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ŠPORT
Výročná schôdza OFK Baník Rozpis zápasov – futbal
Miloš Obert
Takmer dva týždne po otvorení zimnej prípravy hráčov predseda OFK –
Baník p. Jozef Barčin zvolal výročnú členskú schôdzu klubu. 28. januára
sa v zasadačke OFK stretli funkcionári klubu, tréneri, fanúšikovia a hráči
dorastu. Z hráčov „A“ mužstva mužov sa schôdze zúčastnili len traja
hráči. Je to smutné konštatovanie, že hráči nemajú záujem o riešenie
problémov a starostí v klube. Tu mali priestor na otvorenú diskusiu o
problémoch, ktoré trápia vedenie klubu i hráčov. To, čo niektorí hráči
tvrdia v „krčmových“ debatách, mohli rozviesť v diskusii na klubovej
pôde. Po vypočutí výstižných správ o činnosti a hospodárení a predložení
návrhu rozpočtu na rok 2009 by určite svoje „zaručené“ správy museli
prehodnotiť.
Celá schôdza sa niesla v duchu očakávaného postupu dorastencov a mužov
do V. ligy. Vedenie klubu prisľúbilo, že urobí maximum, aby boli pre obe
mužstvá vytvorené podmienky k realizácií vytýčeného cieľa.
Ďalším bodom bolo rozšírenie výboru OFK z piatich na sedem členov.
Predseda klubu tento krok odôvodnil časovou náročnosťou práce členov
výboru v klube. Ak chceme postúpiť, ak chceme futbal v obci posunúť
vyššie, nielen športovou úrovňou, ale i fungovaním klubu, je tento krok
správny. Prítomní členovia klubu jednohlasne schválili za členov výboru
OFK Baník Dušana Hagaru a Vincenta Duchoviča.
Na záver schôdze prítomní jednomyseľne schválili uznesenie z tejto
členskej schôdze.
Zloženie výboru OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom : Jozef Barčin predseda, Dušan Hagara - tajomník, Peter Turčan - hospodár,
členovia : Vincent Duchovič, Miloš Gašparovič, Jozef Mendel,
Miloš Obert.

Z činnosti RTVŠ

Mgr. Ľubica Gregorová
Odbor Rekreačnej telesnej výchovy
a športu - RTVŠ ( ZRTV) existuje
v Lehote pod Vtáčnikom od roku
1977. Prešiel rôznymi zmenami, ale
svoj hlavný odbor – „cvičenie ženy“ si
udržal dodnes.
Od jeho vzniku v odbore pracovalo
veľa cvičiteľov a cvičiteliek. Vlani sme
cvičili pravidelne v troch oddeleniach
žien, pod vedením kvalifikovaných a
skúsených cvičiteliek. Škoda len, že
pre slabý záujem sme tohto roku dve
oddelenia neotvorili.
V súčasnosti
cvičíme dvakrát

týždenne – v utorok a štvrtok od 18.30
do 19.30 pod vedením cvičiteľky
Mgr. Ľubice Gregorovej. Pri tejto
príležitosti by som vás chcela pozvať
k pravidelnému cvičeniu a do dobrej
spoločnosti, medzi nás, kde si nielen
zacvičíme, ale sa aj zasmejeme, lebo
sa držíme hesla „ Kto nemá čas na
cvičenie, nájde si ho na stenanie.“
Pre tie ženy, ktoré s nami necvičia, je
ospravedlnením, že chodia do miestneho fitnescentra.
V budúcnosti by sme sa veľmi radi
vrátili k cvičeniu trikrát týždenne pod
mojím vedením, ale aj pod vedením
Ing. Mariky Kováčovej a Denisy
Slezákovej.

Šachový oddiel
Rozpis zápasov
hádzaná
Staršie žiačky - jar
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo

28 - 29. 3. 2009
04 - 05. 4. 2009
18 - 19. 4. 2009
25 - 26. 4. 2009
02 - 03. 5. 2009

6.kolo 9 - 10. 5. 2009
7.kolo 16 - 17. 5. 2009

Púchov - LPV
LPV - Trenčín
Bánovce - LPV
LPV - Uhrovec
Partizánske “A” - LPV
Partizánske “B” - LPV
LPV. - Brezová
Bytča - LPV

Miroslav Vida

Mladšie žiačky

1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo

28.-.29. 3. 2009
04 - 05. 4. 2009
18 - 19. 4. 2009
25 - 26.04. 2009
02.- 03.05. 2009

Jar 2009 - MUŽI
16.
17.
18.
19.
20.
29.
21
30.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
piatok
nedeľa
piatok
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa

29.03.
05.04.
12.04.
19.04.
26.04.
01.05.
03.05.
08.05.
10.05.
17.05.
24.05.
31.05.
07.06.
14.06.
21.06.

15,00 hod.
15,30 hod.
15,30 hod.
16,00 hod.
16,00 hod.
16,30 hod.
16,30 hod.
11,00 hod.
19,30 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.

Jar 2009 – DORAST
16.
17.
18.
19.
20.
29.
21.
30.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
piatok
nedeľa
piatok
sobota
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa

29.03.
05.04.
12.04.
19.04.
26.04.
01.05.
03.05.
08.05.
09.05.
17.05.
24.05.
31.05.
07.06.
14.06.
21.06.

12,30 hod.
13,00 hod.
13,00 hod.
13,30 hod.
13,30 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.
14,30 hod.
14,30 hod.
14,30 hod.
14,30 hod.
14,30 hod.
14,30 hod.

LPV - Skačany
LPV - Pravenec
Čereňany - LPV
LPV - Bošany
Veľké Uherce - LPV
LPV – Chrenovec Brusno
LPV - Veľký Klíž
Osľany - LPV
Veľké Bielice - LPV
LPV - Lazany
Sebedražie - LPV
LPV - Nedožery Brezany
Kamenec pod Vtáčnikom - LPV
LPV - Rudnianska Lehota
Bystričany - LPV

Jar 2009 - MLADŠÍ A STARŠÍ ŽIACI
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

28.03.
04.04.
11.04.
18.04.
25.04.
02.05.
09.05.
16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.

LPV - B ystričany
Veľká Čausa - LPV
LPV - Nitianska Rudno
Bánovce n.B. - LPV
LPV - Opatovce n. Nit.
Diviaky n.Nit. - LPV
LPV - Kamenec p.Vtáč.
LPV - Cígeľ
LPV - voľno
LPV- Lazany
Nitrianske Pravno - LPV
LPV - Nováky
Pravenec – LPV

MŽ
10,00 hod.
12,15 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.

SŽ
11,30 hod .
13,45 hod.
11,30 hod.
11,30 hod.
11,30 hod.
11,30 hod.
11,30 hod.
11,30 hod.

10,00 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.
10,00 hod.

11,30 hod.
11,30 hod.
11,30 hod.
11,30 hod.

Naši šachoví majstri odohrali ďalšie dve kolá. V tom prvom podľahli
v domácom prostredí mužstvu z Prievidze 3 : 5. To druhé odohrali
v Handlovej, kde sa im podarilo uhrať remízu 4:4. Posledný zápas
3.ligy odohrajú naši šachisti doma, s mužstvom Považskej Bystrice.

6.kolo 09 - 10. 5. 2009
7.kolo 16 - 17. 5. 2009

Púchov - LPV
LPV - Trenčín
Bánovce - LPV
LPV - Uhrovec
Partizánske “A” - LPV
Partizánske “B” - LPV
LPV - Brezová
Bytča - LPV

10.kolo 14.- 15. 3. 2009
11.kolo 21.- 22. 3. 2009
12.kolo 28.- 29. 3. 2009
13.kolo 18.- 19. 4. 2009
14.kolo 25.- 26. 4. 2009

LPV - Kolárovo
Púchov - LPV
LPV - Bánovce B
Senec - LPV
LPV - Uhrovec

2. LIGA ŽENY

LPV. - D.Vestenice”B”(Hradište)
LPV. - Pravenec
Pečeňany - LPV
LPV - Diviacka Nová Ves
Malá Hradná - LPV
LPV - Malá Čuasa
LPV - Veľký Klíž
Biskupice - LPV
Prievidza “B” - LPV
LPV - Krásno
Cígeľ - LPV
LPV - Nirianske Rudno
Koľačno - LPV
LPV - Opatovce nad Nitrou
Malé Bielice - LPV

15.kolo 02.- 03. 5. 2009
16.kolo 09.- 10. 5. 2009
17.kolo 16.- 17. 5. 2009

LPV - Senica
LPV - D.Streda
LPV - Lehota

12.kolo 07.- 08. 3. 2009
13.kolo 14.- 15. 3. 2009
14.kolo 21.- 22. 3. 2009
15.kolo 28.- 29. 3. 2009
16.kolo 04.- 05. 4. 2009
17.kolo 18.- 19. 4. 2009
18.kolo 25.- 26. 4. 2009
19.kolo 02.- 03. 5. 2009
20.kolo 09.- 10. 5. 2009
21.kolo 16. 17. 5. 2009
22.kolo 23. 24. 5. 2009

voľno - LPV
Stupava -LPV
LPV - Cífer
ŠKP Blava C - LPV
HK HC DAC DS - LPV
Piešťany-JUN -LPV
LPV - Malacky B
Malacky A -LPV
DAC DS -LPV
Vajnory -LPV
LPV- Dusľo Šaľa

2. LIGA MUŽI
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Bilancovali sme vlaňajší rok
Katarína Cipovová

Každoročne po uplynutí kalendárneho roku sa
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva
stretávajú so spoluobčanmi, aby ich oboznámili s
dosiahnutými výsledkami svojej práce a poukázali na ďalšie smery rozvoja obce v zmysle plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V tomto
roku mali tieto stretnutia štatút verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva. V hornej časti obce
sa uskutočnilo 22. verejné zasadnutie 12. februára a v dolnej časti obce bolo na druhý deň 23.
verejné zasadnutie. Na úvod vystúpili spevácke
skupiny, v hornej časti Bukovina, v dolnej časti
Dúbravanka. Po oficiálnom otvorení starosta
obce predniesol správu o plnení plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce za rok 2008,
s poukázaním na hlavné smery rozvoja v roku
2009 a výhľadom do ďalších období. Bola to rozsiahla správa, v ktorej sa dotkol všetkých oblastí
života v obci, činnosti obecného úradu, športu,
kultúry, investičného rozvoja, štrukturálnych fondov, daňového systému, sociálnej oblasti.... (celé
znenie správy starostu obce si môžete prečítať na
internetovej stránke obce www.lehotapodvtacnikom.sk ). Pripomeniem len časť vystúpenia,
v ktorej starosta obce hovoril, že ... „plnenie
plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
si vyžaduje zodpovedný prístup. Všetky úlohy je

Vinš k MDŽ
Michal Beniska
MDŽ je dňom, keď kvetom, malým
darčekom, či vrúcnym slovom vyjadruje
silnejšia polovica ľudstva úctu ženám.
Je to deň, kedy z úst muža, slovko
„žena“ , znie akosi sladšie, ľúbeznejšie,
vrúcnejšie. Je to i deň, kedy sú muži
odvážnejší, ochotnejší darčekom, alebo kvietkom obdariť svoju mamičku,
manželku, či priateľku. Aj tie zázračné
slová „mám ťa rád“, „ľúbim ťa“ znejú
akoby slávnostnejšie.
Milé naše ženy, nech vás teda kvietky lásky ožiaria šťastím. Nech sa
vám púčky radosti rozvinú každučký
deň a nech vám tieto priania prinesú
požehnanie k vášmu sviatku.

Ministerské ocenenie........2.st.
Kontrolórka obce...............3.st.
Z kalendára podujatí..........4.st.
Tuning a umenie...............5.st.
Z činnosti našej školy .... . ..6.st.
Príbeh zo života...............7.st.
Vylosovanie zápasov.........8.st.

možné zvládať len v cieľavedomej a koncepčnej
súčinnosti obce, všetkých jej zložiek, poradných
orgánov, ktoré v tejto oblasti úspešne pôsobia a
najmä so spoluobčanmi. Dôležité bude neostať
stáť na dosiahnutom, pristupovať k úlohám tak,
aby bol zabezpečený ďalší rozvoj obce vychádzajúci z potrieb nášho obyvateľstva, pripravovať i
naďalej projekty z fondov EÚ, ako rozhodujúcich

ukazovateľov pre investičnú politiku...“ Ďalej
zvýraznil, že: “ v roku 2008 sa majetok obce
navýšil o vyše 35 mil. Sk. Dosiahnuť úspechy
v ďalšom rozvoji obce bolo možné zásluhou
prijatých 20 uznesení s 261 bodmi, ktoré boli
starostom, prednostom a pracovníkmi obce i poslancami splnené. Preto bolo potrebné kvartálne

19. február 2009

i polročne a ročne hodnotiť plnenie rozpočtu a
jeho čerpanie orientovať najmä k školskej a bytovej politike, k ZPOZ, k športu a kultúre, sociálnej politike, mládeži školskej i mimoškolskej, k
Obecnému podniku služieb, do investičného rozvoja obce, na plnenie úloh z oblasti kalendára
kultúrno-spoločenských a športových podujatí, k
pripravenosti dokumentácie i opatreniam k civilnej ochrane obyvateľstva, k
odpadovému hospodárstvu,
životnému prostrediu, k aktivitám smerujúcim k získaniu
mimorozpočtových
finančných zdrojov, k
stavebnému zákonu, k
VZN, osobitne k dani
z nehnuteľností, ktorú
sme od roku 2003 ani
o halier pre našich
spoluobčanov nezvýšili...“
Poslanci správu starostu
obce vzali na vedomie a
doporučili mu pokračovať
v jednotlivých rozvojových
zámeroch v roku 2009 tak,
ako boli uvedené v správe.
Obecné
zastupiteľstvo
dalo plnú podporu starostovi obce na prípravu
a realizáciu jednotlivých
rozvojových
zámerov.
Po oficiálnej časti stretnutie pokračovalo kultúrnym programom, v
ktorom sa predstavil folklórny súbor Hájiček.
Ich vystúpenie zapadlo do príjemnej atmosféry. Pri peknej hudbe a občerstvení mohli
všetci diskutovať o splnených predsavzatiach aj o ďalších úlohách, ktoré nás ešte do
budúcna čakajú. A verte, že plánov je ešte veľa.

Voľby, voľby, voľby
Mgr. Juraj Gregor
V poradí tretie priame voľby prezidenta nás
čakajú v tomto roku. V sobotu 21. marca
sa vyberieme k volebným urnám, aby sme
sami rozhodli. V prípade, že žiadny kandidát
nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých oprávnených voličov, tak dvaja
najúspešnejší prezidentskí kandidáti postúpia
do druhého kola, ktoré sa uskutoční 4. apríla
2009 (sobota).
Prezidentských volieb sa môže zúčastniť
každý občan Slovenskej republiky, ktorý v deň
volieb dovŕšil 18 rokov a zdržiava sa na území
Slovenska. Voľby hlavy štátu sa tak nemôžu
zúčastniť voliči, ktorí sa v deň volieb budú
zdržiavať mimo územia nášho štátu, nemôžu
požiadať o voľbu poštou, ako je to možné v
prípade voľby pos-lancov Národnej rady SR.
O post hlavy štátu sa v marcových voľbách

chcú oficiálne uchádzať siedmi kandidáti,
ktorí podali predsedovi Národnej rady SR
Pavlovi Paškovi návrh na svoju kandidatúru.
Po preverení úplnosti návrhu vydal predseda
parlamentu 5. februára rozhodnutie o registrácii každého kandidáta. Každý uchádzač o
prezidentské kreslo sa však ešte môže vzdať
svojej kandidatúry.
• Dagmar BOLLOVÁ
• Ivan GAŠPAROVIČ
• Zuzana MARTINÁKOVÁ
• Ján MELNÍK
• František MIKLOŠKO
• Iveta RADIČOVÁ
• Milan SIDOR
Kandidátov na prezidenta vám zvlášť
predstavovať nebudeme, obmedzíme sa
len na ich vymenovanie. Je len na vás, aby
ste sa volieb zúčastnili a vybrali podľa svojho vedomia a svedomia toho najlepšieho.
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Lehotskí hasiči oslavovali
Peter Ondrejka

Dobrovoľný hasičský zbor I v našej obci bilancoval prácu za rok 2008 v poslednú januárovú
sobotu. Členovia zboru sa stretli na slávnostnom výročnom valnom zhromaždení, aby spolu
zhodnotili dosiahnuté výsledky uplynulého roku,
ktorý bol tiež rokom 120. výročia prvej písomnej zbierky o Dobrovoľnom hasičskom zbore vo
Veľkej Lehote. Prominentnými hosťami boli prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (DPO)
JUDr. Jozef Minárik, krajský riaditeľ hasičského a
záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Ing. Michal
Jurdík, okresný riaditeľ HaZZ v Prievidzi Ing. Igor
Šenítko a starosta obce RSDr. Ján Cipov.
Hlavným dôvodom účasti prezidenta Dob SR
p. Minárika bolo slávnostné odovzdanie Stuhy
k Čestnej zástave DPO. Vo svojom príhovore
poďakoval nášmu zboru za príkladný prístup k
plneniu úloh v požiarnej ochrane a vzornú reprezentáciu. Akt pripínania stuhy sprevádzala
slávnostná hudba a pozor čestnej jednotky a
všetkých členov. Po odovzdaní stuhy poďakoval

Výchovný koncert
Mgr. Alena Cipovová

Posledný januárový pondelok sa naši žiaci zúčastnili
dvoch výchovných koncertov. Pre ročníky 1.-4. pomocou
detských pesničiek sa venoval témam: humor a životný
optimizmus, učenie a rozvoj slovnej zásoby, príprava na
svoje budúce povolanie, škodlivosť dlhého pozerania
televízie a počítačových hier, hygiena, pravidelný pohyb
v prírode a úcta k nej, láska k zvieratám a ku všetkému
živému. Mnohé deti si v pesničkách našli to svoje a odchádzali z koncertu usmiate, veselé a spokojné. Pre
ročníky 5.-9. bol hudobný program venovaný protidrogovej tematike. Tá býva mladým ľuďom väčšinou podávaná
ako súbor zákazov a negatívnych príkladov o závislosti.
Spôsob tohto výchovného programu sa opieral o veľkú
silu pozitívneho myslenia. Program ukázal žiakom, že v
dnešnej dobe plnej negativizmu, bulváru a konzumnej
spoločnosti ponúka aj ulicu, na konci ktorej nie je múr, ale
niečo také silné ako je láska, rodina, úprimné priateľstvo,
pohyb a príroda. Sú to veci, ktoré dostávame zadarmo,
preto im často priraďujeme oveľa menšiu hodnotu, ako v
skutočnosti majú. V slepých uliciach cesty končia. V hudobnom programe nazvanom Slepá ulica umelci spolu s
našimi žiakmi pomocou melodickej rockovej hudby, pozitívnych textov a motivačného hovoreného slova hľadali
hlavnú cestu, na konci ktorej nebudú jamy ,výmole a
odbočky.

SLEPÁ ULICA

– to je názov predstavenia, na ktorom sme boli všetci žiaci našej školy. Veľmi
sa mi toto predstavenie páčilo. Dvaja páni zo skupiny
AYA hrali krásne pesničky, ktoré sa spájali so smutnými
príbehmi. Tie príbehy zažili ľudia pod vplyvom drog. Ja
by som tak nechcel skončiť a myslím si, že ani jeden môj
spolužiak. Verím, že sa poučil každý žiak a pozrel si aj
odporučené internetové stránky. Dúfam, že sa bude konať
viac takýchto podujatí.
Dávid Junas , 7. roč.

aj obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce,
ktorému za kladný prístup k dobrovoľnej
požiarnej ochrane, udelil medailu „Za mimoriadne zásluhy“.
To, že činnosť zboru bola úspešná, dokazujú
výsledky, ktoré vo svojej správe predniesol
predseda zboru p. Milan Turčan. Medzi iným povedal:
„Správna preventívna činnosť môže predchádzať
rôznym nešťastiam a požiarom. Pretože naša
obec sa radí medzi najväčšie v okrese, preventívne požiarne kontroly sa vykonávajú každý
rok, vždy v inej časti obce, za výdatnej pomoci
p.Ivana Habalu, technika požiarnej ochrany.
Športová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou
hasičských aktivít. Do nej zapojil náš zbor štyri
družstvá - mužov, starších a mladších žiakov
a dievčatá. Žiaci a dievčatá nás reprezentovali
v okresnej súťaži Ligy mladých hasičov, kde
preukázali svoju odvahu, zapálenie a výborné
výsledky. Družstvo mužov sa už tradične
zúčastnilo pohárových súťaží zaradených do Slovensko – Moravskej hasičskej ligy. S najväčším
počtom prvých a druhých umiestnení v jednotlivých kolách a celkovým počtom 192 bodov sa
im podarilo už po štvrtýkrát túto najprestížnejšiu
hasičskú ligu na Slovensku vyhrať. Okrem športu

sme
odpracovali
aj veľké množstvo
brigádnických hodín
na
generálnych
opravách
zásahovej techniky a
pomoci obci pri organizovaní kultúrno
– spoločenských a
športových podujatí.“
V záverečných vystúpeniach predseda
poďakoval
aktívnym členom za ich
prístup, starostovi
obce a obecnému
zastupiteľstvu
za
dobrú
spoluprácu
a ﬁnančnú pomoc
a
pán
starosta
poďakoval pánovi prezidentovi za ocenenia, zboru
za vykonanú prácu a príkladnú reprezentáciu
našej obce na súťažiach.
Dobrú náladu a pocit dobre vykonanej práce
umocnilo príjemné posedenie pri vínku a slávnostná večera.

Vtáčnik
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Zima

Počasie

Sneh

Nie je zima ako zima,
táto veru nemrzí ma.
Táto zima robí divy,
sype sa sneh páperivý.
A mráz štípe ako mravec,
bojíš sa ho?Hybaj za pec.

Počúvam ja v rozhlase,
aké bude počasie.
Slnečné, či oblačné?
Hádam pršať nezačne.
Čo nám vietor priženie?
Búrku a či sneženie?

Rozfúkal sa severák,
roztrhal nad nami mrak.
Zamrzli mu slzičky,
vločky sype na kríčky.
Jedna malá slzička
spadla aj mne na líčka.
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Petra Pokorná 8.A trieda

Peťka Barčinová 5 rokov

Ocenenie Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Večne živá múdrosť

V decembri roku 2008 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo našej obci ďakovný
list, ako ocenenie doterajšieho rozvoja bytovej politiky v obci, nasmerovanej k uspokojovaniu požiadaviek
svojich spoluobčanov a občanov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
Ďakovný list prevzal na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja z rúk jeho ministra koncom januára
tohto roka starosta obce RSDr. Ján Cipov.

Keď hlupák spraví chybu, vždy vysvetľuje, že to bola
jeho povinnosť.
Shaw

Ani telesná krása sama osebe nie je krásou, ak nie
je oduševnená zvnútra a ak nie je za ňou stotožnený
hodnotný človek.
B. Jerie

Výroky slávnych

Najväčším omylom je nazdávať sa, že sa nikdy
nemýliš.
Carlyle

Zasmejme sa 2x

Sťažoval sa rozčúlený muž: Stál som vo
fronte na hus a dostal som húsera. – To viete, človek
musí vziať, čo majú...
Predstavte si susedka, že je to už rok, čo mi
zomrel manžel. – Vážne? Tak preto ho v poslednom
čase vídam tak zriedka.

Matúško Smilinsky 6 rokov

DETSKÁ
TVORBA

Poučne z Ezopovej kuchyne
Nehrdzavejúca múdrosť

V 6. storočí pred n. l. žil na ostrove Samos Ezop,
pôvodom otrok, ktorý si získal slobodu svojim
vtipom a múdrosťou. Ako slobodný človek putoval
po mnohých ázijských a gréckych mestách a všade
si kládol základy nesmrteľnosti svojimi bájkami
a rozprávkami, svojou múdrosťou. Ezopove zvieracie bájky po prvý raz zozbierali okolo roku 300
pred n. l. Každá Ezopova bájka sa končí mravným
ponaučením. Nad niektorými, ktoré ako trvale platné prežili veky a majú aj nám a iste budú mať ešte aj
budúcim generáciám čo povedať, sa zamyslime:
- Kto sa chváli, musí vedieť. – Skúsenosť učí múdrosti, susedovo nešťastie opatrnosti. – Zlé pomenuj
zlým, za dobré odmeňuj dobrým. – Nešťastie ukazuje, kto miluje opravdivo. – Oheň, zlato, núdza,
priateľa skúša. – Hlúpemu i šťastie je na škodu.
– Kde nepomáha sila, pomáha múdrosť. – Bez
opatrnosti i múdrosť je slepá. – Kto neunesie meč,
tne jazykom. – Láskavosť je zbraň silných. – Kto
si neváži dobré, prekáža svojmu šťastiu. – Činnosť
neprebýva v slovách, ale v čestnom konaní.

„Milujem príbehy zo života“
Blažej Hlatký
Tento výrok Andera z Košíc dobre poznáme.
A život nám ich prináša v každom veku.
Sú medzi nimi príbehy nepríjemné i smutné, ale i príjemné, veselé, ba až humorné.
Život človeka je ako veľká kniha, do ktorej
si jednotlivé príbehy každý zaznamenáva
a k mnohým, hlavne k tým príjemným, sa
rád vracia a rád si na ne spomína. Radi sa
vraciame k príbehom z detstva, zo školy, z
vojenčiny i z pracovného prostredia. Ale i
dôchodkový vek má veľa príbehov. Napríklad také pošmyknutie, alebo zakopnutie býva
humorné. Aj keď často so smutným koncom.
Ja si rád spomínam a verím, že i mnohí iní, aj
na čas prežitý v škole.
Mnohí ľudia vo svojom vyjadrovaní často
používajú slovko „oné“. Pán profesor technického predmetu na strednej škole, vo
svojom slovníku často používal slovo „toto
– této.“ A stalo sa, že skúšaného študenta
upozornil, aby sa vyjadroval „ této – tech-

Lenka kopčanová 4roky

nický.“ Samozrejme trieda spozornela, no
smiech nevypukol, lebo pán profesor bol
naslovovzatý odborník z praxe, uznávaný
i študentami. Iná situácia nastala na hodine
materinského jazyka. Pán profesor, starší
pán v dôchodkovom veku, bol pravoverný
Slovák a tak sa i vyjadroval. A to vyžadoval
aj od svojich študentov. Bolo treba nielen
písať, ale vyjadrovať sa gramaticky – spisovne. Svojich známych, ale i študentov
oslovoval slovkom „priateľ, priateľu“,
namiesto oslovenia súdruh. Pri jednom
svojom výklade z povojnovej literatúry nás
oslovil „ priateľovia.“ V triede zavládla
veselosť, pri ktorej sa prebrali aj tí driemkajúci. A tak vzniklo nové oslovovanie i medzi
študentami.
Je isté, že títo páni sú už na večnom
odpočinku, no i tak sa im chcem v tejto chvíli ospravedlniť, ale aj poďakovať. Páni
prepáčte, boli ste dobrí. Vďaka Vám!

Timka Táborská 4roky

Zrkadlo duše
Vlasta Ďurinová

Spomalený ﬁlm často pozerám cez zázrak zvaný mágio,
a viem, že všetky ﬁlmy nie sú ničím v porovnaní s ﬁlmom
vlastného života. Máme veľakrát pocit, že sa dusíme vo
vlastnej omáčke hriechov a skladáme o iných obrazce z
vlastného srdca. Koľko úlomkov ešte do neho napicháme?
Koľko duševných infarktov ešte prežije vďaka neláske
všedných dní? Spievame ako škovránok, keď sa prebudíme ? Ďakujeme za lienky na lúke, ktoré ešte stále majú
bodky? Vidíme seba v iných a pomáhame iným, aby sme
pomohli sebe? Láska má veľa podôb, spieva jeden spevák,
ale aj veľa karikaturistov. V splne mesiaca si uvedomujeme
vlastnú zraniteľnosť. Všetky neduhy tohto sveta vymeňme
za dúhy poznania našich vnútorných svetov. Patriť len
sebe nemá zmysel, pokiaľ si z nás nevezme každý to
potrebné. Diváci často sledujú hercov. Koho sledujeme my,
herci? Dvere zívajú prázdnotou našich obnosených šiat,
veľakrát plačeme nad niečím, čo ani vlastne nikdy nebolo.
A naše dnešné výzvy zapadajú v myšlienke budúcnosti.
Majme trošku pootvorené oči, aby sme videli a cítili všetky
farby tohto sveta. Je to dočasné počúvadlo pre nás ľudí
na ceste k večnej láske. Aj srnky majú nevinnú plachosť
počas svojich prechádzok...Usmievajme sa na seba, život
nie je iba čierny... Machule mnoho ráz neznamenajú len
niečo špinavé, ale aj poznanie krásna v nás. Veď aj rieka
sa častokrát bahní, tak ako my... Nechajme v sebe pretiecť
čistú lávu ľudskosti...

Vtáčnik
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Fašiangový karneval

Rozlúčka s polrokom

Vlasta Ďurinová

Vo februári Komisia deti a mládeže pri OcZ zorganizovala v spolupráci s obecným úradom a Jankom
Vidom Disko klub Shark už tradičný, v poradí siedmy fašiangový karneval. Tento rok sa na karnevale
zapísalo 148 masiek a spolu s rodičmi a so starými
rodičmi nás bolo okolo tristo. Mgr. Gabriela Klátiková, zástupkyňa starostu obce, privítala všetkých a
otvorila karneval. Veľmi pekným prekvapením bola
rodina Turčanová, ktorá pochopila podstatu karnevalu a za masky prišli oblečení ako celá rodinka. Touto
formou chcem Ľubovi Turčanovi a celej jeho rodine
ešte raz zablahoželať k prvému miestu a povzbudiť aj
iných, aby v tejto peknej tradícii pokračovali. Deťom
je veľmi vzácne, keď im rodičia vedia ukázať, že aj
oni boli deťmi. Počas promenády masiek bolo vyhodnotených desať najmenších masiek. Najmladší
bol Félix Lašák, ktorý má len 5 mesiacov a bol tu
so svojou maminou. Jeho maska „Sobík“ bola perfektná. Program obohatila Barborka Čiková peknou
piesňou a po nej nasledovala súťaž pod názvom „Hod
do Janka Hraška.“ Lenka Zaťková v úbore rozprávkovej postavičky Janka Hraška obveseľovala deti a
zbierala svietiace loptičky, ktoré deti hádzali do slamených bábok. Potom nasledovali už tradičné erko
tance. Na svoje si prišli aj rodičia, ktorí spolu so svojimi deťmi súťažili v stoličkovom tanci. Nasledovala
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tradičná tombola. Ceny do nej venovali sponzori a
ľudia, ktorí v dnešnej dobe veľkého egoizmu ukázali, že dokážu myslieť aj na iných. Touto formou
sa im chcem srdečne poďakovať. A týmito skvelými
ľuďmi sú a patrí im poďakovanie :
Ján Vida – Disko klub Shark, Iveta Ondrejková
– Kvetinárstvo – Pohrebné služby, Anna Dolníková
– Textil, Martina Balážová – Kozmetika – Pedikúra
– Manikúra, Dušan Hagara - DUHA– Drogéria,
Martin Levčík – Papiernictvo, Katarína Mitašová
– Kozmetika – Manikúra, Miloš Pöss – Kaderníctvo
– Zápotôčky Prievidza, Vlasta Belaňová – predajňa
rozličného tovaru, Gašparovičovci – Večierka,
Martin Pánis , ktorý nám hráva vždy zadarmo.
Ďakujeme !
A čo napísať na záver? Jedno zlaté pravidlo: „Usmievaj sa – a získaš priateľov, buď zamračený – a
získaš vrásky.“ Skúste sa aj vy, milí čitatelia, v týchto ťažších časoch povzniesť a prijímať veci tak, ako
idú. Možno niekedy stačí prísť pozrieť na nejakú tú
obecnú akciu a odreagovať sa od problémov, ktoré
má každý. Veď človek je tak starý, ako sa cíti. A akcie
pre deti, ktoré robí naša komisia, sú aj pre rodičov,
starých rodičov. Som veľmi rada, že mnohí to už pochopili a tak si svoj život občas aj spestria, ako to
urobili aj teraz, návštevou fašiangového karnevalu.

Mgr. Darina Oršulová

Ako ten čas neuveriteľne letí! Ešte máme v živej pamäti,
ako sme stáli na školskom dvore, plní dojmov z prázdnin
. Ani sme sa nestihli čudovať, ako rýchlo nám Ježiško
nadelil darčeky ( poniektorým aj bez akýchkoľvek zás-

luh) a už prišiel polrok a bolo treba hodnotiť. Nebol to
jednoduchý polrok. Zmeny v novom školskom zákone
priniesli mnoho novôt pre učiteľov i pre žiakov. Zvládli
sme to, no každý po svojom. Pojem „dobré vysvedčenie
„ je relatívny. Pre niekoho bolo dobré vysvedčenie to s
jednotkami , iní boli spokojní i s dvojkami či trojkami.
Jasné , veď nemôžeme byť všetci géniovia a každý má
talent na niečo iné. Horšie je, keď si niekto zhoršuje
známky dobrovoľne svojou lenivosťou, ľajdáctvom
a správaním, ktoré má od dobrej výchovy na míle
ďaleko. Pre spokojných i pre nespokojných pripravili
členovia školského parlamentu na deň odovzdávania
vysvedčení malú „Rozlúčku s polrokom“. Po prevzatí
vysvedčení sme sa všetci stretli v telocvični, kde nás
už čakal príjemne naladený a rozospievaný náš milý
pán školník Ľubko Čertík, s technickou podporou Vilka
Pastierika a hosťom programu Valentínkou Pechovou.
Koho nebolo treba ponúkať do tanca, boli prváci. S
prvým tónom aparatúry nastúpili na tanečný parket.
Ostatní sa najprv tvárili, že sa dajú veľmi núkať, ale
napokon sa všetci pekne rozšantili a zatancovali si do
sýtosti. V prestávkach prišli na rad súťaže. Stoličkový
tanec na 1.- 4. ročníku vyhral Adam Michalovič a na
5.- 9. ročníku Marek Barčin. Nezabudnuteľný zážitok
nám pripravili súťažiaci disciplíny v rýchlostnom jedení
čokoládového pudingu. Tento súboj vyhrala dvojica Lucia Belaňová a Peter Ondrejka. Čas bol neúprosný a
keďže sa všetci dobre zabávali, ostatné súťaže sme
zrušili. Vyvrcholením rozlúčky bola tombola, na ktorú
všetci netrpezlivo čakali. Deti si odniesli domov pekné
ceny, zakúpené členmi školského parlamentu za peniaze z predaja žolíkov a tombolových lístkov. Z týchto
peňazí tiež kúpili odmeny pre súťažiacich. Školský
zvonček dal bodku i za touto akciou a domov sme
sa rozišli užívať si prázdninový deň, dobre naladení
aspoň po dvere našich domovov. Čo sa dialo za nimi
po zhliadnutí vysvedčení, to viete už len vy...

Den svätého Valentína Z rozprávky do rozprávky
Mgr. Juraj Gregor

Nie je ľahké poznať presné korene
tohto sviatku, pretože muž zodpovedný za tento deň žil veľmi
dávno. Najpravdepodobnejšie to bol
mních Valentín v starom Ríme za
vlády cisára Claudiusa II. v treťom
storočí nášho letopočtu. V tom čase
Rím trpel nájazdmi cudzích kmeňov
a cisár potreboval neverbovať vojakov. Pretože mal strach, že mladí
muži po sobáši budú spätí s rodinou, zakázal v Ríme sobáše. Vidiac,
akí sú mladí zaľúbenci zúfalí, tajne
ich sobášil, hoci vedel, že porušuje
cisárov zákaz. Keď sa cisár o tom
dozvedel, dal si predviesť mnícha,
aby mu vysvetlil svoje konanie.
Claudius bol spočiatku dojatý
Valentínovým
rozhodnutím
a
pokúsil sa ho presvedčiť, aby veril
v rímskych bohov. Valentín to však
odmietol a sám prejavil odvahu
obrátiť cisára na kresťanstvo. Cisára
to pobúrilo a dal Valentína uväzniť.
Podľa legendy vo väzení vyliečil zo
slepoty žalárnikovu dcéru a asi sa do

nej zaľúbil. Tesne pred popravou jej
poslal list s podpisom „ od tvoj-ho
Valentína“. Tak sa začala tradícia,
pretrvávajúca dodnes. Valentín bol
skoro na to popravený, pravde-podobne 14. februára 270. Vzhľadom
k nepresnostiam záznamov z toho
obdobia, nemusí to byť ani presný
deň, ani rok. Valentín bol uznaný za
svätého asi o dvesto rokov neskôr.
V stredoveku sa stalo populárnym
posielať Valentínske pozdravy a
tiež kvety. Jeden z nich napísal
francúzsky vojvoda Karol svojej žene v roku 1415 z väzenia v
Londýnskom Toweri. Tento list si
môžete pozrieť v zbierkach Britského múzea. Až okolo roku 1847
v USA začala masová produkcia
Valentínskych pozdravov. Predtým
to boli ručne maľované, čipkované,
alebo ornamentmi zdobené listy na
ručne vyrobenom papieri. Od konca
19. stor. sa skoro všetky valentínky
vyrábajú strojom. Dnes už nielen
pohľadnice, ale aj kvety a bonboniéra sú tradičným valentínskym
darče-kom.

Mgr. Emília Ďurejová

Posledný januárový štvrtok nebol pre
väčšinu dospelých ničím výnimočný.
Obyčajný pracovný deň. Inak tento deň
vnímala školopovinná mládež. Bol to
deň hodnotenia polročného úsilia, deň
odovzdávania polročného vysvedčenia.
Zvláštne
napätie
cítili
rodičia
predškolákov i predškoláci sami. Bol tu
deň zápisu do základnej školy. V čase
od 12.00 do 17.00 hodiny princ, rytier,
Shrek, Červená Čiapočka a ďalšie rozprávkové bytosti privítali pri hlavnom
vchode základnej školy usmiatych,
smutných, vystrašených i odvážnych
predškolákov a spoločne po vyznačenej
ceste vkročili do hlavnej „komnaty“
rozprávkového kráľovstva. Odvahu
vojsť nabral každý predškolák a na
jednotlivých stanovištiach označených
rôznymi rozprávkami zodpovedne
zdolával zadané úlohy. S Kubkom a
Maťkom poznával a triedil zvieratká, so
Snehulienkou staval hrad z geometrických tvarov, žabkám reportérkam pomohol zabaviť dvoranov... Všetci adepti na
budúceho prváka úlohy zvládli a preto
neodchádzali naprázdno. Na konci cesty rozprávkami boli „pasovaní“ za prváka a bol im z rúk princa Petra udelený
certifikát za odvahu pri zvládaní úloh.
Organizovaného zápisu sa zúčastnilo
31 predškolákov. Školskú zrelosť 6-

ročných detí zisťovali pani učiteľky
Alena Ďurišová, Emília Ďurejová,
Oľga Václavíková a Lýdia Richterová.
Poďakovanie však patrí aj deťom z detského parlamentu a žiakom 9. ročníka,
ktorí sa postarali o nezabudnuteľný
zážitok budúcich prvákov.
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Aj obecné je naše?
Michal Beniska

Nie je to provokatívna otázka? Možno! Ale
skúsme si na ňu odpovedať. Vieme, že naše sú
domy s príslušenstvom, záhrady, autá, chaty,
elektronika. Mohol by som náš súkromný majetok, ktorý nám slúži a je potrebný pre náš
každodenný život, rozšíriť o ďalšie desiatky
rôznych predmetov. Dennodenne nás obklopujú, vnímame ich, používame, skrátka,
slúžia nám. Väčšina z nás si ich chráni, šetrne s
každým predmetom zaobchádza. Veď to všetko,
čo je moje, som si vyrobil, postavil, či zakúpil
za ťažko zarobené peniaze. A beda tomu, kto by
mi to poškodil, či odcudzil! Ale čie sú predajne,
verejné budovy, školské zariadenia, športové
a detské ihriská, dopravné a informačné tabule, chodníky, parky, verejné osvetlenie a
ďalšie predmety a zariadenia, ktoré „naše“ nie
sú, ale ich využívame? Ozaj, nie sú naše? Ak
dopúšťame, aby sa pod ich beztrestné ničenie
a poškodzovanie podpisovalo vandalstvo niek-

torých nezodpovedných a my to tolerujeme, tak
odpoveď znie: NIE! Nie, tento majetok nie je
náš. Ak by bol náš spoločný, nestrpeli by sme,
aby sa beztrestne rozbíjali okná, dvere na budovách, ničili detské ihriská, znehodnocovala a
poškodzovala zeleň v parkoch, ničili dopravné
značky a informačné tabule, maľovaním zne-

nie v otázkach vlastníckych vzťahov a teda aj
k prístupu pri jeho ochrane. Funkcionári obce
vyvíjajú nemalé úsilie, aby sa podmienky života
v našej obci stále zlepšovali. Obec sa postupne
buduje, skrášľuje, vytvárajú sa nové materiálne
hodnoty, ktoré majú slúžiť len a len nám. Konajme a robme teda i my, občania tak, aby sme
všetky tieto hodnoty, tento náš spoločný majetok chránili a spoločne zveľaďovali.

hodnocovali budovy, poškodzovalo sa verejné
osvetlenie, znečisťovali chodníky odpadkami
a pod. Môžeme takto poškodený obecný a teda
„nie náš majetok“ plnohodnotne využívať?
Oprávnene si treba znova položiť otázku. Je aj
obecný majetok náš? Ak si chceme dať kladnú
odpoveď, teda „áno“, obecný majetok je aj
naším majetkom, musíme meniť aj naše mysle-

Predstavujeme
Vám...
...dnes

hlavnú kontrolórku obce
Ing. Amáliu Uhliarovú

1.
Čo ťa viedlo
k tomu, že si sa rozhodla prijať ponuku a robiť
v našej obci hlavnú
kontrolórku?
O tom, že obec bude voliť
hlavného kontrolóra som
sa dozvedela v r. 2000.
Keďže som sa vždy zaujímala o verejné dianie a
v tom čase som mala už
relatívne „odrastené“ deti,
brala som to ako ďalší rozmer v živote, prejavovať
sa ako občan a byť tak „občiansky“ aktívna. Po dôkladnom zvážení a niekoľkých rozhovoroch s vtedajšími poslancami obecného zastupiteľstva, pretože o komunálnej
politike som mala len povrchné znalosti, som sa rozhodla
kandidovať. No a obecné zastupiteľstvo ma potom zvolilo. Takže nešlo len o moje rozhodnutie prijať ponuku, ale
hlavne o rozhodnutie poslancov dať mi dôveru.
2.
Skús trochu priblížiť prácu hlavného
kontrolóra. Čo je náplňou práce hlavného kontrolóra
(HK)? Aké je funkčné obdobie hlavného kontrolóra?
Funkcia HK vyplýva zo zákona o obecnom zriadení,
obecné zastupiteľstvo ju musí zriadiť a zvoliť. Zákon sa
viackrát novelizoval a dnes je právny stav taký, že HK je
zamestnancom obce, je volený na 6 rokov, volí a odvoláva
ho obecné zastupiteľstvo. Výkon tejto funkcie je v samotnom zákone tiež deﬁnovaný. Aby som to zjednodušene
vysvetlila – HK má kontrolovať hospodárenie s majetkom
obce, použitie ﬁnančných prostriedkov, ktoré má obec k

dispozícii v rozpočte, ale má posudzovať aj rozpočet obce
už pri jeho zostavovaní a tiež po vyhodnotení skutočného
použitia. V praxi to vyzerá tak, že kontrolujem ﬁnančné
výdavky, hotovostné aj bezhotovostné úhrady, zmluvy
obce, vypracúvam odborné stanoviská k návrhu rozpočtu
a k záverečnému účtu, predovšetkým, či sú v súlade
so zákonom, pretože hospodáriť musí obec podľa zákonných pravidiel, nie svojvoľne. Ďalej kontrolujem plnenie
uznesení obecného zastupiteľstva, zúčastňujem sa rokovaní obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ale bez
hlasovacieho práva. HK má zo zákona hlas poradný.
3.
Kedy ja, ako „bežný“ občan, sa môžem
na teba obrátiť s požiadavkou na riešenie nejakého
problému?
Každý občan sa na správe vecí verejných podieľa prostredníctvom volených zástupcov – poslancov, v prípade
samosprávy poslancov OcZ. Teda aj riešenia problémov musí požadovať od poslancov. Prípadné podnety
na kontrolu, či podozrenia, tiež predkladá poslancom a
tí sú potom oprávnení na spoločnom rokovaní uložiť HK
vykonať kontrolu, preveriť podnety a podobne.
4.
Okrem vykonávanej kontroly na obecnom
úrade má taký kontrolór právo kontrolovať aj činnosť
napríklad v školstve, v súkromnom sektore (miestnych podnikateľov), obecný podnik služieb...... Aký
je postup pri vykonávaní kontroly? Je v právomoci
kontrolóra riešiť aj sankcie?
No tak úplne všetko zas nie je oprávnený HK kontrolovať.
Ide predovšetkým o kontrolu verejných ﬁnancií – teda
zákonné a hospodárne vynakladanie obecných prostriedkov. Takže kontrolovať môžem a mám základnú školu a
materské školy, kde je obec zriaďovateľom, a Obecný podnik služieb (OPS), pretože tam má obec majetkovú účasť
a OPS nakladá s majetkom obce. Pokiaľ ide o sťažnosti,
tak tie vybavuje obecný úrad. Ale postup pri vybavovaní
sťažností alebo petícií som oprávnená kontrolovať. V podstate mám kontrolou zisťovať, či sa dodržiavajú právne
predpisy, vrátane nariadení obce. Sankcie nie som ako
HK oprávnená udeľovať ani o nich rozhodovať.
5.
Myslím si, že každý v našej obci vie,
že pracuješ ako námestníčka riaditeľa na úseku
riadenia ľudských zdrojov v nemocnici v Bojniciach.
Je v niečom podobná práca kontrolóra s prácou

námestníčky?
Aj áno aj nie. Kontrolná činnosť je nevyhnutnou súčasťou
riadiacej práce. Bez toho, aby ste skontrolovali, či Vaše
rozhodnutia, úlohy a pod. poverení pracovníci plnia a ako
ich plnia, nie je asi dosť možné úspešne riadiť. Podobne
musím byť v obraze, pokiaľ ide o znalosť zákonov, predpisov aj vo funkcii HK, aj vo funkcii námestníčky. Pri kontrolnej činnosti však nejde o rozhodovanie, ani o strategické riadenie, ani o koncepčnú prácu, ani o dennodenný
„boj“ personalistu, čo sú „hlavné ozdoby“ námestníckej
funkcie.
6.
Určite si pracovne veľmi vyťažená. Keď
máš voľný čas, čomu sa najradšej venuješ? Ako
prežívaš dovolenku?
Práca v oboch funkciách ma skutočne plne vyťaží, nielen
časovo, ale aj duševne. Samozrejme voľný čas – ten mimopracovný, venujem rodine, každá zamestnaná matka
vie, čo to znamená - postarať sa o domácnosť, stíhať
domáce práce popri zamestnaní, v tomto sa nelíšim od
ostatných . Ak zostane voľná chvíľka, rada si prečítam
noviny, časopisy, dobrú knihu, ale aj dobrú poéziu, ktorá
sa podľa mňa dnes nespravodlivo dostáva na okraj pozornosti. Rada si oddýchnem na dobrom divadelnom predstavení alebo koncerte, rada sa poteším v našej záhrade.
A dovolenky? – nepodlieham trendom, radšej po svojom
- aktívne turisticky a mimo veľkého ruchu, ale hlavne s
blízkymi ľuďmi z mojej širokej rodiny …
7.
Je miesto na svete, ktoré máš veľmi
obľúbené, na ktoré sa rada vraciaš? A je miesto na
svete, kde si nebola, kam by si chcela niekedy ísť
pozrieť?
Tak v tomto som asi v takejto situácii – moje možnosti
nestačia pokryť moje želania. Ale vážne – cestujem rada,
nemám zostavený rebríček naj-naj a menovať mne milé
a pre mňa zaujímavé miesta, by bol dlhý zoznam prírodných krás a kultúrnych pamiatok Slovenska a Európy. A
koľko by ich ešte stálo za to vidieť po celom ostatnom
svete!
Ďakujem za rozhovor, v ďalšej práce ti všetci želáme veľa
pracovných aj osobných úspechov. A samozrejme, podporu tvojich najbližších.

Katarína Cipovová

Vtáčnik
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Poznaj a chráň
Michal Beniska

Pod týmto názvom už po štvrtýkrát organizovalo
občianske združenie EKO – OKO pre svojich členov a
priaznivcov vychádzku do prírody. I keď 7. február bol
skúpy na pekné počasie, šesť statočných to neodradilo

od naplánovaného podujatia. V prírode si oprášili vedomosti o názvosloviach časti chotárov Veľkej Lehoty a
Podhradia a pozreli, ako to vyzerá s čistotou prírody. Pohoda v malopočetnom kolektíve počas vychádzky bola
výborná a cieľová prémia v podobe chutnej huspeniny
v hostinci Pod hradom bola tou najlepšou odmenou.
Škoda len, že sa tejto náučnej vychádzky zúčastnilo tak
málo milovníkov o prírodu. Možno nabudúce nás bude
viac.
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Pripravujeme
pre vás
Z ponuky kultúrno-spoločenských podujatí na mesiac marec sme pre vás vybrali:
► Miestna oslava MDŽ – Komisia kultúry, školstva a
vzdelávania
►Múdrosť skrytá v knihách – výstava, - komisia
KŠaV
►Prijatie jubilantiek k MDŽ – ZPOZ
►Vítanie detí do života – ZPOZ
►Súťaž o najlepšieho čitateľa – Komisia detí a
mládeže, knižnica
►Strelecké preteky pre deti aj dospelých – Komisia
športu
►Posedenia k MDŽ – SZZP, DHZ I., DHZ II., Klub
dôchodcov,
►Výročná členská schôdza s oslavou MDŽ – Jednota
dôchodcov
►Výstava fotograﬁí dolnej časti obce s besedou
– Klub dôchodcov
►Prednáška s premietaním ﬁlmov o nových technológiách pestovania jadrovín na hornej Nitre - SZZ

Členovia klubu dôchodcov Výročná schôdza
hodnotili, aj sa zabávali s fašiangovým posedením
Žoﬁa Sáričková

Rada klubu dôchodcov dolná časť
Stalo sa už tradíciou, že v období fašiangov
pripravuje klub dôchodcov v dolnej časti
obce výročnú členskú schôdzu spojenú s
fašiangovým posedením. Na tohoročnom
podujatí, ktoré sa uskutočnilo 15.februára,
sme privítali hostí - Mgr.Gabrielu Klátikovú, zástupkyňu starostu obce, Annu
Ťapušíkovú, tajomníčku Jednoty dôchodcov a Antona Jakaba, podpredsedu Jednoty dôchodcov z hornej časti obce. Toto
pracovno-zábavné podujatie nám prišli
spríjemniť svojím milým vystúpením
deti z I. materskej školy, pod vedením
pani riaditeľky Kataríny Mitašovej a pani
učiteľky Žanety Mokošovej. Hodnotiacu
správu predniesol predseda klubu Ľudovít
Mujkoš, správu o hospodárení predložila
pokladníčka Emília Pastieriková. Keďže
s činnosťou klubu dôchodcov vás, milí
čitatelia, oboznamujeme priebežne počas
celého roka v časopise Vtáčnik, nebudeme vás zaťažovať výpočtom našich

aktivít. Prevažovali kultúrne podujatia,
turistické vychádzky, menej besedy, účasť
na rôznych prednáškach. Po ukončení
výročnej schôdze, nasledovalo fašiangové
posedenie, ktoré otvorili naši členovia
pripomienkou fašiangových zvykov:
fašiangovanie v krojoch, tanec s ražňami
a tradičnou piesňou „ Fašiangy, fašiangy,
Veľká noc ide“....s upraveným textom.
Fašiangovanie prerušil príchod delegácie
„Rómov.“ Prišli si vraj prehliadnuť
možnosti ubytovania v našej obci, ktoré
im ponúkol jeden náš dobrosrdečný
občan prostredníctvom médií. Nasledovala družná debata pri tradičnom
fašiangovom pohostení. Neskôr začal
spev i tanec za sprievodu našej dôchodcovskej kapely, na čele s harmonikárom
Jozefom Zaťkom. Fašiangovú zábavu
sme ukončili obradom pochovávania
basy. Bolo vám to plaču, náreku! Ale najviac sĺz tieklo od smiechu. Potom prišiel
kar, na ktorom sa ešte tancovalo. A takto,
nakoniec veselo, toto podujatie skončilo.

Okienko do prírody
Anna Benisková

Február je mesiacom, ktorým zima vrcholí a jeho posledné dni sú i predzvesťou, že jar sa nezvratne blíži. A
čo sa deje u nás doma? Gazdinky čoraz častejšie lovia
v poloprázdnych regáloch domácej špajze poháre so
zaváraninami, dávajú na stôl posledné zásoby ovocia,
ponúkajú častejšie mrkvu, cibuľu, či cesnak. Zima bola
dlhá, choroby oslabili náš organizmus, obranných látok
ubudlo. Preto je tak potrebné zvlášť v tomto období neustále doplňovať organizmus takou stravou, ktorá je bohatá nielen na bielkoviny, ale i vitamíny. Tie sú zdrojom
tvorby prirodzenej imunity organizmu voči chorobám.
Dnes vám predstavím dve ďalšie plodiny, ktoré sú nám
veľmi známe.

Zemiak

Rastlina pochádza z Južnej Ameriky. Dlhoročným krížením
vznikli stovky zemiakových odrôd, ktoré sa od seba líšia
rôznym obdobím dozrievania, veľkosťou, farbou, tvarom.
V priebehu štyroch storočí od dovozu prvých zemiakov z

Členovia Jednoty dôchodcov v hornej
časti obce sa 14. februára stretli v klube
dôchodcov na výročnej členskej schôdzi.
Svojou prítomnosťou a vystúpením
obohatili členskú schôdzu aj hostia a to
prednosta obecného úradu Jozef Mendel,
delegátka Okresnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska Gizela Fusová
a predseda klubu dôchodcov v dolnej
časti Ľudovít Mujkoš. Seniorov prišli
pozdraviť svojím programom aj deti II.
materskej školy.
Bolo práve Valentína a fašiangy na spadnutie. Dobrý dôvod, aby to nebolo len
obyčajné schôdzovanie.
Ale pekne po poriadku. V oficiálnej
časti vyhodnotili činnosť organizácie za
uplynulý rok. Aktivity, ktoré výbor pre
svojich členov organizoval, boli zaujímavé a nebolo ich málo. Každé stretnutie
spestrila kultúrnym programom seniorska skupina Dúbravanka. Svojimi vystúpeniami u prítomných vždy vyvolala
dobrú náladu a dodala optimizmus. Dob-

Chile do Európy šľachtitelia veľmi zemiaky zmenili. Dnes
sú popri obilninách najdôležitejšou poľnohospodárskou
plodinou. Za veľké
rozšírenie a obľubu
ďakujú
zemiakové
hľuzy obsahu škrobu,
ktorý je základom ich
značnej
výživnosti.
Zemiaky treba hojne
konzumovať, lebo obsahujú taktiež vitamín
C, skupinu vitamínov B
a karotén, predstupeň
vitamínu A. Farmaceutický priemysel ich využíva na
získavanie škrobu do zásypov a púdrov a čerstvá lisovaná
šťava je vhodná ako liečivo pri žalúdočných ťažkostiach
spojených so silným prekyslením žalúdka.

Zeler voňavý

Kultúrne plemená sa pestujú v záhradkách a na poliach
ako zelenina. V staroveku slúžil zeler na všelijaké účely,
len nie ako lahôdková zelenina. Bol dokonca aj obradnou rastlinou. Do Európy sa dostal v prvopočiatkoch
stredoveku, ale ako zelenina sa začal bežne pestovať až

re reprezentovali obec aj na prehliadke
voľnočasových aktivít seniorov JESEŇ
JE DAR v Zemianskych Kostoľanoch.
Dobrá je tiež spolupráca klubu s II.
materskou školou. Vzájomné návštevy,
stretnutia a kultúrne programy obohacovali škôlkárov i seniorov.
S poďakovaním za vynaložené úsilie dala
členská schôdza dôveru doterajšiemu
výboru na čele so Silvestrom Šnircom,
s doplnením o novú členku Emíliu
Korenčákovú.
Nuž a po oficiálnej časti účastníci
preladili na zábavnejšiu nôtu. Na stoloch
sa objavili šišky, ktoré nasmažili šikovné
členky výboru, slaninka i klobáska. A
už prichádzala Dúbravanka v krojoch
s tradičným fašiangovým vystúpením,
aktualizovaným na dnešnú krízovú
dobu. Veselosť vládla v klube ešte aj vo
večerných hodinách.
Nuž, veľa úspechov a zdaru do ďalšej
práce aj v roku 2009.

koncom 18. storočia. Dnes európske kuchyne spotrebujú
veľké množstvá zelerových hľúz pri príprave rôznych jedál.
V ľudovom liečiteľstve sa používal už v staroveku. Liečili
ním choroby pečene, sleziny, čistili ním rany, používali ho
pri liečení žltačky. Predmetom zberu sú hľuzy (október
– november) ale i listy (jún – júl). Zeler patrí kaloricky a biologicky medzi najhodnotnejšiu zeleninu. Obsahuje asi 1
% čistých bielkovín, 10 % cukornatých látok,
1,5 % celulózy.
Charakteristický
pach má zo
špeciﬁckej silice. Čerstvá zelenina má veľa
vitamínov, najmä C, ďalej B 1,
B 2 a provitamín
A. Doporučuje
sa konzumovať
najmä v zimných a jarných
mesiacoch.
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Niečo z niečoho

Genovéva Šimková
Foto Mgr. Juraj Gregor
V cykle

vujú“

„ Naši rodáci sa predsta-

komisia kultúry, školstva a vzdelávania
pripravila výstavu prác mladej talentovanej fotografky a výtvarníčky Moniky Tonhauzerovej.
Vernisáže sa v nedeľu 8. februára zúčastnilo
asi päťdesiat návštevníkov, ktorí mali možnosť
obdivovať jej predstavy a skĺbenie fotografie

Vtáčnik
s kresbou a maľbou do
príjemne pôsobiaceho celku.
Mladá autorka prejavila cit
pre svetlo, nápad a jednoduché témy stvárnila s profesionálnou dokonalosťou. Niet
sa čo čudovať. Veď fotografiu
študovala. Absolventka Strednej umeleckej školy v Trenčíne
sa v rokoch 2004 – 2008 venovala predovšetkým úžitkovej
fotografii. V súčasnej dobe
je študentkou Pedagogickej
fakulty Trnavskej univerzity,
študujúcou slovenský jazyk a
literatúru a výtvarnú výchovu. Doposiaľ komisia dávala
v projekte priestor amatérskym výtvarníkom, alebo amatérskym fotografom. Monika
Tonhauzerová, ako prvá zlúčila výtvarné umenie s
amatérskou fotografiou, čoho dôkazom je názov
„Niečo z niečoho“. Vystavené fotografie sú prierezom jej tvorby zo strednej školy.
Komisia pri tejto príležitosti dala možnosť
predstaviť sa aj predskokanovi Petrovi Kmeťovi,
žiakovi základnej školy, ktorý možno v budúcnosti zaujme miesto medzi známymi fotografmi.
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Nezabudnite
Zber separovaného odpadu
Sklo 9.3.2009
Pet fľaše 10.3.2009

Ľuboš Čertík mladší a jeho záľuba – AUTOTUNING.

V rámci rubriky „Úspešní a zaujímaví
ľudia z našej obce“ vám dnes predstavím mladého chalana, ktorý má
trochu nezvyčajného koníčka.

Tuning – pri automobiloch znamená
úpravy buď zvyšujúce výkon a jazdné
vlastnosti auta, najčastejšie motora (performance tuning) alebo
optické úpravy (visual tuning),
a to najmä zo sériového, továrenského stavu do individuálnej
formy. Čo to znamená v ponímaní tohto 19-ročného študenta
SOU chemického, som pochopila,
keď som bola u nich na návšteve.
V jeho izbe ma privítali samé
autíčka, rôzne modely, rozrobené
autíčka, na stenách plagáty áut
a počítač. Na prvý pohľad nič
nezvyčajné, v chlapčenskej izbe
je to úplne normálne. Až keď
mi začal rozprávať, čo vlastne v
súvislosti s tuningom a autami
robí, uvedomila som si rozdiel
medzi bežnými autíčkami v detských izbách a tými jeho.
Ľuboš sa venuje virtuálnemu tuningu, to znamená, že má graﬁcký
počítačový program, pomocou
ktorého navrhuje rôzne úpravy
áut. Okrem toho si aj sám podľa svojich
predstáv ručne upravuje klasické modely
autíčok. Tomuto koníčku sa venuje asi 6

rokov. V počítači má asi 150 upravených
modelov rôznych značiek. Svoje návrhy
posiela do časopisov na Slovensku aj v
Čechách. A môžem povedať, že sa mu
celkom darí. Už 5-krát získal 2. miesto a
teraz v januári, v najnovšom čísle časopisu
za virtuálnu úpravu VW SCIROCCO získal

1. miesto a za odmenu model Mercedes
Benz GTR.
Ako povedal, graﬁcký návrh na jedno
auto trvá minimálne 12
hodín. Keď si ručne upravuje plastové autíčka,
potrebuje k tomu okrem
trpezlivosti, nápaditosti,
aj rôzny materiál – git,
spray, základnú farbu, lepidlo.... Napríklad, keď
upravoval Ferari 360 Modena, zaujímavosťou bolo,
že to bol jazdiaci model
s diaľkovým ovládaním.
Funkčnosť pri úpravách
dizajnu zanechal. Je veľmi
zaujímavé počúvať, čo
všetko a akým spôsobom
upravoval.
Karosériu,
predný a zadný spojler,
strechu, predné i zadné

sklo, interiér, dokonca tam zabudoval reproduktory a za pomoci MP3 prehrávača
je možné počúvať v tomto modeli hudbu.
Celkový výsledok je perfektný. Ak by ste
si chceli Ľubošove výtvory pozrieť, nájdete ho na stránke www.vttuning.ic.cz a
v galérii si otvoríte „iceman“ - to je on,
Ľuboš Čertík.
Jeho práca je
precízna, modely sú detailne
spracované.
A jeho plány do budúcnosti?
Chce zmaturovať, zamestnať
sa v odbore, ktorý študuje
– mechanik – elektronik. A
koníček? Samozrejme, chce sa
autotuningu venovať aj naďalej,
svoje nápady by chcel prenášať
na reálne autá. Bohužiaľ, zatiaľ
mu chýbajú priestory, kde by
mohol úpravy áut robiť. To, čo
robí v súčasnosti, robí vlastne
„na kolene“.
My mu všetci želáme, nech
mu jeho koníček prináša stále
väčšie úspechy, nech má stále
lepšie a lepšie nápady. Možno
raz, keď si budeme chcieť dať
upraviť svoje autá, bude práve
Ľuboš Čertík tým, kto nám bude
úpravy navrhovať, prípadne aj
realizovať.
Veľa tvorivých síl, Ľuboš.
Katarína Cipovová

