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ak niečo človek nedokáže zastaviť, tak je to čas.
Kolobeh života plynie, jar-leto-jeseň-zima... Znovu
tu máme nádhernú jar, chystáme pohostenie pre šibačov, ozdobujeme vajíčka. K našej neodmysliteľnej práci redakčnej rady patrí prvé číslo obecného
časopisu LEHOTA v tomto roku.
Uvidíte v ňom fotky drobcov, ktorí sa narodili
v našej obci v minulom roku. Môžete si prečítať o
tradičných i nových akciách, ktoré sa pripravujú pre našich obyvateľov. Niektoré sú na veselú
nôtu ako fašiangová zábava, výstava vín, plesy,
karnevaly, ale i na vážnejšiu nôtu ako je príhovor
starostu, uznesenia zo zastupiteľstiev, informácie
o životnom prostredí, odborné prednášky...
Za množstvo spomínaných príspevkov, ktoré
zapĺňajú naše stránky, sme vďační aj miestnym
spolkom, združeniam a klubom. Každý z nich má
možnosť prispievať a aj prispieva do časopisu. Zo
začiatku sme ťažko zháňali články, aby sme Vás
informovali, čo sa vďaka nim v obci deje. No teraz
sa spolková činnosť z roka na rok rozmáha, prehlbuje sa medzispolková spolupráca, stúpa záujem
o členstvo i podujatia. Vnímame to ako predzvesť
spolupatričnosti a utužovania vzťahov medzi občanmi a to nás veľmi teší.
Veselé a slnečné prežitie veľkonočných sviatkov
Vám praje redakčná rada

Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať príspevky.
Ďalej oznamuje všetkým svojim
prispievateľom, že príspevky prijíma
na akomkoľvek pamäťovom médiu
ako je CD alebo USB pamäťový kľúč a
taktiež e-mailovou poštou na adrese:
casopis@lehota.sk.
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Uzávierka ďalšieho čísla bude:
21.06.2019.
Expedícia do domácnosti
po 1 výtlačku ZDARMA.
Grafický dizajn,dtp a tlač:
PANTER PMD, s.r.o.,
Golianova 83, Nitra 0905 259 609.
www.panter-pmd.sk © 2019
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Slovo starostu

Vážení spoluobčania, milí Lehoťania,
zakaždým, keď fi nišuje ďalšie číslo nášho
časopisu, si uvedomím, ako veľmi rýchlo
beží čas. Máme za sebou zimné obdobie a
jar už klope na dvere. Vďaka zakúpeniu nového stroja na čistenie chodníkov sa práca
pri odpratávaní snehu nielen zefektívnila a
zrýchlila, ale prvýkrát boli obecné chodníky
vyčistené v celej obci. Tento stroj však bude
pomáhať počas celého roka.
V januári sme úspešne zvládli poruchu
vody na hlavnej ceste, ktorá na pol dňa
obmedzila dopravu. Pri tejto príležitosti
vyvstal problém s identifi káciou domových
uzáverov vody, hydrantov a „šupákov“.
Tie sa za roky používania zaniesli hlinou,
trávou a pod. Obec začala s ich vyhľadávaním, očisťovaním a označovaním. Treba
povedať, že je to prospešné hlavne pre ľudí,
aby sme v prípade poruchy vedeli okamžite
reagovať. Prosím každého o pomoc pri ich
vyhľadávaní.
Z bočnej strany KD pribudla nájazdová
rampa pre vozíčkarov a obecní zamestnanci vyzbierali smeti pozdĺž celej hlavnej cesty
od kruhového objazdu až za areál bývalého
PD. V polovici marca sa po rokoch opäť rozsvietili svetlá pri kostole, ktorý je jednou z
dominánt obce. Osadili sa vysoko úsporné LED svetlá a osvetlenie sa realizovalo
v spolupráci s farským úradom. Priebežne
sa vykonávajú opravy asfaltu v najhorších
častiach ciest. Okrem iného sme opravili kanál pri budove pošty pri zastávke, vymenili,
sfunkčnili a prispôsobili pre lepšie využitie
kuchynku v KD, osadili sme aj stojany na
bicykle pri zdravotnom stredisku, obecnom úrade a kultúrnom dome, vymenilo
sa ozvučenie na cintoríne pre dôstojnejšie
podmienky pietnych aktov.
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Na žiadosť občana vykonala autorizovaná spoločnosť merania intenzity elektrického poľa z vysielača umiestneného na
budove školy. Podľa protokolu sú všetky
výsledky hlboko pod povolenou normou a
najmenšia intenzita je práve v budove školy.
Zároveň sa upravovala zmluva o nájme pre
tento vysielač a cenu za prenájom sa nám
podarilo navýšiť v náš prospech.
Dňa 13.3.2019 sme prebrali zrekonštruovanú plochu multifunkčného ihriska. V tejto
prvej fáze je potrebné ho čo najviac využívať
a zaťažovať, aby dosiahlo čo najrýchlejšie
optimálne prevádzkové vlastnosti. Ešte by
sme chceli opraviť a vymeniť poškodené
časti, ktoré neboli súčasťou projektu a prispôsobiť a sfunkčniť najbližšie okolie. Zároveň multifunkčné ihrisko prejde pod správu
OŠK Lehota.
Ďalej sa podarilo vyčistiť časť potoka od
fary v dĺžke cca 120 m. Keď som videl, čo
všetko vyteká do potoka... Nevieme si vážiť
veci, ktoré máme. A výhovorka na absenciu
kanalizácie neobstojí, veď vodotesné žumpy
by mali byť základ. Naša vysoká spotreba
(sprcha, práčka, umývačka, sušička, dve
kúpeľne a pod.) sa prirodzene odráža aj na
vytváraní odpadu a splaškových vôd. Musíme si uvedomiť, že keď odpad vytvárame,
musíme zaplatiť aj za jeho ekologické zneškodnenie. Príroda okolo nás je len jedna,
musíme si ju chrániť v prvom rade sami.
V chode obecného úradu nastali tiež
zmeny. Do funkcie prednostu OcÚ bol menovaný Mgr. Vojtech Fray. Prácu obecného
úradu (zamestnanci, chod) organizuje
prednosta. Mgr. Fray túto činnosť de facto
vykonával už v predchádzajúcom období,
len mu táto funkcia nebola oficiálne priznaná. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju
činnosť starostovi. Len doplním, že jeho
úlohou je zefektívniť v prospech všetkých
obyvateľov, dovolím si napísať „byrokratické procesy“, ktoré nám ukladá štát. Zároveň
je nutné, aby zamestnanci boli vzájomne
zastupiteľní, aby sa naozaj všetko dalo riešiť
bez zbytočných prieťahov.
Asi najdiskutovanejšou témou minulého roka boli zmeny a doplnky územného
plánu. Otvorenie tejto témy, samozrejme,
prinieslo aj celý rad pripomienok. Treba si
uvedomiť, že UPN je základný a najdôležitejší dokument v otázkach územného plánovania, výstavby a pohľadu na našu obec,

ako by sa mala obec rozvíjať, kam rásť, aké
by malo byť jej usporiadanie do budúcnosti.
Zároveň je treba vedieť, že nie všade, kde
majú obyvatelia svoje pozemky, sa dá stavať.
Zmena pôdy z ornej na stavebnú podlieha
prísnym kritériám zo strany štátu, o ktorej
nerozhoduje obec. Stavba domu prináša
oproti minulosti nadväzné problémy: každý
potrebuje vodovod, žumpu, elektriku, plyn,
v budúcnosti chodníky, osvetlenie, rozhlas
a samozrejme cestu, po ktorej sa dostane ku
svojmu vysnívanému domu. Dnes však ku
každému domu patria často viac ako 2 autá.
Keď sa otvorí akákoľvek lokalita s domami,
denne tam príde a odíde stovka áut. Územný
plán preto rieši všetky tieto a množstvo ďalších súvislostí. Téma územného plánu a plánovania obce však prináša vášne do každej
obce, kde prebieha. V niektorých prípadoch
treba myslieť výhľadovo nie na seba, ale na
deti, vnukov – generácie, ktoré prídu po nás.

Priaznivcom športu a hlavne futbalu iste
neuniklo, že „čosi sa deje“ v OŠK. Nepodpísané listy síce môžu poukázať na problém,
ale nevyriešia ho. OŠK združuje viacero
klubov. Najväčší z nich je futbalový, preto
je aj najviac dotovaný, ale je s ním spojená
aj najväčšia starosť. Problémy sa musia riešiť
hlavne vo vlastných radoch. Futbal sa nielen
hrá na trávniku, ale ako každý šport, potrebuje aj zázemie, ktoré musí niekto vytvárať
a riadiť. Verím, že sme so staro-novým
vedením našli cestu ako ísť ďalej. Chcem deklarovať, že vedenie OŠK, ako aj jednotlivé
kluby, nájdu u mňa podporu.

Súčasťou našej obce je aj časť „Stará
Hora“. V poslednom období bolo viacero
sporných chvíľ medzi jej obyvateľmi a ľuďmi, ktorí sa potrebovali dostať do chotára
cez uzamknutú rampu na jej konci. Chcem
požiadať, aby napriek tomu, že obyvatelia
„Starej Hory“ vlastnia túto cestu a je ich majetok, strpeli občasný prejazd cez túto cestu.
Je to vždy len na nevyhnutný čas, pokiaľ sa
v chotári uskutočňuje nejaká akcia a nedá
sa tam inak dostať. Treba si uvedomiť, že aj
obec robí v tejto lokalite veci nad svoj rámec
povinností. Určite sa však nebránim faktu,
aby uvedená cesta v budúcnosti prešla pod
obec. Je však nutné, aby všetci majitelia pozemkov pod cestou uvoľnili ťarchy, ktoré sú
súčasťou ich hypoték.
Dvadsiaty ôsmy marec je na počesť narodenia J.A. Komenského dňom učiteľov.
Spätne si dovolím popriať veľa trpezlivosti,
elánu a kreativity všetkým učiteľom a pedagógom, ktorí vzdelávajú
naše deti v MŠ a ZŠ, ale aj
našim spoluobčanom, ktorí
vykonávajú toto neľahké povolanie.
Dňa dvadsiateho deviateho marca sme oslávili oslobodenie našej obce Červenou
armádou. Tieto skutočnosti
treba pripomínať hlavne deťom a mladšej generácii, pre
ktorú sú to už veci vzdialené
a tým môže byť ich pohľad
na určité časti dejín skreslený. Tentokrát aj s prispením
žiakov základnej školy sme si
pripomenuli tieto udalosti.
Máme za sebou dve
úspešné akcie – verejnú
ochutnávku vín a fašiangy.
Verím, že milovníci vína ako
aj ľudia, ktorí majú radi zábavu, si prišli na
svoje. Chcem sa poďakovať organizačným
výborom, obecným zamestnancom, ako aj
všetkým, ktorí pomáhali pri príprave týchto
podujatí.
Na záver by som poprial všetkým čitateľom nášho časopisu Lehota veľa pevného
zdravia - bez neho sú všetky veci v živote
zanedbateľné a po štyridsiatich dňoch pôstu pekné a duchovne naplnené veľkonočné
sviatky.

Radoslav Kriváček
starosta obce Lehota
5

Informácie obecného úr adu

Uznesenie č. 285/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo
Program odpadového hospodárstva obce
Lehota na roky 2016-2020 tak, ako bol
predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva,
b) schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce
Lehota na roky 2016-2020, tak ako bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva.

a) prerokovalo
dôvodovú správu a návrh VZN Obce Lehota č. 02/2018 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a
drobné stavebné odpady na území obce Lehota pre rok 2019 a navrhuje zmenu v časti
III Daň za užívanie verejného priestranstva, bod 5 Sadzba dane za dočasné parkovanie motorového vozidla na verejných
komunikáciách nahradiť komunikáciách
slovom priestranstvách;
b) schvaľuje
VZN obce Lehota č. 02/2018 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na
území obce Lehota pre rok 2019, s účinnosťou od 1.1.2019, tak ako bolo prerokované,
so zmenou v časti III Daň za užívanie verejného priestranstva, bod 5 Sadzba dane za
dočasné parkovanie motorového vozidla na
verejných komunikáciách nahradiť „komunikáciách“ slovom „priestranstvách“.

Uznesenie č. 286/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo
prevádzkovú dobu v areáli OŠK Lehota,
b) schvaľuje
prevádzkovú dobu v areáli OŠK Lehota nasledovne:
Po – Pia bude areál prístupný od 15:30 hod.
– 19:30 hod.
So – podľa dohody
Ne – futbalové zápasy
Platí od 1.3.2019 do 31.10. 2019.

Uznesenie č. 289/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo sadzobník úhrad za služby
obce Lehota, s navrhovanou zmenou pri
prenájme KD, bod 2 písm. c) predajné akcie
mimo vykurovacieho obdobia 10 €/hodina
a vo vykurovacom období 15 €/hodina,
b) schvaľuje sadzobník úhrad za služby
obce Lehota, aj so zmenou v bode 2 písm. c)
predajné akcie mimo vykurovacieho obdobia 10 €/hodina a vo vykurovacom období
15 €/hodina.

Uznesenie č. 282/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) berie na vedomie
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce na I. polrok 2019,
b) schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2019 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 287 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods.4 písm. g) zák. č. 369/1990
Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) prerokovalo
návrh VZN Obce Lehota č. 01/2018 o dani z
nehnuteľnosti na rok 2019,
b) schvaľuje
VZN Obce Lehota č. 01/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2019, s navrhovanými
zmenami, s účinnosťou od 01.01.2019, tak
ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 283/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
ukladá hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu na základe žiadosti poslanca Ľ. Rusnáka ohľadne poskytnutia odmien poslan-

Uznesenie č. 288 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods.4 písm. g) zák. č. 369/1990
Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 290/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade §11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) prerokovalo
dôvodovú správu a návrh VZN obce Lehota
č.03/2018, Dodatok č. 9 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Lehota,
b) schvaľuje
VZN obce Lehota č. 03/2018, Dodatok č. 9 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Lehota.

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo dňa
10.12.2018 o 13.00 hod. v malej sále
KD v Lehote
Uznesenie č. 278/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
starostovi Milanovi Chmelárovi preplatenie nevyčerpanej dovolenky 30 dní za rok
2018 z dôvodu pracovného vyťaženia.
Uznesenie č. 279/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhovanému rozpočtu na rok 2019-2021.
Uznesenie č. 280/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods.4, písm. b) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) schvaľuje
programový rozpočet obce Lehota na rok
2019 ako záväzný,
b) berie na vedomie
programový rozpočet obce Lehota na roky
2020 a 2021 ako orientačný.
Uznesenie č. 281/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu z auditu k účtovnej závierke a správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Lehota.
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com obecného zastupiteľstva, komisiám a
ich legitímneho vyplatenia za rok 2017 a
2018. Termín je do budúceho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 284/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
ukladá hlavnej kontrolórke zistiť, či verejné
obstarávanie prenosnej tribúny bolo vykonané zákonne.

Uznesenie č. 291/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote

a) prerokovalo návrh o schválení územného plánu obcí Veľké Zálužie, Báb, Jarok,
Lehota, Rumanová „Zmeny a doplnky č.
01/2018 ÚPN obce Lehota“,
b) schvaľuje Územný plán obce Lehota
– zmeny a doplnky č. 01/2018, spoločný
plán Veľké Zálužie, Báb, Jarok, Lehota, Rumanová bez pripomienok,
c) odporúča:
• obec sústavne sleduje, či sa nezmenili
územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je
navrhnutá koncepcia organizácie územia.
Ak dôjde k zmene predpokladov alebo je
potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie;
• pravidelne, najmenej však raz za štyri
roky, preskúmať schválený územný plán
obcí, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo
doplnky alebo obstaranie nového územného plánu;
• obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo
jeho zmenami a doplnkami;
• obec vyhotoví o obsahu územného plánu
registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Ministerstvu výstavy a regionálneho rozvoja SR;
• obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
vyvesením na úradnej tabuli najmenej na
15 dní, ako aj na inom mieste obvyklým
spôsobom, doručením dotknutým orgánom štátnej správy;
• uložiť schválený územný plán obce na
Obecnom úrade, stavebnom úrade a na
Okresnom úrade v Nitre.
Uznesenie č. 292/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo
VZN č.04/2018 o vyhlásení záväznej časti
územného plánu obce Lehota (spoločný
územný plán Veľké Zálužie, Báb, Jarok, Lehota, Rumanová),
b) schvaľuje
VZN č.04/2018 o vyhlásení záväznej časti
územného plánu obce Lehota (spoločný
územný plán Veľké Zálužie, Báb, Jarok, Lehota, Rumanová).
Uznesenie č. 293/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
7

Informácie obecného úr adu
a) schvaľuje fi nančný príspevok pre fi nancovanie záujmovej činností detí s trvalým
pobytom v obci Lehota v CVČ na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 vo výške 60
€/dieťa/rok so spôsobom poskytovania
príspevku jednorazovo podľa počtu detí na
základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutej
dotácie CVČ,
b) schvaľuje možnosť záujmovej činnosti
detí maximálne v troch CVČ súčasne, pričom schválená výška príspevku na jedno
dieťa sa pomerne prerozdelí pre jednotlivé
CVČ. V prípade, že dieťa bude zapísané do
viac ako troch CVČ, na základe výzvy obce
rozhodne rodič (zákonný zástupca) dieťaťa,
ktoré tri CVČ bude dieťa navštevovať,
c) schvaľuje návrh Zmluvy o poskytnutí
fi nančného príspevku z rozpočtu obce pre
činnosť detí v CVČ na rok 2019.
Uznesenie č. 294/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s §11, ods. 4, písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2019, rozpočtovým
opatrením č. 02/2018, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ, viď príloha.
Uznesenie č. 295/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) schvaľuje
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
hlavnej kontrolórke obce za II. polrok 2018,
b) schvaľuje
v súlade § 11, ods.4, písm. j) a § 18c, ods. 5
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov odmenu hlavnej kontrolórke obce Lehota za II. polrok
2018 vo výške 30% z mesačného platu hlavnej kontrolórky.
Uznesenie č. 296 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
na základe Zásad odmeňovania poslancov
OZ v Lehote, schváleného 1. júna 2018, čl.
IX mimoriadne odmeny ods.1
schvaľuje
odmeny komisiám za rok 2018 nasledovne:
Komisia výstavby a životného prostredia
1000 €, Športová komisia 1000 €, Kultúrna
komisia 1000 €, Školská komisia 500 €, Sociálna komisia 500 €, Finančná komisia 500 €,
v celkovej čiastke 4500 €.
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Uznesenie č. 297/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
odpis nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 11 962,41 € voči Poľnohospodárskemu
družstvu Lehota.

Jozef Burda;
b) ukladá
volebnej komisii dohliadať na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania
sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb.

Uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote, konaného
dňa 10. decembra 2018 o 17.30 hod.
v KD Lehota

Uznesenie č. 07/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu predsedu mandátovej komisie Ing.
Jozefa Mesároša o overení, že starosta a
poslanci podpisom potvrdili zložený sľub a
nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu a poslancov a to na základe
ich vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení, ktoré sú prílohou č.1 a č.2 zápisnice
ustanovujúceho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 01/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb poslancov do obecného zastupiteľstva,
2. príhovor novozvoleného starostu,
b) konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce p. Radoslav
Kriváček zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Bc. Milan Balla,
JUDr. Jozef Burda, Ing. Jana Látečková, Ing.
Jozef Mesároš, PhDr. Kvetoslava Mikulová,
Juraj Pavel, Ľuboš Rusnák, Ing. Marek Šumichrast, Tomáš Zaujec.
Uznesenie č. 05/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) volí
mandátovú komisiu v zložení: Ing. Jozef
Mesároš, Ing. Marek Šumichrast, Juraj Pavel;
b) ukladá
mandátovej komisii:
1. overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov,
2. zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a
to na základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení,
3. podať o výsledku svojich zistení správu
ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) volí
volebnú komisiu v zložení: PhDr.
Kvetoslava Mikulová, Ľuboš Rusnák, JUDr.

Uznesenie č. 08/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) zriaďuje
obecnú radu,
b) volí

za členov obecnej rady Ing. Jozefa Mesároša
a Tomáša Zaujeca.
Uznesenie č. 09/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie,
že p. starosta v zmysle § 13b), ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších právnych predpisov,
poveruje Ing. Janu Látečkovú zastupovaním starostu obce Lehota, s účinnosťou od
10.12.2018.
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) zriaďuje
deväť komisií OZ: 1. Komisia životného
prostredia, 2. Komisia výstavby a územného plánovania, 3. Sociálna a bytová komisia, 4. Športová komisia, 5. Kultúrna komisia, 6. Školská komisia, 7. Finančná komisia,
8. Komisia ochrany verejného záujmu, 9.
Komisia ochrany verejného poriadku,
b) volí
predsedu komisie životného prostredia Ing. Janu Látečkovú,
predsedu komisie výstavby a územného plánovania Ing. Mareka Šumichrasta,
predsedu sociálnej a bytovej komisie
Bc. Milana Ballu,
predsedu športovej komisie Juraja
Pavela,
predsedu kultúrnej komisie Ing. Jozefa Mesároša,
predsedu školskej komisie PhDr.
Kvetoslavu Mikulovú,
predsedu fi nančnej komisie Tomáša
Zaujeca,
predsedu komisie ochrany verejného
záujmu Ing. Janu Látečkovú,
predsedu komisie ochrany verejného
poriadku JUDr. Jozefa Burdu.
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení
poveruje
poslanca Ing. Jozefa Mesároša zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, odst. 5
piata veta a ods. 6 tretia veta zákona
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Informácie obecného úr adu
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
poslanca Ing. Jozefa Mesároša na vykonávanie aktu sobášov v obci Lehota.
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje,
že sobášna miestnosť na vykonávanie aktu
sobášov bude v priestoroch kultúrneho
domu v Lehote.
Uznesenie č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s § 11, ods. 4, písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
plat starostu obce Lehota podľa ustanovenia § 3 ods. 1 v súvislosti s ustanoveniami
§ 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov a to súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR ako základný plat starostu.

Uznesenia zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa
konalo dňa 05.03.2019 o 17:30 hod. v
malej sále Kultúrneho domu v Lehote
Uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce Lehota
za rok 2018 o fi nančnej kontrole, kontrole
nájomných zmlúv, kontrole inventarizácie
obecného majetku, kontrole evidencie a
vymáhania daňových pohľadávok, kontrole
dodržiavania zákona 395/2002 o archívoch
a registratúre, ako i o kontrole vedenia
pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov.
Uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo
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Životné prostredie
dôvodovú správu a návrh „Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Lehote“,
b) schvaľuje
v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa § 11 ods. 4 písm. k) „Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Lehote“.
Uznesenie č. 20/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
volí členov komisií obecného zastupiteľstva:
- členov komisie životného prostredia: Mgr.
Vojtech Fray, Ing. Marcela Domčeková, Ing.
Vladimíra Ašverusová,
- členov komisie výstavby a územného plánovania: Ing. Štefan Lančarič PhD., JUDr.
Jozef Burda, JUDr. Ivan Duchoň, Vladimír
Krajinčák, Helena Hargašová,
- členov sociálnej a bytovej komisie: Mgr.
Terézia Zaujecová, Bc. Zdenka Lukáčová,
Ing. Jana Látečková, Mgr. Helena Visolajská,
Mgr. Dagmar Vargová,
- členov športovej komisie: Ľuboš Rusnák
ml., Martin Hörik, Andrej Pavel,
- členov kultúrnej komisie: Mgr. Dominika
Gerhátová, Ing. Daniela Gogová, Monika
Civáňová,
- členov školskej komisie: Bc. Jana Ballová,
Mgr. Lenka Kutaková, Mrg. Anna Burdová,
Katarína Bekényiová
- členov fi nančnej komisie: Alexander Gála,
Mário Studený,
- členov komisie ochrany verejného záujmu:
PhDr. Kvetoslava Mikulová, Bc. Jana Ballová, Juraj Pavel,
- členov komisie ochrany verejného poriadku: Ľuboš Rusnák, Ing. Katarína Kovalčík,
Juraj Varga, Helena Hargašová.

Prečo odkladať
doklad o odvoze
odpadových vôd
Už na základnej škole nás učili, že
prírodu delíme na živú a neživú, a že živé
organizmy vrátane človeka sú závislé na
neživej prírode (slnečné svetlo a teplo, voda,
vzduch, pôda, minerály, horniny). Položme
si spoločne otázku, ktoré všetky zložky prírody ničíme, keď zo svojich žúmp a trativodov vypúšťame naše splaškové odpadové
vody? A napriek hlavnému argumentu,
že obec mala mať už dávno kanalizáciu a
že vývozy žúmp sú drahé, spytujme sa, či
máme právo vysoko toxickými látkami a kolifornými baktériami z našich domácností
(z kuchýň, kúpeľní, toaliet...) ničiť prírodné
zdroje? Uvedomujeme si, že dosah nášho
konania priamo ohrozujeme zdravie nás
všetkých?

V tejto veci pritvrdili aj zákonodarcovia,
keď v januári tohto roku nadobudla účinnosť
novela vodného zákona. Podľa tejto novely
má ten, kto akumuluje odpadové vody v
žumpe okrem povinnosti zabezpečovať
ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne
odpadových vôd, aj povinnosť predložiť na
výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej
správy (okresný úrad) doklady o odvoze
odpadových vôd. Predkladajú sa doklady
za posledné dva roky, pričom sa zohľadňuje účinnosť novely a počet členov v domácnosti. Ďalej sa v zákone uvádza - citát:
„Ten, kto vykonáva odvoz odpadových
vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu,
kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko
a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto
umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených
odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz
odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne
odpadových vôd.“- koniec citátu.
V prípade nepredloženia dokladu o odvoze odpadových vôd, sa táto skutočnosť
hodnotí ako priestupok. Obdobne sa hodnotí aj vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo do podzemných vôd (do záhrad, potokov, jarkov, na ulicu...). Oba vyššie
menované priestupky prerokováva okresný
úrad, pričom výnosy uložených pokút sú
príjmom Environmentálneho fondu.

Uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
Starosta obce vyzval predsedov komisií
OZ na vypracovanie úloh pre svoje komisie. Predložia ich do budúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu o audite zmlúv obce Lehota, aj s
odporúčaniami, ako sa vyvarovať chýb pri
uzatváraní nových zmlúv pre obec Lehota.

Povinnosť zákonného nakladania s
odpadovými vodami určuje Zákon č. 394/
2004 Z.z. o vodách, podľa ktorého možno
odpadové vody z rodinného domu vypúšťať
do verejnej kanalizácie, akumulovať vo vodotesnej žumpe alebo čistiť v domovej čistiarni odpadových vôd. Zákon jednoznačne
zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd.

Polievať plodiny určené na konzum sa
neodporúča ani vyčistenou vodou
z domových čistiarní odpadových vôd

Nejde však len o zákonnosť a pokuty.
Predovšetkým ide o náš prirodzený postoj
– úctu voči prírode, ku krajine, k domovu,
k človeku. Skúsme sa nad našimi činmi
zamyslieť a prehodnotiť a nielen päť minút
po prečítaní tohto príspevku... Myslime
na dôsledky- ničíme vzduch, vodu, pôdu,
rastlinstvo, živočíšstvo a ohrozujeme seba
samých.

Ing. Petra Petríková
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Slovo kňaza

V topánkach
rybára
V tomto roku pripadne Veľká Noc na 21.
apríla. Ide o pohyblivý sviatok, pretože je už
od počiatku spojený so začiatkom roka, ktorý
v prastarých civilizáciách začínal vždy jarou.
Preto aj dátum tohto sviatku sa vypočítava
tak, že po prvom jarnom dni (21. marca) sa
hľadá najbližší spln mesiaca, keďže Izraeliti
rovnako, ako mnohé staroveké civilizácie,
používali kalendár nie solárny (zostavený
podľa dráhy Slnka), ale lunárny (zostavený
podľa fáz Mesiaca). Z tohto počítania nám už
zostalo iba to, že jednotlivý úsek roka nazývame mesiac, aj keď už vôbec nezodpovedá
mesačným fázam. A najbližšia nedeľa po
tomto prvom jarnom splne je vždy Veľkonočnou nedeľou, v tomto roku 21. apríla.
Tento deň je však trvalo spojený aj s dvoma inými udalosťami: v Mexiku sa v roku
1915 narodil herec Anthony Quinn a v roku
1990, práve v tento deň, prvý raz zavítal do
našej vlasti pápež, svätý Ján Pavol II. Prečo
som zo širokej škály udalostí vybral práve
tieto dve? V roku 1968 natočil režisér M. Anderson fi lm s názvom V topánkach rybára. V
ňom bol ukrajinský biskup, neskôr kardinál
Cyril Lakota, ktorého vynikajúco stvárnil
práve Anthony Quinn, zvolený za pápeža a
stal sa poslom mieru, jednoduchosti, ľudskosti a hlbokej viery pre celý svet. O desať
rokov neskôr sa tento „prorocký“ fi lm stal
skutočnosťou: v roku 1978 sa stal pápežom
Slovan: krakovský kardinál Karol Wojtyła
a priniesol svetu mier, ľudskosť a hlbokú
vieru. Všetci s tým súhlasia. Aj náš súčasný
pápež, svätý otec František, je akoby priamo
vystrihnutý z uvedeného fi lmu. Preto som sa
rozhodol zamyslieť nad významom pápeža
pre súčasný svet a pre cirkev dnešnej doby.
Kto to je? A načo je ho vlastne treba?
Proti mienke mnohých povrchných
„znalcov“ cirkevnej náuky, ktorí zasvätene diskutujú na internetových fórach a
bezostyšne očierňujú Cirkev, pričom často
ani netušia, o čom vlastne hovoria, treba
povedať, že pápež nie je hlavou cirkvi. Na
túto otázku dal odpoveď už svätý Pavol, keď
vo svojom Liste Kolosanom píše: „Kristus je
hlavou tela – cirkvi.“ Kto všetko ale patrí do
tejto Kristovej cirkvi, to vie iba Kristus a nám
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Pozvánky
to neprezradí, pretože to vedieť nepotrebujeme. O niektorých ľuďoch vieme s istotou,
že tam sú. Tí sú aj vyhlásení za svätých. O
väčšine ľudí to však nevieme. Preto je tu na
zemi hlavou katolíckej cirkvi pápež, ktorého
úlohou je zabezpečiť, aby sa každý človek
(gr. kat’ holos – katolícky=pre každého) mohol stať členom Kristovej cirkvi. Ale aby to
človek dosiahol, musí najskôr vedieť, kto je
Ježiš Kristus. Odpovedí je mnoho. Židovstvo
tvrdí, že je to falošný prorok a zvodca. Islam
tvrdí, že je jedným z mnohých prorokov,
čo boli pred Mohamedom. A mnohé ďalšie
náboženské skupiny o ňom tvrdia to i ono.
Kto má pravdu? Je to ako keď v neznámom
meste hľadáte priateľa a mnohí vám povedia,
kde býva. Ale keď tam zazvoníte, otvorí vám
niekto úplne cudzí. Možno sa vám to už stalo. A aby sa to nestalo aj s Kristom, aby sme
ho nehľadali na „nesprávnej adrese“, máme
v Katolíckej cirkvi pápeža. Evanjeliá totiž
svedčia, že práve apoštol Peter, povolaním
rybár, bol prítomný pri všetkých dôležitých
udalostiach Ježišovho života: nájdeme ho aj v
príbehu Ježišovho umučenia (najskôr Ježiša
zaprie a potom to oplače) a svätý Pavol tvrdí,
že keď Ježiš vstal z mŕtvych, prvému sa zjavil
práve Petrovi.
Má preto zmysel tvrdiť, že Peter poznal Ježiša najlepšie. On celý tento príbeh o Kristovi
odovzdal medzi inými aj svojmu priateľovi
Línovi, ten zasa Anaklétovi, ten Klementovi
a tak ďalej. Tak vznikol úrad pápeža. Preto aj
dnes máme istotu, že ten, čo kráča v topánkach rybára, vie presne, aký je Ježiš. Vie nám
neomylne povedať, kde býva a my neriskujeme, že keď zájdeme na tú adresu, otvorí nám
niekto iný. Preto je úrad pápeža pre katolícku
cirkev taký dôležitý. Prečo je teda pápež nevyhnutnou súčasťou cirkvi? Lebo on vie. A
vie to stopercentne správne. Preto sú všetci
katolíci viazaní poslušnosťou voči nemu, aby
neomylne našli Krista a mohli sa stať členmi
Kristovej cirkvi. Tohoto Krista: umučeného,
pochovaného a vzkrieseného sa na Veľkú
Noc chystáme sláviť aj v našom kostole. A
budeme to robiť stopercentne pravdivo, lebo
to budeme robiť v súlade s pápežom.
Milí Lehoťania, prajem vám všetkým hlboký zážitok z tohtoročnej Veľkej Noci.

Mgr. Róbert Horka, PhD.
Zdroj obrázku: https://sk.wikipedia.org/
wiki/Zoznam_pápežov

Jar a leto v podujatiach
Púť ku Kaplnke Panny Márie v Lehote
30. apríl 2019 (utorok)
Kaplnka Panny Márie
Organizuje: obec Lehota,
Farský úrad Lehota

Cestujeme po Európe
- Deň detí v Lehote
01. jún 2019 (sobota)
Areál OŠK Lehota
Organizuje: MC Obláčik

Stavanie mája

Posedenie pri poľovníckom guláši

01. máj 2019 (streda)
Priestranstvo pred kultúrnym domom
Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej Lehota, obec Lehota

15. jún 2019 (sobota)
Poľovnícka chata
Organizuje: Poľovnícke združenie Lehota

Beh pre zdravie
05. máj 2019 (nedeľa)
Priestranstvo pred kultúrnym domom
a miestne komunikácie
Organizuje: obec Lehota- športová komisia,
Miestny odbor Matice slovenskej Lehota,
MŠ Lehota, ZŠ Lehota

Deň matiek
10. máj 2019 (piatok)
Kultúrny dom Lehota
Organizuje: obec Lehota, ZŠ Lehota

Deň rodiny
17. máj 2019 (piatok) o 16:00 hod.
Kultúrny dom Lehota
Organizuje: MŠ Lehota

Scrabble – kvalifikačný turnaj
na majstrovstvá Slovenska
15. jún 2019 (sobota)
Kultúrny dom Lehota
Organizuje: Slovenský spolok scrabble a
obec Lehota

Dni obce Lehota a hodové slávnosti
26. júl – 28. júl (piatok až nedeľa)
Organizuje: obec Lehota, OŠK Lehota, Farský úrad Lehota

Spracovanie hrozna a výroba vína prednáška
16.august 2019 (piatok)
Kultúrny dom Lehota
Organizuje: Vinohradnícky spolok Lehota

75. výročie SNP
Majáles s Čibukom
24. máj 2019 (piatok)
Kultúrny dom Lehota
Organizuje: obec Lehota

29. august 2019 (štvrtok)
Areál OŠK Lehota
Organizuje:
Miestny odbor Matice slovenskej Lehota,
obec Lehota

Požehnanie viníc a polí
26. máj 2019 (nedeľa)
Vinohradnícka osada, pri soche sv. Urbana
Organizuje:
Vinohradnícky spolok Lehota

Poznámka:

Zmena termínov vyhradená. Bližšie
informácie budú poskytnuté miestnym
rozhlasom a na webovej stránke obce.

13

Udialo sa v obci

Výstava vín
V piatok dňa 1. marca 2019 sa stretli:
vinohradníci, vinári, ale i laickí návštevníci na verejnej Výstave vín v Lehote.

Návštevníkov vítala tematická pieseň
v podaní pani Darinky Lahučkej, ktorá
všetkých naladila na vinársku nôtu. Výstavu
otvoril predseda miestneho vinohradníckeho spolku p. Štefan Petrík, ktorý privítal
prítomných, zhodnotil ostatný vinohradnícky rok a spoločne so starostom obce p.
Radoslavom Kriváčkom odovzdali ocenenia
výstavy. Šampiónom v kategórii bielych vín
sa stalo Veltlínske zelené, r. 2018 od Romana Komárňanského. Vinárstvo Bíro získalo
vínom Cabernet Sauvignon, r. 2018 titul
šampióna ružových vín a vínom Cabernet
Sauvignon, r. 2017 titul šampióna červených vín. Cenu starostu za najlepšie biele
víno Lehoty získalo víno Pesecká leánka, r.
2018 od Františka Kromku. Cenu starostu za
najlepšie červené víno Lehoty získalo víno
Zweigeltrebe, r. 2016 od Štefana Petríka.
14

Starosta obce poďakoval vinohradníkom a vinárom za celoročnú prácu a poprial
im, aby mali úspešný vinohradnícky rok a
aby dopestovali kvalitné hrozno a vyrobili
chutné vína.

Návštevníci mali možnosť ochutnať 344
vzoriek vín, z toho 235 bielych, 89 červených, 14 ružových a 6 samorodých.
Ročník 2018 sa ukázal iný na rozdiel od
predchádzajúcich. Počasie vinohradníkom
prialo a choroby sa vinohradom vyhli, svoje
však urobili vysoké letné teploty. To spôsobilo predčasné dozrievanie hrozien. Oberačky sa urýchlili možno až o 2- 3 týždne, čo
sa prejavilo v nižšej cukornatosti pri väčšine
odrôd. Výstava potvrdila, že vinári sa s touto skutočnosťou vysporiadali a prezentovali sa peknými, sviežimi a harmonickými
vínami.
V sále vládla príjemná a priateľská atmosféra. Na 18. ročník Výstavy vín v Lehote
budeme spomínať ako na peknú akciu na
vysokej kultúrnej a spoločenskej úrovni.

Ing. Milan Burda
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Reprezentačný ples
materskej školy
Pod pojmom ples rozumieme spoločenskú udalosť, obvykle slávnostnej povahy, spojenú so spoločenským tancom za
zvuku tanečnej hudby. Táto udalosť nám
okrem iného umožňuje vzájomné stretnutie ľudí so spoločným cieľom, zabaviť
sa. My, ako personál materskej školy, sme
sa zabavili spolu zo všetkými našimi plesajúcimi.

nami privítali absolventky materskej školy,
dnes už žiačky I., II. ročníka pod vedením
Soničky Cabánekovej (ZUŠ ART PEGAS),
ktoré nám predviedli, ako tancovať v sychravé dni s dáždnikom.
Ďalším
kultúrnym programom bola Hanka
Zaujecová, taktiež
absolventka našej
materskej školy,
dnes už žiačka VII.
ročníka s piesňou „Skúšame sa
nájsť“ od skupiny
Peter Bič Projekt.
Kultúrne vyžitie nám uzatvorili Gajdošský
Trogári z Veľkého Zálužia s hudobným vystúpením sprevádzaným hrou na bubne,
gajdách a píšťalke. Po uspokojení našich
zrakových a sluchových vnemov sme chutnou večerou uspokojili i naše chuťové poháriky a rozbehli sa plnou parou vpred na tanečný parket. Prvé tanečné kolo slávnostne
otvorili pedagogickí zamestnanci materskej
školy v podaní viedenského valčíka.

V sobotu 26. januára sa na tanečnom
parkete v kultúrnom dome stretlo vyše 100
ľudí rôznych vekových kategórií, povolaní,
rodičov, či nerodičov, zadaných, či nezadaných, no všetci v dobrej nálade. Túto náladu nám dotvoril ako hudobný podmaz DJ
M.O.C. a DJ Pagi, ktorým sme boli verní do
skorých ranných hodín.

Prichádzajúce tanečné páry vítala
jednoduchá a elegantná vintage výzdoba
spolu s úsmevom usporiadateliek. Keď už
bolo všetko prichystané a plesajúci, či hostia
usadení, úvodným slovom ich privítala p.
riaditeľka materskej školy Katarína Bekenyiová. Následne odovzdala slovo p. Jurajovi
Pavelovi, ktorý zastúpil neprítomného pána
starostu. Po úvodnom prípitku sme medzi
16

Ako to už býva na začiatku je to s tanečným rozbehom ťažšie, hlavne keď sú pre
vás pripravené chutné pagáče a zákusky,
no ale potom to už išlo a na parkete sa zišlo
plno parketových levov a levíc, ktoré sme
prerušili až bohatou tombolou, plnou zaujímavých cien. Touto cestou by som sa chcela
poďakovať hlavnému sponzorovi, fi rme
AKROL, ako aj ostatným fi rmám, rodičom,
personálu materskej školy, ako aj každému,
kto pomohol pri realizácií začínajúceho
nultého ročníka Plesu materskej školy, či
už svojou účasťou alebo snahou pomôcť,
pretože vďaka Vám bol tento ročník veľmi
úspešný. Ďakujeme!

Mgr. Dominika Gerhátová
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Fašiangy v Lehote

Obec Lehota spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej sa znovu pripravila na udržiavanie tradícií fašiangových
osláv. Tento rok nám oslava fašiangov
vyšla po koštovke vína, na sobotu 2. marca
2019. Tí, čo jeden deň koštovali, mohli na
druhý deň pokračovať v oslavovaní aj s fašiangovým sprievodom v dedine.

Začali sme už v dopoludňajších hodinách, keď nastúpili pracovníčky zo škôlky
a pustili sa do prípravy zabíjačkových špecialít. Kuchynské rúry boli stále obsadené
naloženým a ochuteným mäskom, hurkami,
klobáskami a žobráckou kašou. Všetko sa
chystalo na večerný príchod masiek z dediny a občanov, ktorí sa chystali pobaviť sa
pri dobrej hudbe, zabíjačkových výrobkoch
a vínku.
Zatiaľ čo obecní pracovníci plnili svoj
diel práce v kultúrnom dome pri chystaní
občerstvenia, matičiari už organizovali
fašiangový sprievod v maskách. Masky,
hudobný a spevácky sprievod sa zhromaždili pred kultúrnym domom. Fašiangový
sprievod do ulíc dediny vyprevadil starosta
obce, aby celej dedine spevom a tancom
pripomenul, že fašiangy sa krátia. Aby sa
18

maskovaný sprievod dostal do všetkých kútov dediny, opäť nám prepravu zabezpečoval traktor s prívesom na sedenie, ktorý sme
si nazvali „lehotský dvojdostavník“. Aby
dvojdostavníku nebolo smutno, spoločnosť
mu robili na jednom malom traktore vezený obrovský jednorožec a na druhom veľká
krava. Sprievod prešiel postupne po Hlavnej
ulici, Hornom konci, Šišove, Šenkovskej ulici, Prostredných honoch, Kaplonskej ulici
a Párovciach, kde všade rozdával dobrú
náladu a pútal pozornosť množstva detí i
dospelých. Mnohí z občanov vyčkávali na
uliciach a častokrát počastovali účastníkov
sprievodu rôznymi tradičnými fašiangovými výrobkami, dobrým domácim vínkom,
či pálenkou. Odmenou im bol spev krásnych
fašiangových a ľudových piesní za sprievodu hudobníkov Tomáša Lahučkého, Mareka
Moravčíka a Miloša Ďurku. Pri takejto dobrej hudbe sa nezabudlo ani na povykrúcanie
gazdiniek, ktoré pripravili pohostenie. No
a že to bola dobrá zábava, sa mohli presvedčiť po príchode sprievodu aj všetci vyčkávajúci v kultúrnom dome.
V ďalšej časti programu všetkým prítomným mladí i starší matičiari predviedli
pochovávanie basy, ktoré nacvičil na túto
príležitosť skoro 60-členný matičný súbor
v ľudových krojoch. Svojich úloh sa dobre
zhostili všetci účinkujúci, ale obzvlášť viac
ako 100 divákov zaujal svojimi výkonmi
náš novozvolený „hrobár“ Tomáš Zabák.
Nezaostávala ani pani „Smrtka“, ktorej sa už
tradične zhosťuje Vojtech Pavel. Vystúpenie
bolo ladené komicky, ľudia naň reagovali veselým smiechom a častým potleskom.
Po pochovaní basy sa všetci prítomní
pustili do ochutnávania zabíjačkových
pochúťok a dobrého vínka. No a aby sa fašiangy skončili tým správnym spôsobom,
nechýbala riadna zábava a tancovačka, ktorá končila symbolicky o polnoci.
Už teraz sa môžeme tešiť na ďalší rok
a dúfať, že masky sa nám nabudúce zase
trošku rozrastú a všetci sa v zdraví znovu
zasmejeme a zatancujeme si.
Nakoniec ešte čo najsrdečnejšie poďakovanie všetkým, ktorí sa postarali o krásny
fašiangový deň a všetkým srdečným gazdinkám a gazdom, ktorí na uliciach hostili
fašiangový sprievod.

Ing. Daniel Pavel, Terézia Andrášiková
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4. ročník Plesu športovcov

Ako býva dobrým zvykom, január patrí
plesom a jeden tradičný sa konal v Lehote,
ktorý každoročne organizuje osvedčená
partia nadšencov z Obecného športového
klubu. Štvrtý ročník Plesu športovcov
priniesol zopár noviniek a jednou z nich
bola, že sa premiérovo konal v spolupráci
s obecným úradom.

Poďme sa však pozrieť ako sa hostia,
nahodení do gala, so svojimi polovičkami
zabávali. Na premene sály kultúrneho domu
a celkovej elegancii priestorov plesu si dali
dievčatá extrémne záležať a výsledok sa aj
dostavil. Svojim prirodzeným šarmom spre-

Keďže
záujem
o ples je rok čo rok
väčší, pristúpili sme
k „miernemu“ navýšeniu kapacity a boj
o lístky sa začal.
Výsledok? Za necelé
tri dni sme skonštatovali:
„totálne
vypredané!!!“
vádzala hostí moderátorka večera Beatka
Chlebcová, ktorá sa svojej úlohy zhostila doslova na výbornú, ale aj excelentne zapadla
do nášho tímu! O úvodné slovo a odovzdanie cien pre športovcov sa postarali starosta obce p. Radoslav Kriváček a prezident
Západoslovenského futbalového zväzu p.
Ladislav Gádoši - druhý muž Slovenského
futbalu. Tento rok boli z radov športovcov
OŠK odmenení Daniel Dubeň (hokejbal)
a Michal Holka (stolný tenis) za kvalitné a
dlhoročné reprezentovanie klubu.
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Nasledoval kultúrny program, ktorý
odštartovali fitnesky z GymGol klubu Nitra
(Rebeka Maťušová a Rebeka Némethová)
pod drobnohľadom úspešných tréneriek.
Vystúpenie folklórneho súboru Šaľan
a s ním ľubozvučné hlasy sestier Katky
a Zuzky Valových, ale aj dunivé hlasy chlapov, k tomu čardáš, polka, verbunk len dotvorili atmosféru prekrásneho slovenského
folklóru a naladili hostí do tanca. Do tanca
hrala skupina Exband, ktorá zabávala hostí
počas celého večera.
Samozrejme, čo by to bol za lehotský
ples, ak by na ňom chýbala bohatá tombola.
Tentokrát rekordných 45 cien (týmto chceme vysloviť veľkú vďaku všetkým sponzorom) dávalo tušiť, že po lístkoch sa „len tak
zapráši“ a hostia odídu nadmieru spokojní.
Počas večera si mohli pochutnať na prvotriednej káve z Pražiarne Veľké Zálužie,
zákusky od pani Mesárošovej sú už známe
nielen v Lehote a polnočná kapustnica, je
len malá ukážka toho, ako bolo postarané
o vzácnych hostí.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým,
ktorí sa pričinili o organizáciu nášho plesu,
sponzorom, starostovi obce p. Radoslavovi
Kriváčkovi a pevne veríme, že o rok sa opäť
uvidíme a budeme znovu plesať až do rána.

Marcel Kovalčík
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Úspechy členov
Kynologického
klubu Lehota
Záverom minulého roka, dňa 1.12.2018,
usporiadal MKK Alekšince 1. ročník Mikulášskeho preteku podľa BH SK.
Išlo o pretek zameraný na poslušnosť
a povahu psa. Zúčastnili sa ho aj piati
členovia KK Lehota: Daniela Hercegová
so psom Horror, Janka Antalová so sučkou
Pina, Roman Zaujec so psom Arny, Roman
Nechvátal so sučkou Carica a Pavol Daniš so
psom Agir. Išlo o veľmi pekne tématicky zorganizovaný pretek s veľkou účasťou 20-tich
pretekárov s rôznymi plemenami psov. Od
útulkáča, cez boxerov, dobermanov, borderku, cane corso, BOM, východoeurópskeho
ovčiaka, labradora, až po nemeckého ovčiaka. Našim členom sa ušli hneď dve pekné
pódiové miesta. Daniela Hercegová so svojim nemeckým ovčiakom sa umiestnili na 1.
mieste a Janka Antalová, tiež s nemeckým
ovčiakom, si odniesli krásne 3. miesto. Bol
to veľmi pekne zorganizovaný pretek, nielen
po stránke technickej, ale aj ľudskej...
Rovnako naši členovia dosahujú krásne
úspechy aj vo výstavnom kruhu, kde sa dbá
na krásu, prezentáciu a samotné predvedenie psíka. Betka Eliášová s nemeckým
ovčiakom Torino si ešte koncom minulého roku z Medzinárodnej výstavy v Nitre
odniesli prvé miesto spomedzi všetkých
plemien zo skupiny FCI 1 a tým získali titul
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Junior BOG (Best Of Group). V tomto roku
dňa 24. februára sa konala Národná výstava všetkých plemien psov v Bratislave, kde
Torino získal ocenenia V1, CAC, BOS, Víťaz
Slovenska 2019 v kat. dlhosrstý nemecký
ovčiak v triede strednej. Ďalšia naša členka
Ľuboslava Lenghartová s veľmi šikovným
stafordšírskym bulteriérom Baghirom, aj
čo sa poslušnosti týka, si tento rok v januári
odniesli z Medzinárodnej výstavy v Nitre
ocenenie Šampión dorastu a z Národnej
výstavy všetkých plemien psov v Bratislave
tituly Puppy vicešampión šampiónov a Victory Puppy Winner.

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Lieči
ochorenie konečníka (hemoroidy, polypy),
robí chirurgické výkony na konečníku laserom, odstraňovanie znamienok laserom
aj chirurgicky, ošetrovanie tváre hydrafacialom.

Všetkým menovaným gratulujem a verím, že aj v budúcnosti budú takto pozitívne
reprezentovať nielen klub, ale aj konkrétne
plemeno psa.

Mgr. Daniela Hercegová

Naši záhradkári
Zdalo by sa, že v zimnom období si
môžu záhradkári užívať oddych od manuálnych prác na svojich záhradách. Slovenský zväz záhradkárov v Lehote však
pripravoval v tomto čase rôzne vzdelávacie aktivity.
Ešte koncom roka, dňa 15.12.2018,
zorganizoval pre občanov Lehoty praktické ukážky vrúbľovania jabloní „v ruke“
v priestoroch kultúrneho domu a zaškolenie
záujemcov, ktoré na vysokej odbornej úrovni predviedol Ing. Eduard Jakubek, predseda republikového výboru Slovenského
zväzu záhradkárov.
Keďže akcia mala
veľký
úspech,
pokračovanie bolo dňa
26.01.2019, kde si prítomní mohli navrúbľovať už vlastné odrody
do podpníkov, ktoré
zabezpečil Ing. Jakubek. Toto predvádzanie
sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti na
miestnom futbalovom
ihrisku. Pretože pomerne energické prednášanie malo na prítomných
veľký vplyv, základná

organizácia SZZ v Lehote sa rozhodla pre
ďalšiu aktivitu naplánovanú na 15.2.2019.
Tentokrát to bolo praktické predvádzanie jarného rezu ovocných stromčekov v
priestoroch záhradkárskej osady na Starej
Hore. Toto predvádzanie bolo vrcholom
toho, čím dokáže Ing. Jakubek počas svojich
prednášok vyvolať nesmierny záujem o tieto spôsoby vzdelávania záhradkárov, čo zároveň vyvolalo aj zvýšený záujem o členstvo
prídomových záhradkárov v ZO SZZ. Už
dnes registrujeme takmer zdvojnásobenie
členskej základne.

Peter Šášik

Deň zdravia
v Lehote

Vo svojej prednáške poukázal na to,
čo spôsobuje choroby tráviaceho traktu
– nezdravé stravovacie návyky – jedlo s veľa
mastnými kyselinami, sedavý spôsob života. Strava má obsahovať veľa vlákniny (ovocie, zelenina) a treba sa stále hýbať. Hovoril
aj o svojich konkrétnych prípadoch, ktoré
liečil. Téma bola zaujímavá, pretože rakovina hrubého čreva a konečníka je druhým
najčastejším typom a druhou najčastejšou
príčinou úmrtia na rakovinu. Liečenie je u
každého pacienta individuálne. Choroby
hrubého čreva a konečníka sa najlepšie
diagnostikujú kolonoskopiou, vyšetrenia,
ktorého sa pacienti nemusia obávať. Cez
prestávku mali prítomní možnosť si dať
zmerať krvný tlak, čo zabezpečovala Emília
Šášiková.

V zmysle Plánu činnosti na rok 2018,
aj keď o tri mesiace neskoršie, ZO Zväzu
zdravotne postihnutých v Lehote usporiadala v spolupráci s Obecným úradom
Lehota DEŇ ZDRAVIA.
V stredu dňa 6. februára 2019 o 15,00
hod. v kultúrnom dome sa zhromaždilo asi
70 sústredených záujemcov o zdravotnú
prednášku z radov našich členov i obyvateľov obce Lehota.
Prednášku na tému „Choroby hrubého
čreva a konečníka a ich prevencia“ predniesol MUDr. Ľubomír Ševčík, chirurg z
Polikliniky sv. Medarda v Nitre. Pán doktor
Ševčík vykonáva aj funkciu vedúceho lekára

Výbor ZZP ďakuje pánovi doktorovi Ľubomírovi Ševčíkovi, že prijal naše pozvanie
urobiť prednášku a ďakuje všetkým, ktorí sa
zúčastnili a pozorne počúvali jeho slová.
Text: Ing. Oľga Mesárošová
Foto: Alan Dolog
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MC Obláčik

Jar v našom revíri
Najvhodnejší čas spraviť niečo pre prírodu
Dlhšie dni a čoraz teplejšie slnečné lúče
sú predzvesťou nástupu najkrajšieho obdobia roka – jari. Naše lesy, záhrady a polia
ožívajú a rastú do krásy. Všade okolo počujeme spev vtákov a príroda sa začína meniť na
pestrofarebnú zmes kvitnúcich kríkov, stromov a bylín. V tomto období hniezdi najväčší počet vtákov a rodí sa najviac mláďat.
Preto oprávnene považujeme jar za obdobie
zrodu nového života a pre mnohých ľudí
patrí určite k najromantickejšej časti roka.
Avšak vo voľnej prírode je to pre mláďatá
živočíchov a ich rodičov začiatok neľahkého
boja o život, od ktorého sa odvíja úspešnosť
prežitia ďalšej generácie. Silný tlak civilizácie na životné prostredie a nesprávne zásahy človeka do prírody, žiaľ, spôsobujú, že
tento boj o prežitie sa stáva pre voľne žijúce
živočíchy čoraz ťažší a nerovnejší.
Činnosťou človeka, ktorou je napr.
spôsob poľnohospodárskeho hospodárenia, výrub drevín bez náhradnej výsadby,
intenzívna výstavba, došlo v posledných
desaťročiach v našej prírode k postupnému
vymiznutiu niektorých druhov živočíchov
(v našom chotári ide napr. o jarabicu, sysľa,
pipíšku a brehuľu – likvidáciou jej hniezdísk
v pieskovej stene v Konskej jame). Z dôvodu
chýbajúcich hniezdnych možností sa výrazne znížili stavy predtým veľmi početných
druhov vtákov (vrabec, lastovička, belorítka). Naopak pre prispôsobivé druhy zveri
sú tieto zmeny prospešné a ich početnosť na
Slovensku rýchlo rastie (niektoré dravé vtáky, krkavce, diviaky, jelenia zver). Veľmi časté sú aj zlé zásahy prostredníctvom schvaľovania nevhodnej legislatívy, ktorá celoročne
chráni aj premnožené druhy zvierat.
Poľovníctvo má v súčasnosti svoju nezastupiteľnú funkciu vo vzťahu k znižovaniu
negatívnych dopadov spomínaných zásahov
a zmien v našej prírode. Poľovníci nielenže
prikrmujú zver v období núdze, zabezpečujú pre ňu zdroje pitnej vody (umelé napájadlá), ktoré v prirodzenom prostredí neustále
ubúdajú, ale uskutočňujú aj výsadbu remízok, výsev políčok, čistia a kosia lúky, ktoré
sú neudržiavané z dôvodu chýbajúcej živo24

číšnej výroby. Okrem týchto aktivít poľovníci vykonávajú aj organizovaný a selektívny
lov zveri, ktorým sa zabezpečuje: ochrana
poľnohospodárskych a lesných kultúr pred
škodami spôsobovanými najmä raticovou
zverou (diviaky, jelene), udržiavanie zveri
v požadovanej kondícii, zdravotnom stave,
pohlavnej, vekovej štruktúre a optimálnom
počte. Významnú úlohu zastávajú poľovníci
aj vo vzťahu k zamedzeniu šírenia nebezpečných chorôb prenosných zverou (besnota, africký mor ošípaných).
Chcel by som zdôrazniť, že nielen poľovníci, ale každý z nás sa môže aktívne zapojiť
do ochrany prírody a zlepšovania životných
podmienok pre voľne žijúce zvieratá. Touto cestou chcem preto všetkých čitateľov
poprosiť, aby sme už od tohto krásneho
jarného obdobia až do konca roka pre našu
prírodu, každý svojou troškou, prispeli k
zlepšeniu súčasného stavu. Spôsobov, ako
sa to dá urobiť, je veľa, či už je to budovanie
a osadenie vtáčích búdok na záhradách,
dvoroch a blízkom okolí, sprístupnenie
možností hniezdenia pre lastovičky na budovách, prikrmovanie vtáctva počas zimy,
až po separáciu odpadu v domácnostiach.
Pre tých aktívnejších, ktorí radi relaxujú v
prírode, ide najmä o udržiavanie čistoty v
nej a rešpektovanie základných pravidiel
správania sa v nej. Je potrebné pamätať na
to, že pre úspešné rozmnožovanie a prežívanie mláďat zvierat vo voľnej prírode, je
veľmi dôležité zabezpečenie pokoja v čase
hniezdenia a odchovu mláďat, preto pri svojich návštevách v prírode, prosím, nedovoľte
vašim psom voľne pobehovať mimo poľných
ciest, nevstupujte do porastov, kde zver nachádza svoje útočisko, neprenasledujte zver
a už vôbec sa nedotýkajte a neprisvojujte si
nájdené mláďatá divých zvierat.
Nedovoľme, aby sa divé zvieratá našou
ľahostajnosťou stali rukojemníkmi a väzňami v ich prirodzenom prostredí.

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
PZ Lehota

Fašiangy, Turíce,
Veľká noc príde...
Ako tradične, tak aj tento rok, sa v MC
Obláčik uskutočnila oslava fašiangov pre
našich najmenších v podobe krásneho karnevalu, ktorý bol plný zábavy a samozrejme
– pestrých masiek od výmyslu sveta.
Naše materské centrum prišli
navštíviť prekrásne princezničky
a víla, ktoré boli
nádherným
klenotom
tejto
udalosti. Zo sveta
zvieratiek k nám
zavítali pestrofarebné motýle,
sloník, pavúčik
a psík. Taktiež
k nám prišli aj iné
masky ako napr.:
gejša z ďalekej
Ázie;
malinká

astronautka, ktorá k nám spadla z ďalekej cesty vesmírom priamo do obláčika;
i silný Batman, ktorý sa nám predviedol v
celej svojej nadľudskej sile.
Užili sme si veľa zábavy, ktorá bola
sprevádzaná svetelnou show, diskotékou
i bublinkovou show. Deťom sa karneval
veľmi páčil, pochutnávali si na sladkom
a slanom občerstvení a za krásne masky
si odniesli balíčky plné prekvapení a darčekov.
Verím, že detičky majú krásne zážitky
z tejto milej udalosti a že sa tu spolu o rok
stretneme opäť a privítame rôzne prekrásne masky, ktoré budú zdobiť najmä
úsmev na tvári, detská radosť, smiech a
spokojnosť.

Ing. Zuzana Molnárová
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List
od škôlkárov
Milé
maminky,
tatinkovia,
babky,
dedkovia, tety a ujovia, vedeli ste, že je
okolo nás toľko elektrozariadení,
ktoré
už doslúžili, až z nich
vznikol elektroodpad?
My sme sa v našej
škôlke zapojili do školského recyklačného
programu - RECYKLOHRY a spoznávame
„cestu“ elektrozariadení. Spolu s Vami prinášame do škôlky hlavne použité batérie,
ale i iný drobný elektroodpad v podobe počítačových myší, tonerov atď. Ak máte aj vy
takýto elektroodpad, prineste ho k nám. My
napíšeme silným ujom, ktorí si poň prídu,
odvážia ho a my budeme odmenení bodmi,
ktoré pani učiteľky vymenia za výtvarné či
športové potreby, hry, školské pomôcky alebo tiež za vstupenky do divadiel, kín a zoo.
Aj napriek novým projektom, o ktoré sa
starajú naše pani učiteľky, my sa naďalej s
pani lektorkou učíme po anglicky a s pani
učiteľkou Soničkou si vybíjame energiu na
hodinách tanečnej výchovy.

Február
Vo februári sme my ako veľkí predškoláci
navštívili hvezdáreň v Nitre. Naučili sme sa
veľa o Slnku, Zemi, hviezdach, aj mesiaci.
Na pohybujúcich sa a svietiacich maketách
nám pán Ing. Juraj Pecháč vysvetlil, ako
planéty krúžia okolo slnka, prečo sa mesiac
,,mení“ a už vieme aj to, čo sú súhvezdia.
Zistili sme, že hvezdáreň je kopula, ktorej sa
otáča strecha a všetci sme sa pozreli cez obrovský ďalekohľad na drážovský kostolík a
cez slnečný fi lter na slniečko. Dozvedeli sme
sa veľa o histórii kozmonautiky, fotili sme sa
v modeli kozmonauta, videli sme prezentáciu o planétach a aj astronomickú rozprávku. Bol to deň plný hviezdnych zážitkov.
Počas fašiangového obdobia sa aj v našej
škôlke ozývala hudba a detský smiech, pretože nastal deň dlho očakávaného karne26

Bc. Jana Ballová, Bc. Lenka Fusková, Mgr. Dominika Gerhátová

Január

valu. Ráno sme do škôlky pricválali
ako princovia, princezné, víly, piráti, akčný hrdinovia, rôzne zvieratká... A naša škôlka sa opäť na chvíľu
premenila na rozprávkovú. Pochutnali sme si na zdravých dobrotách,
zatancovali si s kamarátmi, zabavili
sa a každý z nás bol za karnevalovú
masku odmenený. Na karneval
v škôlke sa tešíme opäť o rok.

Marec
Ako iste všetci viete, tento mesiac patrí knihe, tak aj my sme si do
rúk zobrali naše obľúbené knižky a
plnými dúškami sme si ich užívali
v našej škôlke. Naučili sme sa, ako
sa k týmto našim pokladom správať,
ale i to, kde sa s nimi môžeme stretnúť. Veľmi sa nám páčila návšteva
obecnej knižnice, ktorú bola otvorená špeciálne pre nás. Nebojte sa,
my sme sa celý mesiac nevenovali
len knižkám, ale taktiež aj nášmu
zdraviu a tento mesiac špeciálne
očkám, ktoré prešli drobnohľadom
screeningového vyšetrenia. A už teraz sa tešíme, o čom Vám nabudúce
napíšeme. Bude toho naozaj veľa,
máte sa na čo tešiť.

Vaši škôlkari
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Úspešné 3. miesto
v krajskom kole
recitačnej súťaže
Žiačka
našej
školy,
tretiačka
Hanka Zabáková,
nás dňa 22.11.2018
úspešne reprezentovala v krajskom
kole recitácie kresťanskej prózy a
poézie „ ... a Slovo
bolo u Boha...“. Po
víťazstve školského kola sa tohto podujatia
zúčastnila v Topoľčanoch. Spočiatku ju
trápila tréma, ale po príchode na pódium
zažiarila. Aj keď patrila medzi najmladších
účastníkov, zaujala svojím prednesom. Získala 3. miesto v II. kategórii v próze. Hanke
gratulujeme a želáme jej veľa ďalších úspechov.

Mgr. Michaela Trličíková

List Ježiškovi

nám aj CD s rozprávkami na počúvanie.
Určite si to zopakujeme aj nabudúce.

Vaši prváci, druháci a tretiaci

Vianočná pošta

Cesta autobusom bola zaujímavá, hlavne
od Kremnických baní. Všetko bolo pokryté
bielou perinou a my sme sa ocitli akoby v
inom svete. Vďaka skúsenému pánovi šoférovi, ktorý si hravo poradil so zasneženou
vozovkou, sme sa bezpečne dostali do nášho
cieľa a ubytovali sme sa na chate Limba.

Vianočné pozdravy a pohľadnice potešia v tomto predvianočnom období každého. Preto sa naši žiaci rozhodli zapojiť
do projektu s názvom „Vianočná pošta pre
seniorov“. V rámci tvorivého popoludnia
prejavili žiaci svoju tvorivosť a kreativitu a
vyrobili množstvo vianočných pohľadníc.
Dúfame, že všetkým obdarovaným prinesú
radosť a vyčaria úsmev na tvári.

PhDr. K. Baková a Mgr. L. Kutaková

Vianočná
výmenná burza

Tak ako každý rok, aj tento rok sme prežili krásne zimné prázdniny. Tomu však predchádzala dôkladná príprava. Nezanedbali
sme ju teda ani my, žiaci 1., 2. a 3. ročníka!
Okrem toho, že sme pred Vianocami vyzdobili triedy, aby sme sa v nich cítili príjemne,
nezabudli sme aj na milú povinnosť - napísať
list Ježiškovi. Písali sme, kreslili všetky naše
najtajnejšie priania a dúfali, že sa splnia. Po
prázdninách sme opäť zasadli do školských
lavíc a na stole nás už čakalo prekvapenie
- list od Ježiška. Každému z nás napísal list,
poďakoval nám za naše kresbičky a poslal
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„Vianočná výmenná burza“, ktorá sa konala
21.12.2018 v priestoroch školy. Veľké množstvo hračiek a kníh sa dostalo k svojim novým majiteľom a my sa z toho veľmi tešíme.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli
aspoň jednou hračkou, či knižkou, ale aj
tým, ktorí výmennú burzu pomohli zorganizovať. Všetkým patrí veľká vďaka.

PhDr. K. Baková,
Mgr. M. Trličíková

Lyžiarsky výcvik
Vianoce, obdobie, kedy sa ľudia chcú
navzájom potešiť a preto sa obdarúvajú.
Niekedy stačí aj maličkosť, ktorá môže
urobiť radosť niekomu v našom okolí. A v
rovnakom duchu sa niesla akcia s názvom

My, žiaci 6. a 7. ročníka, sme sa v termíne od 13.1.2019 do 18.1.2019 zúčastnili
lyžiarskeho výcviku. Ten začal spoločným
stretnutím pred našou školou v nedeľu o 13:
30 hod. Po naložení batožiny a lyžiarskeho
výstroja do autobusu sme sa presunuli do lyžiarskeho strediska v Skalke pri Kremnici.

V chate sme mali k dispozícii lyžiareň,
herňu a jedáleň, ktorú sme okrem stravovania trikrát denne využívali aj na spoločenské večery plné súťaží a zábavy. Každý deň
po raňajkách sme lyžovali v blízkosti chaty.
Po dopoludňajšom výcviku sme sa vrátili
na chatu, naobedovali a potom si dopriali
zaslúžený oddych, po ktorom sme sa vrátili opäť na svah. Podľa našich lyžiarskych
schopností a zručností sme boli rozdelení
do družstiev. Tí skúsenejší z nás nemali
problém zdolať ani tú náročnejšiu zjazdov29

Základná škola
ku a lyžiarski začiatočníci sa to pod vedením
šikovných a trpezlivých inštruktorov (p. uč.
Šromovský a p. uč. Chudík) naučili.
Snehové podmienky boli výborné, škoda
len, že pre neustále sneženie a vietor bola
prvé tri dni obmedzená viditeľnosť. Slniečko
sa nám ukázalo až vo štvrtok, kedy prestalo
snežiť a my sme videli bielu krásu celého lyžiarskeho areálu Skalka arény. Všetci sme si
to tam poriadne užili.

Emma Molnárová, 7. trieda

Karneval 2019
Dňa 15.2.2019 sa v Kultúrnom dome
v Lehote uskutočnil KARNEVAL. Hneď na
úvod nás privítali žiaci deviateho ročníka
so svojím tancom pripraveným špeciálne
pre túto príležitosť. Naučili nás základné
pohybové prvky, aby sme si s nimi mohli
zatancovať aj my. Potom prišli na rad súťaže.
Zabaviť sme sa mohli napríklad chytaním
plastových rýb, ale i náročnej súťaže, v
ktorej išlo o najrýchlejšie prejdenie dráhy
na kolobežke a následnom zhodení plastových pohárov naskladaných na sebe v tvare
pyramídy. Svoje zručnosti v ohybnosti sme
si mohli overiť pri havajskom tanci – všetci
sme sa veľmi zabavili. Na poslednú súťaž
bolo potrebné balenie toaletného papiera,
ktorým sme obmotali jedného z našich spolužiakov a tým sme z neho vytvorili múmiu.
Na záver programu prišla tombola, z ktorej sme si odniesli veľa zaujímavých cien.
Tohtoročný KARNEVAL sa určite zaradil
medzi päť najlepších.

L. Halásová, V. Molnárová, 9.ročník

Memoriál
Alexandra Kincla
Výsledky streleckej súťaže:
kategória 1. stupeň:
1. miesto - Martin Švec - 79 bodov
2. miesto - Ema Komárňanská - 67 bodov
3. miesto - Samuel Varga - 53 bodov
kategória dievčatá:
1. miesto - Viktória Bernáthová - 84 bodov
2. miesto - Mária Korgová - 61 bodov
3. miesto - Vanessa Trojáková - 56 bodov
kategória chlapci:
1. miesto - Jozef Bartko - 91 bodov
2. miesto - Róbert Zima - 90 bodov
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3. miesto - Šimon Ľahučký - 89 bodov
Celkovým víťazom a držiteľom putovného pohára sa stal Jozef Bartko.
Všetkým srdečne blahoželáme!

Mgr. Anna Burdová

Školské kolo
Hviezdoslavovho Kubína
Recitačné súťaže sú výbornou príležitosťou na to, ako deti viesť k čítaniu kvalitných
literárnych textov, ako pochopiť to, čo čítajú,
ako precvičovať správnu artikuláciu, adekvátnu prácu s hlasom, ako prekonať trému
a prezentovať nadobudnuté zručnosti. No a
nemožno zabudnúť na cibrenie pamäte.
V pondelok 4.2.2019 po polročných
prázdninách si naši žiaci zmerali sily v
školskom kole prestížnej recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín. Žiaci z 2. – 9. ročníka
súťažili v prednese básnických a prozaických textov v troch vekových kategóriách.
Tri poroty v zložení p. uč. Ševčíková, Trličíková, Jančurová, Solnicová, Baková, Naščák
sa museli popasovať s netradične vyrovnanými výkonmi, pri ktorých hodnotili výber
a dĺžku textu, tempo, artikuláciu, umelecký
výraz a celkový dojem. Po príjemnom umeleckom zážitku a dlhom rozhodovaní napokon poroty rozhodli o nasledovnom poradí
recitátorov:
POÉZIA
1. miesto
- Eva Zaujecová (bez postupu na OK)
2. miesto – Zara Kutaková
3. miesto – Natália Vydrová
PRÓZA
1. miesto
– Vanessa Zabáková (postup na OK)
2. miesto – Michal Talian, Hana Zabáková
3. miesto – Natália Fúsková
PRÓZA:
1. miesto – Stela Kriváčková (postup na OK)
2. miesto – Giulia De Nadai
3. miesto – Sofia Petríková
POÉZIA:
1. miesto – Nina Chlebcová (postup na OK)
2. miesto – Emma Molnárová
3. miesto – Jozef Bartko
PRÓZA:
1. miesto – Hana Zaujecová (postup na OK)

Všetkým recitátorom gratulujeme
k výkonom a oceneniam, sme na nich hrdí
a držíme im palce na obvodom kole. Zároveň ďakujeme všetkým učiteľom slovenčiny, ktorí sa podieľali na ich príprave.

Mgr. Peter Naščák, PhD.
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Šport

31. ročník
Vianočného
stolnotenisového
turnaja

Nitra 08, Poľný Kesov, Cabaj-Čápor, ŠOG
Domino Nitra a OŠK Lehota. Do štvorhier sa
zapísalo osem družstiev.
Turnaj otvoril starosta obce pán Radoslav Kriváček. Ako prví odohrali súťaž
Žiaci ZŠ. Na peknom treťom mieste skončil
Adamko Bako (ZŠ Lehota), druhý bol Patrik
Pekar (ZŠ Lehota) a prvé miesto vybojoval
Adam Vajda (ZŠ Nitra).

31. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja o Putovný pohár starostu obce
Lehota sa uskutočnil dňa 26.12.2018 v kultúrnom dome.

Úspešný hráči hlavnej kategórie
registrovaných. Zľava: 2. miesto
Richard Magušin, 1. miesto Mário
Studený, 3. miesto Peter Laník.
Odovzdávanie cien starostom obce
v kategórii Žiaci ZŠ.

Po vyhlásení výsledkov kategórie Žiaci
ZŠ a odovzdaní cien sa zahájili súťaže v kategórii neregistrovaných a registrovaných
Súťažilo sa v štyroch kategóriách: Žiaci
hráčov. Na treťom mieste medzi neregistroZŠ, neregistrovaní hráči, registrovaní hráči
vanými sa umiestnil Michal Moravčík, ktorý
a vo štvorhrách. V kategórii Žiaci ZŠ boli
v boji o tretiu priečku porazil Róberta Baka.
prihlásení šiesti hráči, kategórie neregistroFinále odohrali Marek Olejka a Miroslav
vaných sa zúčastnilo 16 hráčov, hlavnej kaBako. Víťazne z tohto duelu vyšiel Marek
tegórie - registrovaní hráči sa zúčastnilo 26
Olejka a zaslúžene vybojoval prvé miesto.
hráčov z piatich stolnotenisových klubov:
Druhú priečku obsadil Miroslav Bako.
V hlavnej kategórii
registrovaných hráčov sa
do osemfi nále prebojovali: Mário Studený, ktorý
v osemfi nálovom dueli
zdolal Petra Stieranku,
Michal Holka vyhral nad
Dušanom Bosákom, Peter
Laník porazil Ivana Hlbočana a Richard Magušin
vyradil z ďalších bojov
Luciu Kokavcovú. Turnaj
pokračoval štvrťfi nálovými zápasmi Mário Studený
–Michal Holka, Richard
Účastníci kategorie Žiaci ZŠ - zľava:
Magušin –Peter Laník. Do
Simon Maťuš, Patrik Pekar, Adam Vajda, David Bako,
fi nále sa prebojovali Mário
Studený a Richard MaguAlex Zaujec a Denis Zaujec.
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šin. V dueli o tretie miesto podľahol Michal
Holka Petrovi Laníkovi a vo fi nálovom
zápase Richard Magušin prehral s Máriom
Studeným.
V kategórii štvorhry sa umiestnili na 3.
mieste: Dušan Bosák a Pavel Jánoška. Finále
odohrali Andrej Truska a Richard Magušin
verzus Lucia Kokavcová a Miroslav Mihok.
Víťazi duelu Lucia Kokavcová a Miroslav
Mihok 1. miesto a Andrej Truska a Richard
Magušin 2 miesto.
Turnaj prebiehal vo veľmi svižnom
tempe s množstvom úsmevných situácií
a priateľských debát. O občerstvenie na
turnaji sa postaral organizačný výbor. Ďakujeme všetkým zúčastneným hráčom aj
divákom za vytvorenie športovej atmosféry
a pekné prežitie turnaja. Organizačný výbor
ĎAKUJE sponzorom turnaja: OcÚ Lehota
zastúpená starostom obce p. Radoslavom
Kriváčkom, Danielovi Cítenyimu, Andrejovi
Zabákovi.
Čo dodať na záver? Snáď len to, že o 365
dní tu bude ďalší, už 32. ročník a dúfame,
že bude minimálne tak úspešný ako ten
ostatný.
Za organizačný výbor:

Pavel Jánoška

Z futbalu
Po zimnej prestávke sa opäť k
slovu hlási futbalový oddiel OŠK
Lehota pod trénerskou taktovkou p.
Jána Ilavského.
Zimná príprava začala ako každý
rok v druhej polovici januára avšak
nie úplne ideálne, keď káder A-tímu
poznačili zranenia a choroby. Práve
preto bolo sústredenie v Bojniciach
zrušené a presunuté na domácu
pôdu, do areálu OŠK Lehota. Tu sa
trénovalo cez týždeň jednofázovo a
cez víkend dvojfázovo.
Ako som už spomínal, aj výsledok
samotnej prípravy nie je podľa predstáv vedenia klubu ideálny, keďže
niektorí hráči majú za sebou len asi
50% tréningovej dávky pre už spomínané zranenia, či choroby. Aj napriek
týmto okolnostiam sa cítime na to, že
by sme mohli plávať v kľudných vodách hornej polovici tabuľky.
Káder zostal pokope v rovnakej

zostave ako minulú sezónu, no navyše sa do
kabíny vrátil M. Zaujec, navrátilec K. Sedláček a na hosťovanie sme prizvali Ľ. Bernátha
z Branču.
Plány do tejto sezóny a blízkej budúcnosti sú najmä práca s mládežou, čo
považujeme za kritický bod a to nielen vo
futbale. Chceli by sme vrátiť deti na ihriská,
pevne veríme, že budeme mať podporu aj
u rodičov.
Na záver by som chcel pozvať všetkých
fanúšikov športu a najmä futbalu na všetky
stretnutia, minimálne domáce, aby prišli
podporiť chalanov.

Ing. Michal Lichtner

Hokej OILERS
Lehota
A máme tu marec,
začiatok jari. Pranostika
hovorí: ,,Na sv. Gregora
idú ľady do mora“ (12.
marec).
Je to určitá symbolika aj pre hokej ako
zimný šport. Vo februári a začiatkom marca
končia základné časti hokejových súťaží a
začína play off. Sezóna vrcholí. Aj v ASHL

33

Šport

R ady a pomoc občanom

(Amatérska slovenská hokejová liga) tomu
nie je inak. Hoci majú OILERS Lehota odohrať ešte dva zápasy základnej časti, do play
off sa už ani v prípade oboch výhier nedostanú. Tento ročník hrá druhú ASHL desať
tímov. Prvých šesť postupuje do play off, kde
sa v dvojzápasových stretnutiach rozhodne
o víťazovi. Lehota v základnej časti súťaži
obsadí siedmu priečku. Je to škoda, lebo
minimálne dva z osemnástich zápasov v
základnej časti Lehota prehrala pre slabú
účasť hráčov a to sú body chýbajúce na play
off. No musím povedať, že tento ligový ročník bol mimoriadne vyrovnaný a podobné
problémy mali určite aj súperi. V každom
prípade liga opäť získala na kvalite príchodom hráčov s hokejovou minulosťou. Na
súpiskách tímov v druhej ASHL je minimálne polovica hráčov, ktorí hrali v dorasteneckých, juniorských, aj seniorských ligách
na Slovensku, či už v prvej lige, druhej, ale
aj v extralige a tiež v zahraničných ligách.
Títo hráči tvoria základnú kostru tímov. Aj
v lehotskom tíme máme hráčov, ktorí hrali
v juniorských i seniorských súťažiach v
Nitre, Nových Zámkoch, Poprade, Liptov-

skom Mikuláši, Humennom. Samozrejme,
pre amatérsku časť tímu, vlastne celej ligy
(rybnikárov), je to o to viac náročnejšie.
Pre lehotský hokej bola úspešnejšia sezóna 2017 – 2018, kedy Lehota v základnej
časti obsadila druhé miesto a v play off sa
dostala až do semifi nále. Verím, že budúci
ročník bude úspešnejší a lehotský OILERS
bude opäť hrať na popredných miestach v
tabuľke. Hoci je to amatérska liga, viem, že
to bez prípravy nepôjde a preto dúfam, že
bude prístup hráčov k tréningom a najmä k
zápasom zodpovednejší. Ak Vás hokej baví a
chceli by ste sa mu venovať súťažne na amatérskej úrovni, pridajte sa k nášmu tímu.
Kontakt: 0905 266 598.
Rozpis zápasov, štatistiky, súpisky a reporty zo zápasov nájdete na stránke http:
//www.ashl.sk/.
Video zostrihy zápasov nájdete na stránke: https://sport.video/sk-ashl. Zápasy sa
hrajú v hokejovej hale na Klokočine.
Pozývame priateľov a fanúšikov hokeja
na záverečné zápasy v tejto sezóne. Príďte
povzbudiť naše mužstvo z Lehoty.

Alexander Gála

Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár – MUDr. Jana Bábiková
TEL: 037/6553138
Deň

Ordinačné
hodiny

Ordinácia

Administratíva

Pondelok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Utorok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Streda - nepárny

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

párny týždeň

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Štvrtok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Piatok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Deň

7:30-12:00

Veľké Zálužie
Veľké Zálužie

Streda

7:30-10:00

Lehota

10:30-13:00

Veľké Zálužie

7:30-10:30

Veľké Zálužie

Piatok

Adresa: Priemyselný park Lehota (areál bývalého PD Lehota)

Počas štátnych sviatkov bude zberný dvor zatvorený.
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Pošta

Ordinácia

7:30-12:00

Slúži na zber zložiek komunálneho odpadu od fyzických osôb – občanov obce Lehota.
Nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Druhy odpadov:
• objemný odpad (koberce, postele, kreslá... možnosť rozobratie odpadu je aj na zbernom
dvore),
• drevený odpad (dosky, staré lavičky, staré dvere, nábytok... možnosť rozobratie odpadu je
aj na zbernom dvore),
• drobný stavebný odpad (po odvážení je odpad spoplatnený v zmysle aktuálneho VZN
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady),
• papier (každý druh papiera zbavený kovových a iných častí),
• plasty (predmety z plastov, bez nečistôt),
• staré jedlé oleje a tuky z domácností (priniesť v uzavretých nádobách, nie motorové a
mazacie oleje).

Ordinačné hodiny

Utorok

Zberný dvor Lehota

Otváracie hodiny:
Letná otváracia doba (01. marec - 30. september)
Sobota: 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00
Zimná otváracia doba (01. október - 28. február)
Sobota: 9:00 – 12:00 a 13.00 – 15:00

Detský lekár – MUDr. Eva Krčmáriková
TEL: 037/6518936

Pondelok
08.00 - 12.00
13.00 - 15.30
Utorok:
08.00 - 12.00
13.00 - 15.30
Streda:
08.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
08.00- 12.00
Kontakt: 0911 220 861

Pondelok

Štvrtok

11:00-12:00

Lehota

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Zubná ambulancia – MDDr. Peter Závacký
TEL: 037/733 60 40
Deň

Stránkové
hodiny
OcÚ Lehota

Ordinačné hodiny

Zubná poliklinika

Pondelok

8:00-14:00

Párovce

Utorok

8:00-14:00

Lehota

Streda

8:00-14:00

Párovce

Štvrtok

8:00-14:00

Lehota

Piatok

8:00-14:00

Párovce

Pondelok
07.00 - 12.00
12.30 - 14.30
Utorok:
07.00 - 12.00
12.30 - 14.30
Streda:
07.00 - 11.00
14.00 - 17.00
Štvrtok:
07.00 - 12.00
12.30 - 14.30
Piatok:
07.0 - 12.00
12.30 - 14.30
Kontakt: 037/ 6 553 141

Otváracie hodiny
knižnice
Štvrtok
16.00 - 18.00

Výzva - prenájom hrobového miesta
Vážení spoluobčania,
chceme Vás upozorniť na povinnosť mať uzatvorenú zmluvu o prenájme hrobového
miesta a o zaplatení poplatku za hrobové miesto na dobu desať rokov. Na túto povinnosť
sa môžete informovať priamo na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle: 0910 861 804
v úradných hodinách. V akom stave sa nachádzajú hrobové miesta vašich príbuzných si
môžete zistiť aj na webovej stránke obce Lehota v časti Virtuálny cintorín.
35

Foto: Pavol DegloviĀ

Autoškola PANTER
Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96

Jazdíme Bezpečne!

Jazdíme Bezpečne!

Prihlás sa a vyhraj pre seba
a priateĺa let nad Nitrou!

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʊ Infolinka: 0905 554 888

Chcete sa zbaviť
starých kníh, novín,
časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609

