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POZVÁNKY NA
PRIPR AVOVANÉ ZIMNÉ PODUJATIA
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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.

Fašiangy
Fašiangy v Lehote sa tešia veľkej obľube už niekoľko rokov.
Tak si nenechajte ujsť ani tie budúcoročné, kedy sa dňa 10. februára 2018 (sobota)
o tradičnú fašiangovú zábavu postará Miestny odbor Matice slovenskej Lehota
v spolupráci s Obecným úradom Lehota.

Miestna plesová sezóna:
13.01.2018 (sobota) * Ples športovcov * Kultúrny dom Lehota *
Organizuje: Obecný športový klub Lehota
21.04.2018 (sobota) * Krojový ples * Kultúrny dom Lehota *
Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej Lehota

Poznámka:
Zmena termínov vyhradená. Bližšie informácie budú poskytnuté miestnym
rozhlasom a na webovom sídle obce Lehota.
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Editoriál
Celá redakčná rada praje
všetkých ľuďom dobrej vôle
šťastné a veselé Vianoce,
plné pokoja,
radosti a rodinnej pohody
a šťastný nový rok 2018
Zvoní, zvoní zvonček malý,
Vianoce sú pred dverami,
rozvoniava celý dom,
vianočný je plný stôl.
Advent, advent, štyri sviece,
prvá z nich sa zatrbliece.
Za ňou druhá, tretia zhorí,
prinesieme stromček z hory.
A keď štvrtá horí stíška,
tešíme sa na Ježiška.
Sniežik padá, zima výska,
len nám radosť srdce stíska,
že maličké Jezuliatko
navštívi nás už zakrátko.
Na obláčku z neba zletí,
čakajú ho dobré deti,
zohrejú mu skrehlé rúčky,
privítajú potichučky.
Sniežik padá – biele stráne
zjagajú sa rozspievané
a maličké Jezuliatko
privinieme k srdcu sladko.
Anjelíci z vločiek snehu
robia bielu perinku,
aby dobre zohrievala
milú svätú rodinku.
Najmä malé Jezuliatko
uložené v jasličkách,
aby mu len sladké sníčky
spočinuli na očkách.
Autor:

Alinka
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Slovo starostu
Vážení spoluobčania,

v zhone času sme
takmer ani nepostrehli, že rok 2017 je už skoro za nami. Pripomenula nám to snehová
nádielka, ktorá prišla
koncom novembra.
Je tu čas, aby sme sa trochu zastavili,
zamysleli sa, aký bol rok 2017. Čo nám priniesol? Z pohľadu starostu obce môžem
povedať, že veľmi dobrý. V obci máme zrekonštruovaný a vynovený kultúrny dom,
zdravotné stredisko, kaplnku nad obcou,
rozšíril sa kamerový systém v obci – pribudlo 5 kamier a obec je po dlhých rokoch opäť
napojená na R1 a z Nitry môžeme plynule z
R1A odbočiť domov do Lehoty a... dožil som
sa 60-tky ☺
Myslím si, že rok 2017 sa hlboko zapíše
do kroniky našej obce. Okrem toho, čo je
vidieť konkrétne, podarili sa veci, ktoré
občania zatiaľ nevidia, ale sú pre túto obec
veľmi potrebné a dôležité. Máme platné
územné rozhodnutie na kanalizáciu s na-
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pojením na kanalizačnú sieť mesta Nitry.
Na tomto sme pracovali takmer 3 roky.
Teraz sa začne pracovať na projektovej dokumentácii odkanalizovania obce. Súčasne
sa otvára aj smerný územný plán obce, lebo
bez zmien v smernom územnom pláne sa
odkanalizovanie, hlavne nových ulíc, nedá
poriešiť. Preto stále vyzývam občanov, ktorí
vlastnia pozemky na plánovaných nových
uliciach, aby boli ústretoví voči obci a hlavne spoluobčanom. Nech si uvedomia, že aj
oni chodia po uliciach, ktoré vlastnili ich
spoluobčania a bezplatne. Pokiaľ nebudú
súhlasy všetkých vlastníkov, nebude možné
na týchto nových uliciach urobiť kanalizáciu. Moja výzva sa akosi nedostáva do
uší tým, ktorých sa to týka, ale miesto toho
začínajú voči starostovi zbrojiť. Je to len
na škodu veci a čas je neúprosný. Peňazí je
stále menej, EÚ nás už dlho dotovať nebude
a čo potom? Kto bude zodpovedný a zlý? Iba
starosta? NIE! Zodpovednosť musia niesť aj
občania, ktorí hlavne v minulosti využili
situáciu, postavili si domy na výjazdoch nových plánovaných ulíc, obetónovali si svoje
pozemky a chodia po našich/vašich uliciach
– po našich/vašich pozemkoch a hovoria, že
oni nepotrebujú cestu, oni majú (ale našu/
vašu). Preto apelujem na vlastníkov pozemkov na nových uliciach, ktoré sú v územnom
pláne uvedené a v teréne aj vytýčené, aby si
vytvorili uličné výbory, ktoré budú zastupovať ostatných majiteľov pozemkov a prišli

za mnou, aby sme túto veľmi zložitú situáciu
spoločne vyriešili aj so zmenami v smernom
územnom pláne. Bez aktivity a pomoci Vás
– občanov nič nevyrieši ani starosta, ani
obecné zastupiteľstvo a ani nový smerný
územný plán.
Toto je dôsledok minulosti, že pri bytovej
výstavbe sa neakceptoval smerný územný
plán. Preto mi nemajte za zlé, že stavebné
povolenie na RD trvá niekedy dlhšie, lebo
je potrebné pozerať na záujmy širšej skupiny
občanov a nie na záujmy jednotlivcov a developerov. Každý developer chce čo najviac
zarobiť a nezaujíma ho nič. Obec musí mať
zachované znaky obce, musí byť svojrázna,
preto aj domy by nemali byť na hrane stavebného zákona (4m a 8m od seba), aby aj
kohút mohol zakikiríkať a občania, ktorí sa
sem prisťahujú, toto musia akceptovať.
Ďalšia vec, parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a obecných priestranstvách. Ľudia, to naozaj nikto
neakceptuje nič a nikoho, žiadny zákon,
žiadne VZN obce? Buďte ústretoví aspoň
teraz počas zimných mesiacov, keď sa robí
zimná údržba, veď je to pre všetkých, radlica na odhŕňanie snehu potrebuje šírku min.
3,5 metra a sneh sa odhŕňa v smere jazdy
vpravo. Autá stojace na krajnici znemožňujú
očistenie cesty, potom odídu a sneh zostane
v ceste. Neskôr sa cez deň púšťa a v noci
zamŕza a je problém. Občania volajú: „starosta, cesta je večer namrznutá, šmýka sa!“
Preto žiadam občanov, vodičov, aby si vo
svojom záujme tento sneh odhádzali, keď už

„zabudli“ preparkovať svoje vozidlá. Malo
by byť normálne, aby si každý občan pred
svojim domov sneh odpratal a všetko bude
fungovať normálne, nebude problém. Myslím si, že to nikomu neublíži. V poslednom
čase sa stretávam so sťažnosťami občanov,
nad ktorými sa naozaj musím aj zasmiať.
Napr. prečo „on“ má na tejto strane cesty
väčší kopec snehu ako sused na druhej? Občan asi nevie, že na Slovensku sa jazdí vpravo, radlica odhŕňa sneh ku krajnici a nie do
stredu cesty. Ale ten občan to stále nechápe
a cíti krivdu, že starosta dal sneh nahrnúť na
jeho stranu. Leží na kapote môjho auto a trvá na tom, aby mu to v „sobotu“ prišli obecní
zamestnanci odpratať, lebo on je dôchodca.
Chcem upozorniť občanov, ktorí nemajú
zaplatené dane, vodné a stočné, aby tak urobili do konca roka 2017.
Starosta obce a poslanci OZ Vás všetkých
srdečne pozývajú na Silvestra pred kultúrny
dom na spoločný novoročný prípitok a pekný ohňostroj.
Na záver roka chcem poďakovať
všetkým, ktorí pomohli zveľadiť a zviditeľniť
našu obec a tým urobili život v tejto obci
krajší a veselší.
Prajem všetkým ľuďom milostiplné požehnané sviatky, pokoj, radosť, šťastie v rodinách a šťastlivý nový rok 2018.

Milan Chmelár
starosta obce
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Informácie obecného úr adu

Križovatka Lehota
- naša „stavba storočia“
Ubehlo vyše osem rokov, čo nás obec Lehotu „odstrihli“ od napojenia na
diaľnicu. Petíciou občanov sme získali
oddialenie križovatky za horizont obce,
ale bez možnosti napojenia. Ako sme sa
neskôr dozvedeli, bola to „daň“ za to, že
sa musel prerobiť projekt celej križovatky,
ktorý stál nemalé peniaze a doba výstavby
sa oddialila o pol roka. Všetci sme boli
nespokojní, veď od napojenia z Nitry nás
oddeľoval jeden plot s rigolom. Málokto
však vedel, že napojenie od mosta po starú
cestu do Lehoty sa malo odstrániť.
Po odovzdaní rýchlostnej cesty R1 do
užívania zostal tento úsek starej cesty ako
stavebný objekt na demoláciu. Vtedy asi
pre 5 rokmi som bol ako poslanec obce
– predseda stavebnej komisie oslovený zastupujúcim starostom obce p. Kriváčkom,
aby som sa tomu začal venovať, nakoľko
som predtým pracoval ako technický dozor
na výstavbe R1. Mal som kontakty, poznal
som ľudí, tak som v spolupráci s primátorov
mesta Nitry a neskôr aj s predsedom NSK
začal riešiť opätovné napojenie obce na
R1. V prvom kole bolo treba získať súhlas
od ministerstva dopravy a policajného
prezídia SR o výnimku na napojenie cesty
III. triedy na R1. Potom sa musel zachrániť

6

starý nepoužívaný napájač od mosta. Keby
sa tento starý nepoužívaný úsek cesty bol
odstránil, tak by nikdy Lehotu nenapojili.
Nikto nevie a nebude vedieť, koľko úsilia ma
stálo toto zachrániť. Keď som dostal na papieri, že stará časť cesty zostáva, od radosti
som sa rozplakal. Nehanbím sa za to. Vtedy
som vedel, že Lehota napojenie bude mať.
Neskôr sme získali aj výnimku od ministerstva dopravy o napojení obce na R1 a začal
sa kolotoč rokovaní a jednaní v Bratislave.
A neskôr aj v Nitre. Najskôr sa požadovalo
iba napojenie z Nitry do Lehoty, ale neskôr
sme začali na ministerstve rokovať aj o
druhej variante s napojení aj na B. Bystricu
– Zvolen – s výhľadom na Nové Zámky. Tým
sa otvoril veľký problém – križovatky nad
Lehotou. Nikto nemal 10 tis. eur, aby zaplatil
štúdiu na križovatku Lehota (Mesto Nitra,
NSK, MDaV SR). Na rokovaní, ktoré nemalo riešenie, som prisľúbil ako starosta obce
Lehota, že do 3 dní zvolám OZ s tým, že obec
to uhradí. Tu nastal rýchly obrat a po rokovaní som mal podanú pomocnú ruku od
zástupcu Granvie. Bol som poverený spolu
so zástupcom Granvie na vypracovanie 5
variantov križovatky Lehota. Po predložení
štúdií sa vybral variant, s ktorým súhlasila
aj dopravná polícia. Bol to variant s okružnou križovatkou, ktorý nebol najlacnejší, ale

je najrýchlejší a aj bezpečnejší. Myslím si, že
občania to môžu potvrdiť, lebo premávka
nad Lehotou je plynulá. Nakoľko suma sa
vyšplhala na takmer 850 tis. eur s DPH, od
obce bolo požadované vysporiadanie a vyplatenie pozemkov pod stavbou križovatky.
Bola to najhoršia robota, ale bola to zároveň
podmienka, bez ktorej by toto dielo neexistovalo.

Majetkovo-právne vysporiadanie nám
trvalo „LEN“ 14 mesiacov. Bežná doba podľa
vyjadrení MDaV SR je 5 rokov. Pritom sme
riešili vlastníkov pozemkov žijúcich v Kanade, Argentíne, Českej republike. Kúpne
zmluvy boli vyplácané od 2,6 € až do niekoľko desaťtisíc eur. Tu sme si nedovolili uľahčiť
si prácu, lebo by to mohlo mať ďalekosiahle
následky a zdržalo by to výstavbu križovatky. Ako zástupca obce som požiadal okresný
úrad – OVBP o poverenie, aby obec Lehota
ako stavebný úrad, mohla vydať územné
rozhodnutie pod horeuvedenú stavbu. Toto
sa nám podarila zrealizovať v rekordnom
krátkom čase – do 2 mesiacov. Tým si obec
splnila 2 najťažšie a najdôležitejšie body
svojho záväzku voči MDaV SR. Som rád,
že dohody, ktoré boli medzi obcou Lehota
a MDaV SR sa naplnili, čoho výsledkom
bolo zhotovenie celej križovatky vo veľmi
krátkom čase. Veď 7.7.2017 sme poklepali
základový kameň na stavbe križovatky
a 27.10.2017 sme strihali pásku a spúšťali
premávku. Viem, že nikto nedocení našu
5-ročnú prácu, nečakám chválospevy, ale
mrzí ma, keď sa niektorí občania vyjadrili,
že križovatka nám nič nepomohla, že načo
nám to je, keď nemôžeme ísť po diaľnici do
Nitry. Môžem prehlásiť, že som podľa možnosti a podľa môjho svedomia a odborných
znalostí vybavil pre všetkých to najlepšie
a najbezpečnejšie, čo sa za danej situácie
dalo. Doba ukáže, že rozhodnutie, ktoré sme
spolu s obecným zastupiteľstvom prijali,
bolo správne a peniaze (cca 100 tis. eur),

ktoré sme investovali na majetkovo-právne
vysporiadanie pozemkov, boli investované
rozumne pre rozvoj a prosperitu celej obce.
Obec tým, že má pripojenie z Nitry a na B.
Bystricu, získala na lukratívnosti. Má aj bezpečné a rýchle napojenie z Nitry do Lehoty a
mestská časť Kynek je odbremenená od totálnej zápchy, ktorá by vznikla v prípade dopravnej nehody na R1 medzi Bábom a Lehotou. Toto je prvé napojenie do existujúcej R1
od otvorenia v r. 2011, ako uviedol zástupca
zhotoviteľa Eurovie p. Vial pri slávnostnom
prestrihnutí pásky. Pracujeme aj na rýchlom
napojení obce do Nitry, chceme eliminovať
zápchy, ktoré vznikajú v raňajšej špičke v
mestskej časti Nitra – Kynek. V dohľadnej
dobe budú pokračovať ďalšie rokovania zástupcov obcí Lehota a Veľké Zálužie spolu s
primátorom mesta predsedom NSK a MDaV
SR. Taktiež sa rieši bezplatné použitie cesty
R1A z Nitry do Lehoty. Túto dopravnú situáciu chceme doriešiť do spustenia výroby
automobilky Land Rover, ktorá významne
ovplyvní život v tomto regióne.

Na záver chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na tomto diele, predsedovi
NSK p. Belicovi, primátorovi mesta p. Dvončovi, p. Viršíkovej – bývalej riaditeľke RSúC,
Ministerstvu dopravy a výstavby SR, zvlášť
p. Tvrdoňovi, polícii, zhotoviteľovi stavby
Eurovii a.s., prednostom okresného úradu,
katastrálnemu úradu v Nitre, zamestnancom obce, zvlášť p. Hargašovej, našej externej právničke p. Matejovovej, starostovi Lužianok a jeho zastupiteľstvu, poslancom OZ
našej obce, mojej zástupkyni p. Látečkovej
a v neposlednom rade všetkým vlastníkom
pozemkov pod výstavbou križovatky, ktorí
boli bez problémov ochotní odpredať obci
svoje pozemky. Všetkých užívateľom prajem
veľa šťastných a bezpečných kilometrov.

Milan Chmelár
starosta obce
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Udialo sa v obci

Mikuláš
Po roku k nám prišli znovu Vianoce a
mikulášsky čas.

Obecný úrad v spolupráci s materskou
školou a vinohradníckym spolkom pripravili
pre obyvateľov Lehoty spoločné spríjemnenie
druhého decembrového piatku, kedy sám
sv. Mikuláš spolu so svojimi pomocníčkami
anjeličkami prišiel potešiť naše detičky a rozsvietiť vianočný stromček.
Škôlkari taktiež chceli potešiť Mikuláša a
tak si pre neho pripravili vianočný program
plný hudby, spevu a tanca.
Najmenšie detičky otvorili bohatý
program básničkami, nezabudli ani na pesničku o dobrom strýčkovi, pre ktorého bola
určená a nakoniec sa premenili na rozkošné
tancujúce vianočné stromčeky.
Po vyzdobených stromčekoch na pódium
prileteli anjeličkovia s anjelikom Babráčikom
a koledníci. Tí Mikulášovi predviedli scénku
o vítaní Vianoc, ktorú doplnili svojim tancom
a spevom. Konečný vinš odprevadil stredné
detičky a postavil na nohy Mikuláša, ktorý im
za odmenu rozdal sladkosti.
Na záver prituhlo. Rozfúkal sa vietor a
zostalo mrazivo. To však nevadilo spokojnému Ivanovi z Mrázika, ktorý i tak pevne držal
v rukách svoje zrkadlo. Svojim šarmom ho
neohúrila ani Nasťa a tak si napokon zatancoval s ruskými devami. Ivan nezabudol popreháňať ani chalúpku a tak všetci svorne spolu
zarecitovali básničku, ktorá bola ukončením
detského programu.
To však nebol úplný koniec - ako Mikuláš
sľúbil, tak aj urobil a spolu s deťmi, ktoré obdaroval, rozsvietil stromček. Pre malých, ale
aj veľkých bol pripravený vianočný punč, ktorý zohrial ruky a ohňostroj ako prekvapenie
večera pohladilo srdce.

Bc. Dominika Gerhátová
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Zaznamenali sme

Duchovné slovo

Lehotskí seniori
a malá vianočná
besiedka

Vianočná
rozprávka
o bet lehemskom
somárikovi

Krajové, či regionálne starodávne
zvyky pred Vianocami v čase adventu
boli tradíciou po celom Slovensku. Boli to
rôzne hry, slávnosti, ale aj malé podomové
diania v rámci dediny, či rodiny. Ako ich
všetky vymenovať, ako ich všetky naplniť?

My, dôchodcovia našej malebnej dedinky, sme si vybrali tie najtradičnejšie zvyky
našej obce: a to chlapi tlčenie, rozbíjanie
a vyberanie orechov a ženičky drápanie peria. Áno, v Lehote to bolo „drápanie peria“.
Chystala sa výbava pre dcéru alebo sa doplnili chýbajúce periny.
Pri týchto zvykoch sa v dome vítali
drapačky, rozprávali sa príhody z dediny,
či z okolia, spievali piesne. No a nikdy nechýbala harmonika, ktorá tieto pekné ľudové piesne spestrovala. Gazda prichystal
dobrej domácej pálenky a gazdiná ponúkla
koláčikmi, či pagáčikmi. Takto sme si aj my
skôr narodení pripomenuli zvyky a tradície
našich starých rodičov doma v Lehote.
Členovia speváckej skupiny „Lehoťanka“ sa s veľkou radosťou a chuťou pripravili
na toto pekné posedenie svojimi piesňami
a rozpravou. Nechýbal ani verš pre našich
hostí a členov z JD.
K piesňam sme pridali aj naše prosby,
aby sa splnili všetky vaše priania vo vianočnom čase:
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Nech je každý človek šťastný,
nezostane nikdy sám,
nech sú naše srdcia plné lásky,
kď Vianoce prídu k nám.
Nech je radosť v každom dome,
nech sa všetko ligoce,
nech je vo vašich srdciach pokoj, láska,
keď k nám prídu Vianoce.
A ešte jedno malé prianie:
Hnev nie je ako zlaté dukáty, ktoré treba
opatrovať, preto ho treba zahodiť čo najďalej za hlavu.

Olívia Chlebcová

Na kraji mestečka Nazaret stojí stajňa.
V jej úhľadných ohrádkach voňajúcich čerstvým senom nespokojne podskakujú krásne koníky. Hneď skraja je mladý Sivko, ktorý
vyzerá, akoby sa vyváľal v popole. Rozvážny
Gaštan, ktorému už tiahlo na štvrtý rok a
bol pri plnej sile je hneď vedľa aj s krásavicou Belou, ktorá je akoby celá obsypaná
čerstvým žiarivým sniežikom. Na konci
nervózne potriasa hlavou divý Čert, ktorého
ešte nik neskrotil. A sú tam aj ďalšie koníky
a kobylky, ktorých mená už nepoznám, ale
zato viem, že všetci sa tvária ako králi a
princovia, grófky a kňažné. Prežúvajú ovos
a čakajú na svojho majiteľa.
Tie ušľachtilé koníky boli totiž na predaj
a ich gazda mal s nimi veľké plány. Na konci maštale, v kútiku, do ktorého sa už nik
nezmestil, odpočíval somárik. Odpočíval,
pretože zatiaľ čo ostatné koníky mali jedinú
úlohu: zapáčiť sa kupcovi, somárik mal práce vyše hlavy. Ráno ťahal veľké koleso, ktoré
z hlbokej studne vyťahovalo vodu pre kone.
Potom až do večera zvážal seno, aby koníky
mali čo jesť. Dobre vedel, že on na predaj nie
je. Veď kto by si len kúpil malého škaredého somára, keď je na výber toľko tátošov. A
gazda mu to nezabudol každý deň pripomenúť: „Ťahaj, ty naničhodné somárisko, lebo
ťa vyšľahám korbáčom.“ A tak sa unavený
somárik večer uložil vo svojom kúte a prežúval otiepku sena, ktorú si sám priniesol
na chrbte. Dobre však tušil, že je tým najposlednejším a najbezcennejším zvieraťom
v tomto dvore.
Už sa ukladal spať, keď sa roztvorili dvere maštale a vstúpil gazda so štíhlym mužom. Gazda hneď začal chváliť svoj tovar:
„Vitaj, Jozef z Betlehema, pokiaľ ma pamäť
neklame, pochádzaš z kráľovského rodu.
Máš šťastie, lebo tu mám kone hodné kráľov.
Pozri, tuná Čert bude do toho Betlehema
tak uháňať, že tam budeš už zajtra.“ Ale
Jozef povedal: „Nie, my sme nábožní ľudia,

nemôžme mať koňa menom Čert. Navyše, ide
so mnou aj Mária. Bojím sa, že by jej rýchly
cval naháňal strach.“ Ale gazda sa nenechal
odbiť: „Potom je iste tuto Gaštan práve to, čo
hľadáš. Ten vie klusať elegantne a pomaly.
Na ňom budete vyzerať ako skutoční králi.“
Ale Jozef znova nesúhlasil: „Nie, nepotrebujem koňa, ktorý kluše. Mária čaká dieťatko
a neustále nadhadzovanie by mu mohlo
ublížiť. Nie, ja potrebujem niečo…“ Práve
vtedy sa somárikovi dostala do nosa slamka
a pošteklila ho v pravej nozdre. „Hááááápčíííííí-iáááááá,“ kýchol na celú stajňu. Jozef
hneď spozornel: „Čo to bolo? Čo to máš tam
vzadu?“ Gazda znechutene povedal: „Ále, to
je len somár, čo mi ťahá vodu. Nevšímaj si ho.
Možno by sa ti páčila tuná Bela, veď…“ Ale
Jozef už bol rozhodnutý. Povedal: „Som z
kráľovského rodu, ale veľa peňazí nemám.
Možno to na koňa nebude ani stačiť. Ale ten
somárik, ten by sa mi náramne hodil.“ Vtedy
aj gazda spozornel: „A koľko vlastne máš?“
Jozef mu ukázal dlaň s niekoľkými striebornými mincami. „Nó, na koňa to naozaj nie
je, ba ani na somára. Ale že mám dnes dobrú
náladu, daj mi ich a toho hlúpeho somára si
môžeš vziať, keď sa ti tak páči.“
A tak si Jozef somárika odviedol domov.
Priviazal ho k plotu, nakŕmil a napojil a somárik sa zasa chcel uložiť na spánok, keď ho
zrazu opäť niekto budil. Ale nebol to človek,
lež anjel, ktorý sa naklonil a do veľkého somárskeho ucha mu pošepol: „Somárik, teraz
dobre počúvaj: Musíš ísť veľmi opatrne, lebo
zajtra na teba vyložia najväčší poklad na
celom svete. Budeš niesť Božie dieťa. Gazda
ti stále hovoril, že si naničhodný, ale to nie
je pravda. Každý Boží tvor je dielom Božej
múdrosti a lásky. Napríklad svoje veľké uši
si dostal práve preto, aby si dobre počul to,
čo som ti práve povedal.“ A už ho nebolo. Ale
somárik na druhý deň, aj na ten ďalší a celý
týždeň niesol Máriu a dieťatko v jej brušku
tak opatrne, že na jeho chrbte sedela ako na
ozajstnom kráľovskom tróne. A Boh sa mu za
jeho starostlivosť a pokoru bohato odmenil.
Najbližšie pri Ježiškovi nenájdete žiadneho
nádherného tátoša, ale somárika, ktorý svojou pokorou a skromnosťou stráži najväčší
poklad na svete, ktorý celý týždeň nosil na
svojom chrbte. Lebo to, čo je pre svet malé a
bezvýznamné, vyvolil si Boh, aby zahanbil
všetkých pyšných a namyslených.

Mgr. Róbert Horka, PhD.
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Udialo sa v obci

Mesiac úcty k starším

Úctu k starším generáciám možno
prejaviť rôznymi spôsobmi. Jedným
z nich je aj s láskou pripravený kultúrny program.
Naši žiaci pod vedením svojich učiteľov
dňa 20.10.2017 predviedli nielen starým
rodičom, že vedia, čo
sa patrí a hlavne, že sa
medzi nimi nachádza
mnoho talentovaných
jedincov. Skoršie narodení Lehoťania a
Lehoťanky si mohli pozrieť spevácke, hudobno-i n št r u ment á l ne,
tanečné, gymnastické
či dramatické vystúpenia, ktoré spestril aj
žiak s ukážkou bojového umenia. Pestrý
program bol pekným prierezom staršej i
novšej, populárnej i ľudovej kultúry. Samozrejme, nechýbali ani výrečné moderátorky
a technická podpora našich chlapcov.
Ďakujeme žiakom za disciplinovanosť,
ochotu a učiteľom za dôslednú prípravu.

Mgr. Peter Naščák, PhD.
12

13

Materské centrum

Halloween
párty

Dňa 3. novembra sa vďaka fi nančnej
podpore Obecného úradu Lehota a Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutočnila Halloween párty, na ktorú boli pozvané všetky detičky.
Veľa detí prišlo v strašidelnej maske,
čomu sme sa veľmi potešili. Na strašidielka
tu čakali tvorivé dielne, kde si mohli ponamáhať prsty pri zhotovovaní tekvice, pavúka, netopiera, ducha, či vyfarbovaní maľovanky. Pre tých najmenších bol pripravený
hrací kútik. Navštívil nás aj kúzelník, ktorý
nás pobavil ukázal nám zaujímavé kúzla a
deti dokonca naučil čarovať. Program pokračoval svetielkovou diskotékou, kde sme
sa vyšantili na známych detských pesničkách. Potom mal kúzelník pripravený kvíz
a všetky deti odmenil reflexnou hračkou a
ceruzkami. Na želanie nám vyrobil rôzne
balónikové zvieratká, meče a kvietky. Počas
celej akcie bolo k dispozícii chutné občerstvenie a sladkosti.
Veľké poďakovanie patrí Vladke Ašverusovej, Kamile Halásovej a Slávovi Šlosárovi,
bez ktorých by táto akcia nebola ani zďaleka
taká pekná. Za sladké odmeny ďakujem potravinám KRAVLA.

Mikuláš
v Obláčiku

Veselý detský krik a vianočná hudba
priviedla aj tento rok Mikuláša do nášho
materského centra, kde naňho čakalo veľa
zvedavých drobcov.
Väčšina detičiek ešte nevie rozprávať,
ale zato Mikulášovi zatancovali Kolo-kolo-mlynské. Tí starší sa predstavili a priznali,
že celý rok poslúchali. Mikuláš uznal, že
čerta v našej dedine potrebovať nebude a
priviedol iba krásneho anjelika, ktorý si s
detičkami zatancoval a pomohol Mikulášovi rozdať sladké odmeny a knižky. Aj keď
sa Mikuláš s anjelikom museli ponáhľať za
ostatnými deťmi, zábava nekončila. Rodičia
aj deti sa hrali, tancovali a jašili, čo im sily
stačili.
Materské centrum býva otvorené v pondelok od 9:30 a v utorok a štvrtok od 16:30,
všetky detičky sú srdečne vítané.

Spracovala Jana Ballová
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Naše spolky

Matičný zájazd
do Komárna
Miestny odbor Matice slovenskej Lehota zorganizoval dňa 14.10.2017 pre svojich
členov poznávací zájazd po pamätných
miestach Nitrianskeho samosprávneho
kraja aj s fi nančnou podporou NSK.
Prvou zastávkou účastníkov zájazdu
bola neďaleká obec Rišňovce, kde si prezreli
krásne múzeum M.I.Kutuzova, ktoré bolo
zriadené na pamiatku prechodu ruských
cárskych vojsk po bitke u Slavkova cez
Rišňovce, kde v tamojšom kaštieli dokonca
sám slávny vojvodca Kutuzov dve noci prespal. Zastavili sa aj pri výraznej dominante
obce – soche „Dobrý anjel sveta – Ochranca
mieru“ a so záujmom si vypočuli históriu
jej vzniku a umietnenia v obci ako v jedinej
obci na Slovensku.
Po krátkej zastávke v Nových Zámkoch
nasledovalo Komárno. Tu si lehotskí matičiari veľmi pozorne prezreli starú pevnosť,
najstaršiu časť Komárňanského pevnostného systému, rozprestierajúceho sa na území
Slovenska i Maďarska,ktorý bol najväčšou
opevňovacou stavbou Rakúsko-uhorskej
monarchie. Z výkladu odbornej sprievod-
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kyne sa veľa dozvedeli o jej výstavbe, histórii i súčasnom využití. Prehliadka tohto
historického objektu zanechala na všetkých
hlboké dojmy a nezabudnuteľné zážitky. Po
prehliadke historického centra mesta, kde
najviac všetkých zaujalo „Nádvorie Európy“,
sa účastníci zájazdu s Komárnom rozlúčili.
Na spiatočnej ceste bola poslednou zastávkou, pekným kúpaliskom preslávená,
Podhájska. Keďže sa tu práve konali Podhájske dni klobás, mohli si účastníci posledné
hodiny zájazdu užiť plávaním, ochutnávkou
zabíčkových špecialít, ale i sledovaním bohatého kultúrneho programu.

Po pekných celodenných zážitkoch sa
lehotskí matičiari vracali domov možno aj
trochu unavení, ale spokojní, s úsmevom na
tvári a so spevom.

Bc. Milan Balla

Zväz zdravotne
postihnutých
Dňa 10.novembra 2017 usporiadala ZO
Zväzu zdravotne postihnutých v Lehote
v spolupráci s Obecným úradom Lehota
DEŇ ZDRAVIA. Jeho hlavnou náplňou
bola prednáška pána primára Kardiologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre
MUDr. Jozefa Hasillu, PhD. na tému: KARDIOVASCULÁRNE OCHORENIA A ICH
PREVENCIA.

Záleží nám na zlepšovaní zdravia našich obyvateľov, preto využívame kúpanie
v termálnych vodách. Dňa 24. októbra 2017
sme už druhýkrát v tomto roku v spolupráci
s Jednotou dôchodcov a Obecným úradom
v Lehote zorganizovali 3-hodinové kúpanie
v Thermalparku Poľný Kesov, kde sa zúčastnilo 35 účastníkov a dňa 21. novembra
2017 Krajská správa ZZP NK zabezpečila
celodenný ozdravno-relaxačný pobyt v
Thermalparku Dunajská Streda, kde sa nás
z Lehoty zúčastnilo 30 účastníkov.
Okrem termálnych bazénov, sme vyskúšali výborný plavecký bazén a niektorí
z nás aj prírodnú pedikúru s rybkami Garra
Rufa, ktorá zbaví nohy suchej a stvrdnutej
kože, prekrví končatiny a urobí príjemnú
mikromasáž.

Okrem objasnenia, aké sú rizikové
faktory tohto ochorenia, aké príznaky
sprevádzajú
toto
závažné ochorenie
s veľkou úmrtnosťou,
aké sú dôsledky hypertenznej choroby,
ako sa prejavuje
infarkt
myokardu
a mozgová mŕtvica,
sme sa dozvedeli
o negatívnych vplyvoch a dôsledkoch nezdravého životného
štýlu, ktorý zahŕňa najmä nesprávne stravovanie, fajčenie, nedostatok pohybu a nízku
stresuodolnosť.
Táto téma sa stretla s veľkým záujmom
a pozornosťou prítomných, ktorých bolo asi
60. Viacerí z nás sa stretli s týmto ochorením, keď ním trpeli členovia rodiny, priatelia a známi, ale aj mnohí zúčastnení sa na
kardiovaskulárne ochorenia liečia.
Zaujímavú prednášku doplnila PhDr.
Anna Kasanová, PhD. o informácie zo zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov:
o náraste kriminality na starších a zdravotne postihnutých občanoch, o najčastejších
nekalých praktikách, ktorými sa darí kriminálnikom vylákať nemalé fi nančné čiastky
od starších občanov, ale aj o pripravovaných
príspevkoch na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny v domácnosti, o príspevkoch pre dôchodcov s nízkym
starobným, či invalidným dôchodkom.

Ing. Oľga Mesárošová

v Lehote informuje
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Z našej histórie

História poľovníctva
v Lehote a okolí
Poľovníctvo v Lehote v
prvej polovici 20. storočia
Poľovné právo od začiatku 20. storočia
bolo na území Rakúsko-Uhorska, teda aj v
Lehote, zabezpečované v zmysle ustanovení
zákona z roku 1883 a ustanovení župného
štatútu o prenájme a prevádzaní obecného
poľovného práva v župe nitrianskej č. 1032/
prot./25.185/ai z roku 1914. Týmto zákonom
sa ustanovilo, že vlastník súvislých pozemkov s výmerou 200 jutár (115 ha) mohol
vykonávať poľovníctvo aj sám. Vlastníci
menších pozemkov sa mohli spolčovať alebo museli pôdu prenajímať. Poľovať mohol
nájomník sám osobne a jeho hostia. Poľovné právo však nemohol ďalej prenajímať
a nemohol na poľovačku vydávať poľovné
lístky za peniaze.
Medzi základné povinnosti prenajímateľa poľovného práva patrili: zabezpečovať
lov dravého, škodlivého vtáctva, v prípade
silnej zimy a vysokej snehovej pokrývky starostlivosť o divú zver, aby táto nevyhynula.
Tiež bolo jeho povinnosťou dozerať na pytliactvo a oznamovať pytliakov, dodržiavať
podmienky poľovania pomocou poľovných
loveckých psov. Ďalej mal povinnosť na
dvoch miestach poľovného revíru umiestniť
tabule s oznamom: „Psov do chotára brať,
spevavých a užitočných vtákov a ich hniezda plieniť je prísne zakázané.“
Obecná poľovná plocha v Lehote bola
tvorená pozemkami: „Stará hora“, „Nová
hora“, „Cerník“, „Za parkanom“, „Mesač“ a
„Kapáš“. Vinohrady sa dávali do prenájmu
s podmienkou, že sa cez ne môže prejsť, ale
nie poľovať na nich.
Poľovné právo obecného chotára sa
dávalo do prenájmu vždy na viac rokov (610), formou verejnej dražby a bol oň vždy
veľký záujem ako z radov občanov, tak aj z
iných oblastí regiónu. Priebeh dražby mal
častokrát dramatický priebeh, niekedy sa
dokonca musela opakovať.
V dvadsiatich rokoch mali poľovné
právo prenajaté postupne: Štefan Ugron,
František Boledovič, Štefan Chlebec so
spoločníkmi, Jakub Križan so spoločníkmi
18

a Erich Majunke z Nitry. V tom čase obecné
zastupiteľstvo rozhodovalo o použití výnosu z nájmu. V roku 1917 sa rozdelil medzi
vlastníkov pôdy, v roku 1918 na platy obecných nočných strážnikov, v roku 1924 bol
celý výťažok z prenájmu poľovného práva
obecného chotára venovaný na opravu rímsko-katolíckeho kostola v obci a v roku 1927
obecné zastupiteľstvo rozhodlo „poľovkové
peniaze“ uložiť na fond pre zakúpenie organu do kostola.
V tridsiatich rokoch mali poľovné právo
prenajaté postupne Jozef Jančovič a Ing.
Vladimír Zitko, ktorý ho získal až do roku
1943. V roku 1940 však prišlo k zmene prenájmu, nakoľko Ing. Zitko nemohol pre
zmenené pomery (nútene odsťahovaný do
Protektorátu Čechy a Morava) pokračovať v
zmluve a poľovné právo preto získali Tibor
Bogdan a Aladár Arpássy z Nitry.

Poľovníctvo v Lehote
v druhej polovici 20.
storočia
Niekoľko rokov po skončení 2. svetovej
vojny bolo založené Poľovnícke združenie a
jeho predsedom sa stal p. Ján Látečka. Toto
sa však v roku 1956 rozpadlo. Poľovný revír
sa opäť prenajímal a napr. v roku 1960 sa za
jeho nájom platilo sumou 252,- Kčs. Jednotliví občania mali naďalej poľovné lístky.
Založenie Poľovníckeho združenia Lehota
(1963)
Vznik Poľovníckeho združenia Lehota
sa datuje do roku 1963. V tomto roku došlo
k dohode medzi Nitrianskou poľovníckou
spoločnosťou obhospodarujúcou aj kataster
obce Lehota, ktorú ako poľovnícky hospodár
zastupoval pán Ján Gedeon, neskôr po ňom
p. Viliam Karabín a zakladajúcimi členmi
PZ Lehota (v zastúpení pánom Ľudovítom
Halásom) o vyčlenení časti poľovného revíru od hlavnej cesty smerom k časti „Mesač“
v celkovej výmere 632 ha. K tejto časti bola
neskôr pridružená aj časť od Baráckej cesty
smerom ku Kyneku, o výmere 136 ha.

Prví členovia PZ Lehota (1963)
Zakladajúcimi členmi PZ Lehota boli:
Ján Látečka – predseda
Ján Gedeon – poľovnícky hospodár
Ľudovít Halás – fi nančný hospodár
Jozef Bernát – strelecký referent
Henrich Zaujec – kultúrny
(osvetový) referent
Jozef Veselovský – člen
Prvý odchyt zajacov (1966)
V roku 1966 sa uskutočnil prvý odchyt
zajacov poľných v histórii samostatného PZ
v Lehote. V častiach poľovného revíru Mesač a Hajmanové bolo celkovo odchytených
52 ks zajacov. Tento odchyt sa uskutočnil za
prítomnosti okresného predsedu SPZ pána
Viliama Karabína, ktorý riadil celý priebeh
odchytu.
Výstavba poľovníckej chaty (1967 – 1968)
S výstavbou poľovníckej chaty sa začalo
v roku 1967. Pôvodne bola výstavba chaty
plánovaná v časti Mesač – nad studňou,
kde boli už prevedené aj výkopové práce.
Neskôr sa od tohto plánu upustilo nakoľko
táto lokalita z hľadiska prístupnosti a vzdialenosti od obce bola nevýhodná. Výstavba
sa nakoniec realizovala v blízkosti starých
vinohradov (teraz slivkový sad). Výstavba
chaty vrátane pivnice a elektrifi kácie bola
ukončená v roku 1968.
Zlučovanie poľnohospodárskych
družstiev a poľovných revírov (1973-1975)
V roku 1973 došlo k zlúčeniu poľnohospodárskych družstiev Lehoty, Veľkého
Zálužia a Jarku, čo spôsobilo, že v roku 1974
boli zlúčené aj poľovnícke združenia týchto
obcí. Od tohto roku sa uskutočňovali aj spoločné poľovačky v týchto troch revíroch.
Likvidácia starých vinohradov
(1977-1981)
V roku 1977-1981 došlo k úplnej likvidácii starých vinohradov Poľnohospodárskym
družstvom, ktoré sa uskutočnilo za účelom
získania väčšej výmery poľnohospodárskych pozemkov (ornej pôdy) . Tento krok sa
už čoskoro ukázal ako jeden z najnegatívnejších zásahov v poľovnom revíri Lehota
na dlhé desaťročia. Už v nasledujúcom roku
došlo k značnému poklesu počtov malej
zveri (bažantov, zajacov, jarabíc) a drobného vtáctva v revíri.

Poľovníck a činnosť PZ
Lehota po opätovnom
osamostatnení
od roku 1991
Rozdelením Poľnohospodárskych družstiev Jarku, V. Zálužia a Lehoty došlo k 1. 1.
1991. Týmto rozdelením došlo aj k rozdeleniu jednotlivých poľovníckych združení
a k opätovnému vzniku samostatného Poľovníckeho združenia Lehota, ktoré hospodárilo na 951 ha (947 ha poľnohospodárska
pôda, 4 ha les).

Poľovníctvo v Lehote
v 21. storočí
Členovia PZ Lehota vedení predsedom
Mgr. Františkom Ondruškom si od r. 2001
dali za cieľ klásť hlavný dôraz na ochranu a
zlepšovanie životného prostredia pre poľovnú zver v revíri.
V rokoch 2001–2007 sa v revíri postupne
vybudovalo viac ako 30 ks umelých napájadiel (s objemom 25-80 l), vybudovalo a opravilo 20 ks kŕmnych zariadení pre bažantiu
a jarabičiu zver, 12 ks kŕmnych jasieľ pre
srnčiu, 20 ks kŕmidiel pre zajačiu zver a dva
veľkokapacitné senníky na skladovanie objemového krmiva na Mesači a v Cerníkoch.
V roku 2008 (august – september) sa
uskutočnila kompletná rekonštrukcia chaty
PZ Lehota.
V roku 2009 bol na Slovensku prijatý
nový Zákon o poľovníctve č. 274/2009 a
Vyhláška č. 344/2009 k tomuto zákonu,
ktorými sa významnou mierou zmenili
podmienky poľovníckeho obhospodarovania poľovnej zveri, jej lovu, ako aj lovu zveri
škodiacej poľovníctvu a najmä podmienky
prenájmu poľovníckych pozemkov a uzatvárania nájomných zmlúv.
Rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Nitre došlo od 1.1.2011 k zmene zaradenia poľovného revíru Lehota do Poľovnej
oblasti M VI Nitra a do akostnej triedy II.
pre hlavné druhy zveri. Pričom normované
kmeňové stavy boli stanovené takto: zajačia
zver 210 ks, srnčia zver 23 ks, bažantia zver
50 ks a jarabičia zver 170 ks.
V súčasnosti poľovný revír Lehota obhospodaruje 13 riadnych členov.

Zostavil: Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
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Zaznamenali sme

Stretávka po
55. rokoch
Dňa 14. októbra 2017 sa stretli spolužiaci
základnej školy v Lehote. Ubehlo 55 rokov
odvtedy, ako spolu drali školské lavice, pretože niet krajších a bezstarostnejších chvíľ,
ako boli tie detské na základnej škole.

Na stretnutie prišli plný očakávania
a záujmu. Niektorí sa veľmi dlho nevideli,
spoznajú sa? Alebo
nie? Zmenili sa?
Toto všetko im
vírilo hlavou. Zmenili sa, iste, veď roky
nezastavíte. Zišli sa
hlavne preto, aby
zaspomínali
na
mladé časy, ktoré
sú tým krajšie, čím
viac času uplynulo
od posledného zvonenia. Uplynulo 55
rokov odvtedy, ako
ich vypustili z pomyselného hniezda
bezstarostnosti
a oni sa rozbehli do
sveta, nevediac čo
ich čaká. Od chvíle,
keď sa vybrali každý svojou cestou,
každý z nich prešiel
dlhú životnú púť.
Každý z nich sa so
životom popasoval
svojským
spôsobom: z dievčat sa
stali milujúce mat20

ky, z chlapcov starostlivý otcovia. Teraz už
dedkovia a babičky – no iba vekom. Ich duše
a srdcia sú síce ošľahané vetrom osudu, no
plné lásky a zrelej mladosti i keď so šedinami, či kilami navyše, ale so životnou múdrosťou, ktorú načerpali. Nedá sa nepovedať,
že ich malo byť 73 – narodených v roku 1947.
Na stretnutí sa zišlo 37 z pozvaných. Bohužiaľ, 19–ti už nie sú medzi nami. Minútou ticha si uctili ich pamiatku a zaniesli aj veniec
na cintorín. Ešte predtým sa zúčastnili svätej omše. Po prehliadke školy sa presunuli
do kultúrneho domu. Spomienka patrila
aj učiteľom. Spolužiakom sa prihovoril p.
Ladislav Mesároš a prišiel ich pozdraviť aj
starosta obce p. Milan Chmelár. Nasledovalo osobné predstavovanie účastníkov, čo
dosiahli v živote, o svojich rodinách, vnúčatách. Pri dobrom jedle a spomínaní prišiel
na rad aj tanec, ako keď boli mladí.
Rozhovory a zábava trvala do neskorých
nočných hodín. Po príjemnom prežití popoludnia si sľúbili, že sa znova stretnú...
Upravený text

p. Mesároša a p. Bliscovej

Stretávka po
48. rokoch
Nadišla dlho očakávaná chvíľa, prišiel
čas, keď sa stretli žiaci jedinej 9. triedy ZDŠ
Lehota po 48. rokoch, ktorí ukončili školskú
dochádzku v roku 1968/69.

Stretávka sa uskutočnila dňa 28. októbra
2017. Už vopred sme sa tešili, že uvidíme
svojich spolužiakov. Vďaka organizátorom
prišli takmer všetci spolužiaci, či z Lednických Rovní, z Trnavy, Serede, z Českej
republiky a iných miest. Niektorí sa pre
zdravotné problémy ospravedlnili. Aj keď
pribudol šedivý vlas a niekoľko vrások na
tvári, zvítanie bolo dojemné, srdečné a sem
tam sa objavila aj slzička.
Naše kroky najprv viedli do školy, kde
sme dobre poznali jej triedy,
chodby, kabinety, či školský
dvor. Triedy sa zmenili
na nepoznanie, počítače,
interaktívne tabule, projektory a iné zariadenia určite
dobre pomáhajú dnešným
žiakom vo vyučovacom
procese. Len telocvičňu,
ktorá chýbala už aj za našich čias, sme v škole nevideli ani teraz.
Potom sme prešli do
kostola, kde sa už začínala
sv. omša. Pán farár nám v
kázni pridal optimizmu a
radosti do ďalšieho života.
V kultúrnom dome nás
privítala nádherne vyzdobená sála, kde bolo pripravené príjemné posedenie,
za čo ďakujeme Bc. Beáte
Chlebcovej. Po prípitku

predniesla príhovor vo forme vlastnej básne
Filka Benďáková, v ktorej spomenula priebeh našich školských rokov a zazneli aj slová
na zamyslenie.
Ďakujeme pani učiteľke Žofi i Lukáčovej,
učiteľke dejepisu, že prijala naše pozvanie.
Jej prítomnosť nás veľmi potešila a dojala,
sama bola našou stretávkou milo prekvapená a nadšená. Žiaľ, náš triedny učiteľ Kyselica a učitelia Moravčík, Omachel, Ševčík
sa našej stretávky nedožili. Osobitne sme
spomínali na p. učiteľa Bednára, ktorý sa
nemohol stretnutia zo zdravotných dôvodov
zúčastniť.
Nasledovala pietna spomienka. Minútou
ticha sme si uctili pamiatku šiestich našich
zosnulých spolužiakov.
Každý z nás porozprával o svojom doterajšom živote. Spomienky nemali konca,
preberali sa rôzne príhody, prezerali sa fotografie zo starých dobrých čias. Bolo veselo
pri dobrej hudbe, jedle a vínku.
Na záver chcem pripomenúť: bolo nás 30
a stretlo sa nás celkovo 19.
Ťažko sme sa lúčili, pred odchodom
všetci vyslovili prianie stretnúť sa aj o pár
rokov, keď z nás budú 70-nici, ak nám to
zdravie dovolí. Tak ostávame v nádeji, že sa
tak stane.

Ing. Jaroslav Látečka
Foto: Roman Látečka
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Realizácia projektu
,,Cvičenie nás baví“
na 1. stupni

V

mesiaci november deti v škôlke spoznávali ľudské telo, zmysly, orgány.
Učiť deti o ľudskom tele je radosť, pretože
ich to veľmi baví.

Vďaka fi nančnej dotácii Nitrianskeho
samosprávneho kraja na podporu športu
na rok 2017, môžeme počas školského roka
so žiakmi 1. stupňa realizovať športový projekt ,,Cvičenie nás baví“.

náradie a náčinie (švédska debna, cvičebná molitanová zostava, molitanové kocky,
lavička), ktoré využívame na hodinách telesnej a športovej výchovy, počas prestávok,
na záujmových útvaroch aj na ostatných
vyučovacích hodinách. Realizácia projektu
je výrazným spestrením výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole a žiaci majú
z aktivít projektu veľkú radosť.
Touto cestou sa chceme veľmi pekne
poďakovať za finančnú podporu nášho
projektu Nitrianskemu samosprávnemu
kraju!

Mgr. Ľubica Ševčíková

Hovorme o jedle 2017

Mladšie deti si vytvárali, staršie deti
prehlbovali zodpovednosť za vlastné zdravie a získavali pozitívny postoj k zdravému
životnému štýlu. Učili sa v modelových
situáciách ako sa ošetrujú jednoduché poranenie. Detičky bavili všetky aktivity spojené
s touto témou. Naučili sa veľa nového, podnetného a zaujímavého.

Na túto tému nadviazala aj naša kamarátka Simsalala, ktorá nás navštívila aj so
svojimi krásnymi a zároveň poučnými pesničkami napríklad o čistote, cvičení... Deti
sa neskutočne bavili, spievali, tancovali.
Mali veľkú radosť z tejto návštevy.

Bc. Lenka Fúsková

Z finančných prostriedkov, ktoré nám
na realizáciu projektu poskytol Nitriansky
samosprávny kraj sme zakúpili športové
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V týždni 16.10.-20.10.2017 sa žiaci našej školy spolu so svojimi vyučujúcimi už
tradične zapojili do V. ročníka celoštátnej
súťaže ,,Hovorme o jedle“, ktorej organizátormi sú Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách.
Do aktivít týždňa Hovorme o jedle sa
ako škola zapájame hlavne preto, že sa plne
stotožňujeme s myšlienkou tohto projektu
a cieľom súťaže, ktorým je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy
pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako
súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe
potravín pri ochrane zdravia a ich význame
pre tvorbu a ochranu životného prostredia,
regionálny rozvoj a zamestnanosť.
Vyučujúci pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity k témam: Chlieb, pečivo,
obilniny, cestoviny, zemiaky; Plytvanie
potravinami; Zelenina, ovocie, orechy z na-
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šich sadov; Odkiaľ jedlo pochádza; Mlieko
a mliečne výrobky od slovenských kravičiek;
Dodržiavaj pitný režim; Mäso, hydina, ryby,
vajcia; Sleduj informácie na obale potravín
- Značka kvality SK.

Základná škola
s názvom POPTÓN, určený pre žiakov 4. až
9. ročníka. Spevácku výzvu prijala aj naša
šikovná žiačka Hanka Zaujecová zo 7. triedy. S krásnou baladou Spomaľ od skupiny
PEHA, ktorá získala ocenenie Pieseň roka
2005, Hanka dokázala, že vďaka svedomitej
príprave a talentu môže obstáť aj vo veľkej
konkurencii starších žiačok. V druhej kategórii totiž svojím výkonom natoľko zaujala
porotu, že si vybojovala výborné druhé
miesto! Hodnotné ceny a diplom jej dokonca odovzdal predseda trojčlennej poroty
Peter „KUKO“ Hrivňák zo skupiny Horkýže
Slíže.
Vicemajsterke POPTÓNU srdečne blahoželáme, úprimne sa tešíme z jej úspechu
a veríme, že bude motiváciou aj pre ďalších
žiakov k reprezentácii školy.

né práce“ počas oddychovej a relaxačnej
činnosti v rámci pracovno-estetickej tematickej oblasti v ŠKD.
Práca s papierom:
- Hruška, jablko
- Jesenné listy – tkanie z papiera
- Záložky

najkrajšiu z každej triedy. Hodnotili všetci
žiaci školy. Po vybratí najkrajšej záložky za
každú triedu bol učiteľmi vybraný absolútny
víťaz školy.

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Projekt
,,Ručné práce“ v ŠKD
Počas realizácie aktivít nás navštívila aj
redaktorka a kameramanka z RTVS, aby o
nás spracovali príspevok, ktorý bol na stanici RTVS 1 odvysielaný dňa 19.10.2017.

Vďaka fi nančnej dotácii Nitrianskeho
samosprávneho kraja na podporu kultúry
na rok 2017, môžeme počas školského roka
so žiakmi ŠKD, realizovať projekt ,,Ručné
práce“.

POPTÓN 2017
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Touto cestou sa chceme veľmi pekne
poďakovať za finančnú podporu Nitrianskemu samosprávnemu kraju!

PaedDr. Viera Rácová

Záložka do knihy
spája školy
- Tajuplný svet
knižných príbehov

Mgr. Ľubica Ševčíková

Dňa 23.11.2017 sa v CVČ Domino Nitra
uskutočnil prvý ročník okresnej súťaže v
interpretácii slovenskej populárnej piesne

Šitie:
- Ježko – vyšívanie na papier
- Jabĺčko – vyšívanie na plsť

Z finančných prostriedkov sme nakúpili materiál na prácu s papierom (trhanie,
strihanie, skladanie, lepenie, vrstvenie,
zhotovovanie vlastnoručných pohľadníc),
tkanie z papiera, prácu s vlnou (háčkovanie retiazky prstami, výroba ovečky z guľôčok vlny, anjela, ...), šitie (prišívanie gombíkov, korálikov, nášiviek, zhotovovanie úžitkových predmetov, ....), prácu s dekoračnou
plsťou, fi lcom, vyšívanie na papier, plátno
(vyšitie obrázku, mena) a pletenie.
V októbri sme realizovali projekt ,,Ruč-

Žiaci našej školy aj tento rok
uvítali projekt Záložka do knihy
spája školy. Tajuplný svet knižných
príbehov pretvorili do originálnych
záložiek, ktorými preukázali svoju
fantáziu, tvorivosť a zručnosť.
Žiakom 1.-4. ročníka pani učiteľky prečítali úryvok z knihy a oni
ho namaľovali alebo nakreslili na
záložku. Žiaci 5.-9. ročníka si sami
vybrali obľúbenú knihu, svojho
hrdinu a podľa nej alebo neho vytvorili záložku.
Tvorba záložiek deti tak zaujala, že niektoré vyrobili aj dve.
Celkovo žiaci vyrobili 172 záložiek.
Z množstva záložiek si žiaci vybrali

Po vyhodnotení sme záložky zabalili a
poslali partnerskej škole. Niektoré boli tak
zaujímavé, pekné, že nám bolo ľúto sa s nimi
rozlúčiť.
Ďakujeme za zaujímavý projekt a tešíme
sa na ďalší ročník.

Mgr. Tatiana Solnicová
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Knižnica

KNIŽNÉ NOVINKY 2017
KRIMI:

Obecný
športový
klub
informuje

Jesenná časť futbalovej súťaže ročníka
2017/18 sa skončila podstatne neskoro, keďže sa muselo dohrávať ešte jedno kolo s Hornými Obdokovcami kvôli nespôsobilému
terénu. Bohužiaľ, ako dopadol tento zápas,
dopadla aj celá jesenná časť. Už pohľad na
tabuľku a v nej dvanáste miesto napovedá,
že táto časť súťaže je pre Lehotu veľkým
sklamaním.

Aj napriek viacerým odchodom hráčov
sa A-mužstvo držalo v prvej polovici tabuľky
až do desiateho kola. Nasledoval kolaps v
posledných piatich kolách, výsledkom čoho
bol zisk len jedného chudobného bodu a
tým pádom aj nelichotivé umiestnenie. Práve v tomto období prišla nečakaná “maródka” viacerých hráčov, ale nutné je spomenúť
nedostatočnú účasť na tréningoch a práve
tam je potrebné zabrať. Už dnes je jasné, že
zimná príprava bude musieť byť poriadne
tvrdá a samozrejme je potrebné tím doplniť
na viacerých postoch, aby sa Lehota umiestnila v tabuľke tam, kam patrí.
V dňoch 26.-28. decembra 2017 sa
uskutoční v mestskej hale v Nitre 26. ročník Vianočného turnaja MY
Nitrianskych novín o Pohár
spoločnosti Moget, kde Vás
všetkých pozývame a dúfajme,
že chlapci si napravia pošramotenú povesť.
Veľká vďaka patrí trénerom
starších žiakov U13 Štefanovi
Gergelovi, Benediktovi Šedovičovi a Mirovi Hlavatovičovi,
ktorí si zobrali na plecia mladé
lehotské nádeje a aj keď to
nebolo s nimi vždy ľahké, snáď
svitá na lepšie časy.

LARS KEPLER – LOVEC KRÁLIKOV
DOMINIK DÁN – KORENE ZLA
JURAJ THAL – NENÁVISŤ
JORN LIER HORST – KĽÚČOVÝ SVEDOK
MICHAEL CONNELLY – NOČNÁ ZMENA
DANIEL SILVA – DOM ŠPIÓNOV
LÁSKA A ROMANTIKA:
KELLY RIMMEROVÁ – SPOZNAL SOM ŤA BOSÚ
MONIKA WURM – ROCKOVÝ SEN
JANA PRONSKÁ – SRDCOM A MEČOM
JANA PRONSKÁ – KUMÁNSKA PRINCEZNÁ
ELENA FERRANTE – GENIÁLNA PRIATEĽKA
POPPY J. ANDERSENOVÁ – CHUŤ LÁSKY
DETI A MLÁDEŽ:
KATARÍNA KEREKESOVÁ A VANDA ROZEMBERGOVÁ
– WEBSTEROVCI O VÍLACH A PRINCEZNÁCH
SIENNA MERCEROVÁ – MOJA SESTRA UPÍRKA
ZVIERATKÁ Z ROZPRÁVKOVNÍKOVA
LIZ PICHON – TOM GATES ÁNO! NIE (MOŽNO)

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

Ordinačné
hodiny

Ordinácia

Administratíva

Pondelok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Utorok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Streda - nepárny

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

párny týždeň

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Štvrtok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Piatok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Stránkové
hodiny
OcÚ Lehota

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

Pondelok
08.00 - 12.00
13.00 - 15.30
Utorok:
08.00 - 12.00
13.00 - 15.30
Streda:
08.00 - 12.00
13.00 - 17.30
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
08.00- 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

7:30-10:30

Veľké Zálužie

11:00-12:00

Lehota

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Deň

Štvrtok
Piatok

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

Ordinačné hodiny

Zubná poliklinika

Pondelok

8:00-14:00

Párovce

Utorok

8:00-14:00

Lehota

Streda

8:00-14:00

Párovce

Štvrtok

8:00-14:00

Lehota

Piatok

8:00-14:00

Párovce

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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Čerpacia stanica SCORE,
ktorá sa nachádza na R1 v smere na Bratislavu pred odbočkou
na komunikáciu III:/1674 Vám ponúka okrem natankovania
kvalitných pohonných hmôt aj „Vernostné karty“ - bonusové karty,
za ktoré môžete nakúpiť vybraný tovar so zľavou.
Súčasne ponúkame za bonusové body
zakúpiť kvalitné značkové parfumy.
Získanie vernostných kariet na našej ČS SCORE je veľmi
jednoduché, vyplnením krátkeho dotazníka dostanete na počkanie
„Vernostnú kartu“.
Tešíme sa na návštevu našej ČS SCORE,
kde Vám personál ČS rád vysvetlí
a poskytne potrebné informácie.
VeRKO, s.r.o.,
Štefánikova trieda 15,
949 01 Nitra,
tel.: 037 / 65555 99
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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
30
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