Vtáčnik

3/2009

strana 8

ŠPORT

Pripravení na jarnú časť
Miloš Obert

V čase, keď do svojich domácností dostávate tieto noviny, futbalisti už majú za sebou
prvé jarné kolo. Tréner mužov už na jeseň
vedeniu klubu avizoval, že zimná príprava
bude tvrdá a náročná. Tak sa aj stalo. Veď
tréningový proces bol rozložený do štyroch
dní – utorok až piatok. V sobotu, alebo v
nedeľu, nastupovali hráči na prípravný
zápas. Samozrejme, že takéto tempo sa
mnohým nepáčilo. Bolo šomranie, nadávky
a nervozita. No väčšina napokon pochopila, že bez tréningu to nepôjde. Tí, ktorí
účel nepochopili, síce na súpiske mužstva
sú, no zrejme ich v jarných zápasoch neuvidíme. Zostava je vecou trénera, ktorý má
podporu vedenia klubu.
Muži v zimnej príprave odohrali 10 zápasov
na umelej tráve v Novákoch a zúčastnili sa

halového turnaja v Prievidzi. Výsledky:
OFK – FK Kanianka 1:7, N. Sučany 0:2,N.
Pravno 1:3, dorast Prievidza 2:0 a 1:2, Partizánske 0:1, Kamenec p.Vt. 2:2, V. Uherce
4:2, Handlová 5:2, Sebedražie 1:2. Halový
turnaj: OFK- Nováky 1:3, Kanianka 0:3,
Handlová 2:3.
Z výsledkov si netreba robiť ťažkú hlavu.
„Ja som potreboval nájsť optimálnu zostavu a vyskúšať, čo chlapci dokážu.“ Takto
zhodnotil prípravu Ing. Ján Krajčí, tréner
OFK.
Treba ešte pripomenúť, že v prvých dvoch
kolách nám kvôli trestu bude chýbať Pavel
Dobrotka.
Veríme, že príprava na jarnú časť Majstrovstiev okresu splnila očakávanie trénera,
hráčov, vedenia klubu a obce.

Ľudovít Roháč
Tréner dorastu mal
na
jarné
obdobie
pripravených celkovo 40
treningovych jednotiek.
Tréningy prebiehali v
utorok, štvrtok, piatok
a nedeľu. Striedala sa v
nich kondičná príprava
so silovým tréningom
a taktickou prípravou.
25 januára nastúpili
naši dorastenci na sústredenie v Kľačneškole v prírode, kde absolvovali 4 dňové
sústredenie v náročnom teréne. Preverili si svoju pripravenosť do jarnej časti
súťaže. Musím pochváliť všetkých, ktorí
toto sústredenie absolvovali, že zo seba
vydali maximum a niekedy doslova až za
hranicu svojich možností. Veď tréning,
ktorý začínal polhodinovou rozcvičkou
už o 7hod, by nevoňal hocikomu. Hlavne
dva jedenapolhodinové tréningy +
telocvičňa +posilňovňa a na záver sauna,

by dalo zabrať aj ostrieľanejším futbalistom. Tréningový proces sa striedal
s prípravnými zápasmi, kde nás postupne
preverili futbalisti Pravna, s ktorými sme
remízovali 4:4, dalej dorastenci Nedožier
6:1, Novák 2:3, Topoľčian 2:2 a na záver
muži Podhradia 9:2. Chcel by som sa na
záver poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí zabezpečili pobyt na sústredení,
ale aj chod celej prípravy. My sa im budeme snažiť odvdačiť výsledkami, ale aj
peknou hrou.

Dorastenci sa pripravili na postup

Z činnosti komisie športu
Katarína Cipovová

SENOBOBY

Za veľmi pekného počasia sa
na lome pri Kováčovej ulici
uskutočnil 21. februára ďalší
ročník Senobobov. Súťaže
sa zúčastnilo asi 60 detí a
33 dvojíc (dospelý + dieťa).
Bola to veľmi vydarená akcia. Okrem súťažiacich bolo
aj dosť divákov, ktorí prišli
na dobrý čaj. Súťažilo sa v
troch kategóriách jednotlivcov a jedna kategória dvojíc.
V prvej, najmladšej kategórii,
prvé miesto obsadil David
Michalovič, druhé miesto
patrilo Borisovi Pánisovi a
na treťom mieste sa umiestnil Jonáš Oršula. V druhej kategórii sa na prvom mieste
umiestnil Filip Bobok, druhé miesto patrilo Natálii Čiernej a tretie Viktórii Pánisovej. V
tretej kategórii – najstaršie deti – prvé miesto patrilo Romanovi Dudášovi, druhé Roberte Belaňovej a
tretí skončil Andrej
Bobok.
Veľký záujem bol
o súťaž dvojíc,
najrýchlejšia dvojica Jozef Belaň
s dcérou Robertou dosiahla čas
9 sekúnd. Druhú
priečku obsadili Peter Pánis so synom
Borisom s časom
9,6 sekúnd.

STRELECKÉ PRETEKY

Aj v tomto roku sa v marci konal ďalší rok streleckých pretekov. Aj v tomto roku sa
pretekov zúčastnili mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, ženy a muži. Spomedzi 17 mladších žiakov sa najviac darilo Robkovi Zigovi, ktorý nastrieľal 46 bodov, z
mladších žiačok najviac, 33 bodov, nastrieľala Timea Šnircová. Kategóriu starších
žiakov s počtom bodov 42 vyhral Milan Ondrejka. Prvé miesto v ženskej kategórii si
vystrieľala Beáta Obertová a v mužskej kategórii sa najviac darilo Jánovi Nechalovi,
ktorý nastrieľal 90 bodov.
Máme za sebou ďalšie dve vydarené športové akcie, ktoré splnili svoj účel, priviesť čo
najviac ľudí k športu.

SÚSTREDENIE Hádzanársky Šachový oddiel
SPLNILO ÚČEL turnaj veteránov
Miroslav Vida

Ing. Jozef Pokorný

Peter Pastierik

V dňoch 13., 14. a 15. februára sa
družstvo mladších, starších žiačok
a žien
zúčastnilo sústredenia
v rekreačnom stredisku Chvojnica
– hotel Magura.
Okrem absolvovania dvoj- až trojfázových tréningov v telocvični,
ale aj v prírode, si naše hádzanárky
mohli užiť perličkové kúpele, spojené so saunou a relaxom.
Dúfame, že toto sústredenie utužilo
kolektív a v jarnej časti súťažného
ročníka 2008-2009 budú naše
dievčatá podávať kvalitné výkony.

Koncom februára sa v Bánovciach nad
Bebravou uskutočnil turnaj starých gárd,
mužov a žien. Obe kategórie mali po 6
účastníkov. Naši veteráni sa v „A“ skupine stretli s Topoľčanmi a Jablonicou.
Nad obidvomi súpermi zvíťazili 12:11
a 13:10 a právom postúpili do finále.
V druhej skupine Dubnica nad Váhom
zvíťazila nad Pezinkom a Čachticami
a tak sa stala našim súperom vo finále
turnaja. V dramatickom a strhujúcom
zápase sme vyhrali v pomere 12:10
a preto sme si zaslúžene odniesli putovný pohár primátora Bánoviec nad
Bebravou.

Ukončili sme svoj 41. rok existencie, umiestnením na 11. mieste v krajských majstrovstvách -3. liga.
Nepodarilo sa nám obhájiť vlaňajšie 10.
miesto a preto pravdepodobne klesneme
do nižšej súťaže. Doplatili sme na kolísavú
výkonnosť viacerých hráčov, ktorých nemal pri našej malej členskej základni kto
nahradiť. Na druhej strane musíme pochváliť
tých, čo celú sezónu podávali vyrovnané
výkony a pravidelne bodovali – Jurík Karol,
František Mendel a Miroslav Vida. Nezostáva nám nič iné len sa pokúsiť doplniť oddiel
o nových hráčov, najmä z radov mládeže
a pokúsiť sa o rok opäť vrátiť do 3. ligy.
V najbližšom období plánujeme v mesiaci

apríl usporiadať šachový turnaj o majstra
obce a v mesiaci máj spoluorganizovať turnaj v Novákoch a reprezentovať náš oddiel
na veľkom medzinárodnom turnaji na Severnej Morave, v Čechách. V mesiaci október
zahájime novú sezónu a keď sa nám za pomoci obce podarí obnoviť šachový materiál,
zakúpiť nové šachy a šachovnice, budeme
môcť opäť reprezentovať obec a náš oddiel
na vysokej úrovni.
Pozývame teda všetkých na
ukončenie sezóny, ktorým bude šachový
turnaj, s termínom konania budete včas
oboznámení. Na záver ďakujem všetkým,
čo sa zaslúžili o dobrú reprezentáciu nás
všetkých.
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Ako sme volili prezidenta
v našej obci
Katarína Cipovová

Prinášame výsledky z prvého kola voľby
prezidenta SR, ktoré sa konali 21. marca t.r.
Štatistické údaje za našu obec sú nasledovné :
Počet oprávnených voličov zapísaných
do zoznamu oprávnených voličov
3 143
Počet zúčastnených voličov
1 840
Počet platných hlasov
1 832
Volebná účasť v obci :
58,54 %
Druhé kolo voľby prezidenta SR sa uskutoční
v sobotu, 4. apríla, od 7,00 do 22,00 hodiny.
V druhom kole je za prezidenta zvolený ten
kandidát, ktorý získa najväčší počet platných
hlasov zúčastnených voličov. Právo voliť majú
všetci občania SR, ktorí v deň voľby, teda 4.
apríla, dovŕšili 18 rokov a sú na území SR.
Vo voľbách prezidenta sa nedá hlasovať zo
zahraničia.

Volieb sa zúčastnili aj prvovoliči

-

1289
292
79
69
48
29
26

hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov

Poďakovanie učiteľom
Miloš Obert

“Komukoľvek
môžeš
pomôcť,
pomôž
rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a
pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.”
J. A. Komenský
V citáte je veľká pravda. Akosi samozrejme
berieme mnohé veci, ktoré sú späté s touto
myšlienkou. Mnohé povolania ani nevnímame,
že sú a slúžia nám. Pre niekoho je povolanie
zamestnaním, pre iného zamestnanie povolaním. Jedným z nich je aj povolanie učiteľa.
Väčšinou toto povolanie už berieme ako
samozrejmé. Málokto si uvedomí, že práve
učiteľ je po mame ten, kto nás učí robiť prvé
kroky životom. Málokto si spomenie na nežné
pohladenie učiteľky v materskej škole, keď
supluje našu mamu. Letmo, ba mnohí vôbec

Utekám bezcieľne a nikam.
V ústrety čomusi,
čo nemá tvár.
Zem pláva pod nohami.
Zatvorím oči
a vo vlastnej tme
počujem vyčíňanie krízy.
Je to chobotnica.
Je všade navôkol.
Je v nás.

Naši hasiči
dostali nové auto

Do druhého kola prezidentských volieb postúpil
Ivan Gašparovič, ktorý získal v rámci SR 46,7 % podporilo 38,05 %. Na Slovensku sme mali v
z platných hlasov a Iveta Radičová, ktorú
prvom kole 43,63 % účasť voličov.
1.Gašparovič Ivan doc., JUDr., Csc
2.Radičová Iveta prof., RNDr., PhD.
3.Mikloško František RNDr.
4.Martináková Zuzana
5.Melník Milan prof., RNDr., DrSc.
6.Sidor Milan PhDr., Csc.
7.Bollová Dagmara PaedDr.

Kríza

Žoﬁa Sáričková

70,30
16,00
4,30
3,80
2,60
1,60
1,40

%
%
%
%
%
%
%

si nespomenú na učiteľov, ktorí nám otvárali
svet poznania. Prvé písmená, prvé rovnice,
náuka o živote, význam slova úcta, slušnosť
… To neprišlo samé. To boli a sú rukopisy ľudí,
ktorí majú svoje rodiny a svoje starosti. Zvolili si povolanie, v ktorom slúžia a pomáhajú.
Slúžia nám, rodičom, vychovávajú naše deti,
otvárajú im nové možnosti. Pomáhali nám,
deťom, tvoriť prvé vety, počítať príklady.
Dnes v týchto časoch berieme povolanie
učiteľa ako každé iné. No skúsme sa každý
zamyslieť nad tým svojím učiteľom. Nad jeho
slovami, nad jeho radami. Učiteľ nie je hodnotený hneď. Je to beh na dlhé trate. Snáď, až
keď dospejeme, vieme ohodnotiť jeho prácu.
V deň sviatku učiteľov, 28. marca, spomeňme
si na tých svojich, spomeňme si na učiteľov
našich detí. Ak nie inak, tak každý sám, v
duchu, im poďakujme. Veď máme za čo.

Inaugurácia str. 2 Z činnosti MO Hádzanárska legenda - str. 2 Mesiac knihy Fašiangy – Turíce...- str. 3 Detská tvorba -

Viac informácií z odovzdávania
hasičského zásahového vozidla
prinesieme v budúcom čísle.

str. 4
str. 6
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Začína výber dane
z nehnuteľností
Redakčná rada

Výber dane z nehnuteľností pre rok 2009 v našej
obci začína od 1. apríla. Daň môžete platiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, na prízemí, u
Lenky Barčinovej, nasledovne :
Pondelok:
Utorok :
Streda:
Piatok :

8,00 – 11,00
8,00 – 11,00
8,00 – 11,00
8,00 – 11,00

12,00 – 15,00
12,00 – 15,00
12,00 – 16,30
12,00 – 13,30

Nezabudnite
zber separovaného odpadu
20.apríl – sklo
21.apríl – PET fľaše
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Spoločenská kronika
Dieťa je ako studnička,
keď sa chceš napiť, musíš si kľaknúť.
Vítame medzi nami :
Manželom Zuzane a Mariánovi
Stolárovcom sa narodil syn Juraj
Lucii Frimelovej a Branislavovi Babiarovi sa narodil syn Patrik
Manželom Beáte a Petrovi
Farkašovcom sa narodil syn Filip
Miriame Šestákovej a Borisovi Stančíkovi sa
narodil syn Patrik
Lýdii a Miroslavovi Danákovcom sa narodila
dcéra Hana
Eve a Vladimírovi Terlandovcom sa narodila
dcéra Hana
Kataríne a Petrovi Pernišovcom sa narodila
dcéra Ema
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa
šťastných rokov vinšujeme všetkým
jubilantom.
92 rokov oslávil: Viktor Buričan
85 rokov oslávili: Mária Barčinová, Ján Lup-

ták, Ľudovít Roháč, Štefan Kmeť
80 rokov oslávil : Jozef Baláž
75 rokov oslávili : Gabriela Tivadárová,
Irena Mujkošová, Anna Benisková, Jozefína
Mujkošová
70 rokov oslávili : Štefánia Boboková, Jozefína Šimková, Anna Majsniarová, Rudolf
Marton
65 rokov oslávili : Viliam Jánoška, Verona
Boboková, Oľga Vidová
60 rokov oslávili : Peter Buchlák, Ľudovít
Ďurina, Anton Zaťko, Angela Mokošová, Kamil Neštický, Jozef Lavuš
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Rozlúčili sme sa :
Štefánia Barčinová /85 r./,
Darina Juríková /49 r./,
Ľudovít Zaťko /85 r./,
Miloš Motyčka /63.r./
V čom sme rozdielni, to je život.
V čom sme si rovní, to je smrť.
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť !
Spracované : 23. marca 2009
Helena Kurnasová
matrikárka obce

Miestna oslava MDŽ
Mgr. Juraj Gregor

Tak ako po
iné roky, aj v
tomto, bola na
MDŽ plná kinosála. Prítomných pozdravil
starosta obce
a
príjemnou
muzikou
zabavil
Spolok
dychová hudba Maguranka,
pod vedením
kapelníka
Jozefa Baláža.
Všetky
prítomné ženy si
kytičkou uctili
členovia komisie kultúry, školstva a vzdelávania pri OcZ v našej obci. Veríme, že podobných akcií bude aj v budúcnosti dostatok. Veď žena si to predsa zaslúži a
povedali to aj prítomní muži.
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Inaugurácia novej
riaditeľky ZŠ
Rada školy

Obecný úrad v Lehote pod Vtáčnikom, ako
zriaďovateľ, vyhlásil v decembri 2008 výberové
konanie na riaditeľa Základnej školy, vhľadom
k tomu, že súčasný pán riaditeľ Mgr. Valent
Gašparovič odišiel pre následky úrazu do dôchodku.
Výberové konanie sa uskutočnilo 27.1.2009. Boli
na ňom prítomní všetci členovia Rady školy a
zástupcovia ŠŠI a KŠÚ. Za riaditeľku ZŠ v Lehote
pod Vtáčnikom bola zvolená doterajšia zastupujúca riaditeľka Mgr. Katarína Šnircová. Za radu
školy jej ku zvoleniu srdečne blahoželáme a budeme jej v práci pomáhať.
Starosta obce za prítomnosti všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov vymenoval novú riaditeľku do funkcie 16.2.2009. Zároveň
bola vymenovaná i nová zástupkyňa školy Mgr.
Oľga Pavlusíková. Obom prajeme veľa úspechov
pri zlepšovaní imidžu školy, hoci úloha to bude,
hlavne v súčasnej dobe, dlhodobá a neľahká.
Všetci z osobnej skúsenosti vieme, že ak je pevné a jednotné vedenie, spolupráca a porozumenie medzi vedením a pedagógmi je viditeľná
i na žiakoch a výsledkoch školy. Všetkým nám
totiž záleží na fungovaní školy tak, aby s ňou boli
spokojné deti, rodičia i pedagógovia.

POĎAKOVANIE
Bývalému riaditeľovi ZŠ Mgr. Valentovi
Gašparovičovi všetci kolegovia a kolegyne
chceme
pri tejto príležitosti poďakovať za
jeho vykonanú prácu v prospech školy a pri
zodpovednom vzdelávaní mnohých generácií
žiakov. Prajeme mu veľa šťastných chvíľ pri
užívaní si dôchodku, rýchle uzdravenie a hlavne
veľa rodinnej pohody a radosti z bohatej činnosti
v prospech spoločenských organizácií v obci.
Kolektív učiteľov Základnej školy v Lehote p. Vtáčnikom

Na 4. apríl
nezabúdame
Michal Beniska

Už 64 rokov si občania našej obce
a okolitých dedín pripomínajú 4.apríl
ako významný deň v ich novodobej
histórii. V tento deň vojská Červenej
armády urobili koniec utrpeniu, ktoré
spôsobovala našim občanom okupácia nemeckými vojskami. Sloboda
však neprišla zadarmo. Priniesla
i svoje obete. Pri oslobodzovacích
bojoch položilo svoje životy sedem
sovietskych vojakov. Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku
poslanci OcZ, obecný úrad spoločne
s predstaviteľmi politických organizácií a záujmových združení v obci
položia v predvečer tohto sviatku
veniec a kytice vďaky k pomníku na
Námestí SNP, aby sme i touto formou
spoločne potvrdili, že nezabúdame na
tých, ktorí so zbraňou v ruke bojovali
a obetovali svoje životy za našu slobodu. Organizátori veria, že sa tohto
slávnostného pietneho aktu zúčastní
čo najviac našich občanov.
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DETSKÁ TVORBA

MŠ II - 5 ročná Monika

MŠ II - 6 ročná Slávka

Poľovnícke zážitky
Jelenia ruja

Ja, starký a ešte jeden ujo sme sa dohodli, že v sobotu o štvrtej popoludní pôjdeme na jeleniu ruju. Pobalili
sme si potrebné veci a pobrali sa na
chatu. Po príchode na chatu sme si
hneď vybalili všetky veci a vybrali sa
do lesa.
Bolo asi šesť hodín večer, keď
sme prišli k posedu. Pomaly sa
už zvečerievalo. Z lesa bolo počuť
trúbenie jeleňov. Čakáme, čakáme,
stále bola väčšia a väčšia tma. Už sme skoro nevideli, keď tu
zrazu asi na desať metrov vybehol krásny jeleň. Ja som sa na
neho pozeral ďalekohľadom s nočným videním. Mal celkom
veľkú rozlohu parožia, ale nebolo moc hrubé. Mohol to byť
asi nejaký dvanástorák. Ešte raz hrdo zatrúbil a schoval sa
v lese.
Naspäť do chaty sme kráčali trávnatou cestou. Nakoľko
počasie bolo priaznivé a mne sa ešte nechcelo ísť spať, pozoroval som nádhernú jasnú oblohu, na ktorej bolo vidieť
milióny hviezd. Plný zážitkov z dnešného večera som sa vrátil
do chaty, kde už rozvoniavala večera, ktorú pripravil starký.
Najedli sme sa a išli spať.
Ráno sme vstávali veľmi skoro. Znovu sme sa vybrali
za jeleňmi. Autom sme sa odviezli na Vraniu skalu. Už bolo
takmer sedem hodín, keď sa pred našimi očami objavili jelene špicáky a s nimi dve lane. Jedna bola už stará, tá druhá
bola takzvaná šmolka.. Stará laň sa rozutekala smerom dole,
šmolka išla opačným smerom. Starký potichu povedal: „Idem
strieľať.“ Ešte počkal, kým prišla trošku bližšie. Vystrčila krk
spoza stromu... a vtom „Prááásk!“ Starký vypálil. Už nespravila ani krok, padla.
Toto bola naša poľovačka, ktorá mala úspešný koniec.

Poľovačka na Zrkadle
Bol celkom pekný letný večer. So starkým sme sa dohodli,
že pôjdeme na poľovačku. Ešte večer sme si nachystali veci
a išli spať.
Ráno sme sa zobudili, obliekli sa a na motorke sme sa pobrali k posedu. Po príchode na miesto sme odstavili motorku
a ešte kúsok išli pešo. Vyliezli sme na posed, sadli si a čakali.
Zrazu vybehla líška. „Aha, líška!“, pošepkal som starkému. Ale
to bolo všetko, diviaky akosi nechodili. Ešte sme chvíľu čakali

a potom sme sa rozhodli ísť domov. Ako tak pomaly kráčame
k motorke, zospodu diviak. Starký si začal pripravovať pušku.
Diviak utekal, utekal, keď tu zrazu zostal stáť. Bol asi na dvesto metrov od nás. „Dúfam, že ešte príde bližšie k nám,“ povedal starký. Diviak sa opäť pustil do pomalého behu. Asi nás
zavetril. Chvost zdvihol ako anténu a šprintoval čo najďalej od
nás. Keď bol asi tak päť metrov pred kukuricou, starký vypáli,
ale nič. Diviak sa stihol schovať do kukurice a už ho nebolo.
Aj keď poľovačka skončila bez úlovku, predsa sa mi veľmi
páčila.

Môj poľovnícky zážitok
Je tichý letný podvečer. Spolu so starkým ideme na motorke,
ako vždy, na poľovačku.
Po krátkej ceste motorkou dorazíme k poľovníckemu
posedu. Usádzame sa a ticho čakáme na nejakú zver. Po chvíli starký šepká : „Pozri, srnec!“ Mal pravdu. Na neďalekej
lúke sa pásol nádherný srnec. Len čo nás zavetril, otočil sa
a začal brechať. Zrazu ho nebolo. „Fúka nepriaznivý vietor,“
zhodnotil situáciu starký. Keď sme si už mysleli, že už nič
nepríde a poberieme sa domov, zrazu niečo zašuchotalo a vybehlo z húštiny. Bol to veľký diviak. Starký ani chvíľu neváhal,
namieril a vystrelil. No diviak stihol odskočiť a ujsť do lesa.
Opäť sme nič neulovili, ale pre mňa to bol nezabudnuteľný
zážitok.

Letná poľovačka
Jeden tichý letný podvečer som prišiel za starkým. „Starký,
poďme na poľovačku. Cítim, že dnes niečo ulovíme.“ Starký
sa nedal dlho prehovárať a už sme boli na lúke za dedinou.
Prišli sme pod posed. Tam už sedel jeden poľovník, nuž
sme sa k nemu pridali. Tiež čakal na diviaky. Dlho netrvalo
a zbadal som ho. Diviaka. „Starký, pozri, aký krásny diviak.“
Starký so mnou súhlasil: „Pekný!“ A už aj naňho mieri. Ale
diviak sa schoval za kríky. „Kroch, kroch!“ ozvalo
sa po
chvíli z húštiny. Diviak znovu vyšiel. Asi nás skúšal, lebo sa
opäť veľmi rýchlo schoval. „Ak sa ešte raz ukáže, pálim!“
A diviak vyšiel. A starký pálil. Bum! Diviak padol. „Hurááá!
Hurááá!“ natešene som vykríkol. „Predsa som mal pravdu, že
dnes budeme úspešní!“
Naozaj to bola pekná letná poľovačka.
Lukáš Vida, 7. ročník
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Významné výročia
osobností a udalostí
nadregionálneho významu
10.03. 1849 – Narodil sa Ľudovít Vladimír Rízner, významný
slovenský bibliograf, ľudovýchovný a vlastivedný pracovník, pedagóg a popularizátor. Publikoval v Ottovom náučnom slovníku,
Slovenských pohľadoch a v Zborníku Muzeálnej slovenskej
spoločnosti. Písal i poviedky, verše pre deti a dospelých.
12.03. 1914- Narodil sa Martin Tvrdoň, maliar, jeden z hlavných
predstaviteľov realisticky orientovanej slovenskej krajinomaľby.
16.03. 1789- Narodil sa Georg Simon Ohm, svetoznámy fyzik,
objaviteľ základného zákona elektriny.
16.03. 1839 – Narodil sa Ján Mudroch, slovenský maliar a výtvarný pedagóg.
28.03. 1914 – Narodil sa Bohumil Hrabal, významný český
spisovateľ. Mnohé jeho diela boli sﬁlmované ( Ostro sledované
vlaky, Slavnosti snežienok ...)
30.03. 1919 – Otvorenie učiteľského ústavu v Modre

Marec – mesiac knihy
Vlasta Ďurinová, knihovníčka

Marec mesiac knihy sa praktizoval aj v knižnici. Žiaci ZŠ
a deti MŠ 1 a 2 navštevovali knižnicu a spoznávali knihy, encyklopédie, časopisy, niektorí získavali a iní si utvrdzovali svoje
vedomosti z oblasti spisovateľov, o tom ako v minulosti knihy
boli písané, kto vynašiel kníhtlač, ktorá kniha je najstaršia na
svete a podobne. Súťažili v rôznych kategóriach a dokonca
si overili svoje vedomosti aj z oblasti slovenských ľudových
hádaniek. Boli to naozaj pekné dopoludnia a učiteľom, ktorí
deťom vštepujú lásku ku knihám, zo srdca ďakujem. Veľmi milo
ma prekvapili druháci s pani učiteľkou Václavikovou, keď mi zarecitovali naspamäť báseň o knižke. Veľmi ma to dojalo, pretože
to bola básnička už staršia, ale stále aktuálna a deťom sa veľmi
páčila. Škôlkári strávili v knižnici skôr také rozprávkové dopoludnie. Popri rozprávaní sa o knižkách sme si aj zasúťažili hodom do
pavúka v oblečení rozprávkovej postavičky a získavali pečiatky.
Deťom sa to veľmi páčilo a to bolo mojou odmenou. Takže, ešte
raz ďakujem všetkým za účasť a hlavne novým čitateľom, ktorí
sa zapísali do knižnice, aby im to zapálenie pre knižky vydržalo
čo najdlhšie.

Na streche
Vilma Barčinová

Nie je to relácia od Oľgy Záblackej, ale je to skutočný
príbeh.
Bolo to v jedno sychravé popoludnie a dul silný vietor. Sedela
som v teplej izbe, počúvala rádio a plie-tla. Nie klebety, ale
som štrikovala. V tom na streche domu čosi strašne buchlo
(v tom čase som mala na dome rovnú strechu). Vyľakalo
ma to a hneď som sa išla pozrieť von, čo sa stalo. Televízna
anténa, ktorá bola zabetónovaná v pneumatike, bola prevrhnutá na bok. Mal to na svedomí ten veľký vietor. Atika domu
bola oplechovaná. To spôsobilo veľký buchot. Bála som sa,
aby ju vietor nezhodil na zem a nespôsobil nejakú katastrofu. Tak som išla za susedom ĽH, aby mi ju pomohol dať na
pôvodné miesto. Sused, ktorý bol vždy ochotný mi pomôcť,
išiel aj teraz. Zobrali sme tenký káblik, že ju priviažeme o
komín. Vyšli sme na terasu, z terasy na strechu sme si dali
rebrík a televíznu anténu sme postavili a priviazali. No čo
sa nám potom prihodilo, bol ako vymyslený príbeh. Vietor
dob-rák, ktorý neutíchal, nám rebrík zhodil na terasu. My
sme zostali v tej zime a vetre na streche. Sused mal aspoň
oblečený teplý sveter, ale ja som vybehla len vo svetri a
obuté som mala šľapky. Boli sme uzimení a prefúkaní. Ako
na potvoru, nik nešiel ani po ulici, ani susedia nevychádzali
von. Veď komu by sa aj chcelo v takom nečase. Po hodnej
chvíli išiel DB z našej ulice, ktorý nám bol záchranou. Volali
sme na neho a prišiel nám oprieť rebrík. Tak sa naša nechcená návšteva „ na streche“ skončila.
Teraz, po rokoch, sa na tomto príbehu len zasmejeme.
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Marec mesiac knihy,
alebo prečo čítať...
Lenka Zaťková

Čítanie vychádza z módy. Chytiť si každý večer knihu
pevne do rúk a prečítať si pár strán už nie je v móde.
Radšej si to isté pozrieme v televízii. Tento trend sa
pomaly začal vrývať do našej spoločnosti pomerne
dosť dávno, no aj v porovnaní s nedávnou minulosťou
už v súčasnosti knihy akoby takmer úplne vymizli, a to
predovšetkým z rúk mladších generácií.

Výhovorky vieme nájsť zakaždým

Ľudia mali vždy sklony svoje správanie ospravedlňovať.
Pre čítanie sa osudnou stala rýchla doba. Údajná
rýchla doba. Totiž, vždy platí, že kto chce, nájde si
spôsob. Ani hektický svet, ktorý nás obklopuje, nás
nemusí pohltiť a každý jeden si môžeme nájsť svoj
kúsok času, miesta a priestoru, ktorý bude patriť len
nám a knihe. Sú tu však aj ďalšie výhovorky. Čítanie
zhoršuje zrak, oberá ľudí o čas, lebo je zdĺhavé, ničí sa
pri ňom chrbtica. Nezaberá to. Stačí si nájsť miestnosť,
kde čítame, poriadne a správne osvetliť a nezhrbiť sa
nad knihu do tej najhoršej polohy, ale uložiť sa pohodlne a pre chrbticu prijateľne. Keď nestačia tieto
argumenty, odpovedzte si, koľko času vám ukradne
pozeranie televízie, prezeranie internetových stránok,
chatovanie, či hranie počítačových hier? Dokonca ani
najväčší skeptik nemôže zatvárať oči nad dokázateľne
pozitívnym prílevom čítania.

Otázka znie - prečo čítať?

Nie je síce dôkaz najdôležitejší, ale zato je to dôkaz
relevantný, preto ho uvádzame ako prvý. Čítanie je
relax. Vytrhne vás z bežných problémov, ktoré vás obklopujú, z bežného života a zavedie vás do inej krajiny,
takej, ktorú by ste nijako inak nezažili. Dokáže byť
útočiskom pred skutočným svetom, ktorý vás možno
niekedy desí. Stačí otvoriť knihu a všetko sa to rozplynie. Aspoň na krátky čas. Ba čo viac, čítanie úžasne
pôsobí na váš mentálny stav. Podporuje predovšetkým
imagináciu. Fantázia sa rýchlejšie rozvíja, čo je nesmierne dôležité hlavne pre deti, ktoré sú vo fáze vývinu
osobnosti, hoci to nie je zanedbateľné ani vo vyššom
veku, kedy človek stále potrebuje duševnú potravu.
Keď hovoríme o duševnej potrave, je nutné sa zároveň
zmieniť o duševnej rovnováhe, ktorá je taktiež sčasti
spojená s čítaním, rovnako ako rozvoj pamäťových
schopností, či estetické cítenie, ktoré sa tým formuje rovnako. A nakoniec, dve najdôležitejšie veci.
S čítaním sa prudko rozvíja slovná zásoba a schopnosť
tvoriť vetné konštrukcie na vyššej úrovni, ktoré sú
na vytvorenie obrazu vzdelaného človeka nesmierne
dôležité. Taktiež poskytuje väčšiu rozhľadenosť, človek
je sčítaný, možno aj viac empatický a schopný vnímať
veci okolo citlivejšie a všímať si aj na prvý pohľad
nebadateľné maličkosti. Tak, kto by nerád čítal?

Vtáčnik
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MONITOR 2009
Mgr. Darina Oršulová

Tak ako pre deviatakov na celom Slovensku, aj pre našich,
bol 11. marec dôležitým dňom a krokom v približovní
sa k vypísaniu prihlášky na strednú školu podľa svojho
záujmu, možností a schopností. Tridsať deviatakov našej
školy už ráno o ôsmej netrpezlivo čakalo na „hodinu h“,
kedy zasadnú do svojich lavíc v troch triedach a troch
počítačom vylosovaných skupinách. O 8,30 hod. už všetci
sedeli na svojich miestach a čakali na pedagógov, ktorí
priniesli testy a odpoveďové hárky. A potom už bolo
len treba zúročiť všetky doterajšie vedomosti. Výsledky sa dozvedia v treťom marcovom týždni. Vo funkcii
koordinátorov pracovali: p.uč. Mgr. E.Gašparovičová,
p.uč. Mgr. Ľ.Gregorová a p.uč. Mgr. I.Klátik. Ako pozorovatelia k nám prišli učitelia zo Základnej školy
v Novákoch a v Oslanoch. Z našej školy boli do funkcie
pozorovateľov na ZŠ do Dolných Vesteníc menovaní:
p.uč. Mgr. A.Cipovová , p.uč. Mgr. E.Cipovová, p.uč. Mgr.
H.Kmeťová. Hlavnou koordinátorkou u nás bola p. uč.
Mgr. D.Oršulová. Pre našich žiakov to však nebola ešte
posledná skúška. Národný ústav certiﬁkovaných meraní
vzdelávania v tomto roku vykonáva na vzorke škôl testy
matematickej a čitateľskej gramotnosti. Naša škola bola
do tejto vzorky vybratá a 29.4.2008 si preto žiaci deviateho ročníka napíšu i tieto testy.

PRIPRAVUJEME
PRE VÁS
3.apríl

-Pietny akt kladenia venca a kytíc k oslobodeniu obce.

17.apríl

-Deň Narcisov – celoslovenská ﬁnančnázbierka na podporu programov prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny.
V našej obci si kvietok narcisu budete môcť zaobstarať na
štyroch stanovištiach – pri potravinách v hornej časti obce,
v základnej škole, na Námestí SNP a pri potravinách na
Háji.

25.apríl

-Koncert Honzu Nedvěda so skupinou – 18.00 hod, kinosála, vstupné 7 eur.

26.apríl

-MOJE HOBBY, TVOJE HOBBY – IV. ročník regionálnej
prehliadky záujmovej činnosti a vzdelávania. Cieľom prehliadky je poskytnúť jednotlivcom a kolektívom možnosť
prezentovať svoje záľuby – v prvom rade vám, milí
spoluobčania.

PREDSTAVUJEME VÁM ….
ANTON ZAŤKO

Dlhoročný
člen hádzanárskeho oddielu,
bývalý hráč,
tréner, predseda klubu Anton Zaťko sa
dožil krásneho životného
jubilea – 60
rokov.
Kto ho pozná,
dobre
vie,
že je jedným
z tých, ktorí
sa zaslúžili
o rozvoj lehotskej hádzanej v rokoch 1965-1995.
Pri stretnutí s ním sme si zaspomínali na časy
minulé a zároveň sme mu položili niekoľko otázok.
Kedy ťa tento šport, akým je hádzaná, oslovil?
Pamätám si na to, ako keby to bolo dnes. Pán Albín Ďureje v roku 1965 založil družstvo mužov. Ja
som vtedy, ako skoro všetci moji kamaráti, hrával
futbal. A keďže pri jednej príležitosti ma tréner
Ďureje zavolal, slovo dalo slovo a postupne som
prešiel k hádzanárom.
Ako sa ti v tomto športe darilo a aké ste mali
výsledky?
Viacmenej sme začínali, hrávali sme pri dolnej
základnej škole, kde bola navezená škvára. Pri
prudkých dažďoch a vetre nám škváru vymylo
a rozfúkalo, takže sme pred samotnými zápasmi
museli navoziť ďalšiu. Nasledovalo povalcovanie
a vylajnovanie čiar. Takto „oddýchnutí“ sme išli
odohrať majstrovský zápas. Výsledky neboli až
také dôležité ako to, že nás to bavilo.
Ja si ťa pamätám ako výborného trénera. Veď
pod tvojím vedením som trénoval aj ja.
Skôr, ako som sa dal na trénerstvo, v roku 1969
som odišiel študovať na Vysokú školu dopravnú
v Žiline, kde som 4 roky hrával za tamojšiu
Sláviu. Po skončení školy som sa vrátil a začal
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sa venovať najmladšej generácii. Nechce sa mi
veriť, ale spolu s nimi som to cez žiacke a dorastenecké kategórie potiahol až k mužom. Práve
v tej dorasteneckej súťaži sme dosiahli najväčší
úspech, keď sme skončili na 2. mieste. Postup
medzi najlepšie družstvá na Slovensku nám ušiel
o 1 bod.
Spomínam si , že za tvojho predsedovania
sa nadviazala družba s obcou Jakšič zo Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
a samozrejme s tamojším „rukometnym“
klubom.
Áno. Bolo to v roku 1986 a to prostredníctvom
Slavka Belana , ktorý sa do našej obce priženil.
Mrzí ma, že táto družba posledné desaťročie stagnuje.
Prečo dnes, keď hádzaná v Lehote napreduje,
meno Antona Zaťka v nej chýba?
Áno chýba, pretože v roku 1995 som začal
podnikať, nemal som toľko času, aby som sa tomuto športu mohol naplno venovať.
A čo dnes? Viem, že už nepodnikáš a každý
skúsený tréner nám môže len pomôcť...
Tento rok chcem dokončiť prestavbu domu.
No potom sa uvidí. Pokiaľ mi bude zdravie
slúžiť, môžem o tom uvažovať.
Určite ťa znovu všetci radi uvidíme nielen ako
diváka, ale aj ako trénera. Chceš ešte na záver
nášho rozhovoru niečo povedať?
Veľmi ma teší, že lehotské hádzanárky a hádzanári
dosahujú také dobré výsledky . Ja by som im chcel zaželať do ďalších súbojov veľa športových
úspechov, ale aj to, aby mohli svoje domáce zápasy odohrať už vo vysnívanej športovej hale.
Tonko, ďakujem za rozhovor. Zároveň
Ti k Tvojmu životnému jubileu praje celý
hádzanársky oddiel veľa zdravia, šťastia
a životného optimizmu do ďalších rokov!

Zhováral sa Peter Pastierik

NEBOJME
SA POHYBU!
Michal Beniska

Zimné obdobie, poznačené leňošením, sa pomaly
končí a na okná príbytkov čoraz naliehavejšie ťukajú
ostrejšie slnečné lúče. Sú predzvesťou príchodu jari,
obdobia, kedy sa príroda po zimnom spánku prebúdza a ako mladucha začína odievať do pestrého šatu
zloženého z najkrajších farieb. Len my sme ešte stále
akoby prispatí, ťažšie sa po pribratých kilách hýbeme,
sme nemotorní a po krátkom pohybe viac unavení. Tí
skôr narodení vravia, že toto spohodlnenie priniesla
novodobá civilizácia. Tá mu na jednej strane vytvára
podmienky na pohodlnejší život, na druhej strane
mu ho však ukrajuje. Lákavé sú podmienky na pohodlný život. Je to prirodzená ľudská vlastnosť. Aj
preto sa ťažšie odhodlávame opustiť pohodlie, na
ktoré si zvykáme. Istota výhod zamestnania, či teplo
nášho domu je lákavé. Aj preto ho, i keď nakrátko,
nechceme opustiť. A pritom príroda nás spoza okna
domova volá, aby sme ju nielen obdivovali, ale v nej
duševne a telesne pookriali s maličkou prosbou: „
neubližujte mi.“ Volá nás a priamo vyzýva do pohybu
a aktívnej činnosti. Mnohí odborníci nám radia, že
prechádzky v prírode sú nielen užitočné, ale i dôležité
pre zdravie. Je jedno pekné porekadlo, ktoré hovorí: Máme dvoch lekárov, pravú a ľavú nohu. Rôzne
štatistiky, ktoré sa zaoberajú dlhodobými vedeckými
výskumami v oblasti zdravého spôsobu života hovoria, že chôdza a časté prechádzky znižujú riziko srdcových ochorení a mozgových príhod. Znižujú riziko
ochorenia na cukrovku rýchlejším spaľovaním cukru.
Posilňujú kosti a tým sa pomáha predísť osteoporóze.
Chôdza a zdravý pohyb v prírode celkove posilňuje
telo, zvyšuje pohyblivosť a obranyschopnosť organizmu, pomáha schudnúť, alebo udržiavať si
hmotnosť, zlepšuje spánok, duševné schopnosti,
pomáha proti depresii. Na chôdzi je cenné aj to, že
sa jej môžu venovať ľudia každého veku. Vychutnajte
si teda prechádzku, či chôdzu a zistíte, že pôsobí ako
najláskavejší a najlacnejší lekár.

Vtáčnik

3/2009
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude...
Členovia
COOP Jednoty
bilancovali
Mgr. Juraj Gregor

Božena Borková

DV COOP Jednota v Lehote pod Vtáčnikom
Dňa 17. februára 2009 sa v klube dôchodcov v hornej
časti obce uskutočnila výročná členská schôdza
členskej základne COOP Jednoty v Lehote pod
Vtáčnikom. Na schôdzi privítali zástupcu vedenia
družstva pána Petra Struhára. Členovia boli oboznámení o dosiahnutých výsledkoch podnikateľských
aktivít družstva za rok 2008, o hospodárskych
výsledkoch predajní COOP Jednoty v hornej a dolnej časti obce. Tiež zhodnotil činnosť dozorného
výboru za uplynulý rok a schválil programový plán
a rozpočet čerpania združených prostriedkov členov
na rok 2009.
Členská základňa sa rozšírila o jedného člena a teraz
má 162 členov. Neskutočným radom pribúda vlastníkov zákazníckej karty. V roku 2008 ich pribudlo
299. Ku koncu roka 2008 vlastnilo v Lehote pod
Vtáčnikom zákaznícke karty COOP až 554 zákazníkov Jednoty.
Dozorný výbor vyslovil poďakovanie personálu oboch predajní COOP Jednoty v dolnej časti a v hornej
časti obce za ich profesionálnu prácu. Tiež poďakoval
obecnému úradu za pomoc – poskytnutie priestorov
klubu dôchodcov pri organizovaní aktivít pre členskú
základňu a za úpravu okolia našich predajní prostredníctvom obecného podniku služieb.
O dobrú pohodu sa postarala tradične spevácka
skupina Dúbravanka milým programom a pohostenie, ktoré pripravil pre svojich členov dozorný
výbor.

Každoročné
sprievody
dedinou v maskách, v
preoblečení za maškary
a divé zvery, v spoločnosti
dychovky, sa pomaly ale
iste stávajú minulosťou.
Dnes už nie je tajomstvom,
že mladí o tradície nemajú
záujem a tí skôr narodení
akosi nestíhajú, alebo jednoducho nevládzu. Napriek
všetkým
nepriaznivým
okolnostiam sa skupina
nadšencov aj v poslednú
fašiangovú sobotu zišla,
aby prešli celou dedinou
a pripomenuli si s tými pár domácimi, ktorí boli
ochotní vyjsť na priedomie, tradičný zvyk rozlúčky
s bálovou sezónou a začiatok pôstu.
Fašiangová zábava sa konala v ten istý večer v mi-

estnej reštaurácii. O zábavu nebola núdza, tancachtiví sa vyzvŕtali viac než dosť. Najviac bol však
očakávaný príchod skupiny dôchodcov, ktorí sa
podujali pochovať basu. Keď sa o polnoci zjavil farár
s miništrantom
a celou
suitou
plačiek, potlesku
nebolo
konca.
No a keď obrad
rozlúčky so zosnulou basou vyvrcholil a farár
pokropil aj hostí
„svätenou
vodou“,
smiechu
sa zdržal len
málokto. Po zosnulej base zostalo
prítomným len
pár fotiek a čas
do
budúcich
fašiangov.

Okienko do prírody
Anna Benisková

Po dlhých zimných mesiacoch čoraz odvážnejšie
smerujú naše kroky z teplých príbytkov von do
prírody. Prvé jarné lúče blahodárne pôsobia na
náš oslabený organizmus a prechádzky do prírody
taktiež dopĺňajú stratenú energiu. Naše potulky
prebúdzajúcou sa prírodou môžeme využiť na zber
niektorých rastlín, ktoré môžeme využiť v prospech
nášho organizmu počas celého roka. Dávam vám do
skromnej pozornosti rastliny začínajúce na písmeno
P.

Prvosienka jarná

jarné kvety vo voľnej prírode. Zbiera sa podzemok
a kvety, ktoré šíria príjemnú medovú vôňu. Listy
obsahujú značné množstvo vitamínu C, preto sú
vhodné i na prípravu šalátov. V liečiteľstve sa
využívajú pri chorobách dýchacích ciest, reume
a slabších neurózach. Odvar z koreňov ochutený
medom sa využíval pri liečbe chorých obličiek. Vo
väčších dávkach je jedovatá.

a urýchľuje liečbu. V máji sa môžu využívať i listy
obsahujúce vysoký obsah vitamínu C na prípravu
šalátov. Čerstvé listy sú vhodné aj ako obklady pri
opuchlinách, svalových a nervových bolestiach.

Púpava lekárska – patrí k najbežnejším

Podbeľ liečivý – bol známy už v časoch

– patrí medzi prvé

Hippokrata, keď tíšili suchý kašeľ jeho odvarmi.
Je stále veľmi váženou liečivou rastlinou. Kvitne
v marci. Predmetom zberu je žltá kvetná hlávka,
ale aj listy, ktoré obsahujú viac účinných látok ako
kvety. Zber sa robí za pekného počasia. Pretože
kvety schnú pomaly, rozkladajú sa riedko, aby sa
nezaparili. Využíva sa pri zápale priedušiek, hrdla
a hrtana v podobe záparu ochuteného medom. Takto užívaný produkt uvoľňuje protizápalové hlieny

druhom jarnej šalátovej zeleniny v Nemecku, Taliansku a Francúzsku. U nás ju považovali skôr za
burinu. Púpava kvitne od apríla – mája až do septembra – októbra. Kvet má síce malé množstvo
nektáru, je však veľmi vzácny pre vysoký obsah
bielkovín. Čerstvú rastlinu môžete použiť ako vitamínový šalát bez použitia octu. Využíva sa tiež na
podporu trávenia, pri chorobách pečene a žlčníka,
málokrvnosti, zvápenatení tepien a hemoroidoch.
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Jozef Mendel, predseda DHZ II

Vilma Barčinová

Členovia základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v
našej obci sa zišli na výročnej členskej
schôdzi, na ktorú ich prišiel pozdraviť starosta obce RSDr. Ján Cipov s manželkou,
zástupkyne OV SSZP v Prievidzi p. Velikovová a p. Čechová. Predsedníčka organizácie p. Pastieriková predložila správu o
činnosti a plán práce na budúci rok. Hospodárka organizácie predniesla správu o
hospodárení a revíznu správu. Po oﬁciálnej časti nasledovala slávnostná časť –
oslava MDŽ. Krásnou básňou prítomných
pozdravil Mgr. Michal Beniska. Milými slovami sa prihovoril i starosta obce. Pohodu
nám hudbou spestroval Viliam Pastierik
a spevom spevácka skupina Dúbravanka. Potom nasledovalo občerstvenie a
všetky ženy boli obdarované kvietkom.
Touto cestou chcem srdečne poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o toto milé stretnutie.
Vďaka vám !

ÚSPEŠNÝ ROK
ZÁHRADKÁROV
Mgr. Valent Gašparovič, Predseda SZZ
V prvú marcovú nedeľu sa uskutočnila výročná
členská schôdza Slovenského zväzu záhradkárov
v klube dôchodcov v dolnej časti obce. Za okresný
výbor sa jej zúčastnil delegát pán Emil Pastierik
z Bystričian. V hodnotiacej správe predsedu organizácie boli uvedené akcie uskutočnené v minulom
roku. Boli to najmä: Celookresná súťaž Najkrajšie jablko Hornej Nitry, výstava ovocia a zeleniny spojená
so súťažou v aranžovaní kvetov, ktorej sa zúčastnili
žiaci miestnej základnej školy, ale aj žiaci stredných
škôl. Okrem odbornej poroty, ktorá súťaž vyhodnotila, mohli aj návštevníci výstavy hodnotiť podľa
svojej mienky najkrajšie jablko. Aj táto súťaž bola
porotou vyhodnotená a výhercovi bola odovzdaná
vecná cena. Exponáty našich členov sa úspešne
umiestnili aj na celoslovenskej výstave Jablko roka
v Nitre. Dobré umiestnenie dosiahli aj na celoslovenskej súťaži v reze ovocných drevín v Dvoroch
nad Žitavou. Prácu organizácie ocenili Ďakovným
listom Obecný úrad v Lehote pod Vtáčnikom, ako
aj Republikový výbor SZZ, pri príležitosti 45.
výročia vzniku organizácie. V auguste sa uskutočnil
zájazd na výstavu Agrokomplex v Nitre, ktorého sa
zúčastnilo 47 členov. Organizácia nezabúda ani na
prácu s mládežou. V spolupráci so základnou školou
sa pravidelne v máji zúčastňujú súťaží v aranžovaní
živých kvetov, pod patronátom primátora mesta
Prievidza, pod názvom Prievidzská kytica. Druhá
súťaž v aranžovaní suchých kvetov sa koná v decembri. V súťaži viazania živých kvetov sa naša
žiačka Barbora Čiková umiestnila na prvom mieste
a postúpila do celoslovenskej súťaže v Nitre, kde tiež
úspešne reprezentovala náš okres. Členovia našej organizácie sú prevažne v pokročilom veku, nakoľko
mladí nemajú záujem o členstvo, lebo neposkytuje už výhody z členstva, ako v minulosti. Výročná
členská schôdza bola ukončená prijatím uznesenia,
návrhu plánu práce pre tento rok a ocenením členov
– jubilantov malými vecnými darčekmi.

D o b r o v o ľ n ý
hasičský zbor II
v našej obci bilancoval svoju činnosť
za rok 2008 na
výročnom valnom
zhromaždení poslednú
februárovú
sobotu.
Okrem
členov organizácie
zhromaždenia
sa
zúčastnili
viacerí
hostia.
Boli
to: Jozef Mendel,
prednosta
OcÚ
v našej obci, Milan Turčan, veliteľ
Okresného výboru
d o b r o v o ľ n e j
požiarnej ochrany v Prievidzi, Jozef Fábry, veliteľ DHZ
I, zástupcovia družobného
DHZ zo Slovenského Pravna, pod vedením predsedu
Róberta Pappa. Ďalej to bol
zástupca UPS Malá Lehota Milan Hajduch a zástupca Jednoty dôchodcov Anton Jakab.
Po prednesení správy za uplynulý rok, sa rozpútala plodná diskusia, ako zlepšiť prácu
organizácie
v nasledujúcom
období.
Návrhy
sa
týkali hlavne práce s mládežou.
V posledných rokoch sa nám

táto práca nedarí, hoci náš
DHZ patril medzi popredné
zbory v okrese. Poďakovanie
patrí všetkým členom organizácie, ktorí sa podieľali na
riešení a zabezpečovaní úloh.
V najbližšom období si naša
organizácia pripomenie 85.
výročie svojho založenia. Pri
tejto
príležitosti
pripravujeme: 3. mája omša k sviatku
svätého Floriana, 8.mája pohárová súťaž O pohár starostu
obce a DHZ II, 9.mája slávnostná schôdza pri príležitosti
výročia založenia DHZ II.

Kultúra rozdávala ocenenia
Genovéva Šimková

Kultúrne strediská v regióne
Prievidze
každoročne
oceňujú najlepšie skupiny
a jednotlivcov
v danom
roku za ich tvorivý a zanietený prístup k tvorbe
a interpretácii
kultúrnych
diel. Odovzdávania cien
a slávnostného večera „
Kultúra 2008“ sa za našu
obec zúčastnila Mgr. Gabriela Klátiková, predsedníčka
ZPOZ-u,
ktorá
prevzala
Pamätný list riaditeľky RKC
v Prievidzi „ Za dlhoročnú
kultúrno-osvetovú činnosť“.
ZPOZ
v Lehote
pod
Vtáčnikom patrí k tým, ktoré
neprerušili svoju činnosť
v deväťdesiatych rokoch, aj
keď inde zaznamenali útlm vo
svojej činnosti. Ich obrady,
vždy pripravované na mieru
oslávencom sú moderné
a originálne. V našej obci
sa uskutočnila po rokoch
prvá regionálna prehliadka
programov ZPOZ a kolektív
ZPOZ pod vedením p. Klátikovej sa jej pravidelne
zúčastňuje.
K oceneniu
im
srdečne
blahoželáme.

