7/2009

Vtáčnik

strana 8

Vtáčnik

ŠPORT
Kam kráčaš lehotský Motorkári majú svoj klub

futbal.....

O svojich pocitoch píše náš
spoluobčan Anton Mujkoš.

Na jeho žiadosť redakcia uverejňuje list v plnom znení.
Aj keď na futbal v našej obci sa chodím pozerať už len sporadicky a veľmi
zriedkavo, nedá mi nevysloviť pár myšlienok na súčasnú situáciu. Chcem
podotknúť, že v minulosti som za našu obec futbal hrával, neskôr som
vo futbalovom oddiele pracoval ako predseda, takže viem sa vžiť do
problematiky ako hráčov, tak aj funkcionárov. Zároveň si uvedomujem,
že doba je už iná, nastali veľké zmeny aj v oblasti športu, ale podstata ostala
rovnaká v tom zmysle, že všetko záleží na ľuďoch, ktorí okolo futbalu robia.
Nie všetky plány a zámery sa vždy splnia podľa predstáv. Nie vždy sú
okolnosti ideálne a treba reagovať okamžite na novovzniknutú situáciu.
Ale vždy sa treba poučiť či už z dobrých, alebo zlých rozhodnutí.
Začiatok súčasnej situácie vo futbale v našej obci vidím v sebavedomých vyhláseniach vedenia obce, že do vyššej súťaže treba
postúpiť za každú cenu. Bola to predstava zviditeľnenia obce bez
dôkladnej analýzy možností a schopností tak hráčskeho, ako aj funkcionárskeho kádra. Argumentovalo sa tým, že k dispozícii je minimálne 40 hráčov schopných hrať vyššiu súťaž a zároveň, že sa našiel
ochotný a finančne zdatný sponzor, ktorý ekonomicky zvládne obidve
súťaže. Poslanci obecného zastupiteľstva toto všetko pravdepodobne
schválili a výsledok jedného nepremysleného rozhodnutia poznáme.
Megalomanská bublina spľasla, obec sa zviditeľnila, ale bohužiaľ,
negatívne. Jedno mužstvo sa zo súťaže muselo odhlásiť, druhé bojuje
o záchranu. Ale všetko zlé je na niečo dobré. Z tohto neúspešného experimentu si treba vziať poučenie v tom zmysle, že viac skromnosti
neuškodí nikomu a stavať futbal na službách legionárov sa nevyplatí a
vždy sa to vypomstí. Myslím si, že teraz počas zimnej prestávky treba
prijať urýchlene opatrenia na konsolidáciu súčasného stavu. Futbal v
našej obci nech riadia ľudia, ktorí v ňom vidia v prvom rade šport,
záľubu a nie biznis. Treba sa znovu obrátiť na domácich hráčov a trénerov. Dokázať všetkým, že to ide aj bez legionárov. Ak nie, tak potom rozpad futbalového mužstva dospelých je len otázkou času. Konštatovania
fanúšikov, že štadión máme pekný, ale nebude mať kto na ňom hrávať,
sa naplnia. Keďže máme v názve „obecný“ futbalový klub, tak by malo
byť povinnosťou a zároveň slušnosťou, predstaviť ďalšiu víziu fungovania mužstva dospelých a občanov i fanúšikov o tom transparentne
a pravdivo informovať. Lebo klub patrí nám všetkým a vysvetlenie,
ako sa z tohto neutešeného stavu dostať, si zaslúžime. Verím, že vedenie obce a poslanci obecného zastupiteľstva východisko nájdu a futbal
v našej obci nám bude v budúcnosti prinášať pekné športové zážitky.

noviny obce Lehota pod Vtáčnikom

Juraj Bisták

Bosorák cross team – to je názov nového športového klubu v
našej obci. V nedeľu 29.11. sa konala ustanovujúca schôdza.
Celé stretnutie sa nieslo v pracovnom duchu. Prítomní sa zaoberali hlavným dokumentom klubu - stanovami. Po drobných
úpravách ich jednohlasne schválili. Tento základný dokument
bol odoslaný na Ministerstvo vnútra SR na zaregistrovanie.
Ďalším bodom programu bola voľba výboru. V zmysle schválených stanov, výkonný výbor je volený na dva roky. Za predsedu
klubu bol zvolený Juraj Bisták a za podpredsedu Miloš Obert
st. Ďalšími členmi výboru sú Andrej Drnaj, Anton Tonhajzer a
Maroš Pánis.
Novozvolený podpredseda sa v mene celého výboru poďakoval
prítomným za dôveru. Ako povedal, v najbližšej budúcnosti
bude treba pripraviť ďalšie dokumenty, zásady hospodárenia,
vnútorný poriadok, no a samozrejme, pripraviť všetko k registrácií klubu do Slovenskej motocyklovej federácie. Budúcnosť
klubu je otvorená. Sme partia priaznivcov countrycrossu, ale i
ostatného motoristického športu. Privítame radi každého, kto by
sa chcel k nám pridať. Veríme, že sa náš klub bude rozrastať, že
sa nám podarí pritiahnuť čo najviac ľudí k tomuto krásnemu,
ale nebezpečnému športu. Budeme radi, ak sa nám podarí očistiť
naše ulice od „pretekárov“. Príďte medzi nás, ukážte svoju silu,
zručnosť, odvahu na trati na to určenej. Radi privítame vo svojich radoch každého s dobrým nápadom, každého, kto chce
pomôcť pri tréningoch, organizovaní podujatí, ale i pri samotnej
reprezentácií klubu a obce na Majstrovstvách Slovenska.

Hádzanárske výsledky
Ing. Jozef Pokorný

II. liga muži, II. liga ženy
V jesennej časti dlhodobého ročníka 2009/2010 sa
naši muži v rámci II. ligy umiestnili na 3.mieste so
ziskom osem bodov. Družstvo žien obsadilo 10.
miesto s piatimi bodmi.
Naše mladé nádeje sa priebežne v súťaži umiestnili
na 5.mieste a staršie žiačky skončili na výbornom
3.mieste. Všetkým družstvám pôsobiacim v súťažiach
Slovenského zväzu
hádzanej, ale aj v krajských
majstrovstvách oblasti želáme do odvetných jarných
zápasov, veľa zdravia a športových úspechov.

Počas sviatkov budeme športovať
Pozývame vás na turnaje
Katarína Cipovová

Komisia športu pri Obecnom zastupiteľstve v našej obci vás pozýva
na turnaje, ktoré bude organizovať počas vianočných sviatkov.
Na 2. sviatok vianočný, 26. decembra to bude tradičný turnaj v minifutbale. Družstvá musia byť minimálne 5-členné. Prezentácia je o
8,30 hodine. Štartovné je 5,00 € za jedno družstvo.
Ďalším podujatím, ktoré komisia športu pripravuje, sú Silvestrovské
turnaje v basketbale a v stolnom tenise. Termín turnajov je aktuálny,
štvrtok 31. december. Prezentácia družstiev aj jednotlivcom bude
takisto o 8,30 hodine. Štartovné na basketbal sú 2,00 eurá za družstvo,
na stolný tenis je stanovené štartovné 0,50 € za súťažiaceho.
Organizátori zabezpečujú bufet, podávať budú čaj, kávu, párky a iné.
Pre najlepších v každej kategórii je pripravené ocenenie.
Vydáva: obec Lehota pod Vtáčnikom; Adresa: Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom; E-mail: obecnyurad@lehotapodvtacnikom.sk; Internetová
stránka: www.lehotapodvtacnikom.sk; šéfredaktor: Mgr. Juraj Gregor, zástupkyňa šéfredaktora: Katarína Cipovová. Dizajn, sadzba a distribúcia: OPS Lehota
pod Vtáčnikom s.r.o.; Grafická úprava: Stanislav Pech AQUA; Tlač: Lipoprint Prievidza. Náklad: 1300 kusov. Registrované: Vtáčnik-EV 1117/08; Vydanie
neprešlo jazykovou úpravou. Nepredajné.
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Vážení spoluobčania.

Je tu opäť ten krásny vianočný čas.

Čas, kedy ľudia viac ako inokedy
otvárajú svoje srdcia a sú si aspoň
na chvíľu o
čosi bližší.
Vianoce
sú
obdobie,
kedy
sa snažíme
aspoň
na
malú chvíľu
pristaviť
a
zaspomínať si
na krásne, ale i
tie smutné chvíle
prežité v tomto roku.
Dovoľte mi, aby som aj prostredníctvom našich obecných novín,
vám všetkým poprial príjemné
sviatky, šťastie, pokoj v duši,
lásku a pevné zdravie v rodinách.
Zároveň vám prajem, aby ste do
nového roka vykročili šťastnou
nohou a optimizmom. Iste nás
postretnú krásne, ale i nepríjemné
chvíle a okamihy. Tie však patria k životu. No nezabudnime
na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.

plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja za rok 2009 budeme tak, ako každý
rok, na verejných zasadnutiach obecného
zastupiteľstva
v
januári
budúceho roka.
I touto cestou
vám ďakujem
za
vašu
angažovanosť
i v tomto roku,
za vašu občiansku
a politickú vyspelosť, ako
ste prejavili vo voľbách, ktoré
sme v tomto roku absolvovali. Ďakujem všetkým voličom,
ktorí mi odovzdali svoj hlas do
orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Aj vďaka vašim
hlasom budem môcť zodpovedne
vykonávať ďalšie volebné obdobie
funkciu poslanca TSK, na prospech
vás, svojich spoluobčanov, nášho
regiónu i trenčianskeho kraja.

Pozývam vás, vážení spoluobčania,
na novoročné stretnutie na Námestie SNP, kde spoločne privítame
príchod nového roka 2010. V
roku odchádzajúcom sme dosiahli
množstvo úspechov, podarilo sa
nám zrealizovať veľa investičných
zámerov, čo je – v súčasnej hospodárskej kríze – dvojnásobne
vzácne. Preto máme čo oslavovať.

Vážení spoluobčania.
V mene poslancov obecného
zastupiteľstva, svojich najbližších
spolupracovníkov na obecnom
úrade, na Obecnom podniku
služieb, s.r.o, a v mene svojom, vám
želám naplnenie spolupatričnosti
a úctu človeka k človeku, vnútornú silu v prekonávaní ťažkostí,
radosť z malých i veľkých vecí,
ktoré vo vás s určitosťou zanechajú
lásku, pokoj a priateľstvo života.

Hodnotiť plnenie úloh a zámerov z

RSDr. Ján Cipov, starosta obce

Nový rok

na Námestí SNP
Katarína Cipovová

Vedenie našej obce vás pozýva 1. januára
2010 na Námestie SNP, kde si spoločne
pripomenieme 17. výročie vzniku Slovenskej
republiky a privítame nový rok 2010. Oﬁciálne
otvorenie bude o 1,00 hodine. Po hymne SR,
básni a príhovore starostu obce bude tak,
ako každý rok, bohatý ohňostroj. V kultúrnospoločenskom stredisku bude pre všetkých
prichystané občerstvenie, hudba a príjemná
zábava.

V poslaneckom zbore TSK
budeme mať opäť zástupcu
Starosta našej obce opäťuspel
vo voľbách do VÚC
Katarína Cipovová

Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré vyhlásil
predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, sa
konali 14. novembra. Pre nás, obyvateľov okresu Prievidza to
znamenalo, že sme si do poslaneckého zboru Trenčianskeho
samosprávneho kraja volili 10 poslancov. Sme radi, že
spomedzi 93 kandidátov na poslancov sa náš starosta obce,
RSDr. Ján Cipov, dostal opäť do zastupiteľského zboru TSK.
K tomuto postu mu redakcia srdečne blahoželá. Výsledky v
rámci kraja sú už známe, máme za sebou aj druhé kolo voľby
predsedu TSK, ktoré bolo 28. novembra. Súčasný predseda
TSK MUDr. Pavol Sedláček ostane v kresle šéfa TSK i naďalej.
V druhom kole volieb predsedov VÚC mu odovzdalo svoj hlas
45 613 voličov, teda získal 59,03 % hlasov zo zúčastnených
voličov. Pre zaujímavosť prinášame trochu štatistiky. V našej
obci bolo ku dňu volieb zapísaných 3186 voličov, v prvom kole
sa zúčastnilo 1095 čo je 34,36 %, v druhom kole 838, teda
26,31 %. Zo 45 novozvolených poslancov TSK obhájilo svoju pozíciu v regionálnom poslaneckom zbore 18 kandidátov,
ktorí si štvorročné volebné obdobie v poslaneckých laviciach
zopakujú. Priemerný vek poslancov TSK je 48 rokov. Týmto
priemerom sa radí medzi najmladšie krajské zastupiteľstvo v
rámci Slovenska. Prevahu v ňom budú mať muži, ktorých je
34, žien bude 11. Pevne veríme, že všetci zvolení nás budú
kompetentne a zodpovedne zastupovať pri riešení množstva
zložitých úloh, ktoré ich počas volebného obdobia čakajú.

PF 2010

Zas sú tu Vianoce a za pár dní Nový rok,
všetkým vám zo srdca prajeme pevný krok.
Na cestu želáme vám zdravie, lásku, šťastie,
nech úspech, pohoda vôkol vás stále rastie.
Redakcia obecných novín VTÁČNIK
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Spoločenská kronika
… keď človek vidí zrod nového

života, a to nielen zo seba, ale aj zo
svojich detí a potom z detí ich detí
– zrazu si prestáva klásť otázky a
jednoducho pochopí, že život má
zmysel...
Manželom Renáte a Miroslavovi Sáričkovcom
sa narodila dcéra Adriána
Manželom Darine a Radkovi Rešetovcom sa
narodila dcéra Laura
Manželom Miroslave a Dušanovi Bullovcom
sa narodil syn Marko
Manželom Eve a Petrovi Kurčíkovcom sa
narodila dcéra Karolína Yasemin
Jane Lihotskej a Erichovi Preinerovi sa
narodil syn Teodor
Manželom Monike a Ľubomírovi Rothovcom
sa narodila dcéra Simona
Manželom Jane a Ľudovítovi Turčanovcom sa
narodila dcéra Nina
Manželom Linde a Martinovi Dadovcom sa
narodil syn Matias
Manželom Ľubomíre a Martinovi Šestákovcom
sa narodil syn Martin
Pavlíne Bakytovej a Róbertovi Krajčíkovi sa
narodil syn Dávid
Manželom Zuzane a Milanovi Bartošovcom sa
narodila dcéra Zoja
Manželom Vladimíre a Jozefovi Kluvancovcom sa narodil syn Jakub
Manželom Kataríne a Jozefovi Bakytovcom sa
narodil syn Tomáš
Manželom Helene a Vladimírovi Hudecovcom
sa narodil syn Benjamín
Manželom Jane a Jaroslavovi Chvaščákovcom
sa narodil syn Patrik Joseph
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa
šťastných rokov vinšujeme všetkým
jubilantom.
94 rokov oslávila : Jozefína Fábryová
91 rokov oslávila : Helena Šestáková
90 rokov oslávil : Ondrej Lavuš

85 rokov oslávili: Anna Belaňová, Vojtech
Greman, Katarína Ďurinová, Katarína
Šestáková
80 rokov oslávili : Štefan Píš, Anna Lauková,
Július Čavojec, Jozefína Gašparovičová, Anna
Hlatká, Lukáč Syč
75 rokov oslávili : Jozef Baláž, Anna Zaťková,
Cecília Zaťková, Irma Franková, Štefan
Smatana, Irena Hurtišová, Mária Hurtišová,
Mária Gašparovičová
70 rokov oslávili :Ing.Ľudovít Zaťko, Žofia
Sáričková, Jozef Baláž, Albín Ďureje, Terézia
Balážková, Vincencia Kovácsová, Jozefína
Čiková, Viliam Ďureje, Mária Gašparovičová,
Oľga Šnircová, Emília Vidová, Mária
Kováčiková, Daniel Ďureje, Mária Pastieriková, Justína Machová, Jozefína Jagdwirthová
65 rokov oslávili: Vladimír Jakubis, Zdeněk
Korenčák, Jozef Zaťko, Valent Ďurina, Cecília
Hurtišová, Alojzia Ďurinová, Viliam Hurtiš,
Zuzana Kureková, Katarína Berkyová,
Milan Gašparovič, Pavol Bukovský, Ľudovít
Gašparovič, Mária Ďurinová, Ľudvika
Šimková, Mária Šnircová, Ján Ďureje
60 rokov oslávili : Vincent Gajdoš, Mária
Mendelová, Stanislava Žišková, Viliam
Turčan, Mária Lašáková, Vlasta Lančaričová,
Anton Turčan, Božena Hurtišová, Oľga
Mališová, Vlasta Daňová, Mgr. Gabriela
Klátiková, Mgr. Ignác Klátik, Štefan Ballay,
Štefan Gašparovič
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Rozlúčili sme sa : Ján Sárička,
/70 r./, Peter Krpelan /72 r./, Mgr.
Branislav Smetana /36 r./, Paulína
Krajčíková /96 r./, Ján Vida /84 r./
A človek sa vracia do lona rodnej
zeme.
Tak proste ako do hniezda sa večer vracia
vták, takže sa v prvej chvíli jeho blízkym zdá,
že drieme, no zem zatvára sa navždy, je to
tak !
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť !
Spracované : 8.decembra 2009
Helena Kurnasová, matrikárka

Krivé zrkadlo
Mgr. Juraj Gregor
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Obecné zastupiteľstvo
schválilo
dôležité dokumenty

Katarína Cipovová

Poslanci obecného zastupiteľstva na
verejnom zasadnutí v novembri rozhodli,
že pre rok 2010 všetky miestne dane
okrem dane za ubytovanie, ostávajú v rovnakej výške ako v tomto roku.
To znamená, že občania sú povinní do
31.1.2010 podať na obecný úrad daňové
priznania, kde uvedú všetky zmeny k tomuto dátumu. Daň za ubytovanie zvýšili
na 0,30 €/osobu/prenocovanie. Nezmenila sa ani výška poplatku za komunálny
odpad a podmienky vývozu a skladovania
odpadu.
Okrem dodatku k daniam poslanci schválili kalendár kultúrnych podujatí na
rok 2010. O jednotlivých podujatiach
vás budeme aj prostredníctvom novín
priebežne informovať. Poslanci schválili plnenie rozpočtu obce za 9 mesiacov
t.r. Podľa stanoviska hlavnej kontrolórky
rozpočet obce sa neplní ani v príjmovej
a ani vo výdavkovej časti v potrebnej
miere, čo ovplyvnil výpadok daňových
príjmov z dôvodu ﬁnančnej a hospodárskej krízy. Skutočné výdavky boli nižšie
ako skutočné príjmy aj po zohľadnení
výdavkov na školstvo. Skonštatovala,
že prostriedky rozpočtu boli použité na
plnenie úloh v oblastiach podľa zákona
o obecnom zriadení, rozpočtové pravidlá
boli dodržané, až na prípady, kedy boli
výdavky použité bez rozpočtových opatrení (neplánovaný účel a prečerpané).
Odporučila posúdiť rozpočtové úpravy a
v konečnom dôsledku plnenie rozpočtu
obce za január – september schváliť bez
výhrad.
Na základe odporúčania komisie starostlivosti o občanov, poslanci schválili
podporu rodinám pri narodení dieťaťa
od 1.1.2010. Pri narodení 1. dieťaťa schválili príspevok 35 €, pri narodení druhého
70 €, pri narodení tretieho 100 € a pri
narodení každého ďalšieho dieťaťa 70 €.
Starosta obce poslancom predložil správu
o jeho aktivitách, aktivitách prednostu i
pracovníkov obecného úradu, ktorí sú
zaangažovaní do rozvoja obce prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ i ďalšej
dotačnej politiky. V správe uviedol, že sa
podarilo získať vyše 663 tisíc € na generálnu opravu ZŠ, na elektrické rozvody
v ZŠ takmer 80 tisíc €, na rekonštrukciu
telocvične 15 tisíc €, na úpravu Námestia
SNP – parku pri OcÚ 11 tisíc € a ďalšie
dotačné ﬁnančné prostriedky. (Podrobné a

presné informácie o rozvoji obce v investičnej
oblasti prinesieme v ďalšom čísle obecných
novín – pozn.redakcie). Poslanci túto in-

V minulom čísle sme kritizovali absenciu
zrkadla na križovatke Podhradskej a Baníckej ulice. Dnes tam zrkadlo je, ale paradoxne
neukazuje to, čo má a na čo sme upozorňovali.
Ktorý z vodičov vie s istotou povedať, že
pri príjazde v smere od materskej školy na

formáciu vzali na vedomie a ocenili prácu
ako starostu obce, tak aj prednostu a
ďalších zainteresovaných pracovníkov na
tomto rozvoji.

Z kalendára podujatí
na rok 2010

stopku, vidí v zrkadle vozidlá prichádzajúce
zhora po Podhradskej? Práve tieto by sa totiž
mali navzájom vidieť. Zrkadlo však ukazuje
vzájomnú polohu vozidiel pohybujúcich sa po
hlavnej ceste. Tí, ktorí by mali byť chránení
a bezpečne dať prednosť vozidlám zľava,
môžu pred zrkadlom postáť a skontrolovať si
tak asi len make up.
Alebo že by namontovali ešte jedno?

Komisia kultúry, školstva a vzdelávania
Január:
-1.1.Miestna oslava vzniku SR a vítanie
nového roka
-XI. kresťanský reprezentačný ples
-Hokejový turnaj pre deti a dospelých
Február:
-13.2.Fašiangový karneval,
fašiangovanie po obci
-Prednáška o zdraví – homeopatia
-Súťaž v senoboboch
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Jesenná slávnosť u nás
Kolektív MŠ II

Jeseň pani bohatá …. znelo popri iných jesenných pesničkách a
básničkách v MŠ II na Školskej ulici v jeden októbrový deň. Vítanie tohto čarovného ročného obdobia sa u nás stalo tradíciou,
pretože pestovanie vzťahu k prírode je tiež jednou z hlavných
úloh, ktoré počas roka plníme.
Aj tento rok bola „pani jeseň“ bohatá a štedrá. Deti si priniesli
zhotovené
svetlonosy,
ktoré im pomohli vyrobiť
či
vyrezať
rodičia.
A
bolo sa na
čo
pozerať
–
tekvice
teda „svetlonosy“ boli
jedna krajšia
ako druhá.
Po peknom
programe

nás pohostila
pani
jeseň
pečenými
zemiakmi
s
maslom
a
výborným
ovocným
čajom,
pomohli
jej
ju
pripraviť
rodičia
z
výboru RZ. Po
dobrej hostine sa deti zobrali so svojimi rodičmi a zhotovili pekné jesenné
výtvory ako – ovocný košík, jesenné slniečko, ježkov z listov aj
vláčik a stonožku. To bolo radostné, keď sa deti mohli zahrať
spolu s rodičmi. No ale zlatým klincom nášho podvečera bolo
zapálenie svetlonosov, ktoré sa po zotmení rozžiarili v našej MŠ.
Deti tak mali zážitok nielen z účasti na ich výrobe, ale najmä,
keď mohli dokázať svoju odvahu a postaviť sa im tiež zoči voči v
tme a aby strážili náš školský dvor.

Zo života našej ZŠ
Mgr. Alena Cipovová

Aj keď školský rok začal na našej škole trošku neskôr pre jej
rekonštrukciu, naši žiaci sa okrem učenia usilovne zapájajú do rôznych
súťaží.
• Zapojili sme sa do súťaže v minifutbale, mladší i starší žiaci, umiest
nili sme sa na 2. mieste v obvodovom kole.
• Dievčatá sa zúčastnili súťaže vo futbale JEDNOTA CUP – 2. miesto.
• Zapáčil sa im aj ﬂorbal. Mladšie žiačky získali 1. miesto v okresnom
kole a 4. miesto v krajskom kole. Staršie žiačky 1. miesto v
okresnom a 5. miesto v krajskom kole Orion cupu.
• V stolnom tenise získali dievčatá 3. miesto v okresnom kole.
• Tanečný ring v Partizánskom tiež navštívilo 5 žiačok. Zo šiestich kôl
sa do 4. kola prebojovala jedna naša žiačka.
• Zúčastnili sme sa aj súťaže v basketbale. Chlapci i dievčatá.
Družstvo chlapcov a dievčat získalo v obvode 1. miesto, dievčatá v
okrese 3. miesto.
• Naši strelci zo streleckého krúžku si vystrieľali z 11-tich družstiev
pekné 6. miesto.
• V hádzanej boli dievčatá na 1. mieste, chlapci na 2. mieste v obvo
dovej súťaži.
• Majstovstvá okresu v cezpoľnom behu – dievčatá 4. miesto, chlapci
12. miesto.
• Dňa 5. 10. sme zorganizovali už druhýkrát Deň jabĺk, spojený s
ochutnávkou rôznych druhov jablkových koláčikov a zákuskov. Tie
do školy prinieslo 49 detí. Všetkým mamičkám, alebo oteckom
ďakujeme za upečené koláčiky.
• Naša ZŠ sa zapojila do česko-slovenského projektu „ZÁLOŽKA DO
KNIHY SPOJUJE ŠKOLY“ . Cieľom tohto projektu bolo nadviazanie
kontaktov medzi slovenskými a českými ZŠ
a SŠ a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do
kníh. Naši žiaci vyrobili veľké množstvo záložiek, z ktorých sme
vybrali 55 a poslali do nám pridelenej školy vo Frýdku - Místku.
Zároveň z Frýdku - Místku prišli záložky do našej školy.
• Obvodovej súťaže v aranžovaní jesenných kytíc sa zúčastnilo 6 našich
žiačok, kde dievčatá obsadili 1., 2. a
4. miesto.
• Úspešným riešiteľom okresného kola olympiády v slovenskom jazyku
sa stal Andrej Bobok, žiak 9.B triedy.
• V októbri prebehli triedne a celoškolské kolá vo všeobecných znalost
iach z náboženstva. Tu žiaci preukázali, že majú dobré znalosti z kníh
Sudcovia, Daniel, Jakubov list a List Filomenovi.
• V novembri sa sedem žiakov zapojilo do výtvarnej súťaže Porﬁxu pod
názvom Architektúra. Každá práca bola niečím výnimočná. Aj keď
žiaci nič nevyhrali, všetci dostali od Porﬁxu malé darčeky.
• Začiatkom novembra pripravil Slovenský zväz záhradkárov pre žiakov
našej školy súťaž v určovaní odrôd jabĺk. Do súťaže sa zapojilo 77
žiakov. Zo správnych odpovedí bolo odmenených 19 žiakov vecnými
cenami.
• V našej škole pracuje aj Školský parlament, ktorý má 12 členov.
Pravidelne sa stretáva a pripravuje rôzne akcie pod vedením
Mgr. Oršulovej. Každý mesiac tvorí rozhlasovú reláciu Okno do školy,
kde informujú všetkých žiakov o tom, čo sa v škole urobilo a čo sa
pripravuje.
• Žiaci 9. ročníkov všetkým spolužiakom a deťom v MŠ II na Mikuláša
priniesli malé darčeky.
• Začiatkom decembra bol v 1. - 4. ročníku pre rodičov Deň otvorených
dverí.
Keďže som uviedla veľa akcií, ktoré sa od septembra v škole skutočnili,
nemohla som uverejniť všetky mená našich úspešných žiakov.
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Ocenení odbojári i obec
Michal Beniska, tajomník ZO SZPB
Foto : Ján Hagara

Druhý novembrový deň mali schôdzu členovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
(ZO SZPB). Aj keď s oneskorením v náväznosti na oslavy 65.
výročia SNP, sa členská schôdza niesla v duchu tohto významného výročia. Jej
členovia,
priami
účastníci
povstania a zahraničného
odboja, pozostalí,
ako ich potomkovia
organizovaní v základnej organizácii
si nielen pripomenuli a pospomínali
na heroické dni
a mesiace spred
65 rokov, ale tiež
poukázali na stále
nebezpečenstvá
hroziacich
vojnových
konﬂiktov a nepokojov,
ktoré trápia mierový svet. Členská
schôdza bola výnimočná i tým, že pred začiatkom jej rokovania bola našej obci odovzdaná Pamätná medaila, ktorú jej pri
príležitosti 65. výročia SNP udelil ÚV KSS. Medailu prevzal z
rúk podpredsedu ÚV KSS Samuela Zuba starosta obce Dr. Ján
Cipov. Medaily boli odovzdané i dvom našim členom základnej organizácie. Priamemu účastníkovi zahraničného odboja
PhDr. Plk. Ľudvíkovi Šestákovi a účastníkovi SNP Jozefovi Vidovi, ktorý sa tohto roku dožil významného životného jubilea
9O rokov.

Únia žien má novú
okresnú predsedníčku
V Prievidzi sa volila okresná rada Únie žien Slovenska
Katarína Cipovová
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Generálna oprava školy
Mgr. Juraj Gregor

Po tretíkrát vám prinášame informácie o prebiehajúcej generálnej oprave základnej školy. V čase našej uzávierky
bol aktuálny stav taký, ako vidíte na fotograﬁách. Práce pokračujú rýchlym tempom a tak je predpoklad, že k
ukončeniu dôjde skôr ako bolo plánované.

Beáta Obertová, predsedníčka našej miestnej organizácie Únie žien
Slovenska bola na zasadnutí predsedníčiek miestnych organizácii z
okresu Prievidza jednohlasne zvolená za predsedníčku okresnej rady.
Zasadnutie sa uskutočnilo 2. decembra v Prievidzi. Ako povedala nová
šéfka organizácie, bude sa snažiť spolu s novým výborom čo najlepšie
spolupracovať s miestnymi organizáciami a v rámci svojich možností
a schopností podávať pomocnú ruku. K zvoleniu do tejto funkcie jej
gratulujeme.
Naša miestna organizácia pripravuje na január 2010 stretnutie s postihnutými deťmi z občianskeho združenia Maruška. Už tri roky sa s deťmi
stretávame v tomto predvianočnom čase, pripravujeme pre ne medovníky a rôzne darčeky. V tomto roku sme to nestihli, preto sme sa
s vedením „Marušky“ dohodli, že spoločné posedenie pri kapustnici
zorganizujeme v januári. Kto sa takéhoto stretnutia zúčastnil, vie, aké
sú tieto postihnuté deti srdečné a vďačné. Mnohí by si od nich mali
brať príklad. O jedno ich príroda obrala, no na inom im to nahradila
dvojnásobne.
Milé naše ženy, milé deti. Želám vám v mene výboru miestnej organizácie Únie žien príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a
nezabudnite si pri štedrovečernom stole spomenúť aj na tých, ktorí o
pokojných a bohatých Vianociach môžu len snívať.

Zachovávame tradície
DV členskej základne COOP Jednoty

Jeseň môže byť krásna ako láskavý úsmev na vráskavej tvári,
keď sa slniečko oprie do pestrofarebných listov a jesenný vetrík
sa roztancuje medzi konármi starých stromov, aby ich rozveselil. Chceli sme byť na chvíľu tým slnkom a vetríkom, čo rozjasní tváre a rozveselí dušu našim starším spoluobčanom.
Dozorný výbor členskej základne COOP Jednoty v Lehote pod
Vtáčnikom pripravil tradičné stretnutie pre svojich členov pri
príležitosti mesiaca úcty k starším. Stretnutie sa konalo 28. 10.
v klube dôchodcov v hornej časti obce. Nálada bola výborná. Jubilantom sme k okrúhlemu výročiu venovali darčeky a všetkým
príjemné posedenie, občerstvenie a veselý program, o ktorý
sa postarala spevácka skupina Dúbravanka. Chceli by sme sa
srdečne poďakovať obecnému úradu a vedeniu klubu dôchodcov
za poskytnuté priestory a ústretovosť.
Želáme si, aby sa nikdy nepretrhla zlatá niť, ktorá spája generácie v našej slovanskej kultúre. Aby vždy staré matere
spievali svojim vnukom krásne slovenské pesničky a aby im
starí otcovia rozprávali múdre rozprávky. Aby sa tradícia úcty
k starším generáciám zachovala a nikdy nevymizla z nášho
malého krásneho Slovenska.

Netradičné stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi

Anjel z neba, čert z pekla
Mgr. Juraj Gregor

Aj tak by sa dal opísať spôsob, akým tohto roku
prišli medzi deti na jednu z najobľúbenejších
akcií Mikuláš, anjel a čert. Naši hasiči pripravili
prekvapenie a po dohovore s horolezcami bolo
celé predstavenie pripravené. Mnohí však tušili,
čo sa chystá a tak už krátko po pol štvrtej bolo
námestie takmer plné. Keď prišiel ten správny
čas a Mikuláš sa na saniach blížil po ceste k
námestiu, z
komína sa
zniesol anjel
a z podzemia
vyliezol čert,
aby sa spolu
posadili
k
Mikulášovi.
Toho
už
predtým
deti
vítali
pesničkami a
básničkami.
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Po príhovore starostu už neostávalo nič iné, iba
rozdať darčeky, ktoré aj tento rok pripravila p.
Nora Mjartanová. Samozrejme, najväčšiu radosť
mali opäť deti, ktoré sa po rozdaní darčekov s
Mikulášom, čertom a anjelom odfotili.
Súčasťou tohto podujatia bola výstava
vianočných stromčekov a betlehemov (najstarší
betlehem mal 50 rokov), nainštalovaná v kultúrno-spoločenskom stredisku.

Svätý otec v Brne
Emília Balážová

Nedeľa, deň sviatočný,
pre nás bol i slávnostný.
Na Moravu prišiel Sv. otec,
pred 1000 rokmi Sv. Cyril a Metod.
Veľmi krásny zážitok
zotrvať v jeho modlitbách,
speváci a veľký orchester
vznášali sa až do nebies.
Masa ľudí – veľmi veľa,
prosili sme Pána Boha
nech vládne Ježiš na zemi,
pokoj, láska a mier zvíťazí.
Nás, Slovákov, prišlo veru dosť,
tiež nás vítal Svätý otec,
hlboký zážitok to bol
sláviť svätú omšu s pápežom.
Keď sme z Brna odchádzali,
Pánu Bohu ďakovali,
ďakujeme všetkým vám,
kto sa o zájazd postaral.

Nedostali ste obecné noviny?
Chcete aktuálnu
internetovú stránku?
Pomôžte pri jej tvorení
Katarína Cipovová

Ako sme vás informovali v minulom čísle našich novín,
naša obec má novú internetovú stránku, www.lehotapodvtacnikom.sk . Snahou administrátora je, aby
bola stránka pravidelne aktualizovaná a obohacovaná
o ďalšie dôležité informácie.
Aj touto cestou chcem požiadať predsedov spoločenských
a záujmových organizácií, klubov dôchodcov, predsedov komisií pri OcZ o pomoc pri napĺňaní jednotlivých
modulov na stránke. Pokiaľ chcete byť prezentovaní
na internete, pokiaľ chcete, aby sa o vašej organizácii
či komisii dozvedelo čo najviac ľudí, pošlite základné
informácie, fotograﬁe, aktuality..... skrátka čokoľvek,
čo by vystihovalo vašu činnosť. Podklady môžete
doniesť osobne na sekretariát starostu obce počas
pracovnej doby obecného úradu, e-mailom na adresu
ocu@lehotapodvtacnikom.sk, prípadne poštou.
Takisto sa obraciam aj na podnikateľské subjekty v
obci – ak máte záujem uverejniť základné informácie o
vašej spoločnosti na našej stránke, prineste informácie
osobne, e-mailom.....
Verím, že spoločnou prácou bude naša obecná internetová stránka stále naberať na kvalite.

Distribúcia obecných novín Vtáčnik do domácností sa uskutočňuje
spravidla od piatku do nedele a zabezpečuje ju Obecný podnik služieb Lehota pod Vtáčnikom s.r.o. prostredníctvom svojich doručovateľov. Tí nevynechávajú ani jednu ulicu, ani jeden
dom, ba ani jeden vchod bytovky. Ak je to možné, noviny sú
umiestňované do poštových schránok. Žiaľ, mnohí z vás vôbec
nemajú schránku, ani zvonček a vo dvoroch pobehujú psi. Mnohí
z vás bývajú v spoločných domácnostiach, v niektorých dvoroch
sú dva domy a len jedna poštová schránka.
V prípade, že noviny k vám neboli doručené, stačí zájsť na
obecný úrad – na sekretariát starostu obce, kde si ich môžete
dodatočne prevziať.
Redakcia

Rýchlo prišiel, rýchlo odišiel

Dopravca zrušil spoj Lehota pod Vtáčnikom
- Bratislava
Katarína Cipovová

Dlho sme sa netešili z toho, že sme mohli cestovať z Lehoty priamo do Bratislavy. Keď si veľa ľudí na spoj zvyklo,
dopravca z objektívnych či subjektívnych príčin zrušil
množstvo spojov a medzi nimi i ten, ktorý jazdil z Lehoty do
Bratislavy ráno a potom popoludní z Bratislavy do Lehoty.
Nuž, čo už! Je zbytočné špekulovať, či je to správne, alebo
nie. Tento fakt môžeme vziať len na vedomie.
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Pod vianočným nebom

…bol koncert vianočných piesní a kolied skupín z „Lehôtok a Lehoty“, ktorý sa uskutočnil 1. decembra v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.
Účinkovali spevácke skupiny – Malinovec z Veľkej Lehôtky, Trávniček z Malej Lehôtky a Bukovina z Lehoty
pod Vtáčnikom. Naša spevácka skupina pod vedením
dirigentky Mgr. Eriky Cipovovej obohatila podujatie 15
vianočnými piesňami zo svojho bohatého repertoáru.
Sólistkou bola Žanetka Mokošová mladšia, ktorá svoju
premiéru zvládla na jednotku. Hovorí sa, že prví bývajú
poslednými a poslední prvými. Aj keď spevácka skupina
Bukovina vystupovala v poradí tretia, prepracovanou
dramaturgiou a spevom zaujala všetkých prítomných a
na tomto mieste si dovolím neskromne povedať, že bola
prvá.
Genovéva Šimková
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Zdravotne postihnutí oslavovali
Vilma Barčinová

Ani v tomto roku členovia základnej organizácie slovenského
zväzu zdravotne postihnutých nezabudli na „Mesiac úcty k
starším“ a pri tejto príležitosti aj pozdraviť jubilantov zo svojich
radov, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho jubilea. V tomto
roku ich bolo tridsať.
A tak sme sa 24. októbra stretli v požiarnej zbrojnici. Prišiel
nás pozdraviť i starosta obce RSDr. Ján Cipov s manželkou. Po
oﬁciálnej časti nasledovala báseň v podaní Mgr. Michala Benisku a potom sme zablahoželali našim jubilantom. Po prípitku a
chutnej večeri sme sa zabávali pri dobrej hudbe. Tombola býva
neodmysliteľnou súčasťou nášho programu.
Touto cestou blahoželáme jubilantom a ďakujeme všetkým, ktorí
sa zúčastnili tejto peknej akcie.
Ďakujeme.

Jesenné aktivity v klube
dôchodcov v dolnej časti obce

ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné jubileá. Zaznamenali sme veľmi dobrú účasť (priestory klubu
začínajú byť malé). Kultúrnym programom, ktorý predviedli naši členovia, sme pripravili príjemnú atmosféru
pre všetkých prítomných, zvlášť oslávencov, ktorých bolo
26. Zablahoželal im predseda klubu pán Mujkoš a starosta obce RSDr. Ján Cipov podaním kvetu a slávnostným
prípitkom. Nasledovalo občerstvenie doplnené zákuskami, ktoré si jubilanti sami priniesli. Dobrú náladu znásobila dôchodcovská kapela, bez ktorej si už žiadne naše
posedenie nevieme ani predstaviť. Kto vládal, tancoval.
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Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v Novákoch
Vladimír Pavlík
Množstvo jabĺk, hrušiek a iného ovocia a zeleniny. Taká býva okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov. V tomto roku sa konala od
23. do 25. októbra v kultúrnom centre mesta
Nováky a bola spojená s 13. ročníkom okresnej súťaže JABLKO HORNEJ NITRY a súťažou
žiakov základných, stredných a špeciálnych
škôl okresu vo viazaní a aranžovaní kvetov.
Naša základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov sa na tomto podujatí zúčastnila 88
exponátmi na okresnej výstave a 15 exponátmi v
okresnej súťaži „Jablko alebo hruška Hornej Nitry.
Hodnotiacu komisiu z vystavovaných exponátov
zaujala práve naša expozícia, kde sme v súťaži
základných organizácií okresu o najkrajšiu expozíciu získali „Čestné uznanie“ za 1. miesto a Putovný pohár primátora mesta Handlová. Z jednotlivcov v tejto súťaži boli ocenení naši pestovatelia p.
Štefan Ďureje za 2. miesto a Ján Šnirc za 5. miesto.
V okresnej súťaži Jablko Hornej Nitry sa p. Ľubomír Šimko umiestnil s
odrodou Granny Smith na 10. mieste.
V tomto roku bola vyhlásená aj súťaž o HRUŠKU
HORNEJ NITRY. Tu boli ocenení naši pestovatelia p. Anna Babicová s odrodou hrušky Grosdemange na 3. mieste, p. Anton Turčan na 4. mieste
s odrodou hrušky Lukasova maslovka a p. Vincent
Hurtiš na 5. mieste s odrodou hrušky Pastornica.
V okresnej súťaži vo viazaní a aranžovaní kvetov
v kategórii žiakov základných škôl sa žiačka našej
ZŠ Veronika Benčíková umiestnila na 1. mieste. Na 2. mieste sa umiestnila Kristína Čiková.
Viktória Pánisová obsadila 4. miesto. Práce našich

Bosorácka párty
Monika Mistríková
Keď sa dni začnú skracovať a večery sú čoraz dlhšie,
máme viac času na činnosť v klube, v uzavretom, teplom priestore. Vymýšľame a nacvičujeme kultúrne programy na podujatia, ktoré nás do konca kalendárneho
roka čakajú.
Prvým podujatím, ktoré sme pripravili, bola v októbri
účasť na prehliadke voľnočasových aktivít seniorov v
Zemianskych Kostoľanoch pod názvom „Jeseň je dar“.
Zúčastnili sme sa už 11-ty krát. Tentoraz s pásmom
„Nové zvyky na zlatej svadbe“. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch i tentokrát sme našu obec reprezentovali úspešne.
Ďalšou našou aktivitou bolo posedenie s jubilantmi,
A kto nie, tak aspoň spieval.
Všetci sa cítili dobre. Čas
rýchlo plynul. Veľmi ťažko sa
nám lúčilo. Nie však nadlho.
Vážení členovia klubu dôchodcov. Rada klubu dôchodcov v dolnej časti obce
už pre vás znovu pripravila
„Posedenie pri vianočnom
stromčeku“,
v
pondelok
28. 12.
o 15,00 hodine
v
priestoroch
kultúrnospoločenského
strediska. Dúfame, že sa znova
príjemne zabavíme a umocníme tak čaro Vianoc, ku
ktorým vám želáme, aby ste
ich prežili v zdraví, láske,
naplnení Božími milosťami, v
svätom pokoji v kruhu svojej
rodiny.
K
novému
roku
vám
zablahoželáme osobne na
stretnutí
pri
vianočnom
stromčeku. Buďte zdraví.
Tešíme sa na vašu účasť.
Rada klubu dôchodcov,
dolná časť

Vtáčnik

Jeseň, pani bohatá, farbí šaty do zlata... Asi toto
si môže niekto z nás pomyslieť pri zbere úrody zo záhrady, kde nechýbali ani tekvice. Ale
čo s nimi? A prečo ich nevyužiť na bosoráckej
párty? Tak takúto párty aj tento rok poriadala
Komisia detí a mládeže pri OcZ. Bol to už 5.
ročník. Aj keď účasť detí bola o niečo nižšia
ako v uplynulých rokoch, ani chrípka mnohé
deti a rodičov neodradila, aby sa prišli zabaviť.
Po otvorení našej párty pánom starostom,
nasledovala zábava. Nechýbali rôzne súťaže,
na ktorých sa zabavili aj rodičia s deťmi.
Párty obohatili mažoretky Ráchel Adámiková,
Róberta Belaňová, playback Twins Dominika
Belaňová a Michaela Sáričková. Touto cestou
im ďakujeme za spríjemnenie sobotňajšieho
popoludnia. Bola vyhlásená „Miss bosorka“
a „Mistr. bosorák“, vyhodnotili sa najkrajšie
tekvice. Za túto snahu vyrobiť strašidielko,
či kostým na bosorku, boli deti odmenené
peknými vecnými cenami. A nechýbala ani
tombola. Viem, nemohol každý vyhrať. Ale
mám jeden odkaz pre tých, ktorí nevyhrali.
Aj keď ste nevyhrali, nech vás hreje dobrý
pocit na srdiečku, pretože
ste urobili dobrý skutok.
Aký? Peniaze z tomboly,
venujeme do jednej školy,
kde chodia deti inak obdarené a sú choré. Potrebujú
jednu lampu, ktorá pomáha
zmierniť ich bolesť. Takže aj
vám touto cestou ďakujem.
Na záver párty nechýbal
pekný ohňostroj. Ďakujeme
všetkým sponzorom, ľuďom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli zrealizovať
už 5. ročník tohto podujatia.

žiačok boli vystavené počas trvania výstavy.
Výbor ZO SZZ touto cestou blahoželá oceneným
účastníkom tohto podujatia a zároveň ďakuje všetkým
pestovateľom, ktorí svojimi exponátmi prispeli k dobrej
reprezentácii našej organizácie a tým aj našej obce.
V Nitre 27. októbra súťažilo 1287 prihlásených vzoriek z celého Slovenska o najkrajšie jablko roka.
Víťazom sa stalo jablko nemeckej odrody PINOVA
pestovateľa z Veľkých Bielic. Tretím najkrajším
jablkom je japonská odroda FUJI, vypestovaná
Ľubomírom Šimkom z našej obce. Podľa Ivana
Hričovského, predsedu SZZ, jablká neboli vypasené
ako prasiatka, boli strednej veľkosti, s nepoškodenou
šupkou, krásnou stopkou a nepoškodeným kalichom.

Verím, že na rok sa stretneme zas.
A keďže Vianoce sú sviatky, kedy sa navzájom obdaruvávame, mohli by sme myslieť
aj na iných. Veď čo robíme pre seba, robíme
zároveň pre druhých a čo robíme pre iných,
robíme zároveň pre seba. Preto uverejňujeme
jednu prosbu o finančnú pomoc pre deti, ktoré
sa nikdy nestanú dospelými.
Občianske združenie Rodičia a priatelia
Špeciálnej základnej školy v Novákoch
vás žiadajú o finančný príspevok, zaslaný na
účet združenia.
Číslo účtu : 2587215455/0200.
Láska a nevinnosť našich detí nás posúva
ďalej. Napĺňa náš život zmyslom a núti nás
ďalej hľadať nové možnosti čo najviac im
pomôcť. Preto hľadáme rôzne možnosti,
ako získať čo i len nepatrnú čiastku pre naše
občianske združenie.
Každá finančná pomoc nám pomôže. Spolu s
pedagogickými pracovníkmi
sa budeme snažiť, aby sa naše deti posunuli
ďalej a vedeli sa lepšie začleniť
medzi svojich rovesníkov.
Ďakujeme za pomoc
Občianske združenie Rodičia a priatelia ŠZŠ
v Novákoch.
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Poznaj a chráň
Michal Beniska

Také je motto v činnosti občianskeho
združenia EKO – OKO. Pod ním sa
skrývajú aktivity jej členov a sympatizantov, zamerané predovšetkým na
ochranu prírody a jej poznávanie. A ako
konkrétne to vo svojej činnosti praktizujú? Už po niekoľko rokov jej členovia
zabezpečujú čistenie časti potokov
Rakovec a Ťakov, upravujú ich okolie a vytvárajú podmienky, aby sa do
týchto vodných tokov opäť vrátil život.
Upozorňujú občanov, že vytváraním
divokých skládok rôzneho domového
odpadu našu prírodu nielen devastujú,
ale jej dlhodobo ubližujú. Nezabúdajú
ani na rozširovanie zelene výsadbou či
už okrasných drevín, alebo úžitkových
stromčekov. Významná je i poznávacia
činnosť prírody. Na turistických vychádzkach, ktoré organizujú do okolitých častí
lehotského chotára si oživujú v pamäti
názvoslovia jednotlivých jeho častí, ale
poznávajú aj nové, neznáme. Sledujú
v akom stave sa nachádzajú lesné porasty, lúky, vodné toky a studničky, ako i
označenie turistických trás.
Inak tomu nebolo ani 7. novembra,
keď sa siedmi členovia a sympatizanti
občianskeho združenia OKO – EKO vydali na náročnú viac ako desať kilometrovú
trasu z hornej časti obce na Jančekovu
skalu, chatu Hlucháň, hradisko Sivý
kameň, Podhradie a späť. Šesťdesiatnici a
sedemdesiatnici ju však zvládli bravúrne,
aj keď im to počasie parádne sťažovalo.
Odmenou za vynaloženú námahu boli
zaujímavé pohľady na polozahmlené
údolie Horného Ponitria, ako i to, že sa
postupne obnovujú pramene bývalých
studničiek, že potôčiky sú bohatšie na
vodu, poľovníci sa starajú o lesnú zver a
lesný porast vyzerá byť v dobrom stave.
Zaujala ich taktiež malá exkurzia do
histórie o vzniku názvu Jančekova skala.
Skrátka, i keď počasie bolo nežičlivé,
uplakané, všetci túto vychádzku hodnotili s úsmevom na tvári ako vydarenú a
predovšetkým poučnú.

Vianočné darčeky
Vonku biela perina,
blíži sa k nám novina.
Že sú tu už Vianoce,
stromček sa nám ligoce.
Darčeky už držím v ruke,
podarujem jeden mamke.
Ďalší zasa sestričkám,
potešia sa bábikám.
Oteckovi tiež niečo,
nebude to ledačo,
ale perník veľký,
od jeho najstaršej dievky.
Silvia Ďurinová 7.B trieda

Čas Vianoc
Už je čas krátky,
blížia sa vianočné sviatky.
Napadne nám veľa snehu
a vytvorí peknú nehu.
V izbičke stojí stromček
a pod ním pekný darček.
Už je tu ten čas Vianoc,
lásky máme v dome moc.
Simona Koryťáková 7.B trieda

