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Spravodaj pre obèanov obce Lovèica-Trubín
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Èo má nové naša škola
Kalendárny rok 2012 sa chýli ku koncu a tak nadišiel čas
zhodnotiť a informovať čo sa
u nás dialo a čo nové má naša
škola ZŠ K. Bieleka.

Každoročne pre veľký záujem našich žiakov a pedagógov organizujeme celoškolské
projekty „Deň jablka, Deň mlieka, Deň vody, Deň zeme, Ako

Po 22 rokoch sme sa rozhodli dokončiť rozostavanú budovu pri obecnom úrade.
Po dlhotrvajúcich debatách o využití nedostavanej budovy pri obecnom úrade poslanci
rozhodli že tam budú 3 miestnosti na prenájom a spoločenská miestnosť na kary, svadby, oslavy... Ako prvé sme napojili budovu

na inžinierske siete (voda, elektrina, plyn
a kanalizácia so žumpou). Celý obvod budovy sme zateplili, v suteréne sa zriadila plynová kotolňa a na prízemí sme vybudovali tri
samostatné nájomné prevádzky s hygienickým zariadením a sprchami.
Keďže počet detí v materskej škole stúpol
na 48, zriadili sme novú, väčšiu spálňu. Vymenili sme 4 okná a zakúpilo sa 75 m˛ laminátovej podlahy ktorá bola položená vďaka
šikovným rukám sponzorov a priestory škôlky sa dali vymaľovať. Jestvujúci byt pri MŠ
sa zariadil na prenájom pre 6 osôb so samostatným kotlom na vykurovanie a ohrev teplej vody. Postavil sa tiež nový prístrešok nad
pieskoviskom v areáli škôlky.
V základnej škole sme vymenili posledných 8 okien za plastové a natiahla sa časť
novej fasády - ostáva dokončiť ešte západnú
stranu. V triedach sme vymenili 16 svetiel
za nové a vymaľovali sa šatne, schodište
a sociálne zariadenia.
V časti Trubín nad kultúrnym domom, sa
položil nový chodník vrátane kanalizácie,
v dĺžke 75 m. V trubínskej časti „Delenice“ sa
zhotovil hydrogeologický vrt s hĺbkou 90 m,
ktorým chceme v budúcnosti zabezpečiť prípadný nedostatok pitnej vody z momentálneho zdroja našej obce. V správe je uvedená
predpokladaná výdatnosť 1,3 l za sekundu,
s dobrou kvalitou vody.

separujeme odpad“, realizujeme projekt pod vedením Policajného zboru v Žiari nad
Hronom Mgr. Šmondrkovou

Mnohé v našej obci je nutné vybudovať,
vylepšiť, opraviť či skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov,
financií, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty
a tolerancie. Niektoré plány sa nepodarilo
a ani nepodarí zrealizovať napríklad dostať
obecný vodovod do správy obce, vybudovať
24 nájomných bytov.
To, ako sa nám darilo v predošlom volebnom období,
bolo niečo úžasné. Ale tým,
že som ostal starostom aj po ďalších voľbách, tak som zrejme naštartoval závisť skupiny osôb a na obecnom úrade nastalo peklo.
Dva roky bojujem s jednotlivcami, ktorí si
svoj osobný záujem nadradili pred záujmy
obce a potreby spoločenstva, v ktorom žijú
aj so svojimi rodinami. Svoje konanie, hraničiace so psychickým vydieraním považujú za
legálne, v zmysle patričných zákonov.
Dávam do pozornosti, že niekoľko mesiacov v tomto volebnom období som musel venovať svoj čas práve týmto osobám, ich
útokom cez políciu, prokuratúru a odbor VVS
obvodného úradu v Žiari nad Hronom. Preto
aj výsledky v druhom volebnom období sú
také, aké sú. Dva roky sa pokúšame získať
pozemok pod plánovaný Domov dôchodcov
pri Materskej škôlke, ale zatiaľ bezvýsledne.
Riešenie pozemku pod zberný dvor dopadlo
podobne.
Zvyšné 2 roky sa budem snažiť ignorovať
tieto osoby, a naplno sa venovať len práci
a rozvoju obce. Títo ľudia priam závidia, že
Poľnohospodárske družstvo sa u nás ešte
nerozpadlo aj to, že obec má na liste vlastníctva 300 ha pozemkov.
Týmto chcem poďakovať predstavenstvu
družstva a hlavne predsedovi, že stáli
pri mne v týchto ťažkých mesiacoch.
Starosta
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„Policajt tvoj kamarát“ a mnoho iných.
V júni sme sa rozlúčili s našimi 13 úspešnými štvrtákmi,
ktorých školská púť za vzdelávaním pokračuje v ZŠ Janova
Lehota, I. ZŠ a IV. ZŠ v Žiari
nad Hronom.
V septembri sme privítali 7
nových prváčikov, ktorí robia
svojej pani učiteľke len radosť.
Veľmi rýchlo si zvykli na prostredie a prácu v škole.
Aktivity školy sú veľmi rozsiahle a podrobnejšie našu
prácu a profil školy prezentuje
webová stránka: www.zslovcica.edupage.ogr. Sme hrdí
na tradičné školské rozhlasové relácie s rôznou tematikou,
relácie do obecného rozhlasu,
spoločné vystúpenia v KD
Trubín: „Úcta k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek“,
ktorými chceme našim rodičom a občanom spríjemniť
chvíle v kruhu svojich najbližších.
Pozornosť kladieme aj na
skvalitnenie edukačného procesu našich žiakov, aby ich
kompetencie boli na najvyššej
vedomostnej úrovni. Pedagógovia školy sa neustále kontin uá ln e vzdelávajú, čím
inovujú výchovno vzdelávací
proces a zvyšujú kvalitu vyučovania. Dôraz kladieme na
úspešnú znalosť anglického
a slovenského jazyka, zručnosti s PC, informačno komunikačnými technológiami a ich
aplikáciu v praxi. Na dosiahnutie týchto cieľov bolo vypracovanie projektu s názvom „
Interaktívne vyučovane pre
(Pokraèovanie na 5. str.)
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Práce v obci

Jarná brigáda
V sobotu 14.4. sa konala celoobecná brigáda pri upratov aní ok olia obc e. 18
dospelákov a 4 deti sa rozdelili na 2 skupiny. Jedna skupin a vy z b ierala odpadk y
smerom na Prestavlky.
Druhá skupina čistila Trubiansku agačinu, kde si neporiadnici opäť urobili nelegálnu
skládku. Aj keď brigádnikov
neprišlo veľa za 3 hodiny vyzbierali 2 kontajnery odpadu.

Najviac prekvapené boli detská ktoré tiež prišli pomôcť
a len krútili hlavami nad tým čo
všetko dokážu ľudia vyniesť
do prírody.
Po práci bolo pre brigádnikov pripravené malé občers t v e ni e v K D Trubín.
Poďakovanie patrí všetkým
ktorí sa zúčastnili brigády
a pomohli prírode a skrášleniu
okolia obce.

Na jar a v mesiaci október sme aspoň čiastočne poopravovali
výtlky na našich cestách. V Lovčici sme vyložili cca 30 m kanála
a svah sme spevnili zatrávňovacími panelmi. Vymenilo sa
300 m samonosného kábla na miestnom rozhlase. Po dohode
s Povodím Hrona sa potoky v Lovčici a v Trubíne dali vyčistiť
a doplnili sa chýbajúce betónové panely.

m Betónovanie podláh na stavbe pri OÚ

V roku 2012
sa narodili:

Štatistika obce
Na začiatku roku 2012 mala naša obec 1555
obyvateľov. V roku 2012 sa nám narodilo
18 detí a umrelo nám 15 obyvateľov.
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 24 obyvateľov a prihlásilo sa na trvalý pobyt 38 obyvateľov.
Ku dnešnému dňu má naša obec 1572 obyvateľov, z toho je 763 mužov a 809 žien. Počet obyvateľov stúpol o 17 občanov. V našej
obci vstúpilo do zväzku manželského 20 párov.
Veľa zdravia, šťastia, osobných aj pracovných úspechov Vám v roku 2013 praje starosta obce, kolektív pracovníkov obce
a poslanci obecného zastupiteľstva.
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Horvátová Nina
Tvrdík Miroslav
Tršo Marko
Kováèová Mária
Jánošová Nela
Pav¾aková Diana
Mališ Kristián
Izák Martin
Debnárová Viktória
Mesároš Matúš
Varsa Peter
Baèová Ivana
Hudec Patrik
Kniezová Lucia
Pittner Ján
Beòo Timotej
Barbora Simon
Raková Gréta
Vítame nových
obèanov a prajeme
všetko najlepšie
do ïalšieho života

V roku 2012
nás opustili:
Gáfriková Cecília
Vrtík František
Širáò ¼udovít
Gáfriková Emília
Holub Ondrej
Roško Jozef

Roško Ján
Gregušová Filoména
Rošková Emília
Pavla Milan
Kundrát Alojz
Ing. Michaleje Miloš
ahúòová Mária
Štroffeková Kartína
Mániková Mária
Spomíname s úctou...

Ešte raz blahoželáme
jubilantom roku 2012
80 rokov
Holecová Anna
Kundrátová Magdaléna
Beòadiková Anna
RNDr. Pavla Pavol
Macková Emília
Jasenáková Helena
Páleníková Emília

85 rokov
Holosová Emília
Bahnová Rozália

90 rokov
Beòadik Martin
Vincent Jozef
Rusnáková Emília
Karvašová Margita
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Vážení priatelia,
Poľnohospodárske družstvo LovčicaTrubín si v roku 2012
pripomenulo 55. výročie od svojho založenia.
Poľnohospodárske družstvá hospodárili na viac ako 60 %
poľnohospodárskej pôdy. Preukázali svoju životaschopnosť
a adaptabilitu, schopnosť znášať problémy doby a svoju vnútornú silu. Po prekonaní začiatočných ťažkostí aj za cenu obetí sa
situácia postupne menila. Pomocou štátu sa vytvoril silný podnikateľský a výrobný potenciál. Na týchto základoch sa začala
rozvíjať moderná poľnohospodárska výroba, ktorá pri racionálnej štátnej agrárnej politike zabezpečovala dostatok zdravotne
nezávadných potravín.
Po zmene spoločenského systému v roku 1989 Poľnohospodárske družstvo LovčicaTrubín prešlo v roku 1992 transformáciou a družstvo začalo pôsobiť v podmienkach trhového
hospodárstva.
Hodnotený rok 2012 na úseku rastlinnej výroby bol poznačený nepriaznivým suchým počasím pri zakladaní úrody v jesennom období roku 2011 a vysokými teplotami a suchom
v mesiaci máj 2012. To spôsobilo zníženie hektárových výnosov u hustosiatych obilovín a repke ozimnej a nízke úrody
na objemových krmivách. Napriek tomu sme vyrobili dostatok
jadrových a objemových krmív, ale za vyššie náklady ako sme
predpokladali. Založili sme úrodu pre zber v roku 2013 osiatím
200 ha repky ozimnej a 400 ha obilovín.

V živočíšnej výrobe sa výsledky zlepšujú pri porovnaní
s predchádzajúcim rokom hlavne v reprodukcii zvierat,
v prírastkoch a v produkcii mlieka.
Dňa 1.8.2012 bola otvorená predajňa mliečnych výrobkov a kŕmnych zmesí. V súčasnosti rozširujeme sortiment
výrobkov o výrobu a predaj tvarohu, kyslej smotany, bryndze a pareníc čerstvých a údených.
Do roku 2013 hľadíme s nádejou aj keď prekonávame
dôsledky nepomeru vstupov do výroby a s tým súvisiacu
stratu. Robíme všetko pre využitie potenciálu pôdy, materiálno-technickej základne, kvalifikovanej odbornosti a tak
chceme zabezpečiť istotu členom a zamestnancom družstva. Na výrobný a ekonomický rozvoj nášho družstva sa
pozeráme reálne a optimisticky. Máme vytvorené predpoklady, aby sme do roku 2013 vykročili cestou dosiahnutia
lepších výsledkov, kvalitou produktov a výsledkami práce
bolo naše družstvo konkurencieschopné.
Pri príležitosti hodnotenia 55 rokov trvania nášho družstva a hodnotenia výsledkov práce za rok 2012 patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na výsledkoch a rozvoji podieľali.
Prajem všetkým občanom v novom roku pevné zdravie
a veľa úspechov osobných aj pracovných!
Ing. Marian Pavla,
predseda predstavenstva PD

Deò matiek
Druhá májová nede¾a už tradiène patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deò matiek pripomenuli v nede¾u 13. mája kultúrnym podujatím v KD Trubín.
V tento deň je špeciálne čas
povedať im ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyja dr i ť i m naš u v ď ač nos ť
za všetko, čo pre nás urobili!
Svojim mamám si krásny
kultúrny program pripravili deti
z materskej a základnej školy.
Divadelný krúžok ktorý pôsobí
pri materskej škole si pripravil

pre mamičky scénku o narodení žabiatka. Školáci zatancovali, zaspievali, zarecitovali
a tiež mali pripravenú scénku
z prostredia tel. sitkomu „Susedia“. Zo ZUŠ v Handlovej sa
prišli predstaviť tanečníci.
Na záver vystúpila ľudová
hudba s ktorou sizanôtili aj diváci v hľadisku.

Úcta k starším
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá
je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho majster
život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami.
Milé staré mamky a starí ockovia, aj keď sme presvedčení, že jeseň vášho života vám vaše vnúčence
skrášľujú tým, že vás denne obdarúvajú svojím pohladením či úsmevom, básničkou a pesničkou, ktorú sme ich my naučili, využívame mesiac október
ako mesiac úcty k starším na to, aby v ňom vaše
vnúčence znásobili svoju nehu k vám, boli k vám
ešte milšie, ešte vrúcnejšie.
Stretnutie s vami dňa 26.10 v priestore kultúrneho
domu v Trubíne chcelo byť toho vyvrcholením. Prijali ste od nich darček v podobe kultúrneho programu, ktorý pre vás z lásky pripravili.

Uvítanie detí
V roku 2012 sme dvakrát opäť privítali v zasadačke
OU našich najmenších spoluobčanov s rodičmi. Pozvaných bolo spolu 16 detičiek — detičky so svojimi
rodičmi. Opäť boli zapísaní do pamätnej knihy obce
a odniesli si maličký darček
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Guláš

FAŠIANG

Hoci sobota 18. augusta patrila Elenkám a Helenkám, na svoje si prišli i všetci priaznivci kotlíkového guláša, pretože
v Trubíne na „trhovom p¾aci“ pripravilo obèianske združenie
Help atraktívnu súaž vo varení tejto chutnej gurmánskej špeciality.

Symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe aj v našej obci.
Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari.
Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu, pred ktorým
si máme všetkého dopriať. Aj v našej obci sa tak, ako je každý
rok zvykom, konal fašiangový deň v sobotu 18.2. Fašiangový
sprievod (cca 40 mladých ľudí) od rána chodil po obci a rozdával
náladu. Tento rok pribudol k harmonikárom, budzogáňu a gitarám aj saxofonista. V sprievode boli rôzne masky, ale aj krásne
krojované dievčatá a chlapci. Kým sprievod chodil po dedine
v KD Trubín sa pripravovali zabíjačkové špeciality a poľovníci
varili guláš. Pri ochutnávke špecialít hrala ľudová hudba, ku ktorej sa pridal aj fašiangový sprievod a neskôr ju vystriedal p.Gašpir, ktorý hral do skorých ranných hodín. Fašiangy boli a hádam
ešte i sú nielen tou zvláštnou časťou roka, keď - ako hovorí
tradícia - „by malo byť všetko naopak“, ale je to i čas stretávania
sa, spoločenských posedení a akéhosi „vzývania“, aby rok, ktorý sa len nedávno začal, bol štedrý a bohatý ako fašiangový čas.

Hneď po desiatej hodine,
rozdelením všetkých potrebných surovín a patričných inštrukcií, vydal Števko Horvát
pokyn k viac ako dvadsiatim
kuchárskym majstrom (družstiev bolo päť), k boju o popredné priečky v súťaži, ale
predovšetkým o priazeň prichádzajúcich konzumentov.
Jedno družstvo sme postavili
i my, dôchodcovia. A keďže „
Helpáci“ zvládli prípravu ako
i celú organizáciu na jednotku, gulášmajstri dali srdce do

varenia a priaznivci trpezlivo
čakali na svoju porciu. Hneď
po vyhlásení výsledkov súťaže a rozdelení hodnotných
cien, vypukli pravé gulášové
hody. Piva bolo dosť, tak sa
po s e de ni e pr e dĺži l o až
do podvečerných hodín. Hlavným víťazstvom bola dobrá
nálada a potešenie z vydarenej akcie. „Helpáci“, právom
vám patrí obdiv a úprimné poďakovanie.
Klub dôchodcov
Lovèica-Trubín

Medokýš
Voda, táto vzácna tekutina, bez
ktorej je náš život nepredstaviteľný, má svoje výsostné postavenie
tak v prírode, ako aj v každej zodpovednej spoločnosti. Vzhľadom
na vážne klimatické zmeny, ktoré
v súčasnosti prebiehajú je prezieravé dôsledne chrániť všetky živé
pramene nachádzajúce sa na
území, kde žijeme a ktoré si sami
spravujeme. O to je vzácnejší
každý minerálny prameň, ako
zdroj minerálov a mnohých stopových prvkov. Jeden takýto miner á l n y p r a m eň sa n a ch á d za
v extraviláne Trubína, v blízkosti

„Dvonkovej lúčky.“ Kedysi hojne
navštevovaný prameň časom
stratil svoj dávny zmysel, upadol
do zabudnutia a spustol. Preto
sme sa v klube dôchodcov rozhodli prameň vyčistiť, zastrešiť,
vybudovať odtokové potrubie,
spevniť a upraviť okolie. Po dohode so starostom obce pánom Námešným a materiálnej pomoci,
sme v priebehu mája a júna 2012
tento projekt úspešne uskutočnili.
V mesiaci septembri sme ešte vybudovali vhodné sedenie a návšt e vníci sa môžu o bčerstviť
v príjemnom a zdravom prostredí.
D.Kliment
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Predstavujeme Vám

Základná organizácia
chovate¾ov poštových holubov
Základná organizácia chovate¾ov poštových holubov v Trubíne (neskôr Lovèica-Trubín), vznikla v roku 1960. Medzi zakladajúcich èlenov patrili Weiss Klaudius, Beòadik ¼udevít,
Vincent Július, Boldiš Marian, Horváth Ján. V tomto období sa
holuby vozili na preteky vlakom a nasadzovali sa v Martine
a vo Zvolene. Neskôr sa k týmto chovate¾om pridávali ïalší
Naša èlenská základòa starne a nových mladých èlenov nepribúda. V súèasnosti máme z Lovèice-Trubína 14 registrovaných èlenov.
Ako som v úvode spomenul,
prvé holuby sa vozili vlakom.
Neskôr to už bolo prepravnými
autami, a to za pomoci bratov
Čechov, ktorí púšťali holuby
u nás na Slovensku v sobotu
a pri návrate domov do Čiech
brali naše holuby zo sebou do
Čiech, kde ich vypúšťali v nede-

ľu. Bolo to pre obidve strany finančne výhodné. Po roku 1989
sa Česi preorientovali do Nemecka. Potom sme si museli
prepravu zabezpečovať sami.
Naša organizácia bola pri zrode
prvej nadstavby na vozenie holubov, keď sme boli organizovaní v Prievidzi.
V roku 2003 sme sa rozhodli
urobiť si nadstavbu a 120 ks košov, asi ako jediná organizácia
na Slovensku. Táto nám slúži
dodnes. Dolet holubov sa v začiatkoch konštatoval do hodín
k tomu určených. Jedny hodiny
boli v Trubíne a druhé v Lovčici.
Neskôr sme mali každý svoje
hodiny . D oba ide dopredu
a dnes už máme každý moderné konštatovacie systémy, kde
holuby majú čípy a tie snímajú

prílety holubov. Sú vyhodnocované cez počítač a výsledky pretekov sa dajú
zistiť na internete. Naši chovatelia získali veľa ocenení
v rámci oblastných združení, či už v Prievidzi, Banskej
Bystrici a teraz vo Zvolene.
Holuby p. Boja Jozefa, Beňadika Jána a Michalíka Michala boli
m ajs tri OZ v posledných rokoch.
Holuby Michalejeho
Jána nás reprezentovali na „Olympiáde
poš tových
holubov „vo Francúzku. Bojo Jozef
mal holuba na 12.
mieste na svete na olympiáde v Poznani v roku 2011.
Naša základná organizácia
patrí v terajšom oblastnom
združení Zvolen k najlepším. Každý rok máme asi 20
pretekov starých holubov
a 5 pretekov mladých holubov. Je to dosť náročný
šport - aj na čas, aj na financie. Predsedom chovateľov
v Lovčici- Trubíne som už
20 rokov chcel by som sa
poďakovať obecnému zastupiteľstvu, terajšiemu p.
starostovi Námešnému ako
aj jeho predchodcom, za
podporu chovateľom holubov v našej obci. Za všetkých členov chcem povedať
veľké ďakujeme.

Èo má nové naša škola
(Dokonèenie z 1. strany)

budúcnosť“ a úspešné získanie grantu od Nadácie ZSNP
a SLOVALCO v sume takmer
2 700 €. Interaktívny set (interaktívna tabuľa, dataprojektor,
notebook a softvér) sú už nainštalované v učebni 3. ročníka a slúžiť bude pre všetky
triedy. Zakúpili sme nové výukové DVD pre všetky ročníky,
čím zabezpečíme neustále
zvyšovanie úrovne interaktív-

neho vyučovania, ktoré v súčasnosti patrí medzi najmode rnejší spôsob výuky
v školách. Našou snahou bude naďalej modernizovať vybavenie učební modernou
didaktickou technikou. Sme si
vedomí, že v porovnaní s inými okolitými školami sme na
veľmi dobrej úrovni.
V tomto kalendárnom roku
2012 v čase letných prázdnin
sme zrealizovali projekt „Škola
hrou“. Nielen pre naše deti
sme vylepšili športový školský

areál vyznačením ihriska pre
športové aktivity futbal, vybíjaná a pod. Vo vestibule školy
majú naši žiaci v čase prestávok a aktivít v ŠKD možnosť
relaxácie a aktívneho oddychu na „preskáčke“. Tento
projekt plánujeme pre pozitívny ohlas detí v budúcnosti rozšíriť.
Vďaka Obecnému úradu
a snahe p starostu bola budova školy takmer celá zrenovovaná
novou
fasádou
a plastovými oknami. Začo
vám všetkým ďakujeme!
Koniec roka 2012 a blížiace
sa Vianoce oslávime už tradične spolu s rodičmi a našimi
žiakmi na Vianočnej besiedke
v KD Trubín. Slávnostným
programom a voňavým sladkým pohostením, ktoré pripravili šikovné ruky mamičiek
a babičiek privítame vianočný
čas.
V roku 2013 nás čaká významná udalosť - 100 rokov založenia a trvania školy v našej
obci. Buďme všetci hrdí, že tak
dlho majú naše deti možnosť
vzdelávať sa v rodnej obci
a snažme sa udržať fungovanie školy naďalej.

Pozvánka na zápis
do 1. roèníka

2013/ 2014 ZŠ K. Bieleka Lovèica - Trubín
Vás, milí rodièia i Vaše diea- budúceho školáka

Jozef Bojo
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SRDEÈNE POZÝVA

na zápis do 1. roèníka, ktorý sa uskutoèní

24. januára 2013
v èase od 12.00 do 15.15 hod.
v budove ZŠ.
Na zápis si prosím doneste
rodný list dieaa a obèiansky preukaz.
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Základná škola Janova Lehota
- F1 medzi školami
Aj vy by ste radi nahliadli „pod kapotu“ našich monopostov a odhalili pozadie? J Kvalitná
„stajòa“ F1 musí vždy nieèo inovova. Novinky máme i my!
¦ Naši piloti majú v regióne
jedinečnú možnosť: Na 2 hodiny v týždni sa v rámci vyučovania premeniť na niekoho
iného: na podnikateľa, tanečníka, herca alebo odborníka
na zdravý životný štýl. Aj takto

ších príležitostí pre rozvoj pilotov našich monopostov žiak ov . Nezdá sa vám? Veď
posúďte sami kvalitu nami
zjazdeného okruhu za rok
2012 (výber z akcií):
J Naša škola už druhýkrát

LUDUS). V pláne majú ešte
ko nc en tr ačný tábor v
O s w ienčim e.
Na
čom
pracovali? Prečo cestovali?
Ich úlohou bolo zorganizovať
vedeckú konferenciu na tému
Židia včera, dnes a zajtra.

po sebe uspela u spoločnosti
Orange v jej programe Školy
pre budúcnosť a spomedzi
viac ako 400 (!!!) projektov
vybrali opäť ten náš. Na jeho
realizáciu sme získali 1500
eur. Na čo sa použili a použijú?
Na 2 "pracovné" cesty žiakov
7 ., 8. a 9. r oč . J ednu do
B r a ti s l av y a druhú do
Oswienčimu. V rámci nich
navštívili Židovské múzeum,
M au z óleum C h. Sófer a
(nedalo nám a zavítali sme aj
do originál detského divadla

Takže zháňali materiál nielen
v škole a doma, ale i v "teréne".
Konferencia už aj prebehla. A
to v netradičný deň, v rámci
osl áv D ňa detí. D eti sa
podozvedali kopu nového a
mali možnosť uvedomiť si, že
hoci sa líšime farbou pleti,
národnosťou či inteligenciou,
všetci sme predsa ľudia a mali
by sme sa tolerovať.
J Naši ôsmaci vydali zo
svojej jedinečnej konferencie
zborník „vedeckých“ referátov.

m Víazi Janova Lehota

môžu postupne odhaľovať seba samého a výber strednej
školy nebude až taký problém.
¦ Okrem koní pod kapotou
máme aj tie reálne. Novinkou
na škole je krúžok Chovateľstvo a výcvik koní.
m A èo ïalšieho z nás robí
F1 medzi školami?

Našli by ste kopu kvalitných
trénerov najvyššej pretekárskej ligy (náš pedagogický
zbor), množstvo tréningových
rozjázd v podobe najrôznej-
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J Na našej škole sme s ôsmakmi zostavili a inštalovali
výstavu inšpirovanú židovským projektom.
J Janova Lehota očarila
žiarske deti! Kde? Ako? Čím?
Svojím divadlom Pýcha peklom dýcha, ktoré ste mali možnosť vidieť na Vianoce 2011.
My sme s ním navštívili okresnú súťaž Rozprávkové javisko. Napriek neumiestneniu
sa musíme povedať, že cena
diváka jednoznačne patrila
nám. Naše deti svojou dynamikou a skvelými hereckými
výkonmi doslova zdvihli zo
stoličiek žiarske deti a taký potlesk a zvukové ovácie tam nezožal veru nik.
J Mladí vedci obsadili
chodby našej školy počas unikátneho podujatia Mladý vedec. Tu si zmerali sily všetci
žiaci 2. stupňa našej školy
v matematike, fyzike, chémii
a geografii. Dumali v pracovných skupinách, až sa im
z „kečiek parilo“. Ktovie, či aj
niečo prevratného nevymysleli.
J Viac ako 200 ľudí (!!!)
sme prilákali na výnimočnú akciu Olympiáda spája generácie v rámci Lehotského týždňa
kultúry. Všetci títo ľudia chceli
dať mat nude a lenivosti.
ČÍM? Prišli aj so svojimi deťm i, synovcam i, neterami,
vnukmi... a behali s fúrikmi,
hrali metlobal, futbal, vybíjanú
(niektorí prvýkrát od ZŠ ),
šprintovali, hádzali guľou, loptou na lopate do koša, cúvali
so zrkadlom...
Super atmosféru gradovali
bezplatné sprievodné akcie
ako jazda na koni, maľovanie

STRANA 7

na tvár, trampolína a vôňa fantastického guláša vareného na
mies te činu. Do všetkých
„športových hrncov“ nakúkal
a deťom náladu vylepšoval
maskot Šašo.
Celý deň sa nad naš ím
olympijským areálom vznášala súťaživá atmosféra, ktorú
podporovalo napätie až do
úplného konca hier, pretože
mali byť netradične ukončené
TOMBOLOU. A veru bolo o čo
stáť: notebook, tablet, MP3
prehrávač, CD prehrávač
a ďalších 30 super cien.
J Okrem týchto akčných
megaakcií sme nelenili a ako
každý rok bojovali na poliach
literárnych, jazykových, geografických, historických i športových. Ako sme obstáli? Na
našu malú školičku vynikajúco. Obmedzený priestor nám
nedá konkrétne vymenovať
detailne všetky úspechy, no
kvôli vám sme ich spočítali.
Bolo ich presne 34 !!! (Len tak
mimochodom, po spriemerovaní je to umiestnenie každého 3. žiaka našej školy!) Za
všetky uvedieme aspoň tie
najväčšie: Dve tretie miesta
v regionálnom kole súťaže
Hviezdoslavov Kubín, ktoré
pre školu vybojovali Martin Balún a Kristína Bartoňová, 2.
a 3. miesto v okresnom kole rovnakej súťaže sme získali
vďaka Andrejke Sigetiovej
a Patrikovi Machákovi. 1., 2.,
a 3. miestu v okresnom kole
geografickej olympiády sme
sa tešili zásluhou Veroniky
Španovej, Terezky Lehotskej
a Danielovi Nagyovi. Neboli
sm e p r ehliadnuteľní ani
v športových súťažiach, veď
na stupienkoch víťazov v Behu oslobodenia sa zaskveli naši žiac i M onik a Balúnová
a Martin Balún, V obvodnom
kole atletických pretekov pre
nás krásne 2. miesto vybojoval
Daniel Nagy. Na 4. miesto
v ďalších atletických disciplínach ako sú behy na rôzne dl-
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hé trate a skoky môžu byť hrdí
naši žiaci Peter Bodor, Daniel
Nagy, Veronika Oravcová...
m Rýchly štart našej F1
v novom školskom roku

Kedy sa začal? Neuveríte,
ale ešte začiatkom júla 2012,
čiže cez oficiálne prázdniny!
Naša škola zorganizovala
v spolupráci s vedením obce
výlet do rozprávkovej krajiny
Habakuky na Donovaloch. Nebol to len tak hocijaký výlet, ale
špeciálny odmena pre najlepších a najúspešnejších žiakov
našej školy. Tí mali možnosť
vziať si so sebou aj svojich rodičov a prežiť tak príjemný
rozprávkový deň plný pekných
príbehov a tvorivého majstrovania.
¦ Štart pokračoval ďalšími,
pre deti prázdninovými, dňami, no v škole sa ďalej pracov al o. O k r em prípr avy
poslednej fázy školskej reformy sme zapojili naše deti s ich
literárnymi prácami, ktoré vytvorili počas školského roka,
do dvoch literárnych súťaží:
TAK PÍŠEM JA a ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY. Rýchly
štart sa nám vyplatil, pretože
veľký úspech na seba nenechal dlho čakať. Už v októbri
sme zožali vavríny: V celoslovenskej súťaži TAK PÍŠEM
JA: Janko Ľudvík (1. miesto),
Vika Procházková, Gabika
Šarkoziová (2. miesto), Simona Štubňová, Veronika Španová (3. miesto).
¦ Vynechali sme aj oddychové depo ˘ a pokračovali
v tvorivom boji sami so sebou.
Výsledkom bolo poslanie 29 (!)
literárnych prác do už tradičnej
súťaže SVOJICH STARKÝCH
MÁM RÁD, kde sme zápolili so
školami z celého žiarskeho regiónu. Zas sme bodovali. Len
tak mimochodom: Zo 6 možných ocenení v kategórii poéz i a a pr óz a s me v Žiar i
ukoristili 3!!! A kto sú tí talento-

vaní jazdci našej literárnej F1?
V poézii Katka Bahnová (1.
miesto), v próze Veronika
Španová (1. miesto) a Simona
Štubňová (3. miesto)
¦ V rámci „dočerpávania
paliva“ v podobe vašich úsmevov sme sa podujali na ďalšiu
akciu: Z literárnych prác poslaných do súťaže zostavili p.
uč. Harvánková a Jaššová
zborník prác ZNAMENÁTE
PRE NÁS VEĽA a ten sme
v októbri venovali starým rodičom k ich sviatku v rámci
osláv v kultúrnom dome. Podľa spätných odoziev sa zborník veľmi páčil nielen starým
rodičom a dostal sa do kadejakých kútov okolia, ba i Slovenska.
Keďže naša škola má adeptov na viac monopostov ˘, rozbehli sme to aj ďalšími, nielen
literárnymi smermi:
¦ V rozbehu sme privítali
milou akciou v školskom klube
našich budúcich šampiónov
F1, malých prvákov.
¦ September je už tradične
venovaný Dňu jazykov (26.9.).
Prvý stupeň mal možnosť zajazdiť si na okruhu veselého
anglického zápolenia odmeneného milými cenami.
¦ Náš ďalší monopost na
poli bežeckom bol v „dopingovom podozrení“ (?), pretože sa
mu podarilo nechať za sebou
aj bežecké hviezdy zo športovej 4. ZŠ v Žiari nad Hronom!
V našom zlatom prachu zaostali piloti konkurenčných F1
v regionálnom kole v Ždáni, v
krajskom kole v Župkove (!) a
tak sme sa prebojovali až na
celoslovenské kolo do Závažnej Poruby. Tu naši piloti (Maťo Balún, Daniel Nagy, Peťo
Bodor) obsadili 6. miesto z 8.
¦ Po klasickej olympiáde
z minulého školského roka
skúsili v septembri svoje športové nadanie aj žiaci 3., 4. a 5.
roč. na špeciálnej olympiáde
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v DSS v Janovej Lehote. Zaujímavé súťaže v netradičných
tímoch zmiešaním juniorov
a seniorov naplnili očakávania
jedinečnosti. Aj tak sa realizuje
aktívne starnutie... (Tento rok
je mu venovaný.)
¦ Už tradične sa v októbri
venovali naši žiaci aj pilotom
seniorom v DSS i v škole a p.
Muocová zorganizovala 2 akcie: super poobedie „klubováckych“ detí s ich starými
rodičmi plné spoločných súťaží so starkými, dobrôt napečen ých star ými m a mam i,
veselými debatami. A to všetko spestrené ľudovou muzikou
v podaní saxofónu a harmoniky. Nechýbal ani program
a darčeky pre starkých. Druhou akciou venovanou pilotom
seniorom bola už tradičná návšteva DSS s programom na
spríjemnenie chvíľ.
¦ Naša „stajňa F1“ už tradične dokazuje svoju pripraven os ť
na
duchár sku
koncooktóbrovú noc. Vieme
odplašiť zlých duchov či prilákať tých dobrých. Čím? Tekvicovými obludami rôznych
druhov, tvarov a vizáže, ktoré
vyrábali naši piloti z nižšieho
stupňa a sem-tam aj nejakí
druhostupniari.
¦ Na domácom tréningovom okruhu sme zrealizovali
školský turnaj vo futbale a vybíjanej v rámci Týždňa boja
proti drogám. Bolo to napínavé
a zvíťazili vlastne všetci. Nad
svojou lenivosťou.
¦ Vedenie našej F1 už tradične zabezpečuje aj kultúrne
vyžitie ako povinný relax. Tentoraz prišlo divadlo Maska
s rozprávkou Doktor Jajbolí.
V zákulisí našej lehotskej F1
zo ZŠ sa toho deje kopa a v talóne máme skryté aj nejaké
tajné taktické zbrane J , ktoré
vytiahneme v pravú chvíľu,
aby naši súperi zostali opäť za
nami.
PhDr. Zdena Jaššová
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Èo je nové vo futbale?
Po minuloroènom zotrvaní nášho „A“ mužstva
v najvyššej okresnej súaži sme tento roèník išli
do súaže s rovnakým cie¾om. Bohužia¾, po jesennej
èasti súaže sa držíme na chvoste tabu¾ky. Možno aj
preto, že máme ve¾a smoly a možno preto, že do súaže vypadli kvalitné družstvá z V. ligy.
Na lavičke tímu nastala jedna
zmena, kde došlo ku výmene
hlavného trénera P. Sýkorjaka za
pána D. Karáska z Janovej Lehoty. Novému trénerovi budeme držať palce pre dobrý začiatok
a samozrejme, jeho najočakávanejším cieľom bude náš tým udržať v súťaži. Chlapci majú tesný
bodový rozdiel od družstiev, ktoré

chlapcov, z toho okolo 20 doposiaľ nikdy nestálo na trávniku.“
Práve preto sa tréner M. Fabian
rozhodol družstvo rozdeliť na dve
časti.
V tej prvej sa nachádzajú chlapci, ktorí futbal už hrali a dajú sa s
nimi trénovať už rôzne cvičenia.
Druhej skupine sa zľahka venuje
P. Sedliak a väčšinou sa v nej na-

1. roèník zimnej
miniligy vo futbale
Telovýchovná jednota zorganizovala počas štyroch zimných
mesiacov roku 2011 - 2012 v telocvični takmer každú sobotu
miniligu vo futbale. Zúčastnilo sa jej 8 mužstiev, spolu cca 78
hráčov. Svoje sily si tu zmerali mladší hráči so staršími. Víťaz
turnaja družstvo tzv. T.J.Družstevník, si odniesol putovný pohár.
Najlepším strelcom turnaja bol Michal Kováč, ktorý nastrieľal 78
gólov.

m Víazi futbalovej miniligy (Horváth, Janek, Vincent, Bahno, Foltán,
Rajèan)

sú v súčasnosti mimo ohrozenia
vypadnutia. Zostáva nám len trénovať a veriť v náš momentálny
úspech a to je zotrvanie v I. triede.
. Družstvo dorastu vstúpilo do
sezóny víťazstvami. A síce ku
koncu prehrali dáky ten zápas,
predsa si držia prvú priečku tabuľky. „Myslím si, že medzi tromi
družstvami v súťaži (Janova Lehota, Banská Belá, Lovčica-Trubín), by mohlo konečne naše
družstvo získať aj po skončení súťaže vytúžené prvenstvo. Takže
najviac nás budú zaujímať súboje
s Janovou Lehotou, kde sa bude
„lámať chlieb“!
Naši najmenší futbalisti sa držia na poslednej priečke tabuľky
s tromi bodmi. „V tíme máme 34

chádzajú deti s vekom pod 10 rokov a učia sa základy futbalu. Tréningové jednotky prebiehajú
spoločne. Uvidíme, ako bude tento systém fungovať a kde to chlapci dotiahnu.
m Po urèitých dôvodoch
nastali vo výbore TJ
zmeny:

PREDSEDA TJ:
Miroslav Regináč
Manager TJ (tajomník):
Peter Sýkorjak
Ekonóm TJ:
Ing. Pavol Vrtík
Členovia:
M. Fabian,
J. Lietava,
M. Martinka
M. Fabian

Požiar pri obci
Vo štvrtok 22.3.2012 v priestore tzv. Viničiek tiež
vypukol požiar (je to priestor od rybníka v Trubíne
smerom na Lovču). Na požiar upozornili občania
obce. Iba vďaka rýchlemu zásahu Hasičského
zboru zo Žiaru, ktorým pomáhali aj občania obce,
tiež pracovníci obecného úradu aj zamestnanci
poľnohospodárskeho družstva sa požiar podarilo
dostať pod kontrolu. Ak by sa požiar bol rozšíril
smerom na Lovču, mohol vyhorieť aj blízky lesný
porast. Požiar zasiahol plochu cca 400 m2. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali pri likvidácii požiaru.

OBEC Vydáva Obecný úrad Lovčica-Trubín ( / fax 045/ 679 0126, e-mail: starostalt @stonline.sk, vo vydavateľstve VOX®
PRESS, s.r.o. ako prílohu periodika Naše Obce, reg. MK SR EV 1125/08, SK OMT OÚ 2/ 2001. Pre-press: VOX® PRESS,
s.r.o., Ladomerská Vieska 145, ( 0905 168 576, 0903 501 377, mail: vox@vox.sk. Tlač: Tlačiareň VOX® PRESS. Titul vychádza
v edícii Naše Obce, reg. č. MK SR EV 3205/ 09.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

