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Pozvánk a k hodom

Dni obce Lehota 2016
PIATOK 29.07.2016
Program pri kultúrnom dome 17:00 hod. - 20:00 hod.
# Bubnová šou
# Lehoťanka
# Milan Balla - hra na fujaru, gajdy
a iní
# Tanečná zábava - do tanca hrá Brilax od 20:00 do 04:00 hod.

SOBOTA 30.07.2016
Program pri kultúrnom dome 14:00 hod. – 20:00 hod.
# Ochutnávka vín našich vinárov od 14:00 do 18:00 hod.
# Babčanka
# Cimbalovka Podluží
# Íreckí seniori
# Drahomír Daloš - hra na fujaru, gajdy
# Vystúpenie fitness detí (Gymgol klub detí)
a iní

Program v areáli OŠK od 21:00 hod.
# Hodová zábava so skupinou ČIBUK

NEDEĽA 31.07.2016
Procesia od kostola Sv. Anny o 10:30 hod.
Svätá omša pri Kaplonke Panny Márie o 11:00 hod.

Program pri kultúrnom dome 14:00 hod. - 20:00 hod.
# Heligonkári
# Drahomír Daloš - hra na fujaru, gajdy
a iní
# Tanečná zábava - hrá skupina Brilax od 20:00 do 24:00 hod.
Počas celého dňa v nedeľu bude premávať v obci Lehotský dostavník.
Tento projekt podporil Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Zmena programu vyhradená
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EditoriÁl
Milí čitatelia ,
v čase, keď sa vám dostane do rúk náš obecný
časopis, leto už bude v plnom prúde. Sme radi, že
máme stále o čom písať. Je to znamením, že v našej
obci to žije a ľudia majú záujem sa stretávať, organizovať, niečo robiť jeden pre druhého.
V aktuálnom čísle si prečítate o akciách pre deti
i dospelých: Deň matiek, Deň detí, Deň učiteľov, Deň
Zeme. Zapájame sa nielen do obecných akcií, ako sú
akcie našich spolkov a organizácií, ale aj do regionálnych ako je Olympiáda MŠ, či medzinárodných
ako bol Mierový beh.
Prelistujte si časopis a popozerajte, čo sa všetko
udialo.
Prajeme Vám krásne prežitie prázdnin i dovoleniek.

MDD 2016
Foto: Slávka Zaujecová
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SMS hlásnik
Obecný úrad v Lehote v rámci lepšej informovanosti občanov zvažuje zaviesť službu SMS hlásnik.
Služba má za cieľ informovať obyvateľov Lehoty
formou SMS správy na mobilný telefón o varovných
oznamoch a dôležitých oznamoch zverejňovaných
prostredníctvom obecného rozhlasu.
Obecný úrad potrebuje zistiť reálny záujem o túto
službu.
V prípade, že by ste mali o službu záujem, prosíme
o nahlásenie Vášho mobilného čísla spolu s menom,
priezviskom a adresou na číslo: 0905-997-593 alebo
e-mailom na webmaster@lehota.sk.
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Slovo starostu
Milí spoluobčania,
iste ste všetci pocítili
teplé slnečné lúče, čo
je znakom, že tu máme
leto, čas oddychu, dovoleniek, deti majú
prázdniny, príroda je
v plnom šate. Prebehol rok, od najväčšej
kultúrno-spoločenskej
akcie v histórii našej
obce – 35. stretnutia
Lehôt a Lhot. Táto akcia
v nás zanechala mnoho pekných zážitkov
a spomienok. Páči sa mi, že v tejto tradícii sa
pokračuje ďalej, ale páči sa mi aj to, že veľa
dobrých nápadov sa v našej obci „ujalo“, že
naša obec žije, čoho sú dôkazom aj fotografie
a komentáre z uplynulého obdobia v tomto
časopise. Preto sa nechcem veľmi rozpisovať,
všetko je na ďalších stránkach periodika,
ktoré držíte v rukách. Iba by som chcel poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu
a prispeli k pekným kultúrno-spoločenským
akciám v našej obci.
S príchodom leta k nám prišli aj zlé veci
– drogy. Je predsa zarážajúce a provokačné,
aby sa v noci „rozložili“ rovno starostovi
obce pod oknom na kontajneri na sklo mladí
ľudia a začali požívať omamné látky??? Toto
je už v obci veľmi vážne a preto upozorňujem
všetkých občanov a hlavne rodičov, aby si
všímali, kde mládež chodí, čo robí a v akom
opojení sa vracia domov. Nechcem, aby potom rodičia boli nešťastní. V obci sa potom
robí neporiadok, ničí sa všetko, čo im príde
do cesty. Prosím všetkých občanov, aby hneď
reagovali a volali políciu - telefónne číslo
158. Zároveň vyzývam všetkých mladých
ľudí, aby sa tomu vyhýbali a svojich kamarátov od tejto činnosti odhovárali, pokiaľ nie je
neskoro.
Ďalej by som chcel upozorniť na vývoz
odpadu z obce. Tento rok vyviezlo viac ako
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Obec informuje
25 kontajnerov veľkoobjemových a 26 so
stavebným odpadom. Zámer bol taký, aby
sa obec „vyčistila“, hoci podľa zákona sa za
stavebný odpad platí (všetko je uvedené vo
VZN obce č. 02/2016). Toto sa veľmi zneužilo, lebo do veľkoobjemových kontajnerov sa
nahádzalo všetko, aj to čo sa separuje. Nehovorím o pneumatikách, chladničkách, sporákoch, konároch a iných odpadoch. Tieto
tam nepatria. Žiadam občanov, aby využili
možnosť všetko vyseparovať a odovzdať,
ale nie takto. Odpadu sa produkuje každým
rokov viac a viac. Preto ešte raz žiadam
všetkých občanov, aby počúvali usmernenia
obce a dodržiavali VZN obce o odpadoch. Od
1.7.2016 budú sankciovaní občania, ktorí porušujú toto VZN. Upozorňujem podnikateľov,
že tieto kontajnery neslúžia na zbavovanie sa
odpadu zo stavieb, ale pre občanov, ktorí potrebujú tento drobný stavebný odpad vyviesť.
Veď nie je predsa normálne, aby niekto zaplnil sám kontajner do polovice. Preto dávam
občanom do pozornosti toto VZN č. 02/2016
o odpadoch, aby si ho prečítali a správali sa
podľa neho. Od nového roku budú zmeny
aj vo vývoze zbytkového komunálneho odpadu. Ten, kto separuje, nebude mať s tým
žiadny problém. Podľa novoprijatého VZN
č. 02/2016 budú určené nádoby nasledovne:
1 nádoba 120 l pre 2 ľudí, 1 nádoba 240 l pre 3
– 5 ľudí, 1 nádoba 120 l + 1 nádoba 240 l pre 6
a viac ľudí. Občania, ktorí produkujú viac odpadu, si budú musieť priplatiť. Samozrejme,
že chorí a imobilní občania budú mať úľavy.
Zberný dvor je zatiaľ vo výstavbe, musí
sa oplotiť a musia sa urobiť spevnené plochy.
Preto žiadam všetkých, aby tam zatiaľ nič
nevozili. Ak niekto bude mať individuálny
problém s odpadom, nech sa obráti na zamestnancov obce alebo priamo na starostu.
Na záver želám všetkých príjemné dovolenky so šťastným návratom domov a deťom
pekné prázdniny.

Milan Chmelár
starosta obce

Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 16. marca 2016 o 18.00 hod.
v malej sále Kultúrneho domu v Lehote
Uznesenie č. 99/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
žiadosť Mgr. Marty Bartolenovej, bytom Lehota č. 327, o opravu miestnej komunikácie.
Uznesenie č. 100/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov
ZO 11,12 v Lehote o poskytnutie fi nančnej
dotácie.
Uznesenie č. 101/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
osadenie dopravného zrkadla na križovatku
ulíc Kaplnská a pod Vinohradmi.
Uznesenie č. 102/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2015
Uznesenie č. 103/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
informáciu o zakúpení zálohovacieho servera.
Uznesenie č. 104/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
informáciu o verzii č. 02 PHSR obce Lehota
platná na roky 2015 – 2020.
Uznesenie č. 105/2016
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
dôvodovú správu a návrh VZN Obce Lehota
č. 1/2016, Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2010 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. 1/2016, Dodatok č. 6 k VZN č.

1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota.
Uznesenie č. 106/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
a) člena do rady školy pri ZŠ PaedDr. Vladimíru Chobotovú a p. PhDr. Kvetoslavu
Mikulovú,
b) člena do rady školy pri MŠ PhDr. Kvetoslavu Mikulovú a Ľuboša Rusnáka.
Uznesenie č. 107/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
poveruje
starostu obce na nákup pozemkov, podpis
zmlúv pod R1 Nitra, západ – Selenec, križovatka Lehota.
Uznesenie č. 108/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s §11, ods. 4, písm. b) ákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým
opatrením č. 01/2016:
a) Bežné príjmy, podpoložka 133 001 Podielová daň, rozpočtu z 530 000 € na 538 394 €.
b) Bežné príjmy, podpoložka 312 001 Granty
a transfery z 0 na 25 000 €,
c) Bežné výdavky, program 1. Plánovanie,
manažment, kontrola, podprogram 1.1. Manažment, štat. klasifi kácia 01.1.1, podpoložka
637 005 Majetkoprávne vysporiadanie, úprava rozpočtu zo 72 299 € na 1 869 €,
d) Kapitálové výdavky, program 1. Plánovanie, manažment, kontrola, podprogram 1.1.
Manažment, štat. klasifi kácia 01.1.1, podpoložka 711 001 Nákup pozemkov, úprava
rozpočtu z 0 € na 103 824 €.
Uznesenie č. 109/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s §11, ods. 4, písm. i) ákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) s c h v a ľ u j e
verejné hlasovanie na schválenie platu starostu obce Lehota od 01.04.2016,
b) k o n š t a t u j e
že priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v roku 2015 bola
v sume 883 €,
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Obec informuje
c) u r č u j e
p. Milanovi Chmelárovi, starostovi obce
mesačný plat vypočítaný podľa § 3 a § 4,
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov zvýšený o 60 %, s účinnosťou od
01.04.2016.
Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 29. júna 2016 o 18.00 hod.
v malej sále Kultúrneho domu v Lehote
Uznesenie č. 112/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
žiadosť p. Zdenky Adamcovej, Murániho
2, Nitra o prenájom vonkajších priestorov
v kultúrnom dome – piváreň na obdobie od
01.06.2016 do 30.09.2016.
b) n e s c h v a ľ u j e
žiadosť p. Zdenky Adamcovej, Murániho
2, Nitra o zníženie nájomného za prenájom
vonkajších priestorov v kultúrnom dome
– piváreň.
Uznesenie č. 113/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
c) n e s c h v a ľ u j e
žiadosť Mgr. Petra Laníka, Hodžova 393/4,
o odkúpenie pozemku p. č. 364/3,
d) s ú h l a s í,
aby vecné bremeno zostalo tak ako je zapísané, len sa prepíše na nového majiteľa p.
Laníka a jeho manželku.
Uznesenie č. 114/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
prevádzkové hodiny v pohostinskom zariadení BINICH s. r. o., Lehota č. 210, nedeľa
až štvrtok od 14.00 hod. do 22.00 hod., piatok a sobota od 14.00 hod. do 24.00 hod.
Uznesenie č. 115/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
príspevok Mgr. Ľubošovi Červeňovi vo
výške 350 € pre jeho dcéru a trénerky na
reprezentáciu vo FITNESS v Novom Sade
v Srbsku s tým, aby pri reprezentácii prezentovali našu obec.
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Uznesenie č. 116/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) b e r i e n a v e d o m i e
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.
polrok 2016,
b)s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok
2016 podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 117/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce Lehota
k záverečnému účtu obce Lehota za rok
2015.
Uznesenie č. 118/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 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
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
35 844,81 €,
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
39 356,00 €,
c) s c h v a ľ u j e
10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu za rok 2015
v sume 3 935,60 €,
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 35 420,40 €,
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 + 12 464,57 €,
f) 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“.
Uznesenie č. 119/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote

v súlade § ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) s c h v a ľ u j e
zmeny v texte VZN
- § 10, ods. 5 – v druhej vete sa vypúšťa výraz: „kovového šrotu“,
- § 13, ods. 4, písm. c) – vypúšťa sa výraz:
„resp. do zberných nádob umiestnených na
zbernom dvore“,
- § 16, ods. 6 – vypúšťajú sa výrazy: „kovy
a kovové obaly“ a „bez obmedzenia“.
b) s c h v a ľ u j e
zmeny v texte Prevádzkového poriadku
zberného dvora Lehota „ďalej len „Prevádzkový poriadok“):
- IV. Vymedzenie základných pojmov:
Drobné stavebné odpady, tretí odsek – vypúšťa sa slovo „kovy“
- IV. Vymedzenie základných pojmov: vypúšťa sa celý odstavec „Odpady z kovu vrátane kovových obalov“
- Príloha k Prevádzkovému poriadku ZD:
Zoznam manipulačných poplatkov – v tabuľke sa vypúšťa celý riadok 6 – Kovy, bez
poplatku.
Uznesenie č. 120/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu v § 7 Typy a počet používaných
zberných nádob, bod. 4, ods. a) nasledovne:
Rodinné domy – domácnosti:
- 1 ks 110 l alebo 1 ks 120 l zberná nádoba =
1 - 2 občania,
- 2 ks 110 l alebo 2 ks 120 l zberná nádoba
resp. 1 ks 240 l zberná nádoba = 3 – 5 občanov,
- 1 ks 110 l alebo 1 ks 120 l + 1 ks 240 l zberná nádoba = 6 a viac občanov.
Uznesenie č. 121/2016
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 č. 02/2016 o nakladaní komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Lehota a prevádzkový poriadok zberného dvora (len Prevádzkový poriadok),

b) s c h v a ľ u j e
VZN obce Lehota č. 02/2016 o nakladaní
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lehota
a prevádzkový poriadok zberného dvora
(len Prevádzkový poriadok) so schválenými
zmenami.
Uznesenie č. 122/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
HK obce za I. polrok 2016,
b) s c h v a ľ u j e
v súlade § , ods. 4, písm. j) a § 18c, ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, odmenu
hlavnej kontrolórke obce za I. polrok 2016
vo výške 25 % z mesačného platu HK.
Uznesenie č. 123/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
zástupkyni starostu za I. polrok 2016,
b) s c h v a ľ u j e
v súlade so Zásadami odmeňovania
poslancov OZ, čl. 8, ods. 6, odmenu
zástupkyni starostu za I. polrok 2016 vo
výške 100 %.
Uznesenie č. 124/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
dotáciu pre fi nancovanie záujmovej
činností detí s trvalým pobytom v obci
Lehota v CVČ vo výške 50 €/dieťa/rok
2016 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 2016.
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Navštívili sme

V Lehote máme
trénerov majstrov
sveta!

Eleonóra Červeňová, tiež z Lehoty, dosiahli
vynikajúci výsledok, keď ich ďalšia zverenkyňa sa stala vicemajsterkou sveta a
Slovensko sa tým pádom na tohtoročných
majstrovstvách sveta stalo najúspešnejšou
krajinou sveta.

Emmka Červeňová má 6 rokov a žije v Lehote. Fitnessu sa venuje dva roky. Tento rok
obsadila krásne 3. miesto na majstrovstvách
Slovenska a práve toto umiestnenie jej zaručilo účasť na tohtoročných majstrovstvách
sveta v Srbsku.

Zlato pre
Viki a Lucku

Mgr. Lívia Maťušová

Koryčany
2016
V dňoch 25.6. - 26.6. sa zástupcovia obce
zúčastnili osláv mesta Koryčany, na ktoré nás
toto družobné mesto pozvalo.

V dňoch 29.6-3.7.2016 sa konali v Leviciach Majstrovstvá Európy vo výrazových
tancoch.

V tanečnej skupine, ktorá sa volá AT Crew
a zastrešuje ich Akadémia tanca v Nitre,
tancujú aj dve naše zlaté Lehoťanky - Viki
Hrnčiarová a Lucka Duchoňová. Zvíťazili
a umiestnili sa na 1. mieste s názvom tanca
AT Crew v štýle show dance pop.

Už v sobotu ráno nás vítal pán farár na
svätej omši, odkiaľ sme sa presunuli do
kultúrneho domu, kde bol pripravený pre
obyvateľov mesta i hostí kultúrny program
s vystúpením detičiek. Súčasťou osláv bola
aj prehliadka šikovnosti šermiarov na neďalekých zrúcaninách hradu Cimburk, voltíž na
koňoch, hasičská prezentácia a špeciálne súťaže medzi mestom Koryčany a obcou Lehota. Lehoťania sa blysli v plážovom volejbale.
Cestou domov sme sa zastavili pozrieť si
krásy zámku Buchlovice a jeho záhrad.

Akcia bola veľmi vydarená a Koryčancov sme pozvali na naše lehotské hody.
Tešíme sa na ich návštevu!

PaedDr. Vladimíra Chobotová

Preteky sa konali v dňoch 18.-20.6.2016 v
Novom Sade v Srbsku. Emmka sa po prvýkrát
predstavila na takýchto prestížnych pretekov, kde skončila na krásnom 8. mieste.
Jej tréneri, Mgr. Lívia Maťušová a MUDr.
8
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XXXVI. Z r az Lhot
a Lehôt 2016
Prvý júlový víkend patril Lhotám a Lehotám, ktoré sa každoročne stretávajú, tentoraz
v Ostrožskej Lhote.
Zraz prilákal do Čiech 66 Lehôt, ktoré na hlavnom pochode vytvorili niekoľkokilometrový sprievod. Na jeho čele za folkloristami a mažoretkami sa už hrdo pýšila Lhota pod Ondřejníkem ako nasledujúci organizátor zrazu. Sprievod putujúci po obci smeroval ku športovému
areálu, kde bol po celý čas pripravený bohatý program v podaní skupín ARGEMA, ABBA Rock
Show, DĚDA MLÁDEK, THE PARANOID a iných. Zaujímavým obohatením celého podujatia
bol i nadrozmerný stolný futbal na futbalovom ihrisku, fotografické okienko zrazu, ako aj
chlapci z Freestyle motocros, ktorí svojimi výkonmi vyrážali dych. A ak by Vám toho bolo
ešte málo, mohli ste navštíviť aj výstavu bicyklov, previezť sa vláčikom, ochutnať miestne
vína a pálenky alebo navštíviť ľudový dom Háječek.
Zraz Lhot a Lehôt sa po celý čas niesol v duchu dobrej zábavy a kamarátskych stretnutí,
na ktoré sme sa aj my ako Lehoťania tešili a preto sme tu prvých obyvateľov Lehoty pri Nitre
mohli stretnúť už vo štvrtok.

Mgr. Dominika Gerhatová, foto: Tomáš Zaujec

10

GULÁŠ CUP 2016
Dátum 9. júl sa v Lehote niesol v duchu
GULÁŠ CUP-u, ktorý sa uskutočnil na ihrisku OŠK.

V sobotu sa
v plnej sile krájalo,
varilo a dochucovalo
v priateľskej nálade
plnej hudby. Po dokončenej práci bola
vo vzduchu len jedna
otázka: Kto vyhrá?
Kto má najchutnejší
guláš? Rozhodnutie
zostalo na päťčlennej komisii v zložení
T. Andrášiková, A.
Burdová, J. Pavel,
J. Selický a A. Gála.
Porota mala náročnú úlohu v hodnotení 14
kotlíkov gulášu, no napokon rozhodli o víťazovi, ktorým sa stal Barta Team. Za nimi
nezaostali ani Pingpongisti, ktorí si vyslúžili 2. miesto. Ako bronzoví skončili chlapci
z Laník s.r.o. Tiež sa odovzdávala zemiaková
medaila, ktorú si vyslúžilo mužstvo Strikov.
Ceny pre víťazov venovala fi rma Innovia,
ktorá bola sponzorom akcie.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom gratulujeme a dúfame, že sa o rok
vidíme.

Mgr. Dominika Gerhatová
foto: Karol Lichtner
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Deň matiek
Dňa 6.5.2016 sa v Kultúrnom dome v Lehote uskutočnila oslava Dňa matiek. Ako
prvé vystúpili deti z MŠ, ktoré odrecitovali
a odspievali krásne piesne a básne. Po nich sa
prítomným prihovoril pán starosta.

Program žiakov ZŠ bol veľmi pestrý. Gymnastika sa striedala s hip-hopom. Zazneli nielen básne, ale aj slovenské a anglické piesne
A nakoniec, členky novinárskeho krúžku si
pripravili scénku, v ktorej dokázali, že všetky
mamy sú rovnako dobré a starostlivé. Scénku
oživili písmenkový tanec a tanec s bábikami.
Veríme, že sa všetkým program páčil.

Po skončení programu pán starosta
pripravil občerstvenie pre všetky mamy i
detičky.

Deň učiteľov 2016
Dňa 24.3.2016 v kultúrnom dome sme
privítali hostí a vzdali hold jednému z najušľachtilejších povolaní - povolaniu učiteľa.
Pán starosta sa poďakoval všetkým, ktorých
zásluhou fungujú školy v obci Lehota už
dlhé roky. Ocenil ich profesionálny a ľudský
prístup k žiakom, k práci, k prezentácii školy,
obce i regiónu.

Obec Lehota venovala pamätnú plaketu:
Mgr. Jeronýmovi Bednárovi za celoživotnú
a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní žiakov, za formovanie a rozvoj ich jazykových
zručností a spisovnej slovenčiny, prípravu na
prijímacie pohovory na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry, za formovanie
kladných morálnych vlastností a osobnosti
žiakov, za ich prípravu a úspešnú reprezentáciu školy v recitačných a literárnych súťažiac,
za prácu v oblasti mimoškolskej činnosti.
Zároveň mu patrí veľké poďakovanie za dlhoročnú riadiacu prácu vo funkcii riaditeľa
školy a rozvoj vzdelanosti v obci Lehota.
Anne Chlebcovej za celoživotnú a obetavú
prácu pri výchove a vzdelávaní najmenších
žiakov, za trpezlivosť a lásku, s akou ich viedla pri ich prvých krokoch na pôde základnej

Novinársky krúžok
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PaedDr. Vladimíra Chobotová

Juniáles u nás
Dňa 25. júna náš
Zväz zdravotne postihnutých v Lehote
privítal 35 členov
zo Zbehov, 17 členov
z Vrábel, 7 členov
z Nitry, 2 z Hornej
Královej a 2 z Nitry.
Domácich bolo 55.

Jazmína Kutaková a Liana Halásová

školy, za bohatú mimoškolskú činnosť aktívnu prácu v prospech školy.
Mgr. Margite Halásovej za celoživotnú a
obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní
žiakov, za formovanie ich matematického a
logického myslenia, prípravu na prijímacie
pohovory na stredné školy z matematiky, za
prípravu žiakov a ich úspešnú reprezentáciu
školy v matematických a prírodovedných
súťažiach. Zároveň jej patrí poďakovanie
za dlhoročné vedenie predmetovej komisie
prírodovedných predmetov a kabinetov matematiky a fyziky.
Mgr. Márii Trnčíkovej za dlhoročnú a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní žiakov,
pri rozvoji ich fyzickej zdatnosti a formovaní
športového ducha, za prípravu žiakov a dosiahnuté výsledky v športových a zemepisných súťažiach, za organizáciu a realizáciu
mimoškolskej činnosti predovšetkým v oblasti športu. Zároveň jej patrí poďakovanie
za zodpovedne a samostatne vykonávanú
prácu vo funkcii zástupkyne riaditeľky školy
a dlhoročnú prácu na pozícii výchovnej poradkyne.
Obec Lehota venuje ďakovný list:
Mgr. Tatiane Solnicovej za dlhoročnú prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov,
za ich prípravu a výsledky dosiahnuté v
matematických a recitačných súťažiach, za
dlhoročnú prácu vo vedení odborovej organizácie, organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí pre zamestnancov školy
a za aktívnu prácu v prospech školy. Zároveň
jej patrí poďakovanie za samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť pri výkone funkcie
zástupkyne riaditeľky školy.

V programe vystúpila spevácka a tanečná skupina zo Zbehov, spevácka skupina

z Vrábel a do tanca hrala hudobná skupina
DUO PARADIES.
Družná zábava bola do rána.

Oľga Mesárošová
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6. matičný krojový ples

Miestny odbor matice slovenskej naďalej
pokračuje vo svojej činnosti v udržiavaní
a prezentácii ľudových tradícií, zvykov, krojov a piesní. Veľmi vhodnou príležitosťou
k tomu býva už tradične matičný krojový
ples. Jeho 6. ročník lehotskí matičiari zorganizovali s fi nančnou podporou OcÚ Lehota
dňa 9. apríla 2016 v priestoroch kultúrneho
domu, ktorý celý vyzdobili ľudovými krojmi,
výšivkami a predmetmi bežnej potreby, pripomínajúce účastníkom časy už minulé.
Pre viac ako 110 priamych účastníkov,
samozrejme všetkých v ľudovom kroji, bola
pripravená chutná strava, občerstvenie, kultúrny program a zábava pri hudbe.
Medzi účastníkmi plesu, okrem lehotských matičiarov, boli aj starosta Lehoty Milan Chmelár, starosta Lužianok Jozef Bojda,
poverená riaditeľka Domu Matice slovenskej
v Nitre Michaela Karáčová, občania obcí
Veľké Zálužie, Jarok, Slažany, Kynek a tiež
lehotskí rodáci dlhodobo žijúci v Strašiciach
v Českej republike.
Po slávnostnej zvučke Matice slovenskej
a otvorení plesu predsedom MO MS
Danielom Pavelom a starostom obce
Milanom Chmelárom, sa
prítomným v kultúrnom
programe
predstavili
tancami
z
Tekova
a
Šariša
členovia
folklórneho
súboru
Rocháň zo Slažian.
Potom už nasledovala skutočná ľudová zábava, keď sa o dobrú náladu
postarala hudobná skupina ManFis z Lehoty,
ale aj harmonikári Anton
Nováček a Emil Lahučký,
ktorí svojím hudobným
sprievodom pritiahli do
14

spevu krásnych ľudových piesní všetkých
prítomných.
Vyvrcholením programu bolo losovanie
tomboly. Cien bolo dosť a skoro pri každom
stole sa mohli účastníci potešiť z výhry a pri
niektorých aj niekoľkokrát.
Ľudová zábava pri hudbe, ktorú si všetci
pochvaľovali, pokračovala nerušene až do
skorých ranných hodín, kedy sa účastníci
plesu rozchádzali v dobrej nálade a pohode,
tak ako aj predchádzajúce roky.

Matičiari na Devíne
V sobotu 23. apríla 2016 sa 50 lehotských
matičiarov zúčastnilo na národnej slávnosti
na Devíne, ktorú zorganizovala Matica slovenská pri príležitosti 180. výročia výstupu
štúrovcov na hrad Devín.
Účastníci zájazdu, zorganizovaného
s fi nančnou podporou Domu Matice slovenskej v Nitre, sa zúčastnili rímskokatolíckej
omše priamo pod hradom, ktorú celebroval
arcibiskup mons. Stanislav Zvolenský. Po
omši sa uskutočnil folklórny festival Matice
slovenskej, v rámci ktorého mali prítomní
možnosť sledovať vystúpenia tradičných
folklórnych súborov z celého Slovenska, ale
aj recitačné umenie známych slovenských
umelcov B. Turzonovovej, I. Rapaičovej a D.
Jamricha. Vzhľadom na pekné a príjemné
počasie si každý mohol prehliadnuť všetky
objekty dolnej časti hradu Devín a pokochať
sa nádherným výhľadom z neho na celé okolie, súčasťou ktorého bol aj krásny pohľad na
sútok riek Moravy a Dunaja.
Na spiatočnej ceste si matičiari pripomenuli aj 160. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra
a to návštevou a prehliadkou miesta jeho

posledného odpočinku a monu- mentálneho
pomníka nad ním na cintoríne v Modre.

Stavanie mája
Obecný úrad Lehota, miestny odbor Matice slovenskej a SMER SD v Lehote zorganizovali dňa 30.apríla 2016 už tradičné stavanie
obecného mája. Tradíciu stavania mája v obci obnovil v roku 2011 MO MS a organizátori
podporili túto aktivitu aj v tomto roku.
Mladí matičiari pod vedením Milana
Ballu zabezpečili výber, zoťatie, prípravu
stromu a v spolupráci s členmi OŠK Lehota
a ďalšími občanmi obce aj postavili v centre
obce obecný máj ako symbol lásky, radosti
a porozumenia. O výzdobu mája sa zaslúžili
Janka Ballová a dievčatá v lehotských ľudových krojoch pod vedením Natálie Burianovej a Kristíny Chlebcovej, ktoré si okolo neho
aj radostne zatancovali.
Na začiatku sa prítomným krátko
prihovorili starosta obce Milan Chmelár a poslanec NR SR za SMER SD Martin
Nemky a počas celého priebehu stavania
mája vystupoval s krásnymi lehotskými
ľudovými piesňami spevácky súbor MO MS
pod vedením Daniela Pavela a s hudobným
sprievodom Antona Nováčeka. Celý priebeh
sledovalo viac ako 150 účastníkov z radov
mládeže i staršej generácie. Všetci, po úspešnom postavení mája, ešte dlho diskutovali
a hodnotili priebeh celej akcie. Napokon
sa rozchádzali v dobrej nálade so slovami
vďaky organizátorom a s nádejou, že táto
tradícia bude v obci pokračovať aj v budúcich
rokoch.

v meste Turany, vyzdvihol úroveň a kvalitu
našich družobných vzťahov a priblížil atmosféru okolo procesu schvaľovania štatútu
„Mesta Turany“.
V rámci programu stretnutia lehotskí
matičiari absolvovali turistickú túru na
Šútovský vodopád, najvyšší v Malej Fatre,
ktorý má celkovú výšku 38 m a nachádza sa
v nadmorskej výške 830 m. Napriek tomu,
že skutočná vzdialenosť po turistickej trase
od parkoviska autobusu bola viac ako 5 km,
účastníci, aj keď niekedy s problémami, zvládli tento výstup a odmenou im boli nezabudnuteľné chvíle a pocity priamo pri, ale aj pod
vodopádom. Ani cesta naspäť nebola ľahká,
ale po jej zvládnutí nakoniec všetci konštatovali, že to bol zážitok, ktorý im zostane na
celý život.
Turianski hostitelia umožnili Lehoťanom
aj prehliadku turianskeho múzea, v ktorom bolo možné vidieť históriu Turian po
všetkých stránkach, čo bolo veľmi zaujímavé
a inšpirujúce a mnohí si kládli otázku „Lehota by nemala mať svoje múzeum alebo aspoň
izbu-dom ľudových tradícií“?
V spoločensko-kultúrnej časti programu
hostitelia zabezpečili výdatnú a kvalitnú
stravu a občerstvenie a o kultúrny zážitok
a dobrú náladu sa starali výborný DJ a harmonikár Daniel Zemančík. Všetci spoločne
si zatancovali a zaspievali krásne ľudové
piesne z rôznych regiónov Slovenska. Pri
lúčení sa už všetci tešili na ďalšie spoločné
stretnutie, ktoré sa uskutoční na budúci rok
zase v Lehote.

TURANY - družobné
stretnutie
V dňoch 21. - 22. 5. 2016 približne 30 členov MO MS Lehota absolvovalo dvojdňový
zájazd do Turian. Tu družobný partner MO
MS Turany zorganizoval už šieste družobné
stretnutie turianskych a lehotských matičiarov s bohatým programom.
Účastníkov stretnutia hneď po príchode
osobne privítali primátor mesta Turany Miroslav Blahušiak a predseda MO MS Ľubomír
Liskaj. Primátor mesta vo svojom príhovore
Lehoťanov srdečne privítal, prvýkrát už

Účastníci zájazdu počas cesty do Turian
a naspäť absolvovali aj ďalšie poznávacie
aktivity. Navštívili historické mesto Banská
Štiavnica, monumentálne rezbárske dielo
„Slovenský betlehem“ v Rajeckej Lesnej a rázovitú obec Čičmany.

Mgr. Simona Hlinková
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Poľovnícke
radosti a starosti
Po skončení hlavnej poľovníckej sezóny
a zimy, ktorá bola svojim miernym charakterom pre zver pomerne priaznivá, začalo
pre nás poľovníkov už od februára znova
obdobie intenzívnej práce v revíri. Najskôr
sme koncom februára uskutočnili tradičné
jarné sčítanie zveri, zamerané na zistenie
počtov a zhodnotenie zdravotného stavu
hlavných druhov zveri po prezimovaní.
V tomto smere nás potešil najmä nárast početnosti a dobrý kondičný stav srnčej zveri.
Horšie to už je s malou poľnou zverou (zajace, bažanty a jarabice), ktorých počty sa
aj napriek našej intenzívnej starostlivosti
výrazne nezvyšujú.

sa obdobie letných prázdnin a dovoleniek.
S týmto obdobím sú spojené aj častejšie
vychádzky ľudí do prírody, či už za účelom
oddychu alebo športu. Preto vás všetkých,
čo radi trávite čas v prírode, chcem požiadať
o ohľaduplnosť voči jej prirodzeným obyvateľom (voľne žijúcim zvieratám a vtákom),
ktoré nemajú inú možnosť iba žiť v prostredí, ktoré je pre nich prirodzené a ktoré im
umožňuje prežiť a rozmnožovať sa. Aktivitou
človeka sa tento vhodný priestor pre ich život
neustále zmenšuje a sú častokrát nútené zdržovať sa (hniezdiť a rodiť svoje potomstvo)
aj v bezprostrednej blízkosti našich obydlí,
kde by to viacerí z nás ani nečakali. Preto pri
návšteve prírody, hlavne v období jarných
a letných mesiacov, treba pamätať na platné
zákony SR, ktoré zakazujú zver vyrušovať,
prenasledovať a poškodzovať jej biotop, teda
životný priestor.
Veľmi stresujúcim faktorom pre zver je
najmä voľný pohyb našich domácich miláčikov (psov a mačiek). Z tohto dôvodu je
preto potrebné v tomto období vyhýbať sa
a zbytočne nevstupovať do trvalých trávnych porastov, zarastených okrajov poľných
ciest, húštin, krovín a samozrejme remízok
a lesov, v ktorých zver so svojim potomstvom
prečkáva horúce letné dni. Správnym prístupom k prírode sa nám táto určite odmení
príjemným prostredím spojeným so spevom
vtákov, či pohľadom na srnčiu rodinku pokojne pasúcu sa na čerstvej zelenej tráve.

V marci až máji sme uskutočnili celý rad
brigád zameraných či už na čistenie nášho
revíru od odpadu, ktorý pravidelne vynášajú bezcharakterní návštevníci a „milovníci
prírody“, alebo na zvýšenie úživnosti revíru
a zlepšenie biotopu našej zveri. Uskutočnili
sme výsev lucerny, špeciálnej miešanky pre
zver, pohánky a slnečnice na políčku, ktoré
už niekoľko rokov obhospodarujeme. Ďalej
sme zrealizovali výsadbu stromčekov na
miestach, kde už pôvodné stromy vyhynuli.
Vyčistili a pokosili sme lúčky pri remízkach,
na ktorých sa zver rada zdržuje a nachádza
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
tu potravu a úkryt. Niekoľko brigád sme
Poľovnícke združenie Lehota
venovali na opravu a údržbu
poľovníckych zariadení v revíri (posedov a krmelcov),
ale aj úpravu interiéru našej
poľovníckej chaty. Od konca
mája sa už sústredíme najmä
na zabezpečenie vývozov
vody do umelých napájadiel,
ktoré máme rozmiestnené po
celom chotári a samozrejme
na prípravu tradičného „Posedenia pri poľovníckom guláši“
na poľovníckej chate, ktoré
pravidelne organizujeme pri
príležitosti celoslovenskej akcie „Jún mesiac poľovníctva“.
Nastupujúce krásne slnečné obdobie, spojené s dlhými Posedenie pri poľovníckom guláši sa uskutočnilo v soboa teplými dňami nám pomaly, tu 10. júna. Počasie prialo a akciu môžeme považovať za
ale isto pripomína blížiace vydarenú.
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Požehnanie
viníc a polí

Šampión vín
2016 MAS VITIS

V nedeľu 29. mája sa opätovne stretli
lehotskí vinohradníci a vinári na každoročnom požehnaní viníc a polí na počesť
svätého Urbana, patróna vinohradníkov.
Počasie sa vydarilo a tak sa členovia vinohradníckeho spolku, ich rodinní príslušníci,
folkloristi z Lehoťanky, speváci z MOMS i
ďalší hostia zišli vo vinohradoch nad Lehotou, aby si pri soche sv. Urbana získali jeho
podporu a modlitbami si vyprosili u neho
priazeň a predovšetkým ochranu úrody vo
viniciach. Organizačne túto akciu tradične
zabezpečoval vinohradnícky spolok v spolupráci s farským úradom v Lehote.

Miestna akčná skupina VITIS, zastrešujúca 11 obcí mikroregiónu - Báb, Hájske, Jarok, Lehota, Lužianky, Močenok, Rišňovce,
Rumanová, Veľké Zálužie, Horná Kráľová a
Trnovec nad Váhom, zorganizovala v spolupráci s obcou Močenok 22.4.2016 už 4.
ročník odbornej degustácie najlepších vín
regiónu.

Na úvod zaspievali speváci zo súboru
Lehoťanka a matičiari niekoľko krásnych
piesní, aby rozveselili prítomných.
Potom si už zobral slovo dôstojný pán farár Horka, aby pri kaplnke Sv. Urbana predniesol modlitbu za dobrú úrodu a následne
požehnal vinice.
Miestne gazdinky medzitým pripravili
občerstvenie. Stoly boli nachystané slaným
pečivom, ako vždy potešili výborné pagáče
i slané kôprové koláče. Náladu pozdvihli
vynikajúce biele vínka z domácej produkcie.
Na záver nám znova zaspievali folkloristi
veselé piesne o víne a všetci si potom pripili
na zdravie. Po hodinke a pol sa prítomní
začali rozchádzať s nádejou, že ročník 2016
bude dobrý, že počasie bude priaznivé a
úroda roku 2016 lepšia než rok predtým. Veď
i pánbožko držal nad našimi vinohradníkmi
ochrannú ruku a ochránil vinohrady pred
nedávnym mrazom, ktorý šarapatil po celom
Slovensku a spôsobil vinohradníkom i ovocinárom veľké škody.

Ing. Milan Burda

Podľa štatútu sa do súťaže o Šampióna
vín MAS VITIS mohli prihlásiť iba výrobcovia vín, ktorí pôsobia na území MAS VITIS
a v roku 2016 získali na vinárskych súťažiach zlatú medailu.
Do súťaže sa prihlásilo 60 vín, z toho
8 vín od lehotských vinárov M. Držíka,
R. Chlebca, D. Chlebca, J. Koprdu, F. Ondrušku a Š. Petríka. Súťažilo sa v štyroch
kategóriách.
V najpočetnejšej kategórii suchých
bielych vín sa šampiónom stalo Veltlínske
zelené od vystavovateľa Zdena Brauna z
Močenku, v kategórii červených vín suchých sa šampiónom stalo víno Dunaj VzH
od Romana Komárňanského, v kategórii
ružových vín titul šampión získalo víno
Cabenet sauvignon NZ od Juraja Bíra z
Veľkého Zálužia a kategóriu ostatných vín
vyhralo víno Rizling rýnsky VzH od Ľubomíra Rybárika z Bábu.
Pochvala a uznanie patrí všetkým vystavovateľom, držiteľom zlatých medailí
na regionálnych výstavách vín, za dodané
vína, za kvalitnú prezentáciu vinohradníctva a vinárstva nášho regiónu.

Ing. Štefan Petrík
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farnosť

Naša
birmovka
Sobota 16. apríla 2016 bola pre našu farnosť významným dňom. Navštívil nás totiž
náš diecézny biskup, otec Viliam Judák,
aby tu šesťdesiatim piatim mladým ľuďom
vyslúžil sviatosť birmovania. Táto udalosť
nám priamo núka príležitosť zamyslieť sa
nad úlohou, zmyslom a cieľom tejto sviatosti. A ja som sa rozhodol, že túto príležitosť
využijem na stránkach nášho obecného
časopisu.

Už latinské slovo pre birmovku – confi rmatio, čiže posilnenie, alebo upevnenie
– hovorí o tom, že birmovke musí predchádzať niečo, čo sa birmovaním posilní a
upevní. Tým niečím je krst. V krste človek
po odpustení všetkých hriechov získa Ducha
Svätého, ktorý v ňom odvtedy môže prebývať
ako v chráme. Samozrejme, pokiaľ ho z toho
chrámu našej duše a tela nevyženieme tým,
že ho znesvätíme životom v hriechu. A prečo
je dôležité, aby v nás prebýval Duch Svätý?
Pretože on dáva život. Už pri stvorení prvého
človeka Boh vdýchol neživej hmote ducha
života a človek sa stal živou bytosťou. Ak v
nás teda prebýva Duch Svätý, aj my žijeme až
dovtedy, kým nás neopustí, lebo on je darca
života. Tak skrze Ducha Svätého získavame
pri krste ten najväčší dar – možnosť dosiahnuť večný život. Toto pôsobenie Ducha má
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výrazne osobný charakter. Hovorí o našom
vnútornom, osobnom vzťahu k Bohu. Avšak
katolícka viera a kresťanské náboženstvo má
aj svoju silnú sociálnu rovinu. Kristus neprišiel volať individualistov, ale prišiel vytvoriť
spoločenstvo veriacich – Cirkev. A práve
birmovka umožňuje veriacemu katolíkovi
stať sa plnohodnotným členom tohto spoločenstva. Apoštoli boli pred zoslaním Ducha
Svätého zhromaždení zo strachu za zatvorenými dverami. Ale po zostúpení Ducha Svätého sa dvere otvorili a svätý Peter všetkým
zhromaždeným ohlásil možnosť získať skrze
Krista večný život. Tak aj pri birmovke každý
birmovanec získava osobitný, špeciálny dar
od Ducha Svätého, čiže charizmu. Dnes sa

toto slovo používa na označenie kadečoho,
ale pôvodne patrí práve k birmovke, keďže
je odvodené z gréckeho – chrió– pomazať.
Otec biskup udelil naším birmovancom
takéto pomazanie so slovami: „Príjmi znak
daru Ducha Svätého.“ Tento dar, charizma,
sa odovzdáva jednotlivcovi, ale nie preňho
samého. Je mu zverená, aby ňou zdarma
slúžil celému spoločenstvu a tak prejavoval a
preukazoval lásku svojim bratom a sestrám.
Ako veľmi každý rodič, škola, fara a celá naša
obec túži, aby naši mladí boli nielen konzumenmi dobier, ktoré vytvorili iní, ale aby aj
sami tvorili dobrá pre iných. A práve toto
je zmyslom birmovky. Aké charizmy teda
naši birmovanci dostali? Neviem a možno
to zatiaľ netušia ani oni sami. Treba hľadať
vo svojom vnútri a pozorne skúmať, k čomu
ma Duch vedie. Možno to bude dar vytrvalej

a príhovornej moditby, dar dobrého slova,
dar vcítenia sa do situácie a problémov detí,
či starých ľudí, alebo aj kamarátov, dar nevšednej múdrosti a chápavosti, a možno sa
u niekoho rozvinie aj túžba zasvätiť Bohu
- dokonalej láske - celý svoj život. A aby
naši birmovanci dokázali vo svojom vnútri
zodpovedne hľadať a nájsť svoju osobitú
charizmu, pripravovali sme sa na birmovku
rok tým, že sme skúmali kto je Boh, kto sme
my a aký máme vzťah. Lebo iba človek, ktorý
sa naučí s Bohom žiť, môže objaviť v sebe jeho
dar, pretože vie, kde ho má hľadať. Takto vo
svojich veriacich vlastní kresťanská komunita všetky dobré dary. Nie preto, že by všetci
mali všetky, ale preto, že každý má nejaký, a
ako prejav svojej lásky k ostatným je pripravený a ochotný ho rozdávať.
Čo povedať na záver? Cieľom birmovky
je nepochybne láska, ktorú si v Cirkvi veriaci
prejavujú navzájom, lebo iba takto vzájomne
pospájaní sme pripravení získať život večný.
Hovorí o tom známy príbeh O dlhých lyžiciach.ý rabín veľmi prosil Pána Boha, aby
mohol niekedy na vlastné oči uvidieť nebo
a peklo. Boh vypočul jeho prosbu a za sprievodcu mu určil proroka Eliáša. Eliáš zaviedol
rabína najprv do veľkej izby, kde uprostred
na ohnisku stál veľký kotol s vyberanou potravou. Okolo sedeli ľudia s dlhými lyžicami

a brali jedlo z kotla. Vyzerali veľmi úboho:
boli vychudnutí, bledí a smutní. Atmosféra
tam bola tiež hrobová a studená. Lyžice boli
také dlhé, že nebolo možné dať si výborné
jedlo do úst. Vonku prorok vysvetlil rabínovi,
že toto bolo peklo. Potom ho zaviedol do druhej izby, ktorá vyzerala ta isto ako predošlá.
Uprostred stál kotol s jedlom, okolo sedeli
ľudia s dlhými lyžicami. Títo ľudia boli dobre
živení, zdraví, radostní a šťastní. Nekŕmili
seba, ale využívali dlhé lyžice na to, aby
potravu podali jeden druhému. Toto miesto
bolo nebo. A takí je aj zmysel birmovky.
Kŕmme jeden druhého darmi, ktoré sme od
Boha dostali pre iných, aby sme tak z miesta,
na ktorom žijeme, urobili kúsok neba a aby
sme toto spoločenstvo potom mohli v plnosti
zažívať v ozajstnom nebi naveky.

Mgr. Robert Horka, PhD.

Tento rok sme okrem birmovky oslávili aj Prvé sväté prijímanie (22.5.2016)
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Matersk á škola

Športová
olympiáda
Občianske združenie VITIS, Obec Lehota a MŠ Lehota zorganizovali dňa 13. júna
2016 na atletickom štadióne Stavbár v Nitre
nultý ročník Športovej olympiády detí materských škôl obcí združenia VITIS s heslom „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne
a v priateľstve.“
Do tejto akcie sa zapojilo 10 z 11 obcí
združenia a to konkrétne Báb, Hájske, Horná
Králová, Jarok, Lehota, Močenok, Rišňovce,
Rumanová, Trnovec nad Váhom,
Veľké Zálužie.
Starostovia
zúčastnených
obcí zabezpečili pre ostatné deti
dopravu, aby sa mohli zúčastniť
nielen súťažiaci, ale aj diváci,
ktorí aktívne povzbudzovali
malých športovcov.
Po slávnostnom
nástupe
v sprievode starogréckych bohýň a zapálení olympijského
ohňa deti v sprievode p. riaditeľky ZŠ Lehota p. Burdovej vyvesili počas olympijskej hymny
vlajku. Športovú olympiádu otvoril príhovorom predseda združenia VITIS p. Jankovič, starosta obce Rumanová. Po sľuboch
súťažiacich a rozhodcov súťažiť a rozhodovať
v skutočnom športovom duchu sa súťažiaci
rozmiestnili na jednotlivé stanovištia.
Každú materskú školu reprezentovalo
šesť detí – športovcov, ktoré súťažili v disciplínach ako – hod kriketovou loptičkou,
beh na 20 m a skok do diaľky z miesta. Celkový počet súťažiacich detí bol 30 chlapcov
a 30 dievčat. Všetci súťažiaci, ale aj diváci,
netrpezlivo očakávali výsledky a prekvapenie. O prekvapenie sa postarali hokejisti
HK Nitra Majstri hokejovej Tipsport Ligy
2015-2016, ktorí prišli s pohárom a to Marek
Slovák, Filip Kuzma, Tibor Kutálek, Peter
Ordzovenský a manažér HK Nitra, zároveň
hlavný rozhodca našej olympiády Tomáš
Chrenko. Naši majstri osobne odovzdávali
ceny a medaily nielen umiestneným, ale
všetkým súťažiacim.
Poradie detí v jednotlivých súťažiach súťažiacich malo vplyv na celkové umiestnenie
materskej školy, ktoré získali nasledovne:
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1. miesto MŠ Trnovec nad Váhom
2. miesto MŠ Báb
3. miesto MŠ Močenok
4. miesto MŠ Lehota
5. miesto ZŠ s MŠ Horná Kráľová
6. miesto MŠ Veľké Zálužie
7. miesto ZŠ s MŠ Jarok
8. miesto ZŠ s MŠ Rišňovce
9. miesto ZŠ s MŠ Hájske
10. miesto ZŠ s MŠ Rumanová

Edukačné aktivity

Deň Zeme

Naša materská škola je zameraná okrem
iných aj na environmentálnu výchovu.
Zaslúži si oprávnenú pozornosť, pretože
vyhovuje našim podmienkam a je pre deti
zaujímavá.

„Dnes 22-ho apríla bol deň Zeme.., pozdravuje Vás vodník Suchý vlas. Preto som
Suchý vlas, lebo málo prší a ešte aj to málo
vody je špinavé. Nedá sa do toho ponoriť.
Telefonoval mi môj morský brat bublinkovým
mobilom, aby som s tým niečo urobil, lebo to
sa už nedá vydržať. Deti všeličo prezradili na
oteckov (kde vypúšťajú žumpy a podobne),
vychoval som 40 malých špiónov a diverzantov. Za odmenu som ich naučil robiť píšťalky
a „prdalky“ - to sa im najviac páčilo.“

Všetkým oceneným, ale aj neumiestneným, srdečne blahoželáme a prajeme
im aby sa im táto prvá skúsenosť zmerať si
sily s rovesníkmi iných obcí stala motiváciou k rozvíjaniu ich športových zručností
a schopností.

Ďakujeme za myšlienku zrealizovať
v takomto rozsahu Športovú olympiádu detí
materských škôl obcí združenia VITIS p.
poslankyni OZ Lehota PhDr. Kvetoslave Mikulovej a poslancovi OZ Jarok Mgr. Tomášovi
Chrenkovi.
Ďakujeme všetkým organizátorom z obce
Lehota a to p. starostovi Milanovi Chmelárovi, p. riaditeľke MŠ Bc. Beáte Chlebcovej, p.
riaditeľke ZŠ Mgr. Anne Burdovej, učiteľovi
ZŠ Mgr. Marcelovi Šromovskému, žiačkam
ZŠ a ostatným zamestnancom OcÚ, MŠ, ktorí
sa podieľali na tomto podujatí.
Veľké ďakujem patrí p. Jankovičovi,
predsedovi združenia VITIS, ktoré podujatie fi nančne podporilo sumou 500 EUR na
zakúpenie cien pre víťazov, ale aj odmien pre
účastníkov a starostom jednotlivých obcí,
za dopravu a osobnú účasť a podporu tímov
materských škôl svojich obcí.
Po úspešnom 0. ročníku štafetu usporiadať rozsahu Športovú olympiádu detí materských škôl obcí združenia VITIS preberie
Obec Jarok a ZŠ s MŠ Jarok.

PhDr. Kveta Mikulová

Alan Dolog

Cieľom je utvárať u detí pozitívny vzťah
k prírode, k životnému prostrediu a prebúdzať elementárne ochranárske postoje
k prostrediu, v ktorom žijeme. A práve predškolský vek je obdobím pokladaným za najvhodnejšie pre utváranie takýchto postojov.
Cieľ environmentálnej výchovy plníme cez
rôzne edukačné aktivity.

Bc. Lenka Fúsková
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Základná škola

PEACE RUN 2016

P

oslaním Mierového behu je prekonávať kultúrne a náboženské hranice
medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo
hranice v nás samých.

Dňa 7.6. 2016 sa naša obec a teda aj my,
žiaci ZŠ, zúčastnili Mierového behu - PEACE
RUN 2016 - najdlhšieho štafetového behu s
horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac
ako 140 krajín sveta. Pri kultúrnom dome nás
čakal „dostavník“, ktorým sme sa odviezli
na začiatok Lehoty. Tam sme sa pripojili k
bežcom z organizácie Peace Run, ktorí bežali
z Nitry. Na čele početnej skupiny bežal pán
starosta Milan Chmelár, ktorý niesol horiacu
pochodeň. Počas behu si ju postupne vystriedali všetci zúčastnení z našej obce. Skupina
bežcov sa potom zastavila pri starom obecnom úrade, kde sme zasadili Strom mieru
- krásnu čerešňu. Po krátkej prestávke a vypočutí piesne Peace Run v podaní hlavných
aktérov tohto podujatia sme bežali ďalej do
Veľkého Zálužia. Tam sa k nám pridali ďalší
bežci - občania, žiaci ZŠ, aj deti z MŠ.

Účasť na tomto behu bol pre nás
všetkých nielen veľkým zážitkom, ale najmä inšpiráciou k hľadaniu toho, čo nás
spája, čo v skutočnosti vyjadruje slovo
„mier“ a ako ho môže každý z nás v bežnom
živote napĺňať.

D. Duchoňová, L. Korpášová
a K. Bednárová, 9.ročník
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Deň detí 2016
Dňa 1.6.2016 sme v našej škole oslávili
Medzinárodný deň detí. Žiaci 9. triedy pripravili pre mladších spolužiakov zábavné
dopoludnie - rôzne súťaže, ako napríklad
skákanie cez švihadlo, hod na cieľ, kop do
brány, šikovné ruky, zisťovanie kondície,
orientácia v priestore,...

Tento deň sa vydaril a dúfame, že sme
deti obohatili o nové zážitky a skúsenosti.
Za žiakov 9. triedy:

Diana Duchoňová, Kristína Bednárová

Medzinárodný
deň mlieka
Mlieko a mliečne výrobky predstavujú
jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných
zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim
životom nás mlieko sprevádza od narodenia.
Veď práve materské mlieko je našou jedinou
potravou, kým sme len malé bezbranné uzlíky. Obsahuje látky, ktoré nás dokážu chrániť
pred chorobami a dáva nám dobrý štart pre
náš ďalší zdravý vývin.

Po príhovore pani riaditeľky sa všetky
deti rozpŕchli na jednotlivé stanovištia v
areáli školy a školskej záhrady. Deviataci im
trpezlivo vysvetľovali, čo majú robiť a ony
sa s radosťou pustili do každej úlohy, ktorú
im zadali. Súťažením si do pripravených
preukazov zbierali pečiatky. Po absolvovaní
všetkých stanovíšť mohli navštíviť „Pečiatkový obchod“ a z jeho bohatej ponuky za nazbierané body nakúpiť darčeky či sladkosti
podľa vlastného výberu.

Potom nasledovala tombola so zaujímavými cenami. Na záver zábavného dopoludnia vystúpili umelci, pán Fančovič a pani
Stanislavová. Okrem pesničiek z rôznych
fi lmov a seriálov mali pripravené aj kvízové
otázky zamerané na kinematografiu. Žiaci,
ktorí vedeli správnu odpoveď, dostali sladkú
odmenu. Filmové melódie a piesne v závere
roztancovali najmä mladších žiakov.

Uvedomujeme si tieto prednosti mlieka,
a tak sme si pripravili na škole deň, ktorý sme
oslávili spôsobom, ako sa na oslávenca patrí:
výrobou najkrajšej mliečno-ovocnej torty.
Každá trieda si nakúpila suroviny potrebné
na jej výrobu. Príprava spočívala i vo výpočtoch ako nakúpiť suroviny čo najvýhodnejšie, vo výpočte DPH na jednotlivé položky
i na celý nákup, prepočty hmotností na 1
žiaka a pod. Overili sme si tak našu fi nančnú
gramotnosť.
Každá trieda 5.-9. ročníka pripravila
tortu. Nezávislá komisia zložená z pani učiteliek z prvého stupňa, pána farára, pána
učiteľa Šromovského a vedenia školy potom
vybrala víťaznú. Vyhrali žiaci 9. ročníka, ale
nikomu to nevadilo, lebo každá trieda bola
odmenená tým, že mohla svoj výrobok zjesť
a pochutnať si na ňom.
A aby sa nikomu nemálilo, tak pani riaditeľka pre nás pripravila i malú ochutnávku
jogurtových nápojov a ochutených mliek,
ktorej sa zúčastnili aj žiaci z prvého stupňa.
Všetkým veľmi chutili a už sa tešíme na budúcoročné súťaže s danou témou.
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PaedDr. Iveta Šlosárová

Zaznamenali sme

Základná škola

Navštívili nás
hokejoví majstri
Slovenska

Dňa 3.6.2016 prišli na našu školu dlhoočakávaní zástupcovia hokejového klubu HK
Nitra, víťazi slovenskej Tipsport ligy - Marek
Slovák, Juraj Štefanka, Branislav Mezei a Edmund Piačka.
Bolo to prvý raz v histórii, čo sa podarilo
hokejistom Nitry vybojovať zlatú medailu
a víťazný pohár. Hokejisti vyčerpávajúco
odpovedali na zvedavé otázky žiakov a trpezlivo dávali autogramy na rôzne predmety, tričká i na telo... Fotografie so známymi
hokejistami a pohárom pre víťazov zostanú
pre žiakov milou spomienkou na vydarené
stretnutie. Autogramiáda sa uskutočnila
vďaka p. Kvetke Mikulovej, ktorá túto akciu
sprostredkovala, za čo jej všetci veľmi pekne
ďakujeme.

Kristína Bednárová
a Diana Duchoňová, 9. ročník

Škola hrou

Učíme sa v prírode

Dňa 6. apríla 2016 písali žiaci 9. ročníka
Testovanie 9 - 2016, tak sme im my, mladší,
uvoľnili školu, aby sme ich nevyrušovali.
Žiaci 5. až 8. ročníka sa presunuli do
kultúrneho domu, aby zistili, že fyzika nie
je taká ťažká ako si doteraz mysleli. Sympatický pán a milá pani z Levíc nám ukázali 13
pokusov, napr. prenášanie kinetickej energie
s loptami, horiace ruky, slamku, ktorú vpichli do zemiaku, trhanie špagátu za pomoci
trenia a rúk, posúvanie ťažiska pomocou
plechovky, ktorej jedna tretina bola naplnená a pod.
Najviac sa žiakom páčil pokus „prúdenie
vzduchu zo slamky“. Bolo potrebné slamku
si upraviť tak, aby vydávala nejaký zvuk. Čím
slamku strihali viac, tým boli tóny vyššie.

Dňa 16.3.2016 navštívil našu školu pán
Alan Dolog z Obecného úradu v Lehote. Zaoberá sa ekológiou, a keďže sme mali práve
biológiu, prišiel nám, žiakom 6. ročníka
ukázať, ako môžeme ekologicky a bez veľkej
námahy odstrániť v našich záhradách pne po
spílených stromoch.

Po spoznávaní vedy zábavnou formou
sme mali hodinu pauzu, tak sme vybehli von
zašportovať si, pliesť venčeky a podobne.
Neskôr sa k nám pridali aj žiaci z 1.
– 4. ročníka a začala sa Chemická show.
Prišli k nám dvaja sympatickí mladí ľudia,
ktorí nám ukázali niekoľko pokusov (oheň
na ruke, výbušnosť vodíka, mega prskavka,
mini sopka atď.). Veľmi zaujímavý bol
prvý a posledný pokus. Ten prvý bol
o tom, ako vznikla pena a posledný, ktorý sa volal mega prskavka. Zmiešaním
zmesí, ktoré sa potom zapálili, vznikal
najprv malý plamienok až nakoniec
obrovský plameň. Niektorí žiaci aj pani
učiteľky si mohli na vlastnej koži vyskúšať zopár pokusov.
Tento deň sa určite každému páčil,
myslíme si, že by si to určite všetci ešte
raz zopakovali.

Najprv nám teoreticky vysvetlil, čo bude
urobiť a akým spôsobom. Ukázal nám vrecúška s naočkovanými spórami huby hlivy
ustricovej do drevených kolíkov. Vysvetlil
nám, že po vložení kolíkov do navŕtaných
otvorov starších pňov sa rozrastie podhubie
huby, čo trvá asi pol roka. Za tento čas huby
peň úplne rozložia. Na pni počas tohto obdobia budú vyrastať plodnice hlivy ustricovej,
ktoré môžeme konzumovať pre ich vysoký
obsah zdraviu prospešných látok. Dosiahneme tak dva ciele: budeme zdravší a prispejeme tiež k zúrodňovaniu pôdy ekologickým a
nie chemickým spôsobom.

Potom sme sa vybrali na školský pozemok, kde sme si mohli hneď prakticky vyskúšať, čo sme sa naučili. Hodina sa nám veľmi
páčila a už sa tešíme, kedy si budeme môcť
výsledky našej práce aj pozrieť. A ak pôjde
všetko podľa plánu, tak aj ochutnať.

PaedDr. Iveta Šlosárová
a žiaci 6. ročníka

Zápis žiakov
Dňa 20. apríla 2016 sa na našej základnej škole konal zápis detí do 1. ročníka pre
školský rok 2016/2017. Zápisu sa zúčastnilo
19 detí (9 dievčat a 10 chlapcov), ktoré prišli
plné očakávania a s odhodlaním ukázať, čo
vedia. Po krátkom príhovore pani riaditeľky
Mgr. A. Burdovej nasledoval uvítací program,
ktorý si pripravili žiaci 1. a 2. ročníka.
Vyučujúce 1. stupňa na zápise preverovali vedomosti a zručnosti detí z oblasti
matematických zručností, geometrických
tvarov, farieb a sociálnu a jazykovú zrelosť.
Predškoláci postupne vypracovávali úlohy
v pracovnom liste a potvrdili, že sú veľmi
šikovní a pripravení od septembra nastúpiť
do 1. ročníka a stať sa riadnymi žiakmi našej
školy.
Na pamiatku si odniesli pamätný list so
zápisu a darček, ktorý im vyrobili žiaci 1.
stupňa, v podobe papierového psíka a mydielka.
Milí predškoláci, tešíme sa na Vás 5.
septembra!

Mgr. Ľ. Ševčíková

Jazmína Kutaková
a Natália Burianová,
Novinársky krúžok
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OŠK Lehota informuje

OŠK Lehota
informuje

Po skončení súťažného ročníka 2015-2016
je čas na bilancovanie.
A-mužstvo vstupovalo do súťaže s ambíciou bojovať o vrchné priečky tabuľky. Po
nevydarenej prvej časti súťaže prišlo v zime
k značnej obmene kádra a výmene trénera.
Mužstvo sa skonsolidovalo a s jarnou časťou
môžeme byť spokojní. Mrzí iba zranenie
brankára, ktorý sa zranil v druhom kole a na
celú sezónu bol mimo hry. Skončili sme na
9.mieste s počtom bodov 43.
V letnej prestávke by sme chceli doplniť mužstvo 2-3 hráčmi a v budúcej sezóne
skončiť v hornej polovičke tabuľky.
Našim dorastencom sa podaril historický
úspech, keď ako nováčik súťaže vyhrali 5.
ligu s priepastným 8-bodovým náskokom, je
to obrovský úspech pre náš klub a obec.
V novej sezóne sa môžeme tešiť na 4.
ligu, v ktorej by sme takisto nechceli byť iba
do počtu a hrať o špicu tabuľky. Môžeme sa
tešiť na mužstvá ako Želiezovce, Vion Zlate
Moravce, Hurbanovo, či Levice. Pre všetkých
nás je to veľká výzva.
Takisto aj mužstvu starých pánov sa
podaril historický úspech, keď prvýkrát dokázali vyhrať súťaž. Výborná partia, ktorá sa
teší na nedeľu, že sa stretne, zahrá si futbal,
podebatuje pri pive, si tento titul zaslúži, lebo
druhý rok po sebe sa dostali do fi nále, ale až
tento rok sa to podarilo, keď vo fi nále zdolali
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Kynek 7-2.
Z celkového pohľadu bola táto sezóna
najúspešnejšia za posledné roky a všetci urobíme všetko preto, aby sme nastavenú latku
nepodliezli a po ďalšej sezóne sa mohli tešiť
z ďalších úspechov našich mužstiev.

Peter Zabák

TRETÍKRÁT VO FINÁLE

Foto zľava doprava:
P. Stieranka, J. Janči, M. Chren
Hráči OŠK oddiel stolného tenisu sa dňa
26.3.2016 zúčastnili 6. ročníku Memoriálu
Jána Paščáka v Poľnom Kesove. Turnaj sa
hral v dvoch kategóriách: 1. hráči 5 a 6 ligy, 2.
hráči 7. ligy a neregistrovaní.
Tretíkrát za sebou hrali vo fi nálovom zápase o prvé miesto hráči OŠK Lehota. V roku
2014 Michal Holka 2 miesto, 2015 Michal
Holka 1. miesto a ostatnom ročníku Peter
Stieranka vybojoval 2. priečku. 1. miesto
obsadil „iba“ 70-ročný Ján Janči, tretí skončil
domáci hráč Chren Martin.

Pavel Jánoška

Beh pre
z dr avie
10. ročnÍk
Mesiac máj je už v Lehote tradične spojený so súťažou Beh pre
zdravie a inak tomu nebolo ani
tento rok.
Všetci športovo založení
Lehoťania sa 8. mája stretli pred
kultúrnym domom, kde sa konal v
poradí už jubilejný 10. 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 9 pretekárov. V cieli ako
prvý bol Jakub Rusnák s časom
11,41 min., na druhom mieste bol
Mário Antoni s časom 12,02 min.
a na treťom mieste skončil Ľuboš
Dúbik s časom 12,38 min. V tomto
ročníku bolo zaujímavosťou, že
najmladší účastník v hlavnom
preteku, zároveň aj víťaz, vyhral aj
kategóriu dorastencov. Touto cestou chceme poďakovať Jakubovi
Rusnákovi za účasť a popriať veľa
športových úspechov v ďalšom
období v jeho sľubnej kariére.
Po hlavnom preteku nasledoval spoločný beh pre zdravie
/300m/, na ktorom sa zúčastnilo
asi 100 bežcov. Nasledovalo vyhodnotenie,
kde prví traja v každej kategórii obdržali
diplom, medailu a vecnú cenu. Víťaz v hlavnom preteku aj putovný pohár.
Najstaršou účastníčkou bola Emília
Lukáčová a najstarší účastník bol Milan
Chmelár – starosta obce. Celkovo sa behu
zúčastnilo 117 pretekárov v 14. kategóriach.
Organizačný výbor ďakuje všetkým
zúčastneným a teší sa na účasť na ďalšom
ročníku. Podujatie Beh pre zdravie obcou
Lehota 10. ročník podporili:
Obecný úrad Lehota, NSK Nitra odbor
športu, Vinohradnícky spolok Lehota,
Lekáreň Ave Mária Lehota, OVB ALL FINANC Slovensko a.s. Luboš Rusnák, Piváreň u Joža, Ing. Látečková, p. Gerhatová,
p. Uhrík, OŠK Lehota.

Juraj Pavel
Predseda organizačného výboru
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Pozý vame vás

R ady a pomoc občanom

Majstrovstvá SR zväzu
športovej kynológie 2016
Neskutočné sa stalo skutočnosťou.
Jednota zväzu športovej kynológie SR
svojím rozhodnutím udelila usporiadanie
majstrovstiev SR v kynologickom športe
podľa súťažného poriadku SV V – 3. práve Kynologickému klubu Lehota. Týmto sa dostalo
ocenenia nášmu kynologickému klubu za
dlhoročnú prácu pre rozvoj kynologického
športu ako takého, ale hlavne zásluhou svojich
zanietených
členov.
Ky nolo g ic k ý
klub Lehota v spolupráci s OcÚ, p.
starostom a ostatnými organizáciami v obci Lehota
chce dôsledne tieto
majstrovstvá
SR
pripraviť a zorganizovať, ale aj priamo
sa zúčastniť. Náš
kynologický klub
Lehota bude zastupovať p. M. Šooš so
psom Nambo.
Termín konania:
22.10.2016
Miesto:
OŠK Lehota
Súťaž bude prebiehať v troch kategóriách :
1. Stopovanie
(okolie poľovníckej
chaty)
2. Poslušnosť (futbalové ihrisko)
3. Obrana (futbalové ihrisko)
Náš
kynologický klub chce
dôstojne reprezentovať nielen svoju
činnosť, ale aj celú
obec Lehota.
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Touto cestou Vás vážení občania, hlavne mládež, ale aj ostatných milovníkov
zvierat a kynológie na tieto preteky srdečne
a čo v najväčšom počte pozývajú členovia
kynologického klubu, p. starosta a OcÚ
v Lehote.

Štefan Pave l
Predseda kynologického klubu

Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár – MUDr. Erika Fuxhofferová
TEL: 037/6553138
Deň

Ordinačné
hodiny

Ordinácia

Pondelok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Utorok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Streda - nepárny

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

párny týždeň

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Štvrtok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Piatok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Stránkové hodiny
OcÚ Lehota
Pondelok
08.00 - 12. 00
13.00 - 15. 30
Utorok:
08.00 - 12. 00
13.00 - 15. 30
Streda:
08.00 - 12. 00
13.00 - 17. 30
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
08.00- 13. 00
Kontakt:
0911 220 861

Administratíva

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

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

Lekáreň AVE MÁRIA - TEL: 037/6553200
Deň

Otváracia doba

Utorok

8:00 - 13.40

Streda

8:00 - 12:30

Piatok

8:00 - 13.40
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

KZO

BIO ODPAD

27.7
10.8
24. 8
7.9
21.9
5.10
19.10

29.7
12.8
26.8
9.9
23.9
7.10
21.10

PAPIER
25.7
26.8
10.10
PLAST
+KOV
29.7
25.8
22.9
20.10
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CESTOVNÝ PORIADOK

Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?

Jazdíme zodpovedne!

Facebook Autoškola PANTER

„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

INFOLINKA: 0905 554 888
Príhlásiř sa môžete telefonicky alebo osobne na adrese :

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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

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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