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Pozvánk a

Dni obce Lehota 2017
PIATOK 28.07.2017
Program pri kultúrnom dome:
18:30 hod.– 04:00 hod.
• Lehoťanka
• Milan Balla - hra na fujaru, gajdy a iní
20:00 - 04:00
• Obecná hodová zábava
so skupinou Čibuk

SOBOTA 29.07.2017
Program pri kultúrnom dome:
17:00 hod. – 20:30 hod.
• Degustácia vín (Vinohradnícky spolok Lehota)
• Cimbalovka Podluží
• Drahomír Daloš - hra na fujaru, gajdy a iní
Program v areáli OŠK
od 21:00 hod.
• Hodová zábava
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NEDEĽA 30.07.2017
09:30 - Sprievod pútnikov
z Kostola sv. Anny ku Kaplonke Panny Márie
a svätá omša - celebruje mons. Viliam Judák
a vladyka Milan Šášik biskup
Užhorodsko-Mukačevský
Program pri kultúrnom dome:
14:00 hod. - 20:00 hod.
• Heligonkári
• Íreckí seniori a iní
Tento projekt podporil Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
Zmena programu vyhradená.

Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať príspevky.
Ďalej oznamuje všetkým svojim
prispievateľom, že príspevky prijíma
na akomkoľvek pamäťovom médiu
ako je CD alebo USB pamäťový kľúč a
taktiež e-mailovou poštou na adrese:
casopis@lehota.sk.
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Uzávierka ďalšieho čísla bude:
15.09.2017.
Expedícia do domácnosti
po 1 výtlačku ZDARMA.
Grafický dizajn,dtp a tlač:
PANTER PMD, s.r.o.,
Golianova 83, Nitra 0905 259 609.
www.panter-pmd.sk © 2017
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Slovo starostu
Vážení spoluobčania,
máme tu leto – slnečné lúče sú stále agresívnejšie. Deti sa po
10 mesiacoch opäť
dočkali vytúžených
prázdnin. Budú si
celé 2 mesiace užívať
pohodu leta, dovoleniek a voľnosti. Nemali by však zabúdať
aj na nástrahy, ktoré
leto prináša. Hlavne
pri kúpaní a slnení.
Koncom júla sú v našej obci hody a preto aj obec pripravila program pre všetkých.
Budú sa konať rôzne kultúrne vystúpenia,
tradičná lehotská hodová zábava pred kultúrnym domom, na ihrisku a tradičná svätá
omša pri kaplnke nad dedinou, ktorú bude
v priamom prenose vysielať aj slovenská
televízia na 2. kanáli. Aj preto obec urobila
nejaké úpravy okolo kaplnky a samotná kaplnka prešla celkovou rekonštrukciou - dostala nový šat a socha panny Márie bola po
rokoch zrekonštruovaná odborným reštaurátorom. Máme v úcte toto pútnické miesto
a preto si túto obnovu po rokoch zaslúžilo.
Taktiež sa vybudovalo ozvučenie pri kaplnke, ktoré tam natrvalo zostane. Preto žiadam všetkých občanov, aby toto miesto mali
stále v úcte a neničili to, čo je vybudované.
Zvlášť aby dávali pozor na svojich miláčikov
„čo robia“ a exkrementy poctivo upratovali.
Platí to nielen pri kaplnke, ale aj v celej obci.
Doprial by som im to, čo pri kosení zažívajú
obecní zamestnanci.
Pri tejto príležitosti opäť apelujem na
všetkých majiteľov áut, ktorí parkujú na
miestnych komunikáciách, aby si svoje vozidlá parkovali vo svojich dvoroch a nie na
uliciach. Ulice slúžia na bezpečný pohyb vozidiel a chodcov a nie na parkovanie. Hlavne
na ulici Kaplnská, kde bude na hody prechádzať procesia. Žiadam všetkých, aby svoje
vozidlá odstránili z miestnych komunikácii.
Parkovanie pre účastníkov púte bude zabezpečené na poli za chlórovňou. Treba sa riadiť pokynmi usporiadateľov. Prístup pre peších ku kaplnke a od kaplnky je vybudovaný
aj z druhej strany od záhradkárskej osady
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smerom na cestu pod vinohrady. Chodník je
vyčistený a preto žiadam domácich, aby počas púte využili túto cestičku a predišli tým
zápche, ktorá môže vzniknúť počas púte a
hlavne po jej ukončení.
V kultúrnom dome prebiehajú ukončovacie práce na starých WC. Dokončujú
sa obklady, dlažby, montáž zariaďovacích
predmetov, dlažby v priestoroch bývalej
krčmy. Kultúrny dom bude slúžiť na kultúru a pre činnosť kultúrno-spoločenských
organizácií. Tým, že sme ukončili nájomnú
zmluvu s krčmou, vzniklo dostatok pekných
priestorov pre všetky aktivity kultúrno-spoločenských organizácií, ktoré museli prejsť
celkovou rekonštrukciou. Na tieto práce sme
získali dotáciu v sume 5 000 Eur z MF SR.
Obec podala projekt na cykloturistickú
trasu, ktorá povedie od hlavnej cesty po
chodník cez potok pri zdravotnom stredisku. Tento chodník bude možné využívať
aj pre korčuliarov. Vybudovaním tohto
chodníka sa zvýši bezpečnosť a pre deti sa
vytvorí priestor na mimoškolskú pohybovú
aktivitu.
Na stavbu nového obecného úradu sa
spracováva projekt. K nahliadnutiu spolu s
vizualizáciou bude koncom augusta. Bude
to dvojpodlažná budova, v ktorej bude sídliť
iba obecný úrad.
Zdravotné stredisko tiež prešlo a prechádza totálnou rekonštrukciou. Po 40-tich
rokoch je to nutné. Najskôr odišlo ÚK,
strecha pretekala, odchádzajú hliníkové
el. rozvody, rozvody vody. Preto sa urobila
nová strecha so zateplením, nové dažďové
zvody, zateplila sa celá budova, urobila sa
nová fasáda, nová prípojka elektriny a nové
vnútorné rozvody z medených káblov. Na
tieto práce sme získali dotáciu 34 100 Eur
z MF SR.
Kamerový systém v obci sa veľmi
osvedčil a preto obec požiadala o fi nančné
prostriedky na jeho rozšírenie. Bolo nám
vyhovené, dostali sme 10 000 Eur z MV SR.
Momentálne prebieha verejné obstarávanie
na dodávateľa a obec musí osadiť ešte 3 stĺpy
od zberného dvora, aby aj tento objekt bol
pod kamerou 24 hodín denne.

Opäť upozorňujem občanov, že kontajnery na sklo, ktoré sú rozmiestnené v obci,
slúžia na to, aby sme tam sklo vhadzovali a
nie ukladali veľa nich. Sklo patrí do nádob a
nie pri nádoby. Taktiež kontajner na stavebný odpad neslúži na drevo. Upozorňujem, že
podľa zákona od 01.01.2016 a VZN č. 02/2016
stavebný odpad je spoplatnený sumou 0,016
€/kg, t.j. 500 kg=8 €. Túto sumu treba uhradiť do obce.
Na koniec môjho príhovoru dve potešujúce a pre budúcnosť našej obce veľmi dôležité správy: Ako ste si istotne všimli, nad Lehotou sa začalo „robiť“. To znamená, že obec
bude mať odbočku z R1 z Nitry do Lehoty a z
Lehoty na Banskú Bystricu a Nové Zámky s
kruhovým objazdom.
A druhá správa: na šiesty pokus sa podarilo získať súhlas od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, že obec Lehota bude
odkanalizovaná od čistiarne odpadových
vôd mesta Nitry. Momentálne sa vybavuje
územné rozhodnutie na tlakovú kanalizáciu v dĺžke 5 633 m. V druhej etape sa bude

riešiť územné rozhodnutie na kanalizáciu
v obci. Preto apelujem na všetkých, ktorí
vlastnia pozemky na plánovaných nových uliciach, aby boli ústretoví voči obci
a hlavne spoluobčanom. Pokiaľ na týchto
uliciach nebudú súhlasy všetkých vlastníkov, nebude možné urobiť kanalizáciu
a pri vybavovaní stavebného povolenia
na kanalizačnú sieť v obci budú musieť byť
tieto ulice vyňaté, čiže kanalizácia sa tam
budovať nebude. Preto žiadať všetkých
občanov o spoluprácu a ústretovosť, že
chodia tiež po pozemkoch spoluobčanov, ktorí im tiež umožnili chodiť po ich
pozemkoch bezplatne. Preto obec bude
iniciovať stretnutia s občanmi, aby sme
túto vzniknutú situáciu mohli doriešiť k
spokojnosti všetkých občanov.
Na záver prajem všetkým príjemné prežitie dovoleniek, deťom pekné prázdniny
a šťastlivý návrat do svojich domovov ku
svojim blízkym.

Milan Chmelár
starosta obce

REYDEL PRE NITRU 2017
Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou
Reydel Automotive Slovakia s.r.o. vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci grantového programu
Reydel pre Nitru 2017.
Cieľom grantového programu bolo podnietiť rôznorodé
verejnoprospešné aktivity a kreatívne nápady, ktoré prispejú
ku skvalitneniu života, vychádzajú z potrieb a záujmov obyvateľov a prinášajú úžitok.
Našu základnú školu táto výzva zaujala a preto sme vypracovali projekt z oblasti ochrany a podpory zdravia spoločnosti
prostredníctvom aktívnej tvorby životného prostredia. Cieľom nášho projektu je revitalizácia priestorov školského dvora - odstránenie nefunkčného pieskového doskočiska, vyrovnanie plochy a pokládka umelého trávnika, montáž už zakúpených outdoorových fitness
zariadení, zakúpenie záhradných lavičiek, obnova a oprava fasády múra deliaceho školský
dvor od vedľajšieho pozemku a jeho estetické dotvorenie detskými kresbami s tematikou
prírody.
Želaným výsledkom je vytvorenie športovej a zároveň oddychovej zóny slúžiacej predovšetkým detskej komunite s názvom „Zóna aktívneho cvičenia a duševného relaxu“.
Náš projekt bol schválený a fi rmou Reydel Automotive Slovakia s.r.o. podporený sumou 2 500 eur.
Za poskytnutú finančnú podporu firme Reydel Automotive Slovakia s.r.o. veľmi ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Vedenie ZŠ
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Informácie obecného úr adu
Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ
v Lehote zo dňa 19. 4. 2017 o 17.30 hod.
Uznesenie č. 187/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
beri e na v edo mi e
zánik poslaneckého mandátu p. Terézie Andrášikovej podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 188/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) v y h l a s u j e
podľa § 51 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 346/1990
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov nastúpenie Ing.
Jozefa Mesároša ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca,
b) b e r i e n a v e d o m i e
správu mandátovej komisii o overení, že
poslanec Ing. Jozef Mesároš podpisom potvrdil zložený zákonom predpísaný sľub a
nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou
poslanca a to na základe jeho vlastnoručne
podpísaného čestného vyhlásenia,
c) k o n š t a t u j e,
že Ing. Jozef Mesároš zložil zákonom predpísaný sľub poslanca v súlade s § 26 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a bolo mu
odovzdané osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
Uznesenie č. 189/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e,
že za člena obecnej rady bol zvolený poslanec Juraj Pavel.
Uznesenie č. 190/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e,
že za predsedu kultúrnej komisie bol zvolený
poslanec Ing. Jozef Mesároš.
Uznesenie č. 191/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
partnerstvo a zmluvu o partnerstve medzi
obcami Lehota, Jarok a Veľké Zálužie,
b) p o v e r u j e
starostu obce k podpisu Zmluvy o partnerstve a vzájomnej spolupráci.
Uznesenie č. 192/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) p r e r o k o v a l o
žiadosť Mariána Petríka a Ivany Petríkovej o
predaji časti obecného majetku na parcele č.
6

333/48 k.ú. Lehota,
b) n e s c h v a ľ u j e
zámer odpredať časť majetku obce vo výmere
0,65 m2 zapísaného na parcele 333/48.
Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ
v Lehote zo dňa 14. 6. 2017 o 17.30 hod.
Uznesenie č. 195/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) b e r i e n a v e d o m i e
návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce
Lehota na II . polrok 2017,
b) s ch v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017,
podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 196/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
beri e na v edo mie
správu hlavnej kontrolórky obce Lehota k
záverečnému účtu obce Lehota za rok 2016.
Uznesenie č. 197/2017
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
HV č. 1. podľa ustanovenia § 10 ods. 3 pís.
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
– 52 585,75 €;
b)s chv a ľu je
HV č. 2 podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.
a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške – 89 630,45 €;
obec rezervný fond za rok 2016 netvorí;
c) s ch v a ľ u j e
nerozdelený výsledok hospodárenia z minulých rokov v sume 131 070,09 €. Z toho
schvaľuje 10 % tvorbu do rezervného fondu
vo výške 13 107 € a 90 % na tvorbu fondu zveľaďovania majetku obce vo výške
117 963,09 €;
d) b e r i e n a v e d o m i e
na základe zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve HV č. 3 vo výške + 99 140 €;
e) v súlade s § 16 ods. 10 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s celoroč-

ným hospodárením „b e z v ý h r a d“.
Uznesenie č. 198/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) p r e r o k o v a l o návrh realizácie projektu „Cyklistický chodník v obci Lehota“,
b) s ch v a ľ u j e
predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Cyklistický chodník v obci
Lehota realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15“, ktorého ciele sú v súlade s plánovaným územným plánom obce
a platným programom rozvoja obce;
c) zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie fi nanč. prostriedkov na spolufi nancovanie projektu vo výške 4.920,147
€, t.j. 5 % rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
e) zabezpečenie fi nancovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 199/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) p r e r o k o v a l o
návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Lehota ako súčasť Základnej školy Lehota
144, do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 01.09.2017,
b) s ch v a ľ u j e
zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Lehota
ako súčasť Základnej školy, Lehota 144, do
siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
k 01.09.2017,
c) o d p o r ú č a
starostovi predložiť Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spolu s požadovanými prílohami žiadosť o
zaradenie Výdajných školských jedální do
siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
k 01.09.2017.
Uznesenie č. 200/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
zrealizovanie elektronickej komunikačnej
siete v objekte Hasta.
Uznesenie č. 201/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
prevádzkový čas na predaj zmrzliny v prevádzke Chester Pub Lehota od pondelka
– nedeľa v čase od 9,00 hod. - 21,00 hod.
Uznesenie č. 202/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
prevádzkový čas na terase pri prevádzke

Chester Pub Lehota od pondelka - nedeľa v
čase od 9,00 hod. - 22,00 hod.
Uznesenie č. 203/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
úpravu prevádzkového času v nedeľu od 9,00
hod - 21.00 hod. na prevádzke Chester Pub
Lehota.
Uznesenie č. 204/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
premiestnenie stĺpu verejného osvetlenia z
priestoru parkoviska 15-bytovej jednotky.
Uznesenie č. 205/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
opravu a náter dreveného podbitia a ostatných drevených plôch na 15 bytovej jednotke
a realizáciu prekladá do I. polroku 2018.
Uznesenie č. 206/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s chv a ľu je
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
HK obce za I. polrok 2017,
b) s ch v a ľ u j e
v súlade § 11, ods. 4. písm. j) a § 18 c, ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov odmenu hlavnej
kontrolórke obce za I. polrok 2017 vo výške 30
% z mesačného platu HK.
Uznesenie č. 207/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s chv a ľu je
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
zástupkyni starostu za I. polrok 2017,
b) s ch v a ľ u j e
v súlade zo zásadami odmeňovania poslancov OZ, čl.8, odst.6, odmenu zástupkyni
starostu za I. polrok 2017 vo výške 100 % z
mesačnej odmeny.
Uznesenie č. 208/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
po v eru je
p. starostu na to, aby obec Lehotu prihlásil
do zoznamu usporiadateľov Stretnutia Lehôt
a Lhot v roku 2022.
Uznesenie č. 209/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prikazuje majiteľovi Chester Pubu, p. Puškárovi, aby okamžite urobil nápravu a nikdy
viac neskladoval žiadny materiál na schodišti a jeho okolí a aby si zakúpil nádoby na
separovaný odpad a tým predišiel situáciám,
aká nastala pri požiari strechy na spoločnom
objekte Jednoty a OcÚ.
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Udialo sa v obci

MDD

Prvú júnovú nedeľu sme v našej obci
spolu s našimi najmenšími oslávili ich veľký
deň ako sa patrí.

Celá akcia prebiehala na školskom dvore
materskej školy, kde na deti čakal rozprávkový skákací hrad, živý poník, ale i detský
kolotoč. Bohatý program plný súťaží a zábavy im priniesla Simsalala, ktorá si s deťmi
zaspievala a zatancovala jej najznámejšie
pesničky. Jediné, čo detičkám neprialo, bolo
počasie, ktoré nás zradilo pri súťažení. To
však pre nás nebola žiadna prekážka: detičky
si svoje odmeny aj tak vysúťažili a popri daždi si pozreli rozprávku alebo si pochutnali
s rodičmi na guláši v priestoroch materskej
školy. A tak ako to aj v rozprávkach býva, že
zlo sa na dobro obráti, tak aj tu sa po daždi
oblaky rozutekali. A keďže nám už i počasie prialo, táto veľká detská akcia nemohla
skončiť inak ako bohatou tombolou, ktorá na
tvárach detí vyčarila úsmev.
Tí, čo nevyhrali, nezúfali, žiadne dieťa
neodišlo s prázdnymi rukami, pretože tie
boli plné balónov, cukríkov a lízaniek.

Oslava
Dňa matiek
Deň matiek je sviatok, ktorého dôležitosť
nikto nemôže spochybniť. Veď komu inému
by mala patriť vďaka z úst detí či dospelých?
A že aj žiaci lehotskej MŠ a ZŠ vedia, čo sa
patrí, mali ich rodičia možnosť vidieť na veľkolepej oslave v našom KD dňa 12.5.2017.
Pod taktovkou pani učiteľky Volfovej
(ako sme už na to zvyknutí) všetko klapalo
ako dobre namazaný strojček, všetko malo
svoju postupnosť a úroveň. Po príhovore
pána starostu sa v pestrých číslach postupne
predviedli deti z MŠ a žiaci 1. až 8. ročníka
našej školy, ktorým s programom vypomohli
naši kreatívni učitelia (p. uč. Ševčíková,
Trličíková, Jančurová, Strapáčová, Naščák,
Volfová). Každé dieťa preto vedelo kedy nastúpiť, čo povedať, ako zaspievať, či kam položiť tancujúcu nôžku – resp. s istotou možno
povedať, že sa o to maximálne usilovalo.
Pozornosť a uznanie mamičiek si postupne
vydobyli vtipnými scénkami, moderátorsko-hereckými výstupmi i spevácko-tanečno-hudobnými pásmami, ktoré postavili
na ľudových tradíciách rovnako, ako aj na
moderných trendoch. Okrem ľubozvučnej
slovenčiny v programe nechýbala ani cudzia
reč, v ktorej svoju zdatnosť žiaci nepochybne
obhájili.
Veríme, že naši zverenci potešili mamičky nielen svojimi muzikálnymi danosťami
a odvahou, ale aj výtvarnými zručnosťami,
ktoré každý mohol oceniť pohľadom na steny
kultúrneho domu, kde videli ich tvorivé artefakty v podobe výkresov.
Lehotským mamám želáme k sviatku len
to najlepšie!

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Bc. Dominika Gerhátová
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Duchovné slovo

Keď vyrastú
z košieľky...
Pri krste kňaz odovzdáva pokrstenému
dieťaťu bielu košieľku
so slovami: „Stal si
sa Božím dieťaťom a
obliekol si sa v Krista. Toto biele rúcho
nech ti je znakom
tejto hodnosti. Tvoji
rodičia a príbuzní ti
budú pomáhať slovom
i príkladom, aby si ho
takéto nepoškvrnené
priniesol aj do života večného.“ Ďalej sa
rodičom odovzdá krstná sviečka, zapálená
od veľkonočnej sviece - paškála, ktorá znázorňuje, že novopokrstené dieťa má podiel
na Kristovom zmŕtvychvstaní a stáva sa
dedičom večného života. Zakrátko potom
sa krstný obrad končí... vlastne nie, nekončí, len sa na niekoľko rokov preruší, aby v
ňom mohlo po dosiahnutí istej rozumnosti
pokračovať už samo dieťa pri svojom prvom
svätom prijímaní.
Aj v našej farnosti sa v tomto školskom
roku začalo pripravovať osemnásť detí na

túto svoju veľkú slávnosť. Z drobných krstných košieľok už poriadne vyrástli a to nielen
telesne, ale aj duševne a rozumovo. Už sú
dosť múdre na to, aby pochopili dve veľké
tajomstvá, ktoré im tak môže prostredníctvom kňaza v tomto veku Cirkev už zveriť:
tajomstvo zla a tajomstvo dobra. Obe tieto
tajomstvá sú dovedna spojené veľkou Božou
láskou, s ktorou Boh poslal na svet svojho
Syna, Ježiša Krista.
Najskôr sa deti učia spoznávať vlastné
zlo. Učia sa správať sa tak, aby svojimi myšlienkami, rečami a skutkami neubližovali,
ale osožili všetkým. To je tajomstvo múdrych
desiatich Božích prikázaní. S prekvapením
na hodinách zisťujú, ako sebecky a hriešne
sa často správajú, hoci doteraz o tom vôbec
nepremýšľali. Riešením takéhoto už spáchaného vlastného zla je zmierenie sa s Bohom,
lebo Ježiš namiesto každého, kto sa k nemu

pripúta vierou a láskou, skrátka namiesto
každého, kto oňho prejaví záujem, splatil
svojím vlastným životom spravodlivý trest,
ktorý si také zlo zaslúžil. Naše deti sa naučili,
že cesta z vlastnej zloby vedie cez odpustenie
a deň pred svätým prijímaním si to aj prvý
raz vyskúšali pri prvej svätej spovedi.

vieru. Zároveň sa osvedčili sa pred celou
kresťanskou komunitou, pred svojimi rodičmi aj pred svojou triednou pani učiteľkou,
že vedia vykonávať všetky služby v kostole,
lebo všetky liturgické služby si pri tejto svätej
omši konali oni samé. Potom sa zaradili k
ostatným dospelým, aby aj oni prijali Kristovo Telo a Krv.
Tajomstvo dobra spočíva zasa v tom, že
Boh chce byť potom už stále s nimi. Preto
premenil obyčajný chlieb a víno na svoje telo
a krv, aby sa tak mohol veľmi dôverne spojiť
s každým z nás. Deti sa učia vnímať tento
rozdiel medzi obyčajným a posväteným
chlebom, aby moli nielen zjesť oplátku, ale
skrze ňu aj prijať samého Krista.
To sa v tomto roku stalo v našej farnosti
21. mája. Deti sa rozhodli, že budú pokračovať v krstnom obrade, na ktorý ich kedysi
priniesli rodičia. Obliekli si preto opäť biele
košieľky, vzali do rúk krstné sviečky a samé
vlastnými ústami vyznali svoju kresťanskú
10

Srdečnú vďaku chcem aj touto cestou
vysloviť všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásny a príjemný priebeh
celej slávnosti. A naším deťom prajem, aby
ich prvé sväté prijímanie nebolo zároveň
nadlho aj posledným. Nech veľký dar Božej
blízkosti, ktorý pri prvom prijímaní dostali,
rozvíjajú čím častejším pristupovaním k
tejto sviatosti, aby sa tak s pomocou samého Boha menili na čoraz lepších a krajších
ľudí. Ale to platí nielen pre deti, ale pre nás
všetkých.

Mgr. Róbert Horka, PhD.
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Odhalenie
pamätnej tabule
Už sa stalo tradíciou, že 31. marca si
Lehoťania pripomínajú pamiatku svojich
spoluobčanov, ktorí zahynuli počas 1. a 2.
svetovej vojny. V tento deň bola v roku 1945
oslobodená Lehota od nemeckých okupantov.

V tomto roku sme si pripomínali už 72.
výročie oslobodenia obce sovietskou armádou a obec Lehota a Miestny odbor Matice
slovenskej pri tejto príležitosti zorganizovali
pred kultúrnym domom spomienkové podujatie aj za účasti zástupcu veľvyslanectva
Ruskej federácie na Slovensku.

Po hymnách Ruskej federácie a Slovenska a privítaní hostí sa prítomným viac ako
120 občanom prihovoril starosta obce Milan
Chmelár. Vo svojom príhovore pripomenul
hrôzy vojny, priebeh oslobodzovania obce
sovietskou armádou, jej straty na životoch,
ako aj občanov obce, ktorí počas oslobodzovania obce zahynuli. Prítomným sa
prihovoril aj 1. tajomník veľvyslanectva RF
na Slovensku Nikolaj Sergejevič Ryžov, ktorý
pripomenul hrdinskú cestu Červenej armá12

dy počas oslobodzovania veľkej časti Európy,
ako aj státisíce padlých sovietskych vojakov
na tejto ceste. Vyslovil potešenie z toho, že aj
v Lehote si spomíname na vojakov ČA, padlých pri jej oslobodzovaní.
Po príhovoroch starosta obce a zástupca
veľvyslanectva RF spoločne odhalili „pamätnú tabuľu“ 27 vojakom 228. streleckej divízie
ČA padlým pri oslobodzovaní obce 31. marca
1945 a zároveň ku nej položili spomienkové
vence. Tabuľu dala vyrobiť obec Lehota na
podnet a z iniciatívy Miestneho odboru
Matice slovenskej. V kultúrnom programe
s peknými tématickými piesňami vystúpil
matičný spevácky súbor.
V druhej časti programu sa všetci prítomní presunuli ku pamätníku padlých, kde si
položením vencov uctili pamiatku občanov
Lehoty padlých v 1. a 2. svetovej vojne.
Spomienkové podujatie sa skončilo spoločným zaspievaním piesne „Kto za pravdu
horí“.

Celé podujatie zorganizoval MO MS Lehota s fi nančnou podporou obce Lehota.

Stavanie mája

kvalitnom vínku z pivnice Rudolfa Chlebca
sa nálada medzi prítomnými stupňovala.
Prispel k tomu aj Anton Nováček s harmonikou, ktorý niekoľkokrát vytiahol do kruhu
viac ako 20 mužov a spolu rozospievali celú
sálu.

Matičný
krojový ples
V sobotu dňa 29. apríla 2017 sa opäť, už po
siedmykrát v rade, stretli milovníci ľudového
kroja, tanca a piesne na tradičnom Matičnom krojovom plese v Lehote, ktorý sa stále
viac a viac dostáva do povedomia záujemcov
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Medzi 125-timi účastníkmi bolo, okrem
lehotských krojov, vidieť aj kroje z Veľkého
Zálužia, Jarku, Podhorian, Myjavy, Serede,
Detvy, ba až z Oravy. Všetkým do tanca hrala
a o dobrú náladu sa starala hudobná skupina
ManFis a v kultúrnom programe sa oravskými a ľudovými piesňami prezentovali hrou
na heligónkach a spevom bratia Hulejovci
z Oravského Bieleho Potoka. Po výbornej
večery z Gastro kuchyne pani Šilhavej a pri

Miestny odbor Matice slovenskej a obec
Lehota zabezpečili aj v tomto roku postavenie obecného mája.
Mladí matičiari vybrali a zoťali
krásny strom, ktorý
po ošúpaní a prevezení bol pripravený na postavenie.
V pondelok 1. mája
v
popoludňajších
hodinách bol na
priestranstve pred
kultúrnym domom
čulý ruch. Bolo
vidieť mládencov
pod vedením Milana Ballu, Martina
Domčeka a Matúša
Lisyho s rebríkmi,
lanom,
sekerou
a tiež Michaelu Novotnú s dievčatami
v krojoch, ktoré ešte vyzdobovali vrcholec
stromu, ako aj zelený veniec na máj.

Vyvrcholením programu bol ťah tomboly, ktorú organizátori pripravili s podporou
tradičných sponzorov z radov podnikateľov
a členov MO MS.

Plesanie sa chýlilo ku koncu, ale na
parkete bolo stále plno, čo len potvrdzovalo
výbornú úroveň plesu a dobrú náladu účastníkov. Tí pri odchode nezabudli pripomenúť:
„Počítajte s nami aj na budúci rok“.

Keď bolo všetko pripravené, mládenci
„pod dozorom“ starších bez problémov postavili obecný máj, čo bolo ocenené spontánnym potleskom okolo stovky prizerajúcich
sa.

Bc. Milan Balla
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Poľovníctvo
v jarnom
a letnom
období

často hynú. Preto ak pri svojich prechádzkach prírodou natrafíte na nejaké mláďa
voľne žijúcich zvierat, nedotýkajte sa ho,
maximálne si ho odfotografujte a rýchlo a
v tichosti sa od neho vzdiaľte. Jeho matka je
zvyčajne niekde v jeho blízkosti a po vašom
odchode sa k nemu vráti.

Milí čitatelia,
v predchádzajúcom čísle časopisu sme vás informovali o aktivitách
našich lehotských poľovníkov počas
zimného obdobia, ktoré boli zamerané hlavne na prikrmovanie zveri počas tohtoročnej tuhej zimy. Od tohto
obdobia uplynul už nejaký ten mesiac
Posedenie pri poľovníckom guláši 2017
a v našom chotári sa situácia úplne
zmenila. Stromy sa zazelenali, kvety
Dňa 22. apríla sme pri príležitosti merozkvitli - príroda sa „prebudila“ a začal v nej
dzinárodného „Dňa Zeme“ zorganizovali
zrod nového života.
brigádu zameranú na zber odpadkov v našom revíri. V júni sme na poľovníckej chate
v Lehote uskutočnili tradičné „Posedenie
pri poľovníckom guláši“, ktoré každoročne
organizujeme pri príležitosti „Jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody“. Tento rok nám
síce počasie až tak neprialo, ale aj napriek
tomu prišlo na našu chatu veľa návštevníkov,
za čo im úprimne ďakujeme.
Zdanlivo opustené sŕniatko
Foto: M. Holečka

Najmä v mesiacoch máj a jún sa narodilo veľké množstvo mláďat, či už rôznych
vtákov, zajačikov, bažantov, srnčiat. Preto
sú tieto mesiace obdobím zvýšenej starostlivosti o zver a jej životné prostredie. Zver
v tomto čase kladenia mláďat potrebuje
náležitú ochranu, ktorú jej v potrebnom
rozsahu môžu poskytnúť poľovníci, ale aj
každý návštevník prírody. Zver je obzvlášť v
tomto čase veľmi citlivá na časté vyrušovanie
spôsobené voľne pohybujúcimi sa psami a
návštevníkmi prírody, ktorí vstupujú do odľahlejších častí revíru, resp. mimo poľných
ciest. Opakovane sa stretávame s problémom
odobratých mláďat zveri, kedy sa návštevníci
prírody v domnienke, že našli opustené mláďatko snažia o jeho „záchranu“ a prinesú ho
domov, resp. poľovníkom. Okrem toho, že je
to trestné, je to aj veľmi nesprávne, nakoľko
tieto mláďatá po neodbornej manipulácii
14

Príprava sena na zimu
V týchto suchých a horúcich letných
mesiacoch sa intenzívne zameriavame najmä na zabezpečenie pravidelných vývozov
vody do umelých napájadiel, kosenie lúk a na
zabezpečenie sena na zimné prikrmovanie.
To je tiež dôkaz, že v revíri je aj počas letných
dovoleniek práce stále veľa.
Lesu a lovu zdar!

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
Foto:autor

História
slovenskej
kynológie
Kynológia ako taká patrí medzi najstaršie záľuby ľudstva. Začala zdomácnením prvej psovitej šelmy, kedy ľudia začali
psov využívať nielen pri strážení a ochrane
stád oviec či dobytka, strážení príbytkov, ale
i vojenských táborov. Psy ľudstvo sprevádzajú veľmi dlhú dobu. Vieme, že kynológia
má aj na Slovensku dlhú tradíciu, ktorá
siaha až do rímskych čias, nakoľko sa aj na
našom území našli v rímskych pamiatkach
kostrové nálezy viacerých druhov psov. Prvé
zachované písomné zmienky sú z obdobia
roku 1240, z čias panovania Belu IV., v ktorých sa spomínajú jeho psiari, bývajúci v
osade Stoysfalva (Stošice) v okrese Liptovský Mikuláš.
Pojem služobná kynológia sa na Slovensku prvýkrát použil v roku 1665, keď kňaz
Pavol Czeglédy založil v meste Šaľa školu
pre výcvik služobných psov, ktoré cvičil pre
rôzne využitie v uhorskej armáde.
K ďalšiemu medzníku pri rozmachu
služobnej kynológie môžeme s určitosťou
považovať rok 1929, keď od 1.1.1929 v znení
Výnosu Ministerstva vnútra bolo pre potreby žandárov systemizované miesto psovoda
na „Žandárskych pátracích staniciach“. Príslušníci bezpečnostných zložiek žandárstva
boli vysielaní so služobnými psami do výcvikových kurzov, ktoré boli organizované

vo výcvikovom stredisku v Pýšelých u Prahy.
Po návrate z výcvikových kurzov práve títo
príslušníci ozbrojeného zboru vo svojom
okolí propagovali služobný výcvik psov.
Vzhľadom na skutočnosť, že „žandári“ boli v
tej dobe značne mienkotvorní, široká laická
verejnosť sa s vycvičenými psami stretávala
a to nielen pri používaní psov na pátranie
po zločincoch, ale aj pri verejných vystúpeniach psovodov žandárstva na Slovensku.
Tak ako v štyridsiatich rokoch, tak aj
v päťdesiatich rokoch minulého storočia,
keď bola kynológia organizačne začlenená
pod Zväzarmom výraznou mierou jej chod
ovplyvnili ozbrojené a bezpečnostné zbory
na území nášho štátu a to predovšetkým
tým, že vo výcvikových strediskách týchto
zborov boli pre nie vojensky organizovaných civilných priaznivcom kynológie
organizované školenia a kurzy. Počas
týchto kurzov bolo vyškolených viacero
významných osobností Slovenskej športovej kynológie, ktorí položili de facto základ
dnešnej športovej kynológie na Slovensku
/www.zsk-sr.sk/.
Nadšenci služobnej a neskôr športovej
kynológie sa našli aj u nás v Lehote, z toho
dôvodu tu bol v roku 1982 založený Kynologický klub Lehota. Hlavným tvorcom
myšlienky založiť kynologický klub bol Ján
Vrtich. Jedným z členov, ktorý sa vtedy zaslúžili o rozvoj klubu, bol aj Milan Šooš. Títo
páni dodnes pôsobia v klube, úspešne ho
reprezentujú a zároveň odovzdávajú svoje
cenné rady a skúsenosti novej generácii kynológov v našom klube. Začo sa im chcem v
mene všetkých členov klubu poďakovať.
Nakoniec nemôžem nespomenúť, že
koncom roku 2016 si členovia klubu volili nového predsedu, stal sa ním
Roman Zaujec. Aj z tohto
dôvodu KK Lehota udelil
p. Štefanovi Pavelovi
titul ČESTNÝ ČLEN za
mimoriadne významné
zásluhy o činnosť KK Lehota, jeho úspešný rozvoj a skvelú organizáciu
a zároveň za 26 rokov
vo funkcii predsedu KK
Lehota.

Mgr.
Daniela Hercegová
KK Lehota
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Zaznamenali sme
Najlepší vinári si prevzali ocenenia
v rámci večera, ktorý sa konal od 18:00 hod.
v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží za
účasti vinárov, starostov a zástupcov jednotlivých obcí - členov MAS VITIS. Hosťami
večera boli okrem iných aj predseda NSK,
p. Milan Belica. Bohatý kultúrny program i

Šampión vín 2017

ľudová hudba príjemne spestrili slávnostný
podvečer. Poctivo dorobené a zaslúžene
ohodnotené vína z regiónu VITIS zaujali
nielen porotu, ale všetkých prítomných hostí, ktorí uznanlivo ocenili ich vysokú kvalitu
a tešia sa na ďalší ročník. Úspech zaznamenali i lehotskí vinári.

Požehnanie viníc a polí
v Lehote na Sv. Urbana
V nedeľu 28. mája 2017 sa stretli lehotskí vinohradníci a vinári na každoročnom
požehnaní viníc a polí na počesť svätého
Urbana, aby si získali jeho podporu a oslávili spoločne tento sviatok všetkých vinohradníkov a vinárov.

Ocenení víťazi i medailisti z Lehoty

Hostia si vychutnali kvalitné vína
Oproti ostatným výstavám má skôr
charakter slávnostný ako súťažný, preto
boli odbornými komisiami oficiálne vyhodnotené iba najlepšie vína z každej zo
štyroch kategórií. Ročník 2016 bol klimaticky menej prajný a preto bolo vín, ktoré
dosahujú kvalitu potrebnú na udelenie zlatej medaily, poskromnejšie. Z toho dôvodu
bola širokým konsenzom vinárov prijatá
výnimka, ktorá umožnila zúčastniť sa tejto
prestížnej výstavy aj vínam, ktoré dosiahli
na niektorej z výstav aspoň 86 bodov, čo je
už len kúsok od zlatej medaily. Súťaže sa zú16

častnilo 71 vzoriek zo šiestich obcí v štyroch
súťažných kategóriách, z toho 41 bielych, 5
ružových, 23 červených a 2 prírodné sladké
vína. Samotné hodnotenie vín prebiehalo
v troch komisiách s minimálnym počtom
5 hodnotiteľov. Členovia komisie hodnotili
za okrúhlym stolom, pričom na regulárnosť
priebehu hodnotenia dohliadal Ing. Miloš
Ševčík.

Prítomných pozdravil starosta
V. Zálužia Milan Bíro, ako
aj predseda NSK, Milan Belica
Šampiónmi výstavy VITIS 2017 sa stali:
Kategória I. Biele suché + polosuché Ing.
Roman Komárňanský, Rulandské šedé 2016
NZ
Kategória II. Rosé Ing. Juraj Bíro, Cabernet
sauvignon rosé 2016
Kategória III. Červené Ing. Roman Komárňanský, Dunaj 2015 výber z hrozna
Kategória IV. Ostatné Chateau Topolčianky,
Frankovka modrá 2014 slamové

Ing. Milan Burda

Dňa 22. apríla sa v priestoroch Spoločenského domu vo Veľkom Záluží konala
súťažná prehliadka „Šampión vín 2017“. Zúčastnili sa jej vinári zo združenia obcí MAS
VITIS. VITIS sa už pomaly stáva tradičným
vyvrcholením výstav v našom mikroregióne.

Počasie sa naozaj vydarilo, mrzí len
nižšia účasť ako po minulé roky. Mladí
akoby o túto tradíciu ani nemali záujem.
Na úvod nám zaspievala folklórna spevácka
skupina Lehoťanka, aby krásnymi piesňami
o víne pozdravila všetkých prítomných a
vinohradníkom popriala božie požehnanie na ich viniciach.
Potom sa už slova
ujal dôstojný pán
farár Horka, aby pri
kaplnke Sv. Urbana
predniesol modlitbu za dobrú úrodu
viníc a polí, ktoré aj
následne požehnal.
Vinohradníkom poprial bezproblémový
vinohradnícky rok
a aby sa im podarilo
dopestovať
zdravé
hrozno a z neho vyrobiť kvalitné víno.

Po požehnaní znova zaspievali folkloristi a všetci si potom pripili na zdravie.Podá-

vali sa všakovaké vínka miestnych výrobcov
a podľa spokojných tvárí hostí bolo zrejmé,
že im chutili. Po hodinke a pol sa prítomní
začali rozchádzať s presvedčením, že ročník
2017 bude lepší než ten minulý a že počasie
nám bude priať. Našťastie tohoročné mrazy
len málo poškodili naše vinohrady, a preto
vinohradníci veria, že nová úroda bude dobrá. Radi sa takto o rok na Sv. Urbana stretneme na rovnakom mieste.

Ing. Milan Burda
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Zo života
ZZP v Lehote
» Dňa 22. apríla 2017 navštívilo 22 členov
Zväzu zdravotne postihnutých a Jednoty
dôchodcov v Lehote najväčšiu
a najstaršiu výstavu kvetov,
okrasných drevín, záhradníctva a záhradnej architektúry
v Čechách – jarnú FLÓRU
OLOMOUC. Začiatok výletu
sme odštartovali prehliadkou
Olomouca. So sprievodkyňou
a veľmi dobrým výkladom sme
si prezreli historické námestie
s renesančnou radnicou a hrajúcim orlojom, Katedrálu sv.
Václava, Stĺp najsvätejšej trojice
s viac ako 40 sochami a malou
kaplnkou, Olomoucky hrad a iné
historické pamiatky. Potom sme
sa presunuli na Flóru Olomouc, výstavisko
s celkovou rozlohou cca 4400 m2. Skleníky, voľné plochy i veľký hlavný pavilón - to
bola pastva pre oči. Škoda, že nám počasie
neprialo. Historické centrum sme si prezreli
pri veľkom vetre a čiastočne i s kvapkami
dažďa. To isté bolo aj na Flóre, ale čo sa dá
robiť - počasiu nerozkážeme.

s názvom „Povolanie pápež“. Zúčastnilo sa
ho 40 členov, ktorí potvrdili úžasný zážitok
z predstavenia.
» V dňoch 7.-13. mája sa 10 členov zúčastnilo
6-dňového rehabilitačného pobytu v kúpeľnom dome Relax Thermal Sklené Teplice.

Boli sme
v záhradkárskej
osade

»

Naši členovia sa zúčastnili od začiatku roka
2017 zúčastnili aj týchto podujatí:
» Dňa 20. februára absolvovala 4-členná
skupina jednodňový výlet vlakom na prehliadku výstavy Ľadových sôch, ktorá bola
nainštalovaná na Hrebienku vo Vysokých
Tatrách. Vzhľadom k tomu, že už bolo dosť
teplé počasie, ľadové sochy v kopulách ešte
pretrvávali, ale voľne vonku sa už rozpúšťali. Bol to pekný zážitok a cestovanie vlakom
bolo príjemné.
» Dňa 28. februára sa 50 členov ZZP a Jednoty dôchodcov zúčastnilo 1-dňového relaxačného pobytu v liečivej vode Thermal Park
Nitrava Poľný Kesov.
» Dňa 18. marca sa konala Výročná schôdza
ZZP s pozdravom ženám k sviatku MDŽ.
» Dňa 11. apríla sme navštívili divadelné
predstavenie v Divadle A. Bagara v Nitre
18

Dňa 26. mája sme zorganizovali pešiu vychádzku k chate Poľovníckeho združenia,
spojenú so zberom liečivých rastliniek
a potom nasledovala opekanie pri ohníku.
Zdatnejší členovia v lepšej fyzickej kondícii išli od kostola pešo. Od kaplnky až po
poľovnícku chatu zbierali alejou bylinky.
A tí s boľavými nôžkami sa vyviezli autom
k poľovníckej chate a tam si prešli alejou.
Našli sme asi 15 druhov liečivých rastlín. Po
peknej prechádzke sme sa stretli na poľovníckej chate, kde nám už naši „chlapci“ opekali a pripravovali špekáčiky. Ženy ich za to
ponúkli napečenými koláčikmi. Na chate
nás privítal pán Ferko Ondruška, ktorý nám
poskytol možnosť opekania a porozprával
o činnosti Poľovníckeho združenia Lehota.
Počasie bolo výborné a bol to príjemný relax
pre 25 účastníkov podujatia.

Ing. Oľga Mesárošová

V rámci plánu aktivít ZO SZZ v Lehote zorganizovali tunajší záhradkári dňa
8.6.2017 stretnutie so žiakmi základnej školy
v priestoroch záhradkárskej osady. Spolupráca s deťmi je aj súčasťou plánu okresného výboru SZZ v Nitre, aby sa im dostali do
povedomia skúsenosti a činnosti spojené so
záhradkárčením.

Keďže pole pôsobnosti je v tomto smere
veľmi široké a počas celého roka býva rôznorodé, tak pri tomto prvom stretnutí boli
žiakom predvedené ukážky prác, ktoré boli
pre toto obdobie najaktuálnejšie. Najprv
ich Peter Šášik oboznámil s podstatou a významom záhradkárčenia a že nie je to len

o prácach v záhrade, ale je to aj využívanie
možností relaxovania, či rôznych druhov
oddychu. Tiež im ukázal vysádzanie planty
do upravených PET fl iaš za účelom šetrenia
závlahovej vody, nakoľko sa v osade využíva
najviac iba zachytená dažďová voda. František Zabák ukázal už praktické výsledky v
pestovaní rajčín a papriky takýmto spôsobom. Aj keď úroda v tomto období nedosahovala konzumnú zrelosť, bolo na deťoch vidieť, že ich to zaujalo a to bol náš cieľ. Potom
sme prešli o dve záhradky ďalej, kde im súčasný predseda ZO SZZ Vojtech Pavel predviedol praktickú ukážku prebierky plodov
na jabloniach a poukázal na význam takto
ovplyvniť nie len vyššiu kvalitu plodov, ale
aj vplyvy na rovnomernú rodivosť stromov
v nasledujúcich rokoch. Deťom veľmi dobre padlo, keď si mohli pochutnať na práve
dozrievajúcich čerešniach v jeho záhradke.
Nakoniec ich Viera Šedovičová previedla po
svojej záhradke a povedala niekoľko zaujímavostí okolo pestovania kvetov.
Veríme, že sme u detí podnietili záujem
o tento druh činností vo voľnom čase. Nakoniec si aj oni overili, ako príde na úžitok
takáto zmena prostredia, keď sa vymení
trieda za priestory v prírode a ako to vplýva na celkovú pohodu človeka. V budúcom
školskom roku chceme naplánovať viac
takýchto stretnutí a tiež pomôcť pri vybudovaní ukážkového políčka v priestoroch
školy.
Spracoval: Peter Šášik
Fotografoval: Ing. Jaroslav Látečka
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Detská športová
olympiáda
Dňa 16. júna sa na atletickom štadióne
Stavbár v Nitre uskutočnil druhý ročník
Detskej športovej olympiády, pod záštitou
občianskeho združenia Vitis a tohtoročným
organizátorom obce Jarok.
Na detskej olympiáde sa zúčastnili deti
z materských škôlok
Báb, Jarok, Rišňovce,
Rumanová, Veľké Zálužie, Hájske, Horná
Kráľová,
Močenok,
Trnovec nad Váhom a
samozrejme Lehota.
Deti súťažili v troch
disciplínach:
hod
kriketovou loptičkou,
skok do diaľky a beh
na 20 metrov. V hode
kriketovou loptičkou
sa naša škôlka umiestnila na krásnom 2.
mieste a to vďaka nášmu šikovnému Deniskovi Zaujecovi.

Veľká vďaka patrí aj ostatným zúčastneným deťom a to Rebece Duspivovej, Natálke
Fúskovej, Peťke Mócikovej, Timkovi Ďurišovi a Filipkovi Vajdovi. Boli veľmi šikovní
a tešíme sa, že v našej škôlke máme toľko
športových talentov.

Bc. Lenka Fusková

Rozlúčka s MŠ
Tak ako každý rok, tak i tento rok sa s našou materskou rozlúčili naši veľkí predškoláci. Ich veľký deň sa konal 29. júna v KD, kde
sa obliekli do honosných talárov a plný novej
energie urobiť prvý školský krok si prevzali
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania. Na predškolákov čakalo i mnoho darčekov, ako aj kultúrny program, ktorý
si pre nich pripravili mackovia a mravčekovia. Nakoniec nezaostali ani hrdí predškoláci, ktorí najviac zaujali svojim abecedným
tancom.
Tento rok sme za pomoci pani učiteľky
Mariky Trúchlej a Dominiky Gerhátovej
odprevadili spolu 22 predškolákov, ktorým
želáme veľa sily do učenia a veľa šťastia v
prvom písaní.
A je to tu - ďalší koniec jedného školského roku. Želáme Vám, milé detičky, krásne a

hlavne zdravé prázdniny, kedy si oddýchnete a načerpáte nové sily. To Vám želajú Vaše
pani učiteľky Beatka, Norika, Lenka, Evička,
Marika, Dominika a celý kolektív materskej
školy.
DOVIDENIA! Filip Vajda, Leo Marian
Chlebec, Zara Sophia Kutaková, Karolína
Brunovská, Tamara Vargová, Dávid Berki,

Preteky lezúňov
Dňa 9. júna sme v kultúrnom dome zažili dopoludnie plné smiechu a potlesku.

Patrik Šťerba, Nela Zaujecová, Patrik Tóth,
Rebeca Laura Duspivová, Matej Bédi, Lívia
Madová, Ema Karlubíková, Timotej Zaujec,
Sofia Kaščáková, Sofia Blaškovičová, Natália Fúsková, Petra Móciková, Marco Petrík,
Filip Komárňanský, Denis Zaujec a Natália
Ondrejmišková.

Bc. Dominika Gerhátová
ale aj diplomom a krásnymi darčekmi, ktoré sme zabezpečili vďaka fi nančnej podpore
Nitrianskeho samosprávneho kraja a obce
Lehota. Po náročnom pretekaní sa deti aj
rodičia občerstvili výbornými koláčikmi
a pagáčmi a mohli sa hrať, naháňať, šantiť
a tancovať čo im sily stačili.
Toto príjemné doobedie sa uskutočnilo
aj vďaka Ivane Chlebcovej, Kamile Halásovej, Zuzane Zabákovej, Vladimíre a Petrovi
Ašverusovým a Romane Lahučkej.

Jana Ballová

Potlesk patril najmladším a najmilším
obyvateľom obce – našim detičkám z MC
Obláčik. Malí lezúni súťažili v dvoch kategóriách: lozenie po koberci bolo výzvou
pre detičky, ktoré ešte nevedia chodiť a prekážková dráha bola pre starších ,,pretekárov“. Veď preplaziť sa cez tunel, prejsť po
farebných kameňoch, vyliezť a šmyknúť sa
po šmykľavke je výkon hodný obrovskej pochvaly. Detičky boli odmenené potleskom,
20
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Tati, mami,
cvičte s nami!

ako na jeseň, rozhodli so žiakmi 1. stupňa
realizovať formou turistickej vychádzky na
Pyramídu na vrchu Zobor.

V súvislosti s Medzinárodným dňom
detí, Dňom rodiny a Športovým dňom sa
aj u nás v Lehote dňa 27.5.2017 uskutočnilo
veľkolepé športové podujatie s názvom Tati,
mami, cvičte s nami!

Organizátor súťaže, naša ZŠ, s fi nančnou
podporou Obce Lehota, pripravila pre svojich
žiakov a ich rodičov pestrý program, ktorý sa
realizoval v areáli OŠK. Rodinné kolektívy,
ale i jednotlivci si mohli zasúťažiť v ôsmich
disciplínach (flórbal, preteky na twisteroch,
fúrik, skákanie vo vreci, trojnožka a pod.),
za ktoré získali body. Tie si na záver mohli
vymeniť za zaujímavé ceny. Po absolvovaní
športových disciplín nasledovala spoločná opekačka a po nej si pod vedením pani
Dulajovej mohli aktívni jednotlivci zdravo
zacvičiť pri zumbe. Po výdatnom pohybe si
zúčastnení zaslúžili odmenu v podobe bohatej tomboly, ktorú rozdávala naša pani riaditeľka. K dobrej nálade na podujatí prispelo aj
krásne slnečné počasie.
Ďakujeme
organizátorom,
sponzorom a hlavne všetkým zúčastneným, ktorí takto prejavili záujem o utužovanie dobrých vzťahov
medzi rodinou a školou.

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Cvičenia
v prírode
Jarnú časť Cvičení v prírode sme
sa na základe pozitívnych ohlasov
od žiakov aj ich rodičov, podobne
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Naša trasa viedla od Liečebného ústavu
pod Zoborom, okolo Svoradovho prameňa,
po náučnom chodníku. Žiaci si s veľkým
záujmom prezreli Svoradovu jaskyňu a Zoborskou lesostepou, cez Tri duby a Lyžiarsku
lúku pokračoval ich výstup lesom k vytúženej Pyramíde.
Počas presunu so záujmom sledovali
miestnu flóru a faunu. Odmenou za ťažký turistický výkon, počas ktorého preukázali silnú vôľu, pevné odhodlanie a lásku k prírode,
im bol krásny panoramatický výhľad, ktorý
sa naskytol pri pohľade z Pyramídy.
Unavení a šťastní, že sa nám podarilo
splniť prísľub, ktorý sme si dali na jeseň, že
sa do týchto miest ešte vrátime, sme všetci
zdraví prišli naspäť do školy. Veríme, že aj
nasledujúce Cvičenia v prírode strávime
aktívne v prírode a budeme spoznávať krásy
okolitej prírody.

Mgr. Ľubica Ševčíková

Medzinárodný
deň mlieka

Každý rok v tretí májový utorok, už
od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie oslavujeme
na školách Medzinárodný deň mlieka,
aby sme poukázali na dôležitosť pitia
mlieka a jedenia mliečnych výrobkov
pre ich zdravotné prínosy pre rastúce
deti.
V tomto školskom roku sme usporiadali súťažný kvíz o mlieku, v ktorom si
zmerali sily všetci žiaci našej školy. Kvíz
obsahoval desať otázok v troch súťažných úrovniach podľa veku žiakov. Na
prvom stupni našej školy zvíťazili žiaci
1. triedy a na druhom stupni vyhrali
žiaci 7. triedy. Odmenou pre víťazov boli jogurty, ktoré dostal každý žiak víťaznej triedy.
Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

PaedDr. Iveta Šlosárová

mixa a PowerPointová prezentácia.
Za dobrú prácu všetci získali diplom
od neziskovej organizácie EDULAB, ktorá
pripravila túto vzdelávaciu aktivitu v rámci
projektu Moja prvá škola.

PaedDr. Dagmar Jančurová

Deň narcisov 2017
Dňa 7.4.2017 sa na našej škole uskutočnila
zbierka pod názvom „Deň narcisov“. Zbierka
je každoročne organizovaná neziskovou
organizáciou Liga proti rakovine. Slúži na
podporu pacientov trpiacich onkologickými ochoreniami. Pripnutím žltého kvietku
vyjadrujeme podporu ľuďom, ktorí bojujú
s touto zákernou chorobou.
Tento rok žiaci našej školy spolu s ďalšími občanmi obce prispeli na konto Ligy
proti rakovine fi nančnou čiastkou 273,30
€. Všetkým, ktorí sa do tohtoročnej zbierky
zapojili, vyslovujeme aj v mene Ligy proti
rakovine srdečné Ďakujeme.

Mgr. Monika Strapáčová

Malá finančná
akadémia
s Kozmixom
Správne hospodárenie s peniazmi je
dôležité, preto sa žiaci tretieho a štvrtého
ročníka zúčastnili súťaže, ktorá sa týkala
fi nančnej gramotnosti. Zabávali sa s Kozmixom a súčasne sa učili, čo je to hypotéka,
úver, úrok, budget, platobná karta atď. Spoznávali históriu peňazí, učili sa ich zarábať
a plánovať s nimi dovolenku, či bežný život.
Výsledkom bolo vytvorenie mesta pre Koz-

MISS IKEBANA
Pri príležitosti Veľkej noci bola v škole
vyhlásená medzitriedna súťaž v jarnom
aranžovaní. Do súťaže sa zapojili žiaci 5 .- 8.
ročníka. Následne trojčlenná porota v zložení p. uč. Naščák, p. uč. Ševčíková a p. uč. Jančurová vyhodnotila práce žiakov a vyhlásila
prvé tri miesta.
Porota mala ťažkú úlohu, pretože všetky
aranžmány boli veľmi pekné, estetické a vystihli tému. Veď posúďte sami.

Mgr. Miriam Malecká

Mladí
meteorológovia
Vyučovanie fyziky už dávno nie je len
bezduchým memorovaním vzorcov a fyzikálnych zákonov. Vedia to aj žiaci 7. ročníka,
pre ktorých sa hodiny fyziky stali prostriedkom, ako aktívne objavovať zákonitosti prírody, alebo ako si na vlastnej koži vyskúšať
princípy fungovania rôznych vynálezov.
Mesiac apríl je známy svojím premenlivým počasím a tak by bolo hriechom nevyskúšať si prácu meteorológov práve v tomto
období. Súčasťou školského vzdelávacieho
programu je v rámci fyziky v siedmom ročníku aj meteorologické pozorovanie. Tradičné
23
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7-dňové pozorovanie počasia „v teple
domova“ sme tento rok vymenili za jeho
aktívnejšiu verziu. Každý pridal ruku k
dielu a s pomocou pána školníka „zmajstrovali“ siedmaci jednoduché prístroje
na pozorovanie rôznych aspektov počasia – v školskej záhrade tak vyrástli meteorologické stanice, v ktorých môžeme
nájsť zrážkomery, anemometre, ukazovatele smeru vetra, vlhkomery alebo zachytávače prachových čiastočiek. Pri ich
výrobe si žiaci preverili svoje praktické
zručnosti, uplatnili vedomosti nadobudnuté
nielen na hodinách fyziky a najmä museli
spolupracovať. Bolo zaujímavé sledovať,
ako spolu komunikujú, rozdeľujú si prácu,
vymieňajú si názory a skúsenosti.

ho kola dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne. Súťaž sa pravidelne koná v priestoroch
centra voľného času Domino v Nitre. Súťaží
sa v štyroch disciplínach:
- test z pravidiel cestnej premávky
- jazda zručnosti
- technická zručnosť
- riešenie dopravných situácií
Cieľom každého družstva je nazbierať čo
najmenej trestných bodov. Našim reprezentantom sa celkom darilo, nazbierali spolu 191
trestných bodov a skončili na peknom treťom
mieste, len 4 body za druhým miestom.

Mgr. Marcel Šromovský

né, no organizátori predsa len nenechali nič
na náhodu. Žiaci sa rozdelili do dvoch skupín a následne sa ich ujali skúsení lektori.
Prvú skupinu (5. a 6. ročník) vtiahli do sveta
egyptských hrobiek, faraónov, tajomstva
mumifi kácie, druhá (7. a 8. ročník) sa ponorila do odhaľovania princípov fungovania
ľudského tela. Obe témy nám predostreli tak,
že sa žiaci stali ich súčasťou. Plní zážitkov
a s plnými vreckami netradičných suvenírov
sme sa v poobedných hodinách vrátili do
Lehoty.

Mgr. Lenka Kutaková

Na bicykli bezpečne
Dňa 4.5.2017 sa naše družstvo v zložení
Lucia Vu Duy, Veronika Zaujecová, Michal
Vajda a Samuel Štefanka zúčastnilo okresné24

V súčasnosti sa čoraz viac propagujú inovatívne formy vzdelávania, častejšia zmena
školského prostredia a podobne. Jednu z takýchto alternatív ponúka aj interaktívne zábavno-vzdelávacie centrum Atlantis center
v Leviciach, ktoré sme sa rozhodli navštíviť.
Dňa 5.4.2017 si tu žiaci 5. až 8. ročníka
niekoľko hodín skúšali desiatky interaktívnych vedeckých hračiek, ktoré im nenápadne pripomenuli, ako fungujú zákony fyziky,
matematiky či chémie. Nudiť sa pri takých
zaujímavých vynálezoch bolo priam nemož-

Spoločenská hra Scrabble pomáha
rozvoju slovnej zásoby a zároveň je to hra,
ktorá podporuje rozvoj logického myslenia.
Jednoducho povedané – je to hra – ihrisko
pre mozog.

Mgr. Peter Naščák, PhD.

SONG 2017
Možnosť verejne prezentovať jazykové
zručnosti v spojení s hudobným talentom
ponúka žiakom základných škôl okresná
súťaž s názvom SONG, ktorú každoročne
organizuje CVČ Domino Nitra. Tento rok
sa konala 17. mája 2017 a našu školu v nej
reprezentoval výber najšikovnejších žiakov
šiesteho ročníka.

Návšteva výstavy
Atlantis center
Po inštalovaní prístrojov v školskej záhrade prišli na rad pravidelné pozorovania a
merania. Žiaci si údaje zapisovali a spracovali v tabuľkovej aj grafickej podobe. Namerané
údaje následne porovnajú s predpoveďou
počasia uvedenou na stránkach SHMU, čím
si súčasne overia funkčnosť vlastnoručne
zhotovených prístrojov.
Žiaci majú prostredníctvom aktivít tohto
typu možnosť zoznámiť sa s postupom práce
meteorológov, s meteorologickými prístrojmi, zažijú vedeckú prácu v školskom prostredí a prostredníctvom aktívneho zážitkového
vzdelávania rastie aj ich motivácia a záujem
o získavanie nových vedomostí.

Máme víťazku
v hre Scrabble!

4. ročník okresného turnaja sa konal dňa
11.4.2017 v Centre voľného času Domino
Nitra. Našu školu úspešne reprezentovali
žiačky 6. ročníka. 1. miesto získala Viktória
Bernáthová a 2. miesto Victória Florišová.
Blahoželáme!

PaedDr. Dagmar Jančurová

Zápis detí
do 1. ročníka

Spev v angličtine si nacvičili dievčatá
- Viktória Bernáthová, Victória Flórišová,
Nina Chlebcová, Lucia Vu Duy, Natália Zabáková, Hana Zaujecová a Veronika Zaujecová,
hudobný sprievod (klávesy) zabezpečil Adrián Németh a pán učiteľ Naščák. Táto naša
hudobná skupina podala piesňou Count on
me od Bruna Marsa veľmi presvedčivý výkon
bez najmenších zaváhaní (o čom svedčil aj
úprimný potlesk obecenstva – vlastne súperov), no v konkurencii sa im nepodarilo
v danej kategórii získať ocenené miesto (1.
miesto dokonca porota neudelila).
Žiakom napriek tomu gratulujeme k výbornému výkonu. Sme na nich hrdí.

Mgr. Monika Strapáčová
a Mgr. Peter Naščák, PhD.

Dňa 20. apríla 2017 sa na našej základnej škole konal zápis detí do 1. ročníka pre
školský rok 2017/2018. Zápisu sa zúčastnilo
25 detí (12 dievčat a 13 chlapcov), ktoré prišli
plné očakávania a s odhodlaním ukázať, čo
už vedia. Zápis sa konal v čase od 13:00 do 16:
30 hod. Podmienky na prijatie do 1. ročníka
splnilo 21 detí.
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 so zápisu odniesli pamätný list,
obrázok na stenu a sladkú odmenu.
Milí predškoláci, tešíme sa na Vás 4. septembra!

Mgr. Ľubica Ševčíková
25

OŠK informuje

Futbalová
sezóna
Máme za sebou ďalší ročník futbalových
súťaží a je čas hodnotiť a bilancovať. A-mužstvo: Naši muži sa v 6. lige umiestnili na
6.mieste. Oproti poslednej sezóne je to vzostup o 3 miesta. Počas celého ročníka sme sa
pohybovali v horných priečkach tabuľky,
miestami sme atakovali prvé miesto. Nebyť
nevydareného úseku časti sezóny, kde sme
zo 6 zápasov získali iba jeden bod, mohli
sme do posledného kola bojovať o tie najvyššie priečky. Mrzia hlavne domáce prehry
so slabšími súpermi, ale dokázali sme zbierať body na ihriskách súperov. Potešením je
zapracovávanie dorastencov do mužstva,
keď v tejto sezóne ich nastúpilo až 8!
Dorast: Naši dorastenci sa v 4. lige
umiestnili na krásnom 3. mieste. Ako nováčik v krajskej súťaži, ktorá sa v našej obci
ešte nikdy nehrala, sme si počínali veľmi
úspešne. Bavili sme divákov krásnym futbalom a súperi si chodili ku nám väčšinou po
debakle, o čom svedčí neuveriteľných 160
strelených gólov. Nebyť zranení, ktoré nás
sprevádzali počas celej sezóny, mohli sme
bojovať o prvé miesto.
Starí páni: Mužstvo starých pánov
pokračovalo vo výborných výkonoch z poslednej sezóny. Ako obhajca prvenstva sme
vyhrali základnú časť, čo nám zaručovalo
najvýhodnejšie postavenie pred play off.
Nakoniec sme vypadli v semifi nále s Kynekom. Celkové tretie miesto je možno trošku
sklamaním, ale je určite veľkým úspechom.
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Keď som vlani hodnotil skončenú sezónu s tým, že je najúspešnejšia za posledné
roky, tak táto práve skončená sa jej minimálne vyrovnala, možno aj prekonala. Klub
aj obec sme dostali do povedomia celého
futbalového regiónu. Naši dorastenci sú
tretí najúspešnejší tím v okrese, keď lepšie
postavení sú iba FC Nitra (1. liga) a CFK Nitra (3. liga). Pred pár rokmi nepredstaviteľné,
dnes realita.
Začiatkom júla sa v Maďarsku koná najväčší mládežnícky turnaj v strednej Európe,
na ktorý sa chystá aj výber okresu. Z nášho
mužstva by sa ho malo zúčastniť až 7 hráčov, čo je najväčší počet hráčov z jedného
mužstva.
S práve skončeným ročníkom môžeme
a musíme byť všetci spokojní. Nasleduje pár
dní odpočinku a príprava na novú sezónu.
Všetci veríme, že sa aspoň priblíži tým posledným a urobíme pre to všetko.

Peter Zabák

Beh pre zdravie
obcou Lehota
V Lehote sa stalo už tradíciou, že druhá
májová nedeľa patrí v našej obci športu
a to konkrétne behu. Každý rok sa pred
kultúrnym domom stretnú všetci športovo
založení Lehoťania a súťažia v jednotlivých
kategóriách. Inak tomu nebolo ani dňa
7.5.2017, kedy sa konal už v poradí 11. ročník
Behu pre zdravie obcou Lehota. Počasie pre
beh bolo ideálne, bez dažďa a s príjemnou
teplotou.

Po krátkom príhovore a otvorení preteku starostom obce Milanom Chmelárom
prišiel na rad štartér pán Uhrík, ktorý ako
prvých odštartoval našich najmenších súťažiacich - škôlkarov. Potom postupne sa na
štart pripravovali žiaci a žiačky ZŠ, ktorí boli
rozdelení do troch kategórií podľa ročníkov.
Neskôr nasledovali dorastenci, dorastenky,
kde sa už tradične stretávame s veľmi nízkou účasťou (čo sa potvrdilo aj tento rok).
Pretek pokračoval kategóriou mužov a žien
do 40 a nad 40 rokov. Ako zlatý klinec preteku bol hlavný pretek. V tomto preteku veľkú
pozornosť pútal Jakub Rusnák, ktorý bol
držiteľom putovného pohára z roku 2016.
Kto čakal, že zvíťazí aj tento rok, mýlil sa.
Pretek bol kvalitne obsadený a víťazom sa
stal Miroslav Grull z Nitry s časom 11:02, na
druhom mieste bol domáci pretekár Jakub
Rusnák s časom 11:44 a na treťom mieste
sa umiestnil Miloslav Ďuriš s časom 11:50.
Po tomto hlavnom preteku nasledoval spoločný beh pre zdravie (300 m), v ktorom sa
zúčastnilo 138 účastníkov (predtým aj len
divákov).
Nakoniec nasledovalo vyhodnocovanie
preteku, kde prví traja v každej kategórii
obdržali diplom, medailu a vecnú cenu. V
hlavnom preteku bol udelený aj putovný pohár starostu obce Lehota. Najstaršími účastníkmi boli vyhodnotení Božena Balážová a
Štefan Zaujec z Lehoty, ktorí taktiež obdržali
ceny za účasť. Celkovo sa tohto podujatia zúčastnilo 114 účastníkov v 14 kategóriách.
Organizátori podujatia ďakujú všetkým
sponzorom, miestnym podnikateľom, organizáciám a spolkom v Lehote, obci Lehota
a osobitne úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

11. ročník podporili:
Obecný úrad Lehota, NSK Nitra odbor
športu, Vinohradnícky spolok Lehota,, Lekáreň Ave Mária Lehota, OVB ALL FINANC
Slovensko a.s. Ľuboš Rusnák, Ing. Látečková, p. Gerhatová, p. Uhrík, OŠK Lehota

Juraj Pavel
predseda organizačného výboru

Poďte si zahrať
stolný tenis
Naša liga v stolnom tenise sa začína na
konci septembra a končí v marci budúceho
roku. Táto voľno-časová zimná aktivita
zaujíma v poslednom čase stále viac a viac
široké masy ľudí. Svedčí o tom aj fakt, že
keď ja som začínal so stolným tenisom (rok
2009), súťaž v okrese Nitra končila 6. ligou.
Od ročníka 2016-2017 je v okrese 7. liga a od
nového ročníka 2017-2018 máme v okrese
už aj 8. ligu. V súčasnej dobe je priestor pre
vytvorenie tretieho družstva u nás v Lehote.
Prípadní záujemcovia sa môžu informovať
u ktoréhokoľvek hráča.
Keď sme sa s priateľmi na začiatku stolnotenisového ročníka 2016 - 2017 rozprávali
o možných cieľoch našich družstiev, viac-menej sme sa zhodli na názore zahrať si
dobrý stolný tenis a udržať sa v jednotlivých
ligách: „A“ družstvo vo 4. lige a „B“ družstvo
v 6. lige. Po odohraní asi štyroch - piatich kôl
sa „B“ družstvo ukázalo ako životaschopnejšie ako sme predpokladali, takže nastal čas
prehodnotiť pôsobenie v 6. lige a pokúsiť sa
postúpiť do 5. ligy. Počas celých 22. kôl sme
prehrali iba dvakrát a to s družstvom Do27

Šport
mino ŠOG B, ktoré
skončilo v tabuľke
na 1. mieste s plným počtom bodov
66. Na 2. mieste
v tabuľke skončilo
naše družstvo „B“
s počtom 62 bodov
a postúpili sme do
5. ligy.
Aktívni hráči „B“ družstva z ľava do prava - Hlbočan Ivan,
Nemalým príMesároš Boris, Jánoška Pavel, Stieranka Peter a Fúska Vladimír.
nosom na rozvoji
Kromka Alojz na fotografii chýba.
stolného
tenisu
v Lehote sa podieľa
klubové štatistiky ovládli najmä najlepší
Stieranka Peter, ktorý z vlastnej iniciatí- brankár súťaže Tomáš Dubeň, mužstvo
vy pravidelne trénuje skupinu 6-7 žiakov celú sezónu gólovo a bodovo ťahali hlavne
základnej školy. O ich progrese svedčí aj špílmachri Marián Tvrdoň a Lukáš Mesároš,
dobré umiestnenie Patrika Pekara, žiaka v ničom však nezaostával ani zvyšok teamu.
4. triedy ZŠ Lehota, ktorý zo 14 súťažiacich Mužstvo počas sezóny charakterizovalo
v kategórii Žiaci ZŠ na 7. ročníku Memoriálu hlavne bojovné srdce, výborná disciplína a
Jána Paščáka v Poľnom Kesove si vybojoval fyzická pripravenosť a vyrovnaná produktipekné 4. miesto.
vita všetkých formácií a hráčov. Do sezóny
Určite nemalou udalosťou v stolnom postupne z rôznych zdravotných problétenise tento rok bude tradičný vianočný tur- mov, zranení, či už iných okolností nemohli
naj, tentokrát už jubilejný 30-ty ročník, na nastúpiť Martin a Viktor Viskup, Adam Varktorý vás všetkých srdečne pozývam.
ga, Peter Bíro i Michal Moravčík, preto mohJánoška Pavel la byť sezóna ešte výraznejšia. Majstrovský
káder v sezóne 2016/2017 tvorili brankári
Tomáš Dubeň a Vladimír Kuric, v poli to
boli kapitán Daniel Dubeň, Lukáš Mesároš,
Marián Tvrdoň, Branislav Tkáčik, Jaroslav
Pekar, Ján Varga, Martin Vajda, Igor Nemeš,
bratia Martin a Viktor Viskup a Adam Varga.
Chlapcom patrí veľká vďaka a veríme, že poOŠK Lehota sa môže popýšiť ďalším pek- dobný úspech ešte zopakujú!
ným športovým úspechom. To, že v Lehote
Popis klubu
vyrastajú kvalitní futbalisti, vie asi každý.
Už menej sa vie, že dobré meno robia obci v
OŠK Warriors Lehota je klub tvorený
širokom okolí aj výborní hokejbalisti.
prevažne hráčmi z obce Lehota. Klub vzniUž niekoľko rokov je účastníkom 1.FHBL kol v roku 2009 transformáciou z mužstva
Nitra pod záštitou CCVČ Nitra-Klokočina Blackmen, ktorého jadro od roku 2005 tvoklub OŠK Warriors Lehota. Po dvoch bron- rili stabilne hráči z Lehoty ako Dalibor Mezových (2014 a 2016) a striebornej (2015) na- sároš, Patrik Bako, Peter Moravčík, Michal
pokon naši hokejbalisti dosiahli na samotný Moravčík, Ján Varga, Tomáš Dubeň, pričom
vrchol a tohtoročnú edíciu vyhrali celkom takto novovzniknuté mužstvo Warriors
suverénnym spôsobom, pričom o svojom Lehota štartovalo automaticky po boku
titule rozhodli už 3 kolá pred samotným Blackmenov v 2.FHBL. V nej patrilo od zakoncom súťaže. V 26 zápasoch našli premo- čiatku k tomu najlepšiemu, veď po sezónach
žiteľa iba v dvoch stretnutiach, pričom ide 2009/2010 – 5. miesto, 2010/2011 – 3. miesto,
o úspech o to cennejší, že šlo o konfrontáciu napokon predĺženú sezónu 2011/2012, kto,,dedinských odchovancov,, proti odcho- rá sa hrala z dôvodu reorganizácie súťaže
vancom nitrianskeho hokeja, súťaž vyhrali systémom jar-jeseň-jar, túto suverénne vys pohodlným 6-bodovým náskokom pred hralo s dovtedy nevídanou bilanciou 36-2-1
Devils Nitra a HVTT Čermáň. Individuálne a zaslúžene priamo postúpilo do najvyššej

Lehotskí
majstri
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farskej súťaže. Rok predtým mal pritom
klub možnosť prihlásiť sa do najvyššej súťaže z už spomenutých príčin reorganizácie
súťaží a to aj napriek tomu, že skončil až
na tretej pozícii. Túto možnosť však klub
nevyužil a dal prednosť zohrať sa ešte rok
v nižšej súťaži, čo sa napokon ukázalo ako
správna voľba, nakoľko šlo o dovtedy najúspešnejší rok v jeho doterajšej histórii. Od
roku 2012 sa klub zdarne udomácnil v 1.
FHBL, kde pravidelne bojuje v hornej časti
tabuľky (2012/2013 – 5. miesto, 2013/2014
– 3. miesto, 2014/2015 – 2. miesto, 2015/2016
– 3. miesto).
V tom roku prešiel pod záštitu Obecného
športového klubu Lehota (OŠK), zasrešujúceho všetky športové združenia v obci.
Základ tímu tvoria bratia Martin a Viktor
Viskup – kanonieri, ktorí patria vôbec
k tomu najlepšiemu, čo môžete na fare vidieť, ďalej výborný brankár Tomáš Dubeň,
patriaci pravidelne k najlepším gólmanom
súťaže, špílmachri Peter Bíro - jediný dlhodobý ,,nelehoťan“, z Veľkého Zálužia a
Lukáš Mesároš, ktorí sa obaja tiež pravidelne umiestňujú veľmi vysoko v tabuľke produktivity, no a v neposlednom rade bojovné
jadro, vedené skúsenosťami zocelenými
Jánom Vargom, Michalom Moravčíkom,
Martinom Vajdom a hráčskymi univerzálmi

Adamom Vargom, Branislavom Tkáčikom
a Danielom Dubeňom. V posledných rokoch do mužstva dobre zapadli a vhodne
ho doplnili skúsený brankár Vladimír Kuric
z Rastislavíc (P.N.CH., Avalanche) a mimoriadne produktívny Marián Tvrdoň z Nitry
(Vlci, Belasí), ktorého príchodom dostala
hra mužstva výrazne ofenzívnejší charakter. V minulosti obliekali dres Warriorov
hráči ako Samuel Varga, Dominik Trubíny,
Juraj Fábry, Dušan Vantroba, Maroš Vaško,
Martin Cibuľa, Oliver Piroška, Slavomír
Husár, Ondrej Selický, Marek Psota, Marek
Tkáčik, či Dodo Zaujec, no niektorí z nich
prešli v roku 2012 do nového klubu Červené
Striky Lehota, iní sa udomácnili v ďalších
regionálnych súťažiach, či ostatných kluboch FHBL. Nakrátko sa v mužstve objavili
aj skúsení Maroš Roško (Soumi, HVTT,
Devils) a Marek Tvrdoň (Belasí). V majstrovskej sezóne do mužstva prestúpili Jaroslav
Pekar a Igor Nemeš (Červené Striky) a ihneď
výborne zapadli do herného štýlu. Charakteristickou črtou mužstva je bojovnosť, čo
sa odzrkadľuje v názve, pričom mužstvo je
známe tiež rýchlym a kombinačným hokejbalom. Základnou fi lozofiou klubu je radosť
z hry a vytúžený farský titul.

Ing. Daniel Dubeň

Cyklovýlet do Čuňova
OŠK Lehota v spolupráci s obecným úradom Lehota zorganizoval
dňa 10. júna obľúbený cyklistický výlet do Čuňova .
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R ady a pomoc občanom

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

7:30-10:00

Lehota

10:30-13:00

Veľké Zálužie

Štvrtok
Piatok

7:30-10:30

Veľké Zálužie

11:00-12:00

Lehota

7:30-12:00

Veľké Zálužie

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

Ordinačné hodiny

Zubná poliklinika

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

Autoškola PANTER

Pondelok a utorok
06.30 - 11. 30
12.30 - 14. 30
Streda:
06.30 - 11. 30
12.30 - 16. 30
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
06.30- 12.00
Kontakt: 0911 220 861

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

ZMENA
otváracích hodín
knižnice!
Štvrtok
16.00 - 18. 00

Harmonizovaný kód 96

Prázdninové kurzy
Autoškola PANTER

Deň

ZMENA
stránkových hodín
OcÚ Lehota
od 27.6 do 31.8.

Facebook

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

pre skupinu B osobný automobil
vyuĀovanie dopoludnia i popoludní
doprava z obce ZADARMO (min . 3 žiadatelia)
INFOLINKA: 0905 554 888

Skvelé pre
podnikanie i záľubu !

Bez testových
skúšok

iba jazda
Autoškola PANTER
ʋ Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʋ

a môžete řahař
jazdnú súpravu do
4250 kg

NON-STOP služba

0905 948 812, 037/6503628

Pohrebná služba REQUIEM,
Špitálska 5, Nitra (pri starom vchode do nemocnice)
Ponúka kompletné pohrebné služby s úctou a na vysokej úrovni
s profesionálnym prístupom a dlhoročnými skúsenosťami.
Ponúkame prevozy zosnulých z celého Slovenska a zahraničia, z nemocníc, z domu,
z domovov sociálnych služieb, ústavov, hospicov a ostatných sociálnych zariadení.
Kompletné vybavenie dokumentácie, kremácie, výkopy hrobov, exhumácie, obliekanie
a úprava zosnulých, zabezpečenie živej hudby k pohrebom.
Viazanie vencov a kytíc zo živých a umelých kvetov, výzdoba hrobov.
www.requiem-nitra.sk

Cintorínske poplatky
Obecné zastupiteľstvo v Lehote každoročne schvaľuje sadzobník úhrad za služby obce
Lehota, kde v bode 3. je schválené prepožičanie hrobového miesta na cintoríne na obdobie
10 rokov.
Žiadame tých občanov, ktorí majú pochovaných svojich blízkych a nemajú uhradený
poplatok za hrobové miesto alebo im skončila úhrada po desiatich rokoch, aby si za hrobové miesto zaplatili. V opačnom prípade tie hrobové miesta, za ktoré nebude uhradený
poplatok, sa budú postupne rušiť.
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Chcete sa zbaviť starých
kníh, časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609
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www.lehota.sk

OŠK WARRIORS LEHOTA
naši zlatí z 1. FHBL v Nitre

