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Publikácie
o Lehote
Miestny odbor Matice slovenskej, v záujme zachovania
ľudových tradícií a zvykov,
vydal publikáciu „Slovenčina
v Lehote“.
Uvedená do života bola
dňa 23.1.2015 na valnom
zhromaždení MO MS Lehota.
Jej autor, lehotský rodák, Ing.
Štefan Burda sa v nej zameral
na pripomenutie a zachovanie
lehotského nárečia pre súčasné i budúce generácie.

Titulka:

Naši Lehoťania
Foto: Tomáš Zaujec
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Registračné číslo: RP 402/2008
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Vydanie tejto publikácie
určite napomôže k oživeniu
a zachovaniu lehotskej kultúry, ako aj k zviditeľneniu obce
Lehota.
Miestny odbor Matice
slovenskej vydal aj publikáciu
„II. svetová vojna v Lehote“,
ktorá bola uvedená do života
dňa 29.3.2015 na spomienkovej slávnosti pri príležitosti
70. výročia oslobodenia obce
Lehota.
Jej autor Ing. Daniel Pavel
v nej priblížil základné historické fakty a poznatky o obci
Lehota a jej občanoch v období II.svetovej vojny s cieľom
ich zachovania pre súčasné
i budúce generácie.

Mgr. Simona Hlinková

EditoriÁl
Milí čitatelia,
znovu tu máme leto, čas oddychu a dovoleniek...ale naša dedina žila tak aktívne, ako
možno nikdy predtým. Podujala sa zorganizovať obrovskú akciu - XXXV. ročník Stretnutia
Lehôt a Lhot. Venujeme jej v našom časopise
najväčší priestor. Veľká vďaka patrí všetkým,
ktorí akokoľvek prispeli k výslednému úspechu, či už ľudia z obecného úradu, zo spolkov,
dobrovoľníci, sponzori, známi a sympatizanti.
A ako to prebiehalo a čo všetko ste mohli na
tomto stretnutí zažiť - si prečítate v článku.
Svoj finiš zažili aj detičky- ukončil sa ďalší
školský rok a tak sa obzrieme ešte za poslednými momentmi našich škôlkarov i školákov.
V zdravom tele – zdravý duch...toto heslo
evidentne pozná každý z nás, lebo športová
rubrika len tak praská vo švíkoch.
Toto všetko a ešte viac si prečítate na nasledujúcich stránkach.
Príjemné čítanie Vám praje
redakčná rada
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Slovo starostu

Vážení spoluobčania,
a máme to už za sebou.
Stretnutie Lehôt a Lhot,
ktoré sa konalo začiatkom mesiaca v našej
obci, bola najväčšia
kultúrno-spoločenská
akcia, akú nikdy v minulosti v obci nebola.
Nechcem hodnotiť túto
akciu, nech ju hodnotia
občania.
Ja chcem iba poďakovať všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave a priebehu 3-dňovej
stretávky. V prvom rade chcem poďakovať
všetkým poslancov tejto obce; zamestnancom, či už na obecnom úrade, údržbe, pracovníkom na aktivačnej činnosti; kuchárkam
v MŠ, ktoré 3 dni varili pre organizátorov
stretnutia; všetkým učiteľkám zo ZŠ aj z MŠ;
„traktoristom“, ktorí zapriahli svoje tátoše,
obetovali svoj voľný čas a počas trojdňového stretnutia vozili účastníkov stretnutia
po našej obci a tým prispeli k zviditeľneniu
našej obce; taktiež výstavníctvu Agrokomplex, ktoré nám zapožičalo krásne alegorické
„dostavníky“ a zábrany okolo pódia, ktoré
zabezpečovali bezpečný priestor pre účinkujúcich; ďalej poľnohospodárskemu družstvu,
ktoré okamžite zapožičalo svoje výkonnejšie
traktory, keď sa „naše“ staručké Zetory v horúčavách a pri tom nápore začali prehrievať;
agronómovi a mechanizátorovi družstva za
prípravy poľa na stanovanie a parkovanie; p.
Fukasovi, ktorý vo svojich priestoroch zriadil
stálu expozíciu historickej poľnohospodárskej techniky; p. Lahučkému, ktorý dal k dispozícii svoj starý rodičovský dom, kde máme
možnosť vidieť ako v minulosti vyzeral starý
„sedlácky dom“; p. Práznovskému Ondrejovi, ktorý svojimi drevorezbami prispel ku
skrášleniu našej obce; chlapcom a Kristínke
Kušnírovej (stage manager), ktorí odviedli
profesionálnu prácu pre účinkujúce kapely
a tým prispeli k perfektnému priebehu koncertov; všetkým kultúrno-spoločenským
organizáciám v našej obci, či už poľovníkom,
ktorí 3 dni prevádzkovali a zviditeľňovali
svoju peknú chatu s krásnym lehotským
okolím a boli veľmi pekným a zaujímavým
lákadlom pre návštevníkov stretnutia; matičiarom a Lehoťanke, ktorí prezentovali
našu lehotskú kultúru spevom a krásnymi
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krojmi; kynologickému klubu, ktorí ukážkami so svojimi štvornohými miláčikmi boli
zaujímavým spestrením stretnutia a zároveň
zabezpečovali hlavne v noci bezpečnosť
účastníkov stretnutia v celej obci; lehotským
vinárom; všetkým ženičkám z našej obce,
ktoré piekli koláče, pagáče, štrúdle, šúlance
a iné miestne špeciality, ktoré mali možnosť
ochutnať všetci „Lehoťania“ a hostia; ďalej p.
Juhásovej, ktorá prekrásne spolu s p. Kubicovou a poslankyňami OZ pripravili kultúrny
dom na 35. snem Stretnutia Lehôt a Lhot.
Tiež ďakujem domácim kuchárom, ktorí
nám dokázali pripraviť, či už dobrú hovädziu
polievku alebo výborný guláš. Aj cestári nám
pozametali miestne komunikácie v obci, ale
„NAJ“ nápad mal p. Miroslav Držík, ktorý
svoju malú záhradnú techniku prispôsobil
pre účastníkov a vyrobil malé lehotské „kropilátko“ a celé 3 dni kropil areál stretnutia,
ale aj miestne komunikácie v obci a svojimi
dvoma pojazdnými sprchami urobil veľkú
službu pre všetkých, ktorým bolo veľmi horúco a predišiel kolapsom z tepla, ktoré nám
všetkým hrozilo. Myslím si, že toto kropilátko by som si mal dať patentovať. P. Držík, celé
Česko-Slovensko ďakuje, toto ešte nevideli
a je to iba „lehotský patent“, ktorý Lehotu
veľmi zviditeľnil.
Ďakujem všetkým jednotlivcom, súborom a účinkujúcim skupinám z obce a nášho
regiónu, ktorí sa podieľali svojimi vystúpeniami na peknom 3-dňovom programe stretnutia, ďalej obci Veľké Zálužie, starostovi p.
Milanovi Bírovi za veľkú pomoc, zapožičali
a postavili nám tribúnu pri kultúrnom dome,
lavičky, stoly, stany, koše, pokosili a zmulčovali trávnatú plochu na ihrisku.
Samozrejme, nesmiem zabudnúť na
poďakovanie všetkým sponzorov, ktorí nám
podarovali múku, olej a rôzne iné suroviny
na prípravu jedál a koláčov, 800 l nafty, 60 l
benzínu do agregátov a traktorov, zapožičali
svoje stroje a zariadenia, ceny do rôznych súťaží, ktoré prebiehali na ihrisku a poľovníckej
chate a často venovali aj svoj osobný čas.
Obec na tejto akcii nepotrebuje zarobiť,
robilo sa to pre ľudí a nie na komerčný účel.
Preto aj veľa vstupeniek sa podarovalo účinkujúcim, sponzorom, občanom obce a mimo
obe, všetkým, ktorí nejakým spôsobom
napomohli, či už priamo alebo nepriamo
k zdarnému priebehu celej akcie. Popri tom
sa vybudoval vonkajší okruh obce od pneuservisu ku ihrisku a od ihriska smerom na

Šenkovskú, vymenili sa okná a urobila sa
fasáda na kultúrnom dome, šatne žiakov na
ihrisku, zateplenie, rímsa, rína, oplotenie
celého areálu OŠK v dĺžke cca 300 m, vybudovalo sa osvetlenie od Hliníka až na ihrisko,
upravili sa terény okolo ihriska, vybudoval
sa rigol na ceste nad Hliníkom, upratala sa
celá obec, poľovníci upravili okolie chaty,
vybudovali lavičky, vymenil sa poškodený
lexan na prístrešku pri kaplnke Panny Márie,
upravila sa strmá cesta pri slivkovom sade,
vymenili sa drevené časti lavičiek, rozvody
pitnej vody na ihrisku a veľa iných vecí, ktoré
budú naďalej slúžiť všetkým.
Obec získala fi nančné prostriedky
z mimorozpočtových zdrojov, z Európskej
komisie, ktoré je možné použiť iba na takéto
akcie a preto sa občania môžu tešiť na ďalšiu
akciu, ale trochu v menšom. V dňoch 24.
- 26. júla 2015, počas hodov, bude pódium
pri KD, kde začne program v piatok po 15.00
hod. Vystúpia tu známe aj neznáme skupiny,
večer od 21.30 hod. začne obecná zábava, do
tanca hrá hudobná skupina Brilax. V sobotu
bude program pokračovať pri KD, vystúpia
rôzne hudobné skupiny, ktoré budú účinkovať do 22.00 hod. V areáli OŠK budú ukážky
zásahov HZZ a kynologického klubu, futbal,
zábava. Program bude upresnený a časove
zladený, môžete si ho pozrieť na stránke obce
a na plagátoch, ktoré budú v obci vyvesené,
taktiež v obci bude premávať „dostavník“,
budú kolotoče, stánky, je sa na čo tešiť.
Nedá mi, aby som nespomenul aj druhú

stránku mince, tú horšiu. Počas 3-dňového
stretnutia sme sa celá dedina snažila, aby
všetko bolo čo najlepšie, najkrajšie, najbezpečnejšie. Ale známi jedinci – občania našej
obce, ktorým zrejme nezáleží na ničom, zase
preukázali svoju silu, agresivitu a brutalitu,
ktorá v nich stále je. Ničím sa nedá ospravedlniť dokopanie a dobitie jedného Čecha,
ktorého sme museli ošetriť a určite nebude
v dobrom spomínať na našich „mládencov“,
ktorých už asi nebaví zhadzovať sochy v obci, ale radi si kopnú do človeka. Myslím si, že
všetci viete, o kom píšem. A vrchol sobotňajšej noci bol pästný súboj dvoch bratov z obce
a dvojnásobné „KO“ švagrinej, ktorú musela
odviezť rýchla zdravotná služba. S takou
agresivitou sa málokedy človek stretne. Toto
riešia aj orgány činné v trestnom konaní. Po
tomto incidente bola ukončená diskotéka
a boli zatvorené všetky občerstvovacie stánky v obci. Účastníci ráno balili a odchádzali.
„Lehotský chlapci“, toto naša obec nepotrebuje, svoju silu môžete využiť aj pre dobro
tejto obce a nie takto ubližovať všetkým.
Preto vyzývam občanov, aby mi ako starostovi obce pomohli a spoločne s políciou
odstránili toto až brutálne správanie sa „našich chlapcov-silákov“. Isto všetci chceme
bezpečnú a peknú dedinu.
Ďakujem.

Milan Chmelár
starosta obce
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Rokovania obecného zastupiteľstva
Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 25. marca 2015 o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu
Lehota
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 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
návrh VZN Obce Lehota č. 02/2015 o trhových miestach a trhovom poriadku,
b) s c h v a ľ u j e
VZN Obce Lehota č. 02/2015 o trhových
miestach a trhovom poriadku.
Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
dotáciu pre fi nancovanie záujmovej činnosti
detí s trvalým pobytom v obci Lehota v CVČ
vo výške 50 €/dieťa/rok 2015 so spôsobom
poskytovania dotácie jednorazovo podľa
počtu detí na základe uzatvorenej zmluvy
o poskytnutej dotácie CVČ,
b) s c h v a ľ u j e
možnosť záujmovej činnosti detí maximálne v troch CVČ súčasne, pričom schválená
výška dotácie 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) s c h v a ľ u j e
návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre činnosť detí v CVČ na rok
2015.
Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
dodatok č. 3 k zriaďovacej listine č. O/2002/
000178.
Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
Dohodu o partnerstve a vzájomnej spolupráci s mestom Koryčany.
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Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
volí
a) členov komisie životného prostredia a výstavby Ing. Marcelu Domčekovú a p. Emila
Bednára,
b) členov športovej komisie p. Ľuboša Rusnáka, p. Miroslava Horika, Ing. Daniela
Dubeňa.
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) k o n š t a t u j e
že priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2014 bola
v sume 858 €,
b) k o n š t a t u j e
že na základe uznesenia č. 08/2014, zo
dňa 13.12.2014, bol plat starostu doposiaľ
stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4
odst. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomerov starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, so zvýšením o 30 % , čo po
uplatnení priemernej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve za rok 2014, na
základe § 3 ods. 1 citovaného zákona činilo
od 01.01.2014 sumu 2 122 €,
c) s c h v a ľ u j e
podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 01.01.2015 plat starostu v sume,
ktorá sa rovná zvýšenie minimálneho platu
o 30 %, t.j. na sumu 2 209 €.

Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 27. mája 2015 o 17.30 hod. v malej
sále kultúrneho domu v Lehote
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
c) p r e r o k o v a l o
návrh dodatku č. 1 k VZN Obce Lehota č.
02/2015 o trhových miestach a trhovom
poriadku,
d) s c h v a ľ u j e
dodatok č. 1 k VZN Obce Lehota č. 02/2015
o trhových miestach a trhovom poriadku

so zapracovanou zmenou, že pri príležitostnom trhu bude tento poplatok platiť, ak
je zabraný priestor do 20 m2 a bez spotreby
energií.
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce Lehota
k záverečnému účtu obce Lehota za rok
2014.
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

b) s c h v a ľ u j e
HV č. 2 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 58 413,33 €,
c) s c h v a ľ u j e
0 % z prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu za rok 2014
v sume 5 841,30 €,
d) s c h v a ľ u j e
90 % z prebytku rozpočtového hospodárenia použiť na tvorbu fondu na zveľaďovanie
majetku obce v sume 52 571,70 €,
e) s c h v a ľ u j e
na základe zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve HV č. 3 vo výške + 5 031,07,

a) b e r i e n a v e d o m i e
HV č. 1. podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a),b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vo výške
56 623,13 €,

f) v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v y s l o v u j e s ú h l a s s celoročným
hospodárením „b e z v ý h r a d“.

Investície v našej obci

Kamerový systém v obci – taktiež
sme získali fi nančné prostriedky v sume
10 000€. Vybuduje sa čo najskôr.
Pracuje sa aj na projektovej dokumentácii na výstavbu kanalizácie v obci s napojením na čističku do Nitry.

Prioritná investícia je nadstavba a prestavba materskej školy v Lehote. Za tri mesiace sme stavbu dostali pod strechu, práce
pokračujú podľa harmonogramu. Teraz
cez prázdniny sa bude robiť prestavba
vo vnútri MŠ, aby k 01. septembru 2015
nebola ohrozená prevádzka školského
zariadenia. Obec získala z ministerstva
školstva kapitálovú dotáciu vo výške
55 000 € a na bežné výdavky dotáciu
v sume 7 500 €.
Križovatka Lehota s kruhovým objazdom nad Lehotou s privádzačom od
Nitry a prípojkou smerom Zvolen, Nové
Zámky je v štádiu projektovej prípravy.
S výstavbou sa začne koncom roka. Na
výstavbu schválilo ministerstvo dopravy
sumu 800 000 €.
Obec Lehota vybaví majetkovo-právne
vysporiadanie pozemkov pod dotknutou
stavbou cesty.
Výstavba zberného dvora stále pokračuje, dostali sme dotáciu z ministerstva
životného prostredia v sume 5 000 €.

Sledujeme všetky výzvy a možnosti na
čerpanie fi nančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov, aby sa naša obec
mohla ďalej rozvíjať podľa potrieb a požiadaviek občanov tu žijúcich. Uvítame každú
pomoc od občanov, ktorí majú možnosti
nám v tomto úsilí pomôcť.

Milan Chmelár
starosta obce
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REPORTÁŽ

XXXV. ročník

Sprievod
Naša obec v dňoch 3.-5.7.2015
organizovala veľkú udalosť – XXXV.
ročník Stretnutia Lehôt a Lhot.
Je to každoročné stretnutie predstaviteľov jednotlivých obcí, ktoré
majú v názve Lehota, Lhota, Lhotka,
Lhůta vo vopred určenej usporiadateľskej obci vždy prvý júlový víkend.
Náplňou zjazdu je stretávanie ľudí,
prezentácia kultúrneho a folklórneho
života regiónu, spoločenská zábava a
súdržnosť Lehoťanov.
Prvé historické stretnutie bolo v
okrese Kolín v Uhlířskej Lhote dňa
10. júla 1981 a zúčastnilo sa ho okolo
1100 návštevníkov zo 40 Lhot z Čiech
a Moravy. Slovenské Lehoty a Lehôtky
sa pridali v roku 1985, keď sa zúčastnili 5. stretnutia v Novej Lehote okres
Hodonín. Na území Slovenska bola
prvým usporiadateľom Dolná Lehota
pri Brezne, ktorá organizovala 9. stretnutie Lehôt a Lhot v r. 1989.
Čo sa týka našej tohtoročnej
stručnej štatistiky: navštívili nás zástupcovia 54 Lehôt. Do sprievodu sa
prihlásilo 700 Lehoťanov. V sobotu si
vystúpenie kapely Horkýže Slíže prišlo pozrieť do 4.000 ľudí, čo je asi histo8

rická návštevnosť našej obce. Účinkujúcich bolo okolo 120 a dobrovoľníkov
cez 50. Veľká VĎAKA patrí každému,
kto sa pričinil o priebeh trojdňového
maratónu hudby a zábavy, ktorý sa
zakončil v noci ohňostrojom.

Všetci, mladí i skôr narodení, sa
mali na čo tešiť!
Vypuklo to už v piatok o 15:00
hod. Na futbalovom ihrisku postupne
účinkovali skupiny ako Everlong, Dr.
Zetor, Ranná nevoľnosť, Paranoid.
Zaspievala naša obyvateľka Kristína
Kušnírova z X Factoru. Vypočuli sme
si hru p. Daloša na gajdách a fujare,
zanôtila i naša Lehoťanka a členovia
MO MS, či zahrali do tanca Nitrianski
Heligonkári. Hudba znela v rytme diskotéky do skorého rána.

Pohľad z výšky

Sedliacky dom
Vítanie prichádzajúceho sprievodu

Zástupcovia družobnej obce Koryčany
z Čiech k nám zavítali a podpísali
družobnú zmluvu
Lhota u Litultovic veru nešla pešo
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V kuchyni sa makalo nonstop
Pán Daloš

REPORTÁŽ
Nezaostávali ani ďalšie stanovištia
– kultúrny dom, vyzdobený nádherným tradičnými odevmi a vecami
bežného života; základná škola, v ktorej sa nachádzala výstava materiálov
o histórii stretnutí Lehôt a Lhot; areál
bývalého PD, kde p. Fukas otvoril
stálu expozíciu poľnohospodárskej
techniky; malebný sedliacky dom,
ktorý je zachovaný v pôvodnom stave;
či poľovnícka chata, kde okrem dobrej hudby sme si mohli pochutnať na
pravom srnčom poľovníckom guláši
a prezrieť si výstavu trofejí a histórie
poľovníctva v našej obci. Na druhý
deň tu prebehla aj zaujímavá súťaž
„Hádzanie fl inty do žita,“ pri ktorej si
každý užil veľa zábavy.
V sobotu ráno sa program začal
rozcvičkou pod vedením našej lehotskej fitnes cvičiteľky Marcelky. V
priebehu dňa prebiehali rôzne súťaže
medzi zástupcami Lehôt a Lhot. Videli sme ukážky majstrov Slovenska
v kynologickom športe, predviedli sa
hasiči a Lehoťania si zasúťažili v plážovom volejbale, kde sme si mohli
pozrieť i exhibičný zápas. Zaujímavé
bolo tanečné vystúpenie, či už našich
detičiek z MŠ a ZŠ, HIP-HOP alebo
akrobatický fitnes, z ktorého máme
majstrov sveta priamo doma!
Kultúrny dom privítal zástupcov
všetkých zúčastnených Lehôt a Lhot
na XXXV. sneme. Štafetu prebrala

Najväčším lákadlom akcie boli
Horkýže Slíže

Naše fitnessky, na ktoré sme pyšní

Poľovnícka chata

Kristínka Kušnírová

„Kropilátko“
10

Raňajšia rozcvička s Marcelkou

Hosťujúce Lehoty sa zodpovedne pripravili do sprievodu
11
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od nás Ostrožská Lhota, ktorá bude
budúci rok organizovať XXXVI. ročník. Po sneme sa vytvoril sprievod so
všetkými účastníkmi, ktorý sa začal
pri kultúrnom dome a tiahol sa našou
dedinou až na futbalového ihrisko,
kde na pódiu každá obec povedala pár
slov o sebe. Nechýbali vtipní maskoti
a zaužívané hlášky, ktoré špecifi kujú
tú-ktorú Lehotu. Nasledovali hudobné kapely ako Agrema, NaEx (Revital)
a o 22:00 hod. sa všetci tešili na skupinu Horkýže Slíže. Jej koncert ukončil o
polnoci nádherný ohňostroj a do rána
sa tancovalo na diskotéke rádia Max.
V nedeľu pokračoval program
s hudobnou skupinou Zeus (Revital),
Synfóbia, Alone, ľudovými súbormi a
moravskou cimbalovou muzikou.

REPORTÁŽ

Drienka z Veľkého Zálužia
Zdravíme skalných

Kapela Alone
Skupina Argema

Hip-hopová skupina
z Veľkého Zálužia

Lehoty „od chrbta“

Symfóbia
Kapela Everlong
Naša Lehoťanka

Kapela Dr. Zetor
Každý Lehoťan sa mohol povoziť
na traktoroch, „dostavníkoch“, či
urobiť si prehliadku obce turistickým
vláčikom. Účastníkov čakalo množstvo jedla a pitia v stánkoch, bufetoch,
stravovacích zariadeniach. O bezpečnosť, zdravie a ochranu sa starali
zdravotníci, hasiči, policajti, psovodi
a SBS-kári.
Myslím, že toto podujatie nemôžeme nazvať inak ako úspešné, za čo
ďakujeme všetkým....

PaedDr. Vladimíra Chobotová
12

NaEx to rozbehlo, aj keď so zlomenou nohou

MO MS Lehota

Cimbalovka

Pole dance
13

Udialo sa v obci
nálade, tešiaci sa už na ďalšie stretnutia takéhoto druhu.

70. výročie
oslobodenia
obce Lehota
Pred 70-timi rokmi dňa 31. marca 1945
bola obec Lehota oslobodená od nemeckých
okupantov. Pri tejto príležitosti miestny odbor Matice slovenskej Lehota zorganizoval
dňa 29.3.2015 spomienkovú slávnosť za
účasti ešte žijúcich pamätníkov a širokej
verejnosti.

Stavanie mája
Lukáš Zabák a Adam Kriváček prítomným
priblížili, čo sa vlastne počas vojny v Lehote
dialo. Túto prezentáciu výrazne podporili
ako komparzisti – vojaci v dobových uniformách a so zbraňami z tej doby Milan Balla,
Martin Domček a Tomáš Zabák. O zvukové
efekty pripomínajúce nálety, bombardovanie a boje na bojiskách sa postarali Martin
Sivák a Radoslav Kriváček.
V ďalšej časti programu bola, za prítomnosti autora (Ing. Daniel Pavel) a vydavateľa
(Pavol Deglovič), uvedená do života v rámci
projektu MO MS Lehota publikácia „Druhá
svetová vojna v Lehote“, v ktorej je podrobne
zdokumentovaná situácia a podmienky života občanov obce v období druhej svetovej
vojny. Publikácia bola vydaná s fi nančnou
podporou Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
Po vystúpení matičného speváckeho súboru s tématicky ladenými piesňami si všetci
prítomní uctili pamiatku občanov Lehoty,
padlých v období druhej svetovej vojny, položením venca k pamätníku padlých v Lehote.
Na záver podujatia si účastníci spomienkovej slávnosti spoločne zaspievali pieseň
„Kto za pravdu horí“.

5. Matičný
krojový ples
v Lehote
Po hymne Slovenskej republiky vystúpili
s krátkym kultúrnym programom žiaci ZŠ
Lehota. Nasledovala dramatizácia vojnových udalostí v Lehote v réžii Ing. Daniela
Pavela a v podaní mladých matičiarov. Janka Ballová, Barborka Masarčová, Ján Držík,
14

Tradičný, už 5. Matičný krojový ples
v Lehote, ktorý organizačne zabezpečil
miestny odbor Matice slovenskej, sa uskutočnil v sobotu 11. apríla 2015 v priestoroch
kultúrneho domu, vyzdobeného na ľudovú
nôtu.

Viac ako 120 účastníkov z Lehoty, ale aj
z V. Zálužia, Jarku, Nitry, Šintavy i Štúrova
v tradičných ľudových krojoch, tancami
a spevmi opäť oživili dávnejšie ľudové zvyky
a tradície. O zábavu a dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Emila Lahučkého.
V kultúrnom programe vystúpil dievčenský
folklórny súbor z Hrušova, ktorý sa prítomným predstavil pásmami krásnych piesní
a tancov z oblasti regiónu Hont.

Už tradičné stavanie obecného mája
v Lehote organizačne, materiálne i programovo v tomto roku opäť zabezpečil MO MS.
Mladí matičari pod vedením Milana Ballu
zabezpečili a pripravili na postavenie pekný
14 metrov vysoký strom. Dievčatá pod vedením Michaely Novotnej strom nielen vyzdobili, ale pripravili aj pekný kultúrny program
počas stavania mája. Ten ocenilo potleskom
viac ako 200 prizerajúcich sa detí, mládeže
i občanov obce strednej a staršej generácie.
Najväčší potlesk prítomných sa však
ozval, keď sa mládencom, posilnených
o niekoľkých starších, podarilo máj postaviť
a zakotviť.
Tohtoročným prekvapením bolo, že na
vrcholci mája, na podnet mladých matičiarov, viala slovenská zástava.
Na záver podujatia starosta obce zorganizoval majáles pri živej hudbe, na ktorom sa
mnohí z účastníkov stavania mája zúčastnili
a zabavili sa.

Ing. Daniel Pavel

Pre účastníkov bola pripravená bohatá
tombola, ktorú organizátori pripravili s podporou sponzorov z radov podnikateľov, fyzických osôb i členov MO MS. Osobitnú cenu
„živé jahňa“ venoval Peter Dobrovodský.

Zábava pri hudobnom sprievode pokračovala nerušene až do skorých ranných hodín,
kedy sa účastníci plesu rozchádzali v dobrej
15
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Výstava najlepších
vín MAS VITIS

Dominoval p. Roman Komárňanský,
ktorému gratulujeme, ale nielen jemu. Určite
budete súhlasiť s tým, že ocenenie si zaslúžia
všetci vystavovatelia - držitelia zlatých medailí, niektorí aj šampióni výstav roku 2015
v našom regióne.

Každoročne
je
táto výstava najvyšším
uznaním
namáhavej
práce
vinohradníkov a vinárov regiónu VITIS.
Želáme im, aby sa im
darilo aj v ďalších
rokoch!

Ing. Milan Burda

Latinské príslovie hovorí:
Vinum quod tibi offerimus fructus vitis et
operis manuum hominum!
(Víno, ktoré ti ponúkame, je plodom viniča
a ručnej práce človeka!)

Dňa 25.5.2015 sa v obci Lehota uskutočnil už 3.
ročník Výstavy najlepších
vín obcí združených v OZ
VITIS.

OZ VITIS je občianske združenie
a verejno-súkromné partnerstvo 86
právnických a fyzických osôb obcí
Báb, Hájske, Horná Kráľová, Jarok,
Lehota, Lužianky, Močenok, Rišňovce, Rumanová, Trnovec nad Váhom
a Veľké Zálužie. Tieto obce a ich obyvateľov spája okrem iných i tradícia
v pestovaní viniča a vo výrobe vína.
V roku 2013 sa uskutočnil 1. ročník
Výstavy najlepších vín regiónu MAS
VITIS vo Veľkom Záluží, v r. 2014
v Jarku. Už tradične sa zišli tento rok
v súťaži najlepší vinári obcí združených v OZ VITIS. Do súťaže bolo
nominovaných 29 najlepších bielych
16

Tohtoročné požehnanie viníc a polí

vín regiónu, ružové vína, 11 červených vín
a 3 ostatné. Odborná degustácia vín sa začala o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Lehote,
večer o 17:00 hodine nasledovalo vyhlásenie
výsledkov.
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NAŠA FARNOSŤ VO FOTOGR AFIÁCH

Vytúžený cieľ pútnikov
30. apríl – kaplnka Panny Márie nad Lehotou
K tomuto vytúženému cieľu pri príležitosti zjavenia Panny Márie v Lehote putovali nielen domáci pútnici z Lehoty, ale aj
spevácke skupiny z pozvaných obcí Dolné
Lefantovce a Pohranice, aby si tam osviežili
dušu pozdravením Panny Márie mariánskymi piesňami.
Z dolných Lefantoviec prijal pozvanie aj
pán starosta Mgr. Miloslav Krajčír, predseda
Jednoty dôchodcov p. Július Gaži a z Pohraníc predsedkyňa JD p. Veronika Slopovská. Ako sa vyjadril, po mnohých rokoch,
priam od študentských čias,
sa na tejto milej slávnosti zúčastnil aj otec biskup Milan
Šášik, ktorý bol aj hlavným
celebrantom
slávnostnej
svätej omše, slávenej v lehotskom kostole sv. Anny.
Na pozvanie vdp. farára
Róberta Horku sa obradov
zúčastnili
aj
duchovní
pastieri z Veľkého Zálužia.
Otec biskup Milan Šášik
sa s pútnikmi pri kaplnke Panny Márie pomodlil
loretánske litánie a udelil
všetkým prítomným pútnikom biskupské požehnanie.
Po pobožnosti pri kaplnke predsedníčka JD Olívia
Chlebcová pozvala zúčastnených pútnikov do kultúrneho domu, kde po malom
občerstvení, ktoré pripravil
obecný úrad, JD a spevácka
skupina „Lehoťanka“ prítomné spevácke skupiny
pozdravili a potešili svojimi
piesňami všetkých prítomných občanov našej obce.
Po poďakovaní všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k peknému priebehu
slávenia zjavenia Panny Márie, predsedníčka JD pripo18

menula, že nadchádzajúci mesiac máj nie je
len mesiacom lásky a znamením jari, ale že je
aj mesiacom modlitieb k Panne Márii.
„Kto zverí dni svojho života do rúk Panne
Márii, nebude nikdy sklamaný, lebo každý
jeden deň sa stane neopakovateľným darom,
ktorý dostávame, aby sme ho naplnili tým
najlepším spôsobom vďačnosťou za dar života, láskou k blížnym a radostným úsmevom
na tvári.“

Olívia Chlebcová

Prvé sväté prijímanie 2015

Slovenčina v Afrike
Detičky v Afrike si mohli prelistovať knižku napísanú
našim pánom farárom Horkom.
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Deň narcisov
Dňa 27.3.2015 sme si už po 19-krát pripomenuli výnimočný deň – Deň narcisov. Je
to verejno-prospešná zbierka organizovaná
Ligou proti rakovine, ktorá pomáha ľuďom
s rakovinovým ochorením. Aj naša škola sa
v tento deň zapojila do zbierky a za zorganizovanie dostala písomné poďakovanie od
vedúcej pobočky Ligy proti rakovine v Nitre.
Spolu s obyvateľmi obce Lehota sme v tento
deň prispeli na konto Ligy proti rakovine peknou sumou vo výške 271,01 EUR.

Aj tento rok si pripravili pre svoje mamičky krásne piesne v slovenskom i anglickom jazyku, predniesli veľmi pekné básne,
tancovali hip-hop, scénický tanec, vlastné
choreografie a tiež zahrali scénku o tom,
ako v rodine chýba matka, aj keď odíde iba
na pár dní.

Žiť energiou
Všetkým ľuďom, ktorí prispeli dobrovoľným príspevkom a tak vyjadrili spolupatričnosť ľuďom, ktorí našu pomoc v boji s rakovinou potrebujú, vyslovujeme veľké srdečné
ďakujeme.

Mgr. M.Strapáčová

Deň matiek
Deň matiek - sviatok, na ktorý sa každý
rok tešia deti Materskej aj Základnej školy v
Lehote. Práve vtedy môžu ukázať svoj talent
na výtvarnú výchovu, spev, tanec, či recitáciu.

Za svoje vystúpenie zožali nielen búrlivý
potlesk, ale pán starosta ich potešil aj sladkou pochúťkou.
Škoda len, že niektorí návštevníci svojím hlasným rozprávaním často tento krásny
program rušili.
Napriek tomu, ďakujem všetkým vystupujúcim, ako aj technikom a samozrejme
pani učiteľkám za pekný kultúrny zážitok.

Mgr. Ľubica Volfová

Dňa 18.5.2015 naša škola v spolupráci so
Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou (SIEA) zorganizovala pre žiakov 5. - 9.
ročníka zážitkovo-vzdelávací program spojený so zaujímavými aktivitami pod názvom
„Žiť energiou“.
Žiaci boli rozdelení do šiestich zmiešaných družstiev a každé si zvolilo svoje meno.
Bolo pripravených 6 stanovíšť pod názvami:
Balónová raketa; Štiepenie jadra atómu; Žrúti energie; Teplo, teplejšie, horúco; Chutná
elektrina a Sila vetra. Na každom z nich sa
žiaci dozvedeli niečo nové, alebo si zopakovali to, čo už vedeli. Za splnenie súťažných
úloh získavali body, ktoré boli následne
sčítané. Po absolvovaní všetkých aktivít
zástupcovia SIEA pripravili slávnostné vyhodnotenie. Všetky družstvá boli odmenené
vecnými cenami. Absolútnym víťazom sa
stalo družstvo „Blesky“.
Žiakom sa podujatie veľmi páčilo. Hravou formou si upevnili svoje vedomosti a
získali aj množstvo nových poznatkov, ktoré
raz využijú v reálnom živote. Ďakujeme organizátorom za krásne predpoludnie.

Kynologického klubu v Lehote a edukačné
aktivity v rámci celonárodnej kampane na
zvýšenie pohybovej aktivity „Vyzvi srdce
k pohybu“.
Žiaci sa zhromaždili na futbalovom
ihrisku v areáli obecného športového klubu, aby sa spoločne zúčastnili prednášky
o kynologickom výcviku, ktorú si pre nás
pripravili členovia a zároveň aj zakladatelia
Kynologického klubu v Lehote pán Milan
Šooš, Ján Vrtich a pán Duchoň. Na začiatok
nám kynológovia objasnili, ako táto organizácia vznikla a čo bolo hlavnou náplňou jej
činnosti. Kynologický klub založili s cieľom,
aby sa záujemcovia mohli zúčastniť na výchove a výcviku psov. Neskôr nám predviedli
názorné ukážky aj so psíkmi. Väčšinou išlo
o zneškodnenie páchateľa, či jeho vystopovanie.

Mgr. Miriam Malecká

Cvičenia v prírode
V deň Testovania 9 - 2015 absolvovali žiaci 1. až 8. ročníka cvičenia v prírode, súčasťou ktorých okrem samotnej športovej a pohybovej aktivity boli aj ukážky práce členov
20

Edukačné aktivity v rámci kampane
„Vyzvi srdce k pohybu“ si pre nás pripravila pani Bareková z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.
21

Základná škola
„Vplyv pohybovej aktivity na zdravie človeka, nadváha a obezita“ bola hlavná téma
pre žiakov 1. – 4. roč. a „Zdravý životný štýl
– cesta k prevencii civilizačných ochorení,
drogy, fajčenie,...“ pre žiakov 5.- 8. ročníka.
Táto prednáška spojená s prezentáciou sa
týkala najmä škodlivých a omamných látok
(cigariet a iné). Umožnila nám zamyslieť sa
nad tým, o čo všetko nás tieto škodliviny
pripravujú. Nielen o naše zdravie a život, ale
i o peniaze, ktoré nám môžu poskytnúť niečo
užitočnejšie ako cigarety. Vzbudilo to v nás
pocit, že s nimi náš život nebude o nič krajší.
Beseda nás poučila o zdravom štýle nášho
života a prebudila záujem správať sa k sebe
i k okoliu zodpovedne.
Andrea Mikulová, 8. trieda

Jarné upratovanie
Dňa 15.5.2015 sme sa v rámci Dňa Zeme
zapojili do upratovania našej obce. Počasie
nám prialo a tak sme sa po úvodných pokynoch našich triednych učiteľov spoločne
pustili do práce.

Žiaci z nižších ročníkov upratovali blízke
okolie školy - priestory pri kostole a cintoríne, zdravotného strediska, „parčíka“, kultúrneho domu a HASTY. Starší žiaci upratovali a čistili areál školy, ďalší sa presunuli do
okolia kaplnky. Práca všetkým išla pekne od
ruky a vrecia na odpad sa rýchlo plnili. Najstarší žiaci sa pustili do čistenia obecného
potoka. Ako odmena im slúžil pohľad na plávajúci párik divých kačiek, ktoré sa pokojne
čľapotali vo vode.
Po dobre vykonanej práci všetkých potešil pohľad na čistejšiu obec, s ktorou sme sa
pochválili aj na júlovom zraze Lehôt a Lhot.
Právom sme na našu krásnu obec hrdí.

PaedDr. Iveta Šlosárová
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sladkosti. Všetky deti odišli domov spokojné
a s úsmevom na tvári.

MDD

Ďakujeme riaditeľstvu základnej školy
za krásny deň a hodnotné ceny. Zároveň ďakujeme RZ pri ZŠ za poskytnutie fi nančných
príspevkov na nákup darčekov do tomboly
a obchodu.

Karel Sedláček
a Marek Hörik - 9.ročník

Deň učiteľov
Dňa 1.6.2015 sa uskutočnila oslava
MDD, ktorú pre svojich mladších spolužiakov pripravili žiaci 9.ročníka v spolupráci
s učiteľským zborom. Deviataci pripravili
7 športových stanovíšť s názvami známych
rozprávok, ako napr. Tri prasiatka - fúkanie balónov, Shrek - preťahovanie lanom,
Šmolkovia – skákanie vo vreci, Snehulienka
a sedem trpaslíkov - kriket, Tri oriešky pre
Popolušku - hádzanie orechov, Pocahontas
- hádzanie loptičkou na terč, Tom a Jerry
– prenášanie loptičky na lyžičke. Za získané
pečiatky si potom mohli v „pečiatkovom
obchode“ nakúpiť pekné prívesky na kľúče,
loptičky, bublifuky, jo-jo, nálepky, magnetky,
perá, sladkosti,...
Okolo 10:00 hod. prišiel šašo, ktorý
žongloval s rôznymi predmetmi. Najlepšie
bolo, keď si dal lavičku na bradu a udržal ju.
Po jeho vystúpení oslava pokračovala koncertom známeho
kubánskeho
speváka Lazara
s
populárnymi
latino-piesňami.
Rytmická hudba
rozhýbala väčšinu detí a tak sa
školský dvor zmenil na jeden veľký
tanečný parket
plný
zabávajúcich sa detí.
Počas prestávok bola tombola.
Šťastie sa usmialo
na väčšinu detí,
ktoré vyhrali nielen pekné, ale aj
užitočné ceny. Tí,
ktorí nevyhrali,
dostali zaslúžené

Ku Dňu učiteľov zorganizovalo vedenie
základnej školy slávnostné posedenie, na
ktoré pozvalo už tradične aj svojich bývalých učiteľov. Pozvanie prijal tiež pán starosta M. Chmelár a predsedníčka školskej
komisie PaedDr. K. Mikulová, poslankyňa
OZ. Pri tejto príležitosti pán starosta poďakoval všetkým pedagógom za ich náročnú
a zodpovednú prácu pri vzdelávaní a výchove detí.

Za dlhoročnú a obetavú prácu, dosiahnuté výsledky v oblasti školstva a vzdelávania udelil starosta obce Lehota Ďakovné
listy týmto pedagogickým zamestnancom:
Mgr. Anna Burdová
za dlhoročnú prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov, za ich prípravu a výsledky
dosiahnuté v matematickej a technickej
oblasti, za organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a najmä za svedomitú
a mimoriadnym nasadením vykonávanú
riadiacu prácu. Svojim ľudským prístupom
a nasadením, ktorým rieši nové výzvy, je
vzorom pre svojich kolegov a žiakov našej
školy.
Mgr. Angela Kaufmanová
za dlhoročnú a obetavú prácu pri výchove
a vzdelávaní našich najmenších žiačikov
a za trpezlivosť pri ich prvých krokoch na
pôde základnej školy. Zároveň jej patrí po-

ďakovanie za koordináciu učiteľov 1. stupňa
v rámci metodického združenia.
Mgr. Viera Hanulíková
za dlhoročnú a obetavú prácu pri výchove
a vzdelávaní našich žiakov, pri formovaní ich estetického cítenia, za prípravu
žiakov a úspešnú reprezentáciu školy vo
výtvarných, matematických, technických
a recitačných súťažiach. Zároveň jej patrí
poďakovanie za skrášľovanie a výzdobu
priestorov školy, vedenie školskej kroniky, motiváciu a usmerňovanie žiakov pri
tvorbe príspevkov do školského časopisu
Klások.
Mgr. Viera Bottová
za dlhoročnú prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov, za ich prípravu a výsledky
dosiahnuté na recitačných, aranžérskych
a výtvarných súťažiach. Tiež jej patrí poďakovanie za výzdobu priestorov školy
výtvarnými prácami žiakov a dlhoročnú
prácu v redakčnej rade školského časopisu
Klások.
Mgr. Ľubica Volfová
za dlhoročnú a obetavú prácu pri výchove
a vzdelávaní našich žiakov, pri formovaní
ich postojov a uvedomovaní si humanistických hodnôt. Tiež jej patrí poďakovanie
za prípravu a dosiahnuté výsledky v literárnych a recitačných súťažiach, za organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí
a spoluprácu so Žiackym parlamentom pri
organizovaní mimoškolskej činnosti, za
aktívnu a dlhoročnú prácu v redakčnej rade
pri tvorbe a vydávaní školského časopisu
Klások.
Bc. Beata Chlebcová
za dlhoročnú prácu pri výchove a vzdelávaní našich najmenších, za organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí, za aktívnu
a tvorivú prácu v prospech materskej školy.
Zároveň jej patrí poďakovanie za svedomito
vykonávanú riadiacu prácu.

Mgr. Anna Burdová
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Naši najmenší

Simsalala

5. ročník
Kynologického
preteku o pohár
starostu obce
Výlet v parku

Na návštevu k nám prišla Simsalala, ktorá spieva vlastné piesne o farbách, slušnom
správaní, počítaní... Deti si zaspievali, zatancovali a učili sa hrať na detských hudobných
nástrojoch.

Deň detí
Aj tento rok sme navštívili v Nitre park
Sihoť. Deti najviac zaujali zvieratká na gazdovskom dvore, detské ihrisko, žabia fontána
s vodníkom Žblnkom a stádo danielov a muflónov. Mali množstvo zážitkov, na ktoré ešte
dlho spomínali.

Snáď jeden z najkrajších dní pre deti
je práve 1. jún. Dlho očakávaný sviatok
všetkých detí sme oslavovali aj v našej škôlke. Pre detičky boli pripravené rôzne súťaže,
divadielko, atrakcie, občerstvenie, darčeky,
vláčik, výstava zvieratiek...

Krásne počasie, výborná nálada a šťastné
deti - to bola najlepšia kombinácia. Ďakujeme OcÚ, našim gulášmajstrom, farmárom
za požičanie zvieratiek a všetkým rodičom,
ktorí nám pomohli.
24

Práca s interaktívnou
tabuľou

V našej materskej škole sa interaktívna
tabuľa v edukačnom procese využíva často.
Je to moderná učebná pomôcka. Učia sa
pomocou nej spoznávať nové veci, ale sa aj
zabávať. Na tému zvieratká v ZOO deti hádali
zvieratká podľa zvuku, priraďovali, dopĺňali... Prostredníctvom vhodných programov
sa u detí rozvíjajú komunikačné zručnosti,
slovná zásoba, grafomotorika, priestorová
orientácia, pozornosť, logické myslenie...
Práca s tabuľou deti veľmi baví.

Bc. Lenka Fúsková

Dňa 11.4.2015 sme usporiadali už 5. ročník Kynologického preteku o pohár starostu
obce.
Preteku sa zúčastnilo 11 pretekárov
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia a to
z Alekšiniec 2 pretekári, Čakajoviec 1 pretekár, Zbehov 3 pretekári, Prašíc (okr. Topoľčany) 3 pretekári a nakoniec domácich
reprezentovali 2 pretekári a to p. Milan Šooš
a p. Milan Duchoň.
Súťaž prebiehala v troch kategóriách: stopa, poslušnosť a obrana.
V kategórii stopa obsadil 1. miesto p. Milan Šooš so psom Nambo. V kategórii poslušnosť obsadil 1. miesto pretekár z Alekšiniec
p. Róbert Faltus so psom Mia. V kategórii
obrana obsadil 1. miesto p. Milan Šooš so
psom Nambo.
V celkovom hodnotení po sčítaní bodov
zo všetkých troch kategórií je umiestnenie
pretekárov nasledovné:
1. miesto Milan Šooš so psom Nambo a počtom bodov 289 (Lehota)
2. miesto Róbert Faltus so psom Mia a počtom bodov 268 (Alekšince)
3. miesto Matúš Tehlár so psom Hery a počtom bodov 255 (Alekšince)
Ocenenie, diplomy a vecné ceny ako aj pohár starostu obce odovzdali starosta obce p.
Milan Chmelár, predseda kynologického p.
Štefan Pavel a sponzori podujatia p. Gabriel
Tlčina, Pavol Daniš, Ján Tóth.
Najlepším pretekárom gratulujeme. Gratulácia a poďakovanie patrí predovšetkým
p. Milanovi Šoošovi za dosiahnutie 1.miesta
a vzornú reprezentáciu nášho klubu, ako aj
reprezentáciu našej obce. Keďže bude reprezentovať náš klub a obec na blížiacich sa
Majstrovstvách Slovenska, prajeme mu na
nich veľa šťastia a úspechov.
Tento 5. ročník zanechal veľmi dobrú
odozvu a pochvalu od zúčastnených pretekárov, ktorú vyjadrili aj na internetovej
stránke.

Členovia kynologického klubu v Lehote
ďakujú rozhodcovi preteku Ing. Milanovi
Kadlečajovi z Bratislavy za veľmi dobré
a seriózne rozhodovanie, ktorým prispel ku
kvalitnému priebehu preteku. Ďakujeme aj
figurantovi Petrovi Čulíkovi z Vinodolu za
jeho odvedenú prácu. Poďakovanie patrí aj
kameramanovi Jozefovi Tomkovi, ktorý sa
snažil zachytiť na kameru všetky dôležité
momenty.
Veľké poďakovanie patrí Obecnému úradu v Lehote a starostovi p. Milanovi Chmelárovi za jeho veľkú podporu tohto podujatia
ako hlavnému sponzorovi.
Takisto veľké poďakovanie patrí i nasledujúcim sponzorom: Z Polytanu Ján Tóth,
Firma HUSSE Gabriel Tlčina, Firma CERAM
DESIGN Pavol Daniš, AGROL s.r.o. Lehota,
OŠK Lehota, Krčma u Joža, ESO STAV Jozef
Bíro, Peter Zabák, Juraj Jurika.
Úprimné poďakovanie patrí hlavne organizátorom tohto podujatia pánom Milanovi
Šoošovi, Milanovi Duchoňovi a Martinovi
Štepánkovi, ktorí s veľkou snahou, nadšením
a elánom toto podujatie pripravili a zorganizovali.

Blahoželanie
jubilantovi
V mesiaci marec sa dožil významného životného jubilea zakladajúci
člen kynologického klubu v Lehote p.
Ján Vrtich, ktorý sa venuje kynológii
už pekných 32 rokov, je stále aktívny
a svoje vedomosti rozdáva mladším
a začiatočníkom. Jubilantovi gratulujú
všetci členovia klubu a prajú veľa zdravia a úspechov.

Štefan Pavel
predseda kynologického klubu v Lehote
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OŠK Lehota

OŠK Lehota informuje
po skončení ročníka
2014/2015
V mesiaci január sa konala výročná
schôdza, na ktorej bolo zvolené nové vedenie OŠK. Odchádzajúceho prezidenta Juraja
Pavela nahradil Peter Zabák. Rovnako boli
volení noví členovia výboru, v ktorom majú
zastúpenie hokejisti, hokejbalisti a stolní
tenisti.
V súťažnom ročníku 2014-15 sme mali 3.
sútažné mužstvá. A-mužstvo, dorast a Internacionáli.
Mužstvo Internacionálov si počínalo
veľmi dobre, keď po solídnych výkonoch
obsadilo v tabuľke tretie miesto a vybojovalo
si účasť na fi nálnom turnaji, na ktorý postupovali prvé 4 mužstva. Turnaj sa odohral
v Cabaji a naši hráči si v semifi nále zmerali
sily s mužstvom Vrábeľ. Zápas skončil remízou 1-1, keď gól za našich strelil M. Zaujec.
O postupujúcom rozhodovali pokutové
kopy, v ktorých sme vyhrali 8-7 a postúpili
do fi nále. Tam nás čakal domáci Cabaj, víťaz
základnej časti, ktorý bol ale už nad naše sily
a vyhral 3-1. Druhé miesto je nad očakávanie, ale úplne zaslúžené.
Mužstvo dorastu bolo po zime na prvom
mieste a s jediným cieľom - postúpiť do 5 ligy.
Žiaľ, v poslednom kole prišla jediné domáce
zaváhanie, čo nás stálo víťazstvo v súťaži.
Smútok chlapcov bol obrovský, ale po týždni
ho vystriedala veľká radosť ,keďže sme podali prihlášku do 5.ligy a bolo nám vyhovené.
Za predvedené výkony v celej sezóne sme si
získali obdiv a uznanie v celom nitrianskom
regióne.
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A-mužstvo vystriedalo v zime trénera,
keď Jana Ilavskeho nahradil Patrik Andrášik.
Zmena bola prospešná, keďže za celú jarnú
časť sme prehrali iba 3 zápasy a prezentovali
sme sa technickým futbalom, ktorý sa tréner
snaží vštepovať hráčom. Nakoniec sme skončili na 5. mieste.
Po skončení súťaže sa naše A-čko zúčastnilo premiérového ročníka turnaja Obecné
siete, na ktorom hralo spolu 54 mužstiev od
3.triedy až po 4.ligu. Na tomto turnaji sme si
počínali veľmi dobre, keď sme sa prebojovali
medzi najlepších 8 mužstiev a vypadli sme
s neskorším fi nalistom Chrenovou.
Ďalším zaujímavým podujatím na našom ihrisku bol dorastenecky zápas hviezd,
ktorý nám bol ponúknutý ako odmena pre
chlapcov za výkony v sezóne. Zápas veľmi
dobrej úrovne si prišlo pozrieť viac ako 350
divákov. Naši chlapci aj tu dokázali svoju obrovskú kvalitu, keď nad výberom vyhrali 3-1
a dali tak krásnu bodku za celou vydarenou
sezónou.
Z postu prezidenta klubu môžem vysloviť
maximálnu spokojnosť so skončenou sezónou, ktorá bola najúspešnejšia za posledné
roky.
Teraz si hráči dajú pár dní voľna a opäť
začnú prípravu na novú sezónu, v ktorej by
sme nechceli poľaviť a pokračovať vo výkonoch z tej predchádzajúcej sezóny.
Dňa 9. augusta štartuje nový ročník Majstrovstiev okresu a tak isto ročník 5. dorasteneckej ligy.
Všetkých fanúšikov srdečne pozývame
na domáce, ale aj vonkajšie zápasy našich
mužstiev.

Peter Zabák
Foto: archív

Novým
oddielom
v OŠK Lehota je oddiel ľadového hokeja.
Amatérske
hokejové
mužstvo Lehota OILERS
vzniklo v auguste 2014 zo
skupiny nadšencov, ktorí už
viac rokov pravidelne jedenkrát do týždňa
hrali spolu hokej na nitrianskom zimnom
štadióne.
Od septembra 2014 sú naši lehotskí OLEJÁRI registrovaní v ASHL (amatérska slovenská hokejová liga) v Nitre. Je to amatérska
hokejová súťaž, v ktorej je registrovaných
20 tímov z Nitry, Šale, Zlatých Moraviec a
Topoľčian. V sezóne 2014-2015 mala súťaž
registrovaných 428 hráčov v prvej a druhej
lige. Hoci je to amatérska súťaž, hrajú tu aj
bývalí hráči od juniorov až po seniorov ako
napríklad Kolnik Ľubomír, Ivan Hrtús, Anto-

nín Stavjaňa, Milan Barto.
Lehotskí Olejári odohrali historicky prvú
súťažnú sezónu 2014-2015 v druhej lige.
Hrajúcim trénerom mužstva je Milan Barto,
bývalý úspešný hráč a tréner nitrianskeho
hokeja. Jeho dlhoročné hráčske a trénerské
skúsenosti stoja za pekným tretím miestom.
Popularita tejto súťaže rastie každým rokom
a v nadchádzajúcej sezóne 2015-2016 sa do
súťaže hlásia tími aj od Trnavy. Súťaž bude
mať prvú, druhú a tretiu ligu, v každej po
desať tímov. Súťaž začína v septembri v hokejovej hale na Klokočine.
Pozývame priateľov a fanúšikov hokeja
na zápasy novej sezóny 2015-2016. Príďte
povzbudiť naše lehotské mužstvo.
Informácie o súťaži, reporty zo zápasov,
štatistiky nájdete na stránke http://ashl.sk/.

Alexander Gála

Úspech na turnaji:

Memoriál
Jána Paščáka
Dňa 4.4.2015 sa oddiel stolného tenisu
OŠK Lehota zúčastnil na 5. ročníku Memoriálu Jána Paščáka v Poľnom Kesove. Turnaj
bol rozdelený do dvoch kategórii: hráči 5.
ligy a hráči 6-7 ligy a nezaregistrovaní.
Z prvých štyroch umiestnení v turnaji
5. ligy sa naši hráči umiestnili na troch:
prvý skončil Michal Holka (v strede), na
druhom mieste sa umiestnil domáci hráč
Dušan Kĺbik (vľavo), tretie miesto obsadil

Martin Holka (vpravo) a štvrté miesto obsadil Peter Stieranka.
Všetkým GRATULUJEME!

Pavel Jánoška
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OŠK Lehota
rii obdržali diplom, medailu a vecnú cenu a
víťaz v hlavnom preteku putovný pohár. Najstaršou účastníčkou bola Emília Lukáčová
/76 rokov/ a najstarší účastník bol Miroslav
Hecl /67 rokov/. Celkovo sa behu zúčastnilo
112 pretekárov v 14. kategóriách.
Organizačný výbor ďakuje všetkým zúčastneným a teší sa na účasť na jubilejnom
10. ročníku.

9. ročník
BEH PRE
ZDRAVIE

Podujatie Beh pre zdravie obcou Lehota
9. ročník podporili: Obecný úrad Lehota,
NSK Nitra odbor športu, Vinohradnícky spolok Lehota, Lekáreň Ave Mária Lehota, OVB
ALL FINANC Slovensko a.s. Ľuboš Rusnák,
Piváreň u Joža, Ing. Látečkova, p. Gerhátová,
p. Kubicová.

Juraj Pavel
predseda organizačného výboru

Lehoťania
na SPARTAN R ACE

Mesiac máj je už v Lehote tradične spojený so súťažou Beh pre zdravie a inak tomu
nebolo ani tento rok.

Dňa 20.6.2015 sa v areály Agrokomplexu v Nitre konali obľúbené preteky SPARTAN
RACE 2015. Súťažiť mohli jednotlivci vo veku od 15 do 99 rokov, ale aj skupiny.
Pretekalo sa na čas, pričom v rámci skupiny sa zaznamenávali časy všetkých členov
skupín a časy štyroch najlepších z družstva sa počítali do celkového hodnotenia družstiev.
Nechýbalo množstvo fyzicky mimoriadne náročných prekážok, medzi nimi aj plazenie sa
blatom popod ostnatý drôt, skákanie cez oheň, hod oštepom, šplhanie na lane a mnoho
iných zaujímavých prekážok. Dĺžka prekážkovej trate bola 6.3 km s približne 17 prekážkami.Na štart sa postavilo cca 3500 pretekárov, ktorí vytvorili 280 tímov. Lehota mala na tomto
preteku zastúpenie s družstvom LEHOTA TEAM, ktorý reprezentovali: Boris Vindiš, Mário
Studený, Tomáš Selický, Ondrej Selický, Silvia Selická, Lea Kubicová, Karina Kubicová,
Andrej Petrík, Patrik Durdiak, Aleš Vlček, Tomáš Zaujec, Viktor Viskup, Kristína Keselyová
a Lenka Krčmáriková.
LEHOTA TEAM obsadila z celkového počtu 280 družstiev úspešné 78. miesto.

Silvia Selická
Všetci športovo založení Lehoťania sa
10. mája stretli pred kultúrnym domom, kde
sa konal v poradí už 9.ročník. Ako prví sa
na štart postavili naši najmladší pretekári
– škôlkari, ktorých odštartoval štartér Ján
Uhrík. Potom postupne nasledovali žiaci a
žiačky základnej školy, ktorí boli rozdelení
do troch kategórií podľa ročníkov. Ďalšou
kategóriou boli dorastenci a dorastenky, kde
už tradične zápasíme s veľmi nízkou účasťou. Nasledovali kategórie mužov a žien a na
záver hlavný pretek. V hlavnom preteku sa
zúčastnilo 7 pretekárov. V cieli ako prvý bol
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Patrik Bernáth s časom 11.03 min, na druhom mieste bol vlaňajší víťaz Mário Antoni s
časom 11.46 min. a na treťom mieste skončil
Ondrej Citényi s časom 12.24 min.
Po hlavnom preteku nasledoval spoločný beh pre zdravie /300 m/, na ktorom sa
zúčastnilo asi stovka bežcov. Pokračovalo
vyhodnotenie, kde prví traja v každej kategó29

Stránkové hodiny
OcÚ Lehota

r ady a pomoc občanom
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
Deň

Ordinačné hodiny

Ordinácia

Pondelok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Utorok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Streda
Štvrtok
Piatok

7:30-10:00

Lehota

10:30-13:00

Veľké Zálužie

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

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

Lekáreň AVE MÁRIA - TEL: 037/6553200
Deň

Otváracia doba

Utorok

8:00 - 13.40

Streda

8:00 - 12:30

Piatok

8:00 - 13.40
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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

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!

Pošta
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

Zvozový kalendár
Všetky dni pripadajú
na deň: STREDA
KZO (TKO) - BIO ODPAD
19.8
29.7
9.9
12.8
30.9
26.8
21.10
9.9
18.11
23.9
23.12
7.10
PLASTY
26.8
30.9
11.11
16.12

PAPIER
19.8
7. 10
25. 11

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
31

www.lehota.sk

