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Milí čitatelia ,
v rukách držíte nové číslo obecného časopisu.
Odkedy sme „vo farbe“, snažíme sa sprostredkovať Vám viac zaujímavých a pútavých fotografií.
Hoci tu máme už Veľkú noc, chceme Vám retrospektívne ponúknuť všetko, čo sa deje v našej
obci od posledného vydaného čísla: zážitky detičiek z materského centra Obláčik, z materskej
školy i základnej. Známou udalosťou tohto obdobia je degustácia i výstava vín. Veselo bolo vďaka
karnevalom a fašiangom. A naši obyvatelia si aj
zaplesali - hneď na dvoch plesoch. Ak sa to stane
každoročnou tradíciou, všetci budeme len radi,
že to v našej obci žije.
Tak si ten náš časopis prelistujte, prečítajte,
popozerajte fotografie a počas predĺžených dní
oddychu načerpajte energie.
Krásne sviatky Vám praje
Redakčná rada obecného časopisu Lehota

Adresa redakcie: OcÚ Lehota 951 36
Tel.: 037/ 6553028, 0911220861,
e-mail: casopis@lehota.sk.
Registračné číslo: RP 402/2008
Vychádza štvrťročne.
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Slovo starostu

Vážení spoluobčania,
zimné obdobie máme
za sebou, zima bola
„dobrá“. Vymrzlo všetko, čo malo, aj my a
som veľmi rád, že vďaka vám sme aj zimnú
údržbu v obci zvládli.
Po zime nám zostali iba výtlky na
miestnych komunikáciách, ktoré budeme
postupne odstraňovať. Jarné slniečko je
stále teplejšie a vyťahuje nás do záhrad, aby
sme urobili rez viniča a stromov. Preto vás
chcem informovať, že tak ako každý rok, aj
tento bude dočasná skládka na otočke autobusov pri bývalom poľnohospodárskom
družstve smerom na Veľké Zálužie. Táto
skládka bioodpadu (vinnej révy a konárov)
bude k dispozícii do 10. apríla. Potom bude
odpad podrvený a odvezený. Preto žiadam
občanov o disciplinovanosť pri zbere a aby
akceptovali pokyny zamestnancov obce.
Na zberovom dvore potrebujeme ešte
osadiť – zabetónovať brány. Taktiež je potrebné spevniť a vyasfaltovať asi 1000 m2
plochy, kde sa bude dať v priebehu celého
roka skládkovať bioodpad (konáre, lístie,
tráva). O možnostiach vývozu zbytkového
komunálneho odpadu, stavebného odpadu
a ostatných odpadov budú občania informovaní v miestnom rozhlase a na stránke
obce. Ak budú nejaké otázky ohľadom vývozov, zamestnanci a starosta obce vám poradia a pomôžu. Bol by som veľmi rád, keby si
všetci občania prečítali VZN obce č. 2/2016
o odpadoch, ktoré je k dispozícii na stránke
obce a na obecnej tabuli. Tu je všetko, čo občania potrebujú vedieť o odpadoch.
Križovatka Lehota. Všetci sa pýtajú
- kedy? Trvá to dlho. Máte pravdu. Ale na
Slovensku je to tak. Obec urobila za 12 mesiacov majetkovo-právne vysporiadanie
pod stavbou križovatky a to sme riešili také
„pikošky“ ako sú zmluvy s vlastníkmi v Kanade a v Argentíne, ale SPF nie je schopný za
3 mesiace urobiť trojstrannú dohodu medzi
obcou, MVDRR a SPF. Kvôli tomu bolo teraz
prerušené stavebné konanie, ale verím, že
všetci kompetentní v Bratislave sa k tomu
zodpovedne postavia a stavebné povolenie
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na výstavbu križovatky Lehota bude v apríli
a výstavba môže ihneď začať. Stavbu bude
realizovať Eurovia a mala by byť zrealizovaná asi do 4 mesiacov od právoplatnosti
stavebného povolenia. Popri výstavbe križovatky sa nezabudne ani na rekonštrukciu
krypty nad Lehotou.
Určite ste všetci postrehli, že krčma z
kultúrneho domu zmizla. Áno, ukončil sa
prenájom k 31.12.2016. Od 17. januára sa
začalo s opravou a modernizáciou KD, aby
slúžil pre kultúru a činnosť spoločenských
organizácií. KD sa vracia do pôvodného stavu, bude zväčšená malá sála KD, ktorá bude
slúžiť aj na svadobné obrady a menšie akcie
pre občanov. Zároveň bude vizuálne prepojená zasúvacou stenou malá sála a veľká
sála, čím sa podstatne zväčší kapacita KD.
Taktiež je potrebné aj rozvody ústredného
kúrenia uložiť do podlahy, zatepliť stropy
a urobiť nové podlahy. Chceme, aby kultúrny dom vyzeral dôstojne a v maximálnej
miere pokryl potreby všetkých organizácií
a občanov. Tieto práce robíme svojpomocne
a teraz, keď sa vonku ešte nedá veľa robiť.
Vieme, že so slniečkom bude rásť aj tráva,
ktorú bude treba v obci kosiť. Krojový ples
bude 29. apríla a preto sa snažíme, aby kultúrny dom bol čím skôr prerobený a pekný.
Chceli by sme po dohode s farským úradom zrealizovať aj oplotenie fary a vytvoriť
parkovisko pri cintoríne. Materiál na oplotenie zakúpila obec koncom minulého roka, je
uložený pred kultúrnym domom. Chýba iba
dohoda s farským úradom, lebo cintorín a
fara sú pozemky cirkvi.
Obec získala aj fi nančnú dotáciu z Ministerstva vnútra SR na rozšírenie kamerového systému v obci. Z týchto fi nančných
prostriedkov bude vybudovaná aj kamera
na zberový dvor.
Podali sme aj žiadosť na zateplenie MŠ.
Chceme, aby MŠ bola celá zateplená, mala
novú fasádu, ríny, zvody a vybudovaný nový
vsakovací systém dažďovej vody a upraviť
areál MŠ.
Taktiež na objekte zdravotného strediska sa musí urobiť nová strecha so zateplením celej budovy, lebo strecha už dožila
a preteká.
Tým, že sme zväčšili kapacitu MŠ prístavbou a nadstavbou, vzniká ďalší problém
nárastu žiakov do prvého ročníka. Detí
pribúda a bude potrebné riešiť dve triedy
prvého ročníka. Škola potrebuje uvoľniť

priestory, kde sídli teraz obecný úrad a do
krátkej budúcnosti musí obec riešiť aj rozšírenie kapacít základnej školy. Nie je to
jednoduchá úloha, hlavne po fi nančnej
stránke. Školská jedáleň tiež kapacitne nestíha, aj tento problém sa musí riešiť. Obec
sa rozrastá, za necelé 4 roky pribudlo okolo
180 obyvateľov, momentálne má obec 2330
obyvateľov.
Riešime aj odkanalizovanie obce. Problém sa skomplikoval po príchode Land Roveru do Nitry. Obec nemôže mať samostatnú
ČOV-ku, lebo máme malý prietok potoka
a zostáva iba možnosť, aby sme sa napojili
výtlačným potrubím na kanalizačnú stoku
mesta Nitry.
Ďalej by som chcel vyzvať všetkých
občanov, hlavný tých, čo sa prisťahovali do
našej dediny a mladých tínedžerov, aby na
sociálnych sieťach nešírili neoverené informácie a klamstvá o dianí v dedine a o mne,
starostovi obce. Odoberá mi to čas a energiu, ktorú môžem venovať aj na iné, oveľa
potrebnejšie veci v obci. Starosta obce musí
riešiť komplexne potreby a priority obce
spolu s obecným zastupiteľstvom. Preto by
bolo veľmi dobré, aby sa čítala aj obecná
stránka, kde je všetko zverejnené, zápisnice z OZ, VZN-ká obce, činnosť organizácií,
program kultúrno-spoločenských akcií

a pod. Títo ľudia sa obyčajne nezaujímajú
o dianie v obci, nezapájajú sa do diania v obci, nepoznajú ani starostu a poslancov OZ,
ktorí boli zvolení v komunálnych voľbách.
Iba kritizujú a robia si posmech z verejných
činiteľov obce. Som hrdý na tento poslanecký zbor v obci, ktorý mám a ďakujem im za
pomoc a spoluprácu pri realizácii projektov
a kultúrno-spoločenských akcií v obci. Budem veľmi rád, keď bude lepšia ústna komunikácia občanov so starostom a poslancami
OZ a nie iba jednostranná na facebooku,
ktorý nie je oficiálnou stránkou obce.
Patrí mi poďakovať sa tým, ktorí pripravili obecnú zabíjačku, výborné tradičné
výrobky a fašiangovú zábavu pre všetkých,
vinohradníkom za dobré vínka, ktoré pripravili na koštovku širokej verejnosti a tým
zviditeľňujú a reprezentujú našu obec v celom našom regióne a blízkom okolí.
Blížia sa veľkonočné sviatky, najväčšie
kresťanské sviatky roka, prežime ich v radosti, šťastí, spokojnosti. Prajem všetkým
devám a ženám veľa vody, dobrú šibačku
a chlapom pekné zážitky a dobrú pálenôčku.

Milan Chmelár
starosta obce
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Zmeny v odpadovom hospodárstve
Legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky vplývajú aj
na odpadové hospodárstvo v našej obci. I
keď sa to v mnohých prípadoch môže javiť
ako diktát, ide predovšetkým o ochranu životného prostredia a všetko nižšie uvedené
smeruje k hlavnej priorite - k zníženiu tzv.
zmesového komunálneho odpadu,( zber sa
u nás realizuje každú druhú stredu) ktorého
je stále najviac a ktorého cena za skládkovanie údajne vzrastie o viac ako 100%. To
sa pochopiteľne prejaví na výške miestneho
poplatku za odpad...
V záujme znížiť objem spomínaného
zmesového komunálneho odpadu prijala
obec Lehota Všeobecne záväzné nariadenie
číslo 02/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lehota (ďalej len VZN
o odpadoch). Týmto článkom Vás chceme
upozorniť na najdôležitejšie zmeny plynúce
z predmetného VZN o odpadoch, ktoré sa
dotknú našej obce v dohľadnej dobe.
Smetné nádoby, ktoré sú určené na zmesový komunálny odpad, budú označené
štítkom „Zmesový komunálny odpad 20 03
01“. Štítky budú nalepované na Vaše smetné
nádoby podľa počtu osôb v domácnosti v
zmysle VZN o odpadoch nasledovne: domácnosť, v ktorej žije jeden - dvaja občania, dostane štítok na jednu malú smetnú
nádobu (120-litrová plastová nádoba alebo
110-litrová plechová nádoba). Domácnosť,
v ktorej žijú traja až piati občania má nárok
na označenie dvoch kusov malých smetných
nádob alebo jednej veľkej smetnej nádoby
(240-litrová plastová nádoba). Domácnosť
so šiestimi a viac ako šiestimi občanmi môže
mať označenú jednu veľkú aj jednu malú
smetnú nádobu, príp. tri malé nádoby.
Ak aj vlastníte viacero smetných nádob,
štítky budú prideľované podľa vyššie uvedeného vzorca. Smetná nádoba bez štítka
vyvezená nebude. Každá domácnosť bude
takto vo veci vývozu zmesového komunálneho odpadu limitovaná veľkosťou smetnej
nádoby. Takýmto spôsobom chce samospráva jednak znížiť množstvo zmesového
komunálneho odpadu, zároveň podporiť
separáciu - triedenie odpadu.
Triedenie odpadov je delenie odpadov
s cieľom použiť vytriedený odpad (papier,
plast, sklo...) na opätovné spracovanie, aby
6

sa tento vytriedený odpad mohol vrátiť ako
druhotná surovina späť do výrobného procesu a z tohto vytriedeného odpadu mohli
vzniknúť nové výrobky.
Všetkým občanom obce Lehota, ktorí
triedite odpad, patrí veľká pochvala! V porovnaní s obdobím spred piatich rokov, sme
sa vo veci separovania v rámci Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi posunuli z chvosta
tabuľky k jej priemeru.
Na druhej strane musíme však konštatovať, že je ešte mnoho občanov, ktorí sa
s myšlienkou triedenia odpadu z nejakého
dôvodu stále nestotožnili. Najmä tých vyzývame, nech sa o to pokúsia. Postačí, ak
si osvojíte systém triedenia odpadu podľa
nižšie uvedených pravidiel, urobíte malú reorganizáciu košov v kuchyni a zistíte, že Vaše
kontajnery na zmesový komunálny odpad
budú poloprázdne. Každá sklenená fľaša,
každá plechová konzerva, plastový obal od
mäsových - syrových produktov, zemiakové
šupy, každý papierový obal od bonboniéry...
navyšuje objem zmesového komunálneho
odpadu. Avšak, ak tento odpad vytriedime
(všetok vyššie uvedený odpad sa dá vytriediť), znížime množstvo zmesového komunálneho odpadu, znížime jeho uloženie na
skládky odpadov a všetci ušetríme. Najvyššiu
položku v procese nakladania so zmesovým
komunálnym odpadom tvorí jeho skládkovanie. Za vyseparovaný odpad neplatíme
nič. Zvážte! Váš postoj vplýva na ostatných!
Environmentálne aj ekonomicky.
Ďalšou dôležitou zmenou v miestnom
odpadovom hospodárstve bude aj zriadenie
zberového dvora Lehota v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva. Zberový
dvor bude určený výlučne pre fyzické osoby,
ktoré majú trvalý pobyt v obci Lehota a ktoré
sú zapojené do systému separovaného zberu
komunálneho odpadu. Počas prevádzkových
hodín sa na zberový dvor bude môcť vyvážať
nasledovný komunálny odpad: drobný stavebný odpad, objemný odpad, biologicky
rozložiteľný komunálny odpad, drevo, jedlé
oleje a tuky, plasty, sklo, papier. Zberový dvor
je aktuálne v štádiu výstavby, o jeho otvorení
vás budeme včas informovať.
Veríme, že týmito opatreniami, ich
rešpektovaním a so zžitím sa s triedením
odpadu naša obec nebude na chvoste, ani

v priemere, no vďaka vám sa stane príkladnou obcou v oblasti starostlivosti o životné
prostredie. V prvom rade však ide o rešpekt k

samotnému životnému prostrediu.

Ing. Petra Petríková

Triedený zber komunálneho odpadu
v obci Lehota
ODPADY Z PAPIERA A LEPENKY (KARTÓN) sa zberajú do modrých kontajnerov
umiestnených v domácnostiach.
Patria sem: papierové obaly, noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy,
telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier.
ODPADY ZO SKLA sa zbierajú donáškovým spôsobom do zelených kontajnerov (1100
l) umiestnených na zberných miestach v obci. Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly
a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov,
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
ODPADY Z KOVU VRÁTANE KOVOVÝCH OBALOV: sa zberajú do žltých kontajnérov
umiestnených v domácnostiach spolu s plastami. Patria sem: kovové vrchnáky z fl iaš a
pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad,
obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy
(z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov,
ventily, kovové obaly z potravín. Konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním
zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť.
ODPADY Z PLASTU sa zberajú do žltých kontajnerov umiestnených v domácnostiach. Do týchto nádob vhadzujeme aj odpady z kovu a tetrapaky.
Patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a
čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fl iaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, nádobky z mäsových- syrových produktov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly
kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén. Fľaše, tégliky, nádobky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov a vypláchnuť.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD sa zbiera do hnedých kontajnerov umiestnených v domácnostiach. Patria sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo
strihania a orezávania krovín a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky
ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z
orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD sa zbiera do smetných nádob (110 l, 120 l, 240 l)
umiestnených v domácnostiach. Patrí sem: všetok odpad, ktorý nie je možné vytriediť.
Viac o triedení odpadu, o objemnom odpade, o drobnom stavebnom odpade o odpade
s obsahom škodlivín a všetky ďalšie informácie z oblasti odpadového hospodárstva našej
obce nájdete v dokumente „Všeobecne záväzné nariadenie číslo 02/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lehota“, ktorý
je zverejnený na www.lehota.sk a na Obecnom úrade v Lehote. V prípade nejasností nás
neváhajte kontaktovať.
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Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ
v Lehote zo dňa 4. 11. 2016 o 17.00 hod.
Uznesenie č. 141/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
zakúpenie nehnuteľnosti, RD súp. č. 77 a
pozemok, parc. č. 76/2, o výmere 542 m2,
vedené na LV č. 55, kat. ú. Lehota, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, za cenu
50 500 €,
po v eru je
starostu na uskutočnenie všetkých právnych
úkonov, resp. iných úkonov, ktoré súvisia s
prevodom vlastníckeho práva uvedenej nehnuteľnosti na Obec Lehota.
Uznesenie č. 142/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s §11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s chv a ľu je
úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým
opatrením č. 02/2016: Kapitálové výdavky,
program 1. Plánovanie, manažment, kontrola, podprogram 1.1. Manažment, štat.
klasifi kácia 01.1.1, podpoložka 717 005 PD
kanalizácia ZVAK, úprava rozpočtu z 25 000
€ na 24 500 € (-500), Kapitálové výdavky,
program 1. Plánovanie, manažment, kontrola, podprogram 1.1. Manažment, štat. klasifikácia 01.1.1, podpoložka 717 001 Kanalizácia
spoluúčasť, úprava rozpočtu z 50 000 € na 0
€ (-50 000 €), 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 78 824 € na 129 324 € (+50
500 €).
Uznesenia z riadneho zasadnutia
OZ v Lehote zo dňa 16. 11. 2016 o 17.00 hod.
Uznesenie č. 145/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) p o v e r u j e
starostu obce na podpis trojstranných zmlúv
so Slovenským pozemkovým fondom, Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR a obcou Lehota, týkajúcich sa
pozemkov nezistených vlastníkov a za účelom zriadenia vecného bremena v prospech
MVDaRR SR. Ide o pozemky v k. ú. Obce
Lehota, Mlynárce, Kynek, Lužianky
b) d o p l ň u j e
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uznesenie č. 107/2016, zo dňa 16.03.2016 o
nasledovné: Predmetom prevodu v zmysle
zmlúv pod R1 Nitra, západ Selenec, križovatka Lehota sú nehnuteľnosti zapísané:
v kat. území Lehota na LV č. 1963, LV č. 1139,
LV č. 1914, kde kúpna cena prestavuje 14,20 €/
m2, v kat. území Lužianky na LV č. 2805, LV č.
2849, kde kúpna cena prestavuje 11,62 €/m2,
v kat. území Kynek na LV č. 7347, LV č. 7193,
kde kúpna cena predstavuje 14,48 €/m2,v kat.
území Mlynárce na LV č. 8247, LV č. 7386, kde
kúpna cena predstavuje 14,48 €/m2.
Uznesenie č. 146/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote v súlade
s §11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
s chv a ľu je
úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým
opatrením č. 03/2016:
Bežné výdavky, program 1. Plánovanie,
manažment, kontrola, podprogram 1.1. Manažment, štat. klasifi kácia 01.1.1, podpoložka
637 005 Vypracovanie štúdie R1, úprava rozpočtu z 0 € na 11 900 € (+ 11 900),
Bežné výdavky, program 5. Komunikácie
a verejné priestranstvá, podprogram 5.1.
Údržba miestnych komunikácií, štat. klasifi kácia 04.5.1, podpoložka 637 005 Údržba
MK, úprava rozpočtu z 20 000 € na 8 100
€ (-11 900 €), Kapitálové výdavky, program
1. Plánovanie, manažment, kontrola, podprogram 1.1. Manažment, štat. klasifi kácia
01.1.1, podpoložka 717 005 PD Kanalizácia
ZVAK, úprava rozpočtu z 24 500 € na 12 500
€ (- 12 000 €), Kapitálové výdavky, program
1. Plánovanie, manažment, kontrola, podprogram 1.1. Manažment, štat. klasifi kácia
01.1.1, podpoložka 714 001 Nákup osobného
automobilu, úprava rozpočtu z 0€ na 12 000
€ (+12 000 €).
Uznesenie č. 147/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s chvaľuje
nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľnosti – dielňa, postavená na parcele č. 333/15
– zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lehota
o výmere vnútorných priestorov 65 m2 s nájomcom TP TERMOPROJEKT s.r.o.
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Lehote
zo dňa 14. 12. 2016 o 17.30 hod.
Uznesenie č. 150/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote

nesch v a ľ u j e
žiadosť f. BWL s.r.o. - Ing. Martin Bryndza,
Lehota č. 782, o začlenenie „Relax prevádzky“ do územ. plánu časti obce Stará hora.
Uznesenie č. 151/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
neschv a ľu je
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Lehota č. 538 o zmenu účelu dotácie.
Uznesenie č. 152/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
neschv a ľu je
žiadosť p. Tatiany Kušnírovej, Lehota č. 749,
o inštaláciu verejného osvetlenia a umiestnenie dopravnej značky slepá ulica na „Šimonovej“ ulici, parc. č. 777/14.
Uznesenie č. 153/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) p r e r o k o v a l o
žiadosť f. DOKY Nitra s.r.o. o prenájom časti
obec. majetku na par. č. 333/17, k. ú. Lehota,
b) s c h v a ľ u j e
zámer prenajať časť majetku obce, priestory
v budove ZS, ktorý je zapísaný na LV č. 1076
ako budova Zdravotného strediska a to nasledovne: Čakáreň – 17 m2, Bývalá ambulancia – 23 m2, Bývalá vyšetrovňa – 20 m2, WC
pre klientov M a Ž – 2,8 m2, WC pre zamestnancov M a Ž – 2,8 m2, Sociálna miestnosť
– 2,8 m2. Spolu 68,4 m2.
Uznesenie č. 154/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s chv a ľu je
nájomnú zmluvu s prenajímateľom f. DOKY
Nitra, s. r. o., 951 36 Lehota č. 74, s účinnosťou od 01.01.2017.
Uznesenie č. 155/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s chv a ľu je
zmenu v štatúte redakčnej rady časopisu Lehota nasledovne:
čl. 2, bod 2, sa dopĺňa IČO 00308153,
§ 3 Redakčná rada, ods. 3 sa nahrádza novým
znením „Členov redakčnej rady schvaľuje
a odvoláva redakčná rada. Pri akomkoľvek
hlasovaní má šéfredaktor 2 hlasy. Počet členov redakčnej rady je zvyčajne 4 + 1 (t. j. 1
šéfredaktor a 4 členovia redakčnej rady),
Príloha č. 1, bod 1 k Štatútu časopisu Lehota
sa nahrádza novým znením:
Odmeňovanie členov redakčnej rady časopisu Lehota je nasledovné:
1) šéfredaktora za prácu a účasť na jednotlivých zasadnutiach redakčnej rady za jedno
číslo: 100 €,

2) člena redakčnej rady za prácu a účasť na
jednotlivých zasadnutiach redakčnej rady za
jedno číslo: 50 €,
3) jazyková korektúra za jedno číslo časopisu: 50 €,
4) výsledná grafická korektúra jedného čísla
časopisu: 50 €,
5) odmeny budú vyplácané polročne hotovostným alebo bezhotovostným spôsobom,
6) šéfredaktor časopisu Lehota predkladá
návrh odmien za každé jednotlivé vydanie
časopisu Lehota starostovi obce.
Uznesenie č. 156/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) p r e r o k o v a l o
dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 2
– Zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Lehota,
b) s c h v a ľ u j e
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa
§ 11, ods. 4, písm. k) Dodatok č. 2 – Zásady
odmeňovania poslancov OZ Lehota.
Uznesenie č. 157/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
beri e na v edo mi e
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhovanému rozpočtu na rok 2017 -2019.
Uznesenie č. 158/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
u k la dá
a) starostovi, vyzvať p. Psotovú (zamestnankyňu obce), aby predložila analýzu cintorínskych poplatkov hrobových miest na cintoríne, v termíne do 30.06.2016, predložený
návrh viacročného rozpočtu obce Lehota na
roky 2017 – 2019, b) hlavnej kontrolórke, aby
vykonala priebežnú kontrolu plnenia tejto
úlohy a predložiť správu.
Uznesenie č. 159/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) b e r i e n a v e d o m i e
predložený návrh viacročného rozpočtu
obce Lehota na roky 2017 – 2019,
b) s c h v a ľ u j e
programový rozpočet obce Lehota na rok
2017, ako záväzný,
c) b e r i e n a v e d o m i e
programový rozpočet obce Lehota na roky
2018 a 2019 ako orientačný.
Uznesenie č. 160/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
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Informácie obecného úr adu
beri e na v edo mi e
príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie
majetku obce Lehota k 31.12.2016.
Uznesenie č. 161/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) p r e r o k o v a l o
dôvodovú správu a návrh VZN č. 03/2016 o
miestnych daniach a miest. poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Lehota na kalendárny r. 2017,
b) s c h v a ľ u j e
VZN obce Lehota č. 03/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Lehota na kalendárny rok 2016, s účinnosťou od 01.01.2017, tak ako bolo predložené
na rokovanie OZ.
Uznesenie č. 162/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) p r e r o k o v a l o
návrh VZN Obce Lehota č. 04/2016 o dani z
nehnuteľnosti na rok 2017,
b) s c h v a ľ u j e
VZN Obce Lehota č. 04/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017, s navrhovanou zmenou,
s účinnosťou od 01.01.2017, tak ako bolo
predložené na rokovanie OZ.
Uznesenie č. 163/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) p r e r o k o v a l o
návrh VZN Obce Lehota č. 05/2016 o miestnom poplatku za rozvoj,
b) n e s c h v a ľ u j e
VZN Obce Lehota č. 05/2016 o miestnom poplatku za rozvoj.
Uznesenie č. 164/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) p r e r o k o v a l o
návrh VZN Obce Lehota č. 06/2016 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období
krízovej situácie,
b) s c h v a ľ u j e
VZN Obce Lehota č. 06/2016 o núdzovom
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zásobovaní pitnou vodou v období krízovej
situácie s účinnosťou od 01.01.2017 tak ako
bolo predložené na rokovanie OZ.
Uznesenie č. 165/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) p r e r o k o v a l o
dôvodovú správu a návrh VZN Obce Lehota č. 7/2016, Dodatok č. 7 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. 7/2016, Dodatok č. 7 k VZN č.
1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota, tak ako
bolo predložené na rokovanie OZ.
Uznesenie č. 166/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) p r e r o k o v a l o
návrh nového sadzobníka úhrad za služby
obce Lehota na rok 2017,
b) s c h v a ľ u j e
sadzobník úhrad za služby obce Lehota na
r. 2017, tak ako bol predložený na rokovanie
OZ.
Uznesenie č. 167/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
beri e na v edo mi e
správu nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2015, ku konsolidovanej
závierke za rok 2015 a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2015 a
účtovnou závierkou k 31.12.2015.
Uznesenie č. 168/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
b) b e r i e n a v e d o m i e
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I.
polrok 2017,
b) s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017,
podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 169/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
HK obce za II. polrok 2016,
b) s c h v a ľ u j e
v súlade § 11, ods. 4, písm. j) a § 18c, ods.
5 zákona č. 369/1990 Zb. o obec. zriadení v
znení neskorších predpisov, odmenu hlavnej
kontrolórke obce za II. polrok 2016 vo výške

30 % z mesačného platu HK.
Uznesenie č. 170/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
zástupkyni starostu za II. 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 II. polrok 2016 vo výške 100 % z
mesačnej odmeny.
Uznesenie č. 171/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s §11, ods. 4, písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
s chv a ľu je
úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým
opatrením č. 04/2016, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
Uznesenie č. 172/2016
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 2017 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 r. 2017.
Uznesenie č. 173/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s chv a ľu je
odmeny komisiám za rok 2016 nasledovne:
Komisia výstavby a životného prostredia 500
€, športová komisia 350 €, kultúrna komisia
350 €, školská komisia 350 €, v celkovej sume
1 550 €.
Uznesenia zo zasadnutia OZ
v Lehote zo dňa 27. 1. 2017o 17.00 hod.
Uznesenie č. 176/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote

schv a ľu je
žiadosť spol. NIKÉ Stávková spoločnosť Topoľčany o vydanie súhlasu obce k predmetu podnikania „Prevádzkovanie stávkovej
kancelárie v zmysle zákona č. 171/2005 Z.
z. o hazardných hrách“ v prevádzke 951 36
Lehota č. 16.
Uznesenie č. 177/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s chv a ľu je
prevádzkovú dobu stávkovej kancelárie
Niké, typ nikinka na adrese 951 36 Lehota
č. 16, nasledovne: pondelok 12.00-22.00hod.,
utorok – štvrtok 12.00-22.00 hod., piatok
12.00-23.30 hod., sobota 12.00-23.30 hod,
nedeľa 15.00.-22.00 hod.
Uznesenie č. 178/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
beri e na v edo mi e
žiadosť Ľuboša Rusnáka, 951 36 Lehota č. 781,
IČO 34 868 771 a zámer prenajať nebytový
priestor presúva na ďalšie rokovanie OZ.
Uznesenie č. 179/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
beri e na v edo mi e
správu hlavnej kontrolórky obce za rok 2016.
Uznesenie č. 180/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
po v eru je
starostu obce na prípravu PD a výstavbu
obecného úradu.
Uznesenie č. 181/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
po v eru je
starostu obce na podpis zmluvy o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu SO 120-00
Preložka poľnej cesty na ZÚ, úsek R1,medzi
MDVaRR SR a Obcou Lehota.
Uznesenie č. 182/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
po v eru je
starostu obce na podpis trojstrannej zmluvy
so SPF, obcou Lehota a MDVaRR SR.
Uznesenie č. 183/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
po v eru je
starostu obce na podpis zmluvy o zriadení
vecného bremena medzi MVDRR a obcou
Lehota.
Uznesenie č. 184/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s chv a ľu je
fi xnú zložku ceny vodomeru vo výške 13 €/
rok, s účinnosťou dňom schválenia OZ.
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Zaznamenali sme

Reprezentačný
ples obce Lehota
Zase sa rok s rokom zišiel a v našej obci
Lehota sa plesalo. Už po druhýkrát sa nám
podarilo zorganizovať krásnu akciu, ktorá
bola poďakovaním pre ľudí, ktorí sú zapojení do verejného života v obci a ktorí svojou činnosťou prispievajú k jej rozvoju.
Dňa 4.2.2017 sa o 19.00 hod. otvorili dvere kultúrneho domu pre pozvaných hostí z
obce i mimo nej.

Privítania sa ujal s pohárom šampanského pán starosta Milan Chmelár s partnerkou. Počas uvítacieho ceremoniálu všetkým
prítomným zaželal dobrú náladu, veselú
zábavu pri tanci a šťastnú ruku v tombole.
O zábavu pri tanci sa postarala hudobná
skupina Čibuk z Paty.

Po úvodnom slove pána starostu zahájili ples mladí tanečníci Akadémie tanca z
Nitry a to ukážkami rôznych druhov spo12

ločenských tancov. Niektoré z nich si mali
možnosť s nimi vyskúšať aj hostia. Po ich
vystúpení predviedli svoje umenie v podobe
fitnes cvičenia dievčatá pod vedením p. Lívie Maťušovej a Eleonóry Červeňovej. Nedá
nám nespomenúť, že niektoré z dievčat sú
reprezentantky Slovenskej republiky a venujú sa tomuto športu už od štyroch rokov.
Vystúpenie sa všetkým veľmi páčilo a mnohých potešilo, že medzi vystupujúcimi boli
aj dievčatá z Lehoty.
Po kultúrnom programe
sa hostia dobre
najedli a hupli
na
tanečný
parket. O tom,
že hudba bola
dobrá, svedčilo
aj to, že parket

bol počas noci i skorého rána obsadený.
Trošku problém pri tanci, hlavne dámam,
robili dlhé róby, ale keďže dámy sú vynaliezavé, tak si pomáhali ako vedeli, aby sa
nezamotali do svojich nádherných šiat.
Okolo polnoci, ako býva zvykom, prišiel rad
aj na tombolu. Tá naša sa nedala zahanbiť.
O hlavnú cenu sa postaral obecný úrad ako
organizátor a o tých ďalších päťdesiat sa postarali pozvaní hostia a sponzori. Chceme
sa im opätovne touto cestou poďakovať, lebo
vďaka ich darom sa mnohí zúčastnení mohli
potešiť výhrou.
Veľká vďaka patrí aj tým ľuďom, ktorí
neváhali obetovať svoj voľný čas, aby všetko
bolo pripravené tak, že sa hostia v krásne
upravenom prostredí cítili príjemne a spokojne. No a keďže dobrý dojem sa nerobí len
očami, ale aj žalúdkom, ďakujeme kuchárom a všetkým, ktorí sa po celú noc starali o
brušká všetkých hostí.
Dovidenia na budúci rok.

Terézia Andrášiková
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Výstava vín
Dňa 24. februára 2017 sa v priestoroch
KD Lehota uskutočnila odborná degustácia 259 vzoriek vín, ktoré hodnotilo celkovo 15 hodnotiteľov v 5 komisiách.

Ples OŠK
Tak ako sme stretli športovcov v rozvírenej zábave minulý rok, tak tomu bolo i
tento rok. Lehotskí športovci sa bavili na
II. ročníku Plesu OŠK, ktorý sa konal dňa
21. januára 2017.
Nikdy nie je jednoduché organizovať
ples po druhýkrát, musíte vymyslieť niečo
originálne a niečo, čím by ste ďalší ročník
vylepšili. A my sme sa o to pokúsili. Vyše 120
plesajúcich zabával program študentov Súkromného konzervatória z Nitry. Katarína
Bielická a Michaela Krajčová nás očarili svojim spevom. Tancom ľudovým, ale aj moderným, naše oči potešili Alexandra Gloneková
a Michal Kvasnička. V lehotskom zastúpení
sme mohli vidieť Simona Maťuša, ktorý nám
všetkým ukázal, aké tanečné kreácie by sme
si mohli v tento večer vyskúšať.
A potom sa to začalo prvým otváracím
tancom prezidenta OŠK p. Zabáka s manželkou. Plesajúcich športovcov, ich manželky,
priateľky a kamarátov zabávala art rocková
skupina Čibuk. Na parkete sme tiež mohli
vidieť i moderátora večera Martina Zárubu, ako aj členov Oblastného futbalového
zväzu.
V ten večer na plesajúcich čakala i bohatá tombola, za ktorú vďačíme všetkým sponzorom. Na čo však nesmieme zabudnúť, je
poďakovať najmä hlavnému sponzorovi,
ktorým i tento rok bola stavebná spoločnosť
Baumann Nitra s.r.o. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na Vás opäť o rok.

Bc. Dominika Gerhatová
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Dňa 3.marca 2017 sa v Kultúrnom dome
Lehota konal už 16.ročník výstavy vín, na
ktorej mali prítomní návštevníci možnosť
zhodnotiť výsledky práce miestnych vinárov a vinohradníkov, ale i tých z blízkeho
či vzdialenejšieho okolia, ktorí pravidelne
prezentujú svoje vínka tu v Lehote. Ročník
2016 sa ukázal ako jeden z tých ozaj náročných, pokiaľ ide o tlak nepriaznivého počasia, hlavne v auguste. Objem úrody hrozna
bol menší než po iné roky. Ani cukornatosť
nedosiahla takú úroveň, akú by si isto všetci
želali. To sa prirodzene odrazilo v počte
vzoriek vín prihlásených do súťaže. Napriek
tomu môžeme povedať, že viaceré vínka sa
vydarili a zaslúžili si byť na popredných
miestach. Ročník 2016 asi nebude patriť
k tým najúspešnejším, o to viac si vinári
svoje poctivo dorobené vína vážia. Sme
radi, že výsledky ich práce našli ocenenie
u odbornej i laickej verejnosti. Na verejnej
ochutnávke bolo ponúknutých 259 vzoriek
vín, z nich bolo 181 bielych vín, 56 červených a 19 ružových, a tiež 2 samorodé a 1
višňové, ktoré mimochodom získalo zlatú
medailu za 89,33 bodov. Šampiónom v kategórii bielych sa stalo Rulandské šedé NZ,
r. 2016 vystavovateľa Fiero Wine, Kmeťovo.
Šampiónom červených Frankovka modrá,
r. 2014 Ing. Ladislava Andela z Dolných
Krškán. V kategórii rosé sa šampiónom stal
CS rosé, r. 2016 vystavovateľa Vínna pivnica - Ing. Milan Chudý z Vinohradov nad
Váhom. Najlepším bielym vínom Lehoty sa
stalo Veltlínske zelené, r. 2016 Maximiliána
Chmelára a najlepším lehotským červeným
Zweigeltrebe barrique, r. 2015 Ing. Štefana
Petríka.
Vďaka patrí všetkým členom vinohradníckeho spolku i ďalším spoluorganizátorom verejnej degustácie a tiež hosťom i návštevníkom, ktorí prišli, aby si vychutnali
výborné vínka našich vinárov. Množstvo
návštevníkov svedčí o tom, že akcia sa vydarila a je sa na čo tešiť aj o rok.

Ing. Milan Burda
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Udialo sa v obci

Obec Lehota
fašiangovala
Ako sa už stalo tradíciou v našej dedinke, aj tento rok sme patrične oslavovali
obdobie hojnosti a veselosti pred pôstnym
obdobím. Organizátori Obec Lehota a MO
MS Lehota pozvali všetkých obyvateľov
obce dňa 25. februára 2017 do kultúrneho
domu na fašiangovú veselicu.

Toto bol oficiálne
stanovený dátum, ale
prípravy na tento deň
začali už v piatok, kedy
do našej dedinky dorazili - svinky. Za prítomnosti ochotných a
zabíjačky znalých ľudí
sa začali chystať všetky tie dobroty, ktoré
si mohol vychutnať
každý, kto v sobotu
dorazili do kultúrneho domu. Chystali sa
ryžové hurky, tlačenka, klobásky, pečené
mäsko a samozrejme žobrácka kaša. Trošku
sme mali obavy z použitia sušenej krvi, ale

nakoniec sa zvládol aj
tento problém. Kotle
frčali na plné obrátky,
masť sa topila, hoci jej
nebolo veľa, predsa sa
dalo pochutiť si na troške čerstvých oškvarkov.
Keď sme to všetko vyrobili a popiekli, prišiel
čas, keď do lehotských
ulíc s požehnaním pána

starostu vyrazili tradičné fašiangové i novodobé masky s muzikou a neodmysliteľným
vozíkom, do ktorého si maskovaní účastníci
odkladali výslužky za svoje výkony, ktorými
bavili občanov v dedine. Tieto si potom priviezli do kultúrneho domu a rozdali medzi
všetkých prítomných, ktorí sa prišli na večer
pobaviť a ochutnať zabíjačkové pochúťky.
Do tanca vyhrávala skupina ManFis
a že sa všetci dobre bavili, bolo vidieť na
tanečnom parkete, ktorý nezostával dlho
prázdny. Zábava sa ukončila ako sa patrí
– o polnoci, kedy bola symbolicky pochovaná matičiarska basa.
Všetci boli spokojní a veria, že sa stretnú
znova aj o rok pri fašiangovej veselici.

Ing. Daniel Pavel
Terézia Andrášiková
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Naše spolky

Zima
a poľovníctvo
Tohtoročná zima a najmä mesiac január
bol pre našu oblasť nezvyčajne mrazivý, nočné teploty viackrát atakovali hodnoty -15 až
-20 stupňov. Výskyt snehovej pokrývky znemožňoval voľne žijúcim zvieratám prístup k
potrave, tak dôležitej na zabezpečenie energie na prežitie. No a práve v takomto období
sú často jedinou nádejou pre zver poľovníci,
ktorí pravidelným prikrmovaním vyvážajú
na vhodné miesta v revíroch (krmoviská,
zásypce, kŕmidlá) kvalitné jadrové krmivo, seno, repu a siláž. My poľovníci týmto
spôsobom zabezpečujeme potravu pre zver
nevyhnutnú na jej prežitie a zároveň prispievame k znižovaniu škôd zverou spôsobených
požieraním poľnohospodárskych plodín a
lesných porastov, ku ktorému sa zver uchyľuje najmä v zimnom období. Samozrejme
pri prikrmovaní tzv. úžitkovej zveri sa popri
týchto kŕmnych zariadeniach združuje aj
veľké množstvo iných druhov zvierat a drobného vtáctva, ktoré tiež vďaka tejto aktivite
poľovníkov dokážu prežiť pre nich najťažšie
obdobie roka.
Tento rok nám mrazivé obdobie pripravilo aj jedno zaujímavé prekvapenie, ktorým
bolo pozorovanie najväčšej európskej sovy
- výra skalného v našom revíri. Rozpätie krídel nášho kráľa noci dosahuje aj viac ako 1,5
m. Tohto krásavca som mal to šťastie pozorovať spolu s ďalšími členmi, pričom v našom
revíri bola prítomnosť tohto druhu zaznamenaná vôbec po prvýkrát. Pravdepodobne
k nám zaletel z pohoria Tribeč a dohnal
ho sem hlad a pátranie po koristi. V revíri
sa zdržoval približne 2 týždne a po ústupe
mrazov sa pravdepodobne pobral
späť do neďalekého pohoria.
Januárové mrazivé obdobie
poriadne preverilo pripravenosť a
zásoby krmiva poľovníkov z nášho
združenia. Veď len v tomto mesiaci
sme do revíru postupne vyniesli 3x
viac krmiva ako tomu bolo v celej
minulej sezóne. Zaujímavé bolo
pozorovať zver na krmoviskách, tá
akoby čakala na to, kým vysypeme
čerstvé krmivo a už po pol hodine
od nášho vzdialenia sa sme sledovali
ako sa srnky pustili do hostiny. Také18

Duchovné slovo
to pozorovanie je pre nás veľmi užitočné aj
z dôvodu, že si takto vieme overiť zdravotný
stav zveri, jej kondíciu, vekovú, aj pohlavnú
štruktúru. Celkovo sme do nášho revíru za
zimné obdobie vyniesli niekoľko metrákov
jadrového krmiva, slnečnice, ale aj sena.
Tieto aktivity poľovníkov sú len dôkazom
ich nezastupiteľnej funkcie v krajine. Musím
to pripomenúť, najmä v tomto období, kedy
sme svedkami neustálych útokov rôznych,
veľakrát účelovo založených občianskych,
tzv. „ochranárskych“ združení, ktorých
jedinou úlohou je šírenie demagógie, manipulácie verejnej mienky a očierňovanie
poľovníctva ako niečoho zastaraného a v
dnešnom svete nepotrebného. Je to o to
smutnejšie, že týchto ľudí nestretávame v
prírode, ako sa o zver starajú a niečo pre ňu
robia, ale stretáme sa s nimi najmä v mestách, kde spisujú jednu petíciu za druhou za
reguláciu poľovníctva na Slovensku. Myslím
si, že človek, ktorému naozaj záleží na našej
prírode a zvieratách v nej žijúcich, vie, že v
dobe, kedy sú výsledky aktivity človeka viditeľné všade okolo nás, je existencia poľovníctva ako organizovanej formy ochrany a
obhospodarovania zveri nevyhnutná v takto
človekom zmenenej krajine. Možno málokto
vie, že medzi aktívnymi poľovníkmi je veľa
ľudí, ktorí sú aj členmi iných - serióznych
ochranárskych organizácií, príkladom je aj
naše PZ, v ktorom nájdeme členov Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, ale aj Stráže prírody Ponitrie.
Verím, že aj vďaka tomuto príspevku, ak
budete nabudúce vidieť poľovníka kráčajúceho po poľnej ceste, tak si spomeniete, že to
nie je niekto, kto ide naháňať a loviť zver, ale
človek, ktorý sa o zver v prvom rade stará a
chráni ju.

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
PZ Lehota

Sociálny
rozmer pôstu
Na konci zimy, keď už jar začína
klopať na okná a dvere, začína čím viac
ľudí robiť tzv. jarný detox. Nejeden človek
preto naordinuje svojmu organizmu istú
formu pôstu, aby sa zbavil jedov, ktoré sa
počas dlhej zimy nahromadili v tkanivách ľudského tela. Nechcem tvrdiť, že
tým svet vlastne objavuje už objavené,
pretože štyridsaťdenná jarná detoxikácia
bola v rámci kresťanského náboženstva
praktizovaná od 3. storočia, čiže ide o
úctyhodnú 1700-ročnú prax. Kresťanský
pôst mal totiž celkom iný zmysel, než ten
novodobý, zdravotný. Tento pôst bol totiž
orientovaný duchovne. Odopieranie si
pôžitkov vlastne lámalo a trhalo ľudské
závislosti na príjemných a dobrých veciach, ktoré si však tak dokážu pripútať
ľudskú dušu, že si ich chce zadovážiť za
každú cenu. Táto hodnota kresťanského
pôstu ešte len čaká na svoje objavenie
moderným svetom, ale zdá sa, že čím
hlbšie sa v spoločnosti prejavuje závislosť množstva jej členov na pôžitkoch,
tým skôr sa aj tento „objav“ prihlási o
slovo. My, kresťania, už nič objavovať
nemusíme, pravda, ak sme na pôst ešte
nezabudli a nevyradili sme ho zo svojho
osobného života.
Oba tieto dva rozmery pôstu, čiže
uzdravenie tela a uzdravenie duše, však
majú niečo spoločné. Oba majú na zreteli
iba osobné egoistické pohnútky: ja chcem
byť zdravý – telesne i duchovne. Kresťanský pôst však nikdy nebol nasmerovaný
takto egocentricky. Vyvinul sa totiž z
komunitnej praxe. Štyridsať dní pred
Veľkou Nocou začínala intenzívna príprava katechumenov na krst. Verejne sa
oznámili ich mená a odvtedy sa dostali
do hľadáčika diabla, ktorý vedel, že už má
na nich málo času: iba štyridsať dní. Katechumeni sa preto v tomto čase intenzívne modlili a postili, aby dokázali obstáť
vo všetkých silných pokušeniach.

No nikdy v tom neboli sami. Mohli
sa spoľahnúť na podporu celej komunity:
všetci kresťania sa za nich každodenne
prihovárali u Boha modlitbou, sami sa
postili, aby im dodali odvahu a duchovnú
silu, všetky svoje životné obety ponúkali
Bohu ako duchovnú podporu pre týchto
svojich budúcich bratov a sestry. Tak sa
v kresťanskej komunite staroveku rodilo
to, čo jej dodávalo životaschopnosť a silu
osloviť aj ostatných. V pôste rodila celá
komunita, ako pokrstení, tak aj čakatelia
na krst, nefalšovanú úprimnú lásku k
Bohu i k sebe navzájom, a práve a jedine táto láska budovala a dodnes buduje
Cirkev.
Možno teda konštatovať, že odriekanie, milodar i modlitba mali a dodnes
majú v kresťanskej komunite silný sociálny rozmer, a práve tento sociálny prvok
dnešnej individualistickej dobe tak veľmi
chýba.
Nech je pre nás táto pôstna doba
nielen detoxom tela a duše, ale urobme
aj detox našich vzájomných vzťahov. K
takémuto pôstu pozýval už niekoľko storočí pred Kristom prorok Izaiáš a ja sa k
jeho pozvaniu dnes pripájam: „Keď uvidíš
nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym
sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje
svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí.“ A to je
tajomstvo, ktoré prináša pôst a ktoré svet
zatiaľ ešte neobjavil: ako veľmi budem
uzdravovať svoje okolie, tak veľmi uzdravím aj seba. Pápež František takýto prístup k životu volá integrálnou ekológiou,
čo je priliehavé a moderné meno pre prastarú, avšak stále aktuálnu cirkevnú prax.
Prajem všetkým požehnané a plnohodnotné prežitie pôstu, aby nás všetkých na
veľkonočné ráno mohla naplniť skutočná
radosť zmŕtvychvstania, ktorú nám nik
nebude môcť vziať. Aj pôst má, rovnako
ako detox, svoj cieľ v udržaní si kvalitného života. Avšak ten život, ktorý prináša
pôst, je šťastím bez konca.

Mgr. Róbert Horka, PhD.
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Naši najmenší

Naša
materská škola
Tak ako je u nás zvykom, nielen tým
fašiangovým, sme v našej materskej škole
s deťmi prežili obdobie radosti, veselosti a
smiechu.
Detičkám sme priblížili zvyky a fašiangové tradície našej obce, s ktorými sa
stretávame vo februárovom období. Tak
ako každý rok, tak i tento sme sa všetci zabavili na fašiangovej veselici. Karneval sa
v našej materskej škole konal 10. februára v
dopoludňajších hodinách. V to ráno k nám
zavítali lienky, víly, snehulienky, čarodejnice, princezné, no prišla k nám i tekvička, či
červená čiapočka. O toľko nežných princezien sme sa ale nemuseli báť. Mali sme silné
vojsko batmanov, spidermanov, hulkov,
policajtov, námorníkov, pirátov. No ak by takáto sila nestačila, v zálohe bol dinosaurus,
kostra, ninja korytnačka, či iní. Po tanečnej
únave sa naši hrdinovia posilnili džúsikmi,
chrumkami a keksíkmi. S načerpanou energiou sme sa s deťmi pustili do súťaženia, kde
si každá jedna maska zaslúžila maličkosť.

Zima
v MC Obláčik
Zimné mesiace sú pre mamičky s malými deťmi veľmi náročné. Deti nemôžu
tráviť dlhý čas vonku a ešte je aj skoro tma.
Našťastie v Lehote je vytvorený priestor pre
detičky, ktorý s radosťou využívame. Hráme sa tu, tancujeme, kreslíme, čítame a
modelujeme s plastelínou. No niektoré dni
sú oveľa výnimočnejšie: dňa 6. januára sme
mali zimný večierok. Detičky si pomaškrtili na koláčikoch a punči, zatancovali a
vybláznili sa na svetielkovej diskotéke a
nakoniec si rozbalili nové hračky, z ktorých
mali veľkú radosť.

Bc. Dominika Gerhátová

D

eti čoraz viac zaujímajú náročnejšie
témy. Jednou z nich je aj téma vesmír,
ktorá je zahrnutá aj v školskom programe.
Deti získavali nové poznatky o vesmíre
prostredníctvom prezentácií, ktoré boli primerané ich veku, prostredníctvom didaktických pomôcok, detských encyklopédií,
pohybových aktivít...

V

edomosti si upevňovali cez rôzne konštrukčné hry, kde stavali rakety z kociek
a zo skladačiek cez rôzne výtvarné techniky
a edukačné programy na interaktívnej tabuli. Naši predškoláci navštívili hvezdáreň
v krajskom osvetovom stredisku v Nitre.
Hvezdárňou deti sprevádzal pán Ing. Juraj
Pecháč, ktorý deťom stručne vysvetlil históriu kozmonautiky cez názorné obrazové klipy a astronomické rozprávky. Predstavil im
ďalekohľad, cez ktorý sa deti mohli pozrieť a
fotili sa v modeli kozmonauta. Deti sa veľmi
tešili a odniesli si množstvo zážitkov.

Bc. Lenka Fúsková
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Vo februári sme mali karneval. Deti
prišli v krásnych maskách, vyjašili sa na
bublinkovej diskotéke a spolu s mamičkami sme sa zahrali kruhové hry a zatancovali sme si na známe detské piesne. Každá
maska bola odmenená balónikom.
V obláčiku je stále zábava a je otvorený
každý pondelok od 9:00 - 11:00, utorok a
štvrtok od 16:00 - 18:00. Všetky detičky sú
srdečne vítané.

Jana Ballová
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Základná škola

Vítanie Vianoc 2016

Návšteva
zvieracieho útulku
V predvianočnom čase, keď všade zneli
vianočné piesne, všetko bolo vyzdobené ligotavými pozlátkami a voňali vianočné koláčiky, navštívili naši žiaci opustené a často
aj týrané zvieratká vo zvieracom útulku v
Nitre. Ukázali tak, že majú dobré srdiečka
a malou zbierkou maškŕt a hračiek sa im
snažili spríjemniť sviatočné dni. Podľa pani
Mgr. G. Kubíčkovej, ktorá zvierací útulok
spravuje, je v tomto útulku okolo 200 opustených psíkov a mačičiek.

Posledný školský deň pred Vianocami,
už tradične, spríjemnili žiakom našej školy
členovia speváckeho zboru Lehoťanka. Pripravili si hudobno-recitačné pásmo, ktoré
doplnili zaujímavým rozprávaním o vianočných tradíciách.

Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým obetavým darcom našej školy,
ktorí prispeli do zbierky a okrem seba mysleli aj na niekoho iného. Patrí im za to veľké
ĎAKUJEME.
Sú to títo žiaci: 1. tr. - E. Zaujecová, F.
Čanecký, S. Doležalová, 2. tr. - L. Tóthová,
L. Trnková, M. Bernáth, Zabáková, 3. tr. - N.
Zaujecová, 4. tr. - N. Švejdová, T. Halásová,
S. Petríková, 6. tr. - N. Chlebcová, H. Zaujecová, V. Bernáthová, N. Dubeň, 7. tr. - B.
Pavelová, Š. Petrík, 8. tr. - N. Burianová.

PaedDr. Iveta Šlosárová

Potom sa žiaci venovali aktivitám,
ktoré si individuálne pripravili vo svojich
triedach. Po vyhodnotení súťaží, ktoré sa
uskutočnili v predchádzajúcom období,
nasledoval prekrásny vianočný koncert
v kostole, ktorý svojou vianočnou atmosférou nádherne umocnil očakávania detí
z blížiacich sa Vianoc.

Mgr. Ľubica Ševčíková
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Beseda so
spisovateľkou
Toňou Revajovou
Čím možno dieťa viacej potešiť, ak nie
kvalitnou a pútavou knižkou? Radosť sa navyše prenáša aj na rodiča a učiteľa, ak ju detský čitateľ začne hltavo čítať a nevie skončiť.
K takýmto rozhodne patrí štvordielna románová séria o Johanke zo Zapadáčika, či
knižka Denis a jeho sestry od významnej

slovenskej spisovateľky Tone Revajovej, ktorá nás v utorok (28.02.2017) poctila svojou
návštevou a trpezlivo odpovedala na všetky
otázky našich zvedavých žiakov - čitateľov
tretieho až šiesteho ročníka.

lo sa v troch kategóriách, pričom v každej
z nich boli samostatne hodnotené prednesy
prózy a poézie. Žiaci sa umiestnili v nasledovnom poradí:

Žiaci ukázali, že sa na besedu poctivo
pripravili, mnohí autorkine knižky prečítali
a o to úprimnejšie bolo ich „vyzvedanie“.
Toňa Revajová im za odmenu porozprávala príbehy o vzniku jej knižiek, o tom, kde
nachádza inšpirácie a čo všetko zahŕňa
spisovateľské remeslo. Tento spisovateľsko-čitateľský maratón trval takmer dve hodiny
a deti si z neho okrem príjemného zážitku
a mnohých zaujímavých informácií odniesli
aj podpísané knihy, z ktorých sa nesmierne
tešili. Ďakujeme pani spisovateľke za jej čas
a ochotu!

I. kategória (2. – 4. ročník)
a) próza:
1. miesto Vanessa Zabáková
2. miesto Stela Kriváčková
3. miesto Tianni Dubeňová a Kristína Móciková.
b) poézia:
1. miesto Viktória Hnčiarová
2. miesto Katarína Zaujecová
3. miesto Natália Šúniková

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín znamená pre žiakov výbornú príležitosť otestovať si svoje
rétorické schopnosti, pamäť, ale i zdravé
sebavedomie. Inými slovami, nadobudnuté
skúsenosti sa časom môžu stať tou správnou
cestou k úspechu v nasledujúcom štúdiu, či
neskôr aj v povolaní.
63. ročník školského kola prestížnej
celoslovenskej súťaže ukázal, že naši žiaci
pristúpili k úlohe zodpovedne. Podali totiž
solídny výkon, ktorým nás (po záverečnom
prípravnom vycibrení) budú môcť reprezentovať na obvodnej, okresnej, ba možno
(pevne veriac) aj na najvyššej úrovni. Umeleckým prednesom sa predviedli už skúsení
recitátori, na ktorých výkon sa pedagógovia
spoliehali, no porota a publikum spoznala
aj nové nádejné talenty (napríklad aj z radov
našich prváčikov, ktorí recitovali nesúťažne,
aby nadobudli prvotnú skúsenosť). Súťaži-

II. kategória (5. – 6. ročník)
a) próza:
1. miesto Lucia VuDuy
2. miesto Viktória Flórišová
3. miesto nebolo udelené
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Základná škola

Vianočné recepty

Karneval
Druhý februárový piatok sa pre lehotských školákov a ich rodičov niesol v znamení karnevalových masiek.

b) poézia:
1. miesto Aneta Lovásová
2. miesto Natália Zabáková
3. miesto Emma Molnárová a Karin Rusnáková

V poobedných hodinách v KD Lehota sa
konal veľkolepý karneval, ktorý organizačne zastrešil kolektív našej základnej školy
v spolupráci s obcou (zabezpečila najmä
ceny do tomboly a priestory). Pedagógovia
sa tu pokúsili deťom ukázať, že škola nemusí
byť len nástrojom strastiplného vzdelávania, ale aj zábavy. O tú sa však postarali
predovšetkým samotní (zväčša tancujúci)
žiaci svojimi vtipnými maskami, či spoza
mixážneho pultu známa DJ-dvojica Samuel
a Kristián zo 6. a 7. ročníka.

III. kategória (7. – 9. ročník)
a) próza:
1. miesto Ema Černeyová
2. miesto Barbora Pavelová
3. miesto nebolo udelené
b) poézia:

1. miesto Diana Gálová
2. miesto Barbora Masárčová
3. miesto Matúč Áč a Martin Mesároš
Ďakujeme organizačnej garantke, pani
učiteľke Volfovej, za bezproblémový priebeh
a príjemné prostredie, porote za kvalifi kované a objektívne hodnotenia, vedeniu ZŠ za
ceny, pedagógom za ich svedomitú prípravu
žiakov a v neposlednom rade našim šikovným recitátorom, ktorí premohli lenivosť,
zvládli svoj stres a dokázali, že škola, ako
aj rodičia, môžu byť na nich právom hrdí.
Gratulujeme!

Mgr. Peter Naščák, PhD.
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Boli sme rozdelení do troch skupín, z
ktorých dve tvorili nelyžiari pod taktovkou
pána učiteľa a inštruktora. Lyžiari jazdili po
svahu pod vedením pani učiteľky. Väčšina
žiakov nevedela lyžovať, takže účel ich lyžiarskeho výcviku bol jasný - naučiť sa to.
Mnoho pádov nikoho z nás neodradilo. Vždy
sme sa postavili a išli ďalej. Každý večer sme
sa zabávali rôznymi hrami. Celý pobyt nám
spríjemňoval milý personál hotela Hájenka.
Deň pred odchodom sme mali súťaž v slalome. Myslíme si, že každý bol spokojný so
svojím umiestnením.

Všetkým sa tento pobyt páčil a určite by
sme si ho chceli ešte raz zopakovať.
Ďakujeme.

K. Chlebcová a B. Masárčová,
žiačky 9.ročníka

Hudobno-tanečné kolá, do ktorých sa
zapojili aj rodičia, boli spestrené napínavými súťažami, improvizovanými tancami,
módnymi prehliadkami na pódiu a v neposlednom rade vytúženou tombolou, ktorú
odovzdávala naša pani riaditeľka. Veríme,
že si tu každý prišiel na svoje, zabavil sa
a aj na budúci rok nás prekvapí zaujímavou
maskou.

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Lyžiarsky výcvik
Od 15.1. do 20.1.2017 sme sa my, žiaci
siedmeho a deviateho ročníka, zúčastnili
svojho úplne prvého lyžiarskeho výcviku v
Makove spolu s pánom učiteľom Šromovským, pani učiteľkou Maleckou a inštruktorom lyžovania.

Návšteva
divadelného
predstavenia
Denník Anny Frankovej - to je názov
divadelného predstavenia, ktoré si žiaci 7., 8.
a 9. ročníka boli pozrieť v Novom divadle v
Nitre. Ešte pred odchodom sa na hodinách
oboznámili s hlavnou postavou - Annou.
Napriek tomu, že dej sa odohrával počas
2. svetovej vojny a na javisku boli iba dvaja
herci, predstavenie určite zaujalo a hlavne
poučilo o dejinách holokaustu.
Svoje dojmy z predstavenia žiaci potom
spracovali a napísali si do svojich Kultúrnych denníkov.
Ďakujeme Novému divadlu za pekný kultúrny zážitok.

Mgr. Ľubica Volfová
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Šport

29. ročník
vianočného
stolnotenisového
turnaja
o Putovný pohár
starostu obce
Lehota

Víťazi kategórie neregistrovaní:
Olejka Marek, Bako Marek, Bako Peter

Otvorenie turnaja prebehlo v skrátenej
forme, nakoľko súbežne prebiehal na polyfunkčnom ihrisku hokejbalový turnaj a viacerí hráči sa zúčastnili obidvoch turnajov.
Víťazi hlavnej kategórii jednotlivci:
Vyhlásené kategórie turnaja: registroMichal Holka, Kokavcová Lucia,
vaní hráči, neregistrovaní hráči - amatéri,
Studený Mário
štvorhra a tento ročník organizátor turnaja
po prvýkrát vyhlásil kategóriu súťažiacich „Žiaci ZŠ“.
Do turnaja sa prihlásilo 22 registrovaných hráčov z 5. okresných
klubov, 8 hráčov bolo v kategórii
neregistrovaných a do kategórie
Žiaci ZŠ sa prihlásili 5 žiaci z dvoch
základných škôl.
Po zahájení turnaja začali samotné zápasy podľa rozlosovania.
Celý turnaj, aj podľa vyjadrenia
Účastníci a víťazi kategórie žiaci ZŠ:
účastníkov, prebiehal vo veľmi
Denis Zaujec, Patrik Pekar, Vajda Adam,
priateľskej atmosfére a bojovnom
Alex Zaujec, Šimon Matúš

Víťazi štvorhier:
Mesároš Boris - Holka Michal, Vajda Tomáš - Kokavcová Lucia,
Danóczi Matúš - Kleman Miroslav
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duchu. O družnej atmosfére svedčili aj mnohé skupinky debatujúcich účastníkov.
Najmladším účastníkom turnaja bol
žiak ZŠ Lehota Denis Zaujec, najstarší bol
bývalý aktívny hráč OŠK Lehota oddielu
stolného tenisu p. Milan Bako.
Po dohraní jednotlivých kategórií
starosta obce p. Milan Chmelár odovzdal
úspešným účastníkom víťazné poháre
a vecné ceny. Chutné občerstvenie zabezpečil organizačný výbor turnaja.

Registrovaní hráči:
1. miesto: Kokavcová Lucia
2. miesto: Holka Michal
3. miesto: Studený Mário

Výhercovia jednotlivých kategórií:

Neregistrovaní hráči:
1. miesto: Olejka Marek
2. miesto: Bako Marek
3. miesto: Bako Peter
Štvorhry:
1. miesto: Kokavcová Lucia – Vajda Tomáš
2. miesto: Holka Michal – Mesároš Boris
3 miesto: Danóczi Matúš – Kleman Miroslav

Žiaci ZŠ:
1. miesto: Adam Vajda, ZŠ Nitra
2. miesto: Patrik Pekar, ZŠ Lehota
3. miesto: Alex Zaujec, ZŠ Lehota

Organizačný výbor ďakuje všetkým za
účasť na turnaji a tešíme sa s Vami na budúci ročník.
Športu zdar!

Pavel Jánoška

OŠK Lehota

informuje

„Ťažko na cvičisku,
ľahko na bojisku“.
Jan Ilavský
Po zimnej prestávke tu máme dlho
očakávanú jarnú časť súťaže, ktorá sa začne vlastne až druhým kolom, pretože táto
zima bola skutočnou zimou a prvé kolo bolo
preložené. V jarnej časti bude chcieť OŠK
potvrdiť skvelé tretie miesto a predvádzať
atraktívny futbal tak ako to bolo na jeseň
a práve preto bola zimná príprava aj tomu
podriadená.
Prípravu sme začali netradične nefutbalovo - plesom OŠK, kde chlapci ukázali, že to
vedia nielen s loptou
na zelených trávnikoch, ale cudzí im nie
je ani tanečný parket.
Touto cestou chcem
poďakovať
organizátorkám Dominike
Gerhátovej a Zuzane
Lichtnerovej za skvelú
prípravu plesu a jeho
fantastický priebeh.
A ako to už v živote futbalistu chodí,
nastáva nie príliš

obľúbená zimná príprava. Pre niektorých
sú to galeje, pre iných zase vyslobodenie z
ničnerobenia. Príprava začala v domácich
podmienkach, kde sme sa sústredili na
naberanie fyzickej kondície, pričom o spestrenie prípravy sa postarala fitnes trénerka
Marcela Dulajová a jej tréning dal zabrať aj
tým najlepšie pripraveným borcom. Nasledovalo sústredenie v Bojniciach, kde hráči
absolvovali v krásnom prostredí dvojfázové
tréningy pod dohľadom trénera Jána Ilavského. Nesmieme zabudnúť aj na motivačné
slová trénera: ťažko na cvičisku , ľahko na
bojisku. Či boli tieto slová pravdivé, ukážu
jarné zápolenia, na ktoré sa tešia hráči a určite aj fanúšikovia.
V priebehu prípravy sme odohrali 5 prípravných zápasov s bilanciou 3 víťazstiev a
2 prehier.

Marcel Kovalčík
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Lehotská
hokejbalová
liga 2016
Aj v roku 2016 sme chceli dodržať peknú
tradíciu v našej obci, akou je organizovanie
našej Lehotskej hokejbalovej ligy, známej aj
pod skratkou „LHL“, ktorá sa organizuje
každoročne po skončení súťaží ObFz Nitra
a Farskej hokejbalovej ligy, vždy ku koncu
kalendárneho roka.
Slávnostné zahájenie ligy sa uskutočnilo
dňa 27.11.2016 na multifunkčnom ihrisku,
kde sa LHL odohrávala. Zahájenia ligy sa
zúčastnili všetky tímy a po úvodnom príhovore organizátorov ligy, ako i zástupcu
z Obecného úradu v Lehote sa mohla LHL
rozbehnúť v plnom prúde. LHL sa zúčastnilo
6 tímov: Levy, Slovensko, Vikings, Striky,
Chatári a Blesky. Okrem ostrieľaných mien,
ktoré už tradične k LHL patria, sme tento
rok po úspešnej propagácii na Základnej
škole v Lehote získali novú „mladú krv“ pre
našu hokejbalovú ligu v podobe tímu Blesky,
vyskladaného z chalanov zo 6. až 9. ročníka.
Pri zrode tímu stál učiteľ telesnej výchovy na
našej základnej škole p. Marcel Šromovský,
ktorý sa stal aj akýmsi „hrajúcim kapitánom“
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a viedol svojich zverencov každú nedeľu,
kedy si našiel cestu do Lehoty a svojich
chlapcov usmerňoval, povzbudzoval a bol
pre chlapcov počas celej ligy vzorom, takže
veľká vďaka.
Liga sa hrala systémom, kedy sa v základnej časti stretli tímy v dvoch vzájomných
zápasoch. Odohrali sme 5 hracích dní, kde
v každom hracom dni každý tím odohral dva
zápasy. Základná časť bola vyrovnaná a o postup do play-off vyraďovacej časti sa hralo až
do posledného zápasu. V poslednom hracom
dni, ktorý sme odohrali 24.12, mali istú účasť
v play-off 3 tímy. O štvrtú miestenku do play-off si v spoločnom vzájomnom zápase zmerali sily tímy Vikings a Slovensko. Postupová
matematika bola jasná. Chlapcom z Vikings
by stačila na postup remíza, „Slováci“ museli
bodovať naplno. O tom, ako vyzerala celá základná časť, hovoril aj tento zápas. Vedenia sa
ujali „Slováci“, no po druhej tretine bol stav 1:
1, ktorý posúval Vikings do play-off. „Slováci“
sa však nevzdali a v 3. tretine strhli víťazstvo
na svoju stranu a teda si zabezpečili postup
do vyraďovacej časti LHL. Čierny Peter zostal
v rukách Vikings, ktorí sa ale za svoje výkony
rozhodne hanbiť nemuseli. Pred bránami
play-off zostali aj naše mladé nádeje, ktoré sa
však taktiež za svoje bojovné výkony rozhodne hanbiť nemusia, práve naopak, neraz boli
nepríjemným súperom a až do posledných
minút trápili svojich protivníkov. O tom, že
chlapci boli naozaj aktívni, svedčili aj štatistiky. Vyzdvihol by som najproduktívnejšieho

Prvú cenu si prevzali chlapci z tímu
hráča tímu Bleskov, Jarolíma Brunovského,
ktorý sa v tabuľke produktivity umiestnil na Bleskov, ktorí dostali motivačnú cenu za
peknom 4. mieste, keď v desiatich zápasoch najmladší tím LHL 2016. Touto cenou sme im
nazbieral dokopy 15 bodov za 8 gólov a 7 chceli poďakovať za ich vytrvalosť v tomto
ročníku a povzbudiť ich, aby im zostala chuť
asistencií.
V semifi nále play-off, ktoré sa odohralo pre šport a aby sme sa stretli aj o rok v našej
25.12., sa najskôr v semifi nále stretli Chatári, hokejbalovej lige.
Ocenili sa aj jednotlivci po základnej
ako tím postupujúci z prvého miesta, s tímom Slovensko. Hralo sa na odvetný zápas. časti: najlepším brankárom po základnej
Chatári si dokázali v oboch poradiť s tímom časti sa stal Andrej Petrík z tímu Striky, ktoSlovensko a zaslúžene postúpili do fi nále. rý bol veľkou oporou svojho tímu v každom
V druhom semifi nále sa stretli tímy Levy a zápase základnej časti. Najlepším strelcom
Striky. V oboch zápasoch boli úspešnejšie základnej časti sa stal Lukáš Mesároš z tímu
práve Levy a historicky prvýkrát od vzniku Chatári. Ďalším ocenením bolo ocenenie pre
postúpili do fi nále, kde na nich čakali Cha- najlepšieho hráča základnej časti, o ktorom
rozhodli hlasovaním jednotlivé tímy. Nitári. Rozuzlenie ligy prišlo 26.12. na Štefana.
koho neprekvapilo, že najviac hlasov
V súboji o 3. miesto to bol kvalitný
získal Lukáš Mesároš z tímu
súboj medzi tímami Slovensko
Konečné
Chatári, ktorý bol rozdieloa Striky. Zápas bol vyrovnaný,
poradie tímov
vým hráčom a vystrieľal
hra sa prelievala zo strany
bolo nasledovné:
svojmu tímu víťazstvo v
na stranu, no nakoniec boli
základnej časti LHL 2016.
šťastnejším tímom Striky,
Chatári
Po vyhodnotení záktorý porazil tím Slovensko
kladnej časti sme pristú3:2 a získali bronz.
Levy
pili k vyhodnoteniu playNa rad mohlo prísť tak
Striky
-off LHL 2016: najlepším
dlho očakávané fi nále. Ani
Slovensko
strelcom sa stal opäť Lukáš
jeden z tímov ešte Lehotskú
Vikings
Mesároš z víťazného tímu
hokejbalovú ligu nevyhral.
Blesky
Chatárov. Najlepším branSúboj, ktorý sa tešil relatívne
károm play-off sa stal Ľuboš
peknému diváckemu záujmu,
Rusnák z tímu Levy. O najlepšom
nesklamal. Hralo sa vo výbornom
hráčovi play-off rozhodli hlasovaním
tempe s veľkým množstvom šancí na oboch
stranách. Viackrát sa v zápase vyznamenali jednotlivé tímy. Najviac hlasov dostal branbrankári na oboch stranách, obrany hrali po- kár tímu Levy, Ľuboš Rusnák. Pre tím Levy
zorne a nikto nechcel spraviť chybu, ktorá by aspoň slabá náplasť za prehraté fi nále. Na
znamenala prehru vo fi nále. V riadnom hra- záver prišlo samozrejme vyhlásenie All star
com čase zostali brankári neprekonaní a tak tímu turnaja. Do All star tímu LHL 2016 sa
fi nálová dráma pokračovala. Na rad muselo dostala táto podľa jednotlivých tímov ideprísť predĺženie. Pokračovalo sa v nastole- álna zostava: Andrej Petrík (Striky), Jakub
nom tempe, no rozhodnutie nepadlo ani po Rusnák (Levy), Daniel Dubeň (Slovensko)
predĺžení a výsledok bol stále nerozhodný a dvojica hráčov z víťazného tímu Lukáš Me0:0. Finálová dráma preto musela spoznať sároš, Branislav Tkáčik (obaja Chatári). Ceny
svojho víťaza až po samostatných nájazdoch. odovzdávali zástupcovia športovej komisie
V nich to bola, ako inak, dráma až do konca. Obecného úradu v Lehote p. Juraj Pavel a p.
V prvých 3 sériách sa strelci mýlili. Musela Ľuboš Rusnák, ktorý LHL 2016 podporili
teda prísť 4. séria, kedy na seba zodpoved- a vyslovili záujem podieľať sa aj na ďalšom
nosť zobral Branislav Tkáčik a pohotovým pokračovaní tejto vydarenej akcie, za čo im
blafákom pomedzi nohy brankára stanovil patrí veľká vďaka. Vydarený ročník LHL 2016
konečný výsledok fi nálového zápasu 1:0 po sme ukončili záverečným ukončením, ktoré
samostatných nájazdoch. Tím Chatárov sa sa konalo v areáli futbalového ihriska.
Celý ročník Lehotskej hokejbalovej ligy
teda zaslúžene tešil z premiérového víťaz2016 by sme hodnotili veľmi pozitívne a už sa
stva v Lehotskej hokejbalovej lige.
Po skončení fi nále prišlo na rad vyhodno- tešíme na ďalšie pokračovanie tejto tradície.
tenie celej ligy.

Ľuboš Rusnák ml.
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CESTOVNÝ PORIADOK

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 - 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

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

Lekáreň AVE MÁRIA - TEL: 037/6553200
Deň

Otváracia doba

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

Pošta
Pondelok
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Utorok:
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30

Utorok

8:00 - 13.40

Streda

8:00 - 12:30

Piatok

8:00 - 13.40

Streda:
07.00 - 11. 00
14.00 - 17. 00

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

Štvrtok:
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30

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
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Piatok:
07.0 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Kontakt:
037/ 6 553 141
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www.lehota.sk

