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ŠPORT
Kráľovský gambit
Miroslav Vida

Šachový oddiel vstúpil do svojej 41. sezóny
s cieľom zachovať krajskú súťaž III. liga - B/2
i pre budúci ročník. V tejto sezóne sme odohrali zápasy s mužstvami Dubnica n/Váhom
s víťazstvom 5,5 : 2,5. Po nešťastnej prehre 4,5
: 3,5 s Novým Mestom n/Váhom už nasledovali
len vysoké prehry s mužstvami Myjava 8 : 0,
Považská Bystrica C 7,5 : 1,5, Bojnice 6 : 2,
Považské Podhradie 4,5 : 3,5. S jednou výhrou
a tromi bodmi sme v priebežnom poradí na
predposlednej priečke. V rozohratej súťaži nás
v najbližších kolách čakajú ešte súperi z Prievidze, Handlovej, Považskej Bystrice „B“ a Kanianky. S našou úzkou základňou nemôžeme
konkurovať mužstvám, ktoré majú na súpiske
niekoľko desiatok kvalitných hráčov. Bohužiaľ,
v posledných rokoch sa nám nepodarilo
pritiahnuť zo žiakov a mladých ľudí nikoho,
kto by posilnil a skvalitnil naše rady a vytvoril
tak väčšiu konkurenciu. Určite ste sa mnohí
v súkromí už stretli s touto „kráľovskou hrou“
a preto sa obraciame s výzvou na všetkých
záujemcov, aby odhodili zábrany a prišli
medzi nás. Zároveň ponúkame pomocnú ruku
pri osobnom šachovom raste. Veríme, že aj
s vašou pomocou sa nám podarí vytýčený cieľ
dosiahnuť, poprípade i posunúť Lehotu pod
Vtáčnikom v krajskom meradle vyššie.

Jasný cieľ – POSTUP
Miloš Obert
Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom začali v
prvých januárových dňoch zimnú prípravu na jarnú časť
svojich súťaží. Pred prvým tréningom sa na futbalovom
štadióne stretli funkcionári, hráči „A“ mužstva a dorastu.
V krátkos-ti predseda klubu všetkým zaželal veľa šťastia
v osobnom, ale i v športovom živote a vyslovil prianie,
ktoré zrejme celá futbalová verejnosť privíta a to je postup
oboch mužstiev do V. ligy.
Po jesennej časti majú súťaž lepšie rozohranú naši dorastenci. V tabuľke sú prví, s jednou prehrou a 42 bodmi.
Pred druhým v poradí - Veľkými Uhercami, majú 9-bodový náskok.
Trénerovi Ľudovítovi Roháčovi sa do prípravy hlásilo
16 hráčov. Tréningový proces je rozdelený na štyri dni v
týždni. Chlapci absolvovali sústredenie od 21.1. do 25.1. v
Kľačne. Počas zimnej prípravy odohrajú prípravné zápasy
s rovesníkmi z Nitrianskeho Pravna, Dolných Vesteníc,
Novák a Topoľčian.
V inej situácií sú naši muži. Tiež majú len jednu prehru, ale
po jesennej časti sú na druhom mieste so stratou 5 bodov
na vedúce mužstvo Prievidza „B“. Tréner Ján Krajčí, ako

Neboli ste počas sviatkov
na Vtáčniku? Vaša škoda,
bolo fantasticky!!!
Katarína Cipovová

Toto vám odkazujú mladí nadšenci, ktorí vymenili televízory a počítače za zimnú túru a
podstúpili predsilvestrovský zimný výstup
na Vtáčnik. Počasie bolo fantastické, cesta z
dediny cez „Úvoz“, „Vŕvravu“ až na Vtáčnik
pekne zasnežená, niekde náročnejšia, niekde
pohodová. Za odmenu ich na Vtáčniku čakal
nádherný výhľad na široké okolie. Svietilo
slnko, mrzlo, nikde ani mráčika... skrátka, jedna
radosť. Kto ste tam neboli, môžete banovať. A
verte, že neboli sami. V ten deň sa ich tam stretlo
niekoľko a to nielen z našej obce. Ozaj a viete, že
na Vtáčniku už nie je ten drevený kríž? Nahradil
ho nový, kovový. Môžete si ho pozrieť.

Počas vianočných sviatkov sme
aj športovali
Komisia športu pri OcZ
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V skratke:
Vianočný turnaj v minifutbale

Zbohom koruna, vitaj EURO

Privítali sme nový rok

Starý rok dodýchal,
nový rok sa zrodil,
derie sa dopredu
zo všetkých síl.

Vyše 2 000 občanov
prišlo privítať krátko
pred jednou hodinou na Námestie
SNP nový rok 2009,
pripomenúť si výročie
vzniku Slovenskej
republiky a príchod
Eura. Rozlúčili sme
sa súčasne s rokom
uplynulým
a so
slovenskou
korunou. Aj keď mráz
zachádzal za nechty, trpezlivo si vypočuli príhovor
starostu a štátnu hymnu. Vzápätí s hlavami obrátenými dohora sledovali úžasnú hru svetiel a farieb
novoročného ohňostroja. Keď všetko utíchlo, mnohí
sa pobrali do kultúrno-spoločenského strediska na
pohárik horúceho čaju a malé občerstvenie. Nebola núdza o priateľské stisky rúk, bozky a objatia.
Atmosféru do skorých ranných hodín spríjemňovali
hudobná skupina Senior sedma, Dychový orchester
mladých a spevák Ján Hruška. A niektorí si pri dobrej
muzike aj zatancovali.
Mgr. Juraj Gregor

Do análov vpíše
sa jeho zrod,
nie je obyčajný
pre náš národ.

Zúčastnilo sa ho sedem mužstiev, hralo sa na umelej tráve, na viacúčelovom ihrisku v areáli základnej školy. V zápase o 3. miesto sa stretli Bakytovci
a Haľamovci. Po výsledku 3:1 tretiu priečku obsadili Bakytovci. Vo finále sa stretli Mujkošovci a
Habrmanovci. Skóre 8:3 prinieslo Habrmanovcom
druhé miesto (také isté umiestnenie ako vlani),
Mujkošovci turnaj vyhrali.

Eurozóna nám
náruč otvorila
do silného klubu
Slovensko prijala.

17.1.09
24.1.09
31.1.09
07.2.09
14.2.09
21.2.09
28.2.09
07.3.09
15.3.09
22.3.09

OFK
OFK
OFK
Partizánske
Šimonovany
OFK
OFK
Handlová
OFK
OFK

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kanianka
Osľany
N. Pravno
OFK
OFK
Kamenec
V. Uherce
OFK
Ráztočno
Sebedražie

Štart súťaže Majstrovstiev oblasti mužov a dorastu
začína 29.3.2009.

Tento ročník bol na
účasť družstiev slabý,
hrali len tri družstvá
(vlani ich bolo až 10).
„Hádzanári
mladší“
obhájili
prvenstvo,
na druhom mieste sa
u m i e s t n i l i
„Prisťahovalci“ a tretí
skončil „Obecný tenisový klub“.

Mladučká koruna,
nuž, zbohom buď,
rozlúčil sa s tebou
slovenský ľud.
V mešteku euro
štrkoce si,
sľubuje Slovensku
lepšie časy.

Stolný tenis
Boli dve kategórie, žiaci a
muži. V žiackej kategórii
si najlepšie počínal Peter
Dubec, na druhom mieste skončil Vladimír Dubec
Mokrý. V mužskej kategórii
este umiestnil Jozef Barčin
obsadil Michal Pech a tretie
Viliam Gašparovič.
Víťazom blahoželáme.

Číslo 1

V súlade s § 6 odst. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. (Tlačový zákon), je vlastníkom obecných novín Vtáčnik obec Lehota pod Vtáčnikom.

Silvestrovský turnaj
v basketbale

i výbor OFK sú prekvapení z prístupu niektorých hráčov.
V súpiske „A“ mužstva je 24 hráčov a na tréning chodí
zhruba polovica. Tento prístup je nepochopiteľný. Všetci
hráči sú si vedomí, že kvalitná zimná príprava je základom
úspechu. Cieľ je jasný - postup. No s takýmto prístupom
to asi nepôjde. Tréningový proces je rozvrhnutý na štyri
dni a v sobotu zápas. Je to náročná príprava, ale bez nej
nemôžeme očakávať, že naši hráči podajú výkony hodné
postupu. O posilách zatiaľ nebudeme hovoriť. Určite vo
februárovom čísle predstavíme širší káder na jarnú časť.
Termíny a súperi OFK Baník v zimnej príprave:

mesačník obce Lehota pod Vtáčnikom

Žoﬁa Sáričková

a tretí bol Dušan
sa na prvom mist., druhú priečku
miesto si odniesol

Ešte niekoľko „NAJ“ z turnajov:
najstarším hráčom minifutbalového aj basketbalového turnaja bol už tradične 62-ročný Ing. Peter
Zaťko, najstarším hráčom v stolnom tenise bol tak
ako vlani, 69-ročný Albín Ďureje, najlepšou ženskou
účastníčkou v stolnom tenise (ako je-diná, preto hrala
v mužskej kategórii) bola Ing. Katarína Cipovová,
najmladšou účastníčkou stolnotenisového turnaja
bola Rachel Adámiková, najdôležitejšie motto turnajov : nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Helena Kurnasová
matrikárka

Dieťa vzácne, ži spokojne v tejto zemi.
Múdrosť nech ti kroky vedie,
nech ti slnce jasne žiari.
Nech sprevádza ťa láska dobrých ľudí.

Vítame medzi nami :
Manželom Miriam a Petrovi Pastierikovcom sa narodil syn Tomáš
Manželom Darine a Antonovi Vidovcom
sa narodil syn Tadeáš
Rodičom úprimne blahoželáme !

Naši jubilanti :
Veľa pevného zdravia a veľa šťastných
rokov vinšujeme všetkým jubilantom.
95 rokov oslávila: Rozália Púpavová
91 rokov oslávil : Štefan Šesták
85 rokov oslávili: Pavlina Šestáková, Ján Majdan
80 rokov oslávil : Jozef Hurtiš
75 rokov oslávili : Imrich Solga, Peter Gašparovič,
Raisa Oršulová
70 rokov oslávil : Martin Majsniar
65 rokov oslávili :Emília Harmanovská, Jozef
Michalovič, Kamil Šnirc, Anna Tonhajzerová, Anton Chalmovský
60 rokov oslávili :JUDr.Oľga Balážová, Jozef Jackuliak, Viera Valientová, Mária Jakubisová
Jubilantom úprimne blahoželáme !

Rozlúčili sme sa :
Libuše Fábryová /65.r./,
Štefánia Barčinová /85.r./
Všetko je prvý raz, len smrť aj posledný.

Včerajšok je história. Dnešok je dar. Zajtrajšok je
tajomstvo.
Aj rok 2008 je už históriou, a tak vám predkladám matričnú štatistiku a štatistiku o sťahovaní
obyvateľstva.
V roku 2008 sa narodilo 43 detí – 20 chlapcov a 23
dievčat, rozlúčili sme sa s 30 občanmi – zomrelo 23
mužov a 7 žien.
Na trvalý pobyt sa do našej obce prihlásilo 71
občanov a odhlásilo sa 45 občanov.
31 snúbeneckých párov uzavrelo manželstvo
Naša obec má k 1.1.2009 – 3 867 obyvateľov, z
toho 1934 mužov a 1933 žien.
Vážení spoluobčania, želám vám, aby ste v roku
2009 prežívali len tie príjemné a veselé matričné
udalosti a v prípade tých smutných vám želám, aby
ste mali dosť síl vyrovnať sa s nimi.
Spracované : 21.januára 2009
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Máme schválený rozpočet na rok 2009
Anna Pastieriková
ekonómka obce
V rozpočte obce pre rok 2009 sú očakávané
príjmy vo výške 1 453 747 €. Od tejto sumy treba
odpočítať dotáciu pre základnú školu vo výške 291
011 €, takže rozpočet príjmov obce bez základnej
školy je vo výške 1 162 736 €.
K niektorým položkám :

Príjmy celkom bez ZŠ 1 162 736 €
Daňové príjmy
Najväčším príjmom je výnos dane z príjmov,
tzv. podielové dane, ktoré sú poukazované našej
územnej samospráve vo výške 906 194 €. Daň
z nehnuteľností činí 63 068 €, daň za psa 2 290
€, daň za vývoz komunálneho odpadu 44 812 €.
Nedaňové príjmy
To sú príjmy z prenájmu nebytových
priestorov, od podnikateľov, fyzických osôb aj
právnických osôb. Pre tento rok sa očakávajú
vo výške 18 257 €.
Poplatky za poskytovanie opatrovateľskej
služby predpokladáme vo výške 8 630 €, ostatné poplatky (za kopírovacie služby, za faxové
služby, zo vstupného...) a ostatné nedaňové príjmy
vo výške 93 118 €.
Ostatné príjmy
V príjmovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj dotácie
pre ZŠ, dotácie pre matričnú činnosť a dotácie pre
deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých
príjem je najviac vo výške životného minima a to
spolu vo výške 291 011 €.

DANE A MY...

Lenka Barčinová
referentka daní a poplatkov OcÚ

Obecné zastupiteľstvo, v súlade so zákonom
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č. 659/2007 Z z.
o zavedení meny euro v SR, schválilo v roku
2008 Nariadenie č. 1/2008 o miestnych daniach,
kde upravili miestne dane počnúc od 1. 1. 2009
bez ďalšieho časového obmedzenia. Miestne
dane ako daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za
nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty,
za užívanie verejného priestranstva a daň za ubytovanie sa k 1. januáru 2009 prepočítali na menu
euro. Pripomíname, že ani v tomto roku nedošlo
k zvýšeniu daní.
Fyzické aj právnické osoby sú v kalendárnom
roku povinné do 30 dní oznámiť vznik, zánik
alebo zmenu a do 31. januára v prípade vzniku
alebo zmeny podať daňové priznanie na daň
z nehnuteľností na rok 2009. Všetky tlačivá sú
zverejnené aj na webovej stránke obce www.
lehotapodvtacnikom.sk. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Sadzby daní pre jednotlivé
miestne dane si môžete pozrieť na webovej
stránke obce alebo priamo na obecnom úrade.
V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete
obrátiť na Lenku Barčinovú, referentku daní
a poplatkov.
Daň za psa, daň za predajné automaty a daň

Výdavky
V rozpočte sú plánované výdavky vo výške 1 063
101 €. Jednotlivé položky sú rozdelené podľa
zákona o rozpočtovom hospodárení a zákona o
účtovníctve. Podľa jednotlivých kapitol sú rozdelené na :
Bežné výdavky – tie sú plánované vo výške 858
461 €. Zahŕňajú napr. príspevky spoločenským organizáciám v sume 53 708 €, vývoz komunálneho
odpadu 36 513 €, miestne hospodárstvo 20 746 €,
kultúra 34 123 €, výdavky na vydávanie obecných
novín, inzerciu, rozhlas a televíziu vo výške 10
224 €, sociálne výpomoci starším občanom a rodinám s deťmi 5 842 € a iné položky.
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Sánkovačka

Teta Zima

Snehuliak

Padá sniežik padá,
ej, ale som rada.
Už je biely sad,
ej, ale som rád!

Jedna vločka, druhá vločka,
teta Zima žmúri očká.
Sánky si hneď osedláme,
a letíme k starej mame.

Snehuliačik, snehuliak
aký si mi neborák.
Nemáš ani kabáta
skry sa aspoň za vráta.

Bude dobrá sánkovačka,
bude dobrá lyžovačka.
Do okienka sniežik hľadí,
ej, ale sme všetci radi.

Na dvore nás sniežik láka,
postavíme snehuliaka.
Starká ešte mrkvu dá,
a snehuliak nožtek má.

Nefúkaj mi do ucha,
netreba mi kožucha.
Mne najlepšie v zime je,
keď severák zafúka.

Roman Chudý 6.B

Kapitálové výdavky sú plánované vo výške 42 654
€. Tam patrí napríklad rekonštrukcia Záhradnej
ulice vo výške 33 194 €, nákup pozemkov pod
investičné stavby 8 298 €, nákup hudobnej techniky 498 € a iné.
Finančné
operácie
vo výške 161 986 €.
Rekapitulácia
Príjmy rozpočtu celkom
Poslaná dotácia pre ZŠ
Výdavky rozpočtu celkom

sú

Poďme domov, už sa zmráka,
lyžovačka zajtra čaká.
Lyžovať sa budem rád,
so sniežikom tiež sa hrať.
Kevin Gažúr 6.B

naplánované

Alex Turčan 1.ročník

DETSKÁ
TVORBA

1 453 747 €
- 291 011 €
1 162 736 €

Z každého rožka troška

1 063 101 €

Text : Michal Beniska

Rozpočet obce na rok 2009 bez rozpočtu základnej školy bol schválený obecným zastupiteľstvom
v decembri 2008, ako prebytkový o sumu 99 635
€. Táto suma bude použitá na realizáciu ďalších
investičných ako aj neinvestičných výdavkov obce.
za nevýherné hracie prístroje je splatná do 31.
januára 2009. Daňovník je povinný oznámiť
vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že tak urobil, obec mu vyrubí daň platobným výmerom, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Daňovník ho obdrží prostredníctvom pošty. Jednotlivé sadzby sú uvedené v miestnom nariadení
č. 1/2008 o miestnych daniach.
Osoby, ktoré poskytujú ubytovanie s prenocovaním, sú povinné podať štvrťročné hlásenie
o počte prenocovaní najneskôr do 10 dní po
skončení štvrťroka na predpísanom tlačive. Ide
o ubytovacie zariadenia, ktorých kategorizáciu
určuje vyhláška MH SR č. 419/2001 a to hotel, botel, penzión, turistická ubytovňa, chatová
osada, kemping a ubytovanie v súkromí. Sadzba
dane je určená v nariadení obce č. 1/2008 o
miestnych daniach. Obec vyrubí daň za ubytovanie platobným výmerom. Daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
Obecné zastupiteľstvo vydalo s účinnosťou od 1.
januára 2009 Nariadenie o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Oproti minulému roku nenastali žiadne
zmeny, len v nadväznosti na zákon č. 659/2007
Z. z. o zavedení meny euro v SR boli jednotlivé
sadzby prepočítané na menu euro. Poplatok sa
v obci platí v mesačných splátkach vo výške
1/12-tiny vyrubeného ročného poplatku v priebehu bežného mesiaca prostredníctvom SIPO.
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Kresba : Milan Kurnas

Večne živá múdrosť

Dominika Baková 6.B

Zima
Zo zimy sa radujeme,
celý deň sa guľujeme.
Medvede už ležia v spánku,
navštívime našu Hanku.
Hanka pekné dievča je,
zo snehu sa raduje.
Silvia Ďurinová 6.B

Najnebezpečnejšou je správna odpoveď na zle
položenú otázku.
(Drucker)

Zasmejme sa 2 x

Pracuj ustavične. A v noci, keď zaspávaš a príde ti
na rozum, že si nevykonal, čo bolo treba, okamžite
vstaň a vykonaj to.
(Dostojevskij)

Keď si vypijem dva štamperlíčky, ťažko sa mi
pracuje. Keď tri, ešte ťažšie. Keď štyri, tak už
vôbec nedokážem pracovať, iba šoférovať.

Výroky slávnych

**********

Hovoriť a pritom nemyslieť, je to isté, ako strieľať
a nemieriť.
(Cervantes)

Ráchel Adámiková 5.A

Povzdychy sliepky nad kuriatkami. – Keby len váš
otec vedel, akí nezbedníci z vás budú, iste by sa na
grile obrátil.

Milan Gašparovič 5A

Poučná bájka
z Ezopovej kuchyne
Lev a líška
Ročné obdobie bolo zlé,
poľovačka chudobná a lev
už nepatril k najsilnejším.
Tu utiahol sa do svojho brloha a rozoslal
poslov po krajine, že je chorý a prosí poddaných, aby ho navštívili. Zvieratká sa náhlili k svojmu kráľovi, a tak ako po jednom
prichádzali, lev ich požieral. Lev pozval aj
líšku. Tá ostala stáť pred brlohom : „ Ako sa
ti vodí kráľ?“ Lev šepotal : „Vitaj moja milá,
veď poď bližšie!“ I riekla líška: „ Nehnevaj
sa, kráľ, že ostanem vonku. Veľa stôp vedie
do tvojho brloha, no von ani jedna.“

Dnes vám prinášame tretí príbeh zo série „Napíš príbeh zo svojho života“.
Zblúdilec

Lenka Zaťková
Každý deň zažívame v našich životoch rôzne
situácie. Niekedy sa človek bojí, niekedy sa
smeje, niekedy len hodí rukou a pomyslí si svoje.
Mne sa tiež prihodila situácia, v ktorej som nebola až takým hrdinom. Aj keď teraz sa už na tom
smejem.
Tu je môj príbeh. Príbeh sa odohral jedného letného večera. Na našu dedinu padla hlboká a temná
noc. A čierna ako najčernejšie uhlie a svedomie
podvodníka. Bolo treba uložiť telesné schránky
k spánku a odpočinku. Niet slastnejšieho pocitu,
ako keď človek po celom dni uloží svoje telo do
krásnej, mäkkej a voňavej postele. Tak som urobila aj ja. Spalo sa mi fajn a noc ubiehala svojím tempom. No zrazu..... Prišiel narušiteľ mojej
sladkej noci. Začalo ma zo spánku prebúdzať

hlasné narážanie čohosi do niečoho. Rozospatá
a nahnevaná, vstala som z postele, že sa pozriem,
čo to je. Rukou som plazivým spôsobom po stene
nahmatala vypínač a zažala svetlo. Uvidela som
len krídla a pohyb smerom, ktorý vždy skončil
v mojich žalúziách. Rýchlo som zhasla a vybehla
von z izby. Srdce mi búšilo ako splašené a za zatvorenými dverami som rozmýšľala, čo to vlastne
bolo. Na nič som neprišla. Nemala som odvahu
na to, aby som sa tam vrátila. Vybrala som sa teda
hľadať pomoc u môjho brata. Poprosila som ho,
aby sa išiel na to pozrieť a vyriešiť to. Sklonila
som sa nad jeho posteľ a zobudila ho so slovami: „ Milino, mám niečo v izbe a bojím sa toho.
Pomôžeš mi, prosím ťa?“ Povedal mi, aby som
ostala v jeho izbe, že sa na to pozrie. Stuhla som
len, keď prišiel a oznámil mi: „ Šak ty máš v izbe
netopiera.“ Netopier? Ako a kedy sa tam dostal?
Moje prvé myšlienky tvorili jeden chaos, vír
otázok bol nekonečný. Potom ešte dodal: „ Sám
ho nechytím, musíme byť dvaja.“ Keďže mne

strach nedovoľoval ani sa pohnúť, vedel, že musí
zobudiť maminu. Požiadal ju o pomoc. Ticho
vyšla z izby a všetko jej vysvetlil. Skontrolovala,
či som v poriadku a potom sa dohodli na pláne,
ako ho chytia. Nebolo to ľahké, lebo vyskakoval,
lietal po izbe, ale hlavne bol vystrašený. Nakoniec ho museli vyťahovať spod mojej školskej
tašky, kde sa učupil. Mamina ho vzala do uteráka
– pišťal, driapal pazúrmi po koberci, ale ho dostali von. Nakoniec sa zobudil ešte aj ocino, lebo
sa všade vysvecovalo. Zľakol sa, že čo sa stalo,
ale napokon sme mu všetko vysvetlili. Ešte sme
skontrolovali moju izbu, či tam neostali nejaké
netopiere, chvalabohu nič tam nebolo. Ľahla som
si naspäť do postele. Ešte som hodinu pozerala
televíziu a potom som sa vrátila k spánku. Aj keď
sa teraz na tomto zážitku zasmejem, v tú noc som
sa poriadne bála. A hrdinom bol vlastne môj brat.
Ďakujem mu za to, že je môj ochranca a že mi
vždy pomôže. Mám ťa rada braček!
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...Úspešní a zaujímaví ľudia z našej obce...
Rubriku pripravuje Katarína Cipovová
Nová rubrika, v ktorej vám
budeme predstavovať ľudí
so zaujímavými koníčkami,
ľudí, ktorí sú v niečom
úspešní, výnimoční...
Pokiaľ niekoho takého vo
vašom okolí máte, dajte
nám o ňom vedieť. Radi
sa s vami o úspechy našich
spoluobčanov či rodákov
podelíme.

Andrej Bobok si „vytrúbil“ prvé miesto
Krajskej súťaže v hre na plechové dychové nástroje sa
zúčastnil aj člen nášho Dychového orchestra mladých,
14-ročný Andrej Bobok.
Súťaž sa konala v novem-

bri minulého roka v Základnej umeleckej škole v
Trenčíne.
Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriach, Andrej
bol zaradený do najsilnejšie
obsadenej, kde bolo deväť
súťažiacich. V hre na trúbke sa prezentoval dvomi
skladbami Jammijaz –
skladba jazzového zamerania a skladbou Proclamation z oblasti vážnej hudby.
Tvrdá drina pod vedením
pedagóga Mariana Chlpeka
sa oplatila, a tak si Andrej
doslova „vytrúbil“ vo svojej kategórii prvé miesto.
K tomuto úspechu nášmu
mladému „dychovákovi“
samozrejme všetci gratulujeme.

Kalendár
kultúrno-spoločenských
a športových podujatí
Vo februári pripravujeme :
• Fašiangovú zábavu (komisia kultúry,
školstva a vzdelávania pri OcZ)
• Fašiangový karneval (komisia detí a
mládeže pri OcZ, MŠ II)
• Prednášku o zdraví (Únia žien)
• Súťaž o najlepší recept vegetariánskej
kuchyne (klub dôchodcov dolná časť)
• Posedenie s ukážkou fašiangových
zvykov (klub dôchodcov dolná časť)
• Maškarný ples - možno na lyžiach
(komisia športu pri OcZ)
• Súťaž v senoboboch - v prípade dobrých snehových podmienok (komisia
športu pri OcZ)

Ocenenie hasičov DHZ I
Dobrovoľný hasičský zbor I v Lehote pod
Vtáčnikom v posledný januárový deň o 17,00 hodine uskutoční v budove hasičskej zbrojnice Valné
zhromaždenie, ktorého sa zúčastnia pozvaní hostia:

Navštívili sme za vás...
Mgr. Juraj Gregor

V prvý
januárový
týždeň
pri
návštevách
známych
a priateľov sme za vás
navštívili aj p. Vojtecha Gremana,
bývalého
učiteľa
a zástupcu riaditeľa školy
na dôchodku. Vo svojich 84
rokoch je duchom stále svieži
a mladý. Mnohí iste viete, že
sa zaoberá zbieraním faktov z histórie obce. Mali sme
možnosť nahliadnuť do jeho
archívu, ktorý je skutočne
veľmi obsiahly. Napriek tomu
v písomnostiach
chýbajú
mnohé
doplňujúce
fakty
a informácie. V jeho mene niektorých
občanov
v budúcnosti
navštívime
a budeme
naďalej
pokračovať
zhromažďovaním ďalších údajov. Hoci
je duchom mladý, nohy mu už neslúžia
a tak to musíme zastať my.
Vďaka nemu a jeho záznamom sa obecná kronika môže obohatiť o vedomosti od roku 1455 až dodnes. Ako sám
hovorí, je milionárom vlastného času.
Okrem svojich vnúčat ho venuje svojim
koníčkom – rodokmeňu svojej rodiny,
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- Prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
JUDr. Jozef Minárik,
- predseda Okresného výboru DPO SR Ján Macák,
- riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi
Ing. Igor Šenitko,
- starosta obce Lehota pod Vtáčnikom RSDr. Ján Cipov,
- prednosta OcÚ v Lehote pod Vtáčnikom Jozef Mendel.
Cieľom návštevy prezidenta DPO je odovzdať
našim hasičom stuhu k Čestnej zástave DPO
SR, za plnenie úloh v požiarnej ochrane.

Zomrela
v plnej sile
Mgr. Juraj Gregor

Sme naozaj nepolepšiteľní?

Prežila stošestnásť rokov. Všetci sme ju mali radi.
Stretávali sme sa s ňou denne, niekedy nám chýbala,
niektorých priviedla na mizinu a niektorým pomohla
zbohatnúť. V čase svojej najväčšej slávy bola silná ako
švajčiarsky frank, zvonila striebrom a bola uznávaná. Koruna. Od svojho zrodu prekonala mnohé ťažkosti, prežila
monarchiu, trinásť panovníkov, jednu svetovú krízu, dve
svetové vojny, dva spoločné a dva samostatné štáty.
Najťažšie chvíle prežívala pri rozdelení Československa
a rozdelení meny. Najdlhšie platná československá
bankovka (1961 – 1991) bola zelená stokoruna s obrazom
zlievača, roľníčky, ozubeného kolesa a klasov obilia.
Na posledných slovenských bankovkách boli portréty
Pribinu, Cyrila a Metoda, Madony z oltára Majstra Pavla
z Levoče, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra, Andreja
Hlinku a Milana Rastislava Štefánika. A najmenšia koruna
niesla symbol kresťanstva – Madonu s dieťaťom.
„Krone/Korona“ bola zavedená v Rakúsko-Uhorsku 3.
januára 1892, používaná aj v susediacich štátoch Taliansko, Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko,
Ukrajina, Poľsko. Po 1. svetovej vojne od februára 1919
Československo ako samostatný štát začalo používať
vlastnú korunu. V r.1920 Srbsko, Chorvátsko a Slovinsko prestali používať korunu a nahradili ju „dinárom“.
V decembri 1923 Rakúsko autorizovalo novú menu
„šiling“ a Maďarsko prešlo na „pengo“ v januári 1927.
Československá koruna trvala až do r. 1993, keď sa rozdelila na českú a slovenskú. Slovenská koruna, ako sme ju
poznali, prišla na svet 8.februára 1993, jej najhorší deň bol
19. máj 1999, najlepší 15. december 2008, keď koruna bola
najsilnejšia voči Euru.
V júni 2008 sa deﬁnitívne rozhodlo. Vstupom do eurozóny
koruna skončí a začína euro v konverznom kurze 30,126.
V júli to bolo oﬁciálne potvrdené. Silvester 2008 bol jej
posledným dňom.
Korunou ste ešte mohli platiť do 16. januára, euro sa
začalo používať 1. januára 2009.
A komu ešte zostali nejaké v pančuche, nezúfajte.
V banke vám nepoškodené mince vymenia do konca
júna a bankovky do konca roku 2009. Koruna zomrela,
nech žije euro!

Životné prostredie hrá v súčasnom pretechnizovanom
svete vážnu úlohu. Vedci neustále burcujú proti jeho
znečisťovaniu. Majú obavu, že sa čoskoro dožijeme
situácie, ktorá sa pre náš život stane neudržateľná.
Väčšina z nás si túto situáciu uvedomuje, len sa
nám akosi nechce aktívnejšie prispievať k náprave
tohto stavu. Veľkým problémom je vývoz pevného
domového odpadu. S divokými skládkami sa stretávame takmer na každom kroku. Jarné obdobie
a s ním veľké upratovanie, akoby naštartovalo veľký
výkop odstraňovaniu všetkého nepotrebného v našom
okolí, v našich domoch, našich hradoch. Papier, sklo,
železo, textil, drevo, elektronika, stavebný materiál
po rekonštrukciách domov a bytov. Toto všetko nám
prekáža, je nepotrebné, je navyše. Preč s tým! A kedy
sa tento ošiaľ končí? Pred vianočnými sviatkami, aby
sme boli pekní, vyčačkaní. Čo ale s tým nepotrebným
domácim haraburdím? Otázka, na ktorú by mala byť
ľahká odpoveď. Predsa za odvoz pevného domového
odpadu a jeho likvidáciu platíme mesačne obecnému
úradu zákonné poplatky, ktorý je povinný túto úlohu zo
zákona napĺňať. Niektorí spoluobčania si to však neuvedomujú. Veď obecný úrad, prostredníctvom Obecného podniku služieb s.r.o., zabezpečuje pravidelný
a bezproblémový odvoz pevného domového odpadu,
ako i separovaného odpadu. V areáli Obecného podniku služieb sa nachádzajú kontajnery, do ktorých je
možné bezplatne odviezť rôzny odpad, ktorý nie je
možné odložiť do domácich smetných nádob.
Odpoveď na otázku, čo s tým odpadom, by tu teda bola.
Aká je však realita? Divoké skládky v prírode v okolí
celej dediny, či už staršieho dáta, alebo celkom čerstvé,
napovedajú, že niektorí naši spoluobčania nepoznajú
ešte tú správnu odpoveď na otázku, čo s domovým odpadom. Pritom je až zarážajúce, aké exkluzívne miesta
si vyberajú na ich tzv. uskladnenie. Veď, kde krajšie
„sa bude vynímať môj odpad“, ak nie pri vodnom toku,
alebo hneď pri ceste. To, že časť, alebo i všetok odpad
sa môže dostať do potokov pri jarnom spúšťaní snehov,
alebo väčších dažďoch, to akoby nikomu neprekážalo.
Že to nemôže byť pravda? Stačí pozrieť na fotograﬁe
z okolia potokov Ťakov a Lazný, ktoré vás presvedčia
o tom, ako si vieme vážiť to nádherné ,čo nás obklopuje. Mali by nás však nielen presvedčiť, ale i nabádať

OPS informuje
Miloš Obert

v ktorom sa dostal až niekde do roku
1730, osobnostiam z obce, ktoré sa nejakým spôsobom zapísali do jej histórie,
poštovým známkam, udalostiam v obci
a v neposlednej miere sa zaslúžil o vydanie knihy k 640. výročiu vzniku Lehoty pod Vtáčnikom.
Nielen staré, ale aj novodobé dejiny je
potrebné zaznamenávať a tak vo svojom úsilí nepoľavuje ani dnes. O desať
rokov si budeme môcť prečítať to, čo
vlastne sami prežívame a až vtedy
spoločne oceníme jeho záslužnú činnosť.

Pozvánka na vernisáž
V rámci cyklu „Naši rodáci sa
predstavujú“, vás 8. februára o
15,00 hodine pozývame do kultúrno-spoločenského strediska na
vernisáž výstavy výtvarných prác
mladej autorky Moniky Tonhauzerovej. Okrem kresieb a malieb si
budete môcť pozrieť koláže s fotograﬁami.
Výstava bude otvorená od 9. do
15. februára v pracovnej dobe
obecného úradu.

Vtáčnik
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Vážení spoluobčania, v mene celého Obecného podniku služieb Lehota pod Vtáčnikom,
s.r.o. vám želám do roka 2009 veľa zdravia
a pohody.
Stalo sa nepísaným pravidlom, že začiatkom
roka vám aj prostredníctvom našich novín
podávame niektoré dôležité informácie. Ide
hlavne o možnosť vývozu komunálneho odpadu do veľkoobjemových kontajnerov. Zmena nastala v čase, v ktorom budete môcť tento
odpad doviezť do areálu podniku. Odpad (elektrické batérie, sklo, staré elektrospotrebiče,
pneumatiky, železný odpad, papier a komunálny odpad) môžete voziť každý deň okrem
nedele, od 8,00 h do 17,00 h. Po 17,00 h

Michal Beniska

nebude možné vstupovať do areálu podniku.
Prosíme vás, vážení spoluobčania, o dodržanie
týchto otváracích hodín.
Ďalej pokračujeme v separovanom zbere PET
fliaš a skla. Priebežne vás budeme aj prostredníctvom novín informovať o dátume vývozu.
Chcem vám pripomenúť služby, ktoré podnik
zabezpečuje. Prenájom veľkoobjemového kontajnera je už u mnohých z vás samozrejmosťou.
Rozširujeme ponuku kosenia súkromných
dvorov a priestranstiev. Záleží od vás, či sa
rozhodnete pre parkovú traktorovú kosačku,
alebo strunový krovinorez. Samozrejmosťou
je predaj piesku a jeho dovoz, ako i predaj
betónových výrobkov – parkové obrubníky a
zatrávňovacie dielce. Zabezpečujeme výkopové práce bagrom DH 411, úpravu terénu
vozidlom UNC 060.
V roku 2009 OPS rozširuje služby aj o možnosť
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k tomu, aby sme sa k našej krásnej prírode správali
láskavo a s úctou, aby sme svojou disciplinovanosťou
nehyzdili naše životné prostredie. Bude to osožné nielen pre nás súčasníkov, ale i pre generácie, ktoré prídu
po nás.

A čo na to majitelia pozemkov? Zo zákona sú povinní
nahlásiť znečisťovanie a riešiť to ďalej zákonnou cestou.

kopírovania, grafickej úpravy a tlače písomností od formátu A5 až po formát A3, v plnej
farbe, alebo čiernobielo. K týmto službám sme
pripravili aj možnosti laminovania a viazania
písomností.
Verím, že naše služby budete aj v roku 2009
využívať a my urobíme všetko pre to, aby ste s
poskytovanými službami boli spokojní.

Dátumy separovaného zberu v obci
Sklo

PET – fľaše

12.1.2009
09.2.2009
09.3.2009
20.4.2009
11.5.2009
08.6.2009

13.1.2009
10.2.2009
10.3.2009
21.4.2009
12.5.2009
09.6.2009
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Posedenie so staršími – zaslúžilými členmi
Vladimír Stupka
veliteľ DHZ II

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru II
uskutočnil 5. januára 2009 v hasičskom klube neformálne posedenie s členmi zboru nad 60 rokov.
Zo štrnástich pozvaných členov sa zúčastnili desiati spolu s členmi výboru. Po privítaní a krátkom
príhovore sme týmto hasičom za ich dlhoročnú
prácu v zbore odovzdali ďakovné listy.
Chutné pečené klobásy, zabezpečené sponzorsky a zapité dobrým vínkom všetkým chutili. Po
občerstvení sme sa presunuli do hasičskej zbrojnice, kde si poobzerali staršiu techniku, s ktorou
pracovali ešte i oni a taktiež terajšiu modernejšiu s
príslušenstvom a výzbrojou.
V družnej voľnej debate si hasiči pospomínali na
rôzne akcie, ako boli požiare, povodne, súťaže, zá-

Vianoce v 3.B netradične
Mgr. Ľubica Nechalová

Všetko sa to začalo ráno, 17.decembra 2008.
Žiaci ozdobovali stromček vlastnoručne zhotovenými ozdobami - salónky z kociek cukru,
vlašské orechy v pozlátku, jablká a medovníčky.
Stromček bol netradičný, ale krásny. Potom sme
v triede privítali členov klubu dôchodcov z dolnej
časti obce. Pani Cecília Zaťková najskôr porozprávala žiakom o živote ľudí kedysi, o zvykoch
na Štedrý deň a rozprávanie priblížila fotkami
starej dediny.
A potom to vypuklo – Vianoce v priamom
prenose! Pani Mária Tonhajzerová a pán Ľudovít
Mujkoš, oblečení v krojoch a dvaja žiaci z triedy,
zahrali skutočný Štedrý večer so všetkým,
čo k nemu patrí. Oblátky s medom, makové
pupáčky, orechové, makové, lekvárové, tvaro-

Okienko do prírody
Anna Benisková

Zimné obdobie má okrem svojho
nenapodobiteľného čara v podobe bieleho
šatu a štipľavých mrazov aj nepriaznivé
účinky na živé organizmy, zvlášť na ľudí.
Nám sa do prírody v mrazoch moc nechce,
prísun vitamínov je nižší, organizmus sa
stáva menej odolným a to všetko je voda na
mlyn pre rôzne zápalové a virózne ochorenia. Dávam vám preto do pozornosti ďalšie
prírodné plody, ktoré ste si v letnom období
odložili do mrazničky, či do špajze, aby ste
ich správnym užívaním predchádzali rôznym
chorobám, alebo pomocou nich prekonávali
rôzne chorobné stavy. Dnes niekoľko informácií o čučoriedke obyčajnej a ríbezle
čiernej.

Čučoriedka obyčajná

Darí sa jej v lesoch na veľmi kyslých až
kyslých pôdach, ale i na nevýživných pies-

jazdy, brigády, zábavy, fašiangy a iné.
Záverom pán Mendel, predseda zboru, poďakoval
všetkým za účasť a zaželal do nového roku veľa
zdravia a úspechov v rodinách i v našom zbore.
Výbor sa zhodol, že podobné akcie bude konať aj

v budúcnosti v mesiaci úcty k starším.

hové koláče a medovníčky. Nechýbala ani modlitba a vianočné koledy. Pekné zážitky umocnili
ešte darčeky pod vianočným stromčekom a pre
všetkých čokoládky od našich hostí. Krásne
dopoludnie sme zakončili príjemným posedením
pri čaji a koláčikoch.
Veľmi pekne ďakujeme za nádherné chvíle
strávené spoločne pri príležitosti vianočných
sviatkov. Do nového roka 2009 vám prajeme
hlavne veľa zdravia, šťastia a životného optimizmu.

kových terénoch. Nedarí sa jej na hlinitých
pieskoch. Čučoriedka kvitne od apríla, vo
vyšších polohách od júna. V minulosti sa
pre liečiteľské účely zberali okrem plodov aj
listy, v ktorých sa nachádza značné množstvo
trieslovín a glikokinínov, ktoré napomáhajú
znižovaniu hladiny cukru v krvi. Nás však
viac zaujímajú plody, ktoré po dozretí (júl –
august) sú tmavomodré s výraznou chuťou.
Ochrancovia prírody doporučujú ručný zber,
bez použitia hrebeňov (česákov), aby sa čo
najmenej poškodil porast. Plody po zbere
možno sušiť umelým teplom do 45 °C, prípadne konzervovať sterilizovaním. Plody
patria medzi najzdravšie druhy ovocia na
svete. Pre obsah vitamínov slúžia aj na podporu rastu
detí a odolnosti voči
chorobám.
Sú vynikaj ú c i m
prostriedkom proti
hnačkám.
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Školská besiedka
Mgr. Darina Oršulová

Vianočná atmosféra zavítala aj do našej základnej školy už počas decembra vianočnou výzdobou.
V posledný vyučovací deň pred prázdninami sme si
aj my vytvorili príjemnú atmosféru a stretli sa všetci
v telocvični na Vianočnej besiedke. Takmer každá
trieda prispela do milého dvojhodinového programu
svojím „balíčkom“. Znovu sa ukázalo, že v našej
škole máme šikovné deti, ktoré veľa dokážu – keď
chcú! Scénky, rozprávky, básničky, pesničky, tance.
Každý si mohol vybrať, čo sa mu páčilo. Najviac sa
deti rozšantili pri speve uja školníka, ktorý pripravil
pravú silvestrovskú atmosféru a zožal veľký potlesk.
Svojím príspevkom nás prekvapili deviataci. Želali
by sme si, aby v takýchto príjemných prekvapeniach
pokračovali najmä na vyučovaní. Po milom stretnutí, posilnení sladkými perníčkami, sme sa rozišli
domov, užívať si krásne čaro Vianoc.

Vianočná burza
Mgr. Darina Oršulová

V tomto školskom roku v našej škole po prvýkrát
Školský parlament zorganizoval vianočnú burzu.
Každý žiak mohol priniesť do školy nejaký predmet, ktorý je zachovalý, ale z nejakých dôvodov
ho už nepotrebuje, alebo je ochotný sa ho vzdať.
V triedach si potom žiaci vytvorili malé obchody.
Tu predávali tieto predmety ostatným. Cena mohla
byť maximálne 30, - Sk. Mali sme trochu obavy,
ako to všetko dopadne. Na naše veľké prekvapenie,
deti boli veľmi milé, disciplinované a dokázali perfektne prejaviť svoju fantáziu i obchodného ducha.
Výťažok z celej burzy, 4 318,50 Sk, bol odovzdaný
miestnej organizácii Únie žien Slovenska, ktorá ho
poskytne deťom zo sociálne slabých rodín a zdravotne postihnutým deťom. Z tejto sumy sme 1000
Sk odovzdali rodičom Jurka Hamáčka. Všetkým
touto cestou vyslovujeme veľké ĎAKUJEME.

Jubilanti pod stromčekom
Žofia Sáričková

Jednota dôchodcov v hornej časti obce si na svojom vianočnom posedení uctila jubilantov, ktorí sa v roku 2008 dožili okrúhlych životných jubileí. Medzi tých 18-tich patril aj
starosta obce RSDr. Ján Cipov.
Rozžiarený stromček, kvetinka, pohostenie, kultúrny program a dobrá zábava potešili
nielen jubilantov, ale všetkých účastníkov stretnutia. Spokojnosť prejavil aj starosta obce
s manželkou.
Pán starosta sa prítomným prihovoril, pripil na zdravie, do nového roku zaželal všetko
dobré v osobnom živote a napredovanie v rozvoji obce.
O spestrenie a dobrú náladu sa svojím program postarala spevácka skupina Dúbravanka. Jej program bol ozaj pestrý. Koledou a vinšom zaželali všetkým pokojné Vianoce. Zdravicou zas jubilantom zapriali všetci svorne, aby mali zdravia, šťastia hojne a
pesničkou pripomenuli časy mladosti. Hoci za oknom panoval Mrázik, v scénke sa vrátili
k Jadranskému moru a všetkých pobavili svojím spomínaním na letnú dovolenku. Nuž a
záverečná pieseň „Daj Boh šťastia“ bolo to najkrajšie želanie do nového roku.
Potom na scénu nastúpil muzikant, ktorý so svojou harmonikou čaroval tak, že sa nikomu
nechcelo odísť. Piesne z babičkinej krabičky spievali všetci ako jeden veľký zbor.
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Pocta Jánovi Duckému
V nedeľu 11. januára uplynulo práve 10 rokov od tragickej smrti nášho rodáka, bývalého poslanca NR SR, ministra vlády SR a
generálneho riaditeľa SPP, Ing. Jána Duckého. Jeho násilná smrť
rezonovala v mysliach príbuzných a občanov našej obce, z ktorej
pochádzal. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v túto nedeľu si
jeho pamiatku uctili predstavitelia obce a spoluobčania položením
venca, kytice vďaky a zapálením sviečok pri jeho pamätnej tabuli.
Prítomným sa prihovoril starosta obce, ktorý
okrem iného povedal
: „Tvoja rodná obec a
obyvatelia v nej, Janko
Ducký, nezabúdajú na
Tvoj tragicky stratený
život. V našej pamäti
ostávaš ako statočný
občan Slovenskej republiky.“

Každý odchádzal s poďakovaním za pekné podujatie.

redakcia

Spomínanie pri vianočnom stromčeku
Rada klubu dôchodcov, dolná časť
Členovia klubu dôchodcov v dolnej časti obce sa v
nedeľu medzi Vianocami a Novým rokom stretli na
sviatočnom posedení pri vianočnom stromčeku.
Pripomenuli si Vianoce svojej mladosti, ktoré bývali
oveľa skromnejšie ako teraz, ale boli skutočnými
sviatkami pokoja, lásky a rodinnej pohody. Samozrejme, u niektorých to boli vtedy, ale i dnes, chvíle

Ríbezľa čierna

U nás sa pestuje v záhradkách spoločne
s ríbezľou červenou ako ovocina. V našich
podmienkach začína kvitnúť začiatkom
apríla. V tomto období, ktoré trvá osem až
desať dní, majú kvety hodnotnú medovinu,
ktorú využívajú najmä včely. Po dozretí
a ich zbere sa plody spracúvajú zväčša za
čerstva. Môžu sa sušiť umelým teplom,
uskladniť pasterizovaním, mrazením, prípadne spracovať na šťavy, vína a pod. Ak ste
si v letnom období takto zabezpečili plody
ríbezle čiernej, môžete ich užívať ako bohatý zdroj vitamínov,
ale i pri poruchách
látkovej
premeny.
Zápar zo sušených
plodov možno použiť
ako kloktadlo pri
silnom zápale hrdla
a ústnej dutiny, pri
angíne a podobných
ochoreniach. Plody
majú
močopudný
účinok.
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nostalgie, spomienok a smútku za tými,
ktorí ich navždy opustili. Aj za tými,
ktorých okolnosti donútili odísť za prácou do zahraničia, ďaleko od domova a
nemali možnosť vrátiť sa k rodine ani
počas týchto sviatočných dní.
Program posedenia bol bohatý.
Kultúrny program – spevácko-recitačné
pásmo si pripravili členovia sami. Prítomným sa prihovorili predseda klubu p.
Ľudovít Mujkoš, prednosta OcÚ
p. Jozef Mendel, ktorý zároveň
odovzdal vianočný dar od obce a
starostu na ďalšiu činnosť klubu.
Nechýbalo tradičné vianočné pohostenie, oblátky, ovocie a kapustnica. Pre potešenie hrala klubová
kapela, ktorá pozdvihla náladu, aj
dôchodcov zo stoličiek. Kto nevládal tancovať, aspoň si z chuti zaspieval, zatlieskal. V prestávkach

medzi tancom nás zabával predseda klubu žartami
pod názvom : A tento poznáte? Chcel zapojiť viacerých do tejto zábavy, ale nedarilo sa. Až v druhej
polovici mu začal veľmi úspešne kontrovať Tonko
Duchovič. Nálada bola výborná. Dúfame, že sa nám
podarilo pripraviť ďalšie príjemné popoludnie pre
všetkých prítomných.
Želáme všetkým občanom a zvlášť dôchodcom, aby
im zdravie slúžilo, optimizmus, úsmev a dobrá nálada aby ich neopúšťali ani v tomto roku. Veľa šťastia,
priatelia!

ZPOZ – súčasť spoločenského života
Mgr. G. Klátiková
predsedníčka ZPOZ
Človek musí mať rád iného človeka, musí sa
vedieť tešiť zo šťastia toho druhého.
Mať niekoho rád, to znamená, že si toho
druhého vážime a prejavujeme mu určitú úctu.
Prispieť k šťastiu a spokojnosti človeka,
šíriť a uplatňovať pozornosť, úctu a lásku
k človeku, o to sa usiluje zbor pre občianske
záležitosti.
Teplé ľudské slovo, láskavý pohľad, slávnostný obrad, návšteva v domácnosti, to všetko
je vznešeným poslaním ZPOZ-u. Hlasom srdca odovzdávame svoje radosti a stojíme pri
človeku, keď prežíva výnimočné chvíle, ale i tie
menej radostné. Dávame mu pocit istoty, že nie
je sám.
Pestrá mozaika programov, pekných a zaujímavých podujatí pre tých najmenších, pre

mladých i tých, ako sa hovorí, skôr narodených
– to je práca ZPOZ-u.
ZPOZ v Lehote pod Vtáčnikom pracuje a rozdáva radosť, ako som to spomenula v predchádzajúcich riadkoch, v tomto zložení: p.
Mgr. Gabriela Klátiková - predsedníčka, Helena Kurnasová – matrikárka obce a tajomníčka
ZPOZ–u, Mgr. Erika Cipovová – hra na varhany,
nácvik programov, príprava scenárov, Mgr.
Katarína Šnircová – recitátorka, Ing. Lýdia
Rybárová – členka, Jolana Hlatká – členka,
rečníčka na občianskych pohreboch, Jozef
Oboňa a Michal Beniska – rečníci na pohreboch.
V kultúrnych programoch vystupujú žiaci ZŠ
pod vedením Mgr. Eriky Cipovovej.
V r. 2009 ZPOZ v Lehote pod Vtáčnikom pripravuje okrem tradičných akcií ( vítanie do života,
sobáše) i nasledujúce : Príležitostné obrady
– životné jubileá, prijatie vzácnych hostí,

MDŽ – prijatie jubilantiek, Deň matiek, Kvapka
pre život – prijatie držiteľov zlatých a strieborných plakiet, Regionálna prehliadka ZPOZ účasť, Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka, Rozlúčka
s MŠ, Prijatie najlepších žiakov ZŠ, Zápis do
pamätnej knihy vzácnych hostí pri príležitosti
65. výročia SNP, Vítanie prváčikov, Prijatie jubilantov v Mesiaci úcty k starším, Príde k nám
Mikuláš - spoluorganizátor.
Práca ZPOZ-u je na vysokej úrovni. Chcem
poďakovať všetkým členom ZPOZ-u v našej
obci za ich prácu, otvorené srdcia, poslanie
– stáť pri každom človeku v radosti i v žiali,
ctiť si jeho prácu, vždy ho privítať, pomôcť mu
– jednoducho spájať človeka s človekom.
V novom roku 2009 všetkým spoluobčanom
želám veľa šťastia, zdravia, veľa, veľa
síl, aby žiaľ vás neťažil. Nech sa smútky,
trápenia, na radosti premenia, nech vás
bolesť nezraní – to je mojim želaním.

