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FOTO - SÚŤAŽ
Milí spoluobčania,

pripravili sme pre Vás zaujímavú súťaž a dúfame, 
že sa radi do nej zapojíte....

Máte nejakú zaujímavú fotografi u,
spájajúcu sa s našou obcou?

Vtipnú, romantickú, smutnú, aktuálnu, 
či spomienkovú?

Je jedno, koľko má fotografi a rokov, či je na nej 
príroda z nášho chotára alebo momentka z obecnej 

akcie, či z domáceho prostredia...

HĽADÁ SA
 „NAJZAUJÍMAVEJŠIA FOTOGRAFIA“ 

SPÁJAJÚCA SA S OBCOU LEHOTA

Do súťaže sa môže zapojiť každý občan našej obce.
Výhernú fotografi u vyberie redakčná rada, ale 

zverejníme aj ostatné Vaše zaujímavé fotografi e- 
už v nasledujúcom čísle. Preto nám ich posielajte 

e-mailom alebo prineste na obecný úrad do 
01.06.2011, kedy je uzávierka ďalšieho čísla.

Víťaza čaká večera pre 2 osoby v Sýpke u Ludvíka!

Po pár mesiacoch verím, 
že s radosťou otvárate 

Veľkonočné číslo časopisu Lehota. 
Tento krát sme pre vás pripravili 
udalosti uplynulého obdobia, už 
tradične zo školy, športu a ďalších. 
Nezabudli sme ani na fašiangové 
tradície a novinky z obecného 
úradu. 

Ak ste neboli, môžete sa s nami 
vrátiť na jubilejnú ochutnávku vín. 
Určite neprehliadnite atraktívnu súťaž. 

Veľká noc je najväčší kresťanský sviatok tak vám 
prajeme aby ste ju prežili čo najradostnejšie a v kruhu 
ľudí, ktorým na vás záleží.

Martin Záruba

Lehota
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U Z N E S E N I A 
z ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v Lehote, 
konaného dňa 20. decembra 2010 
o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti 
Obecného úradu Lehota

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovu-
júcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov 
samosprávy obce.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený 
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastu-
piteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.
3. Návrh na určenie mesačného platu staros-
tovi obce.
4. Schválenie odmeňovania poslancov.

1.Informácia o výsledkoch volieb do orgánov 
samosprávy obce.

Uznesenie č. 84/2010
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e: 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy 
obce, 
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce, 

B. k o n š t a t u j e:
1. novozvolený starosta obce Lehota Mgr. 
Pavol Zaujec zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu,
1. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva 
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva:
Andrášiková Terézia, Držík Ľubomír, Gála 
Alexander, Ing. Chlebec Ivan, Chmelár Mi-
lan, Kriváček Radoslav, Kubicová Dagmar, 
Pavel Juraj, Zaujecová  Slávka.
2. Poverenie poslanca, ktorý bude opráv-
nený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 
prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

Uznesenie č. 85/2010
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
p o v e r u j e 
zástupcu starostu zvolávaním a vedením za-
sadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa  § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.
3. Návrh na určenie mesačného platu staros-
tovi obce 

Uznesenie č. 86/2010
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
u r č u j e 
v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest, v znení 
neskorších právnych a platných predpisov, 
v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat 
starostovi vo výške 1.638 €.  Podľa § 4, od-
sek 1 sa starosta obce Lehota zaraďuje do 3 
skupiny, od 1001 do 3000 obyvateľov a mzda 
sa stanovuje ako 2,20 násobok priemernej 
mzdy pracovníka národného hospodárstva 
SR. Od 1.1.2010 priemerná mzda pracovníka 
národného hospodárstva za rok 2009 podľa 
štatistického úradu je 744,50 €.).

Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
u r č u j e 
v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest, v znení 
neskorších právnych a platných predpisov, 
podľa § 4, odsek 2, navýšenie platu o 17,55 %, 
s účinnosťou od 1.1.2011.
4. Schválenie odmeňovania poslancov

Uznesenie č. 87/2010
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e 
mesačnú odmenu pre poslanca OZ vo výške 
40 €, pre člena OR vo výške 60 € a pre zástup-
cu starostu vo výške 200 €, splatná na zákla-
de Odmeňovacieho poriadku obce Lehota, na 
celé volebné obdobie 2011-2014.
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného za-
stupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 16. 
februára 2011 o 17.30 hod. v zasadacej 
miestnosti obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 1/2011         
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu nezávislého audítora za rok 2009.

Uznesenie č. 2/2011  
Obecné zastupiteľstvo
r u š í 
uznesenie č. 86/2010 z ustanovujúceho za-
sadnutia OZ, zo dňa 20.12.2010.

Uznesenie č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
nulové (0 %) navýšenie platu starostu obce 
Lehota.

Uznesenie č. 4/2011   
Obecné zastupiteľstvo
o d k l a d á 
žiadosť Ing. Gerberyho na najbližšie OZ.

Uznesenie č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
schvaľuje žiadosť Mgr. Ukropca, Bc. Baráta, 
p. Dubeňa, p. Zaujeca o vydanie súhlasu k vy-
budovaniu elektrickej prípojky a so spevne-
ním časti cesty v danej lokalite, parc. č. 730/5 
a 730/9 (ktoré sú vo vlastníctve obce).

Uznesenie č. 6/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
n e s ú h l a s í 
s odpredajom pozemku parc. č. 333/48 pre p. 
Pavelovú.

Uznesenie č. 7/2011 
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
s odpredajom časti pozemku parc. č. 336/1 
pre p. Kozlu.

Uznesenie č. 8/2011
Obecné zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e 
žiadosť p. Ukropcovej k udeleniu súhlasu 
k vydaniu notárskeho osvedčenia o vydrža-
ní vlastníckeho práva k časti nehnuteľností 
zameranej z pôvodnej parc. č. 143, ako diel č. 
1 k parcele č. 141/1 o výmere 11 m2, diel č. 2 
k parcele č. 141/1 o výmere 64 m2.

Uznesenie č. 9/2011   
Obecné zastupiteľstvo
n e s ú h l a s í 
so žiadosťou p. Krála, so znížením nájom-
ného.

Uznesenie č. 10/2011  
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu hlavnej kontrolórky obce p. Bc. Vajdo-
vej za rok 2010.

Uznesenie č. 11/2011  
Obecné zastupiteľstvo 
p o v e r u j e
hlavnú kontrolórku obce Bc. Vajdovú plniť 
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011.

Uznesenie č. 12/2011  
Obecné zastupiteľstvo 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
stanovisko hlavnej kontrolórky k navrho-
vanému rozpočtu obce Lehota na roky 2011 
až 2013.

Uznesenie č. 13/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
a) s c h v a ľ u j e 
programový rozpočet obce Lehota na rok 
2011,
b) b e r i e   n a   v e d o m i e 
programový rozpočet obce Lehota na roky 
2012-2013.

Uznesenie č. 14/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
a) s ú h l a s í 
s výrubom drevín, ktoré rastú v predzá-
hradke budovy ZŠ Lehota na pozemku vo 
vlastníctve obce Lehota, parc. č. 75/2 a 74/2 
k. ú. Lehota v zmysle odborného posudku 
Ing. Anny Dobruckej (autorizovaný krajinný 
architekt) zo dňa10.02.2011,
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b) o d p o r ú č a 
zabezpečiť vypracovanie projektovej doku-
mentácie pre revitalizáciu areálu ZŠ Lehota 
v priebehu roka 2011.

Uznesenie č. 15/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s ú h l a s í 
s výrubom drevín, ktoré rastú  v areáli MŠ 
Lehota a v areáli Bytového domu Lehota na 
pozemkoch vo vlastníctve obce Lehota, parc. 

č. 728/3, 728/9 k. ú. Lehota v zmysle Projek-
tovej dokumentácie „ÚPRAVA AREÁLU MŠ 
A BYTOVÉHO DOMU - OBEC LEHOTA“.

Uznesenie č. 16/2011   
Obecné zastupiteľstvo 
s c h v a ľ u j e 
predsedu Komisie na ochranu verejného zá-
ujmu p. Chmelára Milana a členov p. Pavela 
Juraja a p. Zaujecovú Slávku

Urobili sme v roku 2010
1,  Zabezpečenie a koordinácia implementácie projektu 
     „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Lehota“

2,  Implementácia projektu - „Energetická efektívnosť v budove ZŠ“

3,  Zabezpečenie záložného práva 15 b.j. v prospech MVaRR SR

4,  Zabezpečenie kolaudácie verejného vodovodu Šúdol – Jurský dvor /3,2 
km/  

5, Odkúpenie domu aj s pozemkom do majetku obce pre projekt „Centrálnej 
zóny“  v centre obce pri kultúrnom dome

6,  Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie  „Centrálna zóna“ 
na stavebné povolenie 

7,  Príprava projektovej dokumentácie  a zabezpečenie stavebného  
povolenia 
     “Prístavba materskej školy –Lehota“

8,  Zabezpečenie a súčinnosť pri príprave projektovej dokumentácie 
– protihlukové opatrenia na existujúcom moste R1 nad obcou na stavebné 
povolenie

9,  Vypracovanie a schválenie „Dokument starostlivosti o dreviny“
 
10, Schválenie žiadosti  obcí PZOSZNO /obec Lehota je členom združenia / 
pre projekt: „Separovaný zber a  zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov“ vo výške  9 682 953,14 €

11, Podanie žiadosti o dotáciu na kompostéry na Environmentálny fond

Udialo sa v našej obciLehota 1/2011 7

KARNEVAL

Mgr. Anna Burdová
Foto: archív

Na posledný februárový pia-
tok pred jarnými prázdninami 
zorganizovala naša škola v spolu-
práci s MŠ karneval, aby sa deti v 
maskách od výmyslu sveta prišli 
zabaviť do kultúrneho domu. 

Nechýbali princezné, anje-
liky, čarodejnice, indiáni, „su-
permani“, čert, žirafa, krokodíl, 
zajačik, či iné zvieratká. Program 
plný zábavy a tanca bol spestrený 
rôznymi súťažami, v ktorých boli 
pre deti pripravené sladké odme-
ny. Zúčastniť sa mohol každý, 
kto mal chuť a nebál sa zapojiť do 
nenáročných, ale zábavných úloh. 
Nechýbala ani spoločná súťaž pre 
deti a rodičov, ktorá preverila 
najmä ich postreh, šikovnosť a 
súhru.
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Programom sprevádzal šašo 
- jašo, ktorý zároveň vyzýval deti, 
aby sa zapojili do pripravených 
súťaží. Svojimi poznámkami 
počas súťaží prispieval k dobrej 
nálade v celej sále. O jej výzdobu 
sa postarali šikovní žiaci našej 
školy, ktorých výtvarné práce vy-
tvorili v priestoroch kultúrneho 
domu nezabudnuteľnú atmosfé-
ru. Do tanca a pre dobrú náladu 
hrali žiaci z 8. ročníka.

Najočakávanejším momen-
tom karnevalu bola tombola, v 
ktorej boli pre deti v maskách 
pripravené pekné ceny v troch 
kategóriách: deti do 6 rokov, 1. 
- 4. roč. a 5. - 9. roč. ZŠ. Ceny do 
tomboly, sladkosti a pitný režim 
pre deti boli zakúpené z fi nanč-
ných prostriedkov OcÚ v Lehote. 
Finančne prispelo aj RZ pri ZŠ 
Lehota a MŠ Lehota.

Touto cestou všetkým zo srdca 
ďakujeme.

Lehota 1/2011 9

Zápis detí 
do 1. ročníka

2. februára sme privítali v našej škole 20 
budúcich prváčikov. Na ich príchod sme sa 
už dlho pripravovali. Čakali ich vyzdobené 
triedy, kultúrny program, milé darčeky a pa-
ni učiteľky, ktoré si v príjemnom rozhovore 
všímali ich telesnú, sociálnu a jazykovú zre-
losť, znalosť farieb, geometrických tvarov, 
matematické pojmy a ich celkovú adaptáciu 
na školské prostredie. Pani učiteľky s rados-
ťou konštatovali, že deti sú do školy dobre 
pripravené a čistá výslovnosť  a ich vyjadro-
vanie je v porovnaní s minulými rokmi na 
lepšej úrovni.

Veríme, že zápis do 1. ročníka bol pre 
deti príjemným zážitkom a všetci sa na veľ-
kú školu  už  teraz tešia.

Mgr. Viera Hanulíková

Pomoc zvieratkám
v zime- kŕmenie 
vtáčikov

Keďže v zime trpia zvieratká nielen chla-
dom, ale aj hladom, rozhodli sme sa pomôcť 
vtáčatám túto zimu tým, že sme na škol-
skom dvore zavesili na strom vtáčiu búdku. 
Zostrojili ju naši bývalí žiaci na hodinách 
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technickej výchovy. Žiaci z prírodovedného 
krúžku priniesli rôzne semená: slnečnicu, 
proso, vtáčí zob a nasypali sme ich do pripra-
veného kŕmidla. Hladné vtáčatá si to hneď 
všimli a stali sa našimi každodennými náv-
števníkmi. Pohľad na ne pri ich kŕmení nám 
robil počas chladných zimných dní radosť.

PaedDr. Iveta Šlosárová

Zapojenie školy 
do projektu
„Recyklohry“

Naša škola sa 7. decembra 
2010 prihlásila do projektu 
Recyklohry, aby v rámci rea-
lizácie Školského vzdelávacie-
ho programu „ENVIRÁČIK“ 
mohla plniť úlohy vytýčené 
v oblasti ochrany a tvorby 
životného prostredia s ešte 
výraznejším prínosom. 

Hlavným organizátorom 
projektu je kolektívna organi-
zácia ASEKOL SK, s. r. o., ktorá 
sa na území SR v zastúpení vý-
robcov a dovozcov elektroza-
riadení zaoberá organizáciou 
oddeleného zberu a spätného 
odberu elektrospotrebičov. 

Cieľom projektu je zvýšiť ekologické 
myslenie mladej generácie vytváraním 
správnych návykov pri nakladaní s odpadmi 
a triedením. Súčasne zaistiť recykláciu 
drobných použitých elektrozariadení a 
batérií v čo najvyššej miere.

V rámci projektu Recyklohry bola naša 
škola vybavená červenou zbernou nádobou 
na použité elektrozariadenia. Nádoba urče-
ná na zber je umiestnená na prízemí.  

Každý žiak môže do školy priniesť pou-
žité a nepotrebné drobné elektrospotrebiče, 
ktoré sa zmestia do zbernej nádoby (naprí-
klad starý mobil, kalkulačku, telefón, mp3 

prehrávač, rádio, 
kalkulačku, elektrické 
hračky, drobné počí-
tačové vybavenie, ale 
tiež napríklad varnú 
kanvicu, kulmu, fén, 
....). 

Žiaci sa budú môcť 
zapojiť aj do zábav-
ných hier a súťaží, 
rôznych výtvarných 
či fotografi ckých úloh 
a kvízov z oblasti 
triedenia a recyklácie 
odpadov, ktoré bude 
organizátor projektu 
zadávať.

Za nazbierané 
drobné elektrozaria-
denia a splnené úlohy 

získa škola body, ktoré 
bude môcť v špeciálnom 
internetovom obchode 
vymeniť za zaujímavé 
odmeny pre žiakov 
podľa aktuálnej ponuky 
v katalógu – školské 
pomôcky, športové 
potreby, praktickú 
elektroniku, hry aj vy-
bavenie pre voľný čas. 
Katalóg odmien a ďalšie 
informácie o projekte sú 
k dispozícii na www.re-
cyklohry.sk.

Mgr. Anna Burdová
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Zdravé mesto,
            krásna obec
- beseda s pani 

Ing. Dobruckou

My, žiaci 5., 6. a 7. ročníka, sme sa dňa 
10. 2. 2011 zúčastnili besedy s pani Ing. An-
nou Dobruckou, ktorá sa zaoberá záhradnou 
architektúrou. Ukázala nám prezentáciu, v 
ktorej boli nafotené obrázky z celého sveta 
o riešení zelene v mestách a na dedinách. 
Najviac sa nám páčil obrázok domu, na 
stenách ktorého boli posadené rôzne druhy 
rastlín, takže steny vyzerali ako kvitnúca 
lúka, tiež olympijský vodopád zo steny, ale 

i mnohé iné. Keďže sa bude v blízkej 
dobe riešiť okolie našej školy, pani Ing. 
Anna Dobrucká nám navrhla, aby sme 
sa zapojili do tvorby návrhov, buď v 
rámci prírodovedného krúžku alebo 

podľa osobného záujmu. 
Môžeme sa zahrať aj my na 
záhradných architektov a 
zhmotniť alebo nakresliť 
naše predstavy. Tak veselo 
do práce všetci, ktorým sa 
nápad páči.

Touto cestou zároveň 
ďakujeme pani Ing. Peťke 
Petríkovej za sprostredko-
vanie zaujímavej besedy.

PaedDr. Iveta 
Šlosárová 
a žiaci prírodovedného 
krúžku
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Vladimíra Chobotová

„Neobľubovať víno, to je smola, 
ale nepiť ho, to je nešťastie.“ 

Canus

Víno, vínko, vínečko.... dá sa o ňom hodi-
ny rozprávať, spievať, v poézii je zakompono-
vané, v prísloviach a porekadlách ukryté, vo 
vtipoch hrá hlavnú úlohu....ale sú to i hodiny 
práce a driny vo vinohrade, ošetrovanie vini-
ča, zber a samotná práca s vínom.

Pekne a tematicky vyzdobená sála Kul-

túrneho domu dňa 4. marca 2011 vítala 
všetkých sympatizantov, degustátorov, na 
slovo vzatých odborníkov i „koštovkárov“ 
vína na 10. ročníku Výstavy vín, ktorú orga-
nizoval Vinohradnícky spolok v Lehote.

Výstave predchádzala odborná degustá-
cia, ktorej predsedal Alfréd Havlas a ktorá sa 
konala dňa 26.2.2011. Komorná atmosféra 
degustácie napovedala, že ani jedna zo šty-
roch komisií neberie svoju prácu naľahko 
a veľmi vážne, až s pátosom, hodnotila na 
každom víne jeho vzhľad, vôňu a chuť, pri-
čom sa zameriavala na jeho intenzitu, čistotu 

Jubilejný 10. ročník
Výstavy vín v Lehote
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a harmóniu. Vína hodnotila bodmi, pričom 
rozpätie bodov 88 až 100 pridelilo vínu zlatú 
medailu.

Na výstave sa zú-
častnili vystavovatelia 
s 211 vzorkami, pričom 
z bieleho vína bolo 163 
vzoriek, z červeného vína 
44 vzoriek a z ružového 4 
vzorky.

Okrem titulu šam-
pióna, ktorý získal v ka-
tegórii bielych vín víno 
Sauvignon, ročník 
2010 od vystavovateľa 
Ing. Ľubomíra Rybárika 
- ALCEDO z Bábu a v ka-
tegórii červených vín víno 
Dornfelder, ročník 2008 od vystavovateľa 

Michala Sadloňa z Limbachu sa udeľovala aj 
cena starostu obce. Najlepšie biele víno našej 
obce vystavoval Mgr. František Odruška 

a bolo to Vertlínske zelené, ročník 
2010 a najlepšie červené víno našej 
obce patrilo Milanovi Chmelárovi, a to 
Cabernet sauvignon, ročník 2009.

Atmosféra bola tak ako po iné roky 
veľmi príjemná, vínko chutilo, rozprú-
dili sa mnohé debaty, pričom sa stretali 
nielen starí známi, ale i nadväzovali 
nové kontakty. Okrem príhovoru pred-
sedu Vinohradníckeho spolku Ing. Šte-
fana Petríka, sme mali možnosť vypo-
čuť si i slová starostu obce Lehota Mgr. 
Pavla Zaujeca. Už tradične nechýbalo 
aj vystúpenie v krojoch pod záštitou 
MO MS Lehota, pričom spev ľudových 

piesní vytvoril neopakovateľnú atmosféru na 
celej výstave.
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Valné zhromaždenie 
MO MS Lehota

Dňa 14. januára sa konalo riadne pracov-
né zhromaždenie MO MS Lehota za účasti 
zástupcu riaditeľa ČÚ MS Mgr. Jozefa Liska-
ja. Prítomní členovia schválili správu o čin-
nosti a hospodárení a správu kontrolóra za 
rok 2010. Valné zhromaždenie ďalej schválilo 
stanovy MO MS, plán činnosti a rozpočet na 
rok 2011, sekcie činnosti MO MS, t.j. sekcia 
spev a tanec, kroje a výšivky, divadelná, ľudo-
vých tradícií, kultúrne pamiatky a osobnosti, 
šport a práca s mládežou. 

Valné zhromaždenie súhlasilo s uzatvo-
rením zmluvy o spolupráci s MO MS Turany 
a prijalo úlohy na zabezpečenie a realizáciu 
schválených materiálov v priebehu roka 
2011.

I. matičný krojový 
ples v Lehote

Dňa 19. febuára Miestny odbor Matice 
slovenskej Lehota zorganizoval I. matičný 
krojový ples, ktorý nadviazal na minuloroč-
nú II. ľudovú svadbu. Na plese sa zúčastnilo 
do 120 priamych účastníkov, kultúrny dom 
bol vyzdobený 250-timi exponátmi pripomí-
najúcimi účastníkom kroje, výšivky a rôzne 
predmety z dôb dávno zašlých. Všetci ple-
sajúci boli v ľudových krojoch, čo bolo pod-
mienkou účasti. Prevažovali lehotské kroje, 
ale bolo vidieť aj kroje z Veľkého Zálužia, 
Jarku, Myjavy, Detvy i ďalších regiónov.

I. matičný krojový ples 
v Lehote slávnostne otvorili 
predseda MO MS Lehota 
Ing. Daniel Pavel a riaditeľ 
Členského ústredia MS Mgr. 
Daniel Zemančík. V programe 
moderátorka Michaela Novot-
ná spevom a slovom postupne 
uviedla tanečné vystúpenia 
párov z folklórneho súboru 
ZOBOR Nitra, hudobnej sku-
piny MENFIS z Lehoty i pre-
stávkové spevácke vstupy za 
zvukov harmoniky. Počas celé-
ho plesu prevládala slávnostná 
a veselá nálada, ktorú ešte 
znásobila bohatá a hodnotná 
tombola, do ktorej prispeli aj 
miestni podnikatelia i fyzické 
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osoby. Väčšina účastníkov sa ráno rozchá-
dzala s predsavzatím, že o rok sa tu stretnú 
znovu. 

Táto akcia sa objavila aj v hlavných tele-
víznych novinách televízie Markíza, v spra-
vodajstve Nitrianskych novín MY a na inter-
netovej stránke Matice slovenskej. Zároveň 
túto udalosť bude pripomínať aj DVD, ktoré 
vydal Miestny odbor Matice slovenskej.

Ing. Daniel Pavel
 a Štefan Drábik

Pochovávanie 
basy

V utorok 8. marca, v po-
sledný deň fašiangov, zorga-
nizoval ZO ZZP Nitrianskeho 
kraja v Lehote fašiangovú 
veselicu, na ktorej sa pri hudbe 
z produkcie skupiny MEN-
FIS, zabávalo približne 120 
účastníkov. Jej vyvrcholením, 
hodinu pred polnocou, bol 

program „Pochovávanie basy“, ktorý pred-
viedol početný súbor ochotníkov Miestneho 
odboru Matice slovenskej Lehota. Účinkujúci 
v ľudových krojoch pásmom žartovných scén 
a piesní vykonali akt pochovávania hudob-
ného nástroja - basy. Po jej vynesení zo sály 
za zvukov piesne „S pánom Bohom, idem od 
vás“ skončil na nasledujúcich 40 dní čas zá-
bav a veselosti a začalo sa obdobie pôstu. MO 
MS Lehota aj k tejto akcii vydal DVD.
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Ing. Daniel Pavel

Veľkonočné sviatky v roku 1970 priamo 
zapadali do obdobia horúčkovitých príprav 
na I. ľudovú svadbu v Lehote. V tomto, pre 
obec Lehota pamätnom roku, sa v súvislosti 
s nastúpeným trendom oživovania a rozvoja 
ľudových tradícií uskutočnilo niekoľko akcií 
a podujatí v tomto duchu. Tak tomu bolo aj 
na veľkonočný pondelok, keď sa lehotskí 
mládenci rozhodli absolvovať spoločnú 
oblievačku v krojoch. Početná skupina oblie-
vačov obišla všetky ulice obce a keďže aj po-
časie bolo prijateľné, tak dievčatá i mládenci 
si prišli na svoje. Dievčatá väčšinou dostali 
tradičnú primeranú dávku studničnej vody 
a mládenci boli počastovaní domácimi 
špecialitami – sladkým, údeným i dobrým 
vínkom alebo pálenkou. Veľký dôraz však 
kládli na zbieranie ručne maľovaných 
kraslíc. Celá oblievačka sa niesla v znamení 
dobrej nálady, spevu, tanca, ale aj veselých 
i tragikomických príhod. Spomeniem aspoň 
dve z nich:

Jedno nemenované dievča bývalo v star-
šom dome na Hornom konci. Mládenci sa po-
kúšali dostať dnu, ale keďže bolo zamknuté 
a doma nebol nikto okrem nej, čo by mláden-
com pomohol a uvoľnil im cestu dnu, dlho 
vyzeralo ich snaženie márne. K tomu ešte 
dievča provokatívne komunikovalo s mlá-
dencami spoza okna ešte v ľahkom nočnom 
oblečení, presvedčená, že sa jej nemôže nič 
stať. Aké bolo jej prekvapenie a ešte väčšie na 
strane mládencov, keď sa jeden z nich oprel 
o okno a to sa pohlo. Bez väčšieho problému 
sa dalo celé okno aj s rámom vybrať a vstup 

do domu bol voľný. Sladká pomsta v podobe 
niekoľkých kýbľov studenej vody nenechala 
na seba dlho čakať.

Trochu tragikomickejšia príhoda sa 
odohrala pri polievaní iného nemenované-
ho dievčaťa na Párovciach. Celá oblievačka 
prebiehala podľa predstáv mládencov. Keď 
prišli do domu, dievča bolo schované, ale 
mama dievčaťa bola mládencom priaznivo 
naklonená, dokonca s nimi spolupracovala 
– prezradila úkryt dievčaťa. Dievča bolo 
z úkrytu vytiahnuté na dvor, kde sa jej ušlo 
niekoľko kýbľov vody a keďže všetko pre-
behlo v medziach slušnosti, mama dievčaťa 
vošla dnu pre nejaké občerstvenie. Lenže 
mládenci, blížiacim sa poludním už vesel-
ší, sa rozhodli poďakovať mame za pomoc 
nevhodnou formou. Pripravili pre ňu kýbeľ 
vody, s ktorým čakali nad vchodovými 
dverami a keď do nich vstúpila, tak ho na 
ňu vyliali. Na jej reakciu nemuseli dlho 
čakať. S krčahom červeného vína, pôvodne 
určeným mládencom na potúženie, sa rozo-
hnala tak, že len máloktorí z okolo stojacich 
mládencov zostal nepoznačení od červené-
ho vína. A bolo po občerstvení. Mládenci 
odchádzali z domu s rozpačitými pocitmi 
a trochu aj zahanbení.

Celú oblievačku ukončili posedením 
alebo poležaním pri lehotskej kaplnke, kde 
spočítali vykúpané kraslice a zhodnotili celý 
priebeh oblievačky.

Veľká noc z histórie Lehoty

Terézia Andrášiková

Veľká noc na našej dedine bývala z po-
hľadu takmer päťdesiatich rokov späť, 
veselšia a zábavnejšia. Môžem povedať, že 
som sa ako dievča na ňu aj tešila. Chlapci sa 
už niekoľko dní pred polievačkou zgrupovali 
a dohadovali si strategické plány, ako na nás 
- na baby. 

Veľkonoční bakalári
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Dievčatá spolu s mamami chystali ma-
ľované vajíčka, sladkosti a nejaké tie drobné 
korunky.

Spätne, keď sa tak nad tým zamýšľam, 
dnes by si asi málokto zobral varené a vyzdo-
bené vajíčko. Hoci na ich prípravu bolo treba 
vynaložiť dosť času. Uvariť ich, nakresliť 
vzor voskom zo sviečky a libačkou. Viete 
čomu sa hovorilo libačka? Bolo to drievko 
v hrúbke asi ako ceruzka, na konci rozrezané 
a do toho rezu bol vložený pliešok, najlepšie 
z konca šnúrky a upevnený kúskom tenkého 
motúzika. S takýmto nástrojom sa vypisova-
li kraslice. Potom sa zafarbili vo farbe. Keď 
uschli, nožíkom sa zoškrabal vosk a pretreli 
sa najlepšie kožkou so slaninky, aby sa leskli.

Nezabudnuteľné sú polievačky spolu-
žiakmi. Pamätám si, ako raz v takýto polie-
vací pondelok prišli moji spolužiaci, aby na 
mne vykonali akt polievania. Samozrejme, že 
vonku čakali asi piati a dvaja ma ťahali von. 
Musím povedať, že v ten deň sa nedalo pove-
dať, že je príjemne, lebo mrzlo a voda vonku 
bola pokrytá ľadom. No dajte sa v takom 
počasí poliať dvomi kýbľami vody! Ako ma 

tak dvaja držali za ruky a “ďalší to za mnou 
istili“, som sa v momente vychrstnutia vody 
trhla a namiesto mňa, skončili pod vodou 
dvaja spolužiaci. Druhé vedro síce pristálo na 
mne, ale moji milí spolužiaci aspoň pocítili, 
ako to je, keď z vás steká voda ako zo zmok-
nutej sliepky. 

Nezaobišlo sa to bez smiechu, ale smiali 
sa len tí, čo neboli mokrí.

Počas veľkej noci sa stávalo veľa iných 
príhod a niekedy neboli celkom smiešne 
a končili sa na pohotovosti. Lebo ak taký 
cínový alebo smaltový kýbeľ vyletí z ruky 
a skončí na hlave, alebo na tvári, tak to je 
potom po srande. Ale ak išlo všetko hladko, 
po dedine sa ozýval smiech a aj spevy podgu-
rážených mládencov. Dnes sa každý privezie 
na aute a tak isto anonymne aj odíde. Žiadny 
smiech a žiadne spevy. K takejto družnosti a 
spontánnosti mladým v dedine napomáhali 
rôzne združenia, ako bolo SZM, pionierska 
organizácia, súbor Úsmev. V skratke by som 
chcela povedať, že mi tie časy skutočne chý-
bajú. Mladí ľudia sa viac stretávali a viac to 
v dedine žilo.

Čarovná skrinka
A.Rejničová

Naša  MŠ dostala ponuku, aby počas 
jarných prázdnin škôlkarky navštívili Cen-
trum zdravia v Párovských Hájoch. Naše 
deti tam čakalo veľa prekvapení. Privítala 
ich lesná víla s gitarou, navštívil ich ujo po-
licajt, ktorý sa s nimi zahral a priniesol im 

darčeky. Nakoniec zahasili aj „lesný požiar“. 
Počas prechádzok deti pozorovali zvieratá, 
vtáky, no najväčšiu radosť mali z koníkov. 
Využili sme aj areál, kde sme sa kolobežko-
vali, hrali na policajtov a kreslili na asfalt. 
Deti otvorili “čarovnú skrinku“ a premenili 
sa na rôzne tancujúce masky. Najviac sa 
však tešili na večernú rozprávku, ktorú pani 
učiteľka čítala a na spánok na poschodovej 
posteli. Keď prišiel deň odchodu rozlúčili 
sme sa s lesnou vílou s tým, že ju ešte určite 
navštívime.
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21.01. - Členská schôdza Vinohradníckeho 
spolku *Vinohradnícky spolok* malá zasa-
dačka kultúrneho domu

10.02. - Výročná členská schôdza Jednoty 
dôchodcov *ZO Jednoty dôchodcov Lehota* 
Kultúrny dom

19.02. - I. Matičný krojový ples *MO Matice 
Slovenskej, spolupráca - ZO Zväz zdravotne 
postihnutých* kultúrny dom

26.02. - Odborná degustácia vín *Vinohrad-
nícky spolok* kultúrny dom  

04.03. - 10. ročník Výstavy vín spojenej 
s ochutnávkou vín *Vinohradnícky spolok* 
kultúrny dom

08.03. - Fašiangová veselica s programom 
Pochovávanie basy * ZO Zväz zdravotne po-
stihnutých, spolupráca- MO Matice Sloven-
skej * Kultúrny dom

15.04. - Odborná prednáška na tému Ochra-
na viniča (Ing. Alexander Máté) * Vinohrad-
nícky spolok * Zasadačka obecného úradu

30.04. - Púť ku kaplnke pri príležitosti zjave-
nia sa Panny Márie spojená s  vystúpením Le-
hoťanky a speváckych skupín z okolitých obcí 
* ZO Jednoty dôchodcov Lehota, Lehoťanka, 
Farský úrad a Obecný úrad * Kaplnka Panny 
Márie a Kultúrny dom 

30.04. - Stavanie „Mája“ * MO Matice Sloven-
skej, spolupráca- ZO Zväz zdravotne postih-
nutých * areál kultúrneho domu

06.05. - Deň matiek- kultúrno-spoločenská 
akcia pre všetky matky * ZŠ + MŠ + OcÚ Leho-
ta* kultúrny dom

08.05. - Beh pre zdravie obcou Lehota * OcÚ 
Lehota * areál kultúrneho domu

21.05. - Deň matiek * ZO Zväz zdravotne po-
stihnutých Lehota, Dozorný výbor Jednoty 
Coop Lehota, spolupráca- MO Matice Sloven-
skej * Kultúrny dom

22.05. - Požehnanie viníc a polí- podujatie 
spojené s pobožnosťou a posedením pri soche 
sv. Urbana *Vinohradnícky spolok* Vino-
hradnícka osada

jún - Na bicykli a na korčuliach po Gabčíkove 
*Obecný športový klub* Gabčíkovo

jún - Posedenie pri guláši *Poľovnícke zdru-
ženie* Poľovnícka chata

jún - Spieva celá rodina * ZO Jednoty dôchod-
cov Lehota + Lehoťanka* Kultúrny dom 

júl - 7. ročník turnaja o pohár OŠK Lehota 
v malom futbale* Obecný športový klub * 
Multifunkčné ihrisko 
júl - Družobná návšteva z Koryčán * Obecný 
športový klub + OcÚ Lehota

júl - Púť ku kaplnke ku sviatku titulu kostola 
sv. Anna- svätá omša na pútnickom mieste 
pri kaplnke * Farnosť Lehota 

júl - Hodové zábavy * Obecný športový klub * 
areál OŠK Lehota

13.08. - Ples kvetov - spojený s výstavou 
kvetov, ovocia a ručných prác * ZO Zväz zdra-
votne postihnutých Lehota, Dozorný výbor 
Jednoty Coop Lehota * Kultúrny dom

20.08. -  Letný rez ovocných drevín- odborná 
prednáška (prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.)  
*Vinohradnícky spolok Lehota* Záhradkár-
ska osada 

august - 7. ročník Memoriálu Albína Baka 
v stolnom tenise *Obecný športový klub* 
Kultúrny dom

PLÁN KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ 2011
(termíny sú tohto času iba smerodajné, nie záväzné)

KEDY*ČO*KTO*KDE
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70 - te narodeniny
Gabriela Dúbiková- január 

Peter Zivčák- február 
Teodor Friedl- marec

Anna Jančovičová- marec
Mária Molnárová- marec

Jozef Burda- máj
Jozefína Chlebcová- máj

Štefan Mikulášik- máj
Helena Móciková- máj
75 - te narodeniny

Júlia Mikulová- apríl
Alexander Šuppa, Ing.- apríl

Filoména Chlebcová- máj
Emília Lukáčová- máj
Valéria Dubeňová- jún 
80 - te narodeniny

Ľudovít Lintner, Mgr.- 
január

Pavol Pálenkáš- február
Emília Vašková- február
Irena Urcikánová- marec 

Jozef Zaujec- marec
Štefan Áč- apríl

Pavlína Šášiková- máj
Bernardína Ulbrichtová- 

máj
Jozef Zaujec- máj

Mária Súkeníková- jún
85- te narodeniny

Bernardína Zabáková- 
február

Alfonzia Bernáthová- máj
Magdaléna Siváková- máj 

90- te narodeniny
Anna Mikulová- február

Spoločenská rubrika

august - 2. ročník Turnaja v plážovom vo-
lejbale *Obecný športový klub* areál OŠK 
Lehota

august – Matičný športový deň v Lehote * 
MO Matice Slovenskej * areál OŠK Lehota

02.09. - Odborná prednáška na tému „Spra-
covanie hrozna a výroba vína“ (Ing. Ľubomír 
Rybárik) * Vinohradnícky spolok * Zasadačka 
obecného úradu

september - 2. ročník tenisového turnaja * 
Obecný športový klub* Multifunkčné ihrisko 

september - Prehliadka krojov Nitrianskeho 
regiónu * ZO Jednoty dôchodcov Lehota a Le-
hoťanka * Kultúrny dom

09.10. – Vinobranie * Vinohradnícky spolok 
Lehota  * Kultúrny dom

15.10. - Mesiac úcty k starším - kultúrno-
-spoločenský program * ZO Zväz zdravotne 
postihnutých Lehota, spolupráca MO Matice 
Slovenskej * Kultúrny dom

19.10. -  Október- mesiac úcty k starším (kul-
túrno-spoločenský program)* MŠ + ZŠ + OcÚ 
+ ZO Jednota dôchodcov Lehota+ Lehoťanka* 
Kultúrny dom

22.10. - 23.10. - Propagačná výstava hydiny a 
drobných zvierat *Slovenský zväz chovateľov 
Lehota * Areál Kultúrneho domu

november - Lehotská hokejbalová liga- za-
čiatok * Obecný športový klub  

04.12. - Mikuláš - kultúrno-spoločenský 
program pri vianočnom stromčeku + Miku-
lášsky pohár vareného vína * OcÚ Lehota 
+ Vinohradnícky spolok * areál obecného 
úradu 

09.12. - Ochutnávka mladých vín z Lehoty * 
Vinohradnícky spolok * malá sála kultúrneho 
domu

27.12. - Vianočné požehnanie mladých vín 
– 8. ročník * Vinohradnícky spolok * Kultúrny 
dom
29.12. - Členská schôdza Vinohradníckeho 
spolku * Vinohradnícky spolok * malá zasa-
dačka kultúrneho domu

30.12. - Silvester 2011 * ZO Zväz zdravotne 
postihnutých Lehota a Dozorný výbor Jedno-
ty Coop Lehota * kultúrny dom

december - Predvianočné posedenie pri do-
mácich bylinkových čajoch * ZO Jednoty dô-
chodcov Lehota a Lehoťanka * Kultúrny dom

december - Vianočný stolnotenisový turnaj 
o pohár starostu obce * Obecný športový klub 
* Kultúrny dom

december - Stretnutie Veterán klubu OŠK * 
Obecný športový klub * areál OŠK Lehota
©pp
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Liečivé 
rastliny
Terézia Andrášiková

A už sa nám začína pomaly prebúdzať prí-
roda. Je teda na mieste, aby sme si začali 
všímať rastlinky v našom okolí. A nie je ich 
málo, ktoré ešte stoja za zmienku. 
Ak sa vyberieme na prechádzku k viniciam, 
smerom na „búťa ri..“, tak vyššie popri poto-
ku narazíme na mätu piepornú. Táto rastlin-
ka je vyššieho vzrastu a keď kvitne, má ru-
žovkasto-fi alkové kvety. Jej listy pri dotyku 
prenikavo voňajú po mentole. Zbiera sa vňať 
ešte pred kvitnutím, čiže keď kvety vytvoria 
puky. Suší sa pri teplote 35 stupňov.
Úžitok: Pri ochorení žalúdka a čriev, ako aj 
pri poruchách pečene a žlčníka. Zabraňuje 
zvracaniu, uvoľňuje cievy, podporuje potenie. 
Je účinný liek proti kašľu a pľúcnym ťažkos-
tiam, používa sa pri liečbe nádchy. Znižuje 
horúčky. Použitie: 1 plná čajová lyžička na ¼ 
litra vody a 10 min. nechať spariť. Použiť pri 
žalúdočných kŕčoch, plynatosti a nevoľnosti. 
Mätový čaj nie je vhodný pre dojčatá.

Breza bradavičnatá
Kvitne od apríla do mája. Nájdeme ju pri 
zdravotnom stredisku. Zberáme mladé 
lepkavé listy s krátkou stonkou bez zdreve-
nených častí. Sušíme riedko rozložené bez 
obracania, lebo sú krehké.
Úžitok: Používa sa ako súčasť močopudných 
čajov, pri chorobách močových ústrojov ako 
i lámke. Pri nadmernom nahromadení vody 
v organizme si urobíme čaj z 2 čajových lyži-
čiek brezy, ¼ litra vody nechať 10 min. spa-
riť. Piť 3 šálky denne.

Ďatelina lúčna
Túto rastlinku nachádzame v celom našom 
chotári, popri poľných cestách a zatrávne-
ných plochách a taktiež v slivkovom sade nad 
dedinou. Kvitne od apríla do mája. Zbierame 
kvety a to červené alebo svetlo karmínové, 
celé hlavičky bez podporných lístkov. Sušíme 

riedko rozložené.
Úžitok: Osoží pri hnačke. Používa sa aj ako 
prečisťujúci prostriedok pri kožných ochore-
niach, je vhodná pri kašli. V 30. rokoch bola 
obľúbená ako prostriedok proti rakovine.
Použitie: Pri kašli 4-6 usušených kvetných 
hlávok, zaliať ¼ litrom vriacej vody a 15 min. 
spariť. Piť 2-3 šálky denne s medom.
Čerstvá - popučiť a prikladať na bodnutia 
hmyzom.

Ľubovník bodkovaný
Táto rastlinka sa tiež nachádza v našom 
chotári. Narazila som na ňu v priestoroch 
slivkového sadu aj na Mešaši. Kvitne od mája 
do augusta. Zbierame kvet alebo vňať t.j. 
kvitnúce vŕšky, ktoré odrezávame aj s bez-
chybnými časťami byle asi 30 cm. Sušíme 
pri teplote 35 stupňov tak aby si zachovali 
farbu. Najúčinnejšie sú však kvety. Čas zberu 
je júl až september.
Úžitok: osoží pri poruchách trávenia, pri 
chorobách pečene a žlčníka, pri zápaloch 
močových ciest. Používa sa aj pri depresiách, 
neurózach a nočnom pomočovaní. Pri von-
kajšom používaní slúži na hojenie rán a kož-
ných vredov.
Použitie: Pri depresiách – 2 čajové lyžičky 
rastlinky na ¼ l vody nechať zovrieť. Denne 
jednu šálku.
Na vonkajšie použitie sa používa v lekárni 
dostupný ľubovníkový olej.
Upokojujúci olej - mladé, plne rozkvitnuté 
kvety zalejte olivovým olejom, nechajte stáť 
1-14 dní. Nálev často miešajte. Olej s krvavo-
červeným sfarbením prefi ltrujte. Na vonkaj-
šie použitie.

Ostružina krovitá
Nájdeme ju v našich hájoch, pri poľovníckej 
chate. Kvitne od júna do júla. Zbierame mla-
dé svieže listy, keď rastlina kvitne a zrelé 
čierne plody (túto rastlinu voláme ľudovo 
malinčie).
Úžitok: listy osožia pri poruchách tráviaceho 
traktu, plody pôsobia močopudne a priaz-
nivo pôsobia na činnosť srdca, pri zápaloch 
ústnej dutiny, nosohltanu a pri hnačke.
Zápar: 2 vrchovato zaplnené čajové lyžičky 
listov sa zaparia ¼ l vriacej vody, 15min. 
lúhovať.
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Peter Lukáč
Manažér OŠK Lehota

Vážení čitatelia, radi by sme Vám priblí-
žili dianie počas zimy v našom športovom 
klube, o našich akciách, ktoré sme zorgani-
zovali. Začali by sme decembrovou Výročnou 
valnou hroma-
dou, na ktorej sa 
prevažne hodno-
til rok 2010 po 
každej stránke. 
Raritou bolo, že 
schôdza začala 
,,romanticky“ 
bez elektriny iba 
pri sviečkach. 
Hodnotenie 
jednotlivých 
oddielov sme 

priniesli v poslednom minuloročnom čísle, 
tak zo všetkých bodov spomeniem už iba dva 
najdôležitejšie. Členom OŠK bol na schôdzi 
predstavený nový tréner mužstva dospelých 
p. Ivan Lauko, bývalý vynikajúci prvoligový 
hráč Zbrojovky Brno, majster ČSSR z ročníka 
1977/1978, neskôr futbalový rozhodca a tré-
ner. Je to prvý ,,cezpoľný“ tréner v našom 
klube po desiatich rokoch! 

Druhým bodom bola voľba nového výboru 
na obdobie dvoch rokoch, ktorý vzišiel na-
sledovne: 
Prezident OŠK: Juraj Pavel
Viceprezident: Peter Kečkéš
Manažér: Peter Lukáč
Ekonóm: Alexander Gála
Šéftréner mládeže: Milan Bernáth
Členovia výboru:
Ing. Štefan Zaujec, Pavol Mesároš,  Vla-
dimír Zabák, Ing. Michal Holka, Martin 

Vajda.

Zimné futbalové 
obdobie

Tohtoročná zimná príprava mužstva 
dospelých prebehla oproti posledným 
rokom iba v domácich podmienkach. 
Podmienky boli vytvorené tak, aby sme 
dokázali zachrániť pre Lehotu najvyššiu 
okresnú súťaž i do ďalšieho ročníka. Muž-
stvo odohralo 7 prípravných zápasov na 
umelých trávnikoch s veľmi kvalitnými 
súpermi a vzišlo s nich 5x víťazne a po 
jednom remizovali a prehrali. Novými 
hráčmi v mužstve sú Jaroslav Psota, 
Miroslav Muzika (obaja z FC Nitra), 
Marcel Kovalčík (Malí Lipník), Martin 
Baboš (Pohranice), staronovým je Peter 
Fehér (D. Obdokovce) a po dlhodobom 
zranení sa vrátil k futbalu najlepší strelec 
zo zimnej prípravy Patrik Bernáth (zo 
7 zápasov dal úctyhodných 13 gólov!) 
a z dorastu budú vypomáhať Ľubomír 
Dúbik a Igor Nemeš. Naopak, do D. 
Obdokoviec sa porúčal tradične rebelujúci 
Pavol Šášik. 

Zostáva nám iba veriť, že chalani dajú 
v jarných bojoch zo seba maximum a pri-
tiahnu svojou hrou a víťazstvami späť na 

štadión nášho náročného lehotského diváka.
V čase písania tohto článku boli odohraté 

tri jarné kolá, v ktorých získali ,,áčkari“ štyri 
body, keď dokázali v derby zápase u lídra 
súťaže v Alekšinciach uhrať vynikajúcu re-
mízu!!!

Mužstvo dospelých sa v dňoch 27. a 28. 
decembra 2010 zúčastnilo tradičného zimné-
ho halového turnaja – 19. ročník O pohár 

OŠK LEHOTA
informuje



MY Nitrianske noviny, kde sme obhajovali 
vlaňajšie 3. miesto.

Oproti minulému ročníku sme tento krát 
museli nastúpiť už v kvalifi kácii, z ktorej sme 
aj postúpili dvomi víťazstvami do hlavnej 
fázy. Na druhý deň však chalani zabojovali 
a opäť postúpili zo skupiny už do štvrťfi nále, 
kde sme narazili na 
dovtedy neporazené 
Kolíňany. V najlep-
šom zápase z našej 
strany sme dokázali 
opäť po roku postúpiť 
medzi najlepšie štyri 
mužstvá na turnaji, 
keďže sme zvíťazili 
6:3. Bolo to aj naše 
posledné víťazstvo na 
turnaji nakoľko sme 
nezvládli semifi ná-
lový a ani zápas o 3. 
miesto. Nič však na 
tom nemení fakt, že 
skončiť na 4. mieste 
zo 45 mužstiev regiónu je obrovský úspech 
pre náš klub! Nesmieme zabudnúť spomenúť 
meno Marek Psota, ktorý bol opäť v All 
Stars turnaja!

V utorok 28. decembra 2010 si dali svoje 

,,randevouz“ v klubovni na štadióne členovia 
Veterán klubu. Počasie vonku nás držalo 
v napätí, či vôbec niekto príde, nakoľko 
vonku snežilo ako na ruskom Sibíre. Na pre-
kvapenie nás všetkých bola účasť za posledné 
roky najväčšia, z čoho sme mali obrovskú 
radosť a stretnutie preukázalo oprávnenosť 

a životaschopnosť tohto klubu.
V období 3. až 6. januára 2011 

sa výber našich žiakov zúčastnil 
medzinárodného žiackeho tur-
naja v rakúskom Saint Veit pri 
Klagenfurte. Spolu s trénerom 
Petrom Zaujecom náš klub na 
ňom reprezentovali mladší žiaci: 
Zdenko Chlebec, Michal Žáčik, 
Martin Garaj, Tomáš Zabák, 
Peter Zaujec a starší žiak Ľuboš 
Rusňák.

Chlapci síce prehrali všetky 
svoje zápasy, ale šli tam zbierať 
hlavne skúsenosti a aby pocítili 
na vlastnej koži ako sa hrá futbal 
i za hranicami našej krajiny. 

OŠK v spolupráci s poslancami OcÚ A. 
Gálom, J. Pavelom a D. Kubicovou zorga-
nizoval pod záštitou starostu obce Mgr. P. 
Zaujeca výjazd na verejné korčuľovanie pre 
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Výprava žiakov v Saint VeitVýprava žiakov v Saint Veit

Marek Psota v All Marek Psota v All 
Stars turnajaStars turnaja
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obyvateľov našej obce na zimný štadión 
v Nitre. Ľadová plocha a aj doprava bola 
zabezpečená pre všetkých zdarma. Akcia sa 
konala po prvýkrát, tak sme nevedeli aký 
záujem o ňu bude. Na prekvapenie všetkých 
nás sme dokázali na ,,zimák“ pritiahnuť in-
váziu vyše dvoch stoviek Lehoťanov !!! Všetci 

zúčastnení boli veľmi spokojní s akciou a tak 
pokračovanie najbližšiu zimu je viac ako isté.

V sobotu 5. februára 2011 sme zorgani-
zovali už 6. ročník bedmintonového tur-
naja o pohár OŠK v priestoroch kultúrneho 
domu. Prekonať rekord v počte prihlásených 
sa nám  tentoraz nepodarilo - hlavnú zásluhu 
má na tom ,,babka chrípka“, ktorá v tom čase 
šarapatila. Hralo sa v štyroch kategóriách 
a jednotliví víťazi sú nasledovní: 
Žiačky: Hargašová Patrícia
Žiaci: Mikula Juraj

Muži: Mesároš Boris
Ženy: Zabáková Gabriela

V mestskej hale na Klokočine sa konal 
5. marca 2011 1. ročník halového turnaja 
internacionálov, ktorý organizoval MY 
Nitrianske noviny. Naši starí páni skončili na 
turnaji na 5. mieste s bilanciou troch víťaz-
stiev a dvoch prehier. Najlepším brankárom 
na turnaji bol vyhlásený náš J. Jakúbek.

6.ročník bedminton6.ročník bedminton
-organizátori-organizátori
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Detský lekár - MUDr. Eva Krčmáriková 
Tel.:037/6518936

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok V. Zálužie              07:30 - 12:00

Utorok V. Zálužie               07:30 - 12:00

Streda
Lehota                     07:30 - 10:00
V. Zálužie               10:30 - 13:00

Štvrtok
Lehota                    11:00 - 12:00
V. Zálužie               07:30 - 10:30

Piatok V. Zálužie              07:30 - 12:00

Zubná ordinácia - MUDr. Benca Václav
Tel.: 037/655 30 35

Deň: Ordinačné hodiny:

PO-PIA 07:00 - 13:00 

Zvozový kalendár
  na rok 2011

Zber TKO deň Zber Papier, sklo deň

15.06. streda 27.04. streda

29.06. streda 20.05. piatok

13.07. streda 17.06. piatok

27.07. streda 22.07. piatok

10.08. streda 19.08. piatok

24.08. streda 23.09. piatok

07.09. streda 28.10. piatok

21.09 streda 25.11. piatok

05.10. streda 30.12. piatok

19.10. streda

02.11. streda

16.11. streda

30.11. streda

14.12. streda

28.12. streda

Aj keď sme u priateľov v Koryčanoch boli 
minulé leto, priebežne sa informujeme o ich 
aktivitách a taktiež ich oboznamujeme o na-
šej činnosti v obci. 

Dozvedeli sme sa, že vo voľbách na sta-
rostovskú stoličku sa dostal nový starosta 
Zdenek Šmela, že ďalej nacvičujú a hrajú 
divadlo, že robia odborné prednášky v Aka-
démii 3. veku, že 26. februára mali koštovku 
slivovice. Ako nám bolo povedané, všetci 
z nej trafi li domov. Viac na internetovej 
stránke www.koryčany.cz.

Na druhej strane sme ich my informova-
li o voľbe staronového starostu, o krojovom 
plese a o tradičnej koštovke vína. V lete by 
sme mali privítať futbalistov z Koryčán na 
našom ihrisku. Budeme musieť zaintere-
sovať do tejto akcie našich spoluobčanov 
a podnikateľov, aby sme sa predviedli ako 
dobrí hostitelia. Touto cestou by sme chce-
li osloviť všetkých, ktorí by mali záujem 
pomôcť pri organizovaní tohto stretnutia 
a prípadne nadviazať nové priateľstvá, alebo 
pracovné kontakty.
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Čo nového u našich staro - nových 
priateľov z Koryčán

Rady a pomoc pre občanov
Stránkové hodiny Obecného úradu Lehota:

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 07:30 - 13:00

Telefónne čísla: 037/ 655 30 28, 0911 220 861

Výpožičná doba obecnej knižnice: utorok: 15:30 hod. – 17:30 hod.

Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár - MUDr. Erika Fuxhoff erová  TEL: 037/655 31 38

Deň: Ordinačné hodiny: Administratíva:

Pondelok Báb              07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

Utorok Lehota        07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

Streda - nepárny týždeň Lehota        07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

              - párny týždeň Báb              07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

Štvrtok Báb              07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

Piatok Lehota         07:30 - 13:00 13:30 - 15:30

RADY A POMOC PRE OBČANOV



Jar v Lehote

A u t o š k o l a PA N T E RA u t o š k o l a   PA N T E R
ZĽAVA pre obyvateľov ZĽAVA pre obyvateľov 

obce LEHOTA obce LEHOTA 
na osobný automobil sk. Bna osobný automobil sk. B

Golianova 83 Nitra - ČermáňGolianova 83 Nitra - Čermáň
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INFOLINKA:  0905 554 888

 Kompletný sortiment 
doplnkov a služieb

100 000 spokojných 
zákazníkov od roku 1997

Jednotka na trhu okno Salamander bluEvolution

Plastové»Hliníkové»OKNÁ a DVERE

Najlepšie ceny 
okien a dverí 

čakajú na vás!

I N F O L I N K A
0948 467 501
0948 467 502

Mostná 3, Nitra
www.dem-ter.eu

Využite 
z avu až do 

45%

Nahláste sa

0903 715 594

Príďte sa zabaviť, ale aj oddýchnúť !

Materské a základné školy
Občianske združenia
Kluby dôchodcov
Dopravu Vám ZABEZPEČÍMEAKCIA

Výhodná

FaceBook: Termálne kúpalisko Diakovce 

26 Cestovný poriadok
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