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Na olympiáde vo Fínsku Predstavili sme sa
sme mali aj my zástupcov

noviny obce Lehota pod Vtáčnikom

Miloš Obert st.

Katarína Cipovová

Na X. letnom Európskom olympijskom festivale mládeže vo
fínskom Tampere v júli t.r., ako jedna zo 49 účastníckych
krajín, bola aj 70-členná slovenská výprava. V celkovom
hodnotení získala naša výprava sympatické 19. miesto za
štyri medaily (2 zlaté, 1 striebornú a 1
bronzovú). Ide o multišportové podujatie pre mládež vo veku 14 – 17 rokov.
Toľko štatistika. Je zaujímavé, že v slovenskej výprave sme mali zastúpenie aj z našej
obce. V reprezentácii hádzanárok sme
mali odchovankyňu nášho hádzanárskeho
oddielu TJ Baník Petronelu Kováčikovú.
Slovenky prehrali vo ﬁnále s Ruskami so
cťou 24:30 (13:16) a zaslúžene si prevzali
strieborné medaily. Peťa sa stala súčasťou
tímu, ktorý predviedol super výkony.
Ďalší, ktorí dobre reprezentovali nielen
Slovensko, ale aj našu obec, boli naši mladí
medzinárodní rozhodcovia, Boris Cipov a Martin Pastierik. Okrem
nich hádzanú rozhodovalo ešte 9 dvojičiek, napr. z Francúzska,
Nórska, Srbska, Španielska.... Naši rozhodovali 4 zápasy, dva
ženské a dva mužské. Aké boli ich pocity? Okrem iného nám
povedali: „Rozhodovania boli ťažké, veľa sme diskutovali
s delegátmi o vystupovaní na ihrisku, o udržaní si vhodnej atmosféry zápasu. Podľa reakcií okolia a delegátov,
boli s našimi výkonmi spokojní. Úroveň rozhodcovských dvojíc bola dobrá, boli tam napríklad rozhodcovia
z Nemecka, ktorí rozhodujú Bundesligu mužov tri roky“.
Naši mladí rozhodcovia sa zapísali dobre, čo dokazoval aj ich
posledný zápas, ktorý rozhodovali. Ako povedali, bolo to semiﬁnále
medzi
Dánskom a Nórskom, Dánsko
vyhralo o 1 gól
a počas zápasu
a ani po ňom
sa
neobjavili
žiadne
problémy či výčitky.
Čo dodať na
záver? Snáď len
to, že sme hrdí,
že aj v našej
obci máme ľudí,
ktorí sa svojou
húževnatosťou
prebojovali na
takéto
posty.

Hádzanársky turnaj veteránov
Peter Pastierik

Začiatkom augusta sa v našej obci uskutočnil turnaj veteránov a to už 12.ročník
turnaja O putovný pohár starostu obce. Zúčastnili sa ho mužstvá z Pezinka,
Novák, Dubnice nad Váhom, Vajnor, Lehoty pod Vtáčnikom a z Hradca Králové.
Turnaj sa odohral v dvoch skupinách. Finálový duel odohrali hádzanári Pezinka
a Dubnice nad Váhom. Pezinok presvedčivo zvíťazil a tak si odniesol putovný pohár starostu obce. Na treťom mieste skončili domáci hádzanári pred mužstvom
z Hradca Králové. Zároveň prebiehal aj turnaj žien, v ktorom zvíťazilo družstvo
Bratislavy pred družstvom z Nitry a domácou Lehotou pod Vtáčnikom. Všetci
zúčastnení turnaja si pochvaľovali výbornú úroveň nielen stretnutí, ale aj technické
zabezpečenie, s prísľubom, že sa o rok vrátia na výborne zorganizovaný turnaj.
Vďaka patrí organizátorom turnaja a samozrejme aj predstaviteľom našej obce.

To, že našu obec
poznajú
po
celom
Slovensku, je aj vďaka
športovcom. Robia jej
dobré meno hádzanári,
futbalisti, šachisti. Od
soboty 6. júla jej začali
robiť dobré meno aj
countrycrossoví jazdci
z našej obce. Vtedy sa
po prvýkrát predstavili
na
medzinárodných
majstrovstvách Slovenska v Pružine pri
Púchove. Na štart sa
postavili dvaja jazdci
– Andrej Drnaj a Anton
Tonhajzer. Ich umiestnenie bolo pre nás príjemným prekvapením. Drnaj sa umiestnil na 45. a Tonhajzer na 47. mieste. Keďže
každý pretek zaradený do medzinárodných majstrovstiev Slovenska sa jazdí dva dni, naši nechýbali na štarte ani v nedeľu a opäť
úspešne. Tonhajzer obsadil 24. a Drnaj aj napriek technickým
problémom 53. miesto. Celkom na štarte bolo 172 pretekárov.
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v countrycrosse sú dlhodobým podujatím a v tomto roku sa countrycross predstavil v
deviatich slovenských mestách a obciach, raz v poľskom Zabiedove a raz u našich západných susedov v Ostrave. Keďže je tento
šport ﬁnančne náročný, začiatok sezóny sme nezachytili. „Bosorák Cross Team Lehota pod Vtáčnikom“ – taký sme si dali názov, naskočil už do rozbehnutého kolotoča pretekov. Túto sezónu
sa len oťukávame a rozhliadame.
Takmer kompletní sme odcestovali na druhý pretek v kalendári
do Kopernice. Pre poruchu na motorke na štart nenastúpil
Andrej Drnaj. No ale tím je tím a cestoval s nami. Na štart sa
postavilo 87 pretekárov a v tomto poli boli aj traja lehoťanci. K
Tonhajzerovi pribudli dve nové mená. Juraj Bisták a Miloš Obert
ml. Juraj nie je v kolotoči pretekov nováčik. Je to najskúsenejší
jazdec v našom tíme. Ako jediný z našich má platnú pretekársku
licenciu. Ostatní jazdia preteky len s jednorázovými, no verím, že
o rok budú všetky licencie platné. V druhom kole seriálu sa naši
umiestnili : 12. J. Bisták, 14. A. Tonhajzer a 25. M. Obert ml. V
nedeľu sme opäť boli na štarte s nasledovnými výsledkami : 14.
J. Bisták, 15. A. Tonhajzer a 22. M. Obert ml. Na štarte bolo 87
pretekárov.
Tretie kolo bolo na Orave. Obec Žaškov pri Dolnom Kubíne nás
privítala krásnym slnečným počasím a jednou z najnáročnejších
tratí na Slovensku. Niekoľko tisíc divákov v sobotu lemovalo trať.
Na štart sa opäť postavili aj naši štyria pretekári. Bisták, Drnaj,
Tonhajzer a Obert. Žiaľ, hneď po štarte sa Drnajov Husaberg
pokazil, preteky dokončili traja. V cieli skončili: 10. J. Bisták, 24.
A. Tonhajzer, 27. M. Obert ml.
Druhý deň sa trať zmenila na klzisko. Celú noc zo soboty na
nedeľu lialo a komisári pretekov mali ráno hlavy v smútku. Pre
bezpečnosť jazdcov sa rozhodli skrátiť trať. No i na blate sa
chlapci nestratili. Umiestnenie v nedeľu: 24. Bisták, 33. Obert
ml., 45. Tonhajzer.
Preteky v Poľsku a v Čechách sme aj z ﬁnančných dôvodov
vynechali, ale na ten posledný, na Záhorí v Kuchyni, sa už
tešíme. Tohtoročné výsledky bude náš „bosorácky tím“ hodnotiť
až v novembri. Už teraz však chcem poďakovať chlapcom za
výsledky a bojovnosť. Ich rodinám za pochopenie a podporu.
Nesmiem ale zabudnúť poďakovať Urbárskemu pozemkovému
spoločenstvu Veľká Lehota v Lehote pod Vtáčnikom za prenájom
pozemku, na ktorom naši jazdci trénujú. Bez ich ústretovosti by
sme ťažko dosahovali takéto výsledky. Samozrejme, že chceme
reprezentovať nielen seba, ale aj našu obec. K úrovni patrí aj
oblečenie. Vyslovujeme naše poďakovanie manželom Novotným
– majiteľom spoločnosti NYNA, ktorí nám taktiež pomohli a obliekli nás na profesionálnej úrovni. Countrycross je šport náročný
na kondíciu, techniku, ale aj na ﬁnancie. V tomto ohľade sme
našli pochopenie a pomoc u Jozefa Boboka ml. a jeho spoločnosti
Stavba plus. Veríme, že naše výsledky ich potešia a zároveň
pritiahnu aj iných sponzorov nášho klubu. Snáď sa dočkáme
uznania a pochopenia aj u ostatných občanov našej obce.
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Ročník IX

Ranená breza už neplače,
veď načo aj,
má všetky módne výstrelky,
bielu a čiernu farbu,
zárezy s nožíkom
a miazgu stekajúcu k zemi
v nádeji, že neumrie dnes,
zamáva lístkami všetkým
pocestným....
Vlasta Ďurinová
A máme po oslavách. Tento rok nám jednoducho
neprial uskutočniť veľkolepé oslavy 65. výročia
SNP. Pôvodný termín, 22. august, Sekaniny.
Bohužiaľ, z dôvodu banského nešťastia v Handlovej, oslavy boli najskôr zrušené. Po rôznych
telefonátoch, konzultáciách a dohadoch – aj s
agentúrou, ktorá zabezpečovala kultúrny program,
štáb osláv rozhodol, že predsa len budú, ale o
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Katarína Cipovová
týždeň, 29. augusta. Štáb osláv,
pracovníci obce,
OPS,
aktivační
pracovníci,
hasiči... skrátka
všetci, ktorí boli
do osláv zainteresovaní,
začali
pracovať
na
príprave.
Amfiteáter
vykosený, konštrukcia
nad javiskom a
stánky postavené,
priestory pre hostí
pripravené. V piatok 28.8. sme mali
pripravené všetko
tak, aby v sobotu
oslavy mohli byť.
A zrazu zasiahla „vyššia moc“. Nočná prietrž
mračien spôsobila, že nám zničilo prestrešenie
javiska, zdevastovalo priestory pre hostí.... Verte,
organizátori
to mali veľmi
ťažké. Čo teraz?
Robiť oslavy? A
ako? Kde? Hostia sú pozvaní,
tovar nakúpený,
kultúrny program
zabezpečený....
Proti nám bolo
aj to, že stále
pršalo a padnutá
konštrukcia
sa
nedala rozobrať.
Nakoniec sa zvolilo to najmenšie
zlo a starosta
obce
rozhodol,
že oslavy budú,
ale na Námestí
SNP. V priebehu
pár hodín všetci
pracovníci podali

výkon, na ktorý môže byť každý hrdý. O 13,00
hodine začali na námestie prichádzať prví hostia. Všetci občania čakali na okamih, kedy prišiel
medzi nás predseda vlády SR Robert Fico. Za
prítomnosti Čestnej stráže Ministerstva obrany
SR vládna delegácia, delegácia poslancov NR
SR, krajská a miestna delegácia položili vence k
pamätníku SNP. Následne starosta obce otvoril
oficiálnu časť osláv. Pán premiér svoj príhovor
venoval hlavne mladšej generácii, ktorá by nemala
zabúdať na posolstvo SNP. Ako každý rok, aj teraz,
bolo vypustené „POSOLSTVO MIERU“ k oblohe.
Pre účastníkov týchto „iných“ osláv SNP bol
pripravený kultúrny program v kinosále. Allan
Mikušek s kapelou AM Band a tanečná skupina
TOP DANCE KVARTET zabávali prítomných
peknými piesňami a tancami v štýle COUNTRY.
Aj keď mal byť kultúrny program na Sekaninách,
náhradné priestory neubrali na kvalite vystúpenia.
Je len na škodu tých, ktorí si zakúpili vstupenky,
že nie všetci sa zábavného programu zúčastnili.
Snáď na budúci rok, aj keď to nebude okrúhle
výročie SNP, ale bude to rok 65. výročia skončenia
II. svetovej vojny, bude pre nás „vyššia moc“
prívetivejšia a oslavy sa budú môcť vrátiť tam,
kam už mnohé roky patria – na SEKANINY.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Katarína Cipovová

V auguste sa konalo 27. verejné zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Poslanci schválili:
• Plnenie a úpravu rozpočtu obce k 30. 6. 2009. Poslanci aj
hlavná kontrolórka vzhľadom na zlý vývoj príjmov z podielových
daní odporučili venovať zvýšenú opatrnosť a výdavky dôsledne
regulovať v zmysle Memoranda o hospodárskej kríze, schváleného
v apríli t.r.
• Zmluvu o dielo so spoločnosťou Inlight Invest s.r.o na
rekonštrukciu osvetlenia v základnej škole.
• Pridelenie nájomných bytov v 23 a 35 – bytových jednotkách
na ďalšie obdobie.
• Za podmienok dodržania zákonných limitov na čerpanie úveru,
prijatie termínovaného dlhodobého investičného úveru na realizáciu stavieb: „Ukončenie generálnej opravy v základnej škole“.
Ide o pavilóny, ktoré nie sú súčasťou projektu GO ZŠ (telocvičňa,
stravovanie a dielne). Ďalšia časť úveru sa použije na rekonštrukciu

strechy MŠ I.
•Prijatie úveru vo forme kontokorentného úveru za účelom preﬁnancovania a poskytnutia záloh počas realizácie stavby„Generálna
oprava ZŠ Lehota pod Vtáčnikom”.
Okrem iného poslanci vzali na vedomie správy hlavnej kontrolórky, ﬁnančnej komisie k plneniu rozpočtu; informáciu o
zahájení školského roka 2009/2010 a o postupe prác na GO
ZŠ; harmonogram organizačno-technického zabezpečenia
volieb do orgánov samosprávnych krajov, konajúcich sa
14.11.2009; výsledok výberového konania na funkciu riaditeľky
MŠ II. Novou riaditeľkou MŠ II sa stala p. Ľubomíra Ďurinová.
Poslanci
súhlasili
so
skončením
nájmu
nebytových
priestorov v ZO 5000 – Plaza Bar, dohodou k 31.8.2009.
Pokiaľ pani Kozarovová uhradí všetky pohľadávky voči
obci a OPS, priestory budú pridelené jej sestre Tatiane.
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Opýtali sme
sa za vás
Mgr. Juraj Gregor

Blíži sa koniec roka, preto sme sa rozhodli
opýtať sa starostu obce, ako on vidí na
pozadí krízového vývoja vo svete a u nás
rozvoj našej obce. Súčasne nás zaujíma,
čo nás čaká v ďalšom období.

Spoločenská
kronika
Narodenie bábätka je ako rozbaliť
si darček, nachystaný pre Teba na
najlepšiu časť roka. To, čo v ňom
nájdeš, je ešte vzrušujúcejšie, lepšie a
krajšie, než sa Ti kedy snívalo.
Manželom Vite a Vlastimilovi Sáričkovcom sa
narodila dcéra Vanesa
Manželom Erike a Danielovi Balážkovcom sa
narodila dcéra Barbora
Gabriele Vidovej a Miroslavovi Benčíkovi sa
narodila dcéra Dominika
Manželom Lucii a Vladimírovi Pokorným sa
narodila dcéra Bianka
Ľudmile Kmeťovej sa narodil syn Dominik
Ing. Andrei Pastierikovej a Alexandrovi
Korenačkovi sa narodila dcéra Alexandra
Anne Kozarovovej a Vladimírovi Lenčéšovi sa
narodil syn Mathias
Manželom Ing.Kataríne a Marekovi Šuňalovcom
sa narodil syn Jakub
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa šťastných
rokov vinšujeme všetkým jubilantom.
95 rokov oslávili : Mária Ďurejová,
Štefánia Oršulová
90 rokov oslávil : Tomáš Jablončík
85 rokov oslávili: Emília Vidová,
Michal Zaťko, Jozefína Chudá, Jozef Píš
80 rokov oslávili : Anna Stupková, Filoména Chovancová, Anna Syčová, Anton Belaň
75 rokov oslávili : Helena Benisková, Helena
Mitašová, Magdaléna Starcová
70 rokov oslávili :Mária Ondrejková, Vincent
Turčan, Emília Chalmovská, Anton Šesták, Emilia
Turčanová
65 rokov oslávili: Mária Junásová, Ján Hurtiš,
Amália Ondrišeje, Božena Ježová, Valent Bobok,
Vladimír Vida
60 rokov oslávili : Jaroslav Kmeť, Františka Bakytová, Jozef Chalmovský, Ján Šnirc, Blažej Hlatký,
Marián Zaťko, Viliam Pastierik, Mgr. Valent
Gašparovič, Marta Danišová, Mária Šnircová,
Emil Šnirc
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Rozlúčili sme sa : Miloš Šnirc /48 r./,
Jozef Jankeje /83 r./, Ján Janček /49
r./, Anna Belanová / 90 r./, Vladimír
Gašparovič / 46 r./, Anton Hurtiš /60
r./, Helena Ďurejová /71 r./, Jozef Budinský /80 r./
„ Nezabudli sme, len sa učíme žiť s tým, že už nie
ste medzi nami.“
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť !
Spracované : 16.septembra 2009
Helena Kurnasová
matrikárka

Vtáčnik
Pán starosta, čo hovoríte na tému rozvoj obce a hospodárska kríza?
Áno, o tri mesiace završujeme tretí rok zo
štvorročného volebného obdobia 2006 –
2010. Rok 2009 má však svoje odlišnosti,
zložitosti a negatívne vplyvy na rozvoj
ľudstva od všetkých rokov po roku 1989.
Popri dosiahnutých úspešných rokoch,
mesiacoch i dňoch v našej obci, je tu
všeobecná kríza kapitalizmu – ktorej dali
názov celosvetová ﬁnančná a hospodárska
kríza – ale je to obdobná kríza z tridsiatych
rokov, ktorú zažili so všetkými dôsledkami
naši rodičia, staršie i žijúce generácie. I
táto má negatívny dopad na všetky oblasti spoločenského vývoja ľudstva v jednotlivých štátoch sveta, európske národy
nevynímajúc.
Naša republika sa dostala v začiatkoch
deväťdesiatych rokov do „náručia“ kapitalistického zriadenia, musí teda znášať
všetky jeho negatívne vývojové javy s ich
dopadom na väčšinu národa. Naša obce
je v tom ako každá iná v rámci SR. Od
januára do konca augusta t.r. nám to ovplyvnilo príjmovú časť rozpočtu mínusom
troch mil. Sk, čo pri – v našom relatívne
malom rozpočte – nie je bezvýznamný objem. Preto tu – ako nikdy za ostatných 15
rokov – musí nastúpiť znásobená aktivita
starostu i poslancov v nasmerovaní svojich
rozhodnutí k zmierneniu krízového dopadu
na rozvoj obce. Bolo by najjednoduchšie,
ale i nezodpovedné, skloniť hlavu pod
krízové dianie – tak, ako to sledujeme v
prepúšťaní produktívnych ľudí z úrovne
niektorých podnikateľských subjektov - a
s plačom zdôrazňovať, že obec nemôže
ísť dopredu, lebo sme v zajatí ﬁnančnej a
hospodárskej krízy. Naše rozhodnutia sú
preto nasmerované k splneniu všetkého,
čo sme v predvolebnom období v roku
2006 spoluobčanom sľúbili a po prevzatí
veľkej dôvery vo voľbách v decembri 2006
i „vmontovali“ do plánu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja našej obce. Takže nás
čaká intenzívne myslenie, hĺbka poznania
krízových procesov, múdre rozhodovanie,
aby obec dostala v podstate všetko, čo
sme jej sľúbili.
Naša obec sa v predchádzajúcich
rokoch rozbehla aj v rozvoji bytovej výstavby. Ako sa svetová kríza
odzrkadlila na výstavbe nájomných
bytov v našej obci?
Nájomné byty, ktoré štát v tomto období ponúka mestám a obciam, sú
najprijateľnejšou formou bytovej politiky
či bytovej výstavby pre stredný okruh
obyvateľstva. Preto sme ju zaradili medzi
priority plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce. Za sedem rokov (od roku
2002) sa naša obec stala spolu so štátom
vlastníkom 96 bytov. V roku 2008 som za
našu obec prevzal čestné uznanie Ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR,
ako najlepšia obec v trenčianskom kraji vo
výstavbe bytov. Nás kríza ani v tejto oblasti nezaskočila. Ale zákonmi dané postupy
majetkového vysporiadania pozemkov,
zdĺhavé jednania s množstvom vlastníkov,
nevysporiadané vlastnícke vzťahy, trvalé
bydliská vlastníkov po území SR i mimo
nej, to všetko spôsobuje značné problémy. Obec už nemá stavebné pozemky
ani k výstavbe nájomných bytov, ale ani
pod individuálnu bytovú výstavbu. Preto
musíme pristupovať k odkúpeniu jednotlivých parciel, aby sme postupne uspokojovali záujmy o tieto dve formy výstavby
bytov. I napriek týmto zložitostiam sme
predložili na MVaRR SR úplnú projektovú
dokumentáciu so žiadosťou na výstavbu
29 bytových jednotiek a ďalšia 29 b.j. sa
projekčne pripravuje. Aktívne rokujeme
na zodpovedných miestach k obdržaniu
dotácie z MV RR SR. Sme pripravení začať
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s výstavbou nielen 2x29 b.j., ale i ďalších
bytov. Predpokladáme, že s výstavbou
nájomných bytov začneme už len v roku
2010, kedy by sme mali zaznamenať 4
tisíc obyvateľov. Ich výstavbu chceme
orientovať od Lúčnej ulice cez chotár Dubinky až do hornej časti obce po Dúbravu.
Súbežne s touto formou výstavby chceme
odkupovať pozemky a vyhovieť žiadostiam
o individuálnu (radovú)výstavbu bytov.
Záujem o bývanie v obci je značný. K 20.
9. t.r. Evidujeme 276 žiadostí o nájomné
byty a z toho je vyše 70 – 80 % občanov
z nášho okolia. Prijali sme teda opatrenia
smerujúce k úspešnému pokračovaniu
v bytovej politike s uprednostňovaním
rodín s deťmi, čo je pre obec z pohľadu
dotačných zdrojov od štátu na obyvateľa
ekonomicky najvýhodnejšie.
V súvislosti s výstavbou bytov sa núka
otázka
využívania
štrukturálnych
fondov. Ako sa obec zapája do jednotlivých
výziev
Regionálnych
operačných programov na čerpanie
prostriedkov z EÚ?
Štrukturálne fondy a ich využívanie na
prospech rozvoja obce sú neoddeliteľnou
súčasťou prioritných aktivít ako mňa, tak
i poslancov OcZ. Hneď v začiatkoch sme
boli aktívni. Ako naši spoluobčania majú
možnosť sledovať, už v roku 2001 sme v
obci s radosťou prešli z pevného na plynové palivo s kogeneračnou jednotkou v
centrálnej kotolni, v objeme 13 mil. Sk,
z toho z európskeho fondu PHARE 5 mil.
Sk. Ani koruna však nešla z rozpočtu obce.
Dostali sme 8 mil. Sk od zodpovedných
inštitúcii, aby bol tento významný projekt
úspešný.
V objeme 2,4 mil. Sk sme splynoﬁkovali
základnú školu. Zo štrukturálnych fondov
EÚ cez Ministerstvo životného prostredia
išlo 50 % z tejto sumy.
Vyše 7,5 mil. investícia „solárny ohrev
vody v základnej škole“ –bazén–bola zrealizovaná taktiež zo štrukturálnych fondov
EÚ.
Vyše 5 mil. investícia „Solárny ohrev vody
v centrálnej kotolni z environmentálneho
fondu MŽP a EÚ sa zrealizovala v roku
2008.
Významná je 20 mil. investícia, ktorú sme
vybavili pre Povodie Váhu od prezidenta
SR p. Rudolfa Schustera a prezidenta
Švajčiarskej republiky Ide o stavbu „Suchý
polder“, ktorá bola zrealizovaná taktiež z
časti zo štrukturálnych fondov. Dnes realizujeme za mimoriadnych opatrení vyše
20 mil. investíciu zo štrukturálnych fondov
EÚ, generálnu opravu základnej školy.
Neostávame stáť na dosiahnutom. Sú
predložené žiadosti a komplexné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ na
rekonštrukciu Námestia SNP (jeho strednú časť), na GO MŠ I, na GO hasičskej
zbrojnice, čakáme na majetkové vysporiadanie bývalej školy v hornej časti obce,
aby sme i na tejto budove uskutočnili
generálnu opravu zo štrukturálnych fondov EÚ. Sledujeme vyhlásenia termínov k
podaniu ďalších žiadostí z fondov EÚ.
Práve pri projekte generálnej opravy
základnej školy by nás všetkých zaujímalo, aké problémy boli spojené
s jej začatím, čo všetko ste museli
prekonať, aby bol projekt úspešný?
Bude dodržaný termín ukončenia
rekonštrukcie?
Viete, keď počúvam „naše“ média, čítam
v „našich“ novinách, časopisoch, ako
mestá a obce nečerpajú ﬁnančné zdroje
zo štrukturálnych fondov EÚ, tak prichádzam k záveru, že je to verejnosti „podsúvané“ s neznalosťou, aké problémy,
aká byrokracia, až neuveriteľné administratívno-byrokratické prístupy musia
predkladatelia (pokračovanie na 3.strane)
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( pokračovanie z 5. strany “India mojimi očami”)
v hlavnom meste Indie v New Delhi. Bol to čas
na spoznávanie jeden druhého, spoznávanie
mesta a indickej kultúry. Bolo úžasné, ako
sme si všetci rozumeli, aké pekné
kamarátstva medzi nami vznikli
napriek mnohým odlišnostiam.
Afričania, Európania, Američania,
Aziati, ..všetci spolu, bez predsudkov a problémov. Dorozumievali
sme sa iba angličtinou, aj keď prízvuk mal každý iný a trvalo to nejaký čas, kým sme si naň zvykli. Po
piatich úvodných dňoch nás rozdelili do 4 skupín. Každá skupina mala
pridelený projekt. Každý pripravený
projekt sa mal realizovať v inom
meste a bol zameraný na rôzne
činnosti. Šiesti ľudia odišli do Kalkaty na mierový projekt - starať
sa o siroty a bezdomovcov, ďalšia
skupina išla do Shillongu pracovať
a hrať sa s deťmi v školách. Do
mesta Umran, išli účastníci tábora
pracovať na farmu, kde sa starali
o zvieratá (dojili kravy, očkovali
kurence), sadili ryžu a podobne
a nakoniec mesto Bongaigaon,
kde sa niektorí mali venovať deťom
a niektorí sa mali venovať podpore žien. Ja
som sa dostala práve do Bongaigaonu – mesto v štáte Assam (India sa skladá z mnohých
štátov). Assam sa nachádza na severovýchode
Indie.
Organizátori sa snažili ľudí z rovnakých národnosti rozdeliť, tak bolo jasné, že sme s Maťom

neboli spolu. On bol v Shillongu. Do týchto miest
sme cestovali vlakom. Neuveriteľných 32 hodín
bez prestávky. Maťo ešte o 3 hodiny dlhšie. Zdá
sa to byť dlho, ale cesta ubiehala veľmi rýchlo. Po výstupe z vlaku som bola odkázaná len
sama na seba a moju angličtinu. V projektoch
sme boli 10 dní a bývali sme v rodinách. Ja som
bývala so Švajčiarkou vo veľmi chudobnej, no
veľmi milej a pohostinnej rodiny.
Všade okolo nášho domu boli
bambusy,

Mgr. Lenka Zaťková

banánovníky - neskutočne vysoké stromy
a rôzne trávy, cítila som sa ako v džungli.
S mojou rodinou
sme bývali v domčeku
z bambusov a blata, umývali a sprchovali sme

sa v studenej vode zo studne, toaleta v prírode,
varili sme na ohni, ...a bola to paráda...
Ale tí ľudia nie sú zaostalí. Moja rodina, napriek
tomu, že bola chudobná mala televízor, satelit,
mobily...oni všetky takéto veci poznajú, ale
väčšinou nepotrebujú (hlavne, keď im tam stále
vypadáva elektrina).
Ja som dostala projekt „Podpora žien“, ale
v skutočnosti sme robili všetko. Navštevovali
sme školy, mali sme rôzne debaty so študentmi,
hrali sme sa s deťmi, veľa sme cestovali po krajine, sadili sme ryžu a veľa, veľa iného.
Po skončení projektov sme sa opäť všetci
stretli a cestovali sme spolu do Kalkaty (opäť
vlakom, ale teraz len 14 hodín), kde sme mali
záverečné vyhodnotenie celého tábora, čas na
nákupy, slávnostnú omšu pri hrobe Matky Terezy a záverečný program. Potom nasledovali
individuálne odchody domov, my s Maťom
sme leteli z Delhi, tak sme opäť cestovali vlakom z Kalkaty do Delhi 25 hodín. Vo vlaku som
strávila dokopy 72 hodín.
Tento tábor bol pre mňa zatiaľ
najlepšia
skúsenosť v mojom živote.
Nikdy som nevidela takú chudobu, ľudí žijúcich
na ulici, kúpajúcich sa vo vode s odpadkami,
žobrajúce deti - siroty, ktoré za nami chodili
všade a pýtali si niečo na jedenie. Vo vlaku bolo
často vidieť ľudí bez rúk alebo bez nôh a chceli
od nás, aby sme im pomohli. Bolo to ťažké
vidieť takých ľudí.
Navštívila som chudobnú osadu, čo národy mali
medzi sebou nejaké nepokoje a jedna skupina
ľudí tu ostala po tých bojoch, ale miestni ľudia
ich neprijali a nemôžu si nájsť robotu, tak muži
chodievajú pracovať ďaleko od domova a ženy
sa starajú o deti. Vláda ich podporuje iba jedným
jedlom denne a to je ryža. Keď sme tam prišli
- to bol pre mňa asi najsilnejší zážitok. Myslela
som si, že moja hostiteľská rodina je chudobná,
ale len teraz som videla, čo je to chudoba. Tí
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ľudia nemali absolútne nič, nič, nič....deti bosé,
dotrhané, choré, každé jedno kašľalo, všetky
domy z blata, aj kostol....to bolo neuveriteľné!
Jeden chlapec nás poprosil, aby sme sa za neho
modlili, lebo je chorý a nemá peniaze, aby išiel k lekárovi - ich
dokáže zabíjať aj obyčajná chrípka. A potom nám tie deti spievali
- spievajú veľmi krásne, a radi a
tak radostne, a potom sa za nás
modlili. V živote som nevidela
sa nikoho tak úprimne modliť za
druhých....všetci zavreté oči a tak
zo srdca sa za nás modlili, že my
sme tam len stali a plakali. To bol
veľmi silný zážitok pre mňa. Vidieť,
že tie deti nemajú nič, ale ich viera
je ohromne silná.
Keď sme odtiaľ odišli, ešte dlho
sme sa nemohli spamätať z toho,
čo sme videli, iba sme vedeli, že
ešte raz tam chceme isť a nejakým spôsobom im pomôcť, aj
napriek tomu, že naši organizátori
mali iné plány s nami...my sme
vedeli, že toto bolo to, prečo sme
sem prišli.
Indovia sú veľmi nábožní ľudia. 80
percent sú hinduisti, ale my sme
sa stretávali väčšinou s kresťanmi, ktorých sú
len 2 percentá. Je jedno, akého sú Indovia vierovyznania, ale každé náboženstvo prežívajú
veľmi hlboko a úprimne. Sú hrdí na to svoje
náboženstvo.
Je zvláštne, že my, z takých vyspelých krajín,
čo sme prišli do Indie priniesť mier a pokoj sme
sa mohli tak veľa učiť od takých jednoduchých ľudí. Myslím, že práve taká jednoduchosť
a bezstarostnosť nám chýba. Indovia (aspoň
v tej časti kde som pôsobila ja) majú veľmi
skromné bývanie a veľmi skromne sa stravujú
ale sú spokojní a šťastní.
Neviem, či som sa zmenila navonok, ale rozhodne sa cítim po návrate šťastná aj ja.
Cítila som sa tam tak neuveriteľne bohatá, a
neviem ani čím som si to zaslúžilá, že žijem na
Slovensku - zdravá, v kompletnej rodine a s
mnohými kamarátmi, ktorí ma majú radi...
Tiež som sa naučila verejne vystupovať. Keďže
sme tam boli hostia, (mnohí domáci dovtedy
nikdy nevideli belocha) každý od nás čakal,
že im niečo povieme o sebe a o našej krajine.
Veľakrát sme museli zobrať do ruky mikrofón
a pred stovkami ľudí povedať niečo o nás,
o našich krajinách - o Slovensku, čiže chcelo
to odvahu, a dokonca povedať to v angličtine
a v takej angličtine, aby vám rozumeli. Ľudia
sa mohli hocičo spýtať, a my sme museli vedieť
pohotovo reagovať - odpovedať, pýtali sa na
ekonomiku, na nerastné suroviny, na ovocie,
čo pestujeme, na počasie, koľko je u nás oﬁciálnych jazykov a veľmi sa čudovali, že na Slovensku máme len jeden – Slovenčinu.
V Indii som strávila neuveriteľné tri týždne.
Našla si kamarátov z celého sveta, s ktorými
som stále v kontakte. Myslím, že veľa vecí
ma ovplyvnilo, možno aj na celý život. Som
veľmi rada, že som dostala takúto šancu. Sú to
spomienky na celý život.

Ako sa vyučovalo v starom Egypte?

Znovu je tu september. Do vlasov
fúka chladnejší vietor, ovocie
naskladáme do pivníc, deti sa oddýchnuté vrátia do škôl.
Mám tu článok o tom, ako to vyzeralo v takej egyptskej
škole. Dúfam, že sa niečo nové dozviete a bude tento
článok pre Vás zaujímavý.
Egyptskí vládcovia podporovali vzdelanie a výchovu.
Nadovšetko vyzdvihovali znalosť písma. Učitelia nabádali žiakov k horlivosti v učení. Do dvoch rokov sa o dieťa
starala matka. Potom deti získavali všetky vedomosti
od svojho otca. Učebnice, z ktorých sa učili, mali formu
veršovaných ponaučení a rád do života. Prvým autorom
takýchto ponaučení bol Imhotep. Zvláštny druh výchovy
a vzdelávania sa vyvinul v egyptských háremoch pri
kráľovských palácoch. Učiteľmi v školách boli skúsení,

►existovali technické ústavy a
akadémie výtvarných umení pre
sochárov, maliarov
►ako učebnice slúžili ponaučenia a školské texty, ktoré
učiteľ žiakom buď predpisoval alebo diktoval
►v školách boli bežné rôzne rečnícke cvičenia
►okrem čítania a písania sa vyučovala matematika i
geograﬁa
►dôležitú úlohu hrala v egyptských školách telesná výchova, zvlášť plávanie, lukostreľba, pri výchove dievčat
spev a tanec
►v egyptských školách sa nevyučovali cudzie jazyky.

pedagogicky nadaní pisári, chrámoví, vojenskí úradníci.
Starali sa o celú skupinu, alebo zaučovali pokročilejších
žiakov do svojej agendy. Egyptskí učitelia boli prísni,
súčasťou boli aj fyzické tresty V starovekom Egypte neexistovala povinná školská dochádzka. Neexistovali ani
žiadne predpisy, kedy má žiak do školy nastúpiť. Deti
vstupovali do školy spravidla vo veku 5 - 10 rokov. Žiak
ukončil školu vtedy, keď zvládol učivo.
VYUČOVACÍ PROCES
Údaje pochádzajú z Novej ríše z doby okolo pol. tisíc.
pred Kristom
Deti, svojich pánov učiteľov a učiteľky počúvajte a
►školy bývali často v chrámoch a delili sa na základnú, poslúchajte. Raz im budete vďační za to, že sa vám venostrednú, vysokú
vali a mnohé vás naučili.
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III. ročník Dúbravského okruhu
Michal Beniska

Občianske združenie EKO – OKO pozvoľna preniká do povedomia našich občanov už niekoľko rokov pozoruhodnými podujatiami. Boli zamerané predovšetkým na ochranu
prírody, ako i jej poznávanie prostredníctvom náučných
turistických vychádzok. Tieto aktivity združenia sa v ostatných rokoch rozšírili aj o športovú činnosť. V snahe
získať pre realizáciu svojich zámerov v oblasti ochrany
prírody aj mladšiu generáciu, občianske združenie EKO
– OKO rozhodlo využiť pre šport bývalú trať pretekov
na motokárach, ako i jej názov „Dúbravský okruh“. Na
trati si pretekári nemerali sily prostredníctvom burácajúcich strojov. Ich hnacím motorom bolo zdravé telo
a nevšedný pretekársky elán, ktorý poháňal nohy, bicykle, kolieskové korčule, či detské kočíky. V sobotu 5.
septembra to bol už tretí ročník pretekov, na ktorý sa
prihlásil rekordný počet pretekárov. Riaditeľ preteku Viliam Mjartan ich za prítomnosti
starostu obce Dr. Jána Cipova
privítal celkom 84. Súťažili
v štyroch disciplínach. Aké
to boli? Pre tých najmenších
beh, pre náročnejších bicykel a kolieskové korčule
a pre mladé mamičky beh
s kočíkom, samozrejme aj
s ich ratolesťami. Súťažiaci
počas pretekov boli disciplinovaní,
o víťazstvo
bojovali
oduševnene,
ale
férovo. Aj preto nedošlo ani

k najmenšiemu
úrazu.
Traja
najlepší v každej
disciplíne boli odmenení
hodnotnými
vecnými
cenami, ktoré im odovzdal
riaditeľ pretekov.
A kto bol najlepší v jednotlivých
disciplínach
a kategóriach?
Beh
mladší žiaci - Andrej Fábera
starší žiaci - Kevin Gažúr
ženy
- Janka Fáberová
Kolieskové korčule
starší žiaci - Mário Jakab
ženy
- Katarína Hlatká
Do pretekov v behu s kočíkom sa prihlásilo päť mamičiek.
Zvíťazili všetky a boli odmenené hodnotnými vecnými
cenami. A čo povedal na záver riaditeľ pretekov pán Mjartan? „Som rád, že organizátorom vyšlo dobré počasie. Že
do jednotlivých disciplín bol prihlásený rekordný počet
pretekárov. A do tretice, som rád, že pretekári absolvovali
jednotlivé disciplíny bez najmenšieho úrazu“.
Prostredníctvom
obecných
novín
chcem
vyjadriť
poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí prispeli nemalou mierou na zabezpečenie hodnotných cien pre pretekárov. Verím, že aj v nastávajúcich rokoch si Dúbravský
okruh nájde ešte širší okruh priaznivcov, ktorí budú
propagovať myšlienku, že aktívny pohyb prospieva vývinu
predovšetkým mladého organizmu. Myslím si, že to bolo
vydarené športové a kultúrno-spoločenské podujatie.

Okienko do prírody
Anna Benisková

S nastávajúcou jeseňou a následne zimným obdobím príroda nielenže zmení svoj šat, ale aj radikálne
obmedzí možnosť zberu liečivých rastlín a plodov.
Sú však plody, ktoré čakajú práve na toto obdobie,
kedy vegetačne dozrievajú a sú vhodné na zber.
Dnes vám bližšie predstavím dva liečivé prírodné
produkty.

Ruža šípová,ľudovo
Stredoveké i neskoršie
herbáre
spomínali šípky a mnohé
prípravky
z nich.
Už v antike mali
povesť
špecifika
proti močovým kamienkom. Zrelé, nenamrznuté , zdravé a suché
plody sa zberajú
ručne, najlepšie v rukaviciach v septembri
– októbri. Sušia sa
najskôr na voľnom vzduchu v jednej vrstve
a potom sa dosúšajú

tiež divý šíp, alebo šípok

umelým teplom na plechu v rúre. Teplota by nemala tvorí častú zložku domácich čajovín. Plody trnky sa
presiahnuť 35 ° C. Čerstvé šípky sú prírodným zdro- aplikujú pri žalúdočných ťažkostiach a ochoreniach
jom vitamínu C. Usušené si zachovávajú štvrtinu močových ciest.
pôvodného obsahu. Vitamín C – vitaminiferum
usmerňuje rôzne enzymatické / kvasné / procesy
v organizme. Zvyšuje krvnú zásobu, odstraňuje patologickú pigmentáciu, zvyšuje prirodzenú odolnosť
voči infekciám. Prípravky zo šípok sa aplikujú
všade tam, kde ide o potrebu vitamínu C. Napríklad v tehotenstve, v horúčkovitých
ochoreniach a pod. Najčastejšie sa
podáva vo forme čaju.

Trnka obyčajná

Trnka bola antickým lekárom veľmi
dobre známa. Zahustenú šťavu
z plodov ordinovali proti hnačkám.
U nás trnka kvitne v apríli a plody
sa zberajú, keď sú dokonale zrelé,
alebo až premrznuté. Slúžia na
prípravu kompótov, alebo vína. Kvet
trnky sa uplatňuje hlavne v ľudovom
liečiteľstve. Pôsobí močopudne, podporuje látkovú premenu, má mierne
laxatívne / preháňajúce / účinky, preto
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(pokračovanie z 2.strany “Opýtali sme sa za vás”) nom období po novembri 2009 bude- vojové ciele či koncepcie, aby tak uspokožiadostí a projektov prekonávať. Už keď
sme mali vypracovaný projekt pre GO ZŠ
na vyše 60 mil. Sk, došlo k zmene rozhodnutia v tom, že nemôže ísť o GO ZŠ
vo svojom komplexe, ale na žiaka. Naša
škola je kapacitne projektovaná na 600
žiakov. Kým sme v roku 1995 mali 570
žiakov, tak v období predkladania projektov v roku 2008 bola štatistikou zaznamenaná skutočnosť 275 žiakov. A keďže
zaviedli systém 70 tisíc Sk na jedného
žiaka, tak si ľahko zistíte, ako sme došli
k sume 20 mil. Sk. Inými slovami povedané, nie sú dotácie na predpokladaný
rozvoj školstva, ale na skutočný stav
žiakov. Týmto postupom nebude možné
školu zgenerálkovať komplexne, ale len
jej väčšiu časť. Pavilón pod jedálňou a
jedáleň, telocvičňa, vstup do školy (nádvorie), ako aj ohradenie školského areálu
nám z projektu vypadlo. Ak chceme školu
na 90 % ukončiť, potrebujeme 10 – 13
mil. Sk úverových. Prijímame s poslancami opatrenia, aby škola bola ukončená
aj s uvádzanými pavilónmi do konca t.r.,
aj keď dodávateľ stavby, spoločnosť EUROBUILDING Bratislava môže v zmysle
podmienok z výberového konania jej
ukončenie posunúť až do novembra r.
2010.
Ste poslancom vyššieho územného
celku (VÚC) Trenčín. V čom spočíva
práca poslanca? Zmenili sa v priebehu volebného obdobia právomoci
poslaneckého zboru? Vzhľadom na
blížiaci sa koniec volebného obdobia
poslancov VÚC by našich občanov isto
zaujímalo, či aj v nasledujúcom voleb-

Môžeme cestovať
z Lehoty priamo
do Bratislavy
Katarína Cipovová

Od 11. septembra premáva autobusový spoj z Lehoty
pod Vtáčnikom cez Prievidzu, Partizánske, Topoľčany,
Nitru, Piešťany a Trnavu až do Bratislavy. Je to výhodné pre mnohých študentov, ktorí v Bratislave študujú,
pracujú, žijú. Autobus jazdí v pracovných dňoch, vychádza z Lehoty pod Vtáčnikom o 4:10 hodine, do
Bratislavy príde o 7:30 hodine. Z Bratislavy ide o 15:10
h a prichádza do Lehoty o 19:10 h. Pri preprave môžete
uplatniť všetky bežne poskytované zľavy na cestovné.
Aj toto je ďalší pozitívny krok k zlepšeniu
dopravných
služieb
v
našej
obci.

Na každého raz
dojde
Mgr. Juraj GREGOR

Máte radi horúcu vaňu s množstvom peny? Kto by nemal?
Ale fontánu v parku s množstvom peny by už málokto
asi mal rád napríklad vo svojej záhrade. Naša mládež sa
však podobnými kúskami vel’mi dobre baví. Niekomu sa
už párkrát podarilo naplnil fontánu v novom parku saponátom, ktorý zabezpečil bohatú penu. Čo však už nie je také
zábavné, je skutočnosť, že fontánu treba vypustiť, vyčistiť
a znovu uviesť do chodu. Aj to stojí nejaké peniaze. A sú
to peniaze nás, daňových poplatníkov. Nemenovaný vtipkár
by si asi nedal za klobúk, keby ho niekto prichytil pri čine
a dal mu zaplatiť všetky náklady za čistenie. Vel’mi dobre
to riešia v niektorých západných štátoch. Podobné vandalské kúsky „odmeňujú“ verejnoprospešnými prácami. A že
sú potrebné aj v našej obci, to nemusíme nikomu hovoriť.
Tak páni vtipkári, dajte pozor, aby vám niekto nedal napríklad vyčistiť fontánu po použití saponátov, alebo dva týždne
verejnoprospešných prác. Pamätajte, na každého raz dojde.

te zastupovať obec a región vo VÚC
tak, ako v predchádzajúcich štyroch
rokoch?
Poslanecký kolektív VÚC, v mojom prípade
poslanci Trenčianskeho samosprávneho
kraja zabezpečujú úlohy smerujúce k rozvoju kraja, jednotlivých regiónov miest a
obcí. Prenesený výkon kompetencií zo štátu
na kraje je značný. Ide o oblasť stredných
odborných škôl a ich zariadení, gymnáziá,
zdravotníctvo, v našom prípade nám ide o
rozvoj zdravotníctva v okrese s ťažiskom
na nemocnicu Bojnice v celom komplexe,
starostlivosť o cesty II. a III. triedy, sociálnu politiku vrátane pomoci rodinám v
sociálnej tiesni, k rozvoju ústavov sociálnej
starostlivosti, penziónov, regionálny rozvoj, v tom i štrukturálne fondy EÚ, kultúru
a cestovný ruch, ﬁnančnú politiku a ďalšie
oblasti. Generácie, ktoré poznali význam
a poslanie bývalých krajských národných
výborov, s určitosťou môžu povedať, že ide
o bývalé KNV, aj keď v inom spoločenskom
zriadení bez centrálneho i krajského plánovacieho systému. Kompetencie v zmysle
programového vyhlásenia vlády SR sa
budú s určitosťou presúvať i v ďalšom období na vyššie územné celky. Ide o proces priblíženia samosprávnych funkcií k
občanovi. Môžem zodpovedne povedať, že
v plnení úloh v samosprávnom kraji som sa
zhostil so 100 %-nou účasťou na rokovaniach krajského zastupiteľstva i v presadzovaní záujmov regiónu Horná Nitra. Náš
región, mestá a obce v ňom, je z hľadiska
svojho teritória a počtu obyvateľov (vyše
140 tisíc) v trenčianskom kraji najväčší.
Musí mať teda i najväčšie nároky na roz-

joval oprávnené požiadavky spoluobčanov
tohto významného okresu. S takouto
zodpovednosťou som sa orientoval a presadzoval túto politiku v krajských orgánoch.
A či budem zastupovať obec i región po
voľbách v novembri? Okresná a krajská organizácia strany SMER – SD už
jednomyseľne uskutočnili moju nomináciu.
Či budem zastupovať svoju obec a región,
je teraz už len a len na voličoch a osobitne
na voličoch – mojich spoluobčanoch. I v
týchto voľbách je dôležitá účasť, ktorú by
nemal ani jeden občan podceniť. I v týchto voľbách ostáva v platnosti heslo dňa
– ak nepôjdem voliť, zvolia toho, koho tam
nechcem mať. A kraje budú mať významné
postavenie z pohľadu ďalšieho rozvoja z
jednotlivých obcí.
Vždy platilo – a nie je tomu inak ani dnes
– že ak máš svojho zástupcu, na ktorého
sa môžeš kedykoľvek a kdekoľvek obrátiť
o pomoc, tak zožínaš úspech v riešení
nielen
svojich
osobných
záležitostí,
ktoré mnohokrát vyžadujú pomoc svojho voleného zástupcu, - ako som sa mal
možnosť presvedčiť i v ostatných štyroch
rokoch a poskytovať značnú pomoc svojim
spoluobčanom a občanom regiónu, - ale
zožínaš úspech i pre svoju obec i región.
A takúto pomoc svojim občanom obce a
regiónu chcem i naďalej odovzdávať. Preto
som nomináciu SMER-u SD prijal a budem
sa uchádzať o dôveru svojich spoluobčanov
a občanov svojho regiónu vo voľbách, 14.
11. t.r. Pozývam preto vás, spoluobčanov,
k volebným urnám k odovzdaniu svojho
hlasu za ďalší rozvoj našej obce i okresu.

Bezpečnosť predovšetkým
Mgr. Juraj Gregor

Zmena
dopravy
niekedy
prekvapí, niekedy nám narobí
starosti, niekedy sa jej nevieme
dočkať, aby sa jazdilo lepšie,
bezpečnejšie,
plynulejšie.
Zmeny v našej obci nás tiež
neminuli, ale dodnes vidíme
určité nedostatky. Všetko má
svoje plus aj mínus. Napríklad
na konci Podhradskej a Baníckej ulice boli namaľované čiary,
ktoré nie sú správne umiestnené. Vodiči kritizujú (
a právom), že ak majú dodržať
stop-čiaru na Baníckej a dať
prednosť vozidlám prichádzajúcim zľava po Podhradskej,
hrozí im seknutie v krku. Čiara
vyznačujúca hranicu križovatky
je
posunutá
veľmi
dopredu a nie je z nej výhľad dozadu. V tomto prípade by bolo potrebné na
zvýšenie bezpečnosti namontovať zrkadlo vo výhľade zo stopky. Tak isto
„ostrovček“ na asfalte nie sú schopné obísť väčšie vozidlá, alebo nákladné
autá. Nevieme si predstaviť, ako by ho obchádzali, keby bol zasadený do cesty.
Máme
dojem,
že
v tomto prípade je to
nedokončené
riešenie
a celá zmena dopravného
značenia
neukončená.
Týmto
by
sme
chceli osloviť Odbor dopravy
TSK v Trenčíne a Slovenskú správu ciest, správa
a údržba Prievidza. Mali
by sa predmetnou vecou
zaoberať, previezť po Lehote a na vlastnej koži sa
presvedčiť, či uskutočnené
úpravy
aj
zodpovedajú
požiadavkám
bezpečnosti
cestnej premávky, ktorá
by mala byť prvoradá pre
všetkých
zúčastnených.
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Generálna oprava školy pokračuje
Mgr. Juraj Gregor

Ako sme vás informovali v predchádzajúcom čísle, po
niekoľkoročnom úsilí sa podarilo presadiť projekt gen-

na výmurovkách v chodbách, sociálnych zariadeniach,
šatniach zaberajú mnoho času. Riaditeľstvo školy pre-
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Bukovina na festivale v Kanianke
Genovéva Šimková

Šiesteho septembra 2009 sa rímsko-katolícky kostol Božského Srdca Ježišovho v
Kanianke stal miestom 11. ročníka festivalu mariánksych pútnických piesní POČULI
SME VRÚCNY HLAS.
Medzi 13-timi speváckymi a folklórnymi
skupinami, ale i chrámovými zbormi z
okresov Prievidza a Partizánske nechýbali ani v tomto roku členovia speváckej
skupiny Bukovina z našej obce, ktorí sú
pravidelnými účastníkmi festivalu.
V zaplnenom kostole, pod vedením dirigentky Mgr. Eriky Cipovovej členovia Bukoviny zaspievali tri mariánske piesne :

Zaleť piesňou – Zdravas, Nebeská kráľovná
– Zdravas Mária.
Na krátkom seminári, po skončení festivalu, dirigentka skupiny si vypočula z
úst členov poroty iba chválu, tentoraz
najmä na mužskú časť skupiny, ale i
na celkové umelecké napredovanie.
Na margo 11. ročníka je potrebné
povedať, že organizátori zmenou miesta – zo zelenej lúky do kostola
– oveľa viac prispeli k šíreniu duchovných hodnôt, ale i k úcte k historickým a duchovným tradíciám národa.

Seniori si pripomenuli 65. výročie SNP
Gabriela Jelušová

erálnej opravy budovy základnej školy. Staručká alma
mater si to už žiadala. Riaditeľstvo školy očakávalo

razantný nástup robotníkov z ﬁrmy, ktorá vyhrala
výberové konanie. Veľké však bolo sklamanie, keď
v prvých dňoch sa na stavbe objavili len štyria robotníci
a tento nedostatok vypĺňajú zamestnanci Obecného
podniku služieb a aktivační pracovníci. Napriek všetkým
problémom, dodnes sa im podarilo vymeniť všetky okná
na triedach, kabinetoch a v pavilóne vedenia. Opravy

Nová internetová
stránka obce
Katarína Cipovová

V týchto dňoch sa spúšťa nová internetová stránka
obce, www.lehotapodvtacnikom.sk. Snahou správcu
je zvýšiť informovanosť verejnosti aj takýmto spôsobom. Veríme, že budete mať pochopenie pre prípadné nedostatky, ktoré sa v začiatkoch existencie stránky určite objavia. Svoje podnetné návrhy k
tomu, čo vám na stránke chýba a čo vám prekáža, nám
môžete posielať aj prostredníctvom modulu „NAPÍŠTE
NÁM“, ktorý je umiestnený v pravej časti stránky.
Pokiaľ by ste mali záujem, aby ste pohodlne dostávali aktuálne oznamy a informácie z oblasti legislatívy,
kultúry a ďalších, zaregistrujte sa na našej stránke.
Tam si môžete vybrať, ktoré oblasti vás zaujímajú a
na akú mailovú adresu vám máme informácie posielať.

to muselo požiadať obec o súhlas začať školský rok o
týždeň neskôr. Generálna oprava, ktorá však nezahŕňa

opravu jedálne a telocvične, by mala byť ukončená do
konca decembra 2010. Našim deťom neostáva nič iné,
len sa obrniť trpezlivosťou. Mali by však byť vďační za
všetko, čo sa v škole opraví a vylepší.
Pri
tejto
príležitosti by som
chcel vyzdvihnúť
ochotu všetkých
učiteľov. Skrátili
si dovolenku o
týždeň a nastúpili do práce.
Pomohli upratať
kabinety a triedy
a prispeli tým k
urýchleniu úpravy vnútorných
priestorov
a
pripraviť
tak
dôstojné
prostredie
na
vyučovanie.
Nuž,
milí
školáci,
vážte
si to, čo dostávate a správajte
sa ku všetkému
tak, ako by ste
boli doma.

Keď prežijeme pekný a príjemný
zážitok, pri ktorom stretneme
milých a úprimných ľudí, dlho
naň spomíname. Myslím si, že
takýto zážitok mali členovia Jednoty dôchodcov, Klubu dôchodcov a Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v našej obci,
ktorí sa zúčastnili spomienkového stretnutia pri príležitosti
65. výročia SNP a tiež 10.
výročia vzniku seniorskej speváckej skupiny Dúbravanka.
Podujatie sa uskutočnilo v klube
dôchodcov v hornej časti obce.

Pripomenuli sme si význam SNP, ktoré
zavŕšilo oslobodzovací boj proti okupácii
a útlaku nášho národa, ako i národov
celej Európy. V druhej časti programu
bola zmienka o speváckej skupine Dúbra-

Toto leto som mala možnosť navštíviť
jeden z najľudnatejších štátov sveta - Indiu. Opíšem vám, ako som sa tam dostala
a čo všetko som tam zažila.
eRko (kresťanská organizácia na Slovensku, ktorá sa venuje práci s deťmi, funguje
aj v našej obci, aj keď v súčasnosti trochu
slabšie), je súčasťou celosvetovej organizácie Fimcap, ktorá združuje kresťanské
detské a mládežníčke organizácie na celom svete. Fimcap organizuje každé 3 roky
svetový tábor pre členov týchto organizácií.
Tento rok bol svetový tábor už po piatykrát.
Zakaždým sa koná v inej krajine a tento
rok bol v Indii. (Predtým to boli krajiny ako
Filipíny, Chile, Kongo, Paraguaj).
Zo Slovenska sme išli eRko reprezentovať
dvaja. Ja a Maťo z Kysuckého Nového
Mesta. Financovali sme si to z veľkej časti
sami, zvyšok eRko a Fimcap. Pred odletom
do tejto exotickej krajiny som absolvovala
viaceré očkovania a aj počas pobytu som
musela brať antimalariká. Vybavili sme si

vanka, o jej vzniku a činnosti
po celé desaťročné obdobie.
Hovorené slovo sa striedalo
s aktuálnymi piesňami v podaní
speváckej skupiny. Posedenie
bolo spestrené aj tónmi harmoniky, ktorá stiahla do víru
dobrej nálady mnohých prítomných. Tí, ktorých nohy menej
boleli, si veru aj zatancovali.
V takejto dobrej nálade sme
zotrvali až do večerných hodín.
Pri tejto akcii treba vyzdvihnúť
najmä snahu členov výboru
jednotlivých zúčastnených organizácií na
príprave tohto spoločného diela, ktoré
zblížilo ľudí troch organizácií a u mnohých
evokovalo myšlienku, aby toto stretnutie
nebolo posledné.

víza, poistenie a môže
sa letieť.
Do Indie sme leteli
z Viedne.
Prestupovali sme v Dohe
(hlavné mesto Kataru
– malá krajina, ktorá
leží
pri
Saudskej
Arábii
a Spojených
Arabských
Emirátoch). Odlietali sme
pred dvanástou na
obed a prišli sme na
druhý deň ráno okolo
pol štvrtej. V Indii je
časový posun - 3, 5
hodiny viac ako na
Slovensku.
Tohto svetového tábora sa zúčastnilo okolo 55 ľudí z 20 krajín
sveta. (Chile, Paraguaj, Haiti, Juhoafrická republika, Ghana, Botswana, Burundi,
Nigéria, Srí Lanka, India, Filipíny, Belgicko,
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Naši odbojári
v Čiernom Balogu
Michal Beniska, tajomník ZO SZPB
14 členov a sympatizantov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
z našej obce sa 30. augusta zúčastnilo
zaujímavého podujatia v Čiernom Balogu, organizovaného na počesť osláv
65. výročia SNP. Prečo len 14? Pretože
hlavným organizátorom zájazdu bola
ZO SZPB v Zemianskych Kostoľanoch.
Jej predsedkyňa pani Anna Komaneková nám ponúkla spoluúčasť na tomto
významnom celoslovenskom podujatí.
A že to bolo podujatie vydarené, cítili
sme to aj na reakcii takmer sedem tisíc
návštevníkov. Tí vďačným potleskom
odmeňovali účinkujúcich členov detského folklórneho súboru, vystúpenie
americkej jazzovej skupiny Wings of
Dixie a predovšetkým najväčšiu atrakciu programu, takmer polhodinovú imitáciu bojov z čias SNP za účasti viac ako
sto účinkujúcich. Títo mali k dispozícii
okrem osobných
strelných zbraní aj
obrnený pancierový vlak, dobové autá,
motocykle a ďalšiu bojovú techniku. My
sme sa pred príchodom do Čierneho
Balogu zastavili v Nemeckej, kde sme
k pomníku obetí fašizmu položili kytičku
kvetov a zaspievali partizánsku hymnu.
Navštívili sme tiež múzeum, v ktorom sa
nachádza dokumentácia zavraždených
obetí v čase druhej svetovej vojny
ako aj dokumentácia tých, ktorí sa na
vraždách podieľali. S kytičkou kvetov sme sa poklonili aj pred pomníkom
padlých v Čiernom Balogu. Po vykonaní
týchto pietnych aktov sme sa presunuli
Čiernohorskou železničkou do prírodného
amﬁteátra Vydrovo, kde sa uskutočnil už
spomínaný kultúrny program s bojovými
ukážkami. Na záver programu mala sólo
známa speváčka Sisa Sklovská, ktorú
sprevádzal vynikajúci orchester Alexandra Daška. Za všetkých účastníkov
zájazdu z našej obce chcem poďakovať
predsedníčke a členom výboru ZO
SZPB v Zemianskych Kostoľanoch, že
nám umožnili prežiť nielen výnimočnú
nedeľu, ale tiež oboznámiť sa s krásnym
rázovitým krajom okolo Čierneho Balogu a vidieť tiež bohatý a predovšetkým
hodnotný
kultúrny
program.

Holandsko, Dánsko, Malta, Švajčiarsko,
Litva, Slovensko, Španielsko, Nemecko).
Prvých 5 dní sme strávili spoločne
(pokračovanie na 7. strane )

