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dostáva sa Vám do rúk nové číslo časopisu,
ktoré je už na prvý pohľad nové. Máme nielen iný
formát, ale môžeme sa pochváliť, že za nezmenenú
cenu ponúkneme plnofarebný časopis, v ktorom
bude radosť prezentovať fotografie z rôznych akcií
našej obce.
Toto číslo je posledné pred veľkou udalosťou
v našej obci - 35. stretnutím Lehôt a Lhot. Je potrebné apelovať na ľudí, aby každý prispel niečím
k zdarnému zrealizovaniu akcie. Podať pomocnú
ruku pri organizovaní, pri realizácii, ale aj pri
skrášľovaní vašich vlastných dvorov a domov, aby
sme sa mohli pochváliť našou dedinkou.
Najväčšiu pozornosť sme tentoraz v publikácii
venovali krásnym sochách, ktoré zdobia našu dedinu (a ktoré sú, bohužiaľ, často ničené). Prečítate
si opis týchto sôch, ich význam a zámer realizácie
a vyspovedali sme aj autora - Lehoťana Ondreja
Práznovského.
Okrem toho sa môžete tešiť na pravidelné rubriky a články od našich obecných spolkov, MŠ, ZŠ
a pod.
Veľmi radi si vypočujeme alebo prečítame Vaše
názory a postrehy k časopisu, aby bol pre Vás zaujímavý a niečím prínosný: casopis@lehota.sk.
Príjemné čítanie a prežitie veľkonočných
sviatkov Vám praje redakčná rada

Šéfredaktor:
PaedDr. Vladimíra Chobotová.
Redakčná rada: Mgr. Anna Burdová,
Terézia Andrašíková, Juraj Pavel,
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taktiež e-mailovou poštou na adrese:
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Neuverejnené a nevyžiadané
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Uzávierka ďalšieho čísla bude:
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Slovo starostu

Vážení spoluobčania,
máme za sebou
zimné
obdobie.
Čaká nás Veľká noc
a samozrejme s tým
spojené jarné upratovanie, strihanie,
sadenia a pod.
Iste budete mať
všetci nejaké odpady vo väčšej miere
a preto Vás chcem
požiadať o spoluprácu pri jeho likvidácii. V obci máme k dispozícii kontajner na veľkoobjemový odpad,
t.j. staré skrine, gauče, stoličky, koberce
a pod. Preto Vás žiadam, aby ste tento odpad
nedávali do kontajnerov na zbytkový komunálny odpad, lebo ten Vám nebude vyvezený
fi rmou zabezpečujúcou odvoz. Zároveň Vás
chcem upozorniť, aby ste
drobný stavebný odpad
tiež nedávali do kontajnerov, ale môžete ho vyviesť
do kontajnera v obci na to
určeného. Do Veľkej noci
chceme, aby všetky konáre, réva a drevný odpad
bol podrvený a odvezený.
Preto žiadam občanov, aby
tento odpad sústredili na
určených skládkach v obci.
Zároveň bude do Veľkej
noci dovezený kompost,
asi 60 m3 z biologického
materiálu (z podrvených
konárov), ktorý si občania
môžu bezplatne zobrať a použiť do svojich
záhradiek, prípadne na hroby svojich blízkych. O všetkom budú občania priebežne informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu. Ešte raz upozorňujem na separovanie
odpadov, lebo sú medzi nami aj občania, ktorí ešte separovať nezačali (kontajnery majú
uložené tak, ako ich dostali - nepoužité).
V najbližšom období budú pracovníci fi rmy
zabezpečujúcej vývoz označovať občanom
a podnikateľom kontajnery na zbytkový komunálny odpad. Ak by ste mali nejaké problémy s odvozom separovaného a zbytkového
odpadu, môžete volať priamo dispečing tel.
č. 0911 270 143, 037/772 30 50.
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Stretnutie Lehôt a Lhot 3.-5. júla 2015
Občania a fi rmy musia stavebné práce na
cintoríne nahlásiť správcovi cintorína a dbať
na to, aby pri týchto právach neznečisťovali,
príp. nepoškodili susedné hroby. Preto by
bolo potrebné vždy chrániť okolité hroby nejakou dekou alebo fóliou. Taktiež Vás žiadam
o udržiavanie poriadku na cintoríne, nedávajte odpady, zeminu a orezané vetvičky pod
ploty, ale na miesto na to určené a označené
(pri kontajnery).
Upozorňujeme občanov, ktorí majú čierne stavby, aby si ich čo najskôr dodatočne
zlegalizovali - zatiaľ bez pokút. V budúcnosti
po prijatí nového zákona o čiernych stavbách
to už možné nebude.
Niektorí si možno všimli, že obec začala
s prístavbou a nadstavbou MŠ z vlastných
zdrojov a zatiaľ svojpomocne. Nemôžeme
čakať, či nám budú pridelené fi nančné
prostriedky zo štátu, kedy a v akej výške.
Situácia v MŠ je vážna a viac detí, ako je tam
v súčasnosti, už byť nemôže. Musí sa urobiť
prístavba a nadstavba. Chceli by sme do
konca júna urobiť hrubú stavbu, škôlku cez

skych, kúrenárskych, tesárskych a ostatných
odborných prácach. Odborné vedenie a stavebný dozor stavby zabezpečujem sám ako
starosta obce. Mám na túto činnosť všetky
potrebné kvalifi kačné a odborné požiadavky a povolenia. Občania, ktorí chcú pomôcť
pri výstavbe, nech sa prihlásia riaditeľke
MŠ alebo starostovi obce, aby sme mohli
urobiť harmonogram výstavby a komunikovať, kedy a konkrétne koho požiadame
o ponúknutú pomoc. Pomoc všetkých je
vítaná. Ak všetko pôjde podľa plánu, chceli
by sme do konca roka dokončiť prístavbu
a nadstavbu MŠ a tým uspokojiť všetkých
rodičov o umiestnenie svojich detí do MŠ.
Prístavbou a nadstavbou vznikne na prízemí
herňa a na podlaží spálňa pre 1 triedu, šatňa
pre zamestnancov a nová kancelária pre riaditeľku MŠ.
Všetci občania obce i ja sme veľmi nahnevaní na mladých chlapcov, ktorí už piatykrát pred barom a trikrát pred KD zhodili
sochy na zem. Najviac ma mrzí mladý krásny
stromček pred barom, ktorý vandali odlomili až od zeme. Viem, kto to urobil a preto
aktérom dávam návrh, aby ma kontaktovali
do polovice apríla a svoju silu využili napr.
pri výstavbe MŠ alebo niekde v obci. Verejne
ich vyzývam na spoluprácu, aby svoje vyčíňanie odčinili dobrým prospešným skutkom

v obci, budem diskrétny. V opačnom prípade
budem musieť spolupracovať s náčelníkom
polície.
Zakrátko v obci bude vybudovaný kamerový systém, ktorý bude chrániť obec a občanov pred vandalizmom a kriminalitou.
Obec pracuje aj na riešení odkanalizovania našej obce. Máme vydané územné
rozhodnutie, ale máme veľký problém ako
odkanalizovať časť obce Prostredné hony
(oproti MŠ) a „Šimonovu“ uličku. Preto by
som Vás všetkých, ktorí tam majú pozemky, chcel požiadať o spoluprácu pri riešení
tohto problému, ktorý tam v minulosti vznikol. V opačnom prípade to bude na škodu
všetkých, ktorí tam majú postavené domy
a pozemky, čo by som bol veľmi nerád.
Záverom by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali pri organizovaní
obecnej zabíjačky spojenej s fašiangovým
programom a vinárom za krásne akcie, ktoré
usporiadali v našej obci pre všetkých spoluobčanov a hostí.
Nakoľko sa blíži Veľká noc, prajem
všetkých príjemné prežitie jarných sviatkov,
ženám pekných šibačov a štedrých oblievačov.

Milan Chmelár
starosta obce

Stretnutie Lehôt a Lhot na Slovensku
v našej obci 3.-5. júla 2015!

prázdniny odstaviť. Počas tohto obdobia
prerobiť WC, umývadlá, búracie práce, čiže
všetky práce v pôvodnej časti MŠ, aby od °1.
septembra nebol narušený nástup detí do
MŠ. Preto žiadam rodičov, aby túto situáciu
pochopili a brali s plnou vážnosťou. Budú
nejaké obmedzenia kvôli bezpečnosti prevádzky, ale nechcem počas výstavby zatvárať prevádzku MŠ. O týchto obmedzeniach
budete priebežne informovaní riaditeľkou
MŠ a starostom obce. Nakoľko obec začala
prístavbu a nadstavbu MŠ robiť svojpomocne a s pracovníkmi na VPP, preto by som,
ako starosta obce, chcel poprosiť všetkých
občanov o pomoc pri murárskych, rôznych
pomocných prácach, neskôr i pri vodár-

Tak ako je známy slogan z filmu Slnko,
seno... „ už je to tady, už je to tady“, tak môžeme tento výraz použiť aj my, pretože moji
milí, je to naozaj tu.
Možno že sme už s touto témou otrepaní, ale nezavrhujte tento príspevok, ani
podstatu Stretnutia Lehôt a Lhot, ktorou je
spoznávanie sa ľudí, žijúcich v dedinách,
nesúcich podobné názvy Lehota, ako i oboznamovanie sa s ich kultúrou a prostredím,
v ktorom žijú.
Veľakrát sme už prosili o pomoc a potvrdenie vašej účasti na prípravných prácach
a pri kontaktoch. Žiaľ, zatiaľ je to zase len
na tých istých ľuďoch. Prosíme všetkých
mladých, ale i starších občanov. Podajte
svoju pomocnú ruku a dajte o sebe vedieť na
obecný úrad, p. starostovi, p. Kubicovej, p.
Andrášikovej, p. Gálovi, p. Jurajovi Pavelovi
alebo ktorémukoľvek poslancovi.

Boli sme už na viacerých stretnutia na
Slovensku a v Čechách, videli sme ako ľudia
v týchto dňoch žili s tou obcou, ktorá im
bola domovom. Ako sa srdečne správali ku
všetkým účastníkom, ako si krásne vyzdobili
dedinu, ako sa starali o čistotu, ako radili,
kde-čo môžu návštevníci stretnutia vidieť
a nájsť. Toto zohrá hlavnú úlohu pri hodnotení našej Lehoty po skončení Stretnutia
Lehôt a Lhot.
Takže, ak vás môžeme poprosiť, skrášľujme si naše predzáhradky už hneď zjari, vysádzajme si kvety do črepníkov na okná, kosme
si trávniky pred domami a udržujme čistotu
a upozorňujme všetkých, ktorí by páchali
vandalizmus.
Ale hlavne, zaujímajte sa a pýtajte, ako to
všetko bude a čo kde bude, aby ste mohli podávať informácie, ak sa vás v čase stretnutia
budú pýtať cudzí ľudia – návštevníci.
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Stretnutie Lehôt a Lhot 3.-5. júla 2015
Osobitne chcem
požiadať
mladých
ľudí z dediny. Milá
mládež, na stretnutia
Lehôt a Lhot chodíte
väčšinou vy. Viete
ako to tam chodí. To,
čo sa v Lehote buduje, nie je iba pre tieto
tri dni. Upozorňujte
svojich
rovesníkov,
ale aj ostatných mladých, nech neničia
to, čo sa tu v dedine
urobí.
Uvedomujte
si, že v dnešnej dobe
je to s fi nančnými
prostriedkami veľmi
ťažké v rodinách, nie
to ešte pre obecnú kasu. Tým, že ničíte obecný majetok, ukazujeme všetkým, čo obcou
prechádzajú, čo tu vyrastá za ľudí. Takže
nech za pár nespratníkov nepadá zlý tieň na
všetkých mladých. Ale už vieme aj to, že medzi vami je veľa správnych osobností, ohláste
sa a podajte pomocnú ruku obci a všetkým,
ktorí budú vytvárať príjemné prostredie na
toto stretnutie.
Všetci, aj mladí aj skôr narodení, sa majú
na čo tešiť. Bude 3 dni nonstop program!
Vypukne to už v piatok o 15:00 hod. Postupne budú účinkovať skupiny ako Everlong,
Dr. Zetor, Ranná nevoľnosť, Paranoid a iné.
Potom do skorého rána bude diskotéka.
V sobotu sa môžu všetci tešiť na hlavný
program, ktorý bude súčasne prebiehať na
tribúne na ihrisku, v KD a v pivárni. V priebehu dňa budú na ihrisku prebiehať rôzne
súťaže medzi zástupcami Lehôt a Lhot.
V kultúrnom dome budú vystupovať ľudové
súbory a ľudoví umelci. Možno uvidíme
aj nejaké divadielko, ktoré nám zahrajú
„Lhoťané“, známy súbor z týchto stretnutí.
V kultúrnom dome bude stretnutie zástupcov všetkých zúčastnených Lehôt a Lhot a
hostí. Vyzdobí sa našimi krojmi a rôznymi
predmetmi z lehotskej histórie. Môžete nám
prepožičať predmety z vašich domácností.
V sále by sa konalo premietanie kultúrnych
podujatí z našej obce pre návštevníkov. Podávalo by sa rôzne občerstvenia.

Pozor, ešte ráno pre vás organizujeme
rozcvičku pod vedením našej lehotskej fitness-cvičiteľky.
Po sprievode a programe pokračuje
hudba, vystúpia skupiny ako Agrema, Na ex
(Revital). V hlavnom programe od 22:00 hod.
vystúpi skupina Horkýže Slíže, moderovať
bude Melicher z rádia Max. O polnoci bude
ohňostroj a do rána diskotéka rádia Max.
V nedeľu o 10:30 bude v miestnom kostole slávnostná svätá omša. Potom pokračuje
program na ihrisku, kde sa účastníci môžu
tešiť na skupiny Zeus (Revital), Synfóbia,
Trafi ka, Moravská cimbalová muzika, rôzne
vystúpenia folklórnych a speváckych súborov z blízkeho okolia. Diskotéka bude trvať
do 23:00 hod.
Toto je časť programu, ktorý pripravujeme, uzatvárame zmluvy s účinkujúcimi
a tento program bude v najbližšom čase
spresnený, doplnený a bude ho možné
vzhliadnuť na webovej obecnej stránke.
Máme zabezpečené veľkokapacitné stany
s pivnými setmi a lavicami na sedenie pre
cca 900 ľudí.
Všetci, ktorí budú pomáhať pri organizovaní a usporiadaní tejto akcie, budú mať
jednotné tričká s logom obce a s nápisom 35.
Stretnutie Lehôt a Lhot. Preto poprosíme, aby
sa všetci ochotní, nezáleží na veku a pohlaví,
hlásili u predsedníčky kultúrnej komisie p.
Andrášikovej alebo u starostu obce, každá
pomoc v každej oblasti bude vítaná.
Finančné prostriedky na túto akciu nepôjdu na úkor občanov tejto obce.

Terézia Andrášiková a Milan Chmelár
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Rokovania obecného zastupiteľstva
Uznesenia z ustanovujúceho
zasadnutia OZ v Lehote, konaného
dňa 13. 12 . 2014 o 18.00 hod.

teľnou s funkciou poslanca a to na základe
jej vlastnoručne podpísaného čestného
vyhlásenia.

Uznesenie č. 01/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
2. vystúpenie novozvoleného starostu,
b) k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce p. Milan
Chmelár zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Dagmar Kubicová,
Terézia Andrášiková, Alexander Gála, Radoslav Kriváček, PhDr. Kvetoslava Mikulová,
Juraj Pavel, Ľuboš Rusnák.

Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhovanému rozpočtu na rok 2015 -2017.

Uznesenie č. 08/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s § 11, ods. 4, písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
a) u r č u j e
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 za rok 2013 a násobku 1,98,
s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu v sume
1 632 €,
b) s c h v a ľ u j e
podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu plat starostu
v sume, ktorý sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 30 %, t.j. na sumu 2 122 €.
Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ
v Lehote, konaného
dňa 29. 12. 2014 o 18.00 hod.
Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu mandátovej komisii o overení, že
poslankyňa PaedDr. Vladimíra Chobotová
podpisom potvrdia zložený zákonom predpísaný sľub a nevykonáva funkciu nezluči-

Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
a) b e r i e n a v e d o m i e
predložený návrh viacročného rozpočtu
obce Lehota na roky 2015-2017,
b) s ú h l a s í
so zmenami v návrhu rozpočtu na rok 2015
nasledovne:
1. Bežné príjmy, rok 2015, položka 111 003
Podielová daň sumu 490 000 zvýšiť o 8 578€
na 498 578€,
2. Bežné výdavky, rok 2015, program 1
Plánovanie, manažment, kontrola, podprogram 1.1 Manažment, od. 01.1.1., rozpočtová klasifi kácia 633 004 Prevádzkové stroje
a zariadenia sumu 4 300 € znížiť o 1 422 € na
2 878 €.
3. Bežné výdavky, rok 2015 program 1, podprogram 1.1 Manažment, od. 01.1.1., rozpočtová klasifi kácia 637 005 Vypracovanie
štúdie na jednostranné a obojstranné napojenie križovatky Lehota na R1 z 0 na 10 000 €
c) s c h v a ľ u j e
programový rozpočet obce Lehota na rok
2015, ako záväzný,
d) b e r i e n a v e d o m i e
programový rozpočet obce Lehota na roky
2016 a 2017, ako orientačný.
Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) p r e r o k o v a l o
dôvodovú správu a návrh VZN Obce Lehota
č. 4/2014, Dodatok č. 5/2014 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota,
b) s c h v a ľ u j e
VZN Lehota č. 4/2014, Dodatok č. 5/2014
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Rokovania obecného zastupiteľstva
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Lehota.
Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. j) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) s c h v a ľ u j e
verejné hlasovanie za schválenie mesačnej
odmeny hlavnej kontrolórke,
b) s c h v a ľ u j e
odmeňovanie hlavnej kontrolórky polročne.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2013, ku konsolidovanej
závierke za rok 2013 a overenie súladu
konsolidovanej výročnej správy za rok 2013
a účtovnou závierkou k 31.12.2013.
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
odmeny komisiám nasledovne: Kultúrna
a školská komisia 1 000 €, Finančná komisia 200 €, Sociálna komisia 400 €, Stavebná
komisia 150 €, Športová komisia 1 000 €,
v celkovej sume 2 750 €.
Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ
v Lehote, konaného
dňa 10. 2. 2015 o 18.00 hod.
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu mandátovej komisii o overení, že
poslankyňa Ing. Jana Látečková podpisom
potvrdia zložený zákonom predpísaný sľub
a nevykonáva funkciu nezlučiteľnou s funkciou poslanca a to na základe jej vlastnoručne podpísaného čestného vyhlásenia.
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
otváracie hodiny pre prevádzku Kaviareň
– Bar MOSHINO v Lehota nasledovne:
Pondelok - Štvrtok: 14.00 hod. - 22.00 hod.
Piatok - Sobota: 17.00 hod. - 03.00 hod.
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Nedeľa: 15.00 hod. - 22.00 hod.
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2014, viď príloha.
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
VZN č. 01/2015 o zimnej údržbe na miestnych komunikáciách v obci Lehota.
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
poveruje
starostu na riešenie prístavby a nadstavby
MŠ, na prestrešenie terasy MŠ, na stavbu
odkanalizovania obce a výstavby centrálnej
zóny.
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
b e r i e n a v e d o m i e,
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
10.02.2015.
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) z r i a ď u j e
obecnú radu,
b) v o l í
za členov obecnej rady: Ing. Jana Látečková,
Terézia Andrášiková, Alexander Gála.
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
zriaďuje
sedem komisií: 1. Komisia životného
prostredia a výstavby, 2. Sociálna a bytová
komisia, 3. Športová komisia, 4. Kultúrna
komisia, 5. Školská komisia, 6. Finančná
komisia, 7. Komisia ochrany verejného záujmu.
Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote

volí
predsedu komisie životného prostredia
a výstavby p. Ing. Janu Látečkovú,
predsedu sociálnej a bytovej komisie p.
Teréziu Andrášikovú, predsedu športovej
komisie p. Juraja Pavela, predsedu kultúrnej komisie p. Dagmar Kubicovú, predsedu školskej komisie p. PhDr. Kvetoslavu
Mikulovú, predsedu fi nančnej komisie p.
Alexandra Gálu, predsedu komisia ochrany verejného záujmu p. Ľuboša Rusnáka,
členov komisie ochrany verejného záujmu
p. PhDr. Kvetoslavu Mikulovú a PaedDr.
Vladimíru Chobotovú.
Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
do rady školy pri ZŠ a do rady školy pri MŠ
PhDr. Kvetoslavu Mikulovú.
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
poveruje
Alexandra Gálu zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia
OZ v Lehote, konaného
dňa 27. 2. 2015 o 17.30 hod.
Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a)berie na vedomie
zánik poslaneckého mandátu p. Dagmar
Kubicovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
b) v y h l a s u j e
podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 346/1990
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov nastúpenie
Ing. Juraja Šášika ako náhradníka na
uprázdnený mandát poslanca,
c) b e r i e n a v e d o m i e
správu mandátovej komisii o overení, že
poslanec Ing. Juraj Šášik podpisom potvrdil
zložený zákonom predpísaný sľub a nevykonáva funkciu nezlučiteľnou s funkciou
poslanca a to na základe jeho vlastnoručne
podpísaného čestného vyhlásenia,

d) k o n š t a t u j e,

že Ing. Juraj Šášik zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a bolo mu odovzdané
osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
že p. Terézia Andrášiková sa vzdala funkcie predsedu sociálnej a bytovej komisie
dňa 27.02.2015.
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
volí
predsedu kultúrnej komisie p. Teréziu Andrášikovú.
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
volí
predsedu sociálnej a bytovej komisie Ing.
Juraja Šášika.
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
volí
1) člena komisie životného prostredia a výstavby Mgr. Vojtecha Fraya,
2) člena sociálnej a bytovej komisie p.
Zdenku Lukáčovú,
3) členov kultúrnej komisie p. Dagmar Kubicovú, Bc. Beatu Chlebcovú, Mgr. Annu
Burdovú,
4) členov školskej komisie Bc. Beatu Chlebcovú, Mgr. Annu Burdovú, p. Karin Kubicovú,
5) členov fi nančnej komisie p. Radoslava
Kriváčeka, Ing. Alexandru Bernáthovú.
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Ekológia

Viete, ktoré
rastliny sú
agresívne,
čiže invazívne?
Globalizácia a zmena klímy spolu s neznalosťou niektorých občanov zapríčiňujú,
že sa na našom území rozširujú cudzie
rastliny. Tieto veľmi agresívne prenikajú do
našej krajiny a vytláčajú z nej pôvodné naše
druhy. Prispievajú k tomu najmä ľudia, ktorí
za účelom zisku za každú cenu tieto rastliny
predávajú ako sadenice, resp. ľudia, ktorí si
ani neuvedomujú, čo si do svojej záhradky
vysadia. Najlepší spôsob, ako týmto rastlinám zabrániť, aby sa u nás rozširovali, je
informovať o nich občanov.

vinnosti sa zaoberá aj Inšpekcia životného
prostredia, ktorá má oprávnenie vyvodiť
fi nančné postihy za neuposlúchnutie tohto
zákona. Aj toto je dôvod, prečo je dobré
všimnúť si, kde okolo nás sa ešte tieto rastliny
nachádzajú a zabezpečiť ich likvidáciu.
Najviac rozšírený v Lehote bol Pohánkovec japonský.
Tento krík s veľmi agresívnym, bujným
rastom sa ešte stále nachádza na niektorých
súkromných plochách. Ľudia si ho pre svoju dekoratívnosť vysádzajú do záhrad, no
po roku, dvoch sa zbadajú a nevedia sa ho
zbaviť. Jeho šírenie je veľmi rýchle a z jednej
sadenice máme za chvíľu veliký ker, ktorý
produkuje koreňové odnože prenikajúce aj
niekoľko metrov podzemím a jeho semená
vtáci zanášajú do lesov, remíz, na polia,...
Druhým najrozšírenejším kríkom, hlavne v úseku „Nad hliníkom“ bola Kustovnica
cudzia.

V roku 2014 bol urobený podrobný
prieskum výskytu týchto rastlín v našom
katastri a všade na obecných plochách boli
tieto rastliny chemicky likvidované na náklady obce. Samozrejme, pri týchto činnostiach boli pozorované aj invazívne rastliny
aj na súkromných plochách, odkiaľ sa môžu
naďalej šíriť do okolia. Tu je dôležité pripomenúť, že povinnosť likvidovať invazívne
rastliny je daná zákonom a tento zákon platí
aj pre súkromné osoby. Kontrolou tejto po-

Jej rozširovanie je tiež veľmi rýchle,
mnohí si ju vysadili k plotom, lebo dokáže
vytvoriť nepriehľadnú zelenú stenu, ale
o niekoľko rokov sa ich tiež majiteľ len ťažko
zbaví. Navyše jej plody roznášajú veľmi radi
vtáky po okolí a tiež sa šíri pomerne rýchlo.
Rastlina nemá žiadne využitie. Na trhu sa vyskytuje jej podobná Kustovnica čínska, ktorú
si ľudia vysádzajú pre plody do záhrad. Jej ľudový názov je Goji (Godži). Aj táto rastlina sa
ovšem šíri veľmi agresívne a kvalita plodov je
diskutabilná.
Tretia rastlina, ktorá sa ešte
stále pestuje vo
dvoroch a predzáhradkách
je
nebezpečná Zlatobyľ obyčajná.
Je to rastlina,
ktorá má doslova extrémne
schopnosti
sa
rozmnožovať. Na
Slovensku máme
oblasti, ktoré táto
rastlina doslova
znehodnot ila.
Zanedbaním jej
likvidácie riskujeme zamorenie poľnohospodárskej pôdy,
kde sa nám dorába chlieb. Nemalo by nám to
byť ľahostajné celkom určite!
Sumach japonský

Pohánkovec japonský
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Tento nevinný, veľmi dekoratívny ker
tiež ešte prežíva v niektorých záhradách. Je
pomerne hojne rozšírený v celom okolí našej
obce. Najmä v Nitre a okolí. Okrem toho, že
je agresívny vo svojom šírení, je agresívny aj
zdravotne. Jeho šťava môže spôsobiť aj zápal
srdcového svalu. Preto dajte pozor na deti,
ktoré si z jeho dreva chcú niečo vyrezávať,

alebo sťahujú kôru z čerstvého dreva.
Topoľ kanadský, ktorý je vysadený v lokalite bývalého poľnohospodárskeho družstva,
produkuje na jar enormné množstvo jemnej
buničiny, ktorú vietor roznáša a trpia tým
nielen alergici, ale táto buničina, ak napadá
neďaleko rozbitej fľaše, môže ľahko vzplanúť. Bolo by vhodné ich odstrániť a nahradiť
inými druhmi.
Pajaseň žliazkatý. Pochádza z Číny.
Veľmi rýchlo sa rozmnožuje, patrí medzi
invazívne druhy.
Statný strom rastie pri lehotskej Jednote. Z jeho výsevu sa už za Jednotou vytvoril
lesík.

Posledným druhom, ktorým sa budem
zaoberať ,je Boľševík obrovský.
Táto dvojročná až trváca rastlina dorastá
do výšky 200 až 500 cm. Do Európy sa dostala
ako okrasná rastlina v 19. storočí z oblasti západného Kaukazu. Kvitne od júla do augusta. Druh má potenciál vytvárať husté zárasty
a tým znižovať pôvodnú druhovú diverzitu.
Bolševník produkuje toxickú šťavu obsahujúcu furokumaríny (na svetlo senzitívne chemické zlúčeniny), ktoré pri kontakte s pokožkou a v kombinácii s UV žiarením spôsobujú
poškodenie kože podobné popáleninám.
Účinky
sú
porovnateľné s
účinkami bojovej otravnej látky
yperit. V Lehote
bol pozorovaný
zatiaľ jeden kus
pri potoku na
konci
dediny.
Bol v roku 2014
zlikvidovaný.

Alan Dolog
Foto: autor
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Zaznamenali sme
V našej obci máme už viacero
sôch od pána Práznovského. Ešte
ich niekoľko pribudne. Už sa žiada vysvetliť, ktorá socha a prečo.
Tak pekne poporiadku. Začíname od kaplnky nad Lehotou.
1. Dievčina v kroji pod pagaštanom
Krásny veršík: „Pite túto vodičku, lieči telo, dušičku.“ Dievčina
v kroji s džbánkom núka vodu
vyvierajúcu pod miestnou kaplnkou Panny Márie. Zľava je úryvok
9
z modlitby: Maria ora pro nobis...
Mária, oroduj za nás! Socha veľmi
esteticky dopĺňa sakrálne prostredie kaplnky so studničkou a pagaštanom najmä v čase
jeho kvitnutia.
2. Včela symbol života (titulka časopisu)
Niekto povedal, že ak zahynie posledná včela na zemi, do štyroch rokov vymrie aj ľudské
pokolenie. Chráňme tieto milé a užitočné
tvory, bez ktorých by sme nemali úrodu
mnohých plodín! Sochu predurčila sama príroda. Keď vyťali chorý pagaštan pri kaplnke,
z bútľaviny vypadol starý, dávno opustený
včelí plást. Táto socha je spoločným dielom
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Sochy okolo nás
s p. Ballom.
3. Dvojsocha anjela strážneho (Láska,
nádej, spása!) s Pannou Máriou (Prijmi,
matka, svoje dietky!) na cintoríne
Túto sochu ste prijali s pomerne veľkým
nadšením. Poznať to podľa toho, že takmer
denne pod ňou horia sviečky, postávajú
tu a debatujú ľudia. Socha vytvára v tomto
prostredí ekumenicko-esteticko-etické fluidum. Akoby tam bola vždy.
4. Olejári
Socha pred kultúrnym domom znázorňuje
ženu s dieťaťom v lehotskom kroji s džbánom, z ktorého ponúka vylisovaný olej. Ešte
nie v dávnej minulosti v chotári Lehoty, na
Konopiskách, sa pestovalo technické konope nielen ako zdroj veľmi pevných vlákien,
z ktorých sa vyrábali povrazy a plátno, ale na
poraste sa nechávalo dozrieť olejnaté semeno, z ktorého sa za studena lisoval olej. Preto
boli Lehoťania nazývaní „Olejármi“. Neskôr
sa lisoval aj slnečnicový olej. Preto na soche
je znázornené konope so slnečnicou. Konopný olej sa používal ako liečivé mazanie,
ako potravina a z ostatku aj ako technický
olej na mazanie strojov.
5. Lehoťan
Pred obchodom Jednota väčšinou stojí, a niekedy aj leží, socha Lehoťana. Znázorňuje
chlapa pracujúceho s motykou, ktorý obrába vinohrad alebo konopné, či obilné pole.
Oznamujeme šarvancom, ktorí ho zavše
zvalia, hoci aj do snehu, aby si uvedomili, že
Lehoťan verejne ukazuje, aký je pracovitý, či
zbožný (nevieme sa dohodnúť, či sa prežehnáva alebo utiera pot z čela z ťažkej roboty).

Vážme si tieto pamiatky a nepoškodzujme
ich!
6. Vánius
Socha s krásnou jarabinou oproti križovatke
Šenkovskej a Hulína. Prečo Vánius? Tesne
nad osadou Lahne, neďaleko lehotského
chotára, je veľké smetisko s pieskovou baňou. Táto lokalita sa nazýva Vániove lazy.
Vánius bol panovníkom, vladykom, ktorého
v roku 21 ustanovil pre považskú časť jantárovej obchodnej cesty cisár Tibérius. Už
v tej dobe tu totiž šarapatili zbojníci a on mal
udržať poriadok. Tento panovník nechal na
vyvýšeninách postaviť ochranné pevnôstky.
Vánius je zatiaľ najstarší známy slovanský
panovník z nášho územia. Samozrejme, že
jeho meno bolo len podobné rímskej skomolenine. Napr. sa mohol volať Vano.
7. Svätý Jozef
Patrón nemocných. Má pomáhať našim
lekárom liečiť nemocných v našej obci.
Spolu s novovysadenou lipkou, symbolom
slovanstva je v parčíku pred zdravotným
strediskom.
8. Poľovník
Drevorezba umiestnená pred poľovníckou
chatou na Starej hore. Vysmiaty dedo s puškou a verným psom, pod ktorým je nápis
„Lovu zdar!“
9. Slávobrána na stretnutie Lehôt a Lhot
s nápisom : „Lehota vás víta!“
Bude osadená síce kvôli tejto udalosti, ale
pravdepodobne ostane na svojom mieste na
skrášlenie a spríjemnenie atmosféry aj pre
turistov, ktorí zavítajú do našej obce.
Lavičky „Sanni a čuč!“ a podobné štylizované sedátka sú rozmiestnené po obci.
Pre materskú školu je určená veselá drevorezba Veverička so šiškou a Lomidrevo
s porazeným drakom. Toto súsošie z populárnej postavy z Dobšinského zbierky pôvodných slovenských rozprávok je súčasťou
parku pri materskej škôlke. Výjav z rozprávky vraj symbolizuje víťazstvo Slovanstva nad
čínskym drakom. Táto prastará významná
udalosť je metaforovaná aj do osoby sv.
Juraja - bojovníka na koni, ktorý porazil
sedemhlavého draka. „Na každém šprochu
pravdy trochu?“
Okrem týchto sôch bude na stretnutie
Lehôt a Lhot sprístupnené malé súkromné
výstavisko sôch a starého náradia, strojov
a prípravkov v areáli bývalého PD Lehota
zberateľa p. Ing. Fukasa.

Alan Dolog
Foto: autor
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Rozhovor

Oslobodzuje
z dreva obrazy,
ktoré my v ňom
nevidíme
Ondrej Práznovský (64)

„Vitaj, herzliche villkómen! Starosta mi
donísol riedidlá. Makám od rána, ani som po
nočnej nespav.“
Ondrej, Ondrej, nemal si Ty byť starostom,
ale od mala si si mal s dlátom potykať!
Na rozdiel od ďatla ja ťukám do dreva pre
potešenie. Ale práve často ďateľ určuje, ktoré
drevo pôjde do kotla, a ktoré ku mne.
Dláto som mal prvýkrát v ruke, keď mi ho jeden šikovný kováč urobil zo šróbováka v roku
1973. Prvé „dielo“ som vyrobil z veľkej lásky
ku Gitke, ktorú to tak dojalo, že sa stala mojou
manželkou a vydržala to so mnou dodnes.
Keď som mal 4 roky, žobral som od mamy,
aby mi kúpila ceruzku a gumu. Strašne rád
som kreslil. Ale len to, čo som chcel. Preto
som mal v ôsmej triede trojku z výtvarnej výchovy. Chcel som byť fúkačom skla v Poltári,
ale neprijali ma na umeleckú priemyslovku,
lebo tatko neboli komunistom. Vyučil som sa
v ČKD Blansko za strojného zámočníka. Už v
roku 1968 som získal čestnú cenu na výstave
amatérskych výtvarníkov Blanska. Tam som
namaľoval 55 obrazov. O starostovaní vedia
viac občania, o tom nebudem.
Čo rodina?
Máme s manželkou tri deti. Všetci traja inklinujú nejakým spôsobom k umeniu, sú krea14

Foto: autor

Žiť na dôchodku sa dá rôzne. Niekto
preleží pred televízorom deň ako v čakárni
na smrť. Niekto by umrel už na tom gauči...
Veď hej, napísať sa dá všeličo. Ale my si
všimneme hlavne to, kto zdobí našu dedinu čímsi nevšedným, pekným, pôvodným.
Drevorezby pána Ondreja Práznovského.
Autor chrlí nápady a pracuje, ako „baľšája
ruskaja mašyna!“ Ak sa totiž, ako sa patrí
na umelca, „ovinie“, rozpráva „na ruskom
jizyku“, neskôr prechádza na deutsche
spráche. Ale teraz po slovensky, majstre,
neklepni si po prstoch, odlož, prosím, náradie, urob si pre nás prestávku, prosím.

tívni. Radka je zlatníčkou, dvojičky - Andrej
sa venuje výtvarníctvu, hudbe a fi lmovaniu,
Lenka je vizážistka.
Spočítal si niekedy, koľko kusov svojich
prác si vytvoril?
Fúha, sú to stovky, nemám to presne spočítané, je ich vyše tisíc. Sú v mnohých štátoch
Európy. Napr. v Grécku, Maďarsku, Francúzsku, Česku, Luxemburgu, Nemecku, Rusku,
Chorvátsku, Rakúsku, i USA... Zúčastnil som
sa viacerých výstav a sympózií. Ale najradšej
robím sochy, ktoré potešia ľudí v našich mestách a dedinách. Len úchytkom spomeniem
osemmetrového Jánošíka v Hornej Vsi, štvormetrovú Pannu Máriu v Bádiciach a tiež
Jána Krstiteľa v Horných Lefantovciach,
svätého Vendelína v reštaurácii U Vendelína
vo Veľkom Záluží, kde je aj moja olejomaľba
„Zagárd“. V Újlaku je aj Guliver, Sv. Anton, Sv.
Florián a Ján Krstiteľ. Juraj Fándly v Maduniciach, Ježiš v Rišňovciach, Sv. Peter, Pavol,
Vendelín, Mária Lesná v Zlaníkoch – Kulháň.
V Podhájskej je J.A. Komenský...
Spomenul si výstavu, sympózium. Nebolo
ich viac?
Začalo to prvou výstavkou samorastov v základnej školy. Robil som samorasty z koreňov bazy. V roku 1970 sme spolu s bratom
Jozefom vystavovali asi 50 obrazov v starom
kine. Pomerne veľký ohlas som získal v roku
1973 s výstavou mojich prác na internáte
v Mlynskej doline, kde som chvíľu býval.
Trikrát som sa zúčastnil Výtvarnej Dubnice,
kde som získal aj 1. miesto v československej
súťaži. V Gotwaldove tiež 1. miesto (1989),
Veľké Zálužie (1990), Ondrejská výstava v Lehote (1993). V Hriňovej sú po mne sochy: 2 m
bilboard - Fujarista, 4m Bača s heligónkou
a 1,5 m Janko Hraško v lyžici. Pravidelne chodím do Podhájskej, kde aj s inými rezbármi
skrášľujeme areál kúpaliska. V roku 2002 sa
konala výstava „Bismarck“ a predvádzanie
prác – 400 účastníkov z celého sveta v Nemecku. Najviac som pyšný na výstavu, ktorú
ma pozvali usporiadať o rok a to v nemeckom
Ostenburgu, kde som na mieste urobil z kameňa a samorastu sochu Hitlera omotaného
do ostnatého drôtu. Ostala tam aj moja 2,2 m
drevorezba vážiaca 1 tonu, ktorú ale pri prevoze poškodili. Každoročne chodievam aj
s Milanom Ballom a Paľom Kotešom na Rezbárske dni do Štiavnických Baní. Rád spomínam aj na Čerňu (Bakonycsernyien v Maďarsku), kde žijú naši presídlenci z Čechyniec.
Predvádzali sme výrobu gájd a fujár. Urobil

som im aj sochu Urbanka a maľovanú kolísku. Večermi sme im v Slovenskom dome
hrali a spievali slovenské pesničky. Bolo to
dojímavé. Aj pre nás, aj pre nich.
Ja viem, že v Lehote je od teba viacero sôch
na priedomí, v záhradách.
Pre ľudí z Lehoty som urobil už 10 Urbankov
a 10 prác pre našu obec. Robím pre priateľov
k rôznym jubileám. Ešte viac som sľúbil, ale
nestihol ☺. Pre Ing. Fukasa som urobil 13 ks
sôch, je to vášnivý zberateľ ľudovej tvorby.
(videl som v jeho zbierke veľmi krásnu Ondrejovu sochu Detvana v životnej veľkostipozn. autora). Tiež všetci moji príbuzní
vlastnia nejakú sošku na pamiatku. Kým
sochy robím, mám z nich radosť ja, potom
mám radosť z toho, že poskytujú radosť iným
ľuďom. Inak by moja práca nemala zmysel.
Poznám Ťa tak, že keď niekto pred Teba
postaví kus dreva, Ty už vidíš v ňom sochu,
výjav a už vlastne ten obraz „len“ z toho
dreva oslobodíš.
Áno, keď mi niekto donesie kus dreva, ono
samo povie podľa tvaru a kresby, čo v ňom je.
Ponúkne motív, v ňom je akoby zakódovaná
inšpirácia. Robím hlavne z lipy, topoľa, vŕby,
čerešne, slivky, višne, orecha, agátu, javora,
jaseňa, jaseňa javorovitého, brezy a hrušky.
Ale nepohrdnem ani ihličnanom, ale tieto
drevá sa trhajú. Sú vhodné na dotvorenie ako
samorasty. V každom kuse dreva niečo vypozorujem. Čím je drevo členitejšie, pokrútené,
či bútľavé, tým lepšie motivuje moju fantáziu. Ale nie je dobré zahľadieť sa do viacerých
kusov naraz. Ťažko sa potom dokončuje napríklad desať rozrobených sôch.
Všimol som si, že sa často venuješ religióznej tematike.
Vidím v dreve to, čo do neho Boh vložil.
A možno aj to, čo Boh nevidel ☺. Hej, vyrobil som mnoho sôch s nábožnou tematikou.
Akosi mi to ide z duše. Človek by sa mal zavďačiť nebesám, kým príde na druhý svet.
Prach si a na prach sa obrátiš. „Blahoslavení
chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“
Tvojou dielňou je matka príroda. Pod širákom. Robíš aj v zime. Nekrehnú ti prsty?
Áno, robím najmä pod širákom. Teší ma, keď
sa pristavujú ľudia, vypytujú sa, kibicujú...
a netreba toľko upratovať, ako v uzavretom
priestore. Robím aj v zime. Robil som 7 rokov
na bagri bez kúrenia pri otvorenom okne,
aby mi nezamŕzali okná, lebo by som nevidel
na ľudí okolo mňa. Ja tu zimu ani nevnímam,
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Rozhovor
keď pracujem. A potom sa stane aj to, že mám
omrzliny na nohách. Keby nebolo takých
bláznov, ako ja, ani svet by sa netočil ☺.
Urobil si pre Lehotu zatiaľ desať sôch. S láskou a takmer zadarmo. Dáš ešte niečo?
Chcel by som. Až mi zdravie dovolí, do stretnutia Lehôt niečo stvorím. Slávobránu už
mám hotovú, ešte mám v pláne vodníka so
žabou kráľovnou nad potok na hornom konci
dediny. Lomidrevo s drakom pre materskú
škôlku, dedka s pípou. Niekedy bola v Lehote
kováčňa. Boli tu dvaja kováči, každé 4 roky
sa volil hlavný kováč. Bola to zdravá konkurencia. Tak na pamiatku týchto kováčov by
som chcel urobiť ešte kováča z agátu, ktorý
tam na tom mieste vyrástol. K stretnutiu
Lehôt by som ešte chcel navrhnúť a pomôcť
spraviť alegorický voz. Ak bude podpora tejto
myšlienky. Ale už ďalej nepoviem, lebo to
zasa dopadne tak, ako keď som sľúbil a nedodržal.
Niektoré tvoje práce sú naozaj hodné obdivu. Mal by si fortieľ odovzdať nejakému
pokračovateľovi.
Hm, zopár detí sa pri mne pristavilo, keď
v lete vyrezávam pri Urbankovi, že by chceli
robiť sochy. Ale keď zistili, že je to tvrdá robota, dláto hodili do trávy. Veľa mi pomáha
p. Milan Balla, šikovný rezbár. Pripája sa aj
môj syn Andrej, ktorý azda bude mojím ešte
šikovnejším pokračovateľom. Vážim si p.

Duchovné slovo
Zdenku Lukáčovú, dobrú maliarku a stretávam sa s p. Dalošom ml., rezbárom. Nebolo
by od veci, keby sa azda základná škola, ktorá disponuje peknou dielňou, mohla pokúsiť
odpútať deti od počítačov k drevu a náradiu,
k fyzickej práci. Deti sa nám akosi zaguľatili,
ako v Amerike!
Ondrej, ty si taká veselá kopa. Chodíš na
stretnutia Lehôt, zabávaš ľudí, si kreatívny
človek.
Od svojich 6-tich rokov som začal hrávať na
heligónke ako samouk, neskôr som prešiel na
klávesovú harmoniku. Opáčil som aj klavír,
organ, mandolínu. Noty nepoznám, spolieham sa na sluch. Viem pesničky slovenské,
české, ruské, nemecké, anglické,... Hlavne
keď je nálada, tak sa odviažem a hrám do
skonania sveta. Bol som pri zakladaní speváckej skupiny Lehoťanka. Hrával som im na
harmonike celkom 15 rokov aj popri starostovaní. Hrával som po zábavách, zapojil som
sa aj do ochotníckeho divadla. Na stretnutia
chodievam, lebo mám mnoho priateľov.
Andrei Stepánovič, spasiba Tebje za razgavor,
ja odchažu, ot tebja, nechaču gavariť po nemjeckom jizyku...
Tak toto je náš bývalý starosta, rezbár,
maliar, harmonikár, zabávač, ktorý si zaslúži
našu úctu!

Čo sa skrýva
vo vajíčku?

Alan Dolog
Foto: autor

Dňa 7.3.2015 o 15.00 hod. sa v Kultúrnom dome Báb konalo podujatie v pečení
palaciniek. Toto podujatie organizovala
obec Báb pod záštitou VITIS-u. Zúčastnilo
sa ho osem družstiev: za obec Báb, Lehota,
Horná Králová, Močenok, Rišňovce, Rumanová, Lužianky, Pusté Sady.
V každom družstve boli dvaja zástupcovia. Cesto sa pripravovalo na cca 50 ks
palaciniek, ktoré mohli byť slané i sladké.
Rôznym kreáciám sa medze nekládli. Palacinky hodnotila odborná komisia a verejnosť. Na odbornosť a kvalitu dohliadali
medzinárodný porotca a hoteliér Marián
Čentéš, Miloš Lachkovič zo svetovej organizácie Ambassador for Slovakia World Chefs
a šéfkuchár Ján Duda. Zvíťazilo družstvo
z H. Kráľovej. V radoch súťažiacich boli zastúpené všetky vekové kategórie. Je milé, že
16

mládež holduje aj takémuto druhu činnosti
a nie iba počítačom.
Je veľká škoda, že táto akcia nebola
vôbec spropagovaná našou obcou, pretože
ako reprezentanti Lehoty sme nemali pri
hodnotení palaciniek od verejnosti takmer
žiadnu podporu z radov našich občanov.
Ale v konečnom dôsledku môžeme povedať,
že podujatie bolo vydarené a strávili sme
príjemné popoludnie.

Terézia Andrášiková

Foto: archív

Bábska palacinka

Vajíčko patrí k Veľkej noci. Tento názor
zastávajú všetci: kresťania i nekresťania,
malí i veľkí. Nekresťania k vajíčku pridajú zajace, oblievačku a šibačku, kresťania zasa barančeka, Kristovo umučenie a zmŕtvychvstanie. Ale vajíčko máme všetci spoločné. Veľkonočné sviatky sú vo všeobecnosti pokladané
za sviatky jari, prebúdzajúcej sa prírody a
života. A práve to znázorňuje vajíčko: omne
vivum ex ovo (všetko živé je z vajca), ako to
elegantne vyjadril slávny vedec Louis Pasteur. Čo však vo vajíčku vidia kresťania?
Chcem vás pozvať na malú prechádzku
mojím osobným bádaním v oblasti veľkonočného vajíčka. Pamätám si, že ako malý
chlapec som chodil s otcom a bratom oblievať. V našich krajoch sa nešibe, u nás sa
oblieva alebo po našom: polieva. Na Veľkonočný pondelok sme teda skoro ráno vstali a
pustili sme sa do dlhej a hlavne mokrej púte:
mamička, staré mamy, susedy, tety, sesternice... Bolo toho naozaj dosť. A všetky v ten deň
museli byť mokré. Pre nás, malých chlapcov,
nebola samozrejme dôležitá oblievačka, ale
to, čo sme za ňu dostali. Viem, že malí chlapci
sú aj dnes rovnakí a preto sa na túto pre nich
zištnú službu dívam zhovievavo. Vajíčka ako
odmena nechýbali nikde. Najväčšiu radosť
nám priniesli tie Kinder, čo v nich bola hračka. Radosť sme mali aj z čokoládových, lebo
tie sa dali zjesť. Potom v rebríčku našli svoje
miesto kraslice, ktoré boli aspoň pekné, hoci
zjesť sa nedali. Boli však aj vajíčka, z ktorých
sme radosť nemali. A dostali sme ich každý
rok. Boli od mojej babky (tak sme volali našu
prastarú mamu). Vajíčka od nej sa nám videli
celkom bezcenné. Veď uznajte, ktorý malý
chlapec ocení na Veľkú Noc, keď má kopec
vajec čokoládových, obyčajné slepačie vajíčko uvarené na tvrdo? Keďže sme však boli
dobre vychovaní, toto vajíčko sme každý rok
od nej s úsmevom a poďakovaním prijali.
Až oveľa neskôr som pochopil zmysel
vajíčka uvareného na tvrdo. Je v ňom ukryté
celé kresťanské veľkonočné posolstvo. Moja
babka bola nábožná žena a tak nám tie vajíčka každoročne varila, čuduj sa svete, v
cibuľových šupách. Od nich potom dostali
tmavú, skoro čokoládovú farbu, aby to neboli
len také obyčajné, ale celkom výnimočné na

tvrdo uvarené vajíčka. Neviem, či vôbec tušila, akú úžasnú symbolickú hodnotu má také
vajce. Prejdem preto k tomu posolstvu. Že
kde sa skrýva? Samozrejme vo vajíčku.
Vo vajíčku je ukrytý nový život. Ale keď sa
vajíčko uvarí, ten život v ňom zomrie. Takéto
uvarené vajíčko sa potom stáva výdatným pokrmom, z ktorého človek zosilnie (ale pozor
na cholesterol). O tom je pre kresťanov Veľká
Noc: Náš Pán, Ježiš Kristus, sa rozhodol, že
obetuje svoj život a zomrie, aby sme potom
my všetci, čo v neho veríme, mohli z neho,
ako z toho vajíčka, veľmi zosilnieť. Prečo sa
rozhodol k takémuto desivému kroku? O tom
sú cibuľové šupy v ktorých sa vajíčko varilo.
Už ste iste krájali cibuľu a tak mi potvrdíte, že
keď sa povie: cibuľa, jedným dychom treba
povedať aj: slzy. Cibuľa a plač idú ruka v ruke.
Plač je vyjadrením ľudskej bezmocnosti – neostáva nám nič iné, ako plakať, keď si sami
pomôcť nevieme. A my sme si sami pomôcť
nevedeli: boli sme často zlí a často sme si
ublížili, ale vyrieknuté hrubé slovo, či podlý
skutok sa už vrátiť nedajú. Už nezostáva nič
iné, iba plakať, ako keď sa krája cibuľa. Ale
prišiel Ježiš a rozhodol sa, že za toto všetko
naše zlo zaplatí, vymaže naše staré účty a
otvorí nám tak novú cestu ku konaniu dobra.
Vajíčko varené v cibuľových šupách – človek
zomierajúci v mori ľudských sĺz...
Ale to nie je celý príbeh vajíčka. Potom,
po uvarení a zničení jeho života ho treba
ešte vylúpať zo škrupiny a zjesť. Tak aj Ježiš
na tretí deň po svojej smrti vyšiel z hrobu,
ktorý mal v skalnej jaskyni. Tá podobnosť
zapečatenej jaskyne s vajíčkovou škrupinkou
iste nie je náhodná. Odvtedy živý Ježiš dáva
večný život každému, kto oň stojí. Keď ho my,
kresťania, zjeme, úžasne zosilnieme: až tak,
že budeme vládať žiť naveky.
Vajíčko, ktoré kedysi pre mňa ako chlapca nemalo žiadnu cenu, je dnes pre mňa veľmi vzácne. Babkino vajíčko dokáže pre mňa
vyrozprávať celý kresťanský príbeh. V kúsku
uzavretého priestoru sa predstavuje celé
tajomstvo zrodu kresťana z Ježišovej smrti.
Iste ich na Veľkú noc budeme jesť. Nech nám
navždy pripomínajú lásku jedného človeka a
pre kresťanov aj Božieho Syna, ktorý neváhal
zomrieť, aby obdaroval svojich priateľov
životom. Prajem Vám všetkým Lehoťanom,
veriacim i neveriacim rovnako, radostnú a
požehnanú veľkonočnú oslavu zrodu nového života.

Róbert Horka
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Fašiangy
v Lehote

pohostili, prípadne nabalili rôznymi fašiangovými špecialitami.
Fašiangové oslavy pokračovali v kultúrnom dome, kde pre širokú verejnosť pripravil
matičný súbor, ako už tradične, predstavenie

Ani sme sa nenazdali a vianočnú atmosféru nahradilo obdobie fašiangov, t.j.
čas ľudových zábav spojených s bohatým
jedlom, pitím a veselou náladou. V Lehote
sa už opäť stáva tradíciou, že na záver fašiangov sa organizujú akcie, ktoré ľuďom
toto obdobie pripomínajú. Aj v tomto roku
OcÚ Lehota a MO MS Lehota zorganizovali
dňa 14. februára spoločnú akciu „Fašiangy
v Lehote“.
Už od skorých ranných hodín skupina
matičiarov, za výraznej technickej pomoci
pracovníkov OcÚ, pripravovala lehotské
zabíjačkové špeciality, bez ktorých nie je
možné si fašiangy ani predstaviť.
Ďalšia skupina matičiarov organizovala
fašiangový sprievod po obci. Zraz
masiek a ostatných účastníkov
sprievodu bol pred kultúrnym
domom, odkiaľ viac ako 70-členný sprievod vyprevadil na cestu
osobne starosta obce. Fašiangový
sprievod v dobrej a veselej nálade,
za zvukov harmoniky a spevom
ľudových piesní, prešiel postupne
ulicami Školská, Šenkovská, Hulín, Horný koniec, Párovce, Kaplonská až po Starú horu a naspäť
do kultúrneho domu. Po ceste
ich povzbudzovali mnohí spoluobčania a niektorí ich dokonca aj
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„Pochovanie basy“. Viac ako 150 prítomných
sa viackrát schuti zasmialo a zabavilo na
obrade plnom plaču, smiechu, spevu ale
i žartovných kázní a scén účinkujúcich .
Na záver basa a celý smútočný sprievod,

za zvukov piesne „S pánom Bohom“, opustila
priestory kultúrneho domu, čo symbolizovalo koniec zábavy, utíchnutie hudobných
nástrojov a nástup obdobia pôstu.
Potom už nasledovalo neformálne fa-

šiangové posedenie prítomných občanov
spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, dobrého vínka a spevom pekných
ľudových piesní.

Ing. Daniel Pavel

Emanuel Tehlár
- Senior roka 2014
Fórum pre pomoc starším - národná
sieť už po 9. krát oceňovala seniorov z celého Slovenska, ktorí sú svojim životom,
prácou nenápadní a predsa ju vykonávajú
s láskou, obetavosťou a zrieknu sa osobného pohodlia v prospech iných. Pomáhajú
iným napriek svojmu veku, často chorobe
a nie je im ľahostajný život a problémy ľudí
žijúcich okolo nich. Chcú zlepšiť, zmeniť
svet, urobiť život lepším, krajším. Prinášajú iným radosť a pohodu, rozdávajú lásku,
milé a povzbudivé slová. Uvedomujeme si,
že takíto úžasní ľudia v seniorskom veku
žijú aj medzi nami v našej obci, zároveň
oceňujeme, čo všetko robia pre spoločnosť,
pre rodinu i pre nás všetkých. Na prvý pohľad nevytŕčajú z radu a ani to nie je ich
cieľom, ale ich príklad je neoceniteľným
zdrojom múdrosti a životných skúsenosti.
O to viac nás teší, že medzi ocenenými
je aj pán Emanuel Tehlár (1948), ktorému
dňa 15. decembra 2014 v reprezentatívnych
priestoroch Zlatej sály Bojnického zámku
udelilo Fórum pre pomoc starším titul „Senior roka“.
Dôvodov pre jeho nomináciu bolo viac,
lebo jeho životnou fi lozofiou je obetavosť
a nezištná pomoc iným. Pán Eman Tehlár
je doslova dušou všetkých spoločenských
aktivít v obci. Aj keď má značne podlome-

né zdravie, pracuje vo výbore Základnej
organizácie Zväzu telesne postihnutých,
aby mohol pomáhať iným, angažuje sa
v Miestnom odbore Matice slovenskej,
kde pomáha oživovať a udržiavať ľudové
tradície, akými sú stavanie májov, ľudová
svadba, fašiangy, pochovávanie basy, krojový ples a mnohé iné, je členom speváckej
skupiny MS. V mladosti súťažne športoval,
v súčasnosti sa podieľa na organizovaní
každoročného Behu pre zdravie v Lehote
i na budovaní športového areálu.
Spolu s manželkou sa vzorne starali
i starajú o svojich nevládnych rodičov
a v súčasnosti aj s láskou pomáhajú pri výchove a starostlivosti o svoje vnúčatá.
Životné postoje p. Emana Tehlára a jeho
ochota kedykoľvek pomôcť sú hodné povšimnutia, ocenenia a našej úcty.
Želáme mu veľa, veľa dobrého zdravia
a elánu do ďalších rokov.

PhDr. Anna Kasanová, PhD.
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Výstava vín

Jednou z prvých akcií organizovaných
Vinohradníckym spolkom Lehota bola,
ako už tradične, odborná degustácia vín,
ktorá sa konala 28. 2. 2015. Do súťaže bolo
prihlásených 269 vzoriek vín.

farbu. Tieto dary mu venovala Zem a Slnko
a pracovité ruky vinára. Víno je vzácny nápoj. Ľudia si s ním spájajú príjemné chvíle
a nevšedné zážitky. Svet má veľa veľkých i
menších vinárskych oblastí, v ktorých vzniká
víno vysokej kvality. Každá oblasť má
svoj osobitý charakter. Je odrazom
pôdy a klímy, na ktorej sa víno urodilo
a dozrievalo. A k nim nesporne patrí aj
Šintavský vinohradnícky rajón, ktorého súčasťou je i Lehota. Ako napísal
istý básnik:

vinohradníkom a vinárom, ktorí dorábajú
v súčasnosti víno vo svojich pivniciach v Lehote a okolitých obciach. Stretli sa už na 14.
ročníku výstavy vín v Lehote, aby zhodnotili
neľahkú prácu vinárov a vinohradníkov. Aký
bol rok 2014 ? Isto budete súhlasiť, že mimoriadne náročný na obhospodarovanie.
Mierna zima nezničila škodcov a tak vinohrady museli odolávať húseniciam, tlaku
múčnatky, aj peronospóry. Leto bolo jedno
z najhorších za ostatných 20 rokov. Neustále
dažde sužovali vinohradníkov ako málokedy
predtým. Napriek všetkým problémom sa vinári z Lehoty i okolia mali čím pochváliť.

Víno z Lehoty pilo sa už dávno,
zemania si ním často pripíjali,
Veltlínom sa spolu obveseľovali
a susedia im len ticho závideli!

Nasledovala verejná degustácia dňa 6.3.2015. V katalógu
uviedol Vinohradnícky spolok
článok z dielne nového kronikára
s trochou poézie i faktov:

„Víno má svoju poéziu.
Jeho otcom je Slnko a matkou Zem. Víno má svoj rodokmeň.“
Má svoj pôvod a nesie rukopis
zeme, v ktorej sa urodilo. Nesie
v sebe rukopis vinára. Má svoju
neopakovateľnú vôňu, chuť a
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Veseliť sa vínom mohli aj návštevníci výstavy vín v Lehote. A to vďaka

Návštevníci výstavy mali možnosť koštovať niektoré z 269 vzoriek vín, ktoré boli do
súťaže prihlásené. Z nich bolo 187 bielych,
62 červených a 20 ružových vín. Šampiónom
bielych vín sa stal Chardonnay, r. 2014 od
výrobcu Víno Chudý z Vinohradov nad Váhom, v kategórii červených vín Dornfelder, r.
2013 p. Eduarda Horského z Dolných Krškán,
Nitra a ružových rosé Svätovavrinecké, r.
2014 výrobcu Víno Chudý z Vinohradov nad
Váhom. Najlepším bielym vínom z Lehoty sa
stalo Rulandské biele, r. 2014 Ing. Jozefa Poláka a červeným Zweigelt, r. 2013 Ing. Štefana
Petríka.
Ing. Milan Burda
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Základná škola
poézia: Martin Mesároš, 5. ročník
III. kategória
próza: Ján Držík, 9. ročník
poézia: Erik Mesároš, 9. ročník

Zápis detí do 1. ročníka
Dňa 4. februára 2015 mali predškoláci
svoj veľký deň. Zápis znamená pre nich prvé
prekročenie prahu školy, pri ktorom sa zisťuje zrelosť a pripravenosť na začiatok školskej
dochádzky. Deti a ich rodičov privítala p. riaditeľka Mgr. A. Burdová. Pani učiteľkám 1.
- 4. ročníka sa po predchádzajúcej príprave
v MŠ a rodinách prišlo ukázať 12 dievčat
a 11 chlapcov, teda spolu 23 detí.
Pomocou jednotlivých úloh posudzovali
pani učiteľky ich pracovnú, sociálnu a jazykovú zrelosť. Sledovali aj rozumové schopnosti, grafomotoriku a danosti detí pomocou
kresby, napodobňovania tvarov, vyjadrenie
počtu aj znalosti základných farieb. Deti sa
v dnešnej dobe posúvajú vo vývoji smerom
dopredu, majú dobrú predstavivosť a základnú orientáciu v mnohých oblastiach
života. Ich slovná zásoba je primeraná veku,
ale zhoršuje sa čistota jazyka, artikulácia
a pribúdajú chyby vo výslovnosti. Niektorým
deťom bola z týchto dôvodov odporučená
odborná pomoc logopéda.
Pomôžme deťom odstrániť všetky prekážky, ktoré by im sťažovali vstup do školy
a tešme sa na ich prvé školské úspechy.

Mgr. Viera Hanulíková

Pravda o drogách
Dňa 9.2.2015 sa v ZŠ Lehota konala beseda s názvom „Pravda o drogách“, ktorú
viedol pán Rastislav Bobček, člen združenia
„Slovensko bez drog.“ Žiakom rozprával
o dôvodoch, prečo školáci siahajú po drogách a tiež o tom, aké účinky majú drogy
na ich vnímanie a pamäť. Žiaci si vypočuli
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príbeh školáka, ktorý užíval drogy, aj to ako
dopadol. Pán Bobček informoval svojich poslucháčov aj o tom, prečo v súčasnosti ľudia

Všetkým žiakom gratulujeme a držíme
palce v obvodnom kole.

Mgr. Ľubica Volfová

Karneval
Piatok 13. februára 2015 vôbec nebol
nešťastným dňom pre žiakov ZŠ v Lehote.
Práve naopak. Riaditeľstvo školy v spolupráci so žiackym parlamentom zorganizovali v
tento deň - KARNEVAL.
užívajú drogy viac ako v minulosti.
Žiaci boli zvedaví na nebezpečenstvo,
ktoré užívanie drog so sebou prináša. Z besedy si odniesli nielen vedomosti, ale aj brožúrky o drogách a mladší žiaci dokonca šerifskú
protidrogovú hviezdu. Táto beseda mala
veľký úspech a bola veľmi dôležitá pre varovanie detí pred týmto nebezpečenstvom.

pre žiakov pekné súťaže, za ktoré boli súťažiaci odmenení sladkosťami. Na záver, ako
vždy, bola tombola. Vďaka sponzorskému
príspevku Obecného úradu v Lehote si
masky odniesli krásne ceny. Veríme, že
všetci odchádzali spokojní.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri tejto peknej tradičnej akcii.

Ján Držík, 9. ročník

Hviezdoslavov Kubín
Takmer 30 žiakov ZŠ v Lehote sa v stredu
11.2.2015 spolu so svojimi pani učiteľkami
stretli v škole aj popoludní. Zišli sa tu všetci
žiaci, ktorí milujú svoju rodnú reč, vedia
pekne recitovať a vyhrali v triednom kole v
prednese poézie a prózy súťaže Hviezdoslavov Kubín.
V silnej konkurencii napokon do obvodného kola postúpili títo žiaci:
I. kategória
próza: Aneta Lovásová, 3. ročník
poézia: postupové miesto nebolo udelené
II. kategória
próza: Jazmína Kutaková, 4. ročník

V kultúrnom dome sa teda popoludní
objavili princezné, víly, čarodejnice, športovci, zvieratká a veľa iných prekrásnych
masiek. Viac masiek bolo z ročníkov 1.-4.,
ale žiaci ročníkov 5.-9. zasa prispeli k hladkému priebehu karnevalu iným spôsobom.
Chlapci boli výbornými diskdžokejmi,
dievčatá poskytovali občerstvenie či dávali
tombolové lístky. Pani učiteľky pripravili

Mgr. Ľubica Volfová
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Matersk á škola

Škôlka v prírode

Naši najmenší

MC Obláčik

Karneval
M

aterské centrá majú dôležité miesto
vo formovaní aktívneho života obyvateľov obce. Mamičky v nich majú priestor
na získavanie nových kontaktov a často aj
priateľstiev. S ostatnými sa môžu podeliť o
skúseností s výchovou, poradiť sa, prípadne
si aj posťažovať.
V decembri sme si zorganizovali aj vianočný večierok, kde sa naše deti mohli tešiť
zo stromčeka, pod ktorým si našli aj drobné
darčeky.
V budúcnosti by sme chceli rozvíjať aktivity MC Obláčik v Lehote, preto hľadáme
pre našu herničku aktivačnú pracovníčku.
Malo by ísť o osobu dlhodobo nezamestnanú a vedenú na Úrade práce, ktorá by

Poďakovanie
Divadielko

Celý kolektív MŠ touto cestou ďakuje
všetkým, ktorí sa zapojili do fi nančnej
zbierky onkologicky chorého syna našej
kolegyne Eriky Cvoligovej. Vyzbieralo sa
510 €. Pani učiteľka Erika a jej syn Marek
zasielajú všetkým poďakovanie:

takouto jednoduchou prácou s deťmi získala nezabudnuteľnú prax a samozrejme
aj zaujímavé finančné ohodnotenie. Boli by
sme radi, keby sme v Lehote našli aktívnu
a nápaditú ženu, ktorá by si rada takto privyrobila.
Ak máte záujem o viac informácii, kontaktujte nás na tel. 0907 183 188 alebo na našej facebookovej stránke MC Obláčik Lehota,
kde zverejňujeme aj aktuálne informácie a
fotky.
MC Obláčik je otvorené každý utorok a
štvrtok od 16.00-18.00. Radi vás v ňom privítame.

Mária Richtáriková
Foto: autor
pevne verím, že všetko dobre dopadne.
Vaša pomoc pre nás veľmi veľa znamená a
dodáva nám silu a energiu, ktorú teraz naozaj veľmi potrebujeme.

Vážení rodičia, kolegyne z MŠ
a zamestnanci OcÚ!
Z celého srdca sa Vám chcem poďakovať za Vašu finančnú pomoc,
osobnú podporu a spolupatričnosť v
týchto pre nás veľmi ťažkých časoch. Naša
rodina sa dostala do situácie, ktorá položí
na kolená každú matku, otca a celú rodinu. Stále prežívame obdobie plné strachu
a neistoty o zdravie nášho syna Mareka
a čaká nás ešte veľa náročných chvíľ, no
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Neviem, či Vám dokážeme niekedy opätovať Vašu pomoc, no v tejto chvíli jediné, čo môžeme urobiť , je poslať Vám veľké ĎAKUJEME!
Rodina Cvoligová

Bc. Beata Chlebcová
riaditeľka MŠ Lehota
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OŠK Lehota

Vyhodnotenie

LHL 2014
Rok sa stretol s rokom a Lehotská hokejbalová liga (ďalej iba LHL) má opäť svojho
dlhoočakávaného víťaza. Pre jubilejný 10.
ročník sú ním hráči zoskupení pod názvom
ČSSR. Vzhľadom k priebehu základnej časti
turnaja, ide o víťaza nečakaného, no vzhľadom k priebehu playoff bojov ide o víťaza
zaslúženého. Systém turnaja je daný už dlhé
roky, v základnej časti odohralo 5 mužstiev:
Červené Striky, ČSSR, Vikings, Chatári
a Levy celkovo tri vzájomné zápasy každý
s každým. Nepopulárny Čierny Peter zostal
napokon znova v rukách mladých pušiek z tímu Levov, ktorí o postup až do posledného
kola bojovali s tímom Chatárov, ktorých celý
turnaj trápila hlavne dochádzka. Nebyť tohto
nedostatku, mohol tím Chatárov postupovať
do playoff z oveľa vyšších priečok, no nestalo
sa tak...Základnú časť vyhralo suverénne
mužstvo Červených Strikov, ktoré našlo v 12
zápasoch premožiteľa iba v hlavnom favoritovi turnaja mužstve Vikings, ktoré s tesným
odstupom obsadilo druhú priečku. So značným bodovým odstupom skončili základnú
časť na treťom mieste hráči ČSSR, ktorí sa
dlhšie zohrávali a formu správne načasovali
až na záverečné zápasy, ale ako sa hovorí ,,to
už bila jiná písnička“.
Pretože v semifi nálových zápasoch sa nehrá na skóre, ale ide iba o víťazstvá, v prípade
dvojice Červené Striky a Chatári nasledovali
samostatné nájazdy, nakoľko si víťazstvá
v zápasoch bratsky podelili (6:1, resp. 1:3).
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Nasledovala nájazdová lotéria, ktorá nemá
nikdy favorita, no Červené Striky mali vo
svojich radoch najlepšieho brankára po základnej časti Andreja Petríka a najproduktívnejšieho hráča Lukáša Mesároša. Miska váh
sa preto priklonila na ich stranu, čo potvrdil
kanonier Lukáš Mesároš, ktorý ako jediný
premenil svoj nájazd a keďže hráči Chatárov
boli v premieňaní nájazdov proti gólmanovi
Petríkovi bezzubí, prvého fi nalistu vytvorili
hráči Červených Strikov.
V ďalšom semifi nále nastala podobná
situácia, kedy však diváci videli v zápasoch
ČSSR vs. Vikings dve zaujímavé remízy (1:1,
resp. 3:3) čo tiež nič neriešilo a preto nasledovala ďalšia nájazdová lotéria. Aj tu nebolo
vopred jasné, či brankár Vikingov Dominik
Barantal vygumuje strelcov ČSSR, alebo či
kanonier ČSSR Peter Bíro alias Stan Mikita
rozhodne premeneným nájazdom. Nič nebolo jasné ani po prvej sérii nájazdov, kedy Tomáš Dubeň alias Daro Rusnák (ČSSR) premenil druhý nájazd a potom vo štvrtom nájazde
vyrovnal Peter Bernáth (Vikings). O tom, že
druhým fi nalistom sa stali hráči ČSSR rozhodol v rýchlej smrti Peter Bíro, kým tentoraz
už Peter Bernáth ťahal za kratší koniec.
Vo Vianočnej nálade nastúpili dňa
25.12.2014 mužstvá na fi nálové boje. Najprv
v súboji o 3. miesto o 10:00 hod. vo veľmi
kvalitnom, vyrovnanom, no tiež tvrdom
zápase napokon tesne zvíťazili Vikings nad
Chatármi 3:2. Chatárom nepomohli ani 2
góly Romana Šoťa Zaujeca, ktorý sa na záver
turnaja rozohral k veľmi kvalitným výkonom
a hlavne jeho zásluhou a tiež zásluhou žijúcej legendy Vila Hrnčára napokon Chatári
postúpili aj do playoff. Vikings hrali behavý, rýchly, kombinačný hokejbal, ktorý sa

divákom páčil. O víťazstvo sa im postarali
ich dlhodobo najproduktívnejší hráči bratia
Psotoví a Matúš Ščasný.
O 11:00 hod. sa už ale zraky početnej
diváckej kulisy upreli na fi nálový súboj, kde
v repríze minuloročného fi nále znova neuspeli hráči Červených Strikov a svoje čakanie
na vytúžený titul predĺžili minimálne o jeden rok. Majstrom obce sa pre rok 2014 preto
stali hráči ČSSR a obhájili tak minuloročný
titul, kedy ešte pod vlajkou ZSSR zvíťazili po
prvý krát, pričom fi nále si zahrali už 4. krát
po sebe. Finále sa odohralo vzácne férovo,
hral sa opatrný a taktický hokejbal, každý
čakal na chybu súpera. Tú prvú napokon
spravilo mužstvo ČSSR, ktorých trestal
kanonier Lukáš Mesároš. ČSSR po inkasovanom góle otvorilo hru, vsadilo na
útočný štýl, čo prinieslo vytúžené
ovocie a v druhej tretine po skrumáži
pred bránkou Petríka vyrovnal Ivan
Hlbočan alias Vinco Lukáč. Vyrovnávajúci gól napokon hráčov Červených
Strikov položil na lopatky, no ani hráči
ČSSR sa v záverečnej tretine na nič nezmohli. Zápas šiel preto do predĺženia,
v ktorom kanonier Peter Bíro po spolupráci s Tomášom Dubeňom potrestali
hrubú individuálnu chybu v zadných
radoch Červených Strikov. Predĺženie
sa potom už iba dohrávalo.
Už v základnej časti sa rozpútalo
viacero zaujímavých mikrosúbojov
v individuálnych štatistikách, z ktorých bol najzaujímavejší večný boj
medzi Lukášom Mesárošom (Červené
Striky) a Petrom Bírom (ČSSR) v tabuľke strelcov a produktivity a tiež brankársky súboj medzi Dominikom Barantalom
(Vikings) a Andrejom Petríkom (Červené
Striky) a tieto súboje pokračovali až do
fi nále. Napokon bodovanie produktivity
vyhral Lukáš Mesároš (Červené Striky) so
štatistikou 34 bodov (18g+16a) v 13 zápasoch
hneď za spomínaným Petrom Bírom, ktorý
odohral až 15 zápasov, no nazbieral ,,iba,,
28 bodov (21g+7a), so značným odstupom
nasledoval Daniel Dubeň alias Igor Liba
(ČSSR) 17 b (9g+8a). Najviac gólov - 21 však
vstrelil práve Peter Bíro (ČSSR) a suverénne
tak ovládol tabuľku kanonierov, pred už spomínaným Lukášom Mesárošom (18g) a hrajúcou žijúcou legendou Vilom Hrnčiarom
(9g). Bolo by fajn, keby nasledovný ročník
vytlačil oboch hráčov z ich pozícií niekto

nový, pretože takáto situácia nastáva rok čo
rok a vždy je otázkou iba to, ktorý z nich si
koľko čoho uchmatne... Najlepším hráčom
turnaja sa stal tiež Lukáš Mesároš a najlepším brankárom Dominik Barantal (Vikings),
ktorý v 15 zápasoch inkasoval iba 18 gólov,
čo mu vynieslo 19 bodov a s priemerom 1,20
gólu na zápas tesne ustál súboj s Andrejom
Petríkom, ktorý mal pri rovnakom počte
bodov horší gólový priemer 1,33. Na päty
im pritom šliapal aj Dodo Zaujec alias Vlado
Dzurilla z ČSSR (17b). Mikrosúboje boli teda
spravodlivo vyriešené.
Na záver turnaja bola mužstvu Levy
odovzdaná cena za VÝDRŽ, za ich nezlomné odhodlanie a vzorný každoročný prístup
k turnaju.

Konečné poradie pre LHL 2014 bolo napokon nasledovné:
1.) ČSSR
2.) Červené Striky
3.) Vikings
4.) Chatári
5.) Levy
Večer sa potom celá hokejbalová rodina
stretla na záverečnej oslave v areáli OŠK
Lehota, kde sa všetky zápasy podrobne
predebatovali, viacerí si vysvetlili ,,resty“
z minulých zápasov, skrátka ľudia sa bavili
hokejbalom celý deň až do ďalšieho rána.
Tým bola oficiálne ukončená ďalšia vydarená séria LHL a zároveň tým odštartovala
príprava na nasledujúci, už 11. ročník s nádejou, že záujem mužstiev bude stúpať.

Ing. Daniel Dubeň
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OŠK Lehota

D

lhú zimnú prestávku má za sebou aj
dorastenecké mužstvo OŠK Lehota.
Náročnú zimnú prípravu, ktorá je u väčšiny
futbalistov najneobľúbenejšou časťou sezóny, sme začali 8. januára. Trénovali sme 4x
do týždňa. Na tréning sme využívali hlavne
multifunkčné ihrisko a rôzne bežecké trasy
v okolí Lehoty. Ďalej sme trénovali v miestnej
posilňovni, kde chlapci získavali silu. A poďakovať treba cvičiteľke Marcele Dudášovej,
ktorá chlapcom pripravila náročné a kvalitné fitnes tréningy.

Počas zimy sme sa zúčastnili na 4
halových turnajoch. Jeden turnaj sme
vyhrali, dvakrát sme skončili na druhom mieste. Takže aj s halovou časťou
sezóny môžeme byt spokojní. V pláne
sme mali odohrať 7. prípravných zápasov s kvalitnými súpermi z vyšších
súťaží. Žiaľ, počasie nám to nedovolilo
a odohrali sme iba dva zápasy, kde sme
vyhrali v Komjaticiach 3-1 a remizovali
vo Vinodole 4-4.
Taktiež sa v našom kádri udiali zmeny. Odišiel nám do Serede Adam Habdák. Naopak, získali sme Juraja Kincela,
ktorý sa vrátil z hosťovania vo Veľkom Záluží.
Z CFK Nitra sme získali obrancu Mareka Hlavatoviča a útočníka Tomáša Balážiho.
Po vydarenej prvej časti sezóny, keď
zimujeme na prvom mieste, si dávame tie
najvyššie ciele, čiže historický postup do
piatej ligy. Chlapci sú natrénovaní a odhodlaní urobiť pre postup všetko. Držte palce
a príďte povzbudiť. Domáce zápasy hrávame
v sobotu.

Peter Zabák

Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár – MUDr. Erika Fuxhofferová
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 - párny

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

nepárny 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

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

Pošta

Ordinačné hodiny

Zubná poliklinika

Pondelok

8:00-14:00

Párovce

Zvozový kalendár

Utorok

8:00-14:00

Lehota

Streda

8:00-14:00

Párovce

Všetky dni pripadajú
na deň: STREDA

Štvrtok

8:00-14:00

Lehota

Piatok

8:00-14:00

Párovce

Deň

Ordinačné hodiny

Ordinácia

Pondelok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Utorok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Streda

7:30-10:00

Lehota

10:30-13:00

Veľké Zálužie

Štvrtok

Vianočný
stolnotenisový
turnaj

Piatok
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Pondelok
07.30 - 12. 00
12.30 - 15. 30
Utorok:
07.30 - 12. 00
12.30 - 15. 30
Streda:
07.30 - 12. 00
12.30 - 17. 30
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
07.30 - 13. 00
Kontakt:
0911 220 861
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

Všetkých obyvateľov Lehoty pozývame na 9. ročník športovej akcie „BEH PRE ZDRAVIE“,
ktorá sa uskutoční dňa 10. mája 2015 o 9:00 hod. pred kultúrnym domom.
Športové podujatie sa pretiahlo až do večerných hodín. Po záverečných zápasoch boli
vyhlásený víťazi jednotlivých kategórií.
Umiestnenie neregistrovaných hráčov:
1. Peter Bako, 2. Marek Olejka a tretie miesto
obsadil Bako Jaroslav.
Umiestnenie regisV sobotu 3.1.2015 sa
trovaných hráčov:
uskutočnil 26. ročník
1. M. Šimúnek, 2. M.
Vianočného turnaja v stolMihók, 3. M. Machalík.
nom tenise O putovný poUmiestnenie súťahár starostu obce Lehota.
žiacich vo štvorhrách:
Športové podujatie otvoril
1. Šimúnek – Kokavcostarosta obce p. Milan
vá, 2. Stračár – MachaChmelár.
lík, 3. Mihók – Vajda.
Súťažilo sa v dvoch
Víťazom boli odozákladných
kategóriách:
vzdané vecné ceny
registrovaní hráči (26 zaa upomienkové poháre.
registrovaných) a neregisMihók, Šimúnek , Machalík
trovaní hráči – amatéri (14
Na 26. ročník sa
zaregistrovaných).
nám podarilo zabezpeTurnaj prebiehal v zdravej športovej čiť sponzorov: Miestny vinohradnícky spoa priateľskej atmosfére. Herne veľmi zaují- lok pod vedením Ing. Petríka a OcÚ Lehota
mavý zápas odohral P. Stieranka proti I. Iva- v zastúpení starostom p. Chmelárom.
ničovej. Jeho výkon diváci viackrát ocenili
Pavel Jánoška
bohatým potleskom a povzbudzovaním.

Stránkové hodiny
OcÚ Lehota

r ady a pomoc občanom

7:30-10:30

Veľké Zálužie

11:00-12:00

Lehota

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Zubná ambulancia – MDDr. Peter Závacký
TEL: 037/6505205
Deň

Lekáreň AVE MÁRIA - TEL: 037/6553200
Deň

Otváracia doba

Utorok

8:00 - 13.40

Streda

8:00 - 12:30

Piatok

8:00 - 13.40

Spolu s papierom (modré nádoby) sa začínajú zbierať
aj Kovové obaly – plechovky od nápojov a konzervy
(konzervy musia byť umyté!)

KZO (TKO) - BIO ODPAD
15.4
8.4
6.4
22.4
27.5
6.5
17.6
20.5
8.7
3.6
19.8
1.7
9.9
15.7
PLASTY
29.4
27.5
24.6
22.7
26.8

PAPIER
13.5
1.7
19.8
7. 10
25. 11
29

Cestovný poriadok

Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?
NauĀiř Vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

Jazdíme Bezpečne!

ZĹAVA

pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł
Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk
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