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Turnaje počas vianočných a
novoročných sviatkov v skratke
Katarína Cipovová

Silvestrovský
turnaj v basketbale
V tomto roku sa turnaja zúčastnilo 7 družstiev, boli rozde-

Michalovi Pechovi,
druhý
skončil
Jozef
A d á m i k ,
tretí
Viliam
Gašparovič
a na štvrtom
mieste
Ivan
H a b a l a .
Najstaršími
účastníkmi
boli 74-ročný
Ján Zaťko a
67-ročný Ján
Fábry. Hrali s
oduševnením,
od srdca, pre
Víťaz stolnotenisového turnaja Michal Pech
radosť z pohybu.
Napriek prehre p. Zaťka vyhrali obidvaja. Mladí si od nich môžu
brať príklad, pretože aj v takom peknom veku sa dokážu tešiť
z pohybu.

noviny obce Lehota pod Vtáčnikom
12. február 2010

Nový rok na
Námestí SNP
Redakcia

Pravidelne sa stretávame na Námestí
SNP, kde si pripomíname výročie
vzniku SR a vítame nový rok. 1.
január 2010 o 01,00 hodine sa niesol v
našej obci v tomto duchu. Hymna SR,
báseň, príhovor starostu obce, pekný
ohňostroj, občerstvenie a zábava až do
skorých ranných hodín. Nech je celý rok
pre všetkých taký príjemný a veselý,
ako bolo toto novoročné ráno.

Vianočný
turnaj v minifutbale
Na 2. sviatok vianočný sa konal XXII. ročník turnaja. Zúčastnilo

lení do dvoch skupín. Modrá skupina : 1. m. Prisťahovalci, 2.
m. Nováky, 3. m Športklub. Čierna skupina : 1. m. Tenisti,
2.m. Horolezci, 3.m. Team snov, 4.m. Petrikovci. V zápase
o 3. miesto sa stretli Horolezci
s Novákmi, výsledok 14: 36
zabezpečil 3. priečku Novákom.
Vo ﬁnále sa stretli
Prisťahovalci s Tenistami, ktorí si výsledkom 12:17 odniesli 1.
miesto.

sa ho 10 družstiev, hralo sa v dvoch skupinách, jedna skupina
na hádzanárskom ihrisku, druhá skupina na umelej tráve. „A“
skupina : 1. miesto Bobokovci, 2. m. Šnircovci, 3.m. Jakubisovci, 4. m. Junásovci, 5.m. Stolárovci. „B“ skupina : 1.
miesto Bakytovci, 2.m. Športklub, 3. m. Omladina, 4. m.
Dobošovci, 5. m. Obecný tenisový klub. Vo ﬁnále sa stretli
sa Bobokovci proti Bakytovcom, po výsledku 5:1 tohtoročný
turnaj vyhrali Bobokovci.

Stolný
tenis
Ako každý rok,

Ján Fábry v akcii

aj
v tomto boli dve
kategórie, muži a žiaci.
Mužov sa prihlásilo 15,
žiaci boli len traja. Poradie žiakov : 1. miesto Jaroslav Stupka, 2.
miesto Kristián Kováč,
3. miesto Jakub Fábry.
Medzi
mužmi
sa
najlepšie
darilo

Začala sa jarná príprava
Futbalisti OFK Baník začínajú s novým vedením

Miloš Obert
Zima je v plnom prúde, ale futbalisti OFK Baník myslia už na jarnú odvetu
svojich majstrovských zápasov. Zimnú prípravu odštartovali 6.1.2010
spoločným stretnutím členov výboru a hráčov. Hráčom „A“ mužstva
vedenie OFK Baník predstavilo nového trénera, p. Františka Trungela.
Priaznivcom futbalu určite netreba Fera Trungela zvlášť predstavovať.
Všetci si ho pamätáme ako oporu nášho mužstva, skvelého hráča, ale i
skvelého človeka. Dúfajme, že svoje bohaté hráčske skúsenosti odovzdá
našim mužom – účastníkom IV. ligy západoslovenského kraja.
Dorastencov OFK Baník aj v jarnej časti V. ligy západoslovenského kraja

Obecné zastupiteľstvo formou
celoobecných stretnutí
Katarína Cipovová

V posledných januárových dňoch t.r. sa konalo 31. a 32. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obidve
zasadnutia mali formu celoobecných stretnutí. Hlavným bodom programu bola správa starostu obce o plnení
plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2009 a úlohy pre rok 2010.
Pre tých, ktorí ste sa rokovaní nezúčastnili, prinášame správu starostu v plnom znení.

Vážení spoluobčania.

V začiatku každého nového roka pristupujeme na verejných zasadnutiach OcZ k vyhodnoteniu roka odchádzajúceho. Rok 2009 evidujeme ako predposledný rok volebného obdobia 2006 – 2010, v ktorom sme
popri napĺňaní plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sústredili pozornosť k pripravenosti čo
najúspešnejšieho zavŕšenia štvorročného volebného obdobia rokom 2010.
Pristupovať k analýze predchádzajúcich rokov sa stalo neoddeliteľnou súčasťou mojej práce a práce poslancov OcZ a úradu s hlavným cieľom dať informáciu mojim voličom, voličom poslancov OcZ a všetkým
spoluobčanom, ako realizujeme úlohy smerujúce k rozvoju obce.
1. Ide o úsilie, ktoré sme v obci nasmerovali do volebného obdobia 1994 – 1998, ako prioritu doviesť
obec na úroveň moderných obcí v rámci SR a európskej únie. K takýmto smerom rozvoja mňa
a každého poslanca OcZ zaviazala dôvera, ktorú som a ktorú sme dostali pre roky 1994 – 1998,
ale i stúpajúca dôvera v každom ďalšom volebnom období a pre volebné obdobie 2006 – 2010
dôvera od vás najväčšia. To nás orientuje pracovať pre vytýčené ciele nepretržite celých 365
dní v roku. Len tak sa mohla obec stať nositeľkou vyznamenania strieborným krížom prezidenta
Slovenskej republiky II. stupňa s každoročným obohacovaním nie o státicísové, ale o milionové
hodnoty, ktoré naše žitie skultúrňujú s prechodom do každoročne vyššej kvality.
2. Ďalší ukazovateľ ovplyvňujúci úspešný rozvoj je, že sme kontinuálne prepojení z jedného voleb
ného obdobia na druhé, obohatení o pribúdajúce skúsenosti s naplnením predvolebných vyhlásení.
To potvrdzujú dosiahnuté výsledky, ktoré máme za sebou i za ostatné tri roky tohto volebného
obdobia.
3. Tretí významný ukazovateľ ovplyvňujúci úspešné završovanie vytyčovaných cieľov je systé
mová práca poslancov OcZ a starostu s orientáciou na nosné úlohy v prijímaných uzneseniach
k zlepšovaniu kvality života spoluobčanov s nepretržitým vytváraním podmienok pre ekonomický
rozvoj trvalo udržateľného rozvoja obce.
Aby sa tieto významné úlohy úspešne zrealizovali, bolo nutné rokovať nie jedenkrát za dva mesiace v zmysle
zákona SNR č. 369/90 Zb., ale uskutočniť verejné zasadnutie OcZ podľa postupne rozpracovávaných úloh
(pokračovanie na 2. strane )

povedie dvojica trénerov Ľudovít Roháč a Ján Hurtiš.
Pri žiackych družstvách ostávajú tréneri Pavol Liďák (mladší žiaci), Ing.
Ľubomír Mendel a Ľubomír Oršula (starší žiaci).
Zmeny nastali i vo vedení klubu. Zimnú prípravu zahájil predseda OFK
Baník p. Jozef Barčin, no na členskej schôdzi, ktorá sa konala 16.1.2010,
sa vzdal funkcie predsedu, ako i člena výboru OFK. I prostredníctvom
novín ďakujeme p. Barčinovi za odvedenú prácu. I keď skončil ako
predseda a člen výboru, prisľúbil nám, že pri futbale zostáva a bude nám
i naďalej pomáhať. Novým predsedom sa stal dlhoročný člen a funkcionár OFK Baník p. Jozef Mendel. Na jeho žiadosť bol výbor doplnený o
ďalších dvoch členov. Nový výbor bude pracovať v zložení : Jozef Mendel
- predseda, Peter Turčan – podpredseda, Vladimír Jakubis – tajomník,
Miloš Gašparovič – pokladník, Jaroslav Belaň – zástupca hráčov, Dušan
Hagara, Vincent Duchovič, Jozef Baláž a Miloš Obert – členovia výboru.
Novému predsedovi a členom výboru blahoželám k zvoleniu a prajem im
i celému lehotskému futbalu veľa úspechov.
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Spoločenská kronika
… pokladík maličký
a buď šťastný v náručí svojho otecka i
mamičky .
V mesiaci december sa manželom Eve a
Rastislavovi Ďurejovcom narodila dcéra
Terézia
Darine Kováčikovej a Jozefovi Špeťkovi sa narodil
syn Adam
Manželom Lucii a Jozefovi Adámikovcom sa
narodil syn Nikolas
Manželom Zuzane a Ľudovítovi Fábryovcom sa
narodila dcéra Lucia
V roku 2010 vítame medzi nami :
Manželom Alene a Ľudovítovi Ďurinovcom sa
narodila dcéra Zuzana
Rodičom úprimne blahoželáme !
Naši jubilanti :
Želáme Vám veľa pevného zdravia, žite
dlho medzi nami a nech Vám slúži srdce
a zem pod nohami.
96 rokov oslávila : Rozália Púpavová
92 rokov oslávil : Štefan Šesták
90 rokov oslávila : Anna Gundová
85 rokov oslávili: Ľudovít Ďurina, Julianna
Ďurejová
80 rokov oslávili : Pavlína Ďurinová, Anna
Gašparovičová, Mária Hlavienková, Valent Šesták
75 rokov oslávili : Jozef Pastierik, Katarína Petrisková, Ján Barčin
70 rokov oslávili :Agneša Bakytová, Vlasta
Šnircová, Ľudovít Bobok,Vladimír Pavlík
65 rokov oslávili: Štefan Mihálik, Jozef Mokoš,
Eleonóra Tadialová, Jozef Oboňa, Jozef Fábry,
Jozefína Bukovská
60 rokov oslávili : Anna Poláková, Vladimír Roháč,
Jarmila Oboňová, Milan Pazdziurko, Anna Zaťková,
Marta Luprichová, Jozef Dado, Anna Belianská
Jubilantom úprimne blahoželáme !
Posledné dni roku 2009 sme sa rozlúčili
Ondrej Lavuš /90 r./, Katarína Ďurinová
/85 r./, Katarína Ďurejová /66 r./
V roku 2010 sme sa už rozlúčili : Ján
Majdan /85 r./, Jozefína Gašparovičová
/80 r./, Amália Brezničanová /68 r./,
Emília Danišová /47 r./

:

Ako sa deň začína ránom a končí večerom,
tak sa i náš život začína narodením a končí smrťou.
Je to najprísnejší zákon, ktorý sa zmeniť nedá.
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť !

Vážení spoluobčania !
Včerajšok je história. Zajtrajšok je tajomstvo.
Dnešok je dar.
Aj rok 2009 je už história, a tak Vám predkladám matričnú štatistiku a štatistiku o sťahovaní
obyvateľov.
V roku 2009 sa narodilo 48 detí – 29 chlapcov a
19 dievčat
• najobľúbenejším chlapčenským krstným menom
bol v roku 2009 Patrik a Jakub
• najobľúbenejším dievčenským krstným menom
bola Hana a Ema
Rozlúčili sme sa s 29 občanmi – zomrelo 19
mužov a 10 žien
Na trvalý pobyt sa do našej obce prihlásilo
41 občanov, z trvalého pobytu sa odhlásilo 29
občanov
24 snúbeneckých párov uzavrelo manželstvo
Naša obec má k 1.januáru 2010 - 3898 obyvateľov
1951 mužov
1947 žien
Spracované : 3.februára 2010
Helena Kurnasová, matrikárka
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(Obecné zastupiteľstvo..., pokračovanie z 1. strany )
takmer každý mesiac. Za tri roky sa uskutočnilo 30 na okresných stretnutiach pod názvom Jeseň je dar,
verejných zasadnutí, ktorým predchádzali starostom organizovanej v Zemianskych Kostoľanoch.
Funkcionársky kolektív v obci aktívne pôsobil vo
zvolávané pracovné porady s poslancami k nosným
všetkých spoločenských a záujmových organizábodom programu. Pred každým OcZ sa konalo rokovanie obecnej rady, čo za tri roky predstavuje 36 zaciach. Ich aktivita sa zvýšila v športe v novovysadnutí, ale i desiatky rokovaní komisií OcZ a Zboru
budovanom futbalovom a viacúčelovom ihrisku s
pre občianske záležitosti (ZPOZ).
možnosťou sebarealizácie každého, kto má o šport
Ani v roku 2009 nedošlo k zmene u jedenástich poszáujem. Aj keď vo futbale snaženie funkcionárov
laneckých mandátov. I v roku 2009 bola zaznameudržať si 4. a 5. ligu nevyšiel, pristupuje sa k opatrenaná aktívna práca hlavnej kontrolórky obce, kvalita niam udržať si futbalové pozície s našimi futbalisnávrhov uznesení OcZ, ktoré sa realizovali poslantami v 4. lige. Dávame priestor dobre reprezentucami, starostom, prednostom i pracovníkmi OcÚ, júcemu kolektívu hádzanárov, kde muži a ženy hrajú
so stúpajúcou kvalitou, na ktorú prešiel i Obecný
v II. lige a žiačky v Majstrovstvám trenčianskeho a
podnik služieb, s.r.o pod vedením konateľa, ktorým žilinského kraja. Obdobne našim šachistom i koleksa stal prednosta OcÚ, aktívne s príslušnou kvalitívom tenisových súťaží v tenisových kurtoch, v
tou pracovala redakčná rada obecných novín i krosnažení dosiahnuť osadenie športovej haly v areáli
nikárka obce. Takáto aktívna činnosť i v roku 2009
ZŠ. Žiaľ, zo štrukturálnych fondov nie sú vyhlasprispela k prijatiu 10 uznesení so 108 splnenými ované termíny k podávaniu žiadostí, ale ani finančné
bodmi.
zdroje. K tejto investícii orientujeme pozornosť k
Finančná a pracovná disciplína obce bola preverova- iným subjektom.
ná bez podstatných pripomienok či závad Najvyšším
Každoročne sa dáva možnosť k rozširovaniu obzoru
kontrolným úradom SR, ktorý našu činnosť konpoznania cez knihu. Evidujeme 10 310 kníh s vyše
troloval tri mesiace tromi odbornými pracovníkmi 3291 výpožičiek ročne, s rozširovaním knižného
NKÚ.
fondu.
Dodržiavanie rozpočtových pravidiel a k nim
V roku 2009 navštívilo knižnicu 2389 návštevníkov,
predkladané stanoviská hlavnej kontrolórky obce i uskutočnilo sa 10 podujatí a exkurzii spolu so ZŠ
predsedníčky a členov finančnej komisie overené a MŠ.
každoročne auditorským stanoviskom prispieva v
Súčasťou našich aktivít je orientácia na udržanie a
každom volebnom období k finančnej disciplíne.
skvalitnenie Dychového súboru mladých, speváckej
I v roku 2009 sme orientovali pozornosť popri skupiny Bukovina, speváckej skupiny Dúbravanka,
finančnej disciplíne kvartálnemu a polročnému s ktorou slávime 10 rokov jej účinkovania, hudobplneniu rozpočtových kapitol. V zmysle schvá- ných skupín Senior Sedma a Dekolt. Všetky
leného rozpočtu bola sústredená pozornosť k
tieto kolektívy svojím žánrovo pestrým repertoárom
školstvu s prebratými kompetenciami od štátu k jeho
obohacujú kultúrno-spoločenské podujatia v obci i
mimo nej.
stabilizácii ako v ZŠ, tak i v MŠ, k pokračovaniu na
Na šport a kultúru vrátane hasičského športu
dosiahnutých úspechoch v oblasti kultúry a športu,
vrátane udržania a skvalitňovania hasičstva, ktoré sme v roku 2009 i cez krízu, v ktorej sme museli
mínusovať príjmovú časť rozpočtu takmer o 4 mil.
je nositeľom ocenenia od prezidenta SR, predsedu
vlády a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, v Sk, sme dokázali pokryť túto činnosť 1,2 mil. Sk, v
ktorých nie sú zaradené náklady z prevádzkovania
udržaní na úrovni predchádzajúcich rokov oblasť sociálnej politiky a v nej opatrovateľská starostlivosť,
priestorov v budovách obce.
podpora sociálne slabším rodinám s príspevkom V obci sa príjmy do rozpočtu tvorili :
občanom nad 65 rokov k vianočným sviatkom, • Podielovými daniami zo štátu 23 034 038 Sk =
k dávaniu príležitosti k sebarealizácii školskej i
764 590 €
mimoškolskej mládeže, Obecnému podniku služieb • Vlastné príjmy 10 093 295 Sk = 335 036 € (z
s.r.o, najmä jeho ekonomickej stabilizácii a rozvoju
predaja majetku, z daní z nehnuteľností, poplats ústretovosťou v zamestnávaní nezamestnaných
kov, prenájmu)
spoluobčanov, ktorí chcú pre obec pracovať a sú
• Školská činnosť 10 328 940 Sk = 342 858 €
v evidencii nezamestnaných, v napĺňaní v OcZ
(dotácie + vlastné príjmy základnej školy)
schváleného kalendára kultúrno-spoločenských a
• Ostatné príjmy 35 279 172 Sk = 1 171 054 €
športových podujatí, civilnej ochrane obyvateľstva,
(dotácie, prijaté úvery). Z tejto sumy tvoria
k odpadovému hospodárstvu i separovanému
úvery 11 737 842 Sk = 389 625 €.
zberu, životnému prostrediu a v ňom 14-ročnej Tieto objemy však nezodpovedali na nami nasnepretržitej starostlivosti o čistotu a skrášlenie obce, merovanú investičnú politiku, v dôsledku čoho sú
jej investičnému rozvoju najmä formou hľadania naše aktivity zamerané na mimorozpočtové zdroje.
možnosti získavania mimorozpočtových finančných Úspešne sme obhájili projekt generálnej opravy
zdrojov. Pri týchto aktivitách sme nesiahli ani v ZŠ v objeme 20 mil.Sk zo štrukturálnych fondov
roku 2009 do peňaženiek našich spoluobčanov EÚ. Pôvodný projekt predpokladal objem vyše 60
zvyšovaním daní. Daň z nehnuteľnosti sme v našej
mil. Sk. Zmena kritérií stanovená zo štrukturálnych
obci od roku 2003, t.j. za 8 rokov, nezvýšili ani o fondov na žiaka nás prinútila projekt prepracovať zo
halier, čo platí i pre rok 2010. Rokom 2008 sme
60 mil. na 20 mil. Sk. Populačný vývoj v SR zastihol
uzatvorili prvú etapu výstavby nájomných bytov i našu obec. Kým sme v roku 1995 evidovali 570, tak
odovzdaním 36 bytového komplexu v objeme 52
v roku 2009 len 275 žiakov. Tento silný pokles nám
mil. Sk. V tejto etape sme odovzdali do nájmu 94 spôsobil výpadok zrekonštruovať základnú školu
bytov v objeme 149 000 000 Sk. Obec sa tak zaradiúplne, ostali nám 2 pavilóny, telocvičňa a kotolňa
la v bytovej politike na prvé miesto v trenčianskom a pavilón s jedálňou. Ak sme chceli preklenúť zbykraji s prevzatím ocenenia Ministra výstavby a rerokratizovaný systém preplácania faktúr a urýchgionálneho rozvoja SR. Rok 2009 sme využili na
lene zgenerálkovať školu, museli sme prikročiť
prípravu k úplnej projektovej dokumentácie a jej k preplácaniu faktúr z rozpočtu obce úverovou
odovzdaniu na Krajský stavebný úrad k výstavbe 2
politikou. Tým sme dosiahli zahájenie stavby s jej
x 29 b.j., t.j. 58 bytov v objeme 110 000 000,- Sk, ukončením za 2,5 mesiaca oproti stanoveného terktoré sa snažíme dostať k podpisom zmluvných mínu dodávateľom stavby až na november t.r.
vzťahov medzi obcou a Ministerstvom výstavby a
V súčasnosti sa nám úverové objemy dostávajú na
regionálneho rozvoja (MV RR SR) a Štátnym fonúčet formou refundácie finančných zdrojov z MV
dom rozvoja bývania (ŠFRB).
RR SR, čím máme možnosť zgenerálkovania uváEvidujeme 294 žiadostí o pridelenie nájomných bydzaných dvoch pavilónov ZŠ.
tov, v ktorých je 75 % záujemcov o bývanie v obci z Ďalší úspešný projekt zo štrukturálnych fondov
nášho blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
je rekonštrukcia Námestia SNP, priestorov
Využívam túto príležitosť, aby som poďakoval
pred poštou a priľahlých miestnych komunašim spoluobčanom za ich príkladnú ústretovosť
nikácii, desaťročia devastovaných povodňami,
v odpredaji pozemkov i pre túto formu výstavby, čo predstavuje objem 13 mil. Sk. Jeho realizácia
v ktorej chceme pokračovať v chotári Dubinky od je v pripravenosti k podpisu zmluvných vzťahov
Lúčnej ulice do hornej časti obce. Súbežne s touto s Ministerstvom výstavby a reg. rozvoja SR. Sme
formou výstavby v roku 2010 bude naše snaženie aktívni, aby už konečne Povodie Váhu predložilo k
orientované na odkúpenie pozemkov pre individuálštrukturálnym fondom EÚ projekt na vyregulovanie
nu výstavbu v chotári Náklo s prepojením Konečnej
vodných tokov (potokov) s tým, že Povodie Váhu
ulice na Podhradskú.
ako oprávnený príjemca pristúpi k niekoľko rokov
Popri tejto náročnej oblasti dávame priestor staršej
nami žiadanej investícii do obce.
generácii organizovanej v klube a Jednote dôchodĎalšia v r. 2009 úspešne obhájená investícia je genecov, ktorí i v roku 2009 úspešne reprezentovali rálna oprava hasičskej zbrojnice v objeme 8 mil. Sk
svojimi kultúrnymi vystúpeniami v obci a osobitne zo štrukturálnych fondov EÚ, taktiež s očakávaním
(Obecné zastupiteľstvo..., pokračovanie na 3. strane )
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Senoboby
Katarína Cipovová

Vtáčnik
2.miesto Roman Dudáš – čas 7,3 sek.
3.miesto Mário Jakab – čas 8,6 sek.
4.miesto Peter Šnirc - čas 12,7 sek. (ako jediný sa
púšťal na vreci)
Zmiešané dvojice :
1.miesto Matúš Ťažiar a Linda Ťažiarová – čas 7,0
sek. (takisto najrýchlejší traťový čas)
2.miesto Roman Dudáš a Peter Šnirc – čas 7,2 sek.
3.miesto Miroslav Martiš so synovcom Lukášom
– čas 7,7 sek., Miroslav Martiš s neterou Veronikou
– čas 7,7 sek.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri organizácii pomohli, samozrejme sponzorom,
ktorí poskytli ceny : DUHA Dušan Hagara
a p. Martin Levčík NESTOR SLOVAKIA.
Tešíme sa na ďalší ročník, snáď s ešte
väčšou účasťou, ako v tomto roku.

Počasie sa umúdrilo, sneh napadol, vietor
ustál. A tak komisia športu spolu s MO únie
žien Slovenska mohli pripraviť ďalší ročník
súťaže v sánkovaní. V sobotu 6. februára
sa na svahu pri Kováčovej ulici zišlo takmer 60 súťažiacich detí, rozdelených do
7 kategórií a samozrejme nechýbali ani
zmiešané dvojice. Tých bolo 26. Prinášame
výsledky :
Materské školy – sane :
1.miesto Matúško Ťažiar – čas 7,1sek.
2.miesto Janko Fábry – čas 7,9 sek.
3.miesto Samko Kováčik – čas 8,2 sek.
Materské školy – boby :
1.miesto Milanko Vida – čas 7,0 sek (zároveň aj
najrýchlejší traťový čas)
2.miesto Danielka Haľamová – čas 7,8 sek
3.miesto Jakubko Haľama – čas 7,9 sek.
Žiaci 1. ročníka – boby :
1.miesto Soňa Haľamová – čas 7,3 sek.
2.miesto Patrik Gajdoš – čas 7,7 sek.
3.Lea Žiaková – čas 7,9 sek.
Žiaci 2. ročníka – boby :
1.miesto Nikola Kováčiková – čas 7,2 sek.
2.miesto Filip Vida – čas 7,2 sek.
3.miesto Veronika Gašparovičová – čas 7,8 sek.
Žiaci 3. - 5. ročníka – boby :
1.miesto Zuzana Hlavienková – čas 7,3 sek.
2.miesto Nikola Haľamová – čas 7,5 sek.
3.miesto Dominika Gašparovičová – čas 7,6 sek.
Žiaci 1. - 5. ročníka – sane :
1.miesto Lukáš Martiš – čas 7,0 sek. (takisto
najrýchleší traťový čas)
2.miesto Linda Ťažiarová – čas 7,1 sek.
3.miesto Monika Ďurinová – čas 7,2 sek.
Žiaci 5. - 9. ročníka - sane a vrece :
1.miesto Silvia Ďurinová – čas 7,1 sek.
Vyhlásenie víťazov - najmladšia kategória

Motorkári na plný plyn
Miloš Obert

Ako väčšina športovcov, aj naši countrycrossoví pretekári začali
s prípravou na novú sezónu. Začiatkom roka využili možnosť isť
trénovať na pieskovú trať v obci Hodruša Hámre. Túto možnosť
využili takmer všetci jazdci. Je len málo pieskových tratí na
Slovensku a oﬁciálna súťažná je len jedna a to v Kuchyni. Preto
sme túto možnosť s radosťou privítali. Väčšia časť prípravy však
prebieha na domácej trati. Nie je to len jazdenie, ale aj kondičná
príprava a samozrejme aj príprava motoriek. Náročná príprava
v zime sa určite oplatí. Veď sezóna bude dlhá a trate usporiadatelia pripravujú stále náročnejšie. V tomto roku kolotoč Medzinárodných majstrovstiev Slovenska začína už 27.-28. marca v
Borskom Mikuláši. 24. – 25. apríla pokračujeme u staronového
usporiadateľa, čo sa týka majstrovstiev, v obci Skýcov. 5.- 6.
júna sa tešíme na domácu trať účastníka Rallye Dakar Štefana
Svitka v Žaškove. Cirkus countrycrossových Medzinárodných
Majstrovstiev Slovenska sa tento rok uskutoční len jedenkrát
mimo územia Slovenska. Do tohtoročného kalendára sa nedostali majstrovstvá Čiech a Moravy poriadané v Ostrave. Takže
24.-25. júla vycestujeme do poľského Zabiedova. V auguste
21.-22. si zajazdíme u nového organizátora na trati v Papradne
a celý kolotoč MMSR ukončíme 18.-19. septembra v obci Liptovský Peter. To sú oﬁciálne podujatia poriadané pod záštitou
Slovenskej motocyklovej federácie. Ďalšími pretekmi, ktoré
chceme jazdiť, sú rôzne pohárové súťaže a aj tzv. „gulášky“.
O výsledkoch našich jazdcov vás samozrejme budeme prostredníctvom obecných novín informovať.
V máji by sme radi zorganizovali prvý ročník countrycrossového trojhodinového maratónu dvojíc O pohár obce Lehota
pod Vtáčnikom, poriadaného pri príležitosti 50. výročia vzniku
obce.
Využívam túto možnosť a chcem verejne poďakovať Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu Veľká Lehota, ktoré nám
prenajalo pozemok na našu trať. Naše poďakovanie patrí aj
sponzorom nášho klubu, spoločnosti NyNa a Jozefovi Bobokovi,
majiteľovi spoločnosti Stavba plus. Tešíme sa na spoluprácu
aj v tomto roku a urobíme všetko pre to, aby sme robili dobré
meno sponzorom a aj našej obci.

strana 7

HÁDZANÁ

Vyžrebovanie súťažného ročníka
JAR 2010

2.liga MUŽI
13. 20. 27. 10. 24. 1. -

14.3.
21.3.
28.3.
11.4.
25.4.
2.5.

Lehota :
Malacky :
Lehota :
D.Streda :
Bratislava :
Lehota :

Vajnory
Lehota
Stupava
Lehota
Lehota
Cífer

2. liga ŽENY
27. - 28.3.
6. - 7.3.
13. - 14.3.
20. - 21.3.
27. - 28.3.
10. - 11.4.
17. - 18.4.
24. - 25.4.
1. - 2. 5.
8. - 9. 5.
15. - 16.5.

Lehota :
Lehota :
Brezová :
Lehota :
Uhrovec :
Lehota :
Lehnice :
Voľno
D. Streda:
Lehota :
Bytča
:

Sereď
Púchov
Lehota
Kolárovo
Lehota
Vranov
Lehota
Lehota
Topolčany
Lehota

Peter Pastierik

Na záver chcem požiadať „ochranárov prírody“, aby nedehonestovali prácu iných. My, motorkári, sme v očiach mnohých
našich spoluobčanov vnímaní ako ničitelia prírody. No nie je
to tak. Trať si upravujeme, prispôsobujeme a odpracujeme
veľa brigádnických hodín nielen na úprave trate, ale aj jej
okolia. Vysadili sme stromky, no „ochranári prírody“ nám ich
vytrhali. Zo sedemdesiatich sadeníc nám zostali dve. Tiež by
som chcel apelovať aj na neprajníkov nášho športu, aby nám
nepoškodzovali trať a naše motorky. Vysypané klince na trati
sú pri našom športe veľmi nebezpečné. Keď si nevážime robotu
iných, vážme si aspoň zdravie chlapcov na motorkách.

Juraj Bisták a extrem test v Lehote pod Vtáčnikom
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Rozlúčka a privítanie XI. ročník Kresťanského plesu
Mgr. Darina Oršulová

Vilma Barčinová

Už druhý rok na našej základnej škole pracuje školský parlament. Medzi jednu z jeho mnohých aktivít patrilo i tento rok zorganizovanie rozlúčky s polrokom. Po slávnostnom odovzdaní

… sa konal v priestoroch katolíckeho domu, večer 23. januára.
Stáva sa to tradíciou a už vstupujeme do druhej desiatky. Vďaka
niekoľkým nadšencom sa toto podujatie koná každoročne.
Príjemné posedenie, zábava, program a posilnenie chuťových
pohárikov sú základom toho, že sú všetky miesta obsadené.
Neodmysliteľnou súčasťou plesu býva bohatá a pestrá tombola,
ktorej hlavným sponzorom je Farský úrad. No stáva sa pekným
zvykom, že skoro všetci účastníci plesu sa stávajú sponzormi a tak
sa navzájom potešia.
Touto cestou vyslovujem srdečné „Pán boh zaplať“ všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o príjemné chvíle tradičného
Kresťanského plesu.

vysvedčení sme sa premiestnili do telocvične, ktorej múry už
tancovali v disco- rytmoch, ktoré nám miešali náš pán školník
Ľubko Čertík a Vilko Pastierik. Okrem tradičných obľúbených

súťaží nás potešili svojimi vystúpeniami aj naši spolužiaci, ktorí
od septembra navštevujú pobočku hudobného združenia Xoana

Vtáčnik
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Z kalendára
pripravovaných
podujatí
vyberáme :

(Obecné zastupiteľstvo..., pokračovanie z 2. strany )
preinvestovalo 1,2 mil. Sk, a vďaka p. Magde
pozvania na ministerstvo k podpisu.
Sme projekčne pripravení na vypísaný termín Košútovej a p. Vladimírovi Jánošovi , poslancom
odovzdať úplnú projektovú dokumentáciu na gen- NR SR, sme na tieto investície obdržali 300 tisíc
erálnu opravu MŠ I alebo II, alebo ako spoločný Sk a zásluhou p. poslankyne Košútovej, krajskej
projekt. Všetko záleží na uvádzanom rezorte a stano- predsedníčky SMER – SD, máme na účte 390 000
Sk pre zavedenie bezpečnostných opatrení v obci,
venom termíne k predkladaniu žiadostí.
Ďalšia naša aktivita sa sústredila v predstihu zis- s predložením ďalšieho projektu k bezpečnosti obce,
tenom termíne k odovzdaniu žiadosti cez Environ- na Ministerstvo vnútra SR a jeho ministra p. Roberta
mentálny fond Ministerstva životného prostredia Kaliňáka, v objeme vyše 1 mil. Sk.
SR (MŽP SR) k solárnemu ohrevu vody v MŠ I a Súčasťou uvádzaných aktivít je doterajšia, ba
II. Predpokladáme, že v požadovanom objeme 1,7 i zvýšená kvalita v riadení a zodpovednosti za
mil. Sk budeme i v tejto investícii úspešní.
chod OcÚ, vybavovanie stránok prednostom
•Výročná členská schôdza poľovníckeho
Vystihli sme termín a možnosť predloženia žiadosti a pracovníkmi obce, aj cez zbyrokratizovanú
združenia Sivý kameň – 28. 2. o 9,00
s komplexnými potrebnými materiálmi cez operačný agendu ide ekonomika obce, fakturácie, mzdy,
hodine v klube dôchodcov v hornej
program MŽP ŽP k možnosti výhodného nákupu kultúra, knižnica, daňový systém, stavebný zákon,
časti obce.
multifunkčného auta. Taktiež očakávame termín ekonomika a administratíva v školstve. Udržali sme
•Výročná členská schôdza ZO Slovenk podpísaniu zmluvných vzťahov medzi MŽP a ob- opatrovateľskú starostlivosť, matričnú činnosť a
ského zväzu záhradkárov – 28.2. o
cou.
evidenciu obyvateľstva. Len cez protokol sekretar15,00 hodine v klube dôchodcov v
Vážení spoluobčania.
iátu starostu a jeho sekretárku a podateľňu prešlo
dolnej časti obce.
Ako všetci poznáme, koncom 70-tych a začiatkom vyše 1954 rôznych spisov, žiadostí spoluobčanov a
•Miestna oslava MDŽ – 7. 3. o 15,00
80-tych rokov sa v obci prekonávali zložitosti v ich riešenie, ale i štatistických výkazov či hlásení.
hodine v kinosále (hosť programu :
súvislosti s povrchovou ťažbou uhlia. Vyše 260 V obci k 1. 1. 2010 evidujeme 3 898 obyvateľov.
AKORDEONIKA)
rodín sa vysťahovalo, došlo k asanácii rodinných do- Navždy nás opustilo 29 občanov a 48 sa narodilo.
•Výstava „Múdrosť skrytá v knihách“
mov, k likvidácii infraštruktúry vrátane národného Bolo uzavretých 24 manželstiev. Na matrike bolo
– 7. 3. v zasadačke požiarnej zbrovýboru s poštou a hasičskou zbrojnicou. Asanované osvedčených 803 odpisov, kópii a listín a 1 504 podjnice.
objekty sa riešili ako vyvolané investície z dotácii pisov na listinách.
•Výročná členská schôdza ZO Slovenštátu. Infraštruktúra, bytovky, centrálna kotolňa, Pozornosť sa venovala legislatíve, dodržiavaniu
ského zväzu zdravotne postihnutých,
združený objekt 5000, kultúrno-spoločenské stredis- zákonnosti prostredníctvom Dr. Gogorovej, právnej
spojená s oslavou MDŽ – 8. 3. o
ko, dnešný supermarket COOP Jednota, hasičská zástupkyne obce. Spoločným obecným úradom
15,00 hodine v zasadačke požiarnej
zbrojnica a miestne komunikácie, Námestie SNP bolo vydaných a prešlo cez stavebnú komisiu
zbrojnice.
a pred poštou sa v rámci vyvolaných investícií vy- a pracovníčku na úseku stavebného zákona 37
•Strelecké preteky v telocvični základbudovali nové. Obec omládla a zásluhou vtedajšej stavebných povolení, 14 kolaudačných rozhodnej školy – predpokladaný termín je v
štátnej politiky a národného výboru v obci sa v ce- nutí, 40 povolení na drobné stavby a na majetkopolovici marca.
lom komplexe skultúrnila. Avšak národný výbor právnom úseku 34 rozhodnutí o určení súpisného
•Oslavy oslobodenia obce – 28. marca
sa riešil presťahovaním do priestorov kina Mier, čísla a ako som už uviedol, je zaevidovaných takna Námestí SNP.
kde pôsobíme ako obecný úrad doposiaľ. Prechod (Obecné zastupiteľstvo..., pokračovanie na 4. strane )
kompetencií od štátu na mestá a obce je značný a
stále pretrvávajúci. Priestory, v ktorých náš kolektív pracovníkov pracuje, sú už prekonané a nevyhovujúce. Obracal som sa s požiadavkou o pomoc
na všetkých ministrov financií, vlád SR, ktoré pôsobili do terajšej vlády Roberta Fica, ale neúspešne.
Mgr. Gabriela Klátiková, predsedníčka ZPOZ
So žiadosťou som pokračoval i k predsedovi
vlády SR p. Robertovi Ficovi. S vďakou predseZnova sme prekročili prah jedného roka V júni 2009 sa náš ZPOZ zúčastnil redovi vlády vám podávam informáciu, že projekt
rekonštrukcie kultúrno-spoločenského strediska
a zišli sme sa s priateľmi. Podali sme si gionálnej prehliadky v Prievidzi s ukážkou
na obecný úrad môžeme začať realizovať a do
ruky a zaželali si novoročné vinše. Priali Odchod do invalidného dôchodku riaditeľa
terajších priestorov OcÚ presťahovať knižnicu a
sme si zdravie, šťastie, úspechy a lásku. ZŠ p. Mgr. Valenta Gašparoviča. Zbor pre
kultúrnu činnosť.
Lásku a úctu človeka k človeku. Lásku, občianske záležitosti venuje pozornosť
Ak sa nám podarí (všetko je závislé na Ministerakú rozdáva i náš deväťčlenný kolektív i organizovaniu občianskych pohrebov,
stve výstavby a reg. rozvoja) zrealizovať stavbu
ZPOZ priateľom a blízkym, známym, ktoré sa konajú v Dome smútku. V minurekonštrukcie Nám. SNP, priestory pred poštou,
ale aj tým, ktorých do Obradnej siene lom roku sa uskutočnilo 5 občianskych
rekonštrukciu kultúrno-spoločenského strediska na
privádzajú tie krásne a milé, ale aj srdcu pohrebov, na ktorých ZPOZ zabezpečil
OcÚ, tak 50 rokov existencie a zlúčenia Malej a
smutné príležitosti.
smútočných rečníkov, recitáciu a spev.
Veľkej Lehoty v Lehotu pod Vtáčnikom oslávime v
Ľudia sa rodia, sobášia, zomierajú, čo je Mať rád človeka, venovať mu teplé
novovybudovanom dôstojnom areáli.
ďalšia dôležitá vec, ľudia - každý z nás v ľudské slovo, láskavý pohľad, slávnosVzhľadom k tomu, že sme už nemohli investovať
tný obrad, či návštevu v domácnosti,
týchto situáciách nechceme byť sami,
viac, ako sme investovali do cirkevnej budovy,
chceme, aby nám niekto podal ruku vte- to je vznešené poslanie nášho ZPOZ-u,
bývalá škola v hornej časti obce – bol to objem
dy, keď to najviac potrebujeme - a to zodpovednosť každého z nás, ktorí túto
vyše 700 tisíc Sk - rozhodli sme budovu odkúpiť
robíme my, členovia ZPOZ.
krásnu a ušľachtilú prácu pre človeka s
od rímsko-katolíckej cirkvi. Rokovanie, ktoré
Jeho činnosť je zameraná hlavne na láskou vykonávame. Existuje jedno prassom absolvoval spolu so správcom farnosti Mgr.
Ľubomírom Solíkom na Biskupskom úrade v Banorganizovanie občianskych obradov a taré príslovie: „ Dávanie je odmenou.“
skej Bystrici, bolo úspešné. Ďakujem Biskupskéslávností, ktoré sa konajú či už v Obrad- Všetkým členom ZPOZ v našej obci
mu úradu Banská Bystrica, ktorý s nami podpísal
nej sieni obce alebo v kultúrnych zariade- ďakujem za to, že sú členmi tejto organizmluvné vzťahy a správcovi našej farnosti Mgr.
niach. Tu sa stretávajú naši občania, ktorí zácie , za to, že dávajú a otvárajú svoje
Ľubomírovi Solíkovi za pomoc riešiť toto naše
svojou činnosťou a prácou prispievajú k srdce pre všetkých – pre človeka.
snaženie. Tým dostávame budovu k vypracovaniu
jej roz-voju, reprezenprojektu a v príhodnom termíne, či oznámenej chvíli
tujú ju v regióne i mimo
ho predložíme so žiadosťou k obdržaniu finančných
neho. V roku 2009 sme
zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ. Tým dosiahv Obradnej sieni na
neme ďalšie skultúrnenie parku a Námestia obrančele so staro-stom obce
cov mieru v hornej časti obce.
RSDr. Jánom Cipovom
Vážení spoluobčania.
prijali vzácnych hostí,
V roku 2009 sme zrealizovali z rozpočtu obce,
kolektívy i jednotlivokrem kultúry, športu, chodu OcÚ a celej obce
cov. V tomto roku sa
tieto investičné akcie :
uskutočnili tri spoločné
• Rekonštrukciu Námestia SNP a chodník v objevítania detí do života,
me 800 000,- Sk
• Rekonštrukciu strechy MŠ I v objeme
jedno individuálne vít1 400 000 Sk
anie,
pri
príležitosti
Dňa matiek sme prijali
Mimo rozpočtu obce sa zrealizovala :
mamičky so zvýšenou
• Generálna oprava a rekonštrukcia ZŠ v objeme
starostlivosťou o deti,
20 365 000 Sk
Rozlúčku so žiakmi 9.
• Solárny ohrev TÚV v centrálnej kotolni v objeročníka, Rozlúčku s MŠ
me 5 600 000 Sk
I, II, Vítanie prváčikov,
• Nákup vozidla na vývoz komunálneho odpadu a
5 občianskych sobášov,
separovaného odpadu v objeme 4 600 000 Sk.
osem zápisov do PamätPokračovali sme v úpravách verejných priestrannej knihy pri príležitosti
stiev pred OcÚ, v parku, v okolí budovy bývalej
životných
jubileí.
ZPOZ gratuloval k životnému jubileu Antonovi Turčanovi
školy v hornej časti obce, kde sa z rozpočtu obce

Z činnosti ZPOZ v našej obci

v našej škole. A veru bolo im čo závidieť! Potom už náš pán
školník rozprúdil takú zábavu, že sa deťom z telocvične ani
nechcelo odísť. Nechýbala ani bohatá tombola, na ktorú bolo
tento rok vydaných rekordné množstvo lístkov.
Po rozlúčke nás čakalo zasa vítanie. Kráľ a princezná čakali pri
hrade pripravení pasovať na prvákov všetky deti, ktoré prišli na
zápis do prvého ročníka. Osem rozprávkových bytostí, bravúrne
zvládnutých siedmimi dievčatami a jedným chlapcom, sprevádzali deti do krásne vyzdobených tried, kde zdolávali rôzne úlohy.
Videli sme excelentné spevácke, maliarske i recitačné výkony,
no sem-tam vypadla i nejaká slzička. Jedno je však isté - v
rozprávkovom kráľovstve bolo 29. januára 2009 vydaných 35
certiﬁkátov o pasovaní za prváka, takže v budúcom školskom
roku budeme mať na našej škole dve prvé triedy. Tak nech sa
vám darí milí prváci, a nám ostatným, veľa šťastia v druhom
polroku 2009/2010.

Rozpočet na rok 2010 je schválený

Katarína Cipovová
V polovici decembra sa uskutočnilo 30. verejné zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom programu bolo
prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2010. Ako
uviedol prednosta úradu, príjmová časť rozpočtu obce na
rok 2010 bez hospodárskeho výsledku za rok 2009, ako
aj bez zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2009 na
jednotlivých účtoch, je navrhnutá v celkovom objeme 2
356 396 €. Rozhodujúcou položkou je výnos dane z príjmov fyzických osôb v navrhovanej výške 807 000 €. Ďalšou
významnou položkou je výstavba nájomných bytov, ktorá
je navrhnutá v objeme 600 000 €. Súčasťou príjmovej
časti rozpočtu obce je aj prenesená kompetencia v oblasti
ZŠ, kde je predpokladaný príjem 285 000 €. Uvedený objem popri vlastných príjmoch ZŠ, dotácie na školský klub
detí, ale i vzhľadom na vykonanú rekonštrukciu ZŠ by mal
zabezpečiť nerušený výchovno-vzdelávací proces v ZŠ v
roku 2010. V príjmovej časti rozpočtu obce sa nachádzajú
aj príjmy z prevodov z peňažných fondov vo výške 360 000
€ - prijatý úver v roku 2009 na rekonštrukciu ZŠ, avšak jej
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realizácia bude v roku 2010.
K výdavkovej časti prednosta úradu uviedol, že tá je navrhnutá
vo výške 1 934 658 € bez výdavkov na základnú školu (290
560 €), na školský klub detí (16 800 €) a na školskú jedáleň
(25 800 €). Po pričítaní uvedených položiek je výdavková časť
vo výške 2 267 818 €. Nosnými položkami vo výdavkovej časti
rozpočtu je zahájenie výstavby 29 b.j. - nájomné byty a s tým
navrhnutý objem 550 000 €. Druhou položkou je rekonštrukcia
ZŠ vo výške 360 000 €. Príspevky jednotlivým záujmovým a
spoločenským organizáciám sú navrhnuté vo výške 51 275 €.
Okrem schválenia rozpočtu poslanci schválili plány práce obecnej rady a obecného zastupiteľstva na I. polrok 2010, odmenu
starostovi obce za II. polrok, na základe veľmi dobrých výsledkov v rozvoji obce. Poslanci schválili podmienky ﬁnancovania
a realizácie výstavby dvoch 29-bytových nájomných bytov,
ktoré by sa mali začať realizovať v jarných mesiacoch.
Poslanci súhlasili so skončením nájmu p. Evy Matouškovej vo
ﬁtnescentre. Fitnescentrum prevzala obec a prostredníctvom
OPS s.r.o je ﬁtnescentrum opäť v prevádzke.
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(Obecné zastupiteľstvo..., pokračovanie z 3. strany )
mer 300 žiadostí na nájomné byty, ktoré sa museli rezortné a ďalšie štátne orgány.
Využívam i túto príležitosť k poďakovaniu za pochozaregistrovať, osvedčiť a odpovedať na ne.
Na úseku pracovníčky práce s daňovým systémom aj penie pri volaní o pomoc vláde SR a jej predsedovi
v náročnom roku 2009 bola zabezpečená plynulosť p. Robertovi Ficovi i za jeho snaženie prekonávať a
a dodržiavanie zákonom stanovených termínov. Evi- naprávať krivdy spáchané na našom národe od roku
dujeme 1295 daňovníkov na daň z nehnuteľností so 1989, za podávanie pomocnej ruky väčšine národa
zinkasovaním takmer 1 920 tis. Sk, 336 daňovníkov so snahou urobiť zo SR sociálne spravodlivejší štát,
dane za psa so zinkasovaním 69 780 Sk, štyria o ktorý zápasí bez pár mesiacov 4 roky, avšak s
daňovníci dane za ubytovanie so zinkasovaním 2 190 neprerušenými útokmi parlamentnej opozície takéSk, 1 daňovník dane za nevýherný hrací prístroj s in- muto snaženiu zabrániť.
kasom 4 980 Sk a 30 daňovníkov dane za užívanie Úprimne ďakujem predsedovi NR SR p. Pavlovi
verejného priestranstva so zinkasovaním 8 040 Sk. Paškovi a poslancom NR SR p. Magde Košútovej,
Evidujeme 2 občanov s nezaplatenou daňou. U p. Vladimírovi Jánošovi, p. Oľge Nachtmannovej i
pracovníčok na fakturačnom a ekonomickom úseku p. Jánovi Richterovi za štvorročnú preukazovanú a
bolo zaevidovaných 742 došlých a odoslaných 220 sprostredkovávanú pomoc cez ministrov vlády SR.
faktúr.
Chcem zvýrazniť, že takáto pomoc obci a pomoc
I napriek prežívanému krízovému obdobiu sme regiónu predsedom vlády, viacerým obciam a mestu
neprerušili prácu v komisii starostlivosti o občanov Bojnice viacúčelovými športovými ihriskami, našim
v sociálnych službách. Pomohli sme 92 občanom baníkom a k rozvoju baníctva a k záchrane NCHZ
sumou 59 227 Sk, po 200 Sk sme dali ako dar k Nováky, ale i k ďalšej pomoci v regióne, prispieva k
vianočným sviatkom 518 spoluobčanom nad 65
jeho rozvoju.
rokov, čo predstavuje 101 434 Sk. Tento dar dostáva- Vážení spoluobčania.
jú naši spoluobčania nepretržite s rokom 2009 už Všetky naše aktivity v obci za ostatné roky mohli byť
štrnásty rok.
úspešné len vďaka dôvere svojich spoluobčanov, svoZaviedli sme sociálnu výpomoc príspevkami pri jich voličov. Len vtedy idete s entuziazmom, ak máte
narodení prvého dieťaťa 1 tisíc, druhého 2 tisíc, na za sebou oporu, istoty od spoluobčanov, ak vám voliči
tretie 3 tisíc Sk, čo predstavuje za rok 2009 sumu 33 a vôbec občania držia palce a sú vám v rôznych roz890 Sk. V popredí pozornosti bola školská mládež, hodnutiach nápomocní.
základná škola a MŠ .
Opierať sa o takúto dôveru svojich spoluobčanov je
Ani generálnou opravou ZŠ nedošlo k ohrozeniu ot- – z hľadiska dosahovania úspešného napredovania
vorenia školského roku 2009 – 2010.
– rozhodujúce kritérium riadiacich osobností. Ďalším
Základnú školu navštevuje 273 žiakov, o ktorých významným ukazovateľom úspešnosti je, že s rosa stará 22 pedagógov a 7 nepedagogických zamest- zdielnymi názormi hľadáme spoločné východiská,
nancov. Materské školy navštevuje 89 detí, o ktoré vyúsťujú k rozhodnutiu i k prijatiu uznesenia
ktoré sa stará 8 pedagogických a 2 nepedagogické a to bez rozdielu politickej príslušnosti poslancov i
pracovníčky. Vyslovujeme úprimné poďakovanie spoluobčanov.
vedeniu základnej školy a materských škôl, pedago- Postupnému zjednocovaniu volených zástupcov obce
gickým i nepedagogickým pracovníkom i radám školy z volebného obdobia na volebné obdobie sa stalo aj
pri MŠ a ZŠ za kvalitu a plynulosť výučby v školstve. volebné obdobie r. 2006 – 2010.
V ZŠ ďakujem jej predsedníčke nielen za systémové Završujeme ho rokom 2010 zjednotení, starosta a poriadenie Rady školy, ale i za jej aktivity mimo náplne slanci, poslanci a starosta, na spoločnom úsilí pracovať
Rady školy, za každoročne kvalitnejšie poriadané v obci pre dôstojné žitie v nej. I v roku 2010 pôjdeme
akadémie so školskou mládežou, učiteľskému zboru cestou z rozdielnych názorov k jednotnému úsiliu,
ZŠ a MŠ za mimoškolskú činnosť, za angažovanosť vyústenému k rozhodnutiu môjmu i poslancov OcZ.
a prístup v realizácii mojich rozhodnutí a uz- Preto ďakujem za dosiahnuté výsledky na prospech
nesení poslancov OcZ. Takmer všetci sú aktívni v našich spoluobčanov poslancom OcZ, ktorí sú zároveň
komisiách OcZ, ZPOZ, osobitne v kultúre, v športe, i predsedami komisií, členmi obecnej rady, všetkým
v redakčnej rade obecných novín, v práci s deťmi na členom komisií a ZPOZ, ktoré v svojich aktivitách chcú
rôznych úsekoch. Máme pocity spokojnosti, že naše pokračovať aj v roku 2010, redakčnej rade obecných
deti dosahujú dobrú vzdelanostnú úroveň, počnúc novín a jej predsedovi, kronikárke obce, hlavnej konMŠ a končiac deviatym ročníkom v ZŠ s dobrou trolórke obce, prednostovi OcÚ, ktorý nabral množstvo
prípravou vstupu do stredného i vysokého školstva. skúseností k dobrému riadeniu a zabezpečovaniu
Sme dve desaťročia aktívni v ZMOS a Hornej Nit- mojich rozhodnutí a uznesení poslancov OcZ, kolery, pokračujeme ako akcionári regionálnej televízie ktívu OcÚ, ktorí sú mnohokrát zasypaní byrokraciou
Prievidza, ako aj akcionári spoločnosti FIN.M.O.S. a odkázaní pracovať bezplatne nadčas, pracovníkom
a.s. Bratislava, s ktorou sme zgenerálkovali pre obec OPS s.r.o, ktorý sa uberá k ekonomickej stabilite,
ekonomicky výhodné verejné osvetlenie v objeme médiám, urbárskym spoločenstvám, predstaviteľom
vyše 5,5 mil. Sk a sme akcionármi Stredoslovenskej cirkvi, osobitne správcovi farnosti p. Mgr. Ľubomírovi
vodárenskej spoločnosti Banská Bystrica.
Solíkovi, ktorý dôstojnými pobožnosťami zjednocuje
Aktívne pôsobíme v regionálnom kultúrnom cen- spoluobčanov k pokojnému žitiu v obci a k vzájomtre Prievidza ako stály člen pre oblasť a činnosť nej úcte, čo je v rozladených spoločensko-politicZPOZ, ktorý je nepretržite v popredí záujmu u kých vzťahoch v štáte veľmi dôležité najmä preto,
členov Zborov pre občianske záležitosti v regióne i aby národ nestratil vzájomnú úctu, žitie bez nenávisti,
v rámci SR, pre jeho dôstojné poriadanie obradov a s prekonávaním egoizmu, ktorý sa dostal medzi nás s
dosiahnuté prvenstvo v SR.
dnešnou kapitalistickou spoločnosťou.
Aktívne pôsobíme ako stály člen v Regionálnom Ďakujem predsedom politických strán v obci, ktorí
združení cestovného ruchu. Sme prepojení na nevnášajú do obce politickú neznášanlivosť, ale kulpolicajné zbory v regióne i kraji, najmä v pomoci tivovane obhajujú svoje politické smerovanie.
pri odhaľovaní trestnej činnosti, v boji proti van- Úprimnú vďaku adresujeme našim hasičom za
dalizmu i drogovej závislosti, osobitne u mladšej odvedenú prácu i za pripravenosť zachraňovať životy
generácie, ktorá okrem rodičovských rád potrebuje či majetok súkromný, obecný a celospoločenský,
v upevňovaní zdravia našu i policajnú osvetu, i s športovcom za ich snahu dobre reprezentovať našu
podávaním pomocnej ruky spoluobčanom, ktorí sa obec, kultúre, do ktorej je k spokojnosti angažovaná
dostali do rozporu so zákonom.
komisia na čele s jej predsedom, našim klubom dôPrehlbuje sa naďalej naša spolupráca s družobnou chodcov, spoločenským a záujmovým organizáciám
obcou Bludov v Českej republike. Obec má svoju v obci.
autoritu v Trenčianskom samosprávnom kraji, s Vážení spoluobčania.
poďakovaním jeho predsedovi p. Pavlovi Sedláčkovi Naša spoločná spokojnosť, žitie v obci, bude, ak
za pomoc k bezpečnostnej investícii na Podhradskej súbežne s plnením plánu hospodárskeho a sociálneho
ceste i za sponzorstvo k oslavám SNP, ale i vďaka rozvoja obce každý z nás prejavíme úctu k tomu druhévám, svojim spoluobčanom a spoluobčanom nášho mu a k všetkým, ak dokážeme túto úctu preniesť do
okresu, pôsobím druhé volebné obdobie ako pos- svojich rodín, priateľov a známych, ak sa nám podarí
lanec TSK, čím sme spoločne dosiahli možnosť zavŕšiť rok 2010, tým i volebné obdobie 2006 – 2010
získavať pre okres a obec pomoc z úrovne krajských, na prospech všetkých spoluobčanov, s dobrou účasťou
samosprávnych i štátnych orgánov.
a na prospech väčšiny národa v SR, šťastlivou rukou s
Sme kontinuálne previazaní v regióne i mimo neho vkladaním dôvery hlasovacím lístkom pre kandidátov
k pomoci v súdnictve, prokuratúre, nemocnici a dnes na poslancov NR SR v parlamentných voľbách v júni
už i k odštátnenej ambulancii sv. Vincent, k Unikli- t.r., do ktorých vás, svojich spoluobčanov, pozývam.
nike, k Úradu práce, soc. vecí a rodiny, k Sociálnej Zaraďte sa, vážení spoluobčania, do spolupráce
poisťovni, k Obvodnému úradu, k Obvodnému úradu v našej obci pre spokojnosť všetkých vekových
životného prostredia, doprave, katastru, pozemko- kategórií dnešnej a generácií prichádzajúcich.
vému úradu, ku krajským úradom s prepojením na Veľa šťastia i v novom roku 2010.
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OPS a rok 2010
Miloš Obert

Úvodom
vám
chcem,
vážení
spoluobčania, v mene svojom, ako i v
mene všetkých pracovníkov Obecného
podniku služieb Lehota pod Vtáčnikom
s.r.o., zaželať v tomto roku veľa zdravia,
šťastia a úspechov. Býva už zvykom,
že začiatkom roka vás informujeme aj
týmto prostredníctvom o našej činnosti
a službách, ktoré vykonávame. Jednou
z hlavných činností je výroba tepla,
teplej úžitkovej vody a jej distribúcia.
Cenu za teplo a teplú úžitkovú vodu nám
každoročne schvaľuje Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví. Pre tento rok nám
schválil cenu pre domácnosti v maximálnej výške 18,97 €.
Ďalšou činnosťou podniku je vývoz domového komunálneho odpadu a zber
separovaného odpadu. Aj napriek
zlej situácií v oblasti separovaného
zberu pokračujeme v separovaní ďalej.
Stále môžete na podnik doviesť staré
elektrospotrebiče, akumulátory a baterky, pneumatiky, ako i sklo a železný
šrot. Upravili sme cyklus zberu skla a
PET ﬂiaš, z mesačného na dvojmesačný.
To znamená, že v tomto polroku budeme
zber separovaného odpadu vykonávať
15.-16. marca a 17.-18. mája. Pokiaľ
doveziete odpad do veľkoobjemových
kontajnerov, naši pracovníci sú povinní
ho evidovať. Zapíšu vaše meno, priezvisko, druh odpadu a evidenčné číslo
vozidla, na ktorom odpad doveziete.
Rok 2010 sme začali s nezmeneným
cenníkom za poskytované služby. Pre
tých, ktorí si objednávali kosenie, výkopové práce a podobne, je to potešiteľná
správa. Zatiaľ nevieme, aká cena bude
za piesok, rokovania s dodávateľom ešte
stále pokračujú. No vedenie podniku vynakladá veľké úsilie, aby i táto komodita ostala v nezmenenej cene. Snažíme
sa udržať stabilné ceny a zvýšiť kvalitu
služieb. Viac občanov našej obce využíva
možnosť údržby zelene prostredníctvom
nášho podniku. Dúfam, že v tomto roku
opäť pribudnú ďalší spokojní zákazníci.
Služby, ako i cenník, je na našej internetovej stránke www.obecnypodnik.
webnode.sk. Vedenie podniku verí, že i
v tomto roku budete s našimi službami
spokojní.

Náš výrobok - zatrávňovací dielec

Poďakovanie Únie žien
Katarína Cipovová

Tesne pred vianočnými prázdninami
sa už po druhýkrát v našej základnej
škole uskutočnila vianočná burza, ktorej
výťažok nám odovzdala predsedníčka
Rady školy Mgr. Darina Oršulová. My sme
sumu 118,03 € rozdelili podľa potrieb a
priebežne ju poskytujeme zdravotne
postihnutým deťom a deťom zo sociálne
slabších rodín. V mene všetkých, ktorí
dostali či už peniaze alebo naturálnu pomoc, srdečne ďakujeme.
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Smútok v klube dôchodcov Zatmenie
Rada klubu dôchodcov v dolnej časti obce
Pred Vianocami sme pripravovali dôstojné, radostné a veselé posedenie
pod vianočným stromčekom. Mal tam
byť krátky kultúrny program zložený
z vianočných kolied a vinšov v podaní

Dôchodcov potešilo vystúpenie
8-ročnej Anky Pauleovej

daní, nahrádzala vedúceho skupiny s
harmonikou, tiež už nebohého Mariána
Kochanského. Statočne bojovala s viacerými ochoreniami, no nevzdávala sa.
Bola plná optimizmu a chuti do života.
Takto si ju budeme navždy pamätať. V
deň posedenia ležala vystretá v Dome
smútku. Pomyslenie na túto skutočnosť
nám nedalo, aby sme preladili na veselú
nôtu. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí
sa prišli zabaviť, rozveseliť a z posedenia
odchádzali sklamaní, aby pochopili naše
citové rozpoloženie.
Myslíme, že ako balzam na duše všetkých
prítomných pôsobilo vystúpenie 8-ročnej
žiačky ZUŠ a členky folklórneho súboru
Malý Vtáčnik Anky Pauleovej z Prievidze,
ktorá nám zahrala na husliach a zaspievala
vianočné koledy i ľudové piesne. Srdečná
vďaka jej a pánovi Tonkovi Duchovičovi za
sprostredkovanie vystúpenia.
Smutne sme začali aj nový rok. Ako prvý
dokončil svoju životnú púť náš ďalší člen
85-ročný Ján Majdan, ktorý sa ešte v novembri zúčastnil posedenia s jubilantami.
Týždeň po jeho pohrebe sa stretla Rada
klubu, aby pripravila výročnú členskú
schôdzu a fašiangové posedenie, ktoré
chystáme na 14. februára o 15,00 hodine
v klube dôchodcov. A tu nás zastihla ďalšia
bolestivá správa : zomrela súčasná členka
Rady klubu, veľmi aktívna, ochotná, vždy
usmiata pani Málika Brezničanová. Bolo po
rokovaní. Na mieste, kde sedávala, sme
zažali sviečku, v tichosti sme sa za ňu pomodlili a nahlas spomínali. Zúčastňovala
sa skoro všetkých podujatí. Účinkovala v
mnohých našich programoch, pripravovala kostýmy. Naposledy účinkovala ako
cigánka počas minuloročných Fašiangov.
Hrala aj v kapele „LOJZO“ na basu. Veľmi
veselá, dobrosrdečná. Na nikoho sa
nevedela nahnevať. A ak aj áno, tak len
na chvíľu. Málika, takáto si ostala v našich

našich členov. Ďalej slávnostný príhovor a
tradičné vianočné pohostenie s výbornou
kapustnicou. Po večeri spievanie kolied
všetkými prítomnými, podľa ich výberu a
želania. Potom sme mali preladiť na silvestrovskú nôtu vystúpením našich členov
s humornými častuškami poprepletanými veselými vtipmi. Nakoniec mal byť
spoločný spev a tanec
pri našej kapele.
V
stanovený
deň
sa
posedenie
uskutočnilo.
Všetko išlo podľa
pripraveného
scenára. Teda – bolo
dôstojné, ale radostné a veselé už nie.
Medzi členmi klubu
dôchodcov
začala
úradovať pani s kosou, pred ktorou niet
úniku. Krátko pred
Vianocami sa s nami
vo veku 85 rokov
navždy rozlúčila zakladajúca a veľmi
aktívna členka klubu
pani Katka Ďurinová.
Dôstojne sme sa s ňou
rozlúčili a brali sme
to ako súčasť nášho
života. Raz sa narodíme a raz musíme Pamätné fotografie z účinkovania Lehotskej skupiny Lojzo1 - neb. Katka
zomrieť. Na to treba Ďurejová a neb. Málika Brezničanová
byť pripravený.
Avšak deň pred vianočným posedením mysliach i srdciach.
nás zaskočila ďalšia smutná správa :
Ale život ide ďalej. A my, pokiaľ žijeme,
navždy nás nečakane opustila veľmi akchceme ho žiť naplno. Rozdávať radosť,
tívna a skoro o dve desaťročia mladšia, úsmev, aby sa ľudia tešili zo života, ctili
súčasná členka klubu dôchodcov, Katka jeden druhého, navzájom si pomáhaĎurejová, ktorá, pokiaľ jej to zdravie li a boli priateľmi. Preto pripravujeme
fašiangové posedenie, kde sa môžu dôdovoľovalo, ochotne vystupovala v našich
programoch. V pamäti nám navždy chodcovia zabaviť a tak si spríjemniť dni
utkvie tým, ako v programe, kde sme dôchodcovského veku. Veríme, že sa ho
imitovali skupinu LOJZO v ženskom povšetci v zdraví dožijeme.
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slnka

Pre Vtáčnik a čitateľov nakreslil
čitateľ Milan Kurnas

Zatmenie slnka 15.1.2010 mohli ľudia
obdivovať na dvoch svetadieloch.
Ťahalo sa od Strednej Afriky až po
Čínu. Takto vyzeralo medzi strechami
starých čínskych stavieb v meste KAIFENG (obrázok hore).
Prstencové zatmenie celkovo trvalo 3
hodiny a 45 minút. Na najdlhší čas na
jednom mieste mesiac za-kryl slnko
nad Indickým oceánom (11 minút a 8
sekúnd). Slnko ponúkne dlhé zatmenie
opäť až o tisícročie.
Obrázok dole : Kombinácia obrázkov
ukazuje rozdielne fázy zatmenia slnka,
ako ho pozorovali v juhoindickom
meste RAMESHVARAM

Staňte sa
prispievateľom
Redakčná rada

Zažili ste niečo, o čo sa chcete podeliť
s ostatnými občanmi? Zúčastnili ste sa
podujatia, o ktorom by mali vedieť aj
iní? Trápi vás v obci niečo, na čo by ste
chceli verejne upozorniť?
Pokiaľ máte záujem, podeľte sa s nami o
vaše zážitky, postrehy, pripomienky a my
vám ich radi uverejníme. V obci poriadame množstvo kultúrnych, športových,
spoločenských podujatí, o ktorých by
mohli organizátori informovať aj ostatných. Denne riešime problémy, s ktorými by nám kompetentní pomohli, keby
sme na ne upozornili.
Čo treba urobiť? Stačí, keď prinesiete
svoj príspevok na sekretariát starostu
obce, pošlete ho poštou (prípadne aj
s fotodokumentáciou), alebo e-mailom
na adresu ocu@lehotapodvtacnikom.
sk Ak chcete, aby bol váš príspevok
uverejnený, sledujte termín uzávierky
ďalšieho čísla. Ten býva uverejnený na
poslednej strane novín – v tiráži.
Veríme, že aj touto formou sa obsahová
stránka našich novín zlepší

