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XII. ročník turnaja mužov a žien
Ing. Jozef Pokorný
Už tradične sa v našej obci koná hádzanársky turnaj veteránov O putovný pohár starostu obce.
Uskutoční sa 8. augusta za účasti mužstiev z
Pezinka, Jablonice, Dubnice, Novák, Hradca
Králové a naše domáce mužstvo. V ženskej

kategórii sa v jednotlivých zápasoch stretnú
družstvá z Bytče, Vrútok, Bánoviec nad
Bebravou, Trenčína, Prievidze a tiež naše
ženské družstvo. Po skončení turnaja
bude tanečná zábava. Počas celej akcie
bude zabezpečené tradičné občerstvenie.
Všetkých Vás srdečne pozývame.

Výsledky pohárovej súťaže
hasičov v Lehote pod Vtáčnikom
Bc. Janka Chvojková

Ženy:

l. DHZ Čereňany čas 20,45 sek.
2. DHZ Bystričany čas 20,76 sek.
3. DHZ Horná Ves čas 21,71 sek.
4. DHZ II Lehota pod Vtáčnikom čas 22,48 sek.

Muži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DHZ
DHZ
DHZ
DHZ
DHZ
DHZ
DHZ

I Lehota pod Vtáčnikom čas 13,72 sek.
Bystričany čas 16,44 sek.
II Lehota pod Vtáčnikom čas 20,16 sek.
I Lehota pod Vtáčnikom čas 21,22 sek.
Horná Ves čas 21,81 sek.
Zemianske Kostoľany čas 39,98 sek.
Oslany čas 62,30 sek.

Družstvo mužov z DHZ I v Lehote pod Vtáčnikom zároveň
získalo v 3. ročníku súťaže aj putovný pohár starostu obce.

Výstup na Vtáčnik
Katarína Cipovová

Je to už tradícia. Už 14 rokov koncom júna organizuje komisia športu pri obecnom zastupiteľstve Výstup na Vtáčnik,
pri príležitosti oslobodenia našej vlasti a skončenia II. svetovej vojny. V tomto roku sa k nám pridali obce Podhradie
a Cígeľ. Bohužiaľ, také počasie, ako bolo na tohtoročnom
výstupe, sme už dávno nezažili. Ráno vyzeralo ešte celkom
fajn, ale s pribúdajúcimi hodinami pribúdalo aj dažďových
kvapiek. No ani zlé počasie neodradilo cca 160 nadšencov,
ktorí sa rozhodli zdolať Vtáčnik aj v takomto lejaku. Mokrí,
uzimení, či unavení, spotení.... ale vytrvalí, zdolali vrchol
Vtáčnika. Hoci bol zraz účastníkov na Vŕvrave, niektorí sa
rozhodli, že si cestu spestria a vybrali sa na Vtáčnik z inej
strany, od Prochota. Konečný efekt bol však u všetkých
rovnaký, vlastné uspokojenie, že to dokázali.
Na Vŕvrave bolo pre všetkých pripravené občerstvenie,
výborný guláš, pivo, káva... Miestna organizácia Únie žien
Slovenska sa podujala, že pripravia súťaže, no počasie
všetkých odradilo a súťaže neboli žiadne. Popoludní sa
uskutočnilo vyhodnotenie najmladších a najstarších
účastníkov a účastníčok výstupu a potom už všetci išli domov. Z našej obce bola najstaršia účastníčka pani Anna
Zaťková (66 r.), najstarším účastníkom Štefan Babic (77
r.) a najmladšími boli Félix Lašák (9 mesiacov) a Evička
Habalová (4 roky).
Treba veriť, že na budúci rok, keď už bude 15. ročník, nám
bude počasie priať oveľa viac ako teraz.
Tí ľudia, ktorí
mali zásluhu na príprave a priebehu podujatia, by vedeli
hovoriť o tom, koľko ich to stálo síl a námahy. A potom
stačí, keď nám nepraje počasie a výsledný efekt je úplne
iný, ako by sme chceli.
Všetkým, ktorí sa na akcii podieľali a dobre sa „dorobili“,
ďakujeme. Hlavne vám, hasiči!!!!!

noviny obce Lehota pod Vtáčnikom
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Letné ráno v záhrade
Žoﬁa Sáričková

Chcete počuť, milí spáči,
zavčas rána koncert vtáčí,
ako si ten čierny drozd
spieva ódu na radosť?
Kto počúvne výzvy tej,
vyskočí z postele skorej
a v studenej rannej rose
ovlaží si nôžky bosé.
„Dobré ráno!“ - povie stromu,
ktorý je ochrancom domu.
Objíme i jeho kmeň,
tak privíta nový deň.

Obecná štatistika
eurovolieb
Katarína Cipovová

Futbal, futbal, futbal
Miloš Obert

Skončil sa futbalový ročník 2008/09. Aký bol? Dnes s odstupom času môžem
povedať, že asi úspešný. Najväčšiu radosť nám urobili naši dorastenci, ktorí si vybojovali postup do piatej ligy. Znova sa môžu ukázať a napodobniť svojich predchodcov
a stúpať až do štvrtej ligy. Je to len na ich zmýšľaní, na ich prístupe. Ale treba im
zablahoželať a popriať v novom ročníku a v novej lige veľa úspechov.
Ak mám hodnotiť mužov, môžeme vyjadriť tiež spokojnosť. Ozvali sa hlasy „tiež
fanúšikov“, aký to hrajú futbal, čo to vlastne robia. Nuž, nechcem si zastávať hráčov
a trénera, určite urobili aj oni chyby, (kto ich nerobí?) ale skončiť na treťom mieste v majstrovstvách oblasti je pekný výsledok. Veď sme hádam nestratili pamäť
a spomenieme si na ročník 2007/08. V závere sme sa triasli či nevypadneme zo
súťaže. Dnes sa nám tretie miesto máli. Ale nebudem tieto výroky komentovať, je
treba mať aj trocha pokory a sebakritiky. No a samozrejme uznať aj kvality súperov.No a napokon naši žiaci. Čo k ich vystúpeniu dodať? Možno len to, že každý
raz začína a práca s mládežou je náročná. Treba oceniť, že chlapci, či už mladší,
alebo starší, majú perspektívu. Chýba im zohratosť a skúsenosť. Znova mi nedá
nespomenúť trénera mladších žiakov Paľa Liďáka. Odvádza pre klub, pre žiakov, ale
i ich rodičov, dobrú robotu. Môžem povedať za celý výbor OFK: „Paľo, ďakujeme“.
Pri tejto robote je malá nádej na ocenenie formou postupu, tu je veľa faktorov, ktoré
to ovplyvňujú. Práve preto treba túto robotu aspoň takto oceniť.
Čiže celkovo môžeme byť spokojní so skončenou sezónou.
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Registrované: Vtáčnik-EV 1117/08; Vydanie neprešlo jazykovou úpravou. Nepredajné.

Voľby poslancov do európskeho parlamentu sa
uskutočnili 6. júna. V našej obci sme mali ku
dňu volieb zapísaných 3 157 voličov. Volieb sa
zúčastnilo 927 voličov, t.j. 29,36 %-tná účasť.
Podľa počtu hlasov v našej obci bolo nasledovné
poradie :
1.SMER SD
454 hlasov, t.j 48,97 %
2.ĽS HZDS
120 hlasov, t.j. 12,94 %
3.KDH
106 hlasov, t.j. 11,43 %
4.SNS
65 hlasov, t.j. 7,01 %
5.SDKÚ
64 hlasov, t.j. 6,90 %
6.KSS
21 hlasov, t.j. 2,26 %
7.Strana zelených
18 hlasov, t.j. 1,94 %
8.Ďalšie politické subjekty obdržali od jedného do
desať hlasov.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o
nerušený priebeh volieb a hlavne tým, ktorí prišli
do volebných miestností a prejavili svoju vôľu
odovzdaním hlasu príslušným kandidátom.

O

slavy 65. výročia SNP
sa uskutočnia v sobotu 22.
augusta 2009 v prírodnom amfiteátri na Sekaninách. Po oficiálnej časti
sa v kultúrnom programe
predstaví country spevák
Allan Mikušek so skupinou AM Band, tanečná
skupina NASHVILLE a
ľudový rozprávač Jaroslav
Ďuríček. Po kultúrnom
programe, tak, ako každý
rok, nasleduje tanečná
zábava a diskotéka.
O občerstvenie bude postarané.
Organizátori
všetkých
srdečne pozývajú.

8. júl 2009

Záverečný účet obce je schválený
Katarína Cipovová

Program májového i júnového zasadnutia
obecného zastupiteľstva bol bohatý. Jedným
z hlavných bodov programu v máji bolo schválenie záverečného účtu obce za rok 2008.
Je to vlastne súhrn údajov o rozpočtovom
hospodárení obce, prezentuje výsledky
rozpočtového hospodárenia a majetkovú
situáciu obce za účtovné obdobie. Obsahuje
hlavne údaje o plnení rozpočtu v členení na
bežné a kapitálové príjmy, bežné a kapitálové
výdavky a finančné operácie. Podľa vyjadrenia
nezávislého audítora, hlavnej kontrolórky obce
a finančnej komisie treba skonštatovať, že
prostriedky rozpočtu boli použité na plnenie
úloh v oblastiach podľa zákona o obecnom
zriadení. Obec hospodárila v roku 2008 na
základe rozpočtových príjmov a výdavkov s
prebytkom 531 641,11 Sk. Bilančný výsledok
hospodárenia (na základe nákladov a výnosov) bol nasledovný:
• výnosy 35 700 739,37 Sk
• náklady 40 680 256,13 Sk
Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je strata vo
výške 4 979 516,76 Sk. Skutočnosť, že náklady
sú väčšie ako výnosy, ovplyvnili hlavne odpisy
z dlhodobého majetku, časové rozlíšenie nákladov a výnosov a tvorenie rezerv, ktoré obec
účtuje prvýkrát v roku 2008.
Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo :
• Pridelenie 2-izbového bytu v 23. b.j. - nájomné byty na Námestí SNP 45/42 pani Ivete
Bakytovej.
• Na základe prechodu na menu Euro upravilo - prepočítalo odmeny poslancom, členom
komisií, redakčnej rade ON Vtáčnik.
• Služobnú cestu starostu obce, prednostu OcÚ
a poslanca OcZ Milana Turčana do Bludova v
Českej republike.
Poslanci okrem iného vzali na vedomie informáciu o vyhlásenom výberovom konaní
na funkciu riaditeľky v materskej škole I, informáciu o rokovaní starostu obce a správcu
farnosti na Biskupskom úrade v Banskej
Bystrici o možnosti odpredaja cirkevnej budovy – klubu dôchodcov v hornej časti obce.
Poslanci súhlasili s bezplatným poskytnutím

priestorov amfiteátra na Sekaninách Jánovi
Vidovi, na poriadanie koncertu skupiny
DESMOD, s odpredajom pozemku Jozefovi
Dudášovi. Dôležitým bodom bolo aj prerokovanie ponuky a odsúhlasenie uzatvorenia zmluvy na značenie ulíc a inštitúcií.
Na túto
investíciu obec bude potrebovať 5 920 €. No a
poslanci súhlasili aj s rekonštrukciou Námestia SNP, spočívajúcou vo vybudovaní chodníkov, oddychovej zóny, na čo odsúhlasili cca
13 300 €.
V júni, na 26. verejnom zasadnutí, poslanci schválili dôvodovú správu a plnenie
rozpočtu obce za štyri mesiace t.r., úpravu rozpočtu obce č. 1, odmenu starostovi
obce, plány práce obecnej rady a obecného zastupiteľstva a predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok (NFP) na
projekt „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba
materskej školy a detských jaslí Lehota pod
Vtáčnikom“ a predloženie žiadosti o NFP na
projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácii
a verejných priestranstiev po povodniach“.
Ďalej poslanci schválili zmluvu o nájme nebytových priestorov s Jozefom Vidom, za účelom
zriadenia predajne rozličného tovaru – ide o
jestvujúcu predajňu, ktorú doposiaľ prevádzkovala Vlasta Belaňová.
Poslanci schválili zmluvu o nájme nebytových
priestorov v ZO 5000 s Romanom Rybárom,
za účelom zriadenia predajne potravín a plán
kontrol hlavnej kontrolórky obce na rok 2009.
Poslanci okrem iného vzali na vedomie správu
o výsledku kontroly plnenia príjmov v našej
obci, z vykonanej kontroly NKÚ SR, informáciu z riadneho Valného zhromaždenia
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s., informáciu o rokovaní starostu obce a Ing.
Miloslava Novotného a výsledok výberového
konania na funkciu riaditeľa Materskej školy
I. Na návrh Rady školy bude na ďalších päť
rokov starostom obce do tejto funkcie menovaná Katarína Mitašová.
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je
naplánované na koniec augusta.
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Spoločenská Regionálna prehliadka programov ZPOZ
„INŠPIRÁCIE“
kronika
Mgr. Gabriela Klátiková
predsedníčka ZPOZ

Keď sa domov naplní zvonením
hrkálok a rozvonia bábätkom,
je to to najkrajšie a najmilšie, čo
môže do rodiny vstúpiť.
Manželom Jane a Marcelovi Oršulovcom sa
narodil syn Marko
Manželom Jane a Petrovi Grófovcom sa narodil
syn Patrik
Mgr. Andrei Čučovej a Ing. Róbertovi Gézemu
sa narodila dcéra Daniela
Manželom Elene a Petrovi Bobokovcom sa
narodila dcéra Viktória
Manželom Janke a Petrovi Ďurinovcom sa
narodil syn Ondrej
Jane Koryťákovej a Rudolfovi Habrmanovi sa
narodil syn Adam
Manželom Lívii a Vladimírovi Gašparovičovcom
sa narodil syn Filip
Helena Dobošovej a Marošovi Pánisovi sa
narodil syn Dávid
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti:
Veľa pevného zdravia a veľa šťastných
rokov vinšujeme všetkým jubilantom.
98 rokov oslávila : Paulína Gregušová
96 rokov oslávila : Paulína
Krajčíková
90 rokov oslávila : Anna Belaňová
85 rokov oslávila: Mária Ďurinová
80 rokov oslávili : Jolana Gálisová, Alžbeta
Jančeková,
Anna
Jablončíková,
Mária
Ondrišeje,
Peter Zaťko, Michal Bobok
75 rokov oslávili : Anna Mokošová, Anton
Bobok, Karolína Boboková, Emília Adámiková,
Ján Šnirc
70 rokov oslávili : Vincent Sárička, Ján Sárička,
Zita Benčíková, Otília Gašparovičová, Štefan
Ďureje, Emília Pálešová, Anna Gašparovičová
65 rokov oslávili : Helena Barčinová, Anna
Balážová, Helena Motyčková, Jozef Balážka,
Dušan Belaň, Filoména Ďurinová, Milan
Belaň, Anton Pastierik, Ján Matieska, Viera
Gašparovičová
60 rokov oslávili : Anna Štefaničková, Milan
Tonhajzer, Ján Bakus, Jozef Vida, Rudolf
Fábry, František Vrobel, Terézia Vidová, Vladislav Borik
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Rozlúčili sme sa :
Štefan Cipov /71.r./, Margita Maulíková /93 r./, Jozef Kristl /68 r./, Marek
Majsniar / 43 r./, Mária Zaťková /82
r./, Jozef Bobok /58 r./
Myslíme na mŕtvych a želáme si, aby žili....
Matka zem ich prijala do svojho náručia.
Blízkym zostanú vzácne spomienky na spoločne
prežité chvíle.
Zapáľme im plamienok v našich srdciach –
plamienok lásky, úcty a spomienok.
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť !
Spracované : 2.júla 2009

Helena Kurnasová
matrikárka

V Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi sa 11.
júna konala nesúťažná prehliadka ZPOZ. Tento rok
sa jej zúčastnili štyri Zbory pre občianske záležitosti
– Diviaky n/Nitricou, Lehota pod Vtáčnikom, Pažiť
a Prievidza. Výber ukážok bol ľubovoľný.
ZPOZ z našej obce vystúpil so slávnosťou „Odchod
riaditeľa školy do invalidného dôchodku“. Program,
v ktorom vystúpili žiaci ZŠ a scenár pripravila
Mgr. Erika Cipovová. Vystúpenie nášho ZPOZ-u
malo u účastníkov prehliadky mimoriadny ohlas
a všetci sa zhodli v názore, že to bola najlepšia a

najoriginálnejšia ukážka.
Ocenila to i porota, ktorá sledovala vystúpenie
jednotlivých ZPOZ a naši členovia boli ocenení
Čestným uznaním: Mgr. Erika Cipovová za scenár
a ostatní účinkujúci za prípravu a prednesenie hovoreného slova.
Všetkým našim členom ZPOZ-u účinkujúcim na
okresnej prehliadke programov ZPOZ ďakujem za
úspešnú reprezentáciu našej obce a želám ešte veľa
krásnych spoločenských slávností, ktoré potešia
našich občanov.
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Bratislavský výlet za umením
Mgr. Alena Cipovová

Umelecko-vzdelávací projekt VÚB banky pre žiakov základných škôl v spolupráci so Slovenskou národnou galériou naplnil peknými zážitkami jeden deň našim žiakom 5.A, B a 6.B triedy.
Výlet do hlavného mesta, návšteva SNG, účasť na dvoch projektoch - „Deti navždy deťmi“
a „Pozor, prekvapenie!“ splnili očakávania z tohto podujatia. 43 detí koncom apríla spoznalo časť
kultúrneho dedičstva SNG v Bratislave -umelecké diela i prácu reštaurátora, ktorá počas prehliadky veľmi zaujala niektorých žiakov.
Slovenskou národnou galériou nás sprevádzal spoluautor projektov, pán Vladimír Malasta.
Ďakujeme !

POĎAKOVANIA
V srdci si uchovávam krásnu spomienku na deň 10.máj,
kedy sme boli my mamy, ktoré sa staráme o naše
zdravotne postihnuté detičky, pozvané do kultúrnospoločenského strediska v našej obci na slávnostný
zápis do pamätnej knihy obce.
Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podieľali.
Deťom za ich krásny kultúrny program, ktorý s nimi
pripravila pani učiteľka Erika Cipovová a za ich
darčeky, za kytičku. Som veľmi dojatá a vďačná za to,
čo ste pre nás urobili. Ďakujem pani Kurnasovej, pani
Šnircovej a pani Klátikovej za milé slová a starostovi
obce za pozornosť, ktorú nám venoval v tento sviatočný
deň, za jeho dojemný a povzbudivý príhovor.
Zora Ďurinová

V prvých májových dňoch som ja ako aj iné
mamičky obdržala pozvánku na posedenie ku Dňu
matiek od starostu našej obce. Veľmi ma prekvapilo,
že si pán starosta ako aj pani Kurnasová a ostatní dali
toľko námahy a v tejto uponáhľanej dobe niečo také
vymysleli. Jednalo sa totiž o „špeciálnu skupinu“
mamičiek, ktoré sa staráme o postihnuté deti. Pekne
nás privítali deti zo ZŠ, básňami dojali pani Šnircová
a Klátiková a peknými slovami povzbudil pán starosta. Dostali sme krásne srdiečka od detí, kyticu od
pána starostu. Ťažko nájsť vhodné slová – snáď len
veľké ďakujem za nás a naše deti.
Katarína Bakytová

85 rokov dobrovoľného hasičského zboru
v Malej Lehote
Vladimír Stupka,
veliteľ DHZ II

Pár nadšencov založilo 1.
mája 1924 v Malej Lehote
dobrovoľný hasičský zbor,
ktorý mal 21 členov a jeho
veliteľom sa stal Štefan
Námesný. Prvá ručná
striekačka prišla do obce
3. júna 1924 a v roku 1929
začala zbierka občanov
na výstavbu hasičského
domu. Toľko stručne z
histórie.
DHZ II oslavy 85. výročia
založenia organizácie začal
3. mája svätou omšou, ako
hold svätému Floriánovi,
patrónovi
hasičov.
Pokračoval súťažou v
požiarnom útoku „O pohár
starostu obce a DHZ II“,
ktorá sa konala 8. mája a
bola zaradená ako okrsková previerková súťaž.
Domáci obsadili 3. miesto
a na 1. mieste sa umiestnil DHZ I Lehota pod
Vtáčnikom.
Na uctenie pamiatky zakladajúcich členov, 9. mája
položili kyticu kvetov
na cintoríne. Nasledovalo slávnostné valné
zhromaždenie za účasti starostu obce a prednostu obecného úradu, starostky obce Podhradie,
zástupcov z DHZ Slovenské Pravno a ďalších
obecných a okresných funkcionárov. Poctou
organizácie bola účasť prezidenta Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky JUDr.
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Slávnostná
rozlúčka
so základnou
školou

Mgr. Erika Cipovová

Cestovatelia najprv strávia množstvo
času tým, že cestujú prstom po mape.
Ich sny sa napĺňajú až v okamihu, keď
sa naozaj vydajú na cestu. V tomto
čase sa otvárajú nové cesty aj tridsiatim chlapcom a dievčatám – žiakom 9.
ročníka našej základnej školy.
Pri tejto príležitosti uskutočnil ZPOZ pri
obecnom zastupiteľstve v našej obci
akt slávnostnej rozlúčky so základnou
školou, ktorá sa konala 25. júna 2009 o
17,00 hodine v kinosále.
Celé podujatie viedla Mgr. Gabriela Klátiková, predsedníčka ZPOZ. Deviatakom sa prihovoril poslanec obecného
zastupiteľstva pán Jozef Tonhajzer,
starostka obce Podhradie pani Ružena
Boboková a triedna pani učiteľka Mgr.
Erika Cipovová.
Všetci vo svojich príhovoroch zaspomínali na to, ako sa z ustráchaných
prváčikov postupne zmenili na dospievajúcich chlapcov a dievčatá, na to, ako
sa naučili písať, čítať, počítať, ako získali
základné vedomosti z prírodopisu, zemepisu a iných predmetov. Spomínalo sa na prvé kamarátstva, na prvé
hanblivé zaľúbenia... Nezabudlo sa ani
na rodičov. Matkám patrilo poďakovanie
za ich nenahraditeľný materinský cit,
lásku a obetavosť. Otcom sa odpúšťala
prísnosť a tvrdá ruka.
Pri tejto príležitosti sa žiaci zapísali do
pamätnej knihy obce a ako spomienku
na tento deň dostali knihy.
Za všetkých deviatakov sa pedagogickému zboru, rodičom, ale i
spolužiakom poďakovala žiačka Mária
Gašparovičová.
A
čo
sme
všetkým
budúcim
stredoškolákom priali najviac?
dostatok odvahy a vytrvalosti na prekonanie prekážok;
• dostatok času na správne rozhodnutia;
• úspešný štart na ceste k naplneniu ich
snov a cieľov;
• skvelú budúcnosť, veľa šťastia, zdravia.
„Nuž leťte, chlapci, cez hmly a cez osídla,
i vy, dievčatá, plné krás!
Svet nádherný je. Čím viac v ňom napneš krídla,
tým viac zrieš zeme, kde šťastia sídlia...“

Jozefa Minárika. Vo večerných hodinách sa
hostia i hasiči so svojimi partnermi zabavili pri
dobrej hudbe.
Výbor DHZ II ďakuje obecnému úradu, sponzorom a všetkým, ktorí sa podieľali na dôstojnom priebehu osláv 85. výročia založenia
hasičského zboru v Malej Lehote.

MDD patrí medzi najobľúbenejšie sviatky
detí, V našej škole už piaty rok oslavujeme tento sviatok ukážkou múdrosti,
šikovnosti v herectve, kultúre, športe a
zábave na slávnostnej akadémií pod názvom A som to ja dieťa. Všetci účinkujúci
sa na ňu pod vedením učiteľov svedomito
celý rok pripravovali. Aj teraz sa ukázalo,
že naši žiaci sú veľmi šikovní. Pestrá paleta scénok, piesní a tanca oživila 5.júna
naše kultúrne stredisko. Každý ročník mal
svojich moderátorov , každý ročník prispel nejakým kultúrnym programom. Boli
tam Červená čiapočka, Popoluška, Country tanec, Mažoretky, Vretienko, Tweens,
gitaristi, speváci, strýko Marcin, gymnastika, ale i Ordinácia v ružovej záhrade
a pozdravy priateľov iných krajín.
Účinkujúcim tlieskali spolužiaci, rodičia,
starí rodičia, príbuzní a známi. Nabudúce
sa môžete prísť pozrieť i vy, vážení
čitatelia.
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65 rokov od SNP
Michal Beniska
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Významné výročia osobností
a udalostí v júni a v júli

Najvýznamnejšou udalosťou našich novodobých dejín je Slovenské národné
povstanie. Bude to už 65 rokov odvtedy, ako vyšľahol plameň hnevu proti
fašizmu, ktorý rozpútal druhú svetovú vojnu a zatiahol do nej aj nás. Veď cez
4.6.1849 - zomrel v Prievidzi Hieronym Nečei, prírodovedec, encyklopedista,
Slovensko tiahli hitlerovské vojská na bezbranné Poľsko a neskoršie prechádzali
narodil sa v Oslanoch (160. výročie).
aj na fronty v Sovietskom zväze. Ukrutnosti páchané na civilnom obyvateľstve
6.6.1799 - narodil sa Alexander Sergejevič Puškin – ruský básnik, prozaik a drama
takmer po celej Európe boli motivované vymyslenou nadradenosťou germánskej
tik, zakladateľ modernej ruskej prózy.
rasy nad príslušníkmi iných národov a rás, predovšetkým Slovanov. Slovenskí
8.6.1969 - odhalená pamätná tabuľa Karolovi Antonovi Medveckému v Bojniciach
vojaci, ktorí museli ísť nedobrovoľne do vojny na východný front, pochopili
(40. výročie).
nezmyselnosť hitlerovskej okupácie sovietských území. Po stovkách prechád15.6.1924 - založený hasičský zbor v Podhradí ( 85. výročie).
zali cez frontovú líniu k Sovietskej armáde. Tu sa začalo vytvárať jadro novej
17.6.1909 - Bojnice získali štatút kúpeľného mesta ( 50. výročie).
československej armády. Chýry o porážkach a ústupe nemeckých armád na
23.6.1899 - narodila sa Anna Achmatová, ruská poetka a prekladateľka. Achmatová
východnom fronte sa nedali zatajiť. Ani slovenský ľud nezabudol na potupný
je predstaviteľkou modernistického básnického smeru tzv. akméizmu.
Mníchov a rozbitie Československej republiky. Netrpezlivo čakal, kedy bude
25.6.1994 - zomrela Anna Michaličková nositeľka ľudových tradícií, narodila sa
môcť prehovoriť sám za seba. Tá chvíľa nadišla, keď banskobystrický rozhlasa žila V Koši (15. výročie).
ový vysielač 29.augusta 1944 ohlásil celému svetu, že sa zrieka tzv. ochrany
27.6.1489 - kráľ daroval bojnické panstvo Jánovi Korvínovi (520. výročie).
Tretej ríše, obnovuje Československú republiku a aktívne sa zapája do boja proti
27.6.1919 - vznik Univerzity Komenského v Bratislave.
spoločnému nepriateľovi ujarmených národov. Proti dobre vyzbrojenému a pro27.6.1969 - odhalený pamätník Vavrinca Benedikta v Nedožeroch – Brezanoch
fesionálne vycvičenému nepriateľovi nastupovali neskúsení dobrovoľníci, ktorí
(40. výročie).
posilňovali rady Slovenskej armády, ktorá takmer všetka podporila povstanie.
30.6.1919 - založená Občianska beseda v Prievidzi (90.výročie).
Aj preto nemecké vojská postupne obsadzovali povstalecké mestá a dobili i jej
1.7.1949 - narodila sa v Partizánskom Magdaléna Orlíková, zbormajsterka,
organizačné centrum Banskú Bystricu. Po dočasnom potlačení povstania sa parpedagogička, pôsobila v Lehote pod Vtáčnikom a v Prievidzi (60.
tizáni a vojaci uchýlili do hôr. Tie ich chránili a poskytli im dočasný domov. Povvýročie).
stalecké obce a ich obyvatelia im všestranne pomáhali až do víťazného konca.
5.7.1949 - posviacka kostola sv. Cyrila a Metoda v Lehote pod Vtáčnikom (60.
Za túto pomoc mnohí obyvatelia ba, celé obce, zaplatili krutú daň. Mnohých
výročie).
jednotky SS povraždili, ba vypálili celé dediny aj s jej obyvateľmi. Do odbojovej
9.7.1959 - prijatie osvetového zákona, knižničného zákona, zákona o múzeách
činnosti boli zapojení aj obyvatelia Veľkej a Malej Lehoty. Na výzvu povstaa galériách.
leckého vysielača nastúpili dobrovoľníci k vojenskému útvaru v Zemianskych
14.7.1789 - dobytie Bastily ako začiatok Francúzskej revolúcie.
Kostoľanoch a zúčastnili sa bojov proti nemeckej presile v priestoroch Baťovian,
17.7.1969 - zomrel Augustín Bohdan Nedeljak, spisovateľ, prekladateľ, narodil sa
Oslian, Skačian, Dolných Vesteníc a na Brezine pri Novákoch. Po ústupe povstav Prievidzi
(40.výročie).
leckých vojsk sa jej členovia presúvali do hôr, kde vytvárali partizánske oddiely.
20.7. 1969 - prvé pristátie ľudí na Mesiaci.
Najsilnejším bol oddiel Major, ktorý vyvíjal činnosť nad Cígľom, Sebedražím,
21.7.1899 - narodil sa Ernest Hemingway, prozaik, držiteľ Nobelovej ceny za liter
Malou a Veľkou Lehotou a Podhradím. V okolí Vtáčnika sa sformoval oddiel
atúru.
Vtáčnik, v ktorom pôsobili chlapi z Veľkej a Malej Lehoty. Tento oddiel sa
22.7. 1929 - začiatok činnosti ochotníckeho divadelného krúžku Lipa v Bojniciach
postupne začlenil do Hornonitrianskej partizánskej brigády. Dlhodobý pobyt
(80.výročie).
početného partizánskeho oddielu v horách bol možný len vďaka nezištnej materiál24.7. 1854 - narodil sa v Lehote pod Vtáčnikom Štefan Gašparovič, náboženský
nej pomoci obyvateľov oboch Lehôt. Nemci sa za neúspechy v bojových akciách
publicista, kultúrny pracovník (155. výročie).
proti partizánom vŕšili na miestnych obyvateľoch. Boli to prepady horských
a podhorských dedín, razie, zatýkanie, rekvírovanie potravín a dobytka až po
popravy. Nemalé obete priniesli i členovia bojových partizánskych skupín či už
v priamych bojoch s nepriateľom, prípadne po zajatí našli smrť v koncentračných
táboroch. Pomníky na významných bojiskách počas Slovenského národného
povstania nech stále hlásajú nám žijúcim i budúcim generáciám, že náš ľud si
Vlasta Ďurinová
zaslúžil slobodu, lebo si ju vykúpil nesmiernymi obeťami.
V máji Komisia deti a mládeže pri OcZ nelenila a pripravila pre deti akciu
„Čistenie prírody spojené s opekačkou na Sekaninách.“ Deti si tak mohli spolu
so svojimi kamarátmi zasúťažiť v prírode, získať kyslé, ale aj sladké a pekné
odmeny. Ale hlavne spoznať aj iných kamarátov, prežiť pekné popoludnie so svoVilma Barčinová
jimi rodičmi a nadýchať sa čerstvého horského vzduchu. Pre deti boli pripravené
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú patrónmi nášho chrámu, sa konala rôzne súťaže, napr. hod čižmou, fúrikovanie, beh so šarkanom, rodičia súťažili
tiež v behu so svojimi ratolesťami na chrbte do kopca. Prví dvaja získali lístky
hodová zábava.
Od 50. výročia vysviacky nášho chrámu sa koná každoročne. Tohto roku sme na skupinu Desmod, ktoré nám venoval náš dlhoročný sponzor Ján Vida, za čo
oslávili jubilejné, 60. výročie. Vďaka pár nadšencom, ktorí sa na túto akciu mu pekne ďakujeme. Veľmi humorné boli aj erko hry, ktoré s deťmi hrala naša
každoročne podujmú. Najväčšia zásluha patrí manželom Čamajovcom, ktorí sú členka Veronika Wäldlová. A ako vždy, aj teraz chcem poďakovať a vyzdvihnúť
každoročne organizátormi tohto podujatia a Marianke Zaťkovej, ktorá sa vždy tých rodičov, ktorí svoj čas venovali svojim deťom a išli s nami: Andrejke
postará o výborný guláš.
Lančaričovej, Vierke Rumanovej, Monike Gašparovičovej, Ivetke Wäldlovej,
Bez sponzorských príspevkov, ktoré poskytli farský i obecný úrad v našej obci, Andrejke Raschmanovej, Paľkovi Kolárovi, Zdenke Briatkovej, Mgr. Hanke
by sa táto akcia nemohla konať. Nie je to žiadna zisková akcia, veď vstupné Kmeťovej, Lenke Zaťkovej. Vzhľadom k tomu, že nás tam bolo 65, nám veľmi
sa nevyberá a guláš je zdarma. Tých pár eur, ktoré sa získajú pri stánkovom pomohli s deťmi aj s opekaním. Myslím, že to bola pekná akcia, na ktorú budú
predaji, by nestačilo pokryť ani tie základné výdavky.
určite všetci radi dlho spomínať. Veď ten spev a smiech cestou domov bol
Keď si zajeme guláš, zapijeme dobrým modranským vínkom a zatancujeme dostačujúcim dôkazom toho, že deti opäť dokázali byť spolu a hrať sa, ako my
si, prípadne počúvame hudbu, čo keby sme po skončení zábavy po sebe trošku kedysi...A na záver by som si dovolila citovať pieseň pre všetkých zaneprázdupratali? Veď tí ľudia, ktorí tie stoly a lavice dovezú, rozložia a musia všetko aj nených rodičov:
upratať, by Vašu pomoc vďačne prijali.
„Nedávno sa narodilo dieťa. Prišlo na svet ako všetky ostatné, ale ja som musel
Vďaka za porozumenie na budúcej hodovej zábave.
odísť a zarábať peniaze.
Kým som bol preč, naučilo sa chodiť a než sme sa nazdali, vedelo hovoriť. A keď
bol väčší, povedal: ,Ocko raz budem, taký ako ty. Celkom určite budem ako ty.
Ocko kedy sa vrátiš? Neviem, ale keď sa vrátim, spravíme spolu niečo pekné
a zažijeme veľa zábavy.
Gabriela Jelušová
Všetko je dávno preč, ja som na dôchodku a môj syn sa odsťahoval do iného
mesta.
Bol 1. jún – Medzinárodný deň detí. Mamičky, oteckovia, dedkovia a babičky sa Nedávno som mu zavolal a povedal: Príď niekedy, bol by som veľmi rád. A on
v tento deň viac venujú svojim ratolestiam. Aj členovia klubu JSD v hornej časti odpovedal: Bolo by to pekné ocko, keby som mal na to čas. Nové zamestnanie je
obce si spomenuli na deti v MŠ II a zavítali medzi ne, aby im pri príležitosti ich drina a deti majú chrípku, ale bolo by to pekné ocko, opäť sa s tebou porozprávať,
sviatku, spolu s pani učiteľkami, pripravili krátky program.
bolo by to
Sme v ríši rozprávok. Veľkáči a malkáči ticho sedia a počúvajú príbeh o zlom
čarodejníkovi. Kedysi šťastné a veselé kráľovstvo zaklial zlý čarodejník a ľudí skutočne pekné,
premenil na nemé sochy. Ale my sme chceli, aby ľudia v tomto kráľovstve boli opäť sa s tebou
porozprávať.
veselí a mohli šťastne spravovať svoje kráľovstvo.
To ale nebolo ľahké. Aby sme kráľovstvo odkliali, museli sme zdolať nejednu A keď som zložil
ťažkú prekážku. Ale deti boli statočné, zdolávali jednu prekážku za druhou. slúchadlo, bolo
Najnáročnejšie bolo prejsť veľkú mláku vo vysokých a veľkých čižmách. Tie mi jasné, stal
ťažko dvíhali malé detské nožičky. Nakoniec sme spoločne všetko šťastne zdolali sa takým, akým
a dostali sme sa až k bráne zámku. Tu nám pomohla dobrá víla, ktorá nám dala som bol ja, môj
kľúč a deti bránu otvorili.
syn bol presne
Za bránou nás čakalo odkliate kráľovstvo a bohato prestreté stoly. Potom sme sa taký, aký som
všetci radovali a hodovali, až bol rozprávke koniec.
bol ja..“

Deti opäť v prírode...

Jubilejná hodová zábava

Dôchodcovia deťom
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Pekné, ale dokedy a za akú cenu?
Mgr. Juraj Gregor

Vždy, keď sa v obci niečo deje, obyvatelia sa rozdelia na dve
skupiny. Jedni sú za, druhí proti. Presne tak to bolo aj pred
vyše mesiacom, keď sa začali odstraňovať staré a prerastené
kríky v parku pred obecným úradom. Prečo to robia? To bola
najčastejšia otázka. Práve preto, že boli nebezpečné. Malým
deťom, ktoré si tam robili skrýše a často v nich našli „bongá“,

Pýtam sa ale, dokedy a za akú cenu? Nie všetci si vážia robotu
tých druhých. Nie všetci si uvedomujú, koľko času a peňazí to
stálo. A keď si pomyslím, že je jednoduchšie vziať stromček
odtiaľ, kde je čerstvo zasadený, ako ho ísť kúpiť, čakám, kedy
sa to stane. Ani deťom nie je nič sväté. Veď prečo by sa mali
hrať na ihrisku alebo na lúke, keď je lepšie behať po práve
zasiatej tráve a po kvetoch? Nebolo by lepšie investovať čas
a peniaze nás všetkých do opravy ciest? Tie nemožno vytrhať,
ukradnúť, možno sa po nich voziť na bicykli či autom. A keď
budú opravené, ani autá si nebudeme ničiť ako na tankodrome.
Niekedy sme jazýčkom na váhach a nevieme, na ktorú stranu
sa prikloniť. Otázka rečníka : „A čo vy?“

ale aj vodičom, ktorí nemali prehľad v zákrute. Tak, konečne
je to pekné, prehľadné, mamičky sa majú kde prechádzať
s kočíkmi. Len feťáci prišli o svoj kútik. Fontána veselo zurčí
a pribudlo niekoľko desiatok nových, mladých stromkov. Tráva
ešte musí dorásť, ale to chce čas a úsilie ľudí, ktorí to robia.

Dočkali sme sa
Miloš Obert

Takmer na deň presne od vypísania výberového konania
sme konečne dostali nové vozidlo na zber separovaného a
komunálneho odpadu. Rok štrapácií, starostí a tisíce kilometrov, desiatky návštev „kompetentných“ ľudí, sprevádzali až
neuveriteľne dlhú cestu tohto vozidla do nášho podniku. Ale 8.
júna 2009 sme sa konečne dočkali. Predstavitelia spoločností
REDOX Lučenec a Mercedes Benz Slovakia doviezli vozidlo MB
Actros s nadstavbou Faun Variopress 516. Myslím, že môžem
povedať za všetkých zainteresovaných do tohto projektu, či
už starostu obce, prednostu OcÚ a konateľa spoločnosti, projektovej manažérky, ale i všetkých zamestnancov Obecného
podniku služieb, že nám spadol kameň zo srdca.
Výberové konanie bolo vypísané na prelome mesiacov jún
– júl. Nákup bol schválený v septembri, podpis ministra
životného prostredia pribudol v októbri a nakoniec podpísal
i šéf Environmentálneho fondu, odkiaľ sme dostali úver na
nákup tohto vozidla. Úver vo výške 132 443,70 € je veľmi
výhodný, s 1 %-tnou úrokovou sadzbou na dobu 15 rokov.
Vozidlo je najmodernejšieho radu. Jeho kapacita je 16m3 odpadu. Množstvo bezpečnostných prvkov, ako i vybavenie kabíny zabezpečujú komfort pre obslužný personál.
Za všetkých ďakujem tým, ktorí sa podieľali na realizácií projektu od jeho začatia až po kúpu vozidla.
A my veríme, že nám vozidlo bude slúžiť k spokojnosti dlhé
roky.

Obec Lehota pod Vtáčnikom bola úspešná v regionálnom operačnom programe VZDELÁVANIE. Získali sme finančné prostriedky na rekonštrukciu
základnej školy v objeme 676 365,31 €, na projekt :

“GENERÁLNA OPRAVA A REKONŠTRUKCIA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY
LEHOTA POD VTÁČNIKOM “

Začiatok realizácie projektu : 06/2009
Ukončenie stavebných prác : 12/2010
Ukončenie realizácie projektu: 3/2011
Tento projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu
Regionálneho rozvoja – 574 910,51 €.
Zo štátneho rozpočtu vo výške 10 % - 67 636,53 €
Z rozpočtu obce vo výške 5 % - 33 818,26 €
Realizácia projektu začala 13. júla a dominantnou činnosťou je výmena
okien, zateplenie vonkajšieho plášťa budovy, rekonštrukcia WC a podlahy v
spojovacích chodbách. Súčasťou projektu je aj oprava bazéna.
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Z činnosti Únie žien
Katarína Cipovová

V prvom polroku tohto roka mali členky miestnej
organizácie Únie žien Slovenska naplánovaných viac
podujatí.
Pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek sme sa stretli v
priestoroch kultúrneho a spoločenského strediska na
príjemnom posedení. Stretnutie malo najskôr pracovnú časť, kde sme prerokovali plánované podujatia.
Smozrejme, aké by sme to boli ženy, keby sme si nepripravili výborné občerstvenie. Niektoré členky pre
nás pripravili koláčiky, pagáčiky, pekné stolovanie a
samozrejme, nechýbala dobrá nálada.
V spolupráci s Rybárskym zväzom a miestnou organizáciou SMER SD sme mali v pláne zúčastniť
sa brigády na čistení potoka. Všetko bolo pripravené,
chuť do roboty bola, bohužiaľ, pre veľmi nepriaznivé
počasie sa brigáda neuskutočnila. Snáď niekedy
nabudúce.
Veľmi pekným podujatím, ktoré sme robili už
druhýkrát, bolo stretnutie so zdravotne postihnutými deťmi z našej obce a z občianskeho združenia
MARUŠKA, pri príležitosti MDD. Toto podujatie sme

pripravili tiež v spolupráci s MO SMER SD. 14. júna
sa v areáli lyžiarskeho vleku zišlo asi 15 postihnutých
detí s rodičmi, súrodencami či priateľmi a pomoc-

Vtáčnik
níkmi. Od skorého rána sme pripravovali
výzdobu, chystali guláš, občerstvenie,
stolovanie, skrátka všetko pre to, aby sa
deti cítili príjemne. Tí, ktorí medzi nás
prišli, sa určite cítili dobre. Kto to nezažil,
nevie si predstaviť, akí sú niektorí postihnutí “plní života a energie”. Od mnohých
by sme sa mali čo učiť. Na druhej strane,
koľko námahy je potrebnej od tých, čo sa
o takýchto postihnutých starajú a dávajú
im svoju lásku. To, že sa deti snažia a žijú v
rámci svojich možností “naplno”, opätujú
lásku svojim rodičom a tým, ktorí sa o nich
starajú, je najväčšia odmena. My sme sa
im ich ťažký život snažili odľahčiť aspoň
touto formou. Okrem darčekov a dobrého
gulášu, špekačiek či koláčov, mali deti (no
nielen tie, ale aj rodičia) možnosť povoziť
sa na koňoch z HIPOCENTRA v Cígli.
Niektorým sa to veľmi páčilo, no niektoré
deti sa na kone pozerali s rešpektom. Ale
našli odvahu, aby ich aspoň pohladili. Zaujímavá bola i prechádzka na amfiteáter.
Celé podujatie bolo v príjemnej a srdečnej
atmosfére. No bez pomoci dobrých ľudí, ktorí sa
rozhodli pomôcť nám či už finančne,
alebo materiálne, by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť. Preto aj
touto cestou sa im chcem poďakovať.
Samozrejme, nie každý, kto nás podporil, chcel byť aj zverejnený. Toto sú
mená niektorých, ktorí nám pomohli :
Obec Lehota pod Vtáčnikom
OPS Lehota pod Vtáčnikom, s.r.o
DHZ I Lehota pod Vtáčnikom
PZ Sivý kameň
DUHA Dušan Hagara
MIKO KÁVA, s.r.o
Ján Vida Diskoklub Shark
Jozef Bobok STAVBA PLUS
Autokarosár Jozef Tonhajzer
Vladimír Bohuš Bar Junior
BME, oz, Nováky
Beáta Obertová BEA
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
ELKOMPLET s.r.o
Slovenské elektrárne a.s.
Marián Zvalo Lehota pod Vtáč.
a ďalší dobrí ľudia, naše členky svojimi pripravenými dobrotami, pán
kuchár Milan Vida výborným gulášom, všetci prítomní svojou prácou.
ĎAKUJEME
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Problémy životného prostredia v okrese Prievidza
Ivana Píšová ( krátené)

Ďalším podujatím, ktorého sme sa zúčastnili, bol
Výstup na Vtáčnik. Tam naše členky mali za úlohu
pripraviť súťaže pre deti a dospelých. Ako všetci
vieme, počasie nám absolútne neprialo a tak napriek
dobrej príprave, súťaže sa nemohli uskutočniť.
Odradil nás neprestávajúci dážď. Snáď na budúci rok
nám to vyjde.
V rámci našej humanitnej činnosti sme sa
spolupodieľali na podujatí pod názvom „TEN
MOTÝĽ JE VÁŠ“. Hlavným organizátorom bolo
Centrum sociálnych služieb spokojnosť a OZ
MARUŠKA, s ktorým úzko spolupracujeme. Podujatie bolo venované boju proti rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a iným formám intolerancie. V Prievidzi
na Námestí slobody sa 22. júna od rána „vysypával“
kamenný motýľ, symbol tolerancie a úcty.
Naše ženy sa podujali podporiť akciu predajom kamenných motýľov a nálepiek. Celkom sme ich predali 100 a vyzbierali sme 144,45 €. Tieto peniaze
boli odovzdané organizátorom na podporu akcie a k
rozvoju duchovných a kultúrnych hodnôt znevýhodnených skupín.
A na záver len toľko : Naša organizácia je pomerne
mladá, fungujeme tretí rok. Zatiaľ nás je 37, niektoré
členky sú aktívnejšie, iné sú vedené len „na papieri“.
Pokiaľ by ste, milé ženy, mali chuť rozšíriť naše rady,
stačí sa obrátiť na členky výboru : Beátu Obertovú –
predsedníčku, Katarínu Cipovovú – podpredsedníčku,
Zdenku Briatkovú a Máriu Smatanovú – členky.

Cestovný poriadok
Mgr. Juraj Gregor

dôležité“ oznamy. Potom ich už naozaj
Málokedy cestujem autobusom, no nikto nebude čítať. A možno sa nájde
niekedy niet inej možnosti. Auto má tiež miesto aj pre cestovný poriadok.
svoju životnosť a nemôže slúžiť večne.
Čo by ale malo slúžiť a hlavne cestujúcej
verejnosti, sú verejné dopravné prostriedky. S tým sú nevyhnutne spojené
cestovné poriadky. Ak by ste ich však
u nás na niektorých zastávkach hľadali,
bolo by to márne. Tabule, kde by mal byť
cestovný poriadok, sú všetkým možným,
len nie miestom pre cestovný poriadok. Nájdete tam plagáty a upútavky
na rôzne akcie, reklamy kozmetických
salónov, ale nie cestovný poriadok. Kto
je zodpovedný za to, či tam poriadok je,
alebo nie je? Dopravná spoločnosť, alebo
obec? Alebo sami spoluobčania? Všetci tí,
ktorí tam tie plagátiky a reklamy vylepujú. A čo vy, cestujúca verejnosť? Sťažujte
sa! Dopravca je povinný vyvesiť cestovné poriadky na všetkých zastávkach.
Bohužiaľ, sú medzi nami aj takí ignoranti,
ktorí potrebujú miesto pre svoje reklamy.
Nech si zaplatia vývesné tabule! Alebo
ešte lepšie, necestujte autobusmi a nebudú mať dôvod lepiť tam tie svoje „veľmi
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Vďaka vám
M. Balážová

Rada napíšem i do Vtáčnika
v dobrých pravidlách vyniká,
v Stavebninách v Lehote
nakúpite dobre určite.
Človek sa stretne málokde,
laik nerozumie – poradia ochotne,
veľká vďaka vám patrí,
chlapci, buďte vždy takí.
Ešte raz vám ďakujem,
nech sa darí vám ďalej,
nech v lehotských stavebninách
nakupuje každý rád

Kvalitné životné prostredie je základnou podmienkou existencie života na Zemi.
Vysoká koncentrácia priemyslu, znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy, cudzorodé látky v potravinovom reťazci, nekontrolované skládky odpadu poškodili
životné prostredie v okrese Prievidza natoľko, že patrí medzi najohrozenejšie
oblasti Slovenska.
Vďaka zväčšujúcemu sa záujmu o ochranu životného prostredia zo strany podnikov v okrese Prievidza jeho stav už nie je tak alarmujúci. Ekologická stabilita
je však silne narušená a je nevyhnutné pokračovať v trende náprav. Prioritami
zostáva znižovanie znečistenia ovzdušia, vody, pôdy, ochrana fauny a flóry,
ako i zdravia ľudí. Legislatíva Slovenskej republiky túto zásadu upresňuje už
v Ústave.
V januári 2009 som uskutočnila medzi obyvateľmi okresu Prievidza prieskum
pod názvom „Prehľad problémov a stav ŽP v okrese Prievidza“, v mestách
Prievidza, Bojnice, Handlová a Nováky i na vidieku, v obciach Lehota pod
Vtáčnikom, Podhradie, Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany, Oslany, Nitrianske Sučany, Radobica, Chrenovec, Tužina a Nitrica.
V kategórii 21- 40 rokov odpovedalo najviac, 104 respondentov (52 %),
v kategórii 41- 60 rokov 26 respondentov (13 %) a v kategórii 61 a viac rokov,
najmenej, 24 respondentov (12 %).
V odpovediach som sa dozvedela, že 51 % opýtaných má záujem o problémy
ŽP. Najčastejšie informácie získavajú z televízie a rozhlasu, menej prostredníctvom novín, časopisov a rodiny. Za najzávažnejšie problémy v okrese Prievidza považujú znečistenie ovzdušia (29 %), odpady a ťažbu nerastov. Naopak,
najmenej ich znepokojuje nedostatok zelene, znečistenie pôdy a vody (9%). 72
% opýtaných spozorovalo negatívne zmeny, najmä zmenu klímy počas ročných

Slovenské elektrárne a.s. ENO Zemianske Kostoľany

období, nadmernú ťažbu drevnej hmoty, úhyn vodných živočíchov, včelstiev,
vtáctva a zväčšujúce sa množstvo nelegálnych skládok odpadu. Štyria respondenti pozitívne hodnotili vznik mokradí v katastri obce Koš. Na otázku, či
ochrana životného prostredia je príliš preferovaná, 63 % odpovedalo záporne. Z
odpovedí ďalej vyplýva, že najväčším znečisťovateľom v okrese sú Slovenské
elektrárne a.s. ENO Zemianske Kostoľany, NCHZ a.s., a HBP, a.s. Prievidza.
Negatívnym zistením je, že iba 30 % respondentov sa angažuje v ochrane
prírody. Väčšinou sú študentmi ekológie, zamestnancami úradov životného
prostredia, členmi ochranárskych združení a organizácií. Akcií na ochranu
životného prostredia by sa zúčastnilo 36 % opýtaných.
Zdravých sa cíti byť 44 %, chorých 8 %, z ktorých väčšina si myslí, že za
ich ochorenia môže stav životného prostredia. Najčastejšie zdravotné problémy udávali respondenti vo veku 61 a viac rokov. Z odpovedí ľudí vyplýva,
že správne nakladanie s odpadmi považuje za povinnosť 43% opýtaných,
s prísnejšími vládnymi nariadeniami sa stotožňuje 18%, viac chránených území
by zriadilo 13% respondentov. Ľudia najčastejšie triedia plasty, papier a sklo,
najmenej nebezpečný odpad. Ostatný odpad triedia len zriedka.
Na základe získaných údajov môžem konštatovať, že by sa mala zlepšovať
informovanosť a environmentálne povedomie verejnosti. Do realizácie konkrétnych úloh ochrany prírody by sa mali zapájať nielen inštitúcie a organizácie
so zameraním na ochranu prírody, ale aj verejnosť. Mal by sa dobudovať ucelený školský a mimoškolský systém environmentálnej výchovy a vzdelávania.
Ekologickému mysleniu ľudí a environmentálnej výchove mládeže by sa mala
venovať patričná vážnosť. Veď v rukách každého jednotlivca je sila pozitívne
ovplyvňovať kvalitu životného prostredia.

HBP, a.s. Prievidza

AKO POZNÁŠ DOBRÝCH ĽUDÍ

Branislav Beniska
Dňa 4.mája 2009 sme u nás mali zaujímavý rozhovor s pánom Ľudovítom Tonhajzerom po
telefóne. Vraj „chytil som sokola sťahovavého,
má poranené krídlo“. Pán Tonhajzer ho chytil
v Laznom potoku do čapice, keďže mal zranené
krídlo, bol neschopný letu. Išlo však o samčeka
Sokola myšiara (Falco tinnunculus), známeho ako
pustovka, v Čechách poštolka.
Zraneného sokola sme boli zobrať k pánovi Tonhajzerovi spolu s otcom. Nasledoval telefonát
Karolovi Šotnárovi a od neho som dostal číslo na
Jozefa Tomíka z Aquila Bojnice. Ten už zariadil
ostatné. Previezol sokola do ZOO Bojnice, kde
sa oňho postaral zverolekár MVDr. Michal Belák.
Krídlo mu ošetril a zranený samček Sokola myšiara
poputoval do karantény. Pani Anna Tesáčková z Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi mi
neskôr zistila, ako sa nášmu „Lehoťanovi“ darí.

NCHZ a.s

Súťaž o najlepšieho
čitateľa
Vlasta Ďurinová, knihovníčka

Žiaľ, následky zranenia nešťastného sokolíka sú
trvalé a tak sa stane spoluobyvateľom ZOO Bojnice, kde si ho budú môcť prísť pozrieť všetci
návštevníci záhrady. Choďte sa naňho pozrieť
aj vy!
To však nebolo všetko. O pár dní na to prišiel pán
Ján Dudáš so synom, že vo dvore majú sedem
malých kačičiek divých. Stará uletela, naháňal
ich pes a jedno kačiatko doplatilo na naháňačku.
Šesť kačiatok som osobne zaniesol do ZOO Bojnice, kde je o ne takisto dobre postarané, hlavne
vďaka ochotnému pánovi vrátnikovi, ktorý sa
ich ujal, i keď už ZOO bola po záverečnej a pre
návštevníkov zatvorená. Všetkým spomenutým
patrí vďaka za spoluprácu a osobitne ďakujem
pánovi Tonhajzerovi a pánovi Dudášovi s rodinami, pretože svojim prístupom zachránili kúsok z našej divej prírody.

V mesiacoch marec a apríl prebiehala v knižnici súťaž o najlepšieho
detského čitateľa. V tomto období sa
deti riadili heslom „Čítaj a vyhráš“.
Zbierali pečiatky na svoje čitateľské
preukazy za prečítané knihy, tí usilovní nazbierali aj vyše 30 pečiatok.
Dokonca ma na ulici oslovili aj niektoré mamičky s otázkou, čo som ich
deťom sľúbila, že ráno vstanú a už
čítajú. Veľmi ma to potešilo, pretože
som deťom nesľúbila ani horský bicykel, ani výlet do aqua parku a ani
počítač. Ale letnú opekačku. A tá im
bola veľkou motiváciou. Čo ma veľmi
prekvapilo, tento rok sa zapojilo viac
chlapcov. A ako to nakoniec skončilo?
1. miesto obhájila s počtom 38
prečítaných kníh Sandra Koryťáková,
na druhom mieste sa umiestnila Zuzka
Hlavienková s počtom 29 prečítaných
kníh a tretie miesto získala Simonka
Koryťáková s počtom 21 prečítaných
kníh. Len tak pre záujímavosť uvádzam aj ďalšie poradia: 4. miesto
Robko Zigo 14 kníh, 5. miesto Andrej Zigo 11 kníh, 6.miesto Tatiana
Mjartanová 10 kníh. Chcem pochváliť
aj ostatné deti, ktoré sa ešte len zapísali do knižnice a už sa z nich stali
hviezdičky v čítaní, napríklad Patrik
Václavik, Dávid Turčan. Víťazi získali krásne odmeny na opekačke na
Sekaninách. A myslím, že to bolo pre
nich pekným povzbudením, aby vo
svojom zápale pre knihy neustali.

