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ŠPORT
Naši atléti v bratislavskej Druhá prehra v sezóne
hale Elán

Vtáčnik

noviny obce Lehota pod Vtáčnikom

Miloš Obert

V jesennej časti naši muži utrpeli prvú prehru až v poslednom kole, na prvú
jarnú sme žiaľ, čakali iba do piateho jarného kola. Všetko zlé je na niečo
dobré. Možno práve táto prehra vyburcuje našich mužov k výkonom, ktoré
budú viesť k postupovým dverám.
Výsledky:
• 16. kolo - OFK Baník – Dolné Vestenice „B“ 6:1 (M. Haľama,
M.Štefanička, V. Mokoš, M. Oršula, L. Kriška 2),
• 17. kolo – OFK Baník – Pravenec 5:1 ( L. Kriška 2, J. Vojta, V. Mokoš, B.
Cipov),
• 18. kolo – Pečeňany – OFK Baník 0:0, OFK Baník – Diviacka Nová Ves
2:1 ( M. Štefanička 2), Malá Hradná – OFK Baník 2:0.

Mgr. Ľubica Gregorová

V piatok dvadsiateho štvrtého sa po
prvýkrát 22 žiakov ZŠ so svojimi rovesníkmi z Novák zúčastnilo atletickej
súťaže „Zo školských lavíc do atletickej
haly Elán“ v Bratislave. Tu si vyskúšali na
tartanovej dráhe všetky disciplíny ako na
ozajstných majstrovstvách aj s rozhodcami, ba dokonca so žltými a červenými kartami. Prekvapením pre nás bol rozhodca
pri vrhu guľou, z ktorého sa vykľul náš
bývalý žiak Boris Cipov. Rozhodcov totiž
robili vysokoškoláci – budúci učitelia TV.
V zozname účastníckych miest okrem
Bratislavy, Malaciek, Senice, bola aj Lehota pod Vtáčnikom a Nováky. Verím,
že táto akcia sa deťom páčila a na jeseň
sa tam vrátime opäť. Najmä, ak si mohli
vyskúšať svoje schopnosti na prvotriednej atletickej dráhe.

Ročník IX

Číslo 4

Obecné zastupiteľstvo rokovalo
aj o hospodárskej kríze
Katarína Cipovová

Tomáš Homola – dvojnásobný čistý hetrik
Miloš Obert

Zmiešaná štafeta

Posledné výsledky našich
hádzanárskych družstiev
Ing. Jozef Pokorný

Muži 2.liga :

ŠKP Bratislava - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom
33:31 (15 : 14) L.Šnirc – 9/2, J.Štrbák – 7, M.Klementovič
– 4, M.Hanzel - 3, P.Sedlák - 3, P.Fantura - 2, R.Kmeť – 2,T.
Homola - 1.
Piešťany – TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom 31:28
(18:16)P. Sedlák-7, M. Pastierik-7, B. Cipov-5, T..Homola4, R.Kmeť-3, P.Fantura-2.Zostava Baníka: P.Oršula,P.
Sedlák, M.Pastierik, B.Cipov, T.Homola, P.Fantura, R.Kmeť,
J.Václavik, M.Hanzel
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom – Malacky „B“ 27:26
(14:16)M.Pastierik – 6, Š.Hanzel - 5, J.Štrbák – 5, R.Kmeť
– 3, B.Cipov - 3, M.Hanzel - 2, P.Fantura - 2, Š.Schnierer - 1.

Ženy 2.liga :

TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - Jednota Sokol Gábor Bánovce n/B “B” 16 : 35 (6:17)
M.Hurtišová – 7/3, L.Šnircová - 2, I.Hološková - 2,
K.Svítková - 2, E.Ďurinová - 1, T.Ujcseková - 1,
G.Moniaková - 1 .
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom – HK Uhrovec 20:19
(12 :9)M.Hurtišová – 6, Z.Hajská - 6/4, L.Šnircová - 3,
E.Ďurinová - 3, G.Moniaková - 1, M.Pánisová – 1.

Mladšie žiačky

TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom – HK Uhrovec 19:9
(8:4) R.Iliášová – 14, K. Juríková – 5

Staršie žiačky

TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom – HK Uhrovec 24:8
B. Pastieriková – 6, R. Dorotíková – 6, D. Marečeková – 7, I.
Matejovičová – 3, S. Gašparovičová – 2
Na domáce zápasy vás srdečne pozývame.Budeme veľmi radi,
keď prídete povzbudiť naše družstvá. Hrá sa vždy v nedeľu v
dopoludňajších hodinách.

Desať z dvadsaťjeden gólov a dvojnásobný hetrik zaznamenal v prvých piatich kolách Majstrovstiev oblasti dorastu Tomáš Homola. Aj takto by sa dal
okomentovať vstup a rázny krok našich dorastencov do jarnej časti súťaže. Jasný cieľ a dobrá hra sú vizitkou všetkých zverencov trénera Ľudovíta Roháča.
Je otázkou času, kedy padne stý gól do siete ich súperov. Po dvadsiatom kole
ich už nastrieľali 96.
Výsledky:
• 16. kolo – OFK Baník – Skačany 5:0 (M. Mistrík, M. Šimko, T. Homola, T.
Kohút, P. Mujkoš),
• 17. kolo – OFK Baník – Pravenec 8:0 ( T. Homola 6, O. Putyra, M. Jakab),
• 18. kolo – Čereňany – OFK Baník 1:5 (T. Homola, M. Šimko, M. Mistrík,
T. Kohút, O. Putyra),
• 19. kolo OFK Baník – Bošany 3:0 (O. Putyra, T. Homola 2), 20. kolo V.
Uherce – OFK Baník 0:0.

Turnaj prípraviek
Miroslav Šnirc

V dňoch 9. 4. - 10. 4. 2009 sa v športovej hale v Prievidzi uskutočnil medzinárodný turnaj
prípraviek zmiešaných družstiev. Tohto turnaja sa zúčastnila aj prípravka chlapcov a dievčat
z našej obce.
Prípravky chlapcov pod vedením Petra Pastierika a dievčat na čele s Ľubošom Pastierikom,
sa tohto turnaja zúčastnili po prvýkrát. Okrem nich sa predstavili družstvá Topoľčian, Kysuckého
Nového Mesta, Nitrianskeho Rudna, Ostravy a dve družstvá domácich Bojníc. Naša prípravka
trénuje 2 mesiace a zdá sa, že dlho už nebude. Chlapci svojimi výkonmi, ktoré predviedli na
turnaji nesklamali a obsadili druhé miesto, hneď za prvou Ostravou. Funkcionári z neďalekých
Bojníc prejavili o našich chlapcov záujem a dávajú im tak možnosť hrať hádzanú za tento klub.
Čo k tomu dodať?
Asi len toľko, že o talenty z Lehoty pod Vtáčnikom je veľký záujem. Ostáva len veriť, že v
budúcnosti dokážeme vytvoriť a ﬁnančne zabezpečiť aj družstvo chlapcov a udržať ich, aby
mohli reprezentovať našu obec.

Šachový turnaj O majstra obce

Miroslav Vida
Tradičným ukončením sezóny šachového
oddielu býva v apríli turnaj O majstra
obce. Nebolo tomu ináč ani tohto roku
a 26. apríla sme v Klube dôchodcov v
hornej časti obce usporiadali „OPEN“ turnaj v zrýchlenej hre a v „bleskovom šachu.
Zúčastnili sa ho hráči z našej obce, Novák
a Kanianky. Napriek tohtoročnej slabšej
účasti, nestratil na kvalite a hráči si nič
nedarovali. Hralo sa slušne a v príjemnej
atmosfére.
V zrýchlenom šachu bolo nasledovné poradie na prvých piatich miestach :
1. Bohuslav Adámik 4,5 b
2. Miroslav Vida
4 b SB 10,25

3. Karol Jurík
4 b SB 8,5
4. Peter Ďureje
3,5 b SB 8,0
5. František Mendel 3,5 b SB 7,25
V bleskovom šachu :
1. Karol Jurík
5b
2. Ján Adámik
4,5 b
3. Bohuslav Adámik
4b
4. Miroslav Vida
3,5 b
5. Jozef Václavík
2b

Za účasť a slušnú hru sa chcem všetkým
poďakovať a spoločne sa tešíme na
október, keď opäť zasadneme za šachové
stoly v ďalšom, už 42. roku existencie
šachu v Lehote pod Vtáčnikom.
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Zasiahla nás kríza
Redakčná rada

Redakčná rada s poľutovaním oznamuje, že v
dôsledku úsporných opatrení obecné zastupiteľstvo
na svojom ostatnom zasadnutí upravilo vydávanie
obecných novín Vtáčnik. Od nasledujúceho čísla do
odvolania budú vychádzať ako dvojmesačník. To

znamená, že najbližšie číslo vyjde koncom júna.
Veríme, že po prekonaní nepriaznivej situácie vás
opäť budeme môcť informovať o dianí v obci v
pravidelných mesačných intervaloch.

Nezabudnite
Zber separovaného odpadu
11. máj – sklo
12. máj – PET fľaše
8. jún - sklo
9. jún – PET fľaše

Medvedi opäť v Lehote
Predstavujeme vám
Z činnosti škôl
Začala pstruhová sezóna
Moje – tvoje hobby
Detská tvorba
Šport

– str. 2
– str. 3
– str. 4
– str. 5
– str. 6
– str. 7

– str. 8

Program 24. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva bol bohatý.
Poslanci schválili :
Nariadenie obce č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o
úhradách za opatrovateľskú službu
pre občanov s trvalým pobytom v našej
obci. Pre žiadateľov o opatrovateľskú službu
je dôležité uviesť, že túto službu možno
poskytovať občanovi s trvalým pobytom v
našej obci na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného
stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Ten, kto má záujem využívať
tieto služby, je povinný podať obci písomnú
žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
opatrovateľskej služby. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotoví
posudok o odkázanosti na opatrovateľskú
službu. Úhrada za opatrovateľskú službu je
vo výške 0,50 € na jednu hodinu, úhrada
za dovoz 1 obeda je tiež 0,50 €.
Rozhodnutie starostu obce a obecného
zastupiteľstva k Memorandu o spolupráci pri riešení dopadu ﬁnančnej
a hospodárskej krízy na slovenskú
spoločnosť medzi vládou SR a ZMOS.
Cieľom rozhodnutia je eliminovanie dopadov ﬁnančnej a hospodárskej krízy na rozvoj obce a jej občanov, podnikateľských
subjektov, právnické a fyzické osoby pôsobiace v katastri obce. Obec sa zaväzuje
naďalej pracovať a zamestnávať nezamestnaných občanov pre služby obce a Obecného
podniku služieb. Naďalej treba využívať
všetky ponuky štátu na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Na druhej
strane bude potrebné z dôvodu šetrenia
obecných prostriedkov prehodnotiť napr.
vydávanie obecných novín Vtáčnik každý
mesiac, množstvo poriadaných kultúrnospoločenských a športových podujatí v
zmysle schváleného kalendára, vyhodnotiť
náklady na elektrickú energiu v obecných
budovách, obmedziť rokovania jednotlivých
komisií OcZ, účasť na školeniach, objednávky rôznych legislatívnych zborníkov a
pod. Úsporné opatrenia sa týkajú všetkých
zložiek v obci. Obecné zastupiteľstvo preto
žiada všetkých spoluobčanov o súčinnosť vo
všetkých oblastiach nášho spolunažívania
v obci.
Poslanci ďalej schválili :
•
ﬁnančný príspevok pre Obecný
tenisový klub Lehota pod Vtáčnikom na
ukončenie a uzatvorenie budovy tenisového klubu,
•
ﬁnančný príspevok pre DHZ II na
úhradu nákladov spojených s konaním osláv 85. výročia písomnej zmienky o zbore,
•
zmluvu so spoločnosťou WEBY
GROUP s.r.o, Zvolen na prípravu a aktualizáciu webovej stránky obce,
•
zmluvu s p. Dušanom Hagarom

na prenájom časti šatní OFK – Baník Lehota pod Vtáčnikom,
•
odpredaj časti pozemku v priemyselnej zóne ﬁrme Atlas Express s.r.o Lehota pod Vtáčnikom,
•
záložné
právo
nehnuteľnosti
Požiarna zbrojnica v prospech Environmentálneho fondu v súvislosti s kúpou vozidla na komunálny a separovaný odpad.
Poslanci vzali na vedomie:
Informáciu o postupe obce v predkladaní žiadostí zo štrukturálnych fondov EÚ. Pre informáciu uvediem, že obec
vypracovala viac projektov. „Generálna
oprava a rekonštrukcia základnej
školy“ - tento projekt bol predložený riadiacemu orgánu 5. júna 2008, po rôznych
doplnkoch a prepracovaniach sme obdržali
rozhodnutie o schválení. Do konca apríla
by mala byť konečne podpísaná zmluva s
ministerstvom výstavby a následne aj s
dodávateľom stavby. Rozpočtový náklad
na rekonštrukciu školy je cca 664 tisíc €.
„Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba
MŠ II“ - tento projekt bol predložený 7.
júla 2008, po posúdení v príslušnej komisii
sme obdržali oznámenie o neschválení, z
dôvodu ekonomickej neefektívnosti. Preto
sme boli nútení znížiť rozpočtové náklady
na cca 165 tisíc € a predložíme projekt do
druhého kola.
Tretím projektom je „Rekonštrukcia
hasičskej stanice“. Na riadiaci orgán sme
ho predložili 16. januára t.r., v súčasnosti
prebieha jeho posudzovanie na Ministerstve výstavby a RR SR. Rozpočtový náklad
je cca 267 tisíc €.
Z úrovne obecného úradu a základnej školy
bol vypracovaný projekt „Moderná škola“
a bol predložený na Ministerstvo školstva
16. januára t.r. Celkový rozpočtový náklad
je 137 tisíc €.
V spolupráci s materskými školami sme
vypracovali projekt „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl“. Ide o objem 6 600 € . Projekty sú predložené na
Ministerstvo školstva SR.
V súčasnosti sa intenzívne pracuje na projekte „Rekonštrukcia miestnych komunikácii a verejných priestranstiev
po povodniach“. Tento projekt už bol
predložený, ale pre nedostatok ﬁnančných
prostriedkov nebol úspešný. Preto sa
pripravuje znova a termín predloženia na
Trenčiansky samosprávny kraj by mal byť
14. júla t.r.
Poslanci odsúhlasili :
Prenájom nebytových priestorov v
Združenom objekte 5000 na Námestí
SNP pánovi Romanovi Rybárovi, za
účelom zriadenia prevádzok v zmysle
predloženej žiadosti a súhlasili s prácou na majetko-právnom vysporiadaní
pozemkov pri starej základnej škole pre
činnosť DHZ I.
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Ružovofialový fliačik tielka, také
je dieťa, keď sa narodí,
ale tá radosť neopisateľne veľká,
keď láska matky s hrdosťou otca
závodí.

Medvedi opäť v Lehote
Mgr. Juraj Gregor

Tentokrát dvaja, nie traja, ako pred pár rokmi tí chlpatí. Legendárny pesničkár Honza
Nedvěd so synovcom Vojtom a ďalšími
členmi jeho sprievodnej skupiny po prvýkrát

Manželom Márii a Jozefovi Fábryovcom sa
narodil syn Samuel Jozef
Manželom Zdenke a Marekovi Chylovcom
sa narodil syn Marek
Miriame Šestákovej a Borisovi Stančíkovi
sa narodil syn Patrik
Manželom Lucii a Pavlovi Faškovcom sa
narodila dcéra Ema
Manželom Darine a Petrovi Dobrotkovcom
sa narodil syn Peter
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa
šťastných
rokov
vinšujeme
všetkým jubilantom.
94 rokov oslávila : Katarína Hajsterová
85 rokov oslávili: Štefan Hurtiš
80 rokov oslávili : Mária Mitašová, Jurana
Gremanová
70 rokov oslávili : Ján Vida, Vojtech Bako,
Filip Suriak
65 rokov oslávili : Mária Hurtišová,
Vladimír Menšík, Helena Barčinová
60 rokov oslávili : Marian Lauš, Emília
Sáričková, Božena Fábryová, Oľga Franeková, Ján Teličák, Helena Zaťková
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Rozlúčili sme sa :
Mojmír Uhliar /75.r./,
Ľupták /85 r./

Ján

Viem, ťažká chvíľa je v posledných minútach.
Navždy sa rozlúčiť s tým, kto nám blízky
bol.
Deň po dni život svoj ku nášmu pripútal.
Kus nášho života s ním kamsi unikol.
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť !
Helena Kurnasová, matrikárka

Dňa 2. apríla 2009 uplynul rok,
čo navždy odišiel od tých, ktorí ho milovali,

JUDr. Ondrej Ďurina

bývalý riaditeľ sekretariátu ministra financií SSR,
účastník SNP, nositeľ vojenských vyznamenaní
a nositeľ Radu práce, statočný, skromný človek,
ale predovšetkým milujúci manžel
a starostlivý otec.
Smútiaca rodina ďakuje všetkým, ktorí naňho spomínajú...
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zavítali do našej „diery kdesi na Slovensku“.
S plným nasadením, s humorným slovným
sprievodom, pred vypredanou sálou predniesol niekoľko svojich najznámejších piesní, ale aj také,
ktoré sme ešte
nemali možnosť
počuť.
Niektoré
pesničky
si zaspieval s
prítomnými
a
bolo zrejmé, že
texty
poznajú.
Presvedčil
takmer
celé
obecenstvo
zaspievať
si
„Dedinku
v
údolí“. Prekvapilo ho, že ju počul
dvojhlasne.
Záverečné
standing ovation
bolo ocenením
jeho skvelého
výkonu, ale aj
výkonu
celej
skupiny. A nás
všetkých potešil
prísľub, že sa
do Lehoty ešte
vráti.

Naši hasiči dostali nové auto
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DETSKÁ TVORBA
Jar tu už je

Keď slnko vysuší zimné kaluže,
keď schováš do skrine teplé papuče,
potôčik hlasno žblnkoce
a vtáčik veselo šteboce.
Cez lúčky a cez polia
tichý vetrík duje,
a každý vtáčik spieva,
že jar tu už je.
Ako kvapky rosy zvonia,
ich spev naše duše hoja.
Adriana Dudášová, 6.A

Veľká noc

B.Pastieriková 9.roč

Veľká noc sa blíži,
upratujte v chyži.
Vajíčka si namaľujte,
do košíka ukladajte.
Nech vás chlapci vyšibú,
hodne zdravia poprajú.
Vy im zato mašľu dajte,
kraslicami obdarujte.

Adam Jakubis 5.B trieda

Michaela Sáričková, 5.A

Mgr. Juraj Gregor

Nie je nové ako nové. Alebo – darovanému koňovi
na zuby nepozeraj.
Aj takto by sme mohli
hodnotiť auto, ktoré dostali naši hasiči tesne po
uzávierke minulého čísla.
Slávnostného odovzdávania vozidla, ktoré prišlo
darom od hasičov v Handlovej, sa okrem starostu
obce zúčastnili krajský
riaditeľ PZ Trenčín, krajský riaditeľ PO, okresný
riaditeľ PO, primátor Handlovej a poslanci NR SR
Košútová a Jánoš. Starosta obce im poďakoval za
pomoc pri získavaní tak
potrebného auta. Súčasne
vyjadril
presvedčenie,
že bude viac slúžiť športovým účelom
a nebude potrebné, aby sa zúčastnilo
ostrého zásahu. A tak k staručkej, ale
doteraz výkonnej Tatre pribudla o čosi
mladšia, iba niekoľkoročná Karosa. Ešte

Milan Gašparovič 5.A

vybaviť evidenčné čísla a môže naozaj
slúžiť na prospech nám všetkým. Pre
niekoho staré, ale pre nás nové. A dúfajme, že sa čoskoro toho nového naozaj dočkáme. Ale to už bude iná sláva...

Máj – lásky čas
Povinnosť bez lásky robí človeka mrzutým.
Zodpovednosť bez lásky robí človeka bezohľadným.
Spravodlivosť bez lásky robí človeka tvrdým.
Pravda bez lásky robí človeka kritickým.
Láskavosť bez lásky robí človeka pokryteckým.
Poriadok bez lásky robí človeka malicherným.
Viera bez lásky robí človeka fanatickým.
Moc bez lásky robí človeka násilníckym.

Česť bez lásky robí človeka pyšným.
Vlastníctvo bez lásky robí človeka lakomým.
Život bez lásky je nezmyselný, ale život v láske prináša
pokoj, šťastie a radosť.
Nech sa tieto slová stávajú realitou vo vašom živote.
To vám pri príležitosti tohto krásneho mesiaca želajú
členovia redakčnej rady.

Lenka Kovačová 9.roč.

Zamyslime sa nad závisťou
Michal Beniska

Už samotný titulok je provokatívny. Nad čím sa to máme
zamyslieť? Dávam do pozornosti závisť. Závisť, ktorá sa
možno neskloňuje rada v žiadnom páde, ani prípade, ale je tu.
Je v nás, či si to uvedomujeme, alebo chceme, či nechceme
priznať. Otvorene, či skryte existuje v súperení politických
strán, predstaviteľov ich politických špičiek a postupne preniká
až do nášho najbližšieho okolia. Voľakedy nad starou pecou v
dedinskej kuchyni bol vyšitý na dečke nápis. „Keby nenávisť a
závisť horeli plameňom, nebolo by kúrenie také drahé“. Veľmi
poučné i pre dnešné dni. Zvlášť v tejto nepriaznivej energetickej
a ekonomickej situácii, v ktorej sa štáty Európy a sveta nachádzajú. Aj preto by sme mali byť o to viac tolerantnejší, ľudskejší,
skratka človečenskejší voči sebe. Veď závisť zvlášť medzi súrodencami predovšetkým pre dedičské a majetkové otázky, závisť
medzi susedmi pre nepatrné drobnosti, závisť medzi členmi pra-

covných kolektívov, závisť medzi mladými a starými, závisť pre
úspechy , lásku sú všetko drobnosti, ktoré môžeme prekonať.
Veď , keby nebolo závisti s jej ošklivou žltou zlomyseľnosťou
a jedovatou hlavou, omnoho krajšie by sa žilo medzi ľuďmi.
Závisť je taká stará ako ľudstvo. Viedla ľudí do dobývacích vojen. V túžbe po bohatstve neštíti sa zabíjať, vraždiť. Závisť je
zlým spoločníkom. Nie je nikomu na osoh. Strom závisti prináša
zlé ovocie. Závistlivec je malicherný a úzkoprsý. Závisť vedie k
nenávisti voči blížnemu, k potláčaniu iných, k hnevom, zvadám i
vraždám.. Závistníkovi je dobrý každý prostriedok, ktorým spôsobí iným bolesť a žiaľ. Nebojí sa klamať, vymýšľať, ohovárať,
nactiutŕhať. Zo závisti prichádza krivé upodozrievanie, slepé
odsudzovanie, ohováranie. Súdny človek všetky tieto javy a prejavy v našom spoločenskom živote môže len odsúdiť, alebo sa
ich vyvarovať.
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Vtáčnik

Moje – tvoje hoby
Mgr. Juraj Gregor

Posledná aprílová nedeľa privítala na pôde našej obce účastníkov 4. ročníka
regionálnej prehliadky záujmovej činnosti. Vydarená akcia pod taktovkou
RKC Prievidza, v spolupráci s obcou – úsekom kultúry pritiahla mnohých
obyvateľov. Strávili príjemné popoludnie pri rôznych ukážkach záujmovej
činnosti, ktorou sa prezentovali účastníci aj mimo nášho okresu. Nechýbali
modelári, výšivkári, rezbári, výrobcovia patchworku, ale ani zberatelia fosílií.
Najviac pozornosti zožali od mladých nadšencov práve železniční a leteckí
modelári. Tešíme a opäť na stretnutie v budúcom roku.

Pri príležitosti MDD
niečo pre rodičov
Ak je dieťa karhané, naučí sa odsudzovať,
ak žije v nepriateľstve, naučí sa útočiť,
ak žije v posmechu, naučí sa neúprimnosti.
Ale ak dieťa povzbudzujeme, naučí sa byť smelé,
ak žije v tolerancii, naučí sa trpezlivosti,
ak ho chválime, naučí sa oceňovať,
ak žije v poctivosti, naučí sa spravodlivosti,
ak žije v bezpečí, naučí sa veriť,
ak je dieťa prijímané, uznávané a obklopené priateľstvom,
naučí sa hľadať vo svete L Á S K U.

Okienko do prírody
Anna Benisková

Ani sme sa nenazdali, ako zima vymenila svoje
chladné rúcho, tíško obišla to krásne jarné čaro a
rovnými nohami, bez ohlásenia preskočila do leta.
No toto! To je ale drzosť, pomyslíte si viacerí. Ale
čo s tým narobíme? Nechajme tieto úvahy pre zodpovedných odborníkov za danú klímu a jej súčasný
stav a venujme sa radšej bylinkám. Dnes vám dávam do pozornosti dve.

Mäta
pieporná
Pre zaujímavosť, jej zvyšky našli v egyptských

hroboch z roku 1200 – 600 pred n. l. v Karnaku.
Zbiera sa list niekoľkokrát do roka tesne pred kvitnutím / júl – september /. Podmienkou je suché
obdobie. A aký je liečivý účinok ? Ten spočíva
predovšetkým v silici, v ktorej sa nachádza mentol. Pomáha pri tvorbe a vylučovaní žlče. Používa
sa ako chuťový korigens do zubných pást, žuvačiek
a. p. Využívala sa aj ako zápar pri žalúdočných
ťažkostiach pri použití nevhodnej stravy. Mäta
tvorí zložku mnohých čajovín, ktoré pomáhajú
odstraňovať predovšetkým žalúdočné problémy, ale
i na inhaláciu ústnej dutiny a pri migréne. Pozor.
Dojčatám sa ani čaje neodporúčajú.
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Významné výročia osobností
a udalostí v apríli a máji
05.4.1949 – narodil sa Jaroslav Salay, maliar, pôsobil v Novákoch (60. výročie).
08.4.1894 – narodil sa v Nedožeroch Jozef Horváth, učiteľ, zbormajster,pôsobil
v Chynoranoch (115. výročie).
08.4.1989 – Majstrovstvá Európy v športovej gymnastike družstiev juniorov v Prievidzi (20. výročie).
09.4.1924 – vznikol Spolok severonitrianskych akademikov v Prievidzi (85. výročie).
09.4.1979 – zomrel Vojtech Bruoth, lekár – chirurg, pôsobil v Bojniciach (30.
výročie).
13.4.1959 –vysvätený nový organ v kostole v Lehote pod Vtáčnikom (50. výročie).
15.4.1979 – zomrel v Prievidzi Ladislav Stanček, hudobný skladateľ, pedagóg, rodák
z Prievidze (30. výročie).
19.4.1974 – otvorený kultúrny dom v Diviakoch nad Nitricou (35. výročie).
21.4.1819 – narodil sa Michal Učňaj, kňaz, spisovateľ, národovec, pôsobil v Pod
hradí a Valaskej Belej (190. výročie).
23.4.1659 – narodil sa v Prievidzi Atanáz Dúbravka, piarista, pedagóg, ľudový liečiteľ
(350. výročie).
25.4.1884 – narodil sa Ján Bob, kňaz, verejný činiteľ, pôsobil v Bojniciach a Koši
(125. výročie).
27.4.1779 – zomrel František Kiss, generál rakúskej armády, narodil sa v Diviackej
Novej Vsi (230. výročie).
27.4.1959 – zomrel v Bojniciach Jozef Porubský, pedagóg, archeológ, publicista, pô
sobil v Bojniciach (50. výročie).
29.4.1669 – zomrel Dávid Láni, evanjelický superintendent, náboženský spisovateľ,
pôsobil v Prievidzi (340. výročie).
01.5.1909 – narodil sa Július Barč-Ivan, slovenský dramatik a prozaik. Jeho dramat
ická tvorba v sebe nesie výrazné črty expresionizmu.(Matka, Dvaja,
Neznámy, Veža...).
10.5.1859 – narodil sa Aurel Stodola, geniálny konštruktér, objaviteľ parnej turbíny.
15.5.1859 – narodil sa Pierrie Curie, francúzsky fyzik a chemik, ktorý sa spolu s
manželkou M. Curie-Sklodowskou stal priekopníkom výskumu rádioaktivity.
20.5.1799 – narodil sa Honoré de Balzac, francúzsky spisovateľ, zakladateľ
kritickorealistického románu. Svojím dielom vytvoril novú epochu vo
vývoji svetovej literatúry.
22.5.1929 – narodil sa Jaroslav Dietl, český dramatik a scenárista, tvorca viacdiel
ných seriálov, hier a iných televíznych relácií, autor divadelných hier,
vysokoškolský pedagóg, ﬁlmový a televízny dramaturg.
25.5.1914 – narodil sa Pavol Horov, významný slovenský básnik a prekladateľ. Jeho
poézia v sebe nesie silný protivojnový náboj a je oslavou domova ako
jednej z najväčších ľudských istôt. Je inšpirovaná nadrealizmom.
31.5.1819 – narodil sa Walt Whitman, významný americký básnik a publicista, nová
tor v poézii, otec voľného verša.
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Michal Beniska

Aj takto si ho užije generácia
skôr
narodených. Nielen stavaním
májov, ale i sviatkom
práce. Akosi sa naň
zabúda. Predovšetkým
spomíname
na
významný deň 8. mája,
ktorý je
historic-ký
tým, že sa ukončili
najtragickejšie udalosti
v novodobých dejinách
ľudstva. Skončila sa
druhá svetová vojna. V
našej obci si túto dejinnú udalosť už desiatky
rokov
pripomíname
zapaľovaním vatier slobody. Inak tomu nebolo ani v tomto roku.
Starosta obce, obecné
zastupiteľstvo, politické
organizácie a záujmové
združenia vám ďakujú
za účasť na všetkých
podujatiach, ktoré sa v
prvých májových dňoch

organizovali v našej
obci.

PRE VÁS

• Oslavy 85. výročia prvej zmienky o DHZ II – 8.-9.
mája, horná časť obce
• Miestna oslava Dňa matiek – 10. máj, kinosála
• Posedenie k MDŽ a Dňu matiek – 12. máj, KaSS, Mi
estna organizácia Únie žien Slovenska
• Čistenie okolia potoka spojené s opekaním – 14. máj,
• Komisia detí a mládeže v spolupráci s obecnou
knižnicou
• Deň matiek v klube dôchodcov – 17. máj, Klub dôchod
cov v dolnej časti obce
• Desmod na Sekaninách – 22. máj, 16,00 h
• Čistenie potoka – 30. máj, Únia žien Slovenska v spolu
práci so Slovenským rybárskym zväzom a MO SMER SD
• Školská akadémia k MDD – 2. jún, kinosála
• Voľby poslancov do Európskeho parlamentu – 6. jún
• Opekačka so zdravotne postihnutými deťmi – 14. jún,
MO Únie žien Slovenska
• Výstup na Vtáčnik – 20. jún
• Rozlúčka s 15-ročným dorastom – 25. jún, kinosála

PREDSTAVUJEME VÁM …
podárenie obce a predkladať stanoviská obecnému zastupiteľstvu, ako i občanom k hospodáreniu obce.

Okrem poslankyne OcZ si už dlhú dobu
členkou Zboru pre občianske záležitosti.
Ako môžeš zhodnotiť túto prácu? Ako sa na
práci ZPOZ podieľaš?
Na činnosti ZPOZ-u sa zúčastňujem už od
školských lavíc. Odvtedy som vystupovala
ako harmonikárka, speváčka, či recitátorka.
Tejto oblasti sa však v súčasnosti venujem z
pracovných dôvodov pomenej, ale naďalej
som členkou ZPOZ-u. Verím, že v budúcnosti
bude ešte čas, aby som sa znovu aktívnejšie
podieľala na činnosti zboru, ktorého činnosť
je rôznorodá, zaujímavá a mne veľmi srdcu
blízka.

pri príležitosti MDD vám prajeme veľa zdravia, radosti, úspechov v škole,
elánu, priateľov, ktorí vás podržia a hlavne rodičov, ktorí sú pre vás nádherným
vzorom do budúcnosti. Nech sú na vás hrdí a nech im vnášate do života veľa
lásky a radosti z vašich detských srdiečok.
Vaša redakčná rada

Trváca chlpatá bylina s 30 až 100 cm vysokou, niekedy
rozkonárenou stonkou. Poznali ju už starí Gréci, ktorí
ju používali pri liečbe pečeňových ochorení. Ľudové
liečiteľstvo využívalo repík pri pľúcnych ochoreniach, ochabnutí mechúra, ako i kožných chorobách.
V súčasnom období pri
kvalifikovanom zbere a
jeho vysušení, ako i spracovaní sa repík využíva
predovšetkým ako zvieravý
a sťahujúci prostriedok pri
ochoreniach žalúdka a čriev
spojených s hnačkami,
ako i na úpravu činnosti
žalúdka. Používa sa tiež
ako kloktadlo pri zápaloch
ústnej dutiny, ako i obklad
pri kožných vyrážkach, pri
nádche na výplach nosnej
dutiny. V dnešnej dobe
drahých liekov stojí za to
pouvažovať o využívaní
týchto prírodných liečiv.
Čo poviete?
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Máj v spomienkach PRIPRAVUJEME

Milé deti,

Repík lekársky

Vtáčnik

dnes Ing. Lýdiu Rybárovú, poslankyňu
OcZ, predsedníčku finančnej komisie
a členku ZPOZ v našej obci
Koľko rokov sa už venuješ samospráve a čo
ti táto práca prináša?
Myslím, že je to od roku 1990. Najskôr som pracovala ako členka finančnej komisie a členka
ZPOZ-u. Dnes už tretie volebné obdobie pôsobím ako poslankyňa obecného zastupiteľstva
a predsedníčka finančnej komisie.
Od útleho detstva som sa snažila robiť aj niečo
navyše, nielen to, čo sa odo mňa nevyhnutne
očakáva. Chcela som robiť čosi viac, čím by
som napĺňala nielen seba, ale čo by prinieslo
prospech aj môjmu okoliu. A tak som najskôr
hľadala uplatnenie v mimoškolskej činnosti, a
neskôr mimopracovnej oblasti. Až som sa dopracovala do samosprávy.
Pracuješ ako predsedníčka finančnej komisie. Aká je náplň práce tejto komisie?
Už zo samotného názvu vyplýva, že základom
sú financie obce. Úlohou finančnej komisie
je analyzovať príjmy, výdavky a celkové hos-

Trošku z inej oblasti – pracuješ v Slovenských elektrárňach, a.s. Môžeš povedať,
na akom poste pracuješ a čo tvoja práca
obnáša? Súvisí tvoja profesionálna práca nejako s funkciou poslankyne OcZ? Majú tieto
práce niečo spoločné?
V Slovenských elektrárňach. a.s. pracujem od
skončenia VŠE v roku 1980. Dá sa povedať,
že od nástupu do SE sa venujem riadeniu stále
rovnakej oblasti, a to oblasti ľudských zdrojov. Táto práca zahŕňa, zjednodušene povedané – personalistiku, odmeňovanie, mzdy,
vzdelávanie a komplexnú starostlivosť o
zamestnancov.
Počas môjho pôsobenia som väčšinu aktívneho
života strávila vo vedúcich pozíciách v Elektrárni Nováky, závod Zemianske Kostoľany, s
výnimkou piatich rokov, kedy som pracovala
na generálnom riaditeľstve Slovenských elektrární v Bratislave. V súčasnosti opäť pracujem v ENO, kde vediem útvar ľudských zdrojov.
Spoločné na práci a činnosti v samospráve je
jednak to, že je to práca s ľuďmi a pre ľudí,
je to činnosť rôznorodá, kolektívna a neustále
prinášajúca čosi nové. V zamestnaní i samospráve je dôležitá spokojnosť ľudí a hlavne

efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na dosiahnutie spoločného cieľa.
Si dosť „vyťažená“. Máš čas na rodinu
– deti, vnúčika? Aj si ťa „užijú“, alebo je to
skôr vzácnosť, že si s nimi?
Pri každej práci, ktorej sa človek venuje naplno,
zostáva menej času na rodinu. Moja rodina si
ma užíva síce menej, ale zato každá spoločne
prežitá chvíľa s nimi je pre mňa vzácna a intenzívna. A práve vďaka rodine, jej podpore
a pochopeniu, môžem vykonávať svoju prácu,
činnosť v samospráve a všetky ďalšie aktivity.
Veľmi ma napĺňajú chvíle strávené s vnúčikom
Adamkom, ktorý ma dobíja energiou a veľakrát
aj novými vedomosťami, ďalším poznaním.
Veľmi mi je ľúto, že málo času mi zostáva
hlavne pre tých najdôležitejších v živote
každého človeka, na rodičov. A to práve v čase,
keď by potrebovali moju pomoc asi najviac.
Touto cestou sa im chcem aspoň poďakovať za
ich celoživotnú pomoc a podporu.
Máš čas aj na nejaké „koníčky“? Čomu sa
venuješ, keď máš čas?
Koníčky? Možno sa to bude zdať fráza, ale mojím koníčkom je pre mňa práca. Moja ostatná
činnosť je rôznorodá. Nie som úzko zameraná
na nejaký druh činnosti. Rada čítam, mám rada
kvety, prechádzky po prírode, bicyklovanie
a dá sa povedať, že mojím koníčkom je tiež
štúdium angličtiny.
Je nejaké miesto na svete, ktoré by si chcela
navštíviť? Nejaký tvoj tajný sen, ktorý by si
si chcela splniť?
Na svete je veľa zaujímavých miest, takže
uvidíme podľa možností. A tajný sen? Ten
sa neprezrádza, stratil by svoj prívlastok „tajný“.
Do ďalšieho života ti želáme veľa zdravia,
radosti zo svojich najbližších a samozrejme,
splnenie tvojho „tajného“ sna.
Katarína Cipovová

Vtáčnik
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Do škôlok sme
nemohli prijať
všetky deti
Jana Fábryová, riaditeľka MŠ II
Katarína Mitašová, riaditeľka MŠ I
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Vynášanie Moreny a vítanie jari
Kolektív učiteliek MŠ II na Školskej ulici

Už tradične si 22.apríla pripomíname Deň Zeme.
Bol to práve tento deň v roku 1970, keď vedci,
hlavne ekológovia v USA vyzvali ľudí k spoločnému
celosvetovému úsiliu za ochranu našej Zeme so
všetkým, čo ju robí jedinečnou. Boli ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu,
ktoré dokumentovali, aká je naša planéta krehká a
zraniteľná. V našej škole už tretí rok pri príležitosti
tohto sviatku robíme so žiakmi brigádu na úprave
a čistení okolia školy a niektorých častí našej obce.

Tento rok sme brigádu urobili už 16. apríla, pokiaľ
nebola ešte vysoká tráva. Všetci žiaci si priniesli
nejaké náradie – hrable, metly a nožnice na kríky.
Naši siedmaci a ôsmaci boli na lyžiarskom vleku na
Sekaninách. Zbierali z lyžiarskeho svahu kamene.
Verím, že aj takouto formou sme aspoň trošku prispeli k ochrane životného prostredia v obci a okolí.
Dúfam, že vandali nám naše pekné čisté prostredie
nepoškodia.

Ďakujeme za DVD prehrávač Ďakujem za milé prekvapenie
Už sme si zvykli, že najmä po víkendoch máme
na dvore materskej školy
porozbíjané
fľaše,
že
niekto sa asi chce odviezť
z diskotéky na detskom
drevenom vláčiku a „havaruje“ hneď na dvore.
Vo februári 2009 sme mali
nezvaného hosťa aj priamo v budove materskej
školy. Keďže bol nezvaný,
samozrejme nešiel dverami. Vlastne išiel dverami,
ale najskôr si rozbil sklo a

tak sa dostal dnu. Po tejto
návšteve boli najviac sklamané deti, ktoré nemohli
pochopiť, prečo si nemôžu
pozrieť rozprávku a kde je
z triedy DVD prehrávač.
Na
túto
nepríjemnú
udalosť zareagovali rodičia
– páni Peter Haľama
a
Milan Čiko, ktorí kúpili a
darovali deťom nový DVD
prehrávač. Touto cestou
by sme sa im chceli za
všetky deti veľmi pekne
poďakovať.

Bláznivý deň
Mgr. Alena Cipovová

Mgr. Katarína Šnircová
Myslela som si, že ma už v živote
len tak ľahko niečo neprekvapí. Ale
poznáte to – nikdy nehovor nikdy.
Po prečítaní krásneho ďakovného
článku (od pána Miloša Oberta v
minulom čísle Vtáčnika) mi v duši
zarezonovala jedna z jeho hlbokých
myšlienok, že hodnotenie učiteľa
je beh na dlhé trate a jeho prácu a
úsilie ocenia mnohí žiaci (možno aj
rodičia) často až po rokoch...
Článok mi pripomenul milú príhodu
z 28. marca tohto roka.
Bola sobota, zazvonil zvonček,
otvorila som dvere. Za nimi stál muž
s kyticou v ruke a úsmevom na tvári.
Na moju otázku, koho hľadá a ako
mu môžem pomôcť, odpovedal: „
Vás, pretože dnes je Deň učiteľov a

Mesiac apríl začali žiaci našej
školy trochu netradične. Členovia
školského parlamentu vymysleli
na 1.apríla súťaž o najbláznivejšie
oblečenie a zároveň súťaž o triedu
s
najlepším
správaním. Tí,
ktorí to pochopili, prišli
vymaľovaní,
vo
veselých
tričkách,
v
pyžamách, v
parochniach,
v oblečení nie
typickom pre
každodenný
vyučovací
proces.
Porotou
bol
učiteľský zbor, ktorý rozhodol,
že najlepšie správanie mala 6.B
trieda. Tá dostala ako odmenu
sladkú aprílovú tortu. V súťaži
jednotlivcov sa víťazi určovali
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deťmi z MŠ II na Školskej ulici, aby sme si pripomenuli
ľudové tradície, na ktoré sa zabúda.
Tento zvyk vítania jari sme oživili zhotovením Moreny
a jej vynesením za dedinu. Deti s Morenou kráčali dedinou, spievali si a recitovali riekanky:
„Morena, Morena
kam Ťa ponesieme,
tam dolu do mlyna,
tam Ťa zahodíme“....
Sprievod zastal až pri potoku. Tu sme Morenu vyzliekli,
rozlúčili sa s ňou a hodili do vody. Radosť z toho, že
sme zimu vyhnali, deti vyjadrili piesňou HOPSASA
TRALALA VESNA ZIMU VYHNALA!!

Katarína Mitašová, riaditeľka MŠ I

Vtáčnik

Mgr. Alena Cipovová

... NESIEME MORENU
V OLEJI SMAŽENÚ.
BABU ČIERNU ZIMNÚ
PREČ S ŇOU ZA DEDINU...
Táto zima bola dlhá, už jej bolo dosť. Na svedomí
to má zlá Morena, od ktorej pochádza všetko zlo a
choroba. Preto sme sa ju rozhodli vyhnať aj my s

Do materskej školy sa deti prijímajú na základe
žiadosti zákonného zástupcu, vo veku spravidla od
troch do šiestich rokov. Spolu s písomnou žiadosťou
predloží zákonný zástupca aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a
dorast.
Podmienky, miesto a termín podávania žiadostí pre
nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka na budove
MŠ a vyhlásením v miestnom rozhlase, v termíne od
15. februára do 15. marca.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok
veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou
dochádzkou a deti zamestnaných oboch rodičov.
Toto sú základné informácie o zápise detí do materskej školy, ktorý sa uskutočnil aj v našej obci.
V MŠ I na Baníckej ulici bolo podaných 25 žiadostí.
Prijatých bolo 12 detí, neprijatých 13. V MŠ II na
Školskej ulici bolo podaných 25 žiadostí. Prijatých
bolo 17 detí, neprijatých 8. O neprijatí rozhodli
riaditeľky MŠ, pretože bolo prihlásených viac detí,
ako určuje kapacita materských škôl.
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ja som váš bývalý žiak...“
Onemela som od prekvapenia,
pretože tým žiakom bol pán Ludvík
na SOU strojárskom pred viac ako
dvadsiatimi rokmi ! Učila som tam
niekoľko rokov fyziku a mám na toto
pôsobenie pekné spomienky. Jeho
slová ma dojali a nikdy na ne nezabudnem. Asi z prirodzenej skromnosti neprijal moje pozvanie na kávu
a kým som sa spamätala, vtlačil mi
do ruky kvety a knihu s venovaním
„....s úctou a vďakou od bývalého
žiaka...“ a rozlúčili sme sa.
Dúfam, pán Ludvík, že moje riadky
sa k Vám dostanú, pretože aj touto
cestou Vám úprimne ďakujem za to
milé prekvapenie, ktoré si hlboko
vážim.

veľmi ťažko, pretože veľa fantázie prejavili viacerí žiaci, ale najbláznivejšie oblečenie mali Matúš
Bohuš, Mário
Radosa a Petra Pokorná. Aj tí dostali z rúk pani
riaditeľky peknú odmenu.

Začala sa pstruhová sezóna Podielnici UPS

Malá Lehota – Lehota pod
Vtáčnikom rokovali na valnom
zhromaždení

Mgr. Juraj Gregor

16.
apríl
je
k a ž d o r o č n e
prvým
dňom
novej
pstruhovej
sezóny. Tak ako
roky predtým, aj v
tomto roku lehotskí rybári začínajú
žať ovocie, zasiate
v predchádzajúcom
období.
Množstvo
kaskád na Laznom
potoku dáva úkryt
pstruhom, ktoré je
len ťažko oklamať
a vylákať ich na
ponúknutú
nástrahu.
Úspešný
lovec
potom
s
radosťou a pocitom

Milan Hajdúch, pokladník UPS ML

zadosťučinenia
pozerá na úlovok.
Nielen lov rýb, ale
aj ich ochrana je
dôležitou súčasťou
rybárskeho života.
Rybárska stráž si
svoje povinnosti
plní a na mieste
je
upozornenie,
že pytliactvo je
trestný čin a tak
sa aj trestá. Preto bez náležitého
povolenia k potoku s udicou ani
nechoďte

V Klube dôchodcov v hornej časti obce
sa za účasti 160 podielnikov 28. marca
konalo valné zhromaždenie UPS.
Hostí - starostku Podhradia Ruženu
Bobokovú, zástupcov UPS Veľká Lehota
Viliama Šimka a Milana Hajstera, zástupcov UPS Podhradie Michala Michaloviča
a Štefániu Michalovičovú, predsedu PZ
Sivý kameň Jozefa Vidu, zástupcov ﬁrmy
KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen Richarda Húfa a Petra Flimela – privítala
spevácka skupina Dúbravanka. Kytička,
uvitá z piesní bola darčekom jubilantom,
ktorí sa dožili 80 a 85 rokov: Ondrej
Belaň, Jozef Baláž, Ján Vida, Františka
Lukáčová, Augusta Tonhajzerová, Jozef
Vida, Valent Belaň, Mária Karaková a
Anna Mendelová.
Po správe o činnosti, správe o hospodárení, stanovisku dozornej rady a
diskusii bolo schválené uznesenie, ktoré
stanovilo úlohy pre ďalšie obdobie a schválilo rozdelenie zisku z činnosti za rok
2008.
Po oﬁciálnej časti sa podával chutný guláš,
ktorý navarili členovia PZ Sivý kameň.
Pri dobrom vínku, v družnej zábave a rozhovoroch zotrvali podielnici spolu až do
neskorých večerných hodín.

