrilo vybudovanie futbalového
štadiónu v objeme 15 mil. Sk, z dotácie Úradu
vlády SR vo výške 1 mil. Sk sa vybudovalo
viacúčelové ihrisko, na ktoré obec prispela
ešte 700 tisíc Sk. Na solárne ohrievanie vody
v školskom bazéne sme obdržali dotáciu
z Ministerstva životného prostredia SR v objeme 5,6 mil. Sk. Ako ďalej uviedol starosta
obce, k ďalším investíciám patrili úprava verejných priestranstiev, kde z rozpočtu obce bolo
vyčlenených 90 tisíc Sk, odovzdala sa 25-bytová jednotka, začalo sa s generálnou opravou
verejného osvetlenia, vďaka dotácii predsedu
vlády SR v objeme 500 tisíc Sk sa uskutočňuje
rekonštrukcia kinosály a sociálnych priestorov
obecného úradu, ďalej sa zrealizovali pre-

chody pre chodcov v objeme 120 tisíc Sk,
rekonštrukcia elektrickej siete v hornej časti
obce v objeme 100 tisíc Sk, rekonštrukcia
strechy kultúrno-spoločenského strediska
v objeme 170 tisíc Sk. Celkom sa v roku 2007
obohatil majetok obce o vyše 60 mil. Sk
V roku 2008 sa začne v našej obci

uskutočňovať register obnovy evidencie
pozemkov (ROEP), počíta sa s úpravou spojovacích ulíc z Kováčovej na Jevgenija Sirku
a Partizánsku, s ďalšími drobnými úpravami
verejných priestranstiev, s rekonštrukciou
kultúrno-spoločenského strediska, kde by sa
vať obecný úrad, bude sa pracovať na dopravnom značení a značení ulíc, na úprave
cintorínov a domov smútku v obidvoch
častiach obce ... No a samozrejme obec musí
mať pripravené projekty na čerpanie ﬁnancií
zo štrukturálnych fondov – ide hlavne o projekt na solárne vyhrievanie vody v centrálnej
kotolni, prístavba k MŠ II a zintegrovanie
dvoch materských škôl do jednej, projekt na
vytvorenie domu sociálnych služieb z MŠ
I, rekonštrukcia Námestia SNP vrátane
priestorov pred poštou a Záhradnej ulice.
Samozrejme, starosta obce nezhodnotil len
investičný rozvoj, ale zhodnotil všetky oblasti
– prácu obecného zastupiteľstva, obecného
úradu, obecného podniku služieb, komisií
obecného zastupiteľstva, kultúru, šport, prácu
jednotlivých organizácií, školstvo, bytovú
politiku....
Celé znenie správy starostu obce si môžete
prečítať na našej internetovej stránke
www.lehotapodvtacnikom.sk.
Katarína Cipovová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
DEMOGRAFIA V ČÍSLACH
Aj rok 2007 bol bohatý na veselé, príjemné, ale
aj tie smutné matričné udalosti, a tak Vám predkladám matričnú štatistiku a štatistiku o sťahovaní
obyvateľstva.
V roku 2007 sa narodilo 38 detí 19 chlapcov a 19
dievčat
Rozlúčili sme sa s 42 spoluobčanmi – zomrelo
21 mužov a 21 žien
Na trvalý pobyt sa do našej obce prihlásilo 50
občanov a z trvalého pobytu sa odhlásilo 39
občanov.
Manželstvo uzavrelo 24 snúbeneckých párov.
Naša obec má k 1.1.2008 - 3 828 obyvateľov
1 914 mužov
1 914 žien
Vážení spoluobčania , želám Vám, aby ste v roku
2008 prežívali len tie príjemné a veselé matričné
udalosti a v prípade tých smutných Vám želám,
aby ste mali dosť síl vyrovnať sa s nimi.

spracované: 11.februára 2008
Helena Kurnasová, matrikárka
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Vitaj, vitaj, slnko lásky, tu sú kvety voňavé.
Pobozkáme tvoje vlásky, zlaté vlásky na hlave.
Radosť nech ti stále žiari,
nikdy k smútku nezablúď.
Smiech nech zvoní z tvojej tváre,
šťastné v svojom žití buď.
Vítame medzi nami :
V mesiaci december sa Lívii Fábryovej a Jozefovi
Vidovi narodil syn Jozef
Manželom Sabíne a Jozefovi Vidovcom sa narodil
syn Samuel
Manželom Anne a Róbertovi Rojkovcom sa narodil
syn Matúš
Martine Majerníkovej sa narodila dcéra Tímea
V roku 2008 vítame medzi nami :
Manželom Ivete a Jozefovi Fúsikovcom sa narodil
syn Filip
Manželom Elene a Petrovi Bobokovcom sa narodila dcéra Barbora
Manželom Miroslave a Branislavovi Mališovcom
sa narodil syn Branislav
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa šťastných rokov
vinšujeme všetkým jubilantom.
V mesiaci december oslávili svoje životné jubileá :
60 rokov oslávili : Ján Ďureje, Anton Lašák
65 rokov oslávili : Emília Vidová, Valéria Obertová, Emília Andrušíková, Ján Václavík, Terézia
Jamrišková
80 rokov oslávili : Štefánia Fábryová
85 rokov oslávila : Anna Šestáková
V roku 2008 svoje životné jubileá už oslávili :
94 rokov oslávila : Rozália Púpavová

Z kalendára kultúrnych, spoločenských MUDr. Herda radí
a športových podujatí :
Marec
9.3. miestne oslavy MDŽ
9.3. Háčkovaná krása – výstava
Výstava fotografií s besedou o poddolovanej
časti bývalej obce
Prednáška – pestovanie jadrovín na hornej
Nitre
Strelecké preteky pre deti i dospelých
Súťaž v čistote obce : Pomôž svojej obci
a pridaj sa k nám

Apríl
4.4. Pietny akt kladenia venca a kytíc k oslobod
eniu obce
11.4. Deň narcisov – finančná zbierka
27.4. Moje hobby, tvoje hobby – okresná prehliad
ka
27.4. Výstava kaktusov spojená s predajom
30.4. Stavanie májov
Ako sa zdravo stravovať v pokročilom veku
– beseda v KD
Zdravotná poradňa s gynekológom
Súťaž o najkrajšiu ulicu, verejné priestran
stvo, okolie rodinných domov, bytoviek

a o najkrajšiu skalku

Na

začiatku

90 rokov oslávil : Štefan Šesták
85 rokov oslávili : Jozef Vida, Agneša
Gašparovičová, Štefánia Barčinová
80 rokov oslávili : Katarína Štajnochová, Ondrej
Belaň, Jozef Hájovský, Paulína Bakusová, Valent
Gašparovič
75 rokov oslávili : Ján Macho, Vincent Hurtiš,
Jozef Vida
70 rokov oslávili : Božena Belaňová, Peter
Andrušík, Vincent Ondrejka, Imrich Čulák, Jozef
Slovák, Valent Ondrejka
65 rokov oslávili : Jozef Belaň, Dominik Harmanovský, Monika Hurtišová, Helena Stupková
60 rokov oslávili : Štefan Ďurina, Božena Šnircová,
Jozef Ďurina, Eva Hurtišová, Helena Smetanová,
Jarmila Vidová, Jozef Vida, Mária Chalmovská
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Čím viac človek počas svojho života starne a
zbiera životné skúsenosti, tým častejšie sa stretáva
vo svojom okolí, ba i v najbližšom rodinnom kruhu
s neúprosným zákonom smrti. Ale i napriek týmto
častým stretnutiam s obrátenou stranou života, sme
si na smrť nezvykli a nezvykneme.
Posledné dni roku 2007 sme sa rozlúčili s Jánom
Lališom / 76 r./
V roku 2008 sme sa už rozlúčili : Eugen Levčík /63
r./, Tibor Hamáček /73 r./, Peter Zaťko /88 r./,
Jozef Bobok /75 r./, Peter Pastierik /67 r./,
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
spracované : 11.februára 2008
Helena Kurnasová, matrikárka

pitím ovocných štiav a džúsov. Obmedziť
mastné jedlá a zvýšiť príjem cukrov a
bielkovín. Z ovocia a zeleniny sa odporúča

každého

konzumovať tmavočervené, červené a žlté,

nového roku si želáme

ktoré obsahujú tzv. Antioxidanty, čo sú látky,

veľa zdravia. Nebolo to

ktoré bránia kôrnateniu ciev. Také sú červené

inak ani v tomto roku.

jablká, čierne ríbezle, melóny, červené grepy,

Dávame si nové pred-

marhule, broskyne a červená cvikla, rovnako

stavzatia, ktoré sa však

ako aj šťavy z týchto produktov. Okrem úpra-

horšie plnia v priebehu

vy stravy je potrebné krátko, ale intenzívne

roku.

vetrať miestnosti. Robiť krátke prechádzky

Mesiace

január

a

február

patria

k a otužovať organizmus. Najvhodnejšie sú
najchladnejším mesiacom v kalendárnom vychádzky medzi 11.00 – 14.00 hodinou.
roku. Cez deň je málo svetla a tepla, dni sú Takáto nenáročná telesná aktivita je v tomto
krátke. V strave ubúda prirodzených vita- období vítaná. Vyhýbajme sa priberaniu na
mínov z ovocia a zeleniny, ktoré organizmus váhe v dôsledku telesnej nečinnosti, zároveň
potrebuje pre metabolizmus buniek. A práve predchádzajme tzv. “jarnej únave”. Takéto
menej slnečného svitu spolu s poklesom stravovacie opatrenia a pohybové návyky
prirodzených vitamínov v strave spôsobuje vám pomôžu prekonať zimné obdobie, ktoré
zníženie tvorby protilátok a zníženie imuni- je nepríjemné hlavne pre ľudí vo vyššom
ty (obranyschopnosti) organizmu. Keď sa k veku. Na jar sa to všetko zlepší!
tomu pridá vlhké a chladné počasie – chrípková epidémia je tu! Ak ste sa nedali na jeseň
zaočkovať proti chrípke, je potrebné zvýšiť

MUDr. Karol Herda,

príjem vitamínov v ovocí a zelenine, alebo

praktický lekár
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AKO IŠLI VYBRANÉ SLOVÁ NA
VANDROVKU

Báseň k projektu : „Bezpečnosť
predškoláka“

Vybrali sa raz vybrané slová
by, aby, bylina a bystrý na
vandrovku.
Prišli do Bystrice, z tadiaľ do Bytče.
V Bytči sa pýta vybrané slovo bylina
:- A teraz pôjdeme kde? Neviem – povedalo vybrané slovo by.
- Poďme do Afriky,
tam budeme bývať! povedalo vybrané slovo bystrý.Tak
teda išli do Afriky. Keď dorazili, zrazil
ich byvol a vybrané
slová sa rozsypali.

Na kruháči pozor daj,
zľava všetkým prednosť daj.
Lebo kto sa nepozrie
často nehody spôsobuje.
Keď nehoda stane sa
číslo 158 volá sa.
Polícia maják zapne
a nehodu riešiť začne.
Deti MŠ II

OSA A VTÁČIK
Po ulici lieta osa,
nohy tenké a je bosá.
Osu zjedol vtáčik,
mal špinavý zobáčik.

Barbora Balážová 4.B

SKRÝŠ NA VYBRANÉ SLOVÁ

Vtáčik plné bruško mal,
s osou lietať nevládal.
Osu to tak veľmi teší,
vtáčik musí behať peši!

Kryha, mýto, slýchať, plyš,
tamto máme veľkú skrýš.
Nie je až tak vysoká,
myslím, že je široká.
Juraj Habala 4.B

Lenka Barborková, 5. ročník

Dominik Ďurina 5. ročník
Kristína Juríková, 5. ročník

Anežka Michalovičová, 5.ročník


OPITÁ VRANA

Z každého rožka troška

Išla vrana z baru,
cestou spadla na hlavu.
Potom ochká, jojká...
Zakričím na uja Jojka.

Pranostika na marec – apríl

Alebo mu brnknem?
Či na zvonec crnknem?
Radšej počkám na taxi.
Vykradnem mu plné taxy.
Valentína Pechová 5. ročník

ČERVÍKY Z AFRIKY
Išli dva červíky,
na aute z Afriky.
Na červenom jaguári
asi sa im niečo marí?
Ako zázrak z neba
za nimi je chleba.
Na bicykli uháňa,
prasa stále naháňa.
A tie dva červíky,
na ceste z Afriky.
Zrazu vrazia do stromu,
urobia tam pohromu.
Ach ten žiaľ, ach ten krik,
po pravici je pútnik.
A ten sa len pozerá,
ako to tam vyzerá.

Koľko rosy marec dáva, toľko mlhy august dáva.
Apríl zimný, daždivý, úroda nás návštívi.

Myšlienky slávnych
Ryby, potkany a levy majú to privilégium, že môžu žiť podľa zákona
dopytu a ponuky. Zákon ľudského života je však spravodlivosť.
J. Ruskin
Nech je tak či onak, ak chceš vysloviť úplný súd nad hocikým, musíš
stáť vyššie než ten, ktorého súdiš.
N. V. Gogoľ

Ľudové múdrosti
Lepšie deti nemať, ako ich zle vychovávať.
Ak máš plný mešec, priatelia ťa nájdu.

Zastavenie s bájkarom Ezopom
Vlci, psy a ovce
Keď ešte zvieratá vedeli hovoriť,
došlo k vojne medzi vlkmi a ovcami.
Keďže vlci boli vo veľkej prevahe,
spojili sa ohrozené ovce so psami.
Tak mohli spoločnými silami zahnať
vlkov. Tu zjavil sa medzi ovcami vlk,
vyslaný svorkami a povedal : „Ak
nechcete viesť vojnu a ak nechcete,
aby vás napádali, vydajte nám psov.
Potom budete môcť spať a popásať
sa celkom pokojne. Ovce sa dali
presvedčiť a vydali psov. Vlci roztrhali
psov a potom pokojne požrali ovce.

KLAVÍR IŠIEL NA
HUDOBNÚ

Klavír musí v kúte stáť,
nikto nechce na ňom hrať.
Jedno ráno povedal si :
Dosť! Ja mám hrať ľuďom
pre radosť.
Dal si preto inzerát:
Kto naučí klavír hrať?
Dostal poštou radu dobrú,
prihlásiť sa na hudobnú.
Hneď mu svitlo v hlave.
Veď je to dokonalé!
A po roku štúdia,
objavuje pódiá.
Veru milé deti,
hudba svetom letí.
Že je to vec zábavná,
potvrdí vám hudobná.
Anežka Michalovičová
5. ročník

Zasmejme sa

A tie dva červíky,
čo boli z Afriky.
Zomreli v jaguári
ako tí Tatari.

Pán šéf, je tu istý človek, ktorý sa zaujíma o tajomstvo vášho úspechu. „Je od novín, alebo od polície?“

Kristína Juríková 5. ročník

Spracoval : Michal Beniska

Valentína Pechová 5. ročník

1/2008

Vtáčnik

strana 6

FAŠIANGY, TURÍCE...
Skončilo sa obdobie
fašiangov,
ktoré
tradične
sprevádza veselý
smiech a bujará
zábava.
V minulosti si ľudia
predvádzaním
fašiangových
zvykov
chceli
zabezpečiť hlavne
dobrú úrodu a hojnosť pre svoje rodiny.
V súčasnosti fašiangy strácajú na svojej sile. Ľudia zabúdajú na odkazy svojich predkov. Sú však nadšenci,
ktorí nechcú nechať tradície upadnúť do zabudnutia.
Aj v našej obci toho roku zapracovala komisia kultúry,
školstva a vzdelávania a fašiangy znova ožili.
V sobotu 2. februára sa fašiangovalo v obidvoch častiach
obce. Fašiangovníkov v hornej časti sprevádzal Dychový orchester
mladých a v dolnej časti Senior
sedma. Vyzvŕtali
gazdiné a vniesli
dobrú náladu do
ulíc.
Obchôdzky dedinou končili večer
zábavou s pocho-

vávaním basy v
reštaurácii Kamenopol.
K dobrej nálade
prispela aj dôchodcovská skupina Dúbravanka.
Zábavu spestrili
folklórnym pásmom
Fašiangy,
Turíce a o polnoci
„so všetkou úctou
a dôstojnosťou“ pochovali samopašnú basu.
Lúčili sa s ňou v nádeji, že samopašná
basa na Veľkú noc
zahrá
zasa.
Tak
veru! Dôležité je, že
sa stretol človek s
človekom, priateľ s
priateľom, sused so
susedom.
A preto :

- Fašiangy, fašiangy,
veselé sviatky,
navráťte sa nám zas
po roku spiatky! -

Informácie Obecného podniku služieb Lehota
pod Vtáčnikom, s.r.o
Vážení spoluobčania
Stáva sa už pravidlom, že sa vám prihováram prostredníctvom našich
obecných novín. Myslím si, že je to dobrý prostriedok, ako vám oznámiť
rôzne informácie, ktoré sa týkajú OPS Lehota pod Vtáčnikom s.r.o.
Je začiatok roka a ako už býva zvykom, v prvom čísle vás informujeme o
termínoch vývozu separovaného odpadu. Tak robíme i teraz. V tabuľke
sú jednotlivé dátumy v každom mesiaci, kedy budú zamestnanci podniku realizovať zber skla a PET ﬂiaš po obci. Chcem vás informovať,
vážení spoluobčania, že hrubý domový odpad môžete voziť i do dvora
OPS. Je ale potrebné dodržiavať pokyny zamestnancov a vami dovezený
odpad je potrebné vyseparovať. Do areálu podniku môžete doviesť
staré elektrospotrebiče. Tu je však povinnosť evidencie občanov, ktorí
tento elektro odpad dovezú. Zamestnanci podniku si zapíšu vaše meno
a priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Je to len evidenčný zápis a
za uloženie tohto druhu odpadu sa neplatí. To slovko neplatí, by som rád
zdôraznil. Nie sú pravdivé reči, že za uloženie odpadu v podniku sa platí.
Všetok odpad, ktorý doveziete do areálu podniku, sa preberá bezplatne.
Len je potrebné ho vytriediť podľa pokynov. Už koncom minulého roka
sme začali realizovať zber papiera. Kontajner na papier je vyčlenený na
dvore podniku. Pokračujeme v zbere akumulátorov, skla a železa.
Je potrebné povedať, že nie všetci občania využívajú tieto služby. Do
na
nádob na odpad hádžu všetko bez rozdielu. Tieto nádoby sú určené
komunálny odpad a nie na zelinu zo záhrad, na lístie, alebo na kamene.
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Veľmi často sa stáva, že v nádobách sú aj akumulátory z vozidiel a
traktorov. Viackrát som prostredníctvom obecných novín žiadal, aby ste
tieto akumulátory doniesli na podnik a nie ich hádzali do smetných nádob.
Ničí nám to vozidlá. To je len jeden z problémov. Samozrejme, že sa takouto likvidáciou odpadu ničia vaše smetné nádoby. No ešte väčší problém je, že za niektorých jedincov platíme odpad všetci. Dnes, keď všetci
hľadáme možnosti ušetriť, by malo byť šetrenie aj v tak závažnej veci,
ako je odpad. Každé kilo, ktoré ušetríme pri uskladňovaní na skládke,
prostredníctvom separácie sa premieta do ceny za odpad v obci. Bolo by
dobré mať na zreteli tieto skutočnosti vždy, keď otvoríme smetnú nádobu.
Zvážiť, či to, čo tam dávame, skutočne tam aj patrí.
Ďalej vás chcem len stručne informovať o službách, ktoré vám vieme
poskytnúť. Sú to : zabezpečenie vývozu kontajnerov, kosenie traktorovou
alebo strunovou kosačkou, preprava materiálu traktorom, predaj piesku,
výkopové práce bagrom DH 0411, práce strojom UNC a podobne. Obecný podnik služieb vám ponúka i tieto možnosti.
Od januára tohto roka sme pristúpili i k predaju betonárskych výrobkov.
Predávame chodníkovú dlažbu 35x35 cm v cene 45,- Sk za kus, obrubník parkový 50x21x7 cm taktiež za 45,- Sk/kus a polovegetačné dielce
– zatrávňováky 30x40x8 cm v cene 50,- Sk/kus. Všetky ceny sú vrátane
19 % DPH.
V marci by sme radi rozšírili nami poskytované služby aj o možnosť
čerpania septikov, studní a žúmp.
Vážení spoluobčania, možností, ako vám pomôcť, je dosť. Je len na vás,
či naše služby a možnosti využijete.
Miloš Obert, výkonný riaditeľ OPS Lehota pod Vtáčnikom,s.r.o

Zber separovnaného odpadu
Žoﬁa Sáričková

TAKTO TO VIDÍM JA
V dejinách
fotografie
sa píše, že
študovať
dejiny
fotograﬁe ako
umenia a pritom nebrať
do úvahy aj
jej technickú
stránku, ani
nie je možné.
Špeciﬁkum každej jednej fotograﬁe záleží práve
v zlúčení tvorivého a technického princípu.
Týmito slovami otvorila Genovéva Šimková, vedúca úseku kultúry Obecného úradu, 20.januára 2008
vernisáž výstavy TAKTO TO VIDÍM JA dlhoročného amatérskeho fotografa Mgr.Juraja Gregora.
Vernisážou
organizátor – Komisia kultúry,
školstva a vzdelávania pri
Obecnom
zastupiteľstve
–
úspešne
pokračuje
v dlhodobom
projekte
Naši rodáci sa predstavujú..., v ktorom rok čo rok
predstavuje
obyvateľom
našej obce rodákov alebo
spoluobčanov, ktorí sa vo
voľnom čase venujú svo-
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jim tvorivým
záľubám.
V dlhodobom
projekte bola
amatérska
fotograﬁa zastúpená len
po druhýkrát,
avšak výber
45
z viac
ako dvetisíc
záberov bol
naozaj tvrdým orieškom – to povedali aj komisári
výstavy Marek a Juraj Slukovci.
V závere vernisáže organizátori zaželali Jurajovi
správny uhol pohľadu, dobré svetlo a veľa tvorivých
úspechov.
P.S.
Tie na seba (mám na mysli úspechy) nedali dlho
čakať, pretože fotograﬁe so športovou tematikou z jeho vernisáže putovali priamo na výstavu amatérskej
fotograﬁe Pocta Ottovi Hogenovi do Bojníc (od 5.2.20.2.2008).
Mgr.Juraj Gregor v kategórii nad 21 rokov – športe – sa
umiestnil na veľmi peknom druhom mieste.
K dosiahnutému
oceneniu
mu
všetci
úprimne
blahoželáme. Len tak ďalej, Juraj!
Genovéva Šimková

Sklo
PET

14.1.08 18.2.08 17.3.08 14.4.08 12.5.08 16.6.08 14.7.08 18.8.08 22.9.08 13.10.08

10.11.08 15.12.08

15.1.08 19.2.08 18.3.08 15.4.08 13.5.08 17.6.08 15.7.08 19.8.08 23.9.08 14.10.08

11.11.08 16.12.08

Začiatok
roku
2008
mal
pre poslancov
obecného
zastupiteľstva pracovný nádych
Dňa 24. januára tohto roku sa poslanci obecného
zastupiteľstva stretli v požiarnej zbrojnici, aby
už 12.krát v tomto volebnom období rozhodovali
o množstve problémov, ktoré sa týkajú našej obce.
Poslanci sa zoberali prideľovaním bytov v rozostavanej 11 b.j. a schválili nasledovné žiadosti :
- Valent Bobok, Podhradie
- Darina Juríková, Prievidza
- Vladimíra Tonhajzerová, Lehota pod Vtáčnikom
- Eva Mittašová, Lehota pod Vtáčnikom
- Helena Belaňová, Lehota pod Vtáčnikom
- Róbert Halač, Prievidza,
- Igor Kaikl Prievidza a Lenka Barčinová Lehota pod
Vtáčnikom
- Vladimír Šesták, Lehota pod Vtáčnikom
- Jozef Vida a manž. Emília, Lehota pod Vtáčnikom.
Ďalej poslanci schválili zmluvu na dodávku služieb
a výkonov medzi našou obcou a ﬁrmou JAS AIR
SK spol. s r.o., na dodanie kolmej leteckej fotograﬁe
našej obce.
Poslanci rozdiskutovali problematiku prejazdu
veľkotonážnych kamiónov ﬁrmy AKE s.r.o Prievidza cez našu obec – Podhradskou ulicou, v súvislosti s rozšírením lomu v Podhradí, a nesúhlasili
s týmto prejazdom, z dôvodu ohrozenia bezpečnosti
chodcov, zvýšeného hluku, prašnosti, nebezpečia
poškodzovania uvedenej komunikácie a tým
i inžinierskych sietí. V tejto súvislosti poslanci
splnomocnili starostu obce vyvolať rokovanie so
zainteresovanými organizáciami ohľadom prejazdu
cez obec.

Poslanci sa zaoberali aj problematikou výstavby
ďalších nájomných bytov v obci, na základe informácie starostu obce o ďalšom rozvoji a zámere
výstavby týchto bytov, obecné zastupiteľstvo uložilo
obecnému úradu pracovať na zadaní projektovej dokumentácie výstavby ďalších bytov v lokalite Suchý
potok a súbežne pripravovať aj majetko-právne
vysporiadanie pozemkov.
V závere zastupiteľstva poslanci zaujali stanovisko
k mimoriadnej udalosti, ktorá sa v našej obci stala
5. januára t.r. Celé znenie stanoviska, ktoré doručili
predsedovi vlády SR a ministrovi vnútra SR, si
môžete prečítať :
My, poslanci Obecného zastupiteľstva v Lehote pod
Vtáčnikom si dovoľujeme týmto listom oznámiť Vám
nepríjemnú udalosť, ktorá sa 5. januára 2008 stala
v našej obci starostovi obce RSDr. Jánovi Cipovovi.
V uvedený deň vo večerných hodinách neznámy
páchateľ vstúpil na pozemok starostu obce a jeho rodiny a podpálil mu na štyroch miestach rodinný dom.
Tento čin mimoriadne zasiahol do života celej rodiny
starostu, pretože siahol na ich majetok a životy. Iba
vďaka rýchlej pohotovosti našich občanov a zásahu
Hasičského záchranného zboru Prievidza v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom I v Lehote pod
Vtáčnikom, ktorý dlhodobo dosahuje profesionálnu
úroveň a často zasahuje pri záchrane životov a majetku - viď udalosť vo Vojenskom opravárenskom
podniku v Novákoch - v súčinnosti so Záchranným
hasičským zborom Prievidza, nedošlo k výbuchu
plynu, k zničeniu rodinného domu, ako i susedných
objektov. I tak na jeho rodinnom dome vznikli značné
materiálne škody.
Táto udalosť otriasla životom celej obce, vyvolala
pohoršenie a obavy našich občanov, ale i obyvateľov

okolia o životy starostu obce s rodinou, ale i občanov
našej obce.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lehote pod
Vtáčnikom na svojom verejnom zasadnutí 24.
januára 2008 s rozhorčením odsúdili tento čin
a vyslovujú znepokojenie nad stupňovaním agresivity a spáchaním násilného trestného činu v obci, ale
i v Slovenskej republike násilnej trestnej činnosti,
ako i jej spomalené odhaľovanie.
I napriek mimoriadnemu úsiliu polície sa doposiaľ
nepodarilo objasniť tento mimoriadne závažný
čin a usvedčiť páchateľa. Žiadame kompetentných
predstaviteľov, aby urýchlene prijali opatrenia
k odhaleniu tohto trestného činu, ale i opatrenia
k zvýšenej bezpečnosti našich občanov v SR, najmä k posilneniu policajných zborov a ich hliadok
s najmodernejšou technikou so sústredením zvýšenej
pozornosti k občanom vo večerných a nočných hodinách.
Obecné zastupiteľstvo v našej obci prijalo vlastné
opatrenia na ochranu súkromného a verejného majetku ako i životov spoluobčanov, s ešte účinnejším
spojením sa s orgánmi bezpečnosti v regióne.
Obecné zastupiteľstvo v Lehote pod Vtáčnikom žiada
vynaložiť všetky dostupné prostriedky na to, aby
k podobnej udalosti už nedošlo, aby bol prípad objasnený a páchateľ, alebo páchatelia potrestaní.
Sme presvedčení, že táto udalosť nezostane bez
Vášho povšimnutia a budú prijaté opatrenia
k bezpečnejšiemu životu občanov v Slovenskej republike oproti tým, ktoré ste prevzali od predchádzajúcich vlád a ministerstva.
Podpísaní : poslanci OcZ v Lehote pod Vtáčnikom
Spracovala :Katarína Cipovová
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Predstavujeme vám.....
Dnes Milana Turčana, poslanca obecného zastupiteľstva
a predsedu komisie ochrany životného prostredia a
poľnohospodárstva
1. Komisia životného prostredia je poradným
orgánom obecného zastupiteľstva. Aké sú kompetencie tejto komisie?
Komisia životného prostredia je len poradným orgánom
obecného zastupiteľstva. Jej rozhodnutia majú odporúčací
charakter a nie sú pre obecné zastupiteľstvo záväzné.
2. Problémom každej obce je odpad a narábanie s
ním. Kedy si myslíte, že obec Lehota pod Vtáčnikom
bude schopná pristúpiť ku celoplošnej separácií odpadu?
Ťažko hovoriť o celoplošnej separácií odpadu, pretože v prvom rade je potrebné zmeniť
myslenie veľkého počtu našich občanov. Pre niektorých je ľahšie odpad odviezť v noci
niekde do kríkov alebo pri potok, ako ho odviezť na obecný podnik služieb, kde ho legálne
zlikvidujú. Častokrát po obhliadke divokých skládok členovia komisie životného prostredia
s úžasom konštatujú, že odpad, ktorý sa nachádza na týchto divokých skládkach, sa dá
bez problémov separovať. Pre normálnych ľudí je to asi nepochopiteľné!?
3. Ako navrhujete motivovať ľudí k separácií odpadu, keďže vieme, že nútenie k
ničomu nevedie?
Neviem, ako mám na túto otázku odpovedať, pretože nie som kompetentný posudzovať
ľudí.
4. Hasičský zbor v Lehote pod Vtáčnikom disponuje v súčasnosti zastaralou
hasičskou technikou. Nebolo by možné použiť na obnovu prostriedky z európskych štrukturálnych fondov?

Lehotskí hasiči bilancovali
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru sa 9. februára 2008 opäť stretli na výroč
nom
valnom zhromaždení, aby zhodnotili plody svojej práce za uplynulý rok.
Veliteľ zboru pán Milan Turčan vo svojej správe konštatoval, že na pozitívnych
úspechoch, ktoré sa dosiahli v preventívnej činnosti, športovej, brigádnickej,
kultúrno-spoločenskej a práci s mládežou sa nemalou mierou podieľala prevažná
časť 71 člennej členskej základne. Hasiči napríklad vykonali 93 preventívnych kontrol v obytných budovách, pri ktorých zistili 7 závad. V 50 objektoch určených na
podnikateľskú činnosť bola vykonaná kontrola platnosti revízií hasiacich prístrojov
a hydrantových skríň. Naši hasiči zasahovali celkom 9-krát pri likvidácii požiarov a raz
pri zabezpečovaní hrádze na poldri. Tu treba spomenúť mimoriadnu aktivitu a odvahu
našich hasičov pri záchrane ľudských životov a likvidácii požiaru spôsobeného výbuchom vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch. Táto pomoc bola úspešná

Komisia športu informuje
Ako sme informovali v závere minulého roku v obecných novinách, počas
vianočných sviatkov sa uskutočnili tradičné turnaje v minifutbale, stolnom
tenise a basketbale. Účasť na všetkých týchto turnajoch bola výborná.
Vianočného turnaja v minifutbale sa zúčastnilo 10 mužstiev, vo ﬁnále sa stretli
Šnircovci, ktorí obsadili prvú priečku, Habrmanovci sa umiestnili na 2. mieste
a Haľamovci skončili ako tretí.
Deň pred Silvestrom sa uskutočnil basketbalový turnaj, aj tohto sa zúčastnilo
10 mužstiev. Prvenstvo si odniesli Hádzanári mladší, druhí skončili Lašákovci
a tretí Klátikovci.
Víťazom v stolnom tenise sa stal pán Brodziansky, 2. miesto patrilo p. Pechovi
a 3. miesto p. Mjartanovi. Touto cestou ďakujeme vedeniu našej obce, Dozornému výboru Jednoty SD, ktorí prispeli na ceny pre účastníkov a vedeniu
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V obci máme v súčasnosti celkom tri hasičské zbory. Pre úplnosť uvediem, že ja som
predsedom dobrovoľného hasičského zboru I /DHZ I/ a veliteľom Obecného hasičského
zboru /OHZ/. Je pravda, že DHZ I a OHZ disponujú s dvomi Tatrami CAS 32, ktoré majú
viac ako 30 rokov a jednou Áviou 30, ktorá má viac ako 20 rokov. Samozrejme, že by
sme privítali nákup novej techniky zo štrukturálnych fondov. Obec sleduje ponuky programov z fondov zameraných na obnovu hasičských vozidiel a v prípade možnosti ich
aj využijeme.
5. Koľko členov má v súčasnosti Dobrovoľný hasičský zbor I v Lehote pod
Vtáčnikom?
Dobrovoľný hasičský zbor I mal k 31.12.2007 71 členov, obecný hasičský zbor 12 členov
zásahovej jednotky.
6. Poslancom Obecného zastupiteľstva v Lehote pod Vtáčnikom ste sa stali po
posledných komunálnych voľbách. Ktorá oblasť obecnej politiky je Vám najbližšia
a ako chcete byť nápomocný pri riešení?
Neviem, či by som mal hovoriť o niektorej oblasti, ktorá by mi mala byt najbližšia, ale
jedno určite viem, že treba podporiť Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ako
jeden celok.
7. Problém každej obce je nelegálny výrub drevín. Myslíte si, že platná legislatíva v
tejto oblasti je príliš tvrdá, niekedy až šikanujúca voči občanovi?
Vieme, že i v našej obci je nelegálny výrub drevín. Možno je to aj tým, že naši občania
nepoznajú zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Postup pri výrube drevín
je upravený spomínaným zákonom. Každý, kto chce vykonať výrub dreviny, by si mal
dať žiadosť. Následne komisia životného prostredia posúdi a v zmysle citovaného
zákona doporučí, alebo nedoporučí výrub týchto drevín. Nemyslím si, že občania sú
týmto zákonom šikanovaní. Zatiaľ členovia komisie vždy zaujali stanovisko, s ktorým boli
spokojní aj naši občania.

Vtáčnik
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Zo života materskej školy
Začiatok nového roka 2008 sme
v našej MŠ II na Školskej ulici
oslávili „Novoročným posedením“
s deťmi a rodičmi. Deti sa tešili
hlavne na darčeky a hračky,
ktoré sme zakúpili z časti peňazí
získaných na vianočných trhoch.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zúčastnili a finančne prispeli.
I v tomto polroku na nás čaká
množstvo práce a zaujímavých aktivít.
Pre predškolákov je začiatok roka výnimočný tým, že ich čaká zápis do 1.
ročníka ZŠ. Nielen deti musia byť pripravené na vstup do školy, ale veľa
záleží i na tom, ako je pripravená ich rodina. Preto sme pripravili pre rodičov
odbornú prednášku so psychologičkou na tému „Ako pripraviť dieťa na školu
a predísť školskej neúspešnosti.“ Prednáška mala u rodičov veľmi pozitívny
ohlas. Aby sa deti zoznámili s prostredím ZŠ, navštívili sme v januári 1. ročník
ZŠ.
V októbri 2007 sme sa spolu s deťmi zapojili do projektu „Bezpečnosť
predškoláka“ - vyhláseného Komunálnou poisťovňou, ZMOS a Prezídiom
Policajného zboru SR. Cieľom tohto projektu je naučiť deti, ako sa správať
bezpečne a podporiť ich pocit bezpečnosti. Výsledným produktom projektu
bolo zaslanie obrázkového leporela s básňami detí na tému bezpečnosť.

Zhováral sa Ing. Rastislav Kopecký

i vďaka tomu, že hasičská technika a výzbroj je udržiavaná vo veľmi dobrom technickom stave. V športovej činnosti sa tiež dosiahli výrazné úspechy. V previerke
pripravenosti naše družstvo hasičov zvíťazilo tak v okrskovej, ako i v okresnej súťaži
a postúpilo do krajskej súťaže. Tu sa im podarilo opäť zvíťaziť, čím si zabezpečili
účasť na Majstrovstvách Slovenska, kde skončili na 5. mieste. V pohárových súťažiach
v rámci Slovensko – Moravskej hasičskej ligy v jeho piatom ročníku už po tretíkrát
zvíťazili. V práci s mládežou venovali pozornosť okresnému kolu hry Plameň, kde naši
najmladší hasiči dosahovali tiež dobré výsledky. Hasiči boli aktívni i pri organizovaní
kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci, ako i údržbe a oprave hasičskej
techniky a výzbroje, kde odpracovali stovky brigádnických hodín. Nezabúdali ani na
humánne poslanie zboru akým je darcovstvo krvi. V minulom roku bezplatne darovali
krv členky zboru pani Darina Turčanová a Andrea Raschmannová.
Za výsledky, ktoré naši hasiči v minulom roku dosiahli, ale predovšetkým za ich podiel
pri záchrane ľudských životov a majetku, im patrí náš obdiv, ale i poďakovanie so
želaním, aby sa im darilo i v tomto roku.
Michal Beniska

ZŠ, ktoré nám poskytlo priestory.
Hlavným zámerom komisie športu pri poriadaní takýchto turnajov je, aby si
prišlo čo najviac ľudí zašportovať a odreagovať sa od každodenných starostí,
čo sa, myslím si, aj podarilo. Už sa všetci tešíme na ďalšie ročníky.
Bohužiaľ, ďalšie plánované podujatia sa z objektívnych príčin neuskutočnili.
Mali sme na pláne zorganizovať karneval na ľade alebo karneval na lyžiach,
taktiež hokejový zápas medzi dospelými a ženatými, tradičné senoboby, no
zimné počasie sa nám nejako rýchlo vytratilo a neboli poveternostné podmienky na uskutočnenie týchto akcií.
Ale záujemcovia o streľbu zo vzduchoviek sa môžu tešiť, pretože túto súťaž by
nám nemalo nič narušiť a v marci by sme si mohli preveriť svoje schopnosti
v strieľaní (ale len zo vzduchovky). Podľa aktuálneho počasia by sme vybrali
aj miesto súťaže, buď v areáli ZŠ alebo v telocvični.
Katarína Cipovová, tajomníčka komisie športu

MÁME MINITELOCVIČŇU
Výchova v zmysle zdravého životného štýlu často absentuje, čím rastie podiel detí, ktoré majú málo pohybu.
Naopak – opačný extrém- stúpa počet detí so syndrómom
ADHD, hyperaktívnych detí, ktorým pohybu nikdy nie je
dosť. Cieľavedomým výchovno-vzdelávacím pôsobením,
činnosťou a vybudovaním podnetných stimulov, zameraných
na skvalitnenie podmienok na možnosti realizovania sa detí
v pohybových hrách, chceme cielene podporovať rozvoj telesného a duševného zdravia, telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti detí.
Myšlienku o zriadení minitelocvične sme nosili v hlavách
už dlhší čas, no brzdil nás najmä nedostatok ﬁnancií. Rozhodli sme sa zapojiť do grantového kola nadačného fondu
PORFIX, ktorý je súčasťou otvoreného grantového programu
Trenčianskej nadácie. Trenčianska nadácia je komunitnou
nadáciou, ktorej cieľom je podporovanie prospešných aktivít
celej trenčianskej komunity. Potešilo nás, keď nám oznámili,
že náš projekt bol úspešný. V októbri 2007 prišiel generálny
riaditeľ PORFIXU, Ing. Peter Hennel spolu so zástupkyňou
Trenčianskej nadácie odovzdať šek v hodnote 15 800,- Sk
hlavnej koordinátorke projektu pani Bc. Gabriele Zaťkovej.
Po úspešnom zrealizovaní projektu sme 28. januára 2008
slávnostne otvorili našu minitelocvičňu za prítomnosti riaditeľa
PORFIXu pána Ing. Petra Hennela , pána starostu Dr. Jána
Cipova, prednostu pána Jozefa Mendela a samozrejme tých,
ktorým je minitelocvičňa určená – našich najmenších. Ešte
raz by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať všetkým zainteresovaným a zaželať si dobrú spoluprácu aj v budúcnosti.
Katarína Mitašová, riaditeľka MŠ I
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Veríme, spolu s deťmi, že
ich práce budú úspešné a
ocenené.
Vydarenou akciou bol i tento rok
Fašiangový karneval, kde sa
deti predstavili so svojimi zaujímavými maskami. Deti nielenže
sa zabávali, tancovali, spievali,
ale si aj zasúťažili. Tradičné
fánky od tety školníčky deťom
veľmi chutili. Po zábave nastal
čas, kedy sa treba rozlúčiť s veselým fašiangovým obdobím. Rozlúčku sme
spojili s pochovávaním basy.
Už teraz sa deti tešia na ďalšie zaujímavé akcie, ako sú napr. návšteva
hvezdárne, športová olympiáda, či bezpečne na bicykli a iné.
Za všetkými týmito aktivitami je obetavá práca učiteliek MŠ – veď materská
škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne
prežiť vlastné detstvo.
Jana Fábryová, riaditeľka MŠ II

Zápis detí do 1. ročníka
Dňa 1. februára 2008 sa uskutočnil v priestoroch ZŠ zápis detí, ktoré
dovŕšia do 31. augusta 2008 6. rok veku. Zápisu sa zúčastnilo 29 detí.
Všetky boli zaškolené v MŠ. Každoročne sú však odklady školskej dochádzky. Tohto roku požiadalo o odklad školskej dochádzky 5 rodičov.
V školskom roku 2008/2009 bude navštevovať 1. ročník 24 žiakov, to
znamená, že otvoríme jednu triedu.
Poďakovanie patrí p. učiteľkám v materskej škole, ktoré veľmi dobre
a zodpovedne každý rok pripravujú budúcich prváčikov na prechod do
nového prostredia.
Ďakujem p. učiteľkám v základnej škole, ktoré pripravili pre budúcich
žiakov príjemné prostredie, vytvorili pokojnú atmosféru a každému
venovali svoj úsmev, milé slovo a pedagogické majstrovstvo.
Každé dieťa dostalo malý darček zhotovený deťmi ŠKD pod vedením
p. vychovávateliek a od sponzorov, ktoré ich určite potešili.
Želám budúcim prvákom milé učiteľky. Nech sa v škole dobre cítia,
nájdu si nových kamarátov a svojim rodičom a pani učiteľkám robia
iba radosť.
Mgr. Gabriela Klátiková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka
Tak, ako každý rok, aj tohto roku sa uskutočnilo 6. februára
2008 celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka. Na našej ZŠ sa
zúčastnilo testovania 54 žiakov, ktorí
od 8.00 h písali test z matematiky I. časť,
od 9.05 h matematiku II. časť,
od 9.50 h vyučovací jazyk – slovenský jazyk – I. časť
od 10.45 h vyučovací jazyk II. časť.
Otvorenia obálok s testami o 7.30 h sa zúčastnili 5 pozorovatelia delegovaní zo ZŠ Nováky, zástupca rodičov, zástupkyňa
z Obvodného školského úradu Nováky, zastupujúca riaditeľka
ZŠ, školský koordinátor a 5 administrátori zo ZŠ.
Testovanie sa ukončilo o 12.45 h. Prebehlo podľa pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Žiaci pracovali samostatne v 5 skupinách, v tichom a pokojnom
prostredí. Mali vytvorené všetky podmienky na úspešné vypracovanie testov.
Mgr. Gabriela Klátiková
zástupkyňa riaditeľa ZŠ

