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Editoriál
Milí čitatelia,

POZVÁNKY NA
PRIPR AVOVANÉ PODUJATIA
Deň zdravia zameraný na kardiovaskulárne ochorenia
V novembri Vás pozývame na prednášku do veľkej sály kultúrneho domu na tému
kardiovaskulárne ochorenia. Dozviete sa viac o príčinách vzniku,
prevencii a samotnej liečbe.
Organizuje: ZO Zväzu zdravotne postihnutých v Lehote.

Halloween v Obláčiku
Materské centrum Obláčik pozýva našich najmenších a škôlkarov na halloweenske
popoludnie do miestneho kultúrneho domu, kde sa dňa 05.11.2017 (nedeľa)
od 16:00 bude konať detská párty s tými najlepšími pesničkami. Môžete sa tešiť
aj na kúzelníka, tvorivé dielničky a na darčeky. Tešíme sa na vás!
Organizuje: MC Obláčik.

Vianočná besiedka seniorov
V sobotu dňa 09.12.2017 o 14:00 hod. sa pre tých skôr narodených chystá vianočná
besiedka. Cez miestne tradície a gastronómiu sa bude hovoriť o advente a Vianociach
v minulosti.
Organizuje: ZO Jednoty dôchodcov v Lehote.

Mikuláš a Mikulášsky pohár vína
Dňa 08.12.2017 (piatok) Vás pozývame do kultúrneho domu, kde bude pripravený
kultúrno-spoločenský program, ktorý vyvrcholí rozsvietením vianočného stromčeka.
Deti poteší Mikuláš, dospelých varené vínko, punč či voňavý čaj.
Oorganizuje: OcÚ Lehota, MŠ Lehota a Vinohradnícky spolok Lehota.

Lehotská hokejbalová liga
Počas novembrových a decembrových víkendov bude na miestnom multifunkčnom
ihrisku dominovať hokejbal. Jednotlivé mužstvá si zmerajú svoje sily, aby sa dve
najlepšie stretli koncom roka vo veľkom fi nále. Príďte fandiť tomu Vášmu tímu!
Organizuje: OŠK Lehota.

30. ročník vianočného stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce
Počas vianočných sviatkov, konkrétne dňa 26. decembra 2017 (utorok),
pozývame všetkých nadšencov stolného tenisu do priestorov Kultúrneho domu
Lehota, kde sa bude konať jubilejný 30. ročník vianočného stolnotenisového turnaja
o Pohár starostu obce.
Organizuje: OŠK Lehota.

Vianočné požehnanie mladých vín
Dňa 27. decembra 2017 (streda) pozývame vinárov a priateľov vína
na 14. ročník tohto podujatia do miestneho kultúrneho domu.
Vzdáme tak hold tohtoročnej úrode vo viniciach.
Organizuje: Vinohradnícky spolok Lehota.
Poznámka:
Nakoľko v čase uzávierky neboli pri niektorých podujatiach stanovené presné termíny,
budeme Vás informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a webovej stránky obce.
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opäť držíte v rukách jesenné číslo obecného
časopisu, v ktorom tematicky nielen upozorňujeme
na pani Jeseň formou článku o šarkaniáde, o
krásnej výstave ovocia a zeleniny, či o vinobraní
v našom chotári, ale zároveň sa obzeráme za
odchádzajúcim letom, kde v našej dedinke
dominovala priam celoštátna udalosť – púť ku
kaplonke, ktorá sa v priamom prenose vysielala do
všetkých kútov Slovenska.
Ale ani obecné spolky nezaháľajú a máte
možnosť si prečítať o množstve aktivít a akcií,
ktoré sa uskutočnili pod záštitou každého z nich.
Je radosť vidieť, že dedina ožíva, neustále sa
v nej niečo deje...v redakčnej rade sa tešíme, že
je stále o čom písať (a pritom to nie je o lacných
senzáciách, či dych vyrážajúcich povrchnostiach
materiálneho sveta).
Prajeme Vám príjemné čítanie a už usilovne
pracujeme na novom čísle.
PaedDr. Vladimíra Chobotová
šéfredaktorka obecného časopisu Lehota
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1. cena kategórie „Najkrajšia zelenina“
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Slovo starostu
Vážení spoluobčania,
leto je preč. Slnečné lúče slabnú,
deti zasadli opäť do
školských lavíc a je
tu jeseň, čas zberu
úrody zo záhrad, polí
a viníc. Začala sa
burčiaková
sezóna,
vinohradníci
ponúkajú svoje produkty z
hrozna, záhradkári sa
prezentovali na výstave krásnym ovocím a zeleninou zo svojich
záhrad. Začali sa „berné“ mesiace (september – október), aby sme pozberali úrodu zo
svojich záhrad a polí, o ktorú sme sa starali
vo svojich záhradách počas roka. Je to pekné
a dobré, keď sa ľudia dohodnú a spoja úsilie
a vytvoria niečo krásne a podelia sa o to so
všetkými ako u nás v obci, keď záhradkári
spoločne so zväzom invalidov pripravili
krásnu výstavu ovocia a zeleniny, vinohradníci ponúkli vínne mušty a burčiak,
pomohli ženičky z obce, zamestnanci obce
a k tomu všetkému zaspievali matičiari
a Lehoťanka.
Takto si predstavujem spoluprácu obce
so spolkami a spoločenskými organizáciami. Veľmi ma to potešilo a preto chcem
všetkým zo srdca poďakovať za všetko to
krásne, čo pre občanov
pripravili, hoci účasť
mohla byť aj väčšia, ale
verím tomu, že o rok to
s účasťou bude lepšie.
Myslím si, že akciou
roka môžeme nazvať
svätú omšu na hody pri
kaplnke. Tu Lehoťania
dali vedieť prostredníctvom televízie celému
Slovensku a svetu, čo v
Lehote máme, krásne
pútnické miesto s pekne upraveným okolím,
kde každý môže prísť
načerpať
duchovnú
silu, v dnešnej dobe tak
potrebnú, pre všetkých
- mladých, či starých.
Tu tiež dokázali Leho4

ťania spojiť svoje sily a ukázať všetkým, čo
dokážu vybudovať za pár dní. Ďakujem!
Dňa 7.7.2017 sa nad Lehotou „poklepal“
základový kameň pre tak dlho očakávanú
výstavbu križovatky. Pre občanov našej
obce a obce Veľké Zálužie to bude znamenať, že za necelé štyri mesiace od „poklepania“ základového kameňa bude dňa
27.10.2017 slávnostne prestrihnutá páska
a spustená premávka z Nitry z R1A cez most
do Lehoty a z Lehoty cez kruhový objazd na
diaľnicu R1, smer Zvolen - Banská Bystrica
s výjazdom na Krškany a Nové Zámky. Napojenie na Nitru tu nie je možné zrealizovať,
ale môžeme uistiť občanov Lehoty a Veľkého Zálužia, že spolupracujem spoločne
so starostom z Veľkého Zálužie a spoločne
vyvíjame úsilie s kompetentnými osobami, aby sme sa mohli cez čerpaciu stanicu
Slovnaft napojiť na R1A a tým sa zbaviť
kolóny na Kyneku, ktoré tam vznikajú a
znepríjemňujú prejazd aj občanom našich
obcí. Dňa 27.10.2017 v dopoludňajších
hodinách sa bude „strihať“ páska na križovatke nad Lehotou a večer od 18.00 hod.
budú v kultúrnom dome prebiehať oslavy s
programom, ktorý je uvedený v závere článku. Myslím, že si to všetci zaslúžime a bude
pekné, keď to spoločne aj všetci oslávime,
lebo toto je pre obec stavba storočia. Preto
týmto všetkých srdečne pozývam na oslavy
spustenia križovatky Lehota.

Chcem upozorniť občanov obce, že
na základe uznesenia OZ sa bude otvárať
smerný územný plán obce. Preto svoje návrhy a pripomienky môžu do 10.12.2017
adresovať na obecný úrad s konkrétnymi
návrhmi. Obec zabezpečí výberovým
konaním architekta, ktorý má príslušné
odborné vzdelanie v oblasti územného
plánovania, ktorý bude pripomienky a návrhy riešiť v zmysle stavebného zákona a
príslušných vyhlášok.
V minulom čísle 2/2017 som informoval
občanov, že sa bude riešiť územné rozhodnutie na kanalizáciu v obci. Žiadal som o
ústretovosť občanov, ktorí sú vlastníkmi
podielov na novovzniknutých uliciach, ale
odozva mi prišla iba z jednej ulice. Pokiaľ
nebudú na týchto uliciach súhlasy všetkých
vlastníkov, obec nemôže na týchto uliciach
požiadať o územné rozhodnutie a stavebné
povolenie. Preto obec na týchto uliciach nemohla podať žiadosť. Riešime iba existujúce
staré ulice, nemôžu predsa ostatní občania
ďalej čakať.
Blíži sa sviatok všetkých svätých, žiadam občanov, ktorí upravujú hroby svojich
blízkych zosnulých, aby veci, ktoré odkladali počas celého roka za hroby, odniesli do
pristaveného kontajnera a podľa možnosti
okolo pomníkov nezabetónovali všetko,
lebo postupne zabetónujú celý cintorín, ako
to začali praktizovať v novej časti, kde sa
aktuálne teraz pochováva. Dažďová voda a
topiaci sa sneh nebudú mať kde vsakovať do
zeme a budú podmývať a poškodzovať hroby. Je potrebné používať zatrávňovače, ktoré
sú podstatne lepšie a lacnejšie.
Ako som v úvode môjho príhovoru spomenul, leto je preč a blíži sa zima. Pracovníci
obce budú robiť koncom mesiaca odpisy vodomerov. Po tomto odpise žiadam občanov,
aby si zabezpečili vodomery vo vodomerných šachtách proti zamrznutiu. Poruchy,
ktoré vzniknú vplyvom mrazov na vodomeroch a potrubí vo vodomerných šachtách, si
občan musí hradiť v plnej výške, ako to bolo
aj minulú zimu. Tí, ktorí nemajú uhradené
vodné, nech tak urobia čo najskôr.
Občania obce, ktorí dovezú drobný
stavebný odpad na zberný dvor, musia mať
zaplatený poplatok za komunálny odpad za

príslušný kalendárny rok. Preto všetkých
žiadam, aby si tento doklad čo najstarostlivejšie uschovali. Za drobný stavebný odpad
sa od 01.01.2016 podľa zákona o odpadoch
musí platiť 0,016 €/kg. Je to podľa zákona
minimálna cena, ktorú treba zaplatiť do
pokladne obce. Pre predstavu za 100 kg
odpadu je poplatok 1,60 €. Stavebníci, ktorí
stavajú alebo prestavujú rodinné domy, si
musia podľa zákona o odpadoch zabezpečiť kontajnery na vlastné náklady. Všetky
podrobnosti o odpadoch sú uvedené vo
VZN č. 02/2016, ktoré nájdete aj na webovej
stránke obce.
Kto nemá uhradené poplatky a dane,
obec na základe §52 zákona č. 563/2009 Zb.
o správe daní v nasledujúcom čísle zverejní
všetkých dlžníkov.
Záverom by som chcel poďakovať za
dobrú spoluprácu celému poslaneckému
zboru a hlavne p. poslancovi Jurajovi Pavelovi, ktorý najviac pomohol pri organizovaní všetkých kultúrno-spoločenských akcií,
zamestnancom obce, všetkým predsedom
a členom spoločenských organizácií, občanom obce, ktorí si nájdu čas a ochotne pomôžu pri prácach pre obec a podieľajú sa na
organizovaní kultúrno-spoločenských akcií
a sponzorom, bez ktorých si život a aktivity
našich organizácií nedokážeme predstaviť.
Program osláv „Kruhový objazd nad Lehotou“ - od 18.00 hod. v Kultúrnom dome
v Lehote
1. Zahájenie a privítanie hostí, starostov
obcí V. Zálužia a Jarku, poslancov obce Lehota, V. Zálužia a Jarku
2. Prejavy predsedu NSK, pozvaných hostí,
starostov
3. Vystúpenie folklórnych skupín z Lehoty,
V. Zálužia, Jarku
4. Podpis zmluvy o spolupráci medzi obcami Lehota, V. Zálužie a Jarok
5. Predstavenie kandidáta na predsedu NSK
a poslancov do NSK
6. Ohňová show
7. Voľná zábava so skupinou Brilax a diskusia s kandidátmi do NSK
Občerstvenie pre všetkých prítomných
bude zabezpečené.

Milan Chmelár
starosta obce
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Informácie obecného úr adu
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Lehote,
ktoré sa konalo dňa 13.09.2017 o 18.00
hod. v malej sále KD v Lehote
Uznesenie č. 212/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie žiadosť poslankyne
PhDr. Mikulovej a JUDr. Burdu o zmenu
územného plánu obce Lehota. Pán starosta
informoval, že na základe týchto žiadostí sa
podá informácia do obce s výzvou pre občanov, aby podali návrhy a podnety na zmenu
územného plánu. Táto otázka zmeny územného plánu obce sa bude riešiť komplexne
pre celú obec. Podnety sa majú podať do
10.12.2017 a následne sa urobí výberové
konanie na osobu, ktorá bude spracovávať
nový územný plán obce Lehota.
Uznesenie č. 213/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo žiadosť MUDr. Krčmárikovej
o prenájom časti obecného majetku na parcele 333/17 k.ú. Lehota,
schvaľuje 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 ošetrovňa- 20 m2, WC pre klientov M a Ž- 2,8 m2, sociálna miestnosť – 2,8
m2, spolu 68,4 m2 MUDr. Krčmárikovej,
bytom Ľ. Okánika 8, 949 01 Nitra.
Uznesenie č. 214/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 6 ods. 1, zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §7 ods.4 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov prerokovalo dôvodovú správu a
návrh VZN Obce Lehota č. 01/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Lehota,
schvaľuje VZN obce Lehota č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Lehota.
Uznesenie č. 215/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
V zmysle § 6 a 11 ods.4 písm .g) zák.č.369/
1990 Zb.z o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §16 zákona č. 181/2014Z.z. o volebnej
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Udialo sa v obci
kampani a o zmene a doplnení zákona
č. 85/2005Z.z. o politických stranách
a hnutiach v znení neskorších predpisov
zákona 180/2014 prerokovalo dôvodovú
správu a návrh VZN Obce Lehota č. 02/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní
volebnej propagácie prostredníctvom iných
médií v čase volebnej kampane na území
obce Lehota,
schvaľuje VZN obce Lehota č. 2/2017
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní
volebnej propagácie prostredníctvom iných
médií v čase volebnej kampane na území
obce Lehota.
Uznesenie č. 216/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje nájomnú zmluvu uzatvorenú v
zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka o prenájme priestorov zdravotného
strediska, o výmere 68,4 m2 pre MUDr.
Evu Krčmárikovú na účely poskytovania
zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež
v obci Lehota.
Uznesenie č. 217/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje – návrh Zmluvy o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Lehota pre činnosť
detí v CVČ na rok 2018,
schvaľuje - príspevok pre fi nancovanie
záujmovej činnosti detí s trvalým pobytom
v obci Lehota v CVČ na obdobie od 1.1.2018
do 31.12.2018 vo výške 60€/dieťa/rok so spôsobom poskytovania príspevku mesačne
jednorazovo podľa počtu detí na základe
uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku CVČ,
schvaľuje - možnosť záujmovej činnosti
detí maximálne v troch CVČ súčasne, pričom schválená výška príspevku na jedno
dieťa sa pomerne prerozdelí pre jednotlivé
CVČ.V prípade, že dieža bude zapísané do
viac ako troch CVČ, na základe výzvy obce
rozhodne rodič (zákonný zástupca) dieťaťa,
ktoré tri CVČ bude dieťa navštevovať.

Jubilejná púť
k lehotskej
Matke Božej

Preto sa v tomto roku naša tradičná púť
niesla vo zvlášť slávnostnom duchu. Predovšetkým sme si pozvali vzácnych hostí: sláveniu predsedal po prvý raz náš nitriansky
diecézny biskup mons. Viliam Judák a celú
púť v priamom prenose prenášala do celej
krajiny Slovenská televízia na Dvojke, kde
ju ešte stále môžete nájsť v archíve RTVS pri
dátume 30. júl 2017.

V tomto roku si naša farnosť a celá naša
obec pripomínala dve okrúhle jubileá spojené s tradičnou mariánskou púťou, ktorá sa
u nás koná každoročne v nedeľu po sviatku
patrónky našej farnosti, Svätej Anny.
Pred dvadsiatimi piatimi rokmi, teda v
roku 1992, sa na podnet dvoch našich rodákov v kňazskej službe: už zosnulého pátra
verbistu Jozefa Krčmára a pátra lazaristu
Milana Šášika podarilo po rokoch totality
obnoviť tradíciu pútí k Božej Matke lehotskej, na miesto jej zjavenia Jozefovi Dobrovoľnému. Tieto púte začal organizovať už v
roku 1873 sám vizionár, ale režim nepriateľský voči kresťanstvu ich na takmer štyridsať
rokov zakázal.
Na mieste zjavenia preblahoslavenej
Panny Márie sa vtedy začala budovať kaplnka, ktorá bola v roku 1927 dokončená a tak aj
zavŕšenie tohto bohumilého diela zaznamenalo už deväťdesiate výročie.

Okrem týchto zvláštnych hostí sme sa
aj my sami usilovali ozvláštniť už aj tak
slávnostnú atmosféru. Sochu Božej Matky,
ktorá sa nachádza v kaplnke nad obcou,
sme zverili do nanajvýš povolaných rúk reštaurátora Árpáda Mézesa, ktorý jej svojím
majstrovstvom prinavrátil pôvodnú krásu.
Zrekonštruoval pôvodnú farebnosť, ktorá
sa ukrývala po nánosmi piatich neskorších
náterov a domodeloval všetky jej polámané
časti.

Uznesenie č. 218/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu obce Lehota za
rok 2016.
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Udialo sa v obci
Vďaka mnohým dobrovoľníkom, ktorí
nešetrili ani čas, ani peniaze, a tiež za nemalého prispenia nášho obecného úradu, sa
podarilo zrevitalizovať celý pútnický areál:
kaplnka dostala novú fasádu, okolo nej sa
zjavila nová výsadba kvetov a drevín, nová
konštrukcia prekrývajúca miesto konania
bohoslužieb i nové bohoslužobné zariadenie. Aj studnička s vodou, ktorá uzdravila
Jozefa Dobrovoľného z vážnej choroby, sa
obliekla do nového šatu a skultúrnilo sa aj
celé jej okolie.

ktorý predstavil celému Slovensku vznik a
históriu pútí v Lehote, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Milan Belica,
keďže NSK fi nančne prispel na konanie púte,
starostovia i poslanci okolitých obcí, na čele
s naším starostom Milanom Chmelárom,
ktorý na začiatku slávenia všetkých pútnikov v Lehote privítal. Pozvanie prijali aj
kňazi z okolitých farností vedení dekanom
nášho lužianskeho dekanátu vdp. Petrom
Brenkusom.
Na príhovor svätej Anny, našej patrónky, ktorej sochu sme ako vzácny klenot z
farského kostola niesli v procesii na miesto
slávenia, nám dobrý Pán Boh v deň slávnosti dožičil krásne počasie a tak celá slávnosť
napokon dopadla ku spokojnosti každého.
Ani odozva na seba nenechala dlho čakať:
hneď od pondelku sa v Lehote rozcengali
všetky telefóny s gratuláciami tých, čo videli
priamy prenos a so slovami, že doteraz ani
netušili, že v Lehote sa zjavila Panna Mária
a že sa tam koná púť. Nuž, dve hodiny vysielacieho času v priamom prenose verejno-právnej televízie sa nám v budúcnosti už
tak ľahko asi nepodarí získať.
Preto by som sa chcel čo najsrdečnejšie
poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do
organizácie, priebehu, propagácie, ale aj
zdarného dovŕšenia celej tejto akcie. Nech
Božia Matka lehotská požehná každého z
vás dobrým zdravím, ktoré tak zázračne prinavrátila Jozefovi Dobrovoľnému a každou
milosťou, ktorú potrebujete k šťastnému
životu na zemi a večnému životu v nebi.

Mgr. Róbert Horka, PhD.
Naša folklórna skupina Lehoťanka s pomocou ďalších ochotných dobrovoľníkov
nacvičila s dychovou hudbou Zálužanka z
neďalekého Veľkého Zálužia všetky spevy
k slávnostnej svätej omši a celú slávnosť
na organe hudobne doprevádzal organista
z nitrianskej katedrály Vladimír Kopec.
Všetci, ktorí mohli – od najmladších po
najstarších – sa obliekli do našich obecných
krojov a to až do tej miery, že v sobotu pred
púťou sa v celej Lehote nedala nájsť už ani
jediná voľná súčasť či mužského alebo ženského kroja.
K slávnostnej atmosfére prispeli aj významné osobnosti, ktoré sa púte zúčastnili:
každoročný pútnik a rodák, užhorodsko-mukačevský biskup vladyka Milan Šášik,
8
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Dni obce Lehota
HODY
Už druhý rok sme sa podujali spríjemniť našim občanom tradičné lehotské
hody, ktoré boli v dňoch 28.7. – 30.7.2017.
Program sa pripravoval už pár týždňov
vopred a bol zverejnený na našej webovej
stránke, v rozhlase i v tomto časopise.
Takže poďme priamo k hodovému dianiu.
Všetko sa začína, keď do Lehoty dorazia
kolotoče, ktoré sú odjakživa neodmysliteľnou súčasťou hodov a to hlavne pre našich
drobcov a niekedy i tých dospelejších.
V piatok 28. júla
sme o šiestej večer začali príhovorom pána
starostu Milana Chmelára. Privítal všetkých
prítomných Lehoťanov
a hostí, ktorí sa na rodnú hrudu najčastejšie
vracajú na lehotské
hody. Všetkým poprial
krásne zážitky z pripravených programov
a zaželal príjemnú a ničím nerušenú zábavu.
Po príhovore vystúpila spevácka skupina
Lehoťanka s pásmom
svojich piesní a pán
Balla krásne zahral na
fujaru a gajdy.
O večerný program
sa postarala skupina
Čibuk, ktorá je už
v našich kruhoch veľmi
obľúbená a vie urobiť
dobrú zábavu. Že to
bola pravda, mohli potvrdiť tí, ktorí zo zábavy odchádzali v ranných hodinách.
Žiaľ, nie každý si vie vážiť snahu usporiadateľov vytvoriť príjemné prostredie a zážitky. Zaznamenali sme aj takú nemilú vec,
akou bolo zničenie stola a lavíc hodených do
miestneho potoka i poškodenie novej fasády
a ríny na zdravotnom stredisku. Mrzí nás to
10

o to viac, že sme tie stoly a lavice mali požičané a ich nahradenie bolo pre obecnú kasu
zbytočným nákladom. Postarali sa o to tí,
ktorí raz budú tiež dospelí a budú zastávať
post rodičov. Ale máme pred sebou sobotu,
tak sa poďme baviť ďalej.

Sobota patrila prevažne lehotskému vinohradníckemu spolku, ktorý usporiadal na
veľmi dobrej úrovni degustovanie rôznych
odrôd vínka. Popíjanie vínka spríjemňovali
piesne a hudba cimbalovej muziky Podluží
z Moravy. Milovníci tohto žánru si určite
prišli na svoje a pospevovali si spolu s muzikantmi.
Všetci, ktorí sa zdržali do večerných hodín, si vychutnali ohňovú show od Argolla
productions.
Potom sa mohli presunúť do športového
areálu, kde pokračovala hodová zábava,
ktorú usporiadal obecný športový klub.
No a konečne nastal ten najhlavnejší
deň z hodových dní - nedeľa. Všetko už je
navarené, napečené, hostia už dorazili a
môžeme sa pustiť do hodovania.
Samozrejmosťou bola ako každý rok púť
ku Kaplonke Panny Márie. Ibaže tento rok to
nebola len taká obyčajná udalosť, pretože

táto naša každoročná púť bola vysielaná
priamym televíznym prenosom a pri tejto
príležitosti si dospelí i deti prevetrali naše
lehotské kroje. Svätú omšu celebroval mons.
Viliam Judák spolu s vladykom Milanom
Šášikom biskupom Mukačevským, za účasti viacerých kňazov z okolitých obcí.
Po púti a svätej omši sa všetci odobrali
do rodín k nachystaným dobrotám.
Keď už hodárom vytrávilo a deti vytiahli
rodičov a starých rodičov do dediny na kolotoče, mohli si všetci posedieť pri kultúrnom
dome, kde im spievala skupina Bábčanka,
zatancovali Kovbojky zo Zbehov, predviedli
svoje gymnastické umenie detičky z klubu
GYMGOL, zahrali Heligonkári. Tí, ktorí sa
zdržali dlhšie, mohli si doplniť tekutiny a
kalórie v stánku s občerstvením.
No a pre väčšinu hodárov je pravidlom,
že pondelok sa do práce nejde. Takže pre
nich znovu vyhrávala kapela Čibuk a hoci
sa všetko malo ukončiť polnocou, pre dobrú
pohodičku sa chvíľu nadčasovalo.
Sme veľmi radi, že naše snaženie bolo
odmenené krásnym počasím a spokojnosťou ľudí.
Ďakujeme Obecnému úradu Lehota a
Nitrianskemu samosprávnemu kraju, že
tieto dni obce fi nančne podporili a umožnili pozvať všetkých účinkujúcich, ktorí
nás tri dni zabávali a vytvárali príjemnú
atmosféru. Poďakovanie patrí samozrejme
i všetkým ľuďom, ktorí sa na úkor vlastného
voľna starali o pohostenie, obsluhu, bezpečnosť a upratovanie.

Terézia Andrášiková
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3. ročník Šar kaniády
Ani sme sa nenazdali a jesenný vietor
nám vytvoril podmienky na zopakovanie
si peknej rodinnej akcie - Šarkaniády,
ktorá sa organizovala dňa 15. septembra
pod záštitou OŠK Lehota u nás v obci už
po tretíkrát.
Tento rok nám opäť vyšlo počasie a na
tých pár hodín bolo nielen slnečno, ale aj
vietor mal tie správne parametre. Na ihrisku
sa zišlo cez 50 detí a spolu s dospelákmi nás
bolo okolo 150.
Kreativitu sme asi minuli počas leta,
pretože všetci prišli s hotovými kupovanými šarkanmi, ale česť domácim kutilom
zachránil p. Štefanka, ktorý priniesol originálneho geometrického šarkana, ktorý mal
dosah 250 m a veru sa vznášal až nad diaľničný most. Možno zopár áut vďaka tomu
spomalilo v očakávaní, že je to snáď nejaký
nový druh radaru ☺.
Zopár detičiek prinieslo aj svoje kresby,
či vystrihnuté šarkany, ktoré spolu s pani
učiteľkami vyrábali v škôlke, za čo tiež dostali odmenu. Napriek tomu nikto neodišiel
s prázdnymi rukami, každý súťažiaci dostal
od nás džúsik a sladkosť.
Ďakujeme za účasť a už teraz objednávame na budúci rok vietor do plachiet...pardon,
do šarkanov.

PaedDr. Vladimíra Chobotová
12
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Výstava ovocia a zeleniny
v Lehote

V poradí druhú výstavu ovocia, zeleniny a ľudových výrobkov pripravila
základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v spolupráci s obecným úradom a Zväzom zdravotne postihnutých v
Lehote.
V našom kultúrnom dome si 235 návštevníkov v dňoch 29.9. - 30.9.2017 prišlo
pozrieť 190 exponátov. Okrem týchto návštevníkov boli na výstave deti z materskej
škôlky a niekoľko tried detí zo základnej
školy, ktorí tiež prispeli svojimi kresbami
a ručnými výrobkami k spestreniu celej
expozície. V tomto druhom ročníku udelili
organizátori spolu 9 cien za najkrajšie vystavované exponáty. O pridelení cien rozhodovala nezávislá komisia z poľnohospodárskej
univerzity v Nitre.
V kategórii najkrajšie ovocie získal 1.
cenu: Jaroslav Látečka, 2. cenu: Rudolf
Opáth a 3. cenu: František Zabák.
V kategórii najkrajšia zelenina získala
1. cenu: Helena Petríková, 2. cenu: Monika
Zabáková a 3. cenu: Michal Sabo.
Za najkrajšiu expozíciu bol ocenený
František Zabák a dve špeciálne ceny dostali
Angela Bernáthová a Alan Dolog.
Návštevníci väčšinou kladne hodnotili
jednotlivé aranžmány a celkovú expozíciu
výstavy, ktorá aj v tomto ročníku ukázala,
čo vedia naši spoluobčania dopestovať a
vyrobiť. Oplatí sa teda akciu tohto druhu
pripraviť aj na budúci rok.
Spracoval: Peter Šášik
14

Najmenší školáci pri odchode z výstavy

Pred oficiálnym otvorením výstavy nám
zahral na fujare Milan Balla

Víťazi jednotlivých kategórií
15
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Lehotské
vinobranie

Stretnutie
záhradkárov
s prof. Hričovským

V sobotu dňa 30. septembra 2017 sa v
Lehote uskutočnil 1. ročník Lehotského
vinobrania. V spolupráci s OcÚ Lehota ho
usporiadal Vinohradnícky spolok Lehota.
Súčasne prebiehala v KD Lehota výstava
ovocia, zeleniny (a mimosúťažne i kvetov)
pestovateľov z obce Lehota. Svoje exponáty na výstave mali okrem obyvateľov obce
aj žiaci ZŠ Lehota.
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Ing. Milan Burda

Vinobranie slávnostne otvoril predseda Vinohradníckeho spolku p. Ing. Štefan
Petrík a starosta obce p. Milan Chmelár.
Predseda spolku pozdravil prítomných hostí, miestnych občanov, členov folklórnych
súborov a tiež starostov susedných obcí
z Veľkého Zálužia a Mojmíroviec i ostatných návštevníkov vinobrania. Poďakoval
všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tejto krásnej akcie i pánovi farárovi,
že Sv. Urban ochránil našu úrodu hrozna
pred chorobami. Na záver odovzdal slávnostný veniec z vinobrania starostovi obce
a poďakoval sa za spoluprácu i podporu zo
strany obce. Prítomných hostí pozdravil p.
starosta a zaželal im dobrú zábavu a vyslovil
presvedčenie, že táto akcia sa ujme a získa si
priazeň obyvateľov Lehoty.
A potom sa už začal kultúrny program,
ktorý otvoril svojim vystúpením folklórny
súbor Lehoťanka. O dobrú náladu sa postarali i naši hostia - 22-členný folklórny súbor
Senior z Mojmíroviec pod vedením primáša
- harmonikára p. Arpáša. Kultúrny program
obohatili piesne v podaní folkloristov – matičiarov z Lehoty pod taktovkou dirigenta
Daniela Pavela. Medzitým sa rozbehol predaj skvelého bieleho i červeného burčiaku,
ktorý naozaj chutil. Pre deti bol prichystaný
mušt, čo ocenili nielen rodičia, ale i tí, ktorí
prišli na túto akciu autami. Organizátori pripravili i čosi pod zub. Výborné langoše čerstvo pripravené tímom Terky Andrášikovej s
cesnakom, či syrom alebo kečupom chutili
hosťom aj členom organizačného štábu. Zábava trvala do večera a spokojné tváre hostí
svedčili o tom, že sa im tu páčilo.
Veríme, že sa nám podarilo obnoviť
tradíciu vinobrania v Lehote a že sa o rok
zídeme ešte vo väčšom počte.

Základná organizácia SZZ v Lehote pri
Nitre v spolupráci s Vinohradníckym Spolkom v Lehote zorganizovali dňa 12.8.2017
praktické ukážky letného rezu a tvarovania ovocných stromov a drevín. Už po niekoľkýkrát sa miestom predvádzania stala
miestna záhradková osada na Starej Hore.
Tentokrát prišlo až 43 pestovateľov.

Odborný výklad a praktické ukážky
tvarovania predniesol Prof. Ing. Ivan Hričovský DrSc. Mnohí poznajú jeho osobnosť
z rozhlasového vysielania, ale aj z televíznej
obrazovky a tak si niektorí naši členovia, či
spoluobčania z Lehoty, nenechali ujsť príležitosť stretnúť sa s ním aj osobne. Znovu
sa potvrdilo, že problematika tvarovania
drevín je stále aktuálna a že naďalej zaznamenáva určité vývojové trendy. Bohaté
skúsenosti v tejto oblasti prof. Hričovský
veľmi rád odovzdáva a jeho charakteristický
priateľský výklad bol pre zúčastnených
nezabudnuteľným zážitkom. Svojimi
dobre mienenými radami obšírne vysvetlil podstatu správneho rezu broskýň
a marhúľ a iných kôstkovín, ktorý sa
u malopestovateľov javí ako dosť problematický. V reze a tvarovaní jadrovín sú
skúsenosti záhradkárov bohatšie a tak
boli otázky viac smerované na perspektívne odrody jabloní a hrušiek. Keď dal
v závere stretnutia priestor účastníkom
na otázky, tak akoby sa s nimi roztrhlo
vrece. Ešte si nestihli uložiť do pamäte
ako v letnom období správne tvarovať
stromy či kríky, už mal pripravené in-

formácie, kde sa dajú kúpiť nové kultivary
vrúbľovaných orechov, ktoré rodia už po
troch rokoch a aké druhy višní a čerešní
s nízkymi korunami sú do malých záhrad
najvhodnejšie. Tiež vysvetlil, ako si najlepšie vybrať v ponuke sliviek jednak z pohľadu
vzájomného opeľovania a dosahovania
vyšších úrod a jednak ako zabezpečiť ich
ochranu časovo správne cieleným chemickým ošetrením proti červivosti a ktoré
z nich sú nakoľko odolné proti šarke sliviek.

Toto stretnutie s Prof. Hričovským však
nebolo ojedinelé. Od roku 2007 mu najprv
predchádzali prednášky jeden až dvakrát
ročne na obecnom úrade v Lehote a následne podobné stretnutia v záhradkovej
osade, zamerané na teoretické aj praktické
poznatky v správnom pestovaní kôstkovín,
jadrovín a drobného ovocia v našich záhradách. Vždy ale nezabudol informovať
aj o aktivitách SZZ na Slovensku. Chceli by
sme v budúcnosti pokračovať v takýchto
stretnutiach aj naďalej, pretože je o ne stále
pomerne veľký záujem zo strany záhradkárov a pestovateľov a aj Prof. Hričovský
prisľúbil ďalšiu spoluprácu.

Peter Šášik
ZO 11-12 SZZ v Lehote
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INNOVIA
GULÁŠ CUP
Plní súťaživosti a dobrej nálady sme sa
stretli dňa 15. júla v športovom areály OŠK
Lehota.
Počasie nás privítalo svojimi oblakmi,
ktoré viseli nad kotlíkmi, kde už sa vo veľkom smažila cibuľa. Dvanásť tímov krájalo,
solilo a zabávalo sa. Pre všetkých zúčastnených boli pripravené rôzne súťaže. Muži
aj ženy súťažili v preťahovaní lanom. Mužskými šampiónmi sa stali Andrášikovci, za
ženy tento boj vyhralo zmiešané družstvo
v zložení E. Gerhátová, D. Gerhátová, M.
Nemešová, D. Nemešová. Taktiež sa súťažilo
v pití piva, ktoré o pár glgov vyhral Matej
Bárta. Poslednou ženskou súťažou bolo kopanie jedenástok, ktoré vychytal šarmantný
brankár M. Motúz a máloktorej dovolil prestreliť. Napokon si toto víťazstvo zaslúžila
M. Nemešová. Tí, ktorí nevyhrali, nemali
dôvod pre plač a mohli sa povoziť na krásnom žrebcovi alebo si poskočiť na bungee
trampolíne, či skákacom hrade.
Aj keď nás počas dňa zastihlo pár kvapiek dažďa, na konci vyšlo i slnko a tak
o 16:00 už bolo cítiť pravú vôňu Gulášu.
Degustačná komisia udelila body a vybrala
nasledovne:
1.miesto: Kynologický klub Lehota
2.miesto: Oblastný futbalový zväz Nitra
3.miesto: INNOVIA, hlavný sponzor akcie

18

Na koniec by som chcela poďakovať
spomínanému hlavnému sponzorovi INNOVIA za ich fi nančnú pomoc pri organizovaní tejto vydarenej akcie.
Všetkým zúčastneným družstvám
ďakujeme a dúfame, že sa o rok znovu
vidíme.

Bc. Dominika Gerhátová

19

Naše spolky
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MATIČNÝ ŠPORTOVÝ
DEŇ V LEHOTE

Stretnutie
Lehôt a Lhot

Už niekoľko rokov venuje Miestny odbor Matice slovenskej Lehota pozornosť
športovej činnosti svojich členov a osobitne
mládeži. V tomto roku, v spolupráci s obcou
Lehota, zorganizoval dňa 1. septembra 2017
v miestnom areáli OŠK Lehota už v poradí 3.
ročník matičného stolnotenisového turnaja,
ktorý bol súčasťou matičného športového
dňa mládeže. Tieto podujatia sa uskutočnili
s fi nančnou podporou Matice slovenskej a
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Od rána si svoje sily zmerali všetci nadšenci stolného tenisu, v kategóriách ženy,
muži do 50 rokov a muži nad 50 rokov. Z
bezmála 40 účastníkov sa z víťazstva vo
svojich kategóriách tešili Oľga Mesárošová,
Matúš Lisy a Milan Bako. Celé dopoludnie
prebehlo v príjemnej športovej a priateľskej
atmosfére.
V popoludňajších hodinách si mohli
všetci účastníci z radov mládeže zmerať
svoje sily v rôznych športových súťažiach.
Okrem futbalu, bedmintonu, stolného
tenisu boli pre súťažiacich pripravené aj
súťaže v ľahkoatletických disciplínach a tiež
niektoré staré detské hry /ficek, guľky/. Do
športovania sa zapojilo viac ako 40 detí a
mládeže vo veku od 4 do 30 rokov. Víťazmi
v jednotlivých kategóriách boli David Bako,
Gyulia De Nadai, Matúš Hrnčiar, Tomáš
Moric, Lucia Moricová, Natália Zabáková,
Patrik Pekar, Matúš Lisy, Tomáš Zabák. Po
náročných súťažiach a odovzdaní vecných
cien sa všetci účastníci mohli ponúknuť pripraveným občerstvením.
Celodenné športové podujatie bolo
ukončené kultúrno-spoločenskou akciou,
pri ktorej si viac ako 80 prítomných pripomenulo 73.výročie SNP a Deň ústavy SR. Po
príhovoroch starostu obce Milana Chmelára a predsedu MO MS Daniela Pavela a vystúpení speváckeho súboru MO MS Lehota
bola zapálená symbolická vatra, ktorou si
účastníci spomenuté výročia uctili.
Stretnutie sa končilo vo večerných hodinách spoločným posedením všetkých zúčastnených za zvuku harmoniky a spevom
krásnych ľudových piesní.

Bc. Milan Balla
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„Niekedy má priateľstvo na diaľku
väčšiu hodnotu ako to, ktoré máš
nablízku..“
Najväčšie
priateľské
stretnutie
všetkých Lehoťanov sa i tento rok konalo
dňa 7. - 9. 7. 2017, tentoraz v Lhotke pod
Onřejníkem.
Za zábavou sme necestovali ďaleko.
V úvode nás privítali milí ľudia a čierne
mračná, z ktorých sa nejedenkrát spustila
sprcha dažďových kvapiek. Ani premočená
tanečná tráva nezastavila poskoky na Horkýže slíže revival.

Po rockovej noci na všetkých Lehoťanov
čakali rôzne atraktívne súťaže, ranná joga,
maľovanie na tvár alebo tí fotogenickejší sa
vrhli na kútik rôznych masiek a zvečnili sa
pri lehotskej fotostene. Aj v tento deň nám
pri chutnom obede zahrali kvapky dažďa,
ktoré odohnalo slnko žiariace nad Ondřejníkem. Za pochodu lúčov slnka pochodovalo i niekoľko desiatok českých Lhot i
slovenských Lehôt. Tie slávnostne zavŕšili
svoju prítomnosť na tejto akcii.
Po príjemnej prechádzke sme to roztočili
s Elán kontraband a vo večerných hodinách
i s Petrou Janů a skupinou Amsterdam.
Organizátorom ďakujeme a na ďalší rok
sa vidíme v Husí Lhote.

Bc. Dominika Gerhátová
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Matersk á škola

Naše spolky

Lehotskí členovia
Jednoty dôchodcov
a „PETANG“
Pravidlo, že až do smrti sa učíme, sme
si veru pripomenuli aj my členovia Jednoty
dôchodcov, keď sme pred dvomi rokmi, v roku 2015, stáli pred dilemou slova „Petang“.

Vedeli sme, že je to niečo ako športová disciplína, ale nič viac.
Avšak o rok neskôr, v roku 2016 sa naši
členovia rozhodli zúčastniť po prvýkrát na
športovom podujatí v Lužiankach, kde sa
súťaž v petangu konala. Boli to pre nás nové
začiatky a nové skúsenosti. No čestné 4.
miesto, ktoré dosiahla naša členka pani Gitka Holčíková, bolo povzbudením pre našu
účasť v roku 2017.
Dňa 02. augusta 2017 sa petangových
športových hier v Lužiankach zúčastnili
štyria naši členovia: pani Oľga Kinclová,
pani Gitka Holčíková, pán Peter Jančovič
a pán Michal Sabo. No a naša radosť nemala konca, keď sa pani Gitka Holčíková
umiestnila na 1. mieste a získala tak zlatý
pohár. Navyše naše lehotské družstvo bolo
ocenené za účasť ďalším zlatým pohárom.
Veľmi si to ceníme a sme hrdí, že naši občania dokážu aj v dôchodcovskom veku skúsiť
niečo nové, prekonať svoj vek, nesedieť pri
počítači a televízii, ale hýbať svojim telom
pre zdravie a potešenie.
Lebo:
„Nie je treba ľutovať tých, ktorých sny sa
nesplnia, ale tých, ktorí žiadne nemajú.“

Po veľkých
prázdninách
Dňa 4. septembra 2017 sa otvorila brána našej materskej školy skoro po dvoch
mesiacoch prázdnin plných slniečka, pohody a zážitkov. Škôlka opäť ožila detskými
hlasmi a my sme ich privítali s radosťou na
slávnostnom otvorení nového školského
roku 2017/2018.
Tí, ktorí už do škôlky chodili, sa vrátili
k svojim pani učiteľkám, kamarátom a

hračkám. Privítali sme u nás aj nové detičky, ktoré prišli po prvýkrát. Tento školský
rok je v našej škôlke prihlásených 72 detí,
otvorené sú 3 triedy. 1. trieda – Sovičky s
pani učiteľkou Marikou a Dominikou , 2.
trieda- Mravčekovia s pani učiteľkou Norikou a Beatkou, 3. trieda – Mackovia s pani
učiteľkou Lenkou a Evičkou.
Všetci sme zvedaví, čo nám nový školský rok prinesie. Preto želáme všetkým
deťom, aby chodili do škôlky s radosťou
a odnášali si veľa zážitkov a rodičom veľa
trpezlivosti.

Bc. Lenka Fusková

Toto je aj odkaz nás seniorov pre mladú
generáciu. Myslite, naši mladí priatelia, aj
na neskoršie roky svojho života a dajte sa
inšpirovať svojimi starými rodičmi.

Olívia Chlebcová
predsedkyňa Jednoty dôchodcov v Lehote
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Základná škola

Cvičenia v prírode
- jesenná časť

nom, v ktorom mali možnosť nahliadnuť do
priestorov starého mlyna a školy.

aktivít detí a mládeže, vyučovanie telesnej
a športovej výchovy, prevenciu sociálno-patologických javov a prispieť tiež k zdravému vývoju našich žiakov a zamestnancov.
Našim spoločným cieľom bolo vytvorenie
viacúčelovej zóny pre aktívny pohyb a
oddych vzhľadom k tomu, že nemáme telocvičňu. V našej snahe sme boli úspešní.
Projekt bol schválený, fi nančne podporený
a my sme sa mohli s chuťou pustiť do jeho
realizácie.

Tretiaci a štvrtáci sa tešili, že videli naživo jašterice,hady, korytnačky, ale aj krokodíla Richarda. Mnohí z nich si vo Viváriu
pohladili užovku. V Botanickej záhrade ich
najviac upútali mäsožravé rastliny, kaktusy
a sukulenty.

Mgr. Ľubica Ševčíková
PaedDr. Dagmar Jančurová

Legiovlak
Aj napriek tomu, že si jeseň počas Cvičení v prírode pripravila pre žiakov 1. - 4. ročníka upršané počasie, neodradilo ich to a
absolvovali pútavú prehliadku Slovenského
poľnohospodárskeho múzea a skanzenu
(1. a 2. ročník), Botanickej záhrady a univerzitného Vivária pri SPU v Nitre (3. a
4. ročník). V múzeu sa prváci a druháci
oboznámili s vývojom poľnohospodárskych
techník od najstarších čias po stredovek a s
veľkým záujmom si prezerali vystavované
archeologické nálezy.

Dňa 13.9.2017 sme sa my, žiaci 9. ročníka, vybrali na exkurziu do Legiovlaku. Táto
exkurzia sa konala na železničnej stanici
v Nitre. Sprevádzal nás český sprievodca,
ktorý nám pútavo rozprával o Čechoch
a Slovákoch počas 1. svetovej vojny. Hovoril
nám o bojoch na frontoch, na ktorých bojovali vojaci Československej armády. Vlak
mal 13 vagónov, poštový, lekársky a bojové
vagóny. Vysvetľoval nám, na čo a pre koho
vagóny slúžili. Ukázal nám aj uniformy,
ktoré vojaci nosili. Táto exkurzia bola veľmi
poučná a priblížila nám historické okamihy
počas vojny.
Petra Husáriková, 9. ročník

Náš projekt
bol úspešný
Ďalšia expozícia dokumentovala tradičné technológie spracovania rastlín a
živočíšnych produktov. Nadšene si pozreli
a vyskúšali exponáty historickej mechanizácie a letectva. Na záver sa prešli skanze24

Po zverejnení výzvy Nitrianskej komunitnej nadácie na predkladanie žiadostí o
grant v rámci grantového programu Reydel
pre Nitru 2017 naša škola vypracovala projekt „Zóna aktívneho cvičenia a duševného
relaxu”. Chceli sme skvalitniť podmienky
pre realizáciu športových, voľnočasových

Úlohou bola revitalizácia priestorov
školského dvora - odstránenie nefunkčného
pieskového doskočiska, vyrovnanie plochy
a pokládka umelého trávnika, montáž outdoorových fitness zariadení a záhradných
lavičiek, obnova a oprava fasády školského
múra a jeho estetické dotvorenie detskými
kresbami s tematikou prírody.
Želaným výsledkom je vytvorenie športovej a zároveň oddychovej zóny slúžiacej
predovšetkým detskej komunite vo vyučovacom i mimo vyučovacom čase.
Našimi partnermi pri terénnych úpravách, obnove múra a pokládke trávnika
boli:
BZ STAV s r.o. Nitra, RGL SportSurfaces
s r.o., Koniarovce, OcÚ Lehota, Mykhaylo
Hrynyuk, žiaci a zamestnanci školy. Finančne prispelo RZ pri ZŠ a pán Pavol Kozla.
Finále - estetickú úpravu múra dotvorili
detskými kresbami šikovní a talentovaní
žiaci našej školy za pomoci kreatívnych učiteľov – PaedDr. Dagmar Jančurovej a Mgr.
Petra Načšáka, PhD.

Všetkým zúčastneným srdečne a úprimne
ďakujeme.

Mgr. T. Solnicová a Mgr. A. Burdová
25
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OŠK informuje
Veľkú radosť máme zo zvyšujúceho sa
záujmu našej mládeže o stolný tenis. Tu treba poďakovať nášmu hráčovi P. Stierankovi,
ktorý značnú časť voľného času venuje práve
tréningu mladých začínajúcich borcov.

medailové umiestnenie. Napriek tomu však
v žiadnom prípade nesklamali a za svoj výkon získali účastnícky pohár.

Futbalové
nádeje

Mgr. Marcel Šromovský

Futbal patrí k najobľúbenejším športom
medzi mládežou. Potvrdili to aj naše futbalové nádeje, ktoré sa 14. septembra zúčastnili už tradičného turnaja organizovaného
občianskym združením MAS VITIS.

Mladí milovníci futbalu
sa tento rok zišli na štadióne v
Bábe, kde sa, plní odhodlania,
pustili do zápolenia na trávniku.
Aj napriek tomu, že väčšina z
našich žiakov sa tomuto športu
aktívne nevenuje, všetci ukázali
veľké odhodlanie a túžbu po
víťazstve. Sily si zmerali s rovesníkmi z Bábu, Močenka a
Hájskeho. V silnej konkurencii
tímov, ktoré futbal hrajú súťažne, sa im žiaľ nepodarilo získať
26

Stolný tenis
Jeseň je u stolných tenistov obdobím,
keď sa oddýchnutí po dovolenkách opäť
vracajú za zelené stoly. Nie je tomu inak ani
v našom oddiely. Čas prvého majstráku v
novej sezóne sa neúprosne blíži a tak sme sa
znovu vrhli do pravidelného tréningového
rytmu, pričom sme stihli odohrať aj niekoľko prípravných stretnutí.
V novom ročníku nás budú opäť reprezentovať 2 mužstvá. A mužstvo v krajskej 5.
lige a B mužstvo po vlaňajšom úspešnom
ročníku v najvyššej okresnej súťaži 6.lige.

Zľava: Michal Zaujec, Denis Zaujec, Alex Zaujec,
David Bako, Patrik Pekár, Matúš Hrnčiar,
Peter Stieranka

V rámci klubovej prípravy sme si v septembrové sviatočné popoludnie spomenuli
aj na nášho legendárneho stolného tenistu
a trénera Albína Baka. Na jeho počesť sme
zorganizovali klubový turnaj - memoriál.
V dobrej súťažnej a pohodovej atmosfére
sa odohralo množstvo kvalitných zápasov.
Určite si jeho pamiatku uctíme aj o rok.

Ing. Michal Holka

Turnaj
v malom futbale
V sobotu 22. júna 2017 sa na umelej tráve
v Lehote uskutočnil turnaj v malom futbale,
ktorý bol spestrením letných horúcich dní a
ukázal, v akej forme sa nachádzajú lehotskí
chlapci.
Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev a už len
názvy (Arsenal, Ulička, Omietkoví Démoni,
Cinguláši, Levy, Kapusnice, Corgoni, Mladíci ) nasvedčovali , že to bude veľmi zaujímavé podujatie, čo sa na koniec aj potvrdilo. V
priebehu turnaja sme videli vynikajúce zápasy, famózne zákroky brankárov, parádne
góly, ligové akcie, ale aj menšiu nervozitu,
čo k takýmto zápasom patrí. Víťazom sa stal
citlivo vyskladaný Arsenal, ktorý porazil
favoritov turnaja Uličku (A team Lehota +
top hráč Braňo Tkáčik) a tretí sa umiestnili
Levy (skĺbená mladosť a skúsenosť starších
borcov).
Veľká vďaka patrí Jurovi Andrášikovi,
ktorý myšlienku turnaja pretavil do reality a
výbornej organizácie spolu s OŠK Lehota.
Najlepší brankár: Tomáš Štefanka
Najlepší hráč: Boris Mesároš, tesne pred

Peťom Zaujecom, ktorý sa vyšvihol do Á-čka
Lehoty
Najlepší strelec: Dominik Drotár

Marcel Kovalčik
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OŠK informuje

R ady a pomoc občanom
Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár – MUDr. Erika Fuxhofferová
TEL: 037/6553138

Z futbalu
Ani sme sa nenazdali a futbalová sezóna
2017/18 sa začala, avšak v lete sa udialo zopár zmien v našej kuchyni. Najhlavnejšou je
zvolenie nového ambiciózneho prezidenta
klubu Karola Lichtnera, pred ktorým stojí
neľahká úloha skonsolidovať nepokojnú atmosféru hlavne vo futbalovej časti klubu.
Aj keď po sezóne nastala výmena kádra,
odišli Banyi, Augustín, Garaj, Muzika, Kling
a nahradili sme ich hráčmi: L. Vlček, D.
Drotár, P. Zaujec, M. Bačinský, radi by sme
nadviazali na výkony v jarnej časti súťaže a

držali sa v popredí. V priebehu letnej prestávky sa uskutočnilo zopár zaujímavých
akcií, jednoznačne treba spomenúť hodový
zápas s lehotskými legendami (hráčmi, ktorí
pôsobili v Lehote v rokoch 1990-95). Vidieť
po čase vo farbách Lehoty hráčov ako Juro
Urban, Bakanča, Šebek, Šindler, Pijo, Šoťo,
Divočák a ďalší, určite to stálo za.
Ďalšia novinka a veľmi pozitívna je, že
vznikol nový tím žiakov U 13, ktorú dostala
na starosť trojica trénerov Š. Gergel, B. Šedovič, M. Hlavatovič a vyzerá, že záujem detí je
po dlhšom čase dosť veľký.

Deň

Ordinačné
hodiny

Ordinácia

Administratíva

Pondelok
Utorok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Streda - nepárny

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

párny týždeň

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Štvrtok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Piatok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Stránkové
hodiny
OcÚ Lehota

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

Pondelok
07.30 - 12. 00
13.00 - 15. 30
Utorok:
07.30 - 12. 00
13.00 - 15. 30
Streda:
07.30 - 12. 00
13.00 - 17. 30
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
07.30- 12.00
Kontakt: 0911 220 861

Ordinačné hodiny

Ordinácia

Pošta

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

Deň

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

Marcel Kovalčik
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

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

Otváracie hodiny
knižnice
Štvrtok
16.00 - 18. 00

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

Jazdíme Bezpečne!

ZĹAVA
pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł
Chcete sa zbaviť
starých kníh, novín,
časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609
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www.lehota.sk

