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ďakujeme za Vaše pozitívne ohlasy, ktoré sa
ku nám dostávajú vo forme e-mailov, odkazov na
obecnom úrade alebo osobných rozhovorov. Tešíme
sa, že časopis čítate a prináša Vám informácie z
obce.
Aktuálne číslo Vás oboznámi so všetkým, čo sa
udialo v našej obci od Vianoc až po Veľkú noc. Čo
robili malí i veľkí, mladší i starší, aktívni i ešte aktívnejší.
Spolky nezaháľali, aj na obecnom úrade sa pracuje ako v úli: fašiangy, výstava vín, karneval, ale
i uznesenia, zberový dvor, či šport... o všetkom sa
dozviete. Stačí sa začítať do našich stránok.
Celá redakčná rada Vám praje veselú Veľkú noc,
mnoho radosti i oddychu.
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Slovo starostu
som veľmi rád, keby ste sa k tejto aktuálnej
téme všetci dotknutí vyjadrili, či už pozitívne alebo negatívne a hlavne, nesnažte sa
hneď všetko kritizovať a skúste aj vy hľadať
riešenia. Veď obec bez vás a vy bez obce
nedokážete nič. Musíme sa spojiť, nájsť spoločné riešenie, ktoré viem, že nikdy nebude
ideálne pre všetkých, ale musíme to riešiť.

Vážení spoluobčania,
jar je tu, slniečko
začína svojimi lúčmi
zobúdzať
prírodu
a vtáci začali tiež
veselšie spievať. V
prírode začína nový
život. Myslím si, že aj
na nás, na ľudí, táto
jarná zmena pozitívne vplýva. Veľa ľudí si
už vydýchlo, že zima
už odišla. Začína sa
jarné upratovanie,
úprava záhradiek. Tento rok aj veľkonočné
sviatky máme skôr, tak je dobré, že počasie
sa už umúdrilo, zima ustúpila a môžeme
naše domovy skrášľovať, aby sme na sviatky
„dobre vyzerali“.

Momentálne sa riešia nové výjazdy
v zmenách a dodatkoch v smernom územnom pláne obce na budúcich nových
uliciach. Všetci môžete podať svoje pripomienky na stretnutiach s odborníkmi, ktorí
sú poverení tieto zmeny a doplnky vykonať
v zmysle zákona a príslušných vyhlášok.
Preto vás žiadam, aby ste na tieto stretnutia chodili a verím, že spoločným úsilím sa
nám podarí vyriešiť túto nie dobrú situáciu
s novými ulicami. Toto spracovanie SÚP
môže trvať 6 mesiacov, ale aj podstatne viac,
záleží na tom, aké „polená“ budú niektorí
občania hádzať spracovateľom projektu.

Obec zabezpečila aj tento rok pre občanov biohumus, ktorý si môžu bezplatne
zobrať zo skládky v obci, na úpravu svojich
záhradiek. Chcel by som požiadať občanov,
aby si každý pred svojim domom pozametal
cestu, na ktorej zostali drobné kamienky zo
zimného posypu ciest. Zároveň upozorňujem občanov, ktorí majú zaparkované nepojazdné motorové vozidlá alebo vozidlá bez
EVČ, že budú vyzvaní na odstránenie týchto
vozidiel z miestnych komunikácií. Potom
budú tieto vozidlá odstránené v zmysle zákona fi rmou, ktorá má na to oprávnenie a
neskôr zošrotované.
Najviac, čo ma v tejto obci trápi, sú
„zaštupľované“ výjazdy na nových plánovaných uliciach v obci. Máme v obci asi
300 pozemkov, kde by sa mohlo stavať, keby
neboli tieto ulice „zaštupľované“. Tam, kde
mali byť výjazdy z nových ulíc, sú postavené nové domy a betónové ohrady. Toto sú
chyby minulosti, pretože sa neakceptoval
smerný územný plán. Ďalší problém na nových uliciach je, že niektorí občania bránia
vytvoreniu nových ulíc zubami-nechtami,
snažia sa všetkých presvedčiť, že oni keď nechcú, tak ostatní nič neurobia a nič nebudú
mať, lebo oni to nepotrebujú. Ľudia, buďte k
sebe ľudský a nerobte to. Veď takto by sme
nepostavili ani meter diaľnice a neurobíme
žiadnu novú cestu v obci. Treba si uvedomiť, že existuje aj „verejný záujem“ a obec
musí akceptovať aj práva väčšiny a preto by
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Občania si musia uvedomiť, že stavať
sa nedá tam, kde každý jednotlivec chce,
ale len tam, kde to SÚP dovoľuje. Potom sa
dostaneme do takej situácie, v akej sa nachádza obec teraz. Málokto si uvedomuje,
že kanalizácia na nových uliciach sa nedá
naplánovať, naprojektovať a potom vybudovať, pokiaľ nie sú majetkovo-právne
vysporiadané. Stále upozorňujem, že tento
problém tu je, ale nikto to neakceptuje. Nerád by som dostal otázku za pár rokov, keď
bude v obci na starých uliciach kanalizácia,
že prečo nie je na nových uliciach.

si jednotlivci mali uvedomiť, že chodia tiež
po „našom“, že staré ulice boli vytvorené
z pozemkov našich dedov a otcov. Každý,
kto chce mať pekný nový pozemok, musí
investovať do „svojho“. Časy, keď sa budovali nové cesty zo ŠFRB, sú už dávno preč.
Tieto prvotné investície sa vám mnohonásobne všetkým vrátia. Veď tým, že obec
je napojená na diaľnicu, cena pozemkov v
obci stúpla a občania tým získali a získať
môžu aj naďalej. Stavebný pozemok v obci,
ktorý má prístupovú cestu a inžinierske

siete, sa pohybuje napr. 56 €/m2, ale pozemok, ktorý nemá nič, je to len zarastená roľa
bez prístupovej cesty a inžinierskych sietí a
má hodnotu max. 40 %, t.j. 20 €/m2. Preto
sa oplatí investovať do pozemku, alebo kto
nemá, môže ho odpredať lacnejšie a tým
si vyriešiť svoj fi nančný problém. Obec sa
snaží byť nápomocná, ale ako bolo počuť aj
na stretnutí s občanmi dňa 3.3.2018 v kultúrnom dome ohľadom cesty nad ihriskom,
zo strany niektorých občanov nie je žiadne
riešenie dobré, ktoré navrhuje obec. Bol by

Ešte raz vás občania vyzývam, rozmýšľajte, veď naša obec je veľmi lukratívna.
Urobme všetci niečo preto, aby sa nám tu
dobre a bezpečne žilo, nedovoľme developerom, aby zmenili ráz našej obce. Zároveň
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri obecných akciách, ako sú fašiangy,
obecná zabíjačka, či odborná degustácia a
výstava vín.
Záverom môjho príhovoru vám všetkým
prajem krásne prežitie Veľkonočných sviatkov, peknú polievačku, šibačku a dobrú rodinnú pohodu počas celého roku 2018.

Milan Chmelár
starosta obce
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Informácie obecného úr adu
Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 13.12.2017 o 17.00 hod.
v malej sále Kultúrneho domu v Lehote
Uznesenie č. 221/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhovanému rozpočtu na rok 2018 -2020.
Uznesenie č. 222/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
V súlade § 11 ods.4, písm. b)zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a) berie na vedomie predložený návrh viacročného rozpočtu obce Lehota na roky 2018
-2020;
b) schvaľuje zmeny v návrhu rozpočtu na
rok 2018 nasledovne: Bežné výdavky pre
rok 2018 program 2 Služba občanom, podprogram 2.8 Rekreačné a športové služby
od. 08.1.0, rozpočtová klasifi kácia 632 001
energie plyn z 4 000 € na 3 500 € a rozpočtová klasifi kácia 642 001 príspevok na činnosť
OŠK z 20 600 € na 21 100 €;
a) schvaľuje programový rozpočet obce Lehota na rok 2018 ako záväzný;
b) berie na vedomie programový rozpočet
obce Lehota na roky 2019 a 2020.
Uznesenie č. 223/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo návrh Zmluvy o bezplatnom
užívaní pôdy na monitorovanie uzatvorenej
skládky odpadu na parcele „C“ parc.č.262/5
o výmere 15354 m2;
b) súhlasí s bezodplatným užívaním pôdy
na monitorovanie skládky odpadov na parcele „C“ parc.č.262/5 o výmere 15354 m2 ;
c) schvaľuje text Zmluvu o bezodplatnom
užívaní pôdy na monitorovanie uzatvorenej
skládky odpadu na parcele „C“ parc.č.262/5
o výmere 15354 m2.
Uznesenie č. 224/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo petíciu občanov;
b) berie na vedomie petíciu občanov a
bude pokračovať v zmysle zákona, predpisov a prijatého VZN č.212/2017.
Uznesenie č. 225/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo protest prokurátora;
b) vyhovuje protestu v plnom rozsahu.
Uznesenie č. 226/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
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a) schvaľuje prevádzkové hodiny na predaj
zmrzliny v Chester Pube
Pondelok - Nedeľa
od 14:00 hod. - do 21:00 hod.
b) schvaľuje prevádzkové hodiny na terase
Chester Pube
Pondelok - Nedeľa
od 14:00 hod. - do 22:00 hod.
c) schvaľuje prevádzkové hodiny v bare
Chester Pube
Pondelok - Štvrtok
od 14:00 hod. - do 22:00 hod.
Piatok - Sobota
od 14:00 hod. - do 02:00 hod.
Nedeľa od 14:00 hod. - do 22:00 hod.
Uznesenie č. 227/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) schvaľuje prevádzkové hodiny stávkovej
kancelárie Niké, typ nikinka 2424 Chester Pub na adrese 951 36 Lehota č. 16, od
1.12.2017 nasledovne:
Pondelok - Nedeľa
od 14.00 hod.-21.00 hod.
Uznesenie č. 228/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) schvaľuje žiadosť Autosanatorium s.r.o.,
Pod hájom 8, 919 11 Nitra s prevádzkou
Hlavná 358, 951 36 Lehota - areál PD Lehota
o prevádzkové hodiny nasledovne:
Po - Pi od 8:00 hod. - 16:30 hod.
So: na objednávku
Uznesenie č. 229/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) schvaľuje žiadosť p. Švejdovej rozšíriť terasu o 1 meter v Nájomnom bytovom dome
15 bj katastrálneho územia obce Lehota, č.p.
728/9.
Uznesenie č. 230/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) berie na vedomie žiadosti od p. Jozefa
Zaujeca, Ľudovíta Lahučkého, Eugena Zaujeca, Juraja Zaujeca, Dagmar Kubicovej,
Tomáša Lahučkého, Miroslava Hörika, Roberta Bartolena, Františka Chmelára, Anny
Chmelárovej, Martina Holečka, Miroslava
Držíka, Milana Baka, Jozefíny Chlebcovej,
Luboša Petríka, Kataríny Kovarčíkovej,
Romana Bernátha, Andreja Práznovského,
Stanislavi Ondrejmiškovej, Dany Halmešovej, Kamila Halása, Ing. Štefana Petríka a
bude sa nimi zaoberať obstarávateľ zmeny
územného plánu obce Lehota Ing. archit.
Čuboňová a všetky žiadosti budú verejne
prerokované.

Uznesenie č.231 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
V súlade § 11 ods.4 písm .g) zák.č.369/1990
Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) prerokovalo dôvodovú správu a návrh
VZN Obce Lehota č. 03/2017 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na
území obce Lehota pre rok 2018;
b) schvaľuje VZN obce Lehota č. 03/2017
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady na území obce Lehota pre rok 2018,
s účinnosťou od 1.1.2018, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
Uznesenie č.232 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
V súlade § 11 ods.4 písm. g) zák.č.369/1990
Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) prerokovalo návrh VZN Obce Lehota
č.04/2017 o dani z nehnuteľnosti na r. 2018;
b) schvaľuje VZN Obce Lehota č.04/2017
o dani z nehnuteľnosti na rok 2018, s navrhovanými zmenami, s účinnosťou od
01.01.2018, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
Uznesenie č.233 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods.4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov
a) prerokovalo dôvodovú správu a návrh
VZN Obce Lehota č. 05/2017, Dodatok č, 8
k VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy škôl a škol. zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota,
b) schvaľuje VZN obce Lehota č. 05/2017,
Dodatok č, 8 k VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota, tak ako bolo predložené na
rokovanie OZ.
Uznesenie č.234 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods.4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov
a) prerokovalo VZN č.06/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach obce Lehota;
b) schvaľuje VZN č.06/2017 o určení výšky

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach obce Lehota, tak ako bolo
predložené na rokovanie OZ.
Uznesenie č.235 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods.4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov
a) prerokovalo návrh dodatku č.1 k VZN
č. 02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Lehota a Prevádzkový poriadok
zberného dvora Lehota, tak ako bol predložený na rokovanie OZ;
b) schvaľuje dodatku č.1 k VZN č. 02/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Lehota a Prevádzkový poriadok zberného dvora Lehota, tak ako bol predložený
na rokovanie OZ.
Uznesenie č.236/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo nájomnú zmluvu o cintoríne
a o výkone správy cintorína, medzi prenajímateľom Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť
Lehota a obcou Lehota ako nájomcom;
b) schvaľuje nájomnú zmluvu o cintoríne
a o výkone správy cintorína, tak ako bola
navrhnutá a prerokovaná v OZ.
Uznesenie č. 237/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo návrh nového sadzobníka
úhrad za služby obce Lehota na rok 2018;
b) schvaľuje sadzobník úhrad za služby
obce Lehota na rok 2018, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.
Uznesenie č.238 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo uvedenú žiadosť o odpredaj
časti obecného majetku parcela č, 324/2 k.ú.
Lehota;
b) neschvaľuje zámer odpredaja časti majetku obce, parcela č.324/2 o výmere 3283
m2, vedenú na LV 2436 k.ú. Lehota ako
ostatná plocha žiadateľom Mgr. Jozefom
Lacekom a Mgr. Jankou Lacekovou, bytom
Čajkovského 15, 94901 Nitra.
Uznesenie č.239 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) berie na vedomie návrh plánu kontrolnej
činnosti HK obce na I. polrok 2018;
b) schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK
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Informácie obecného úr adu
obce na I. polrok 2018 podľa predloženého
návrhu.
Uznesenie č.240 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s §11, ods.4, písm. b)zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
a) schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2017
rozpočtovým opatrením č.01/2017, tak ako
bolo predložené na rokovanie OZ.
Uznesenie č.241 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) berie na vedomie príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie majetku obce Lehota k
31.12.2017.
Uznesenie č.242 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) schvaľuje verejné hlasovanie na schválenie odmeny HK obce za II polrok 2017;
b) schvaľuje v súlade §11, ods.4, písm. j) a
§18 c, ods.5 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
odmenu hl. kontrolórke obce Lehota za II.
polrok 2017 vo výške 20% z mesač. platu HK.
Uznesenie č.243 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
c) schvaľuje verejné hlasovanie na schválenie odmeny zástupkyni starostu za II. polrok
2017;
d) schvaľuje v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ, čl. 8, ods.6, odmenu zástupkyni starostu za II. polrok 2017 vo výške
100% z mesačnej odmeny.
Uznesenie č.244/2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) volí pani Teréziu Andrášikovú za člena
kultúrnej komisie.
Uznesenie č.245 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) schvaľuje odmeny komisiám v celkovej
čiastke 3500 € za rok 2017 nasledovne: Komisia výstavby a životného prostredia - 700
€, Športová komisia - 750 €, Kultúrna komisia - 750 €, Školská komisia - 550 €, Sociálna
komisia - 250 €, Finančná komisia - 500 €.
Uznesenie č.246 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) určuje p. Milanovi Chmelárovi, starostovi obce mesačný plat vypočítaný podľa § 4,
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov zvýšený plat o 70%, s účinnosťou
od 01.01.2018.
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Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 07.03.2018 o 17.00 hod.
v malej sále Kultúrneho domu v Lehote
Uznesenie č. 249/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) berie na vedomie správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce za r. 2017.
Uznesenie č. 250/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo Dodatok č. 2 k VZN č.2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Lehota a Prevádzkový poriadok zberného dvora Lehota,
b) schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č.2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Lehota a Prevádzkový poriadok zberného dvora Lehota.
Uznesenie č. 251/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo dôvodovú správu a návrh
Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine č.O/2002/
000178,
b) schvaľuje Dodatok č.3 k Zriaďovacej listine č. O/2002/000178.
Uznesenie č. 252/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo dôvodovú správu a návrh
Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine č. O/2002/
000295,
b) schvaľuje Dodatok č.5 k Zriaďovacej listine č. O/2002/000295.
Uznesenie č. 253/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo návrh starostu obce Lehota
na obstaranie zmien a doplnkov k územnému plánu obce Lehota,
b) schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov k
územnému plánu obce Lehota.
Uznesenie č. 254/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo návrh starostu obce Lehota
na obstaranie zmien a doplnkov k územnému plánu obce Lehota časť Krvavé Šenky,
b) schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov k
územnému plánu obce Lehota – časť Krvavé
Šenky.
Uznesenie č. 255/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) poveruje starostu obce na prípravu a realizáciu kanalizácie v obci Lehota.

Zberový dvor
obce Lehota
bol otvorený
17. marca 2018
Zberový dvor sa nachádza v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, v jeho
juhozápadnej časti. Pri vstupe do areálu
prvé odbočenie vľavo, na konci tejto účelovej komunikácie.
Letná otváracia doba
(17. marec 2018 - 30. september 2018)
Sobota: 9.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00
Zimná otváracia doba
(01. október 2018 - 22. december 2018)
Sobota: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
Vyššie uvedená otváracia doba platí pre
rok 2018. V roku 2018 bude zberový dvor zatvorený v tieto dni: 31. marec, 15. september,
03. november, 29. december.
Zberový dvor je určený výlučne pre
fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na
území obce Lehota a sú zapojené do systému separovaného zberu komunálneho
odpadu. Majú uhradený poplatok za odvoz
a likvidáciu komunálneho odpadu za príslušný kalendárny rok. Zberový dvor nie je
určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.
Zberový dvor je zriadený na účely legálneho uloženia niektorých zložiek komunálneho odpadu. Iný, ako v prevádzkovom
poriadku a VZN 02/2016 špecifi kovaný komunálny odpad, tu nie je možné uložiť. Ide o
nasledovný odpad:

Objemný odpad
Patria sem napríklad: nábytky, dvere, skrine, postele a pod. Preberáme rozobratý
objemný odpad, ktorý je zbavený kovových,
sklenených atď. častí. Rozobrať a roztriediť
tento odpad je možné aj na zberovom dvore.

Drobné stavebné odpady

Patrí sem najmä: dlažba, omietka, kúsky
muriva, betónu, malty, lepidla a podobne.

Papier a lepenka (kartón)
Do tejto kategórie patrí každý druh papiera
zbavený kovových a iných častí (napr. noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky
papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z
tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier,
papierový obal).

Plasty
Ide o odpady rôzneho druhu PET, PE,
PP, PVC, polystyrén. Do tohto druhu patria
plastové obaly, číre a farebné fólie, tašky,
vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických
a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka,
prepravky fl iaš, PET fľaše, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od
sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové
nádobky, drobné plastové výrobky, hračky,
vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky,
obaly kozmetických výrobkov, plastové
okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén. Plasty nemôžu obsahovať
nečistoty. PET fľaše musia byť stlačené a
uložené v umelohmotnom vreci.

Odpadové pneumatiky
Odpadové pneumatiky zbierame len v prípade, že miestny Pneuservis s prevádzkou
na Hlavnej ulici 10 nemá kapacitné možnosti na ich prevzatie.
Obsahom odpadu nemôže byť:
▶ nerozobratý nábytok,
▶ uhynuté zvieratá a iný biologický odpad
– na likvidáciu je potrebné vyhľadať špecializovanú fi rmu na likvidáciu tohto druhu
odpadu,
▶ komunálny odpad a jeho nebezpečné
zložky (napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch,
azbest a podobné hmoty),
▶ chemické látky, farby a ich obaly, nebezpečný odpad, elektroodpad (tento odpad sa
zberá podľa predloženého harmonogramu
zberu na rok 2018).
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Duchovné slovo

Organizačný výbor výstavy vín a odborní degustátori

17. ročník výstavy vín
- Lehota 2018

Rok sa s rokom zišiel a lehotskí vinári sa dňa 2.marca
2018 prezentovali na 17. ročníku
výstavy vín. Túto peknú akciu
každoročne organizuje Vinohradnícky spolok Lehota v spolupráci s obcou Lehota. Aby sa
nechutnalo len lehotské vínko,
boli pozvaní vystavovatelia aj
zo širokého okolia - Nitrianskej,
Malokarpatskej a
Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti.
Tým, že prichádzajú vystavovatelia aj z
iných lokalít, dávajú návštevníkom možnosť porovnávať kvalitu lehotských vín.
Vystavených bolo 344 vzoriek, z toho 99
vzoriek z Lehoty. Najpočetnejšie zastúpenie
mali biele vína, kde bolo 25 odrôd a vystavených 234 vzoriek. Červených vín bolo 18 odrôd a 81 vzoriek. Ružové vína boli zastúpené
9 odrodami.
Samotnej výstave predchádzala odborná
degustácia. Vína boli hodnotené anonymne
piatimi degustačnými komisiami, ktorým
predsedal Alfréd Havlas.
Ako najlepšie biele víno z Lehoty bolo
ohodnotené Veltlínske zelené od vystavovateľa Mgr. Františka Ondrušku. Najlepšie
červené víno z Lehoty bolo od Daniela
Cítenyiho – Cabernet savignon. Ako ďalší
boli zlatou medailou z radov Lehoťanov
ocenení: Rudolf Chlebec za Rulandské biele,
Štefan Pavel za Zmes bielu, Vladimír Sabo
za Veltlínske zelené a Štefan Šúnik za Svätovavrinecké.
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Preč o
je zelený
Štvrtok zelený?
Dňom nezvykneme normálne dávať
farby. Niekedy by sa nám síce po náročnom
víkende hodil modrý pondelok, keď by sme
nemuseli ísť do práce, lebo sme sa nestihli
vyspať doružova, ale inak dni v týždni
nemajú – až na niekoľko výnimiek – svoje
typické farby. K tým výnimkám možno
zaradiť Bielu Sobotu pred Veľkou Nocou,
Striebornú a Zlatú Nedeľu pred Vianocami
a napokon aj Zelený Štvrtok. Kde sa vzala
táto typická farba posvätného dňa?
Treba povedať, že tento deň sa k svojej
zelenej farbe dostal tak trochu nedorozumením. Hlavnou náplňou tohto dňa totiž bolo,
a dodnes je, slávenie spomienky na Poslednú večeru Pána Ježiša, pri ktorej odovzdal
svojej Cirkvi chlieb premenený na svoje
telo a kalich vína premenený na svoju krv
ako zdroj jej obživy naveky s pripomienkou,
že toto sa má konať stále na jeho pamiatku.
A tak Cirkev počas celého roka odovzdáva
veriacim tieto posvätné dary ako duchovný
pokrm a nápoj, ktorý naznačuje vzájomné
spoločenstvo, lásku a rovnosť medzi všetkými členmi Cirkvi.

Vystavené vína potvrdili to, že ak sa vydarí počasie, tak sa to odrazí na kvalite. Rok
2017 bol vinohradnícky veľmi priaznivý.
Vyznačoval sa minimálnym tlakom hubovitých chorôb, vínka mali vyvážené kyseliny,
výrazné odrodové vlastnosti a pekné ovocné arómy.
Ďakujeme všetkým sponzorom, členom
vinohradníckeho spolku a obsluhujúcim za
dobre odvedenú prácu. Tešíme sa na budúci
rok a dúfame, že bude tak priaznivý ako ten
minulý.

Terézia Andrášiková
a Ing. Štefan Petrík

Teda, skoro medzi všetkými. Totiž tí,
ktorí po krste spáchali vážny hriech a tým sa
sami vydelili zo spoločenstva Cirkvi túžiacej
po nebi, nemohli tento prejav vzájomného
spoločenstva prijímať, pretože momentálne
do spoločenstva nepatrili. Preto verejne,
pred všetkými svojimi bratmi a sestrami,
konali pokánie za svoje hriechy, aby ich toto
spoločenstvo – vidiac ich úprimnú snahu
polepšiť svoj život – opäť prijalo medzi seba.
A toto nové prijatie sa konalo práve ráno na
Zelený Štvrtok, aby večer mohli všetci spolu
sláviť pamiatku Pánovej večere a spoločne z
nej aj prijímať jeho telo a krv.
Diakon, ktorý v toto štvrtkové ráno privádzal kajúcnikov k biskupovi, ich predstavil slovami:

„Privádzam k vám tých, otče, ktorí konali
pokánie: postili sa za svoje hriechy, koberec,
na ktorom spali, neustále kropili slzami ľútosti a hojnými almužnami zakrývali množstvo svojich hriechov.“
Súčasťou Zeleného Štvrtka bol teda plač
a to hneď plač dvojitý: plač ľútosti nad vlastnou zlobou a plač radosti pre odpustenie
a návrat do posvätného spoločenstva. No a
práve tu má koreň názov tohto dňa. Že to
spolu vôbec nesúvisí? Ako som už v úvode
povedal, ide o taký drobný omyl. Pretože
„plač“ sa starogermánsky povedalo: „Grein“.
Plačlivý Štvrtok bol potom: „Greindonnerstag“ (čítaj: gaindonerstág). No a odtiaľ je
už iba kúsok k: „Gründonnerstag“ (čitaj:
grúndonerstág) – Zelenému Štvrtku. To sa
zrejme stalo, keď sa slovo: „Grein“ prestalo
používať a už mu v Nemecku nerozumeli.
Tak si jednoduchí ľudia mysleli, že asi ide o
zelenú farbu (Grün). A tak sa Zelený Štvrtok
narodil v Nemecku viac–menej náhodou a
odtiaľ sa potom rozšíril aj k nám.
Ide vlastne o nedorozumenie, ale aj tento zelený charakter sa k nemu dobre hodí.
Hriešnici sú ako konáre na strome Cirkvi,
ktoré boli pre svoje hriechy suché. Ale v tento deň opäť zazelenajú, lebo sa opäť stanú
živými členmi jej spoločenstva. Pán biskup
ráno v katedrále posvätí krizmu a oleje, ktoré budú slúžiť na vysluhovanie sviatostí celý
nasledujúci rok. Ich základom je olivový
olej, ktorý je tiež zelenej farby. A napokon je
tento štvrtok pôstnym dňom, čiže bezmäsité
rastlinné pokrmy zelenej farby k nemu tiež
neoddeliteľne patria. Hoci teda tento deň
prišiel k svojej zelenej farbe iba náhodou,
veľmi dobre sa k nemu hodí.
Milí Lehoťania, prajem nám všetkým,
aby bol pre celú našu komunitu tento Zelený Štvrtok naozaj zelený: aby sme pôstom
prejavovali úprimnú ľútosť nad vlastným
hriechom, aby sme sa všetci prijatím sviatosti zmierenia očistili od svojich hriechov a
tak dostali zelenú pre prijatie Kristovho Tela
a Krvi pri príležitosti pamiatky na Pánovu
večeru. Nech zelená farba tohto dňa je pre
nás všetkých naozaj farbou nádeje, že zmena k lepšiemu je u každého človeka možná
a ešte vždy na ňu nie je neskoro.

Mgr. Róbert Horka, PhD.
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Reprezentačný
ples obce Lehota
Rok 2018 nám nabral veľmi rýchly
spád. Po vianočných sviatkoch sme sa
ani nenazdali a už sa začalo v dedine plesať. A aby sme to v krátkom fašiangovom
období všetko postíhali, tak v priebehu
troch týždňov sa uskutočnili dva plesy.
Reprezentačný ples obce sa konal dňa 27.
januára 2018.
Tento ples organizuje starosta obce ako
poďakovanie ľuďom, ktorí počas roka podávajú svoju pomocnú ruku pri zveľaďovaní
našej dediny. Medzi pozvanými boli poslanci OZ, predsedovia spolkov, bývalí starostovia, podnikatelia, zamestnanci, zástupcovia
z okresu, starostovia z okolitých obcí ale
i hostia z Moravy – mestečka Koryčany, ktorí
sú našimi dlhoročnými priateľmi a máme s
nimi spoluprácu v oblasti kultúry i športu.
Po úvodnom privítaní hostí starostom
obce a zaželaní príjemne stráveného večera
a dobrej zábavy sa hosťom predstavili tanečníci Matej Štec a Elena Popová, vicemajstri SR v desiatich tancoch z Akadémie tanca
v Nitre. Títo mladí ľudia otvorili ples ukážkami štandardných a latinsko-amerických
tancov a následne krásnym valčíkom. Ten
si spolu s nimi na úvod zatancovali starosta
s partnerkou a pridali sa i všetci prítomní.
Valčík otvoril bránu hudobnej skupine Esso
Band z Nitry, ktorá nás sprevádzala celým
plesovým večerom. Podľa našich malých
prieskumov boli plesajúci s výkonom skupiny spokojní. No a keď sú spokojní hostia, tak
sú spokojní aj organizátori.
Ako ďalším hosťom večera bola operná speváčka Kristína Hanzenová, ktorá
predviedla svoj hlas vo viacerých operných
áriách. Počúvať takýto druh vážnej hudby
v priestoroch nášho kultúrneho domu bol
veľmi príjemným zážitkom.
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Večer prebiehal veľmi dobre a zábava
gradovala až do skorých ranných hodín.
Spríjemnením zábavy bolo aj losovanie
tomboly, za ktorú ďakujeme všetkým hosťom, ktorí sa na plese zúčastnili, ale aj tým,
ktorí prispeli do tomboly aj bez osobnej
účasti. Ďakujeme samozrejme aj organizačnému výboru, teda ľuďom, ktorí sa postarali
o kultúru stolovania, obsluhu – zamestnanci MŠ, za výzdobu a dekorácie kultúrnej
komisii a ostatným občanom, ktorí priložili
ruku k dielu. No a za zdokumentovanie
pekných zážitkov a momentiek ďakujeme
Slávke Zaujecovej.
Budeme radi, ak sa stretávanie občanov
v Lehote bude konať v príjemnom a srdečnom prostredí aj v budúcich obdobiach. A
aby tých, ktorí chcú pre dedinu niečo robiť,
iba pribúdalo a tak sa mohlo napĺňať poslanie Reprezentačného obecného plesu.

Terézia Andrášiková

Predvianočné matičné posedenie

Ako každoročne, aj tento rok lehotskí
matičiari ukončili svoje celoročné aktivity
svojim predvianočným posedením, ktoré
si zorganizovali v piatok 15. decembra
2017 v miestnom kultúrnom dome.
V krásne vyzdobenom prostredí, s nádychom Vianoc, sa zišlo bezmála 110 členov
miestneho odboru MS, ktorým sa v kultúrnom programe predstavila detská folklórna
skupina Ragačinka a mladí heligonkári z
Hrušova. Skupina 26 detí priblížila účastníkom pekné vianočné zvyky, vinše, tance
a koledy z regiónu Hont a skupinová hra
14-tich heligóniek so spevom regionálnych
ľudových piesní roztlieskala celú sálu.

Všetci prítomní si potom spoločne zaspievali pieseň „Tichá noc“ a symboliku
štedrého večera všetkým pripomenula vianočná oplátka s medom. Pochutnať si mohli
na vlastnoručne vyrobených sladkých i
slaných vianočných špecialitách a k občerstveniu bol pripravený vianočný punč, čaj i
dobré vínko.
Dobrá predsviatočná nálada bola podporená spoločným spevom krásnych ľudových piesní pri harmonikovom sprievode
Ing. A. Nováčka a E. Lahučkého.

Bc. Milan Balla
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Fašiangy v Lehote

V našej obci Lehota miestny odbor
Matice slovenskej už pred viacerými
rokmi oživil tradíciu fašiangových osláv.
I v tomto roku dňa 10. februára 2018 spolu
s obcou Lehota pripravili bohatý fašiangový program. Vlastne už deň predtým začal
zabíjačkový kolektív s prípravou, lebo
chceli byť v predstihu a mať nachystané
všetko na výrobu zabíjačkových dobrôt.
V sobotu v skorých ranných hodinách
nastúpila osoba oprávnená narábať s ohňom (J. Pavel) ku dvom kotlinám a zapálil
„zabíjačkový“ oheň. Potom sa už začalo variť
všetko, čo treba do huriek a do kaše. Zapli sa
trúby naložené ochuteným mäskom, ktoré
museli popiecť. Nastúpili krájači cibule a že
nie je hračka pokrájať z nej 13 kg, sa môžu na
budúci rok presvedčiť aj tí, ktorí ešte neboli
pri takejto akcii pomáhať. Srdečne budú vítaní. Keď sa povarilo všetko mäsko a začalo
sa mlieť, ostatní varili ryžu a krúpy. Potom
sa už išlo do fi nále, dokončili sa všetky výrobky a po dôkladnej tepelnej úprave boli
pripravené pre účinkujúcich v maskách, ale
i tých, čo sa chystali prísť večer do kultúrneho domu pobaviť sa pred dlhým pôstnym
obdobím.
Zatiaľ čo „výrobná skupina“ plnila svoj
diel práce na ihrisku a v kultúrnom dome,
druhá skupina v maskách bola vyprevadená starostom obce, aby prešla po dedine a
zabávala občanov. Nebol to však tradičný
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fašiangový sprievod, lebo tento rok, v záujme prejdenia celej dediny, využil na prepravu masiek po dedine traktor s prívesom
na sedenie „lehotský dvojdostavník“, pred
ktorým udával smer sprievodu na malom
traktore vezený obrovský jednorožec.
Sprievod prešiel postupne po Hlavnej ulici,
Hornom konci, Šišove, Šenkovskej ulici,
Prostredných honoch, Kaplonskej ulici a
Párovciach, kde všade rozdával dobrú náladu a pútal pozornosť množstva detí i dospelých. No a že to bola dobrá zábava, sa mohli
presvedčiť po príchode sprievodu aj všetci
vyčkávajúci v kultúrnom dome.
Všetkým prítomným v ďalšej časti
programu matičiari predviedli pochovávanie basy, ktoré nacvičil viac ako 40-členný
matičný súbor na túto príležitosť. Svojich
úloh sa vynikajúco zhostili P. Jančovič (farár), D. Chlebec (kostolník), M. Zaujec (hrobár), V. Pavel (smrtka), miništranti M. Balla,
M. Domček, M. Lisý, A. Kriváček a smútiaci
- ostatní matičiari. Vystúpenie bolo ladené
komicky, ľudia naň reagovali veselým smiechom a častým potleskom.
Po pochovaní basy sa všetci prítomní
pustili do ochutnávania zabíjačkových
pochúťok a dobrého vínka. No a aby sa fašiangy skončili tým správnym spôsobom,
nechýbala riadna tancovačka.
Takto sa teda Lehoťania na štyridsať dní
rozlúčili s prejedaním a zábavami, aby s pokorou vyčkali na Veľkú noc.
Poďakovanie za zdarný priebeh akcie
patrí obci Lehota, MO MS Lehota, kolektívu
MŠ i občanom obce, ktorí sa do nej akýmkoľvek spôsobom zapojili.

Terézia Andrášiková
Ing. Daniel Pavel
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Naše spolky

Ples

Zväz zdravotne postihnutých
v Lehote informuje

športovcov
Mesiac január patrí medzi najchladnejšie mesiace v roku, ale taktiež sa vyznačuje
začiatkom plesovej sezóny. V Lehote sa
stáva už tradíciou Ples športovcov. To, že
patrí medzi najlepšie v okolí, sa šušká každým rokom viac a viac. Dôkazom toho boli
vypredané vstupenky, po ktorých sa len tak
zaprášilo. Hostia prichádzali po červenom
koberci do vyzdobeného a pre nich pripraveného kultúrneho domu. Súhra tmavozelenej a cyklámenovej farby dodávali plesu
šarm a eleganciu.
Na
úvod
prezident klubu
Karol Lichtner
privítal vzácnych
hostí. Plesajúci
nadšenci športu
zastupovali futbal, hokej, hokejbal a stolný tenis.
Po uvítacom príhovore sa začalo bilancovať. Poďakovanie
patrilo všetkým športovcom OŠK. Špeciálne
poďakovanie za dlhoročnú reprezentáciu
OŠK patrilo Marekovi Kutakovi a Patrikovi
Bernáthovi, ktorým odovzdal ceny tréner
FC Nitra pán Ivan Galád.
O prvý športový zážitok večera sa postarali fitnesky GymGol Nitra svojím obdivuhodným vystúpením, mimochodom
dievčatá z Lehoty. O muzikálnu stránka sa
postarala Katarína Bielická, učiteľka spevu
na ZUŠ s mnohými oceneniami. Nasledovalo prekvapenie večera, vicemajsterka sveta
vo futbalovom freestyle Lucia Kevická. Tá
predviedla famózne žonglérske kúsky s
loptou a určite nadchla nielen futbalových
fanúšikov.
Následne hostí na parkete roztancovalo
osvedčené trio Čibuk a s krátkou prestávkou, ktorá patrila bohatej tombole, pokračovala skvelá nálada. O neopakovateľnej
atmosfére svedčí aj to, že posledné tanečné
páry opúšťali parket v skorých ranných
hodinách a nikomu nevadilo, že vonku ich
čakal skutočný zasnežený január.

3-dňový výlet do
Tatranskej Lomnice
V dňoch 13.-15. januára
2018 organizovala Jednota
dôchodcov Slovenska NITRA 3-dňový výlet do Tatranskej Lomnice. 7-členská
skupina z Jednoty dôchodcov Lehota využila tento
pobyt v krásnom tatranskom prostredí. Ubytovanie
bolo v hoteli Morava. Prvý
deň si prezreli Tatranskú
Lomnicu a do samého
večera sa prechádzali po
zasneženej krajine. Večer
bola diskotéka, kde si naše dôchodkyne
nielen posedeli pri hudbe, ale aj poskočili
v kole. Na druhý deň ráno sa vybrali do
Starého Smokovca a pozemnou lanovkou
sa vyviezli na Hrebienok. Ľadová krása na
Hrebienku má už svoje miesto a 6. ročník
tradičného podujatia Tatry ICE MASTER
to znovu potvrdil. Z desiatich krajín sveta
ľadoví majstri s veľkým nasadením vdýchli
život 50-tim tonám ľadu a premieňali ich na
40 unikátnych ľadových sôch. Na mnohých
sochách sa ešte pracovalo.

Naše dievčatá tam zažili ľadovú krásu a
sprevádzané tatranským slniečkom a čerstvým tatranským vzduchom sa vrátili dolu.
To im však nestačilo, železničkou sa previezli na Štrbské pleso. Neodolali a krátkou
cestičkou vyskúšali zamrznutý ľad na Štrbskom plese. Po takomto dobrom výlete navštívili jednu kaviarničku, kde si dali kávičku
a dobrý maškrtný zákusok.
Zaslúžili si. Na tretí deň sa v
pohode vrátili naspäť do našej Lehoty. Využili možnosť
cestovať zdarma vlakom a
tatranskými električkami.

Valéria Vašíčková
Foto: Ing. Oľga Mesárošová
a Valéria Vašíčková
ZO Zväzu zdravotne postihnutých v Lehote v rámci
plánu na rok 2018 zorganizovala dňa 16. februára 2018 návštevu divadelného predstavenia od Táni Kusej „SYNA
ČI DCÉRU?“ v Divadle A. Bagara v Nitre.
Účastníkov predstavenie potešilo, rozptýlilo
a zasmiali sa na ľahkej komédii z prostredia
ženských kúpeľov Lúčky. Predstavenie režírovala Adriana Totiková s vynikajúcim hereckým obsadením – Eva Pavlíková, Daniela
Kufelová, Peter Sklár, Anton Živčic, Lenka
Barilíková, Eva Hlaváčová a ďalší.

Valéria Vašíčková
Foto: Martina Mesárošová

Bc. Dominika Gerhátová
Marcel Kovalčik
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Naše spolky

Ž

ivot poľovníckeho združenia má
svoj kolobeh, jeho činnosť sa riadi
plánom činnosti, ktorý si schváli členská
základňa na výročnej členskej schôdzi.
Činnosti možno rozdeliť na niekoľko
okruhov: starostlivosť o zver, starostlivosť
o životné prostredie, plán chovu a lovu,
budovanie a oprava poľovníckych zariadení.

Preto začíname s prikrmovaním už v lete,
aby sme o drobnú zver v revíri neprišli
(rozpŕchne sa za potravou inam), keďže
súčasťou plánovania je aj plánovanie lovu,
ktorý vychádza z početnosti zveri na jar
a nakoniec, naplánovali sme si ho sami.
Špecifi kom nášho revíru je nedostatok prírodných zdrojov vody v letnom období (na
jar a jeseň požehnane) a preto súčasťou

Niečo o tom, čo poľovníci robia,
ale v médiách sa dozviete iba
ťažko... aj o psoch v chotári
Je jasné, že tieto činnosti sa nedajú rozdeliť na presný počet dní a mesiacov v roku
a veľa činností na seba nadväzuje, resp.
spolu súvisí. Napríklad starostlivosť o zver
je súčasťou plánu chovu, kde sa vychádza z
existujúceho početného stavu zveri (tento
sa každoročne aktualizuje v rámci jarného
a jesenného sčítania zveri). Jarné a jesenné
sčítanie zveri v praxi znamená, že spolu
s kolegami zo susedných združení ideme
v rovnaký deň do revíru a fyzicky sa overí
stav zveri v danom regióne. Je jasné, že to
nie je žiadna precízna štatistika, lenže vykonáva sa už veľmi dlho a zo štatistického
hľadiska má hodnotenie tú istú mieru chyby
(náhody). Tieto údaje sa potom prenesú do
poľovníckej štatistiky, na základe ktorej
poľovný hospodár (pretože každé združenie
má odborného poľovného hospodára) pripraví plán potreby jadrových a objemových
krmív pre kŕmenie zveri v čase núdze. Čas
núdze je stanovený vyhláškou a prekrýva
sa so zimnými mesiacmi roka. Samozrejme, že starostlivosť o zver prikrmovaním
musí byť flexibilná, v našom regióne a
osobitne na malej úžitkovej zveri sledujeme pozberový šok (hladovanie) po žatve
hlavných druhov tržných plodín (pretože
v našej obci neexistuje živočíšna výroba,
nie sú plochy obsievané krmovinami) a o
to je zver v revíri ochudobnená. Dá sa to
síce riešiť ponechaním „burinových“ pásov
alebo ponechania burín na podmietnutom
strnisku až do jesene (teóriu ovládame, ale
kde nie je vôľa - nie je cesta, či naopak?).
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starostlivosti sú aj umelo vytvorené napájačky pre zver. Naše poľovnícke združenie
obhospodaruje dve plochy, ktoré slúžia na
výrobu sena (základné objemové krmivo)
a jedno políčko, kde vysievame slnečnicu,
kukuricu, bôb, cirok, viku ako zdroj semien
pre drobné vtáctvo, pretože aj to je súčasťou
ekosystému a týmto spôsobom prispievame
k ochrane diverzity, nehovoriac o tom, že v
políčku celú sezónu prebývajú aj bažanty.
V zvolených častiach revíru sme pristúpili
opakovane k výsadbe plodonosných drevín
a drevín, ktoré vytvárajú rýchlo korunu a
tieň, aby sme produkciou plodov, uspokojili
zver a koruny stromov potláčajú rast malín,
šípok a iných kríkov. Tento proces je pomalý
a jeho výsledok možno zbadáme až za pár
rokov. Nie je nám jedno ako vyzerá revír, v
ktorom poľujeme, snažíme sa udržiavať a
pravidelne čistiť existujúce chodníky (aj keď
je to sizyfovská robota), zbierame a vynášame odpad, ktorý tam niektorí spoluobčania
zabudnú. O to viac mrzí, ak niekto úmyselne poškodí poľovnícke zariadenia (krmelce,
posedy). To si niekto vážne neváži prácu
toho druhého? Alebo to je len dôkaz nízkej
tolerancie, či ľudskej nezrelosti? Tento rok
sme prišli o jeden posed, ktorý niekto podpálil na Veľkú noc a na jeseň niekto opäť poškodil iný posed v tej istej časti revíru. Ako
by sa cítil hociktorý z vás, ak by sa to stalo
u neho na dvore? Poľovnícke zariadenia sú
súčasťou výkonu práva poľovníctva, za ktoré ako združenie riadne platíme prenájom.
Tieto sú súčasťou starostlivosti o zver, jed-

nak na jej pozorovanie s minimálnym vyrušovaním, na strane druhej sú nevyhnutné
pre úspešne splnenie plánu lovu. Výhodou
lovu z posedov a vysokých sedačiek je, že
máme možnosť zver posúdiť pomocou optiky a správne vykonať selektívny odstrel
(prebierku), čo je zakotvené aj v poľovníckej
legislatíve. Práve podľa výsledkov pozorovania zveri sa pristupuje k plánovaniu a
umiestneniu nových poľovníckych zariadení. Neničte ich len preto, že práve popri
jednom takom prechádzate a podľa vás to
tam nemá čo robiť, nie je tam náhodou. Pristupujeme k prírode a zveri s rešpektom,
ctíme si tradície a vážime si zver, ktorú lovíme, pretože je výsledkom našej celoročnej
práce. Naozaj chodíme do prírody s tým, že
zver pozorujeme celoročne a všímame si jej
potreby a pohyb. Nie, naozaj nechodíme
celý rok do revíru len strieľať zver.
Na druhej strane nás niekedy mrzia
konfl ikty, ktoré súvisia najmä s voľne pobiehajúcimi psami, ktoré preháňajú zver po
poliach (za čo psy nemôžu), pretože to je odrazom postoja chovateľa, resp. jeho lenivosti, keď z prechádzky so psom je naháňačka
psa a zajaca, či srny.
Či zablúdení cyklisti a bežci, ktorí sa objavia o desiatej večer pod posedom a nám
neostáva nič iné, len po štyroch hodinách
v tichosti na posede odísť bez výsledku domov. Mrzia najmä reakcie chovateľov psov,
ktorých slušne upozornil ktorýkoľvek člen
nášho združenia, veď si pamätáte. Namiesto
priznania si chyby iba nadávky, egoizmus a
intolerancia. Dnes je to asi moderné, ale potom do dôsledkov, ako sa do hory volá - tak
sa z hory ozýva, a tomu zodpovedajú ďalšie
reakcie poľovníkov.
Poľovná stráž je v zmysle súčasnej legislatívy verejný činiteľ, ktorý má oprávnenie
na obmedzenie protiprávneho konania, ak
dohovor nebol účinný. Voľne pobiehajúci
pes, ktorý preháňa zver v revíri, môže byť
usmrtený v zmysle platného zákona o poľovníctve. Ale toto už v médiách býva. A
nakoniec máme VZN o voľnom pohybe psov
(mne viac vadia mačky, ale čo už). Ale je toto
cieľom? Bývam na dedine a je to súčasťou
miestneho folklóru, k dedine to skrátka
patrí. V zahraničí to obdivujeme, prečo my
doma nedokážeme to isté v zmysle toho, že
nerob iným, čo nechceš aby robili tebe.
Sám chovám psov, a som nesmierne nahnevaný na voľne pobiehajúcich, neovláda-

teľných psov, rovnako na mojich, ako aj na
cudzích. Tak si to vycvičte, pes robí len to, čo
mu jeho majiteľ dovolí. Len to treba vedieť a
byť dôsledný. V Lehote máme aj kynologický klub, kde vás veľmi radi podučia, ak neviete, čo a ako. Na druhej strane, akokoľvek
mám vycvičeného psa, nemôžem ho poľudšťovať, je to vždy zviera. Niektorým ľuďom
budem darmo vysvetľovať, aby sa môjho psa
nebáli, keď sa ich boja od malička. Pes ako
zviera strach vycíti a len z čírej zvedavosti
ide bližšie a pri rozhodení rukami alebo
zjačaní, môže zareagovať agresivitou. Čia
je to chyba? Určite majiteľa psa. Pes má byť
jednoducho na vodidle a majiteľ ho má mať
pod kontrolou. Ešte horšie je to v prípade
reakcie na iného psa, ktorý z nejakého dôvodu zašteká alebo zavrčí. Rešpektujme sa
navzájom.
To je odkaz pre všetkých sebavedomých
chovateľov, ktorých pes je „plne pod kontrolou“, pritom voľne behajúci pri kaplnke
alebo v slivkovom sade. V zásade majú len
nedostatok skúsenosti zo života. Vlastné ego
a márnivosť treba prezentovať inak a inde.
A na druhej strane aj majster tesár sa utne.
Ale to už je zvyčajne neskoro a darmo sa
bude chyba hľadať u niekoho iného.
Pes pochádza z vlka a jeho pud loviť zver
je silný, najstaršie plemená psov boli práve
duriče. Pes sa naučí preháňať zver veľmi
rýchlo, ale ani u poľovných plemien psov
to nie je žiadúce, pretože pes nepoľuje sám,
ale s človekom-poľovníkom a správanie sa
v revíri je súčasťou výcviku, nie výsledok
náhody.

Doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
PZ Lehota
Spresnenie k článku:

História poľovníctva
v Lehote a okolí
V predchádzajúcom čísle časopisu
bol uverejnený článok História poľovníctva v Lehote a okolí. Týmto dopĺňame zdroje k predmetnému článku,
ktoré sme nedopatrením neuverejnili.
Zdroj: Imrich Točka: Nitrianske poľovníctvo (2013). Informátori: Ľudovít
Halás a Ing. Daniel Pavel.
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Matersk á škola

MC Obláčik

Škola v prírode
Vo februári sme sa spolu s vybranými
detičkami zúčastnili plánovaného 3-dňového výletu školy v prírode v Párovských Hájoch. Pobyt sa uskutočnil v Centre zdravia
v Párovských Hájoch.
Centrum poskytuje pre deti materskej
školy pobyt v zdravotne priaznivom prostre-

Hvezdáreň
V mesiaci február naši predškoláci navštívili hvezdáreň v Krajskom osvetovom
stredisku v Nitre. Hvezdárňou deti sprevádzal pán Ing. Juraj Pecháč, ktorý deťom
stručne vysvetlil históriu kozmonautiky
cez názorné obrazové klipy a astronomické
rozprávky. Predstavil im ďalekohľad, cez
ktorý sa deti mohli pozrieť a fotili sa v modeli
kozmonauta. Deti sa veľmi tešili a odniesli si
množstvo zážitkov.
V MŠ deti získavali ďalšie poznatky o
vesmíre prostredníctvom prezentácií, didaktických pomôcok, detských encyklopédií, pohybových aktivít,...
Vedomosti si upevňovali cez konštrukčné hry, kde stavali rakety z kociek a zo skladačiek cez rôzne výtvarné techniky a edukačné programy na interaktívnej tabuli.

Karneval

Eva Červeňanská

Na známosť sa dáva,
že sa u nás v škôlke konala nevídaná sláva.
Naši malí krásavci aj krásky
mali pripravené na karneval krásne masky.
Mesiac február sa aj v našej škôlke nesie
v znamení veselosti, radosti a zábavy. Ako
každý rok, tak aj tento, sa detičky aspoň
na jeden deň stali tou rozprávkovou bytosťou, akou si možno želajú. Deti čakalo
občerstvenie, diskotéka a každá maska bola
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dí. Blízko obce sa nachádza les, ktorý poslúžil deťom ako priestor na poznávanie fauny
a flóry. Deti mali taktiež možnosť pozorovať
život hospodárskych zvierat. Okrem iného
sa športovo vyžili v organizačných športových aktivitách a naučili sa hymnu Centra
zdravia. Celý pobyt sa o nás staral úžasný
personál, ktorému patrí veľká vďaka.

Bc. Lenka Fusková

sladko odmenená, pretože všetky masky
boli krásne a zaujímavé. Karnevalom sme
ukončili fašiangové obdobie a budeme sa
tešiť na karneval opäť o rok.

Bc. Lenka Fusková

Sférické kino

K mesiacu február patrila v našej materskej škole aj téma vesmír. Táto téma detičky
veľmi fascinuje a preto sme sa rozhodli im
túto krásu priblížiť za pomoci sférického
kina. Sférické kino je mobilné planetárium,
ktoré nám svoju projekciu premietlo na
nafukovacej kupole. Deťom sprístupnená
rozprávka o opičke COCOMONG, ktorá ich
previedla vesmírom a pomohla mimozemšťanovi Halley, veľmi zaujala. Deťom bol
priblížený vesmír v celej jeho kráse, ako aj
naša planéta Zem alebo prstenec Jupitera. O
to viac boli malí diváci unesení, keďže mohli
sledovať všetko nad hlavou a poležiačky.

Bc. Dominika Gerhátová

Karneval
v Obláčiku
Dňa 13. februára sa v materskom centre
Obláčik konal karneval, na ktorý prišlo veľa
krásnych masiek. Ako napríklad princezné,
tigrík, robotník, Červená čiapočka, kohútik,
pavúčik, lienočky, bosorka a iné. Deti sa
vytancovali na známych detských pesničkách a vyjašili sa na bublinkovej diskotéke.
Oddýchli si pri stolíku s občerstvením, kde
nechýbali koláčiky, sladkosti a ovocie. Roz-

baľovanie nových obláčikovských hračiek si
užili maminky aj detičky a na záver karnevalu nám malý Matúško (2,5 roka) a malý
Benjamínko (3 roky) zahrali divadielko
,,Deduškova rukavička“. Bolo to vydarené
popoludnie, ako aj každé popoludnie v našom Obláčiku.
Materské centrum sa nachádza v
priestoroch kultúrneho domu a býva
otvorené v pondelok od 9:30, v utorok a vo
štvrtok od 16:30. Všetky detičky a rodičia
sú srdečne vítaní. Bližšie informácie sú na
facebookovej stránke Materské centrum
Obláčik Lehota.

Jana Ballová
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Základná škola

Školské kolo
Hviezdoslavovho
Kubína 2018
Dňa 5. februára 2018 sa po poctivej príprave zišiel výber najlepších recitátorov z
našej školy, aby si zmerali sily v školskom
kole viac ako polstoročia trvajúcej súťaže
v prednese Hviezdoslavov Kubín 2018.
Uskutočneniu tohto ročníka predchádzali
ťažkosti v podobe aktuálne úradujúcej
chrípky, ktorá nás ochudobnilo o niekoľko
talentovaných recitátorov. Napriek tomu
sa súťaž podarilo zorganizovať a šikovní
adepti mohli zabojovať o víťazné priečky.
Ich pomerne vyrovnané výkony zhodnotili
porotcovia v zložení p. uč. Volfová, Ševčíková, Trličíková, Jančurová, Naščák a udelili
im nasledovné miesta:

I. kategória
Próza:
1. Katarína Zaujecová (4. trieda)
2. Vanessa Zabáková (3. trieda)
3. Hana Zabáková (2. trieda)

Poézia:
1. Natália Zabáková (7. trieda)
2. Diana Gálová (9. trieda)
3. Nina Chlebcová (7. trieda)
Ďakujeme pedagógom za prípravu recitátorov, pani uč. Volfovej za organizáciu
a RZ pri ZŠ za ceny. Všetkým zúčastneným
zároveň gratulujeme k výkonom a víťazom
držíme palce v obvodnom kole.

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Karneval

Fašiangové obdobie na našej škole
vyvrcholilo KARNEVALOM, ktorý sa konal v piatok 9. februára v popoludňajších
hodinách. Do lehotského KD postupne
prichádzali žiaci rôznych vekových skupín
v tradičných, ale i absolútne originálnych
maskách s chuťou predviesť sa a zabaviť.
Veľká časť prišla v sprievode rodičov. V KD
už čakal zohratý tím pedagógov ZŠ Lehota s
pestrým programom.

našich technikov (6. – 8. tr.) nasledovala
prvá súťažná disciplína – STOLIČKOVÝ
TANEC, o ktorý bol značný záujem. Po neľahkom súboji si víťaz prevzal cenu a oddychom v tanci sa pokračovalo v súťažiach.
Dvojice si zmerali sily v disciplíne nazvanej
KLOKANI. Ich úlohou bolo skákať s loptou
medzi kolenami po vyznačenej trase, čo sa
ukázalo byť neľahkým cieľom. Po ďalšom
tanečnom kole a odviazanej zábave sa
prešlo k poslednej súťaži, v ktorej hlavným
cieľom každého účastníka bolo z pospájaných útržkov novín vytvoriť v stanovenom
čase čo najdlhší chodník. Súťaž prebehla za
vášnivého povzbudzovania divákov. Keď sa
žiaci odreagovali posledným tanečným kolom, popoludnie sa zakončilo očakávanou
bohatou tombolou, ktorú odovzdala tradične naša pani riaditeľka.
Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a
skvelú atmosféru, obecnému úradu za finančný príspevok na zakúpenie cien a sladkostí pre deti a zamestnancom ZŠ Lehota za
organizáciu.

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Lyžiarsky výcvik
Žiaci 7. ročníka sa v dňoch 28. januára až
2. februára 2018 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Makove. Boli ubytovaní v horskom
hoteli Hájenka. Počasie im celý týždeň prialo, až na jeden deň, kedy bol svah zamrznutý
a lyžovalo sa im ťažšie. Našli sa medzi nimi
už aj skúsení lyžiari, ale začiatočníkov tiež

nebolo málo. Počas celého týždňa žiaci robili pokroky a zlepšovali sa vo svojej technike
lyžovania. Lyžovali 5 hodín denne a v strede
týždňa už všetci vedeli zlyžovať svah. Jedlo
bolo výborné, ale niektorým žiakom nikdy
nestačilo, tak si buď vypýtali dupľu alebo
objednali pizzu. Po večeri si organizovali
zábavný program a hrali rôzne hry. Tí, ktorí
si chceli odpočinúť po ťažkom dni, si mohli
objednať saunu, či vírivku.
Posledný deň lyžovania sa konala súťaž
v slalome na čas. Prvé 3 miesta obsadili:
1. Denis Kozla
2. Nina Chlebcová
3. Natália Zabáková
Všetci si pobyt veľmi užili a určite by si ho s
veľkou radosťou zopakovali.

Veronika Zaujecová
a Natália Zabáková, 7. trieda

Memoriál
Alexandra Kincla
Ako už na našej škole býva zvykom,
predvianočné obdobie patrí strelcom. Inak
tomu nebolo ani 16. decembra, keď sa brány
našej školy otvorili pre všetkých, ktorým je
streľba blízka. Naši žiaci obetovali sobotné
ničnerobenie a prišli si do školy otestovať
svoje strelecké schopnosti. Niektorí sú už
našimi tradičnými účastníkmi, no našli
sa aj takí, ktorí zo vzduchovky strieľali po
prvýkrát. Súťaž mala napriek tomu výbornú
úroveň a nestratili sa v nej ani začiatočníci.
Svoju presnú mušku všetkým predviedli

Poézia:
1. Nina Zaujecová (4. trieda)
2. Adam Flóriš (2. trieda)
3. Filip Chlebec (3. trieda)
čestné uznanie Natália Vydrová (3. trieda)
II. kategória
Próza:
2. Kristína Móciková (5. trieda)
Poézia:
1. Aneta Lovásová (6. trieda)
2. Emma Molnárová (6. trieda)
3. Karin Rusnáková (6. trieda)
III. kategória
Próza:
1. Tomáš Halás (8. trieda)
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Kultúrne podujatie sa začalo na pódiu,
kam si moderátorka (p. uč. Jančurová) pozývala skupiny žiakov podľa témy ich masky,
aby sa sami predstavili a trochu aj zatancovali. Divákov nápaditý úvod veľmi pobavil.
Po voľnom tanečnom kole z hudobnej réžie
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Základná škola

Šport
z odpadového materiálu sa
dajú vyrobiť úžasné a nápadité hračky, ako napríklad
lietadlá, domček pre bábiky,
najrôznejšie zvieratká, ale
napríklad aj tank.
Všetky zhotovené hračky
reprezentovali svojich autorov v školskom kole súťaže
Miss eko-hračka. Odborná
porota mala veľmi ťažkú úlohu, no napokon sa podarilo
vybrať víťaza, ktorým sa stal
Filip Zaujec z 5. triedy so svojím vrtuľníkom.

nielen chlapci, ale aj dievčatá, ktoré v silnej
konkurencii obstáli so cťou.
Súťaže sa zúčastnilo celkovo 14 žiakov,
z nich boli 3 dievčatá. Farby prvého stupňa
obhajovali dvaja žiaci druhého ročníka.

Lehotská
hokejbalová liga
2017

Celkovým víťazom sa už po štvrtýkrát
za sebou stal Tomáš Halás z ôsmej triedy,
na ktorého sa veľmi tesne dotiahol Šimon
Lahučký zo 6. triedy.

Mgr. Lenka Kutaková
Naše úprimné poďakovanie patrí
pánovi Jánovi Uhríkovi, ktorý od začiatku školského roka 2017/2018 vedie
na našej škole strelecký krúžok. Pravidelne sa stretáva s deťmi, odovzdáva
im svoje skúsenosti, učí ich ako zdokonaľovať techniku streľby a dosahovať čo
najlepšie výsledky. Zároveň ich vedie
k trpezlivosti, presnosti, dôslednosti,
zodpovednosti a zmysluplnému tráveniu voľného času. Ďakujeme!

Mgr. Anna Burdová

Miss Eko - hračka
Posledný školský deň pred vianočnými
prázdninami sa na našej škole už tradične
nesie v znamení blížiacich sa Vianoc. Nebolo tomu inak ani tento školský rok a žiaci
druhého stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľmi vymenili učebnice a zošity za
výtvarné pomôcky a spoločne v triedach
vyrábali eko-hračky.
Do ich zhotovenia vložili veľké množstvo fantázie, kreativity a zručnosti a svojim mladším spolužiakom ukázali, že aj
24

Na druhom mieste sa umiestnili šiestaci
s rodinkou tučniakov a siedmaci s hasičským autom. Tretie miesto patrilo ôsmackemu tanku a deviatakom s ich bábikou.

Mgr. Lenka Kutaková

Vianočný zázrak
Predvianočné obdobie si žiaci 1. – 4. ročníka spríjemnili návštevou Starého divadla
Karola Spišáka v Nitre.
Do čarovného obdobia Vianoc sa žiaci
preniesli prostredníctvom príbehu chlapca Joachima, ktorý nájde v kníhkupectve
zázračný adventný kalendár a dievčatka
Elisabety, ktorého príbeh je napísaný na tajomných lístočkoch v okienkach kalendára.
Žiakom sa predstavenie Vianočný zázrak veľmi páčilo. Pred predstavením mali
jedinečnú možnosť nazrieť aj do zákulisia
divadla a do študovne.

Mgr. Ľubica Ševčíková

História Lehotskej hokejbalovej ligy,
ktorá je známa aj pod skratkou „LHL„ sa
píše už od roku 2004, odkedy sa každoročne (s výnimkou roku 2005) koná v zimných
mesiacoch tento hokejbalový turnaj, ktorý si
už za svoje dlhoročné pôsobenie vybudoval
dobré meno. Všetko sa podriaďovalo tomu,
aby sa táto pekná zimná tradícia neporušila.
Výsledkom bolo úspešné zorganizovanie už
13. ročníka Lehotskej hokejbalovej ligy pod
záštitou Športovej komisie Obecného úradu
v Lehote.
V ročníku 2017 sme obdržali celkovo 6
prihlášok od jednotlivých tímov. Prihlásené
boli nasledujúce tímy: Levy, Chatári, Červené Striky, Suomi Finland, Vikings a Diabli.
Za tímy mohli nastúpiť iba obyvatelia našej
obce, platný členovia Obecného športového
klubu v Lehote alebo bývalí schválení účastníci Lehotskej hokejbalovej ligy.
Liga sa v plnej paráde rozbehla v nedeľu 26.11.2017. Základná časť ligy sa hrala
systémom na odvety a tak každý tím odohral v základnej časti celkovo 10 zápasov.
V základnej časti sa celkovo odohralo 5
hracích dní, kedy v každom hracom dni
odohral každý tím 2 zápasy. Základná časť
bola nanajvýš vyrovnaná a o miestenku do
play-off, kam postupovali prvé štyri tímy,

sa bojovalo až do posledného zápasu. Pred
posledným hracím dňom boli istým nepostupujúcim iba „školáci“ zo Základnej školy
v Lehote, ktorých názov tímu bol Diabli.
Nakoniec zostal Čierny Peter v rukách tímu
Suomi Finland a tak sa partia okolo Daniela
Dubeňa musela s turnajom rozlúčiť už po
základnej časti. Víťazom základnej časti sa
stal tím Vikings.
Semifi nálové súboje play–off sa odohrávali dňa 25.12.2017. V akcii boli štyri
najlepšie tímy po základnej časti. Tabuľkové
postavenie určilo pre 1. semifi nále play–off
zápas Vikings – Červené Striky a pre 2. semifi nále zápas Levy – Chatári. Semifi nále sa
hralo na odvetný zápas. V prvom semifi nálovom zápase si Červené Striky poradili s tímom Vikings a zvíťazili 2:0. V odvete sa však
tím Vikings revanšoval za prehru v prvom
zápase a porazil tím Červené Striky výsledkom 2:1. Nakoľko nerozhoduje skóre a oba
tímy vyhrali po jednom zápase nasledovalo
5–minútové predĺženie, v ktorom sme však
gól nevideli a tak rozhodli až samostatné
nájazdy. Rozhodujúci nájazd premenil M.
Viskup z tímu Červené Striky a poslal svoj
tím do fi nále. V druhom semifi nále narazili
na seba tímy Levy a Chatári v repríze minuloročného fi nále. V prvom dramatickom
zápase sa skóre menilo hneď 7x a tento zápas zvládli lepšie Chatári a zvíťazili 4:3. V
druhom odvetnom zápase Chatári potvrdili
víťazstvo z prvého zápas a zvíťazili 3:0, čím
rozhodli o svojom postupe do fi nále.
Rozuzlenie ligy prišlo na rad 26.12.2017.
V tento sviatočný deň a za prítomnosti
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Šport
peknej diváckej kulisy, za ktorú sme veľmi
vďační a šťastní, sa mohli odohrať rozhodujúce zápasy. V súboji o 3. miesto sa stretli
dva najlepšie celky základnej časti a síce,
Vikings a Levy. Základný hrací čas priniesol
výsledok 1:1 a tak nasledovalo 10 minútové
predĺženie. V predĺžení gól nepadol a tak
museli o bronzovej priečke rozhodnúť až
samostatné nájazdy. Jediný samostatný nájazd premenil P. Bernáth a zabezpečil tak
svojmu tímu celkové 3. miesto.
Vo fi nálovom zápase medzi Chatármi a
Červenými Strikmi bolo cítiť, že ide o veľa.
Finále sa hralo tvrdo a nekompromisne.
Na priebeh hry dohliadal svojim odborným
a nekompromisným okom Daniel Dubeň,
ktorý rozhodoval toto stretnutie s veľkým
prehľadom. Zápas nakoniec skončil výsledkom Chatári: Červené Striky 1:0. Víťazný gól
zaznamenal Tomáš Majerhoffer. Tím Chatárov tak obhájil prvenstvo z ročníka 2016.
Po fi nálovom zápase nasledovalo záverečné vyhodnotenie. Ceny prišiel odovzdávať starosta obce Lehota p. Milan Chmelár
a člen športovej komisie obecného úradu v
Lehota p. Juraj Pavel.
Ocenení jednotlivci:
Najlepší strelec základnej časti:
Lukáš Mesároš (Chatári)
Najlepší hráč základnej časti:
Mário Antoni (Vikings)
Najlepší brankár základnej časti:
Dominik Barantal (Vikings)
Najlepší strelec play – off :
Lukáš Mesároš (Chatári)
Najlepší brankár play – off :
Marek Tkáčik (Chatári)
Najlepší hráč play - off :
Lukáš Mesároš (Chatári)

Vo večerných hodinách potom nasledovalo už tradične ukončenie ako sa patrí pri
kvalitnom guláši v priestoroch futbalového
ihriska v Lehote.
Za celkovú organizáciu Lehotskej hokejbalovej ligy 2017 ďakujem všetkým, ktorí
sa akokoľvek podieľali na uskutočnení tejto
peknej akcie a verím, že sa história turnaja
bude písať aj naďalej.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Lehotskej hokejbalovej ligy 2018.

Ľuboš Rusnák ml.

Hokej OILERS
Lehota
Prvý hokejový zápas na súťažnej úrovni
odohrala Lehota dňa
20.9.2014 v ASHL (amatérska slovenská hokejová
liga).
Bol to začiatok prvej sezóny lehotských
Oilers, ďalšieho športu združeného v obecnom športovom klube. Hráčsku základňu
tvorila polovica Lehoťanov. V tomto roku
je to už štvrtý ročník. V amatérskej súťaži
je registrovaných spolu 25 tímov z Nitry,
Topoľčian, Levíc, Zlatých Moraviec, Nových
Zámkov, Šale, Piešťan a Trnavy v prvej,
druhej a tretej lige. Lehota hrá v druhej lige.
Úroveň súťaže z roka na rok rastie. V tímoch
sa zvyšuje počet bývalých hokejistov, čo
znamená kvalitnejšiu prípravu tímov, ak
chcú zabojovať o popredné umiestnenie.

ALL STARS TÍM:
Ľuboš Rusnák (Levy)
Jakub Rusnák (Levy)
Andrej Pavel (Levy)
Patrik Durdiak (Vikings)
Lukáš Mesároš (Chatári)
Konečné poradie tímov:
1. Chatári
2. Červené Striky
3. Vikings
4. Levy
5. Suomi Finland
6. Diabli
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nejaký čas presvedčiť hráčov,
že musia byť zanietení, absolvovať prípravu a výsledky
sa dostavia. To potvrdilo aj
pekné druhé miesto na turnaji
v Zlatých Moravciach na záver
sezóny.
Túto sezónu sme začali už
s letnou prípravou v priestoroch OŠK Lehota a po namrazení plochy začali tréningy Víťazi štvorhier:Andrej Truska, Richard Magušin, Boris
a prípravné zápasy. Že to malo Mesároš, Mário Studený, Mihók Miroslav, Tomáš Vajda.
zmysel, svedčí momentálne
prvé miesto v tabuľke. Do konca základnej Patrik Pekar a tretiu priečku vybojoval Alex
časti máme ešte dva zápasy, no verím, že ich Zaujec. Registrácia ostatných kategórii bola
lehotský Oilers zvládnu a v play-off si udržia do 9:30 hod. Do „neregistrovaných“ sa prihlásilo 14 hráčov. Víťazstvo si vybojoval Lusúčasnú formu.
káš Mesároš, druhý bol Marek Bako a tretí
Marek Olejka.

Minulý ročník sa nám nevydaril. Pod slabé výsledky sa výrazne podpísali zranenia,
maródky pracovné a aj rodinné povinnosti.
To malo vplyv aj na účasť na tréningoch.
Nálada v kabíne bola na bode mrazu. Trvalo

Rozpis zápasov, štatistiky, súpisky a reporty zo zápasov nájdete na stránke http:
//www.ashl.sk/.
Novinkou v tomto ročníku sú zostrihy
zápasov na stránke sk.sport.video/ashl/.
Zápasy sa hrajú v hokejovej hale na
Klokočine. Pozývame priateľov a fanúšikov
hokeja na záverečné zápasy v tejto sezóne.
Príďte povzbudiť naše mužstvo z Lehoty.

Alexander Gála

Tretíkrát
Lucia Kokavcová
Jubilejný, 30. ročník Vianočného stolnotenisového turnaja o putovný pohár
starostu obce Lehota sa konal na „Štefana“.
Turnaj otvoril starosta obce Lehota p. Milan
Chmelár.
V turnaji sa súťažilo v štyroch kategóriách: žiaci ZŠ, registrovaní hráči, neregistrovaní hráči a štvorhry. Registrácia kategórie žiaci ZŠ bola do 8:30 hod. Následne
z 5-tich zaregistrovaných súťažiacich bolo
vylosovanie jednotlivých zápasov. Víťazom
sa stal Adam Vajda, druhú priečku obsadil

Víťazi hlavnej kategórie: Mário Studený,
Lucia Kokavcová, Tomáš Vajda.
V hlavnej kategórii „registrovaní hráči“
sme zapísali do súťaže 17 hráčov. Tretie
miesto obsadil Mário Studený, druhú priečku vybojoval Tomáš Vajda a prvé miesto už
tretíkrát obsadila Lucia Kokavcová a získala prvýkrát v histórii turnaja putovný pohár
natrvalo.
Celý turnaj sa niesol v znamení urputných zápasov a dobrej priateľskej atmosfére.
Za zmienku stojí, okrem iných, aj herný vý27
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R ady a pomoc občanom
odišiel D. Drotár, od ktorého
sa očakávalo podstatne viac,
Mário Antoni odchádza pracovne do zahraničia. Cieľom
klubu bolo vhodne posilniť
káder a vyhnúť sa nepríjemným bojom o záchranu.
Z Alekšiniec sme privítali
navrátilca Martina Garaja,
Reného Kuklu, z hVeľkého
Zálužia Tona Bábika a z Kolíňan Matúša Levčíka.
Hráčov čakal náročný
tréning 3 x v týždni a víkendové prípravné stretnutia,
spestrením bolo tradičné
kondičné sústredenie v zariadení Stálica v Bojniciach.
Tam sa už trénovalo v dvoch tréningových
fázach, ktorým predchádzal ranný výbeh
v krásnom prostredí Bojníc. Chlapcov musím pochváliť, pretože počasie nám prialo
a tak sme trénovali v slnku, daždi, snehu,
ale aj teplotách pod nulou. Aj keď sa nám
nevyhli zranenia a chrípková epidémia doľahla aj na časť mužstva, príčinou čoho bolo
zrušenia dvoch prípravných stretnutí, hráči
ukázali vôľu pobiť sa o miesto v základnej
zostave.

Účastníci žiackej kategórie s trénerom, zľava:
Peter Stieranka, Dávid Bako, Denis Zaujec, Patrik Pekar,
Alex Zaujec, Adam Vajda.
kon Borisa Mesároša, ktorý v dueli porazil aj
lídra nášho klubu Michala Holku.
Do kategórie štvorhier sa zaregistrovalo
12 dvojíc. Víťazstvo vybojovali Boris Mesároš a Mário Studený, na druhom mieste
skončili Andrej Truska a Richard Magušin
a tretie miesto obsadili Tomáš Vajda a Miroslav Mihok.
Prvýkrát sa turnaja zúčastnili aj hráči
zo Spojených štátov (myslí sa Cabaj-Čápor),
ktorí boli prekvapený samotným priebehom
turnaja, organizačným zabezpečením a v
neposlednom rade chutným občerstvením.
Výsledkom ich dobrého pocitu je aj pozvánka na turnaj v marci v ich klube.
Sponzorom Turnaja boli OcÚ Lehota a
miestny vinohradnícky spolok zastúpený p.
Petríkom Štefanom.
Po ukončení turnaja sme
odchádzali domov upotení,
unavení a s nádejou, že ďalších
30. ročníkov bude tak úspešných ako tie predchádzajúce.

Pavel Jánoška

Z futbalu
Po dlhej zimnej a poriadne
chladnej prestávke naštartovali
futbalisti OŠK prípravu na jarnú časť sezóny 2017/18. Keďže
s výsledkami a hrou zavládla
nespokojnosť, očakávali sa
zmeny, ktoré aj nastali. Z kádra
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Bilancia prípravných stretnutí:
OŠK – OFK Golianovo 3:1, OŠK – Slovan Zbehy 2:2, OŠK – Ivanka pri Nitre 4:7, OŠK – FK
Jarok 9:1, OŠK – Slovan Preseľany 4:1.

Marcel Kovalčik

Stránkové
hodiny
OcÚ Lehota

Pošta

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

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:
0911 220 861

Kontakt:
037/ 6 553 141

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 hrobo-

vé 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.

Otváracie
hodiny knižnice
Štvrtok
16.00 - 18.00

Miestne dane a poplatky
Obec pristúpila k zverejneniu daňových dlžníkov obce k 31.12.2017. Zverejnenie umožňuje § 52 zákona č.563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Každý občan si je vedomý toho, že musí platiť dane a poplatky. Povinnosť daňovníka
vyplýva zo zákona o miestnych daniach č.582/2004 Zb. a zákona o správe daní č.563/2009
Zb. (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Takisto obec je zo zákona povinná
vymáhať daňové nedoplatky. Na základe §52 zákona č.563/2009 Zb. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže
obec zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho
roka, ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160 € a u právnickej osoby 1600 €.
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Priezvisko a meno
Bojnanská Eva
Brunovský Patrik
Civáň Ľuboslav
Dobrovodský Peter
Javorová Emília
Kotlárová Zuzana
Omelina Kamil
Sokol František
Tekeli Emanuel st.
Tekeli Emanuel ml.

Zoznam daňových dlžníkov:
Trvalý pobyt
Lehota č.569
Lehota č.137
Lehota č.454
Lehota č.686
Lehota č.34
Lehota č.784
Lehota č.89
Lehota č.297
Lehota č.320
Lehota č.320

Výška nedoplatku v €
342,25
553,25
261,75
816,74
321,50
379,00
361,11
465,00
219,00
239,00

Podotýkame, že v zozname sú fyzické osoby s nedoplatkom vyšším ako 160 €. Takže
všetkých neplatičov je oveľa viac. Preto žiadame občanov, ktorí majú nedoplatky, aby si ich
v čo najkratšom čase vyrovnali. Ak obec ako správca daní pristúpi k vymáhaniu daňového
nedoplatku, či už exekúciou z dôchodku, z príjmu, z účtu v banke alebo zriadením záložného práva na nehnuteľnosti, je to posledná možnosť obce, ako tieto nedoplatky od daňovníka
vymôcť.
Milan Chmelár - starosta obce Lehota
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Autoškola PANTER
Ako na rýchlosř?
„Spôsob jazdy nieje o tom,
aby som bol všade
prvý a najrýchleší...
Spôsob jazdy je o plynulosti.
Nech sa pohybujem na ceste I. triedy,
po miestnej komunikácii,
rýchlostnej ceste alebo đialnici .
Vždy vás niekto Āaká doma! “

Jazdíme Bezpečne!

Prihlás sa a vyhraj
jazdu na jednom
z najrýchlejších áut na svete!
Foto: www.enjoyzazitky.sk

Jazdíme Bezpečne!

Pavol DegloviĀ
majiteĺ
a inštruktor AŠ PANTER

Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96
Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʊ Infolinka: 0905 554 888

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

