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Prvé číslo časopisu Lehota Vám prináša kopec 
jarných informácii. Podarilo sa nám pripraviť 

špecialitu- veľkonočnú fotoreportáž! Dozviete sa ako 
vyzerajú, ako sa robia a aké vzory majú naše pôvodné 
dedinské krašlice. Text je spestrený množstvom krás-
nych fotiek v tradičnom oblečení i prostredí. Inak pove-
dané, nemusíte hľadať a pátrať- urobili sme to za vás.

Každoročne počas fašiangov býva v Lehote karneval 
základnej a materskej školy a tento rok tomu nebolo 
inak. Maskami od výmyslu sveta sa to v kultúrnom 
dome len tak hemžilo. O spoločenský program, ale pre 
dospelých, nebola núdza ani v podobe 2. Matičného 
plesu, či pochovávaní basy.

Rovnako kultúrny dom, už v pôstnom období, hostil 
tradičnú ochutnávku vín. Aj tento rok sa potvrdilo, že 
vinári sa v Lehote radi stretávajú a vymieňajú svoje 
skúsenosti. Od vinohradníkov je na dva skoky k poľov-
níkom, ktorí ako milovníci prírody majú na jar plné ruky 
práce po zime a ponúkajú vám zaujímavý článok.

Ak hľadáte informácie o športe, teda aj o futbale, 
nebudete sklamaní. Veľkým čitateľským lákadlom je 
rozhovor s Alojzkom Dubeňom, ktorého život je spätý s 
lehotským futbalom.Lehota

Prihlás starý, vyhraj nový !

Novinkou je aj 
„Súťaž o najstarší bicykel“, 

ktorá prebieha od 1.4. do 06.7.2012. Najstaršie 
bicykle si budete môcť pozrieť 

na ich výstave počas hodov 2012. 
Aby ste mali motiváciu prihlásiť sa, hlavnou 

cenou bude poukážka na nákup bicykla podľa 
vlastného výberu v hodnote 300 eur. Do súťaže 
sa dá prihlásiť dvomi spôsobmi: môžete poslať 

mail na casopis@lehota.sk, ktorý bude obsahovať 
vaše meno, adresu, kontakt a fotografi u bicykla, kto-

rý chcete prihlásiť. Druhý spôsob: na obecnom 
úrade nájdete formulár, cez ktorý sa dá priamo 
prihlásiť. Bicykle bude hodnotiť porota, ktorá 

určí víťazov. Každý prihlásený bicykel musí byť 
funkčný .  

Bližšie informácie nájdete na www.lehota.sk v 
sekcii „ Najstarší bicykel“.
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Výhercom minulého kola sú aže je: 
Ing. Jaroslav Láte ka z Nitry. 



4 SLOVO STAROSTU

Niekoľko slov
k Veľkonočným 
sviatkom

Je veľa udalostí v živote kaž-
dého z nás, ktoré viac či menej 
ovplyvňujú náš každodenný život. 
Sú chvíle plné radosti a šťastia, 
ktoré sa dotknú pozitívne každé-
ho z nás a o ktorých snívame, aby 
trvali večne alebo aspoň, aby sa 
opakovali často. Sú však aj také, 
ktoré negatívne ovplyvňujú náš 
život alebo život našich najbliž-
ších. Najradšej by sme ich vylúčili 
z nášho života, ale z vlastných skú-
seností vieme, že nikoho z nás a ani 
z našich najbližších neobídu.

Obdobie pred Veľkou nocou je 
práve tým časom, keď mnohí z nás 
viac ako inokedy v roku premýšľa-

me nad svojim životom, nad jeho 
zmyslom a nad tým, čo a pre koho 
chceme ešte vo svojom živote niečo 
urobiť. Viacerí rozmýšľame nad 
zmysluplnosťou samotnej podstaty 
bytia, ktorá je skrytá práve v ob-
rovskom tajomstve Veľkej noci. 
A práve tá prináša pre kresťanov, 
ale aj ostatných ľudí, obrovskú 
nádej práve v tom, že po veľkom 
utrpení prichádza nový život, nová 
láska a nový zmysel života. Jedno-
ducho vyjasnenie. Uvedomme si, 
koľko vyjasnení v bežnom živote 
sme prežili aj my. Veľmi ľahko 
pochopíme, že prišli vždy po pred-
chádzajúcom utrpení a zjavne majú 
podobu tajomstva Veľkej noci.

Požehnané a milostiplné preži-
tie Veľkonočných sviatkov Vám zo 
srdca želá 

Mgr. Pavol Zaujec
starosta obce
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Uznesenia  z riadneho zasadnutia 
OZ, ktoré sa konalo dňa 14. 12. 2011 o 
17.30 hod. v zasadacej miestnosti
OÚ Lehota

Uznesenie č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
fi nančnú výpomoc p. Gergelovej Márii, by-
tom Lehota č. 230 vo výške 500 €.
Uznesenie č. 50/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/
1991 Zb. v znení neskorších predpisov pria-
my predaj nehnuteľností, vedených na GP č. 
164/2011, parcela č. 324/22 k.ú. Lehota za-
stavaná plocha o výmere 140 m² v cene 5 eur 
za 1 m² Ivanovi Urcikánovi, dátum narode-
nia: 09.06.1967 a Andree Urcikánovej, rod. 
Chlebcová, dátum narodenia: 04.10.1971, 
bytom 951 36 Lehota č. 653 vo spoluvlast-
níckom podiele 1 / 1.Uvedený predávaný ma-
jetok obce v prírode dlhé roky tvorí súčasť 
nehnuteľností t.č. užívaných kupujúcimi, 
ktorí majú na uvedených pozemkoch posta-
venú garáž, oplotenie a užívajú záhradu a pri 
ich výstavbe boli v dobrej viere, že im tieto 
pozemky patria. Kupujúci uhradia kúpnu 
cenu 700 eur na účet OÚ č. 0800933001/
5600, alebo v hotovosti do pokladne OcÚ.
Uznesenie č. 51/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e uzatvorenie zmluvy o nájme 
medzi spoločnosťou Dr. Smart and Partner 
s.r.o., Odborárska 50, Bratislava.
Uznesenie č. 52/2011
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
žiadosť p. Krála o uzatvorenie nájomnej 
zmluvy o prenájme a zaväzuje p. Kráľa vy-
pratať priestory do 31.01.2012.
Uznesenie č. 53/2011
Obecné zastupiteľstvo
p o t v r d z u j e že Dagmara Tábiová, rod. 
Tábiová, trvale bytom Lehota 460, užíva 
nehnuteľnosti, vedené na GP č. 37/2010, 
pôvodná parc. č. 600/8 zastavaná plocha o 
výmere 858 m2 a parc. č. 600/21 zastavaná 
plocha o výmere 6 713 m2 v celosti.

Uznesenie č. 54/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
právo prejazdu a uloženia inžinierskych sietí 
k parcele č. 15/1 záhrady v kat. území obce 
Lehota, cez časť parc. č. 364/3 v celkovej šír-
ke 3 metre a celkovej dĺžke 27,4 m, o výmere 
82,2 m2, v prospech Márii Tábiovej, rod. 
Zaujecovej, bytom Lehota 460.
Uznesenie č. 55/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e jednorazovú fi nančnú podporu 
vo výške 100€ pre Detský domov Močenok, 
pre Luciu Škadrovú.
Uznesenie č. 56/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
trojpätinovou väčšinou všetkých poslan-
cov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
priamy predaj nehnuteľností, vedených na 
GP č. 15.1/2011, parcela č. 324/16, diel 1, 
k.ú. Lehota ostatná plocha o výmere 84 m² 
v cene 5 € eur za 1 m² a na GP č. 14/2009, 
parc. č. 332/70 k.ú. Lehota zastavaná plo-
cha o výmere 202 m² v cene 5 eur za 1 m² 
Ing. Mariovi Kečkešovi, dátum narodenia: 
07.09.1971, bytom 951 36 Lehota č. 21. 
Uvedený predávaný majetok obce v prírode 
dlhé roky tvorí súčasť nehnuteľností t.č. 
užívaných kupujúcim, ktorý má na uvede-
ných pozemkoch postavené oplotenie a uží-
vajú záhradu a pri ich výstavbe boli v dobrej 
viere, že im tieto pozemky patria. Kupujúci 
uhradí kúpnu cenu 1 430 eur na účet Obce 
Lehota č. 0800933001/5600, alebo v hoto-
vosti do pokladne Obecného úradu.
Uznesenie č. 57/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Ing. Kováčovi Vladimírovi výstavbu bytové-
ho domu na parc. č. 13/1 a parc. č. 13/2
s podmienkou, aby stavebník vybudoval 
chodník pozdĺž potoka na parc. č. 339/2
o minimálnej šírke 150 cm.

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/
1990 Zb., § 13 ods. 6), pozastavujem výkon
uznesenia OZ č. 57/2011.
Mgr. Pavol Z a u j e c, starosta obce Lehota

Zo zasadnutia poslancov
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Uznesenie č. 58/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
žiadosť p. Baka Mareka, Lehota č. 333 o 
predĺženie nájomnej zmluvy o prenájme 
vnútorných priestorov KD pre prevádzku 
„Piváreň Lehota“ na rok 2012 za podmienky, 
že do 30.06.2012 zrekonštruuje vnútorné 
priestory a vytvorí riadne odvetranie.
Uznesenie č. 59/2011
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
žiadosť p. Domčeka Štefana, Lehota č. 50 o 
odkúpenie pozemku vedeného na LV č. 1076 
kat. úz. Lehota, parc. č. 177/3 ako orná pôda 
o výmere 1 033 m2.
Uznesenie č. 60/2011
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e n a v e d o m i e
príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie 
k 21.12.2011.
Uznesenie č. 61/2011
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e návrh odmeňovacieho 
poriadku a ukladá hlavnej kontrolórke do 
budúceho zasadnutia OZ vypracovať nové 
znenie Odmeňovacieho poriadku.
Uznesenie č. 62/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Sadzobník poplatkov obce Lehota na rok 
2012.
Uznesenie č. 63/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
dodatok k VZN o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka MŠ, školského
zariadenia so sídlom na území obce Lehota.
Uznesenie č. 64/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
VZN obce Lehota o dani z nehnuteľnosti na 
rok 2012.
Uznesenie č. 65/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
VZN obce Lehota o miestnych daniach a o 
miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2012.
Uznesenie č. 66/2011
Obecné zastupiteľstvo

b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
viacročného programového rozpočtu obce 
Lehota na roky 2012 – 2014.
Uznesenie č. 67/2011
Obecné zastupiteľstvo
a) s c h v a ľ u j e
programový rozpočet obce Lehota na rok 
2012
b) b e r i e n a v e d o m i e
rozpočet na roky 2013 a 2014.
Uznesenie č. 68/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o 
právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest, podľa § 
4, odstavec 2, zvýšenie platu starostu obce 
Lehota o 5 %, čo predstavuje sumu 76,15 €, 
po zaokrúhlení 77 €. Plat starostu obce od 
1.1.2012 je na základe tohto rozhodnutia vo 
výške 1 600 €.
Uznesenie č. 69/2011
Obecné zastupiteľstvo
r u š í 
uznesenie č. 45/2011, zo dňa 5. 10. 2011.
Uznesenie č. 70/2011
Obecné zastupiteľstvo
r u š í
uznesenie č. 46/2011, zo dňa 5. 10. 2011.
Uznesenie č. 71/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov priamy predaj nehnuteľností, ve-
dených na GP č. 48.1/2011, parcela č. 324/20 
k.ú. Lehota zastavaná plocha o výmere 15 
m² v cene 8 eur za 1 m² a parc. č. 324/21 k.ú. 
Lehota zastavaná plocha o výmere 85 m² v 
cene 5 eur za 1 m² Ing. Antonovi Kasanovi, 
dátum narodenia: 16.11.1948 a PhDr. Anne 
Kasanovej, PhD, rod. Bernáthová, dátum 
narodenia: 15.01.1951, bytom 951 36 Leho-
ta č. 688 vo spoluvlastníckom podiele 1 / 1. 
Uvedený predávaný majetok obce v prírode 
dlhé roky tvorí súčasť nehnuteľností t.č. 
užívaných kupujúcimi, ktorí majú na uvede-
ných pozemkoch postavenú garáž, oplotenie 
a užívajú záhradu a pri ich výstavbe boli v 
dobrej viere, že im tieto pozemky patria. Ku-
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pujúci uhradia kúpnu cenu 545 eur na účet 
OÚ č. 0800933001/5600, alebo v hotovosti 
do pokladne OcÚ.
Uznesenie č. 72/2011
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/
1991 Zb. v znení neskorších predpisov pria-
my predaj nehnuteľností, vedených na GP 
č. 48.2/2011, parcela č. 324/18 k.ú. Lehota 
zastavaná plocha o výmere 17 m2 v cene 8 
eur za 1 m² a parc. č. 324/19 k.ú. Lehota za-
stavaná plocha o výmere 95 m2 v cene 5 eur 
za 1 m² Jánovi Zaujecovi, dátum narodenia: 
23.05.1958 a Oľge Zaujecovej, rod. Ďurfi no-
vej, dátum narodenia: 15.12.1958, bytom 
951 36 Lehota č. 11 vo spoluvlastníckom 
podiele 1 / 1. Uvedený predávaný majetok 
obce v prírode dlhé roky tvorí súčasť nehnu-
teľností t.č. užívaných kupujúcimi, ktorí 
majú na uvedených pozemkoch postavenú 
garáž, oplotenie a užívajú záhradu a pri ich 
výstavbe boli v dobrej viere, že im tieto po-
zemky patria. Kupujúci uhradia kúpnu cenu 
611 eur na účet OÚ č. 0800933001/5600, 
alebo v hotovosti do pokladne OcÚ.

Uznesenie z mimoriadneho 
zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 
16. 01.  2012 o 17.30 hod. v zasadacej 
miestnosti OÚ Lehota
Uznesenie č. 1/2012         
Obecné zastupiteľstvo
p r e r o k o v a l o 
návrh dokumentu ISRU OZ VITIS v rámci 
iniciatívy LEADER,
a) b e r i e   n a   v e d o m i e
oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou 
rozvoja územia OZ VITIS,
b) s ú h l a s í  
so zaradením obce Lehota do územia verej-
no-súkromného partnerstva OZ VITIS,
c) s c h v a ľ u j e
Radoslava Kriváčka,
ako zástupcu obce Lehota v OZ VITIS. 

Uznesenia z riadneho zasadnutia 
OZ, ktoré sa konalo dňa 29. 2. 2012 
o 18.00 hod. v zas. miestnosti OÚ 
Lehota

Uznesenie č. 2/2012         
Obecné zastupiteľstvo
a) s ú h l a s í  s prenájmom priestorov zubnej 
ambulancie MUDr. Petrovi Závackému, za 
podmienok, ktoré platili v nájomnej zmluve 
MUDr. Bencu  s dátumom, kedy bude ambu-
lancia prevádzky schopná.
b) o d p o r ú č a starostovi pripraviť fi nančné 
pokrytie nevyhnutných prostriedkov na 
sfunkčnenie ambulancie do najbližšieho OZ.
Uznesenie č. 3/2012  
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odmeňovací poriadok obce Lehota, s účin-
nosťou dňom schválenia.
Uznesenie č. 4/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
OZ schvaľuje pridelenie uvoľneného nájom-
né bytu v 15Bj p. Moravčíkovi Petrovi, by-
tom Lehota č. 438, od 16. marca 2012.
Uznesenie č. 5/2012 
Obecné zastupiteľstvo
a ) o d p o r ú č a 
starostovi obce pripraviť zoznam neplatičov 
do najbližšieho OZ.
b) b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu hl. kontrolóra obce za rok 2011.
Uznesenie č. 6/2012   
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e 
hlavného kontrolóra obce plnením plánu 
činnosti HK na I. polrok 2012.
Uznesenie č. 7/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
jednorazovú fi nančnú výpomoc p. Majerhof-
ferovej Viere, bytom Lehota č. 127,  vo výške 
200 €, 
Uznesenie č. 8/2012   
Obecné zastupiteľstvo
o d p o r ú č a odložiť žiadosť f. MIFER s.r.o., 
Nitra, do najbližšieho OZ, s tým že sa prizve 
účasť konateľa.
Uznesenie č. 9/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
umiestnenie spomaľovacieho retardéra na 
ul. Prostredné hony, s podmienkou písomné-
ho súhlasu dotknutých občanov, pri ktorých 
by sa mal retardér umiestniť.
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VOĽBY 2012

Parlamentné voľby 
v Lehote

Sobota 10. marca 2012 bola aj v Lehote 
dňom predčasných volieb do Národnej rady 
Slovenskej republiky. Zaznamenali sme 
relatívne vysokú účasť občanov na voľbách. 
Z počtu 1.772 oprávnených  voličov sa na voľ-
bách zúčastnilo 1.181 voličov, čo je  66,65 %. 

Jedenásťčlenná okrsková komisia zlože-
ná zo zástupcov jednotlivých strán a hnutí 
okrem činnosti vo volebnej miestnosti zabez-
pečila voľbu do prenosnej volebnej schránky 
32 voličov, ktorí sa najmä zo zdravotných 
dôvodov nemohli dostaviť do volebnej miest-
nosti.

Napriek vysokej účasti voličov vo voľ-
bách prevažovali voliči v strednom a najmä 
vyššom veku, mladých bolo pomenej. Touto 
cestou volebná komisia ďakuje všetkým ob-
čanom, ktorí sa zúčastnili volieb a tak uplat-
nili svoje právo na správe vecí verejných.

Voľby mali pokojný a dôstojný priebeh, 
aj keď niektorí voliči sa pozastavovali nad 
tým, že svoju totožnosť majú preukazovať 
volebnej komisii občianskym preukazom. 
Aby nikto nemohol spochybňovať výsledky 
volieb, volebná komisia bola nútená zabez-
pečiť dodržiavanie § 30 zákona o voľbách do 
Národnej rady Slovenskej republiky, podľa 
ktorého ak volič nepredloží občiansky preu-
kaz, hlasovanie sa mu neumožní. Mrzí nás, 
ak sme niektorým voličom z uvedeného dô-
vodu trochu skomplikovali účasť na voľbách, 
ale inak sa nedalo.

Ako predseda volebnej komisie ďakujem 
všetkým členom, ako aj zapisovateľke p. 
Elenke Hargašovej, za prípravu, zabezpeče-
nie a vyhodnotenie výsledkov, pretože voľby 
pre komisiu skončili odovzdaním výsledkov 
Obvodnej volebnej komisii v Nitre v nedeľu 
o pol šiestej ráno.

A takéto sú výsledky predčasných par-
lamentných volieb v Lehote (poradie strán a 
hnutí podľa počtu získaných hlasov): 

Rok 2011
v samospráve

1) Udržanie hospodárenia a zabezpečovanie 
základných potrieb zo strany obce aj na-
priek pokračujúcemu nedostatku fi nančných 
prostriedkov zo strany štátu (Finančné 
prostriedky zo strany štátu tzv. podielová 
daň bola v roku 2011 približne na úrovni 
roku 2007).

2) Výrazné zníženie dlhu obce o cca. 60 000 € 
(podlžnosti Chodníky II. etapa). V roku 2012 
zostáva splatiť 10 000 €.

3) Vypracovanie realizačného projektu pre 
prístavbu materskej školy.

4) Príprava odborného posudku a technická 
príprava na odvlhčenie budovy Združeného 
objektu, kde donedávna sídlil Obecný úrad 
Lehota a následne presun prevádzky Obecné-
ho úradu do objektu bývalej družiny.
5) Zabezpečenie a organizovanie potravino-

vej pomoci z EÚ pre 195 občanov našej obce.

6) Zápis ulíc Šenkovská a Hulín do majetku 
obce.

7) Výroba a montáž striedačiek a vybudova-
nie prístrešku v areáli Obecného športového 
klubu Lehota.

8) Rekonštrukcia a stavebné úpravy na bu-
dove Zdravotného strediska - čakáreň pre 
dospelých a priestory detskej ambulancie.

9) Začlenenie sa obce Lehota do iniciatívy 
LAEDER spolu s ďalšími obcami mikrore-
giónu, vytvorenie Miestnej akčnej skupiny  
a vstup do občianskeho združenia VITIS  za 
účelom získania fi nančných prostriedkov. 

10) Rekonštrukcia bývalej družiny na 
priestory obecného úradu.

11) Vydanie stavebného povolenia na pro-
tihlukové bariéry na existujúcom moste na 
R1.

NAŠA SAMOSPRÁVA
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Ing. Anton Kasana
predseda okrskovej volebnej komisie v Lehote

Politická strana Po et
hlasov

Po et
percent

SMER – Sociálna demokracia 735 63,19 %

Kresťanskodemokratické hnutie   89 7,65 %

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti  58 4,98 %

Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS 54 4,64 %

Slovenská národná strana  49 4,21 %

Sloboda a solidarita   42 3,61 %

Ľudová strana Naše  Slovensko 41 3,52 %

Národ a spravodlivosť  21  1,80 %

MOST – HÍD 14 1,20 %

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 12 1,03 %

99 % 10   0,85 %

Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej 9  0,77 %

Komunistická strana Slovenska  7 0,60 %

Ľudová strana – hnutie za demokratické Slovensko 5 0,42 %

Zelení 4 0,34 %

Právo a spravodlivosť 4 0,34 %

Náš kraj 2 0,17 %

Strana živnostníkov Slovenska 2 0,17 %

Strana demokratickej ľavice 1  0,08 %

Strana zelených  1 0,08 %

Strana + 1 hlas 1 0,08 %

Robíme to pre deti –SF 1 0,08 %

Strana občanov Slovenska 1 0,08 %

Strana rómskej únie Slovenska 0 0,00 %

Obyčajní ľudia 0 0,00 %

Strana maďarskej  koalície 0 0,00 %
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Po predchádzajúcich týždňoch prí-
prav sa dňa 17.1.2012 vo Veľkom Záluží 
konalo valné zhromaždenie OZ Vitis, 
ktorého členom sa stala aj naša obec Le-
hota, ako aj fyzické a právnické osoby z 
našej obce. Ďalšími partnermi sú obce 
Veľké Zálužie, Jarok, Báb a Rumanová, 
čiže obce z nášho mikroregiónu. 

Čo je vlastne OZ 
Vitis a na čo má slúžiť? 
Je to verejno-súkrom-
né partnerstvo - mi-
movládne, nezávislé 
združenie fyzických 
a právnických osôb v 
našom mikroregióne 
s cieľom zostaviť, 
realizovať, riadiť, mo-
nitorovať a hodnotiť 
Integrovanú straté-
giu rozvoja územia 
(ISRÚ). V zrozumiteľ-
nejšej forme - zdru-
ženie sa bude snažiť 
získať dotácie z Nit-
rianskeho samospráv-
neho kraja na toto určené a Európskej únie. 
Následne členovia môžu podávať projekty 
v rámci združenia pre rozvoj našej obce. 
Vo viacerých okolitých mikroregiónoch už 
podobné združenia fungujú a úspešne čer-
pajú fi nancie. Hlavný rozdiel a prínos je, že 
samotné združenie bude rozhodovať, ktoré 
projekty budú podporené. Hovorí sa tomu aj 
riadenie zdola.

Pred samotným založením združenia 
prebiehali prípravné stretnutia, na ktorých 
sa dohodlo, že konkrétnymi cieľmi činnosti 
OZ VITIS bude:

> podpora trvalo udržateľného rozvoja 
celého územia, predovšetkým však aktivít 
realizovaných v prospech obcí, občianskych 
združení, podnikateľov, ako aj subjektov 

a občanov pôsobiacich a žijúcich v danom 
území,

> ochrana prírodných a kultúrnohistoric-
kých hodnôt územia,

> propagácia rozvoja vidieka a vidieckych 
činností medzi obyvateľmi územia zdru-
ženia,

>  podpora spolupráce pri obnove a roz-
voji vidieka na národnej a medzinárodnej 
úrovni.

Členstvo v OZ VITIS je dobrovoľné a 
členom sa môže stať každá fyzická osoba 
staršia ako 18 rokov a tiež právnická osoba 
s trvalým pobytom, sídlom alebo prevádz-
kou a pôsobnosťou na území združenia. 
Verím, že aj pomocou tohto združenia sa 
nám podarí dostať fi nancie do našej obce, 
na jej skrášlenie a zveľadenie a čo je hlavné, 
samotní obyvatelia budú rozhodovať, kam 
sa uvedené prostriedky investujú. 

Radoslav Kriváček

Vstup do Občianskeho združenia 
(OZ) VITIS
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ROEP
Informácia pre 
občanov
Ing. Peter Urcikán
zhotoviteľ ROEP

Podľa Zmluvy o dielo zo dňa 16.7.2008 
prebieha v obci Lehota vyhotovenie regis-
tra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej 
len ROEP). 

Práce prebiehajú v 4 etapách, pričom 
1. a 2. etapa je spracovanie grafi ckej časti 
(mapy) a lustrácia vlastníckych vzťahov 
podľa pozemkovoknižných vložiek a listín 
uložených na Správe katastra.

Potom nasleduje 3. etapa, t.j. zostavenie 
registra, vyhotovenie výstupných zostáv 
a zverejnenie registra na obci.

Po dohode zhotoviteľa, Správy katastra 
Nitra a zástupcov obce boli dohodnuté ter-
míny, v ktorých občania môžu do registra 
nahliadnuť, vzniesť námietky alebo doplniť 
do registra listiny, ktoré sa nepodarilo zís-
kať z iných zdrojov.

Zhotoviteľ doručil návrh registra na 
obec 10.1.2012, pričom súčasťou sú zozna-
my parciel, zoznamy vlastníkov so známym 
pobytom a zoznamy vlastníkov bez zná-
meho pobytu. Obec zabezpečila doručenie 
výpisov z registra všetkým vlastníkom so 
známym pobytom. Zverejnenie na obci trvá 
30 dní, v tomto čase je možné podávať pri-
pomienky, návrhy, doručovať písomnosti. 
Občania, ktorí dostali výpisy poštou, majú 
na podanie námietok 30 dní od doručenia 
zásielky.

Po tomto termíne zhotoviteľ zapracuje 
do registra oprávnené námietky a register 
bude predložený po kontrole na schválenie 
a zápis do katastra nehnuteľností. Námiet-
ky, ako aj návrhy na vydržanie, prerokuje 
komisia pre ROEP, ktorá bude zasadať 
v priestoroch obecného úradu. Termíny 
zasadnutí budú dohodnuté priebežne podľa 
potreby.

Chceli by sme upozorniť občanov, že 
predmetom ROEP sú pozemky, ktoré dote-
raz nie sú zapísané na listoch vlastníctva 
v registri C katastra nehnuteľností evido-
vané na katastrálnej mape alebo v registri E 
katastra nehnuteľností evidované na mape 
určeného operátu. 

Pokiaľ pri lustrácii vlastníckych vzťahov 
podľa pozemkovoknižných vložiek a listín 
uložených na Správe katastra nebol zistený 
známy vlastník so známym pobytom, nie je 
možné takémuto vlastníkovi doručiť výpis 
pozemkov pre vlastníka.

Počas spracovania ROEP je možné podľa 
predložených dokladov doplňovať chýbajúce 
údaje. Po zápise ROEP do katastra nehnuteľ-
ností je možné uskutočňovať ďalšie právne 
úkony, ktoré doteraz neboli realizované. 
Výsledkom spracovania ROEP je to, že všet-
ky právne vzťahy budú na Správe katastra 
evidované na listoch vlastníctva.



Ing. Petra Petríková

Každoročné zvyšovania poplatku 
za vývoz odpadu vyvolalo zamyslenie 
nielen v jednotlivých domácnostiach, ale 
i v samospráve. Hlbšie sme analyzovali 
tento problém a dospeli k istým záverom 
a odporúčaniam.

Neustále zvyšovanie úzko súvisí so stále 
vzrastajúcim množstvom komunálneho 
odpadu, ktorý ako obyvatelia obce vypro-
dukujeme. Tento odpad napokon končí na 
skládkach odpadov a práve skládkovanie 
vytvára v procese nakladania s odpadom 
značnú položku. Na základe uvedeného sú 
zaujímavé štatistické ukazovatele našej obce 
vo veci produkcie komunálneho odpadu. 

V roku 2008 sa zozbieralo 510,02 t ko-
munálneho odpadu. V priebehu posledných 
rokov malo toto číslo stúpajúcu tendenciu 
a to až tak, že v roku 2011 sme vyzbierali 
o cca 20% (607.17 t) komunálneho odpadu 
viac v porovnaní s rokom 2008. Ak ešte 
prihliadneme na rast ostatných nákladov 
(napr. pohonných hmôt), nečudujme sa, že 
krivka miestneho poplatku stúpla z 15 € 
(r.2008) na 18,5 € (r.2012). 

Tento alarmujúci stav našťastie vie-
me ovplyvniť. Vieme totiž znížiť celkové 
množstvo komunálneho odpadu. Musíme 
sa však o to pokúsiť spoločne a všetci! Ak 
z komunálneho odpadu vytriedime zložky 
odpadu, ktoré sa dajú separovať, znížime 
jeho celkové množstvo, znížime poplatky 
za skládkovanie a v konečnom dôsledku mô-
žeme ovplyvniť samotnú výšku miestneho 
poplatku. Jediným riešením k dosiahnutiu 
predmetného cieľa je separovanie odpadu.

Obec zabezpečuje separovaný zber na-

sledovných komodít: papier, sklo, PET- fľaše. 
Zber sa vykonáva tzv. vrecovým systémom, 
kedy si v určený deň pred rodinný dom vylo-
žíme príslušnú vyseparovanú zložku odpa-
du. Porovnaním rokov 2008 a 2011 zistíme, 
že v roku 2011 sme vyseparovali o cca 10% 
odpadu menej ako v roku 2008. Výsledkom 
týchto ukazovateľov je fakt, že v Ponitrian-
skom združení obcí, ktorého členom je i obec 
Lehota, sa nachádzame na chvoste v oblasti 
separovania. Naopak s neuveriteľným 20% 
nárastom za posledné roky sme obsadili 
popredné miesto v produkcii komunálneho 
odpadu na občana. Začnime tento problém 
riešiť! Začnime konečne zodpovedne sepa-
rovať! 

Separovaním odpadu sa zaoberá celá 
Európa a táto problematika má značnú 
podporu i v platnej slovenskej legislatíve. 
V zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 
Z. z. a prostredníctvom Recyklačného fondu 
vzniká obci nárok na fi nančný príspevok. 
Čím väčšie množstvo vyseparovaných 
komodít obec preukáže, tým väčší bude fi -
nančný príspevok. Aj tento fakt vplýva na 
výšku miestneho poplatku... Dôležitý je však 
pomer vyseparovaného odpadu k celkovému 
komunálnemu odpadu.

Predložené fakty sa týkajú najmä fi -
nančnej stránky danej problematiky, ktorá 
je dôsledkom nášho postoju k separovaniu 
odpadov. Pre niektorých občanov to však nie 
je dostatočne motivujúce. Preto si, prosím, 
my všetci uvedomme, že najväčšiu hodnotu, 
ktorú vytvoríme je úcta voči prírode, úcta 
voči sebe samým, úcta voči ostatným...

My si uvedomujeme nasledovné: Bez va-
šej pomoci a spoločnej aktívnej účasti pri 
separácii komunálneho odpadu sa nám 
zmenu nikdy  nepodarí dosiahnuť.
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SEPARUJME!
majme v úcte prírodu a ušetríme i zopár eur...
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Obal  s takouto značkou nie je 
odpadom, ale stáva sa druhotnou 
surovinou pre výrobný proces. Je to 
všeobecná značka a býva doplnená o 
spresňujúce písomné a číselné infor-
mácie pre konkrétny druh obalu.   

Separovaním odpadu znížime objem 
komunálneho odpadu, šetríme ener-
gie, šetríme fi nančné prostriedky, 
znižujeme množstvo vypúšťaných 
emisií, znižujeme spotrebu ropy, 
chránime naše lesy, prírodu a naše 
zdravie.

Biologický odpad tvorí až 45% 
z komunálneho odpadu
Lehota je vidiecke sídlo, kompostova-
nie by nemal byť v žiadnej domácnosti 
problém! 

Do zberu papiera patria: noviny, 
časopisy, kancelársky papier, obál-
ky, letáky, knihy, zošity, papierové 
a kartónové obaly, vrecká z potra-
vín (napr. škatuľky z čajov, syrov, 
dezertov, škatule z pracích práš-
kov, obaly z múky a pod.).
Naopak do zberu papiera nepatria: 
viacvrstvové obaly, tvrdé väzby kníh,  
mastný a inak znečistený papier, po-
užité papierové plienky, použité pa-
pierové utierky, celofán, umelohmotné 
obaly.

Do zberných nádob na sklo vhadzuje-
me: fľaše od nápojov (aj rozbité), oleja, 
poháre od zaváranín, tabuľové sklo.
Do zberných nádob na sklo nepatrí: 
porcelán, keramika, zrkadlá, sklo z 
auta, sklo s drôteným výpletom, ple-
xisklo, TV obrazovky, obaly znečistené 
farbami, žiarovky, žiarivky, teplomer.

Z 30 vyzbieraných plastových fl iaš 
je potrebných na výrobu jednej fl e-
ecovej bundy a zo 150 vyzbieraných 
plastových fl iaš môže byť jeden ko-
berec? Zber PET fl iaš od nápojov 
sa v Lehote realizuje v mesačných 
intervaloch.  Pozor! Pri tomto zbe-
re nevhadzujem do vriec PET fľaše 
od oleja a iných znečisťujúcich látok 
(patria do nebezpečných odpadov ), 
nádoby od domácej „chémie“ (aviváž, 
tekuté pracie prostriedky). 

V priemere vyseparuje občan 
Lehoty 17 kg odpadu.  V prie-
mere na Slovensku vyseparuje 
občan 24 kg odpadu. V kraji-
nách EÚ vyseparuje občan 46 
kg odpadu.



Ing. Petra Petríková

Myšlienka zdokumentovať tradíciu zdobenia veľkonočných vajíčok v Lehote 
vznikla na jednej redakčnej rade ešte v zime. Ako sa míňali dni a blížil sa termín uzá-
vierky, špecifi kovala a dolaďovala sa i forma zamýšľanej reportáže. Mali sme v úmys-
le názorne predviesť techniku maľovania krašlíc  presne tak, ako to robili naše staré 
a prastaré mamy. Chceli sme však zachytiť i atmosféru doby, atmosféru Veľkej noci 
a vniesť ju práve v tomto  období do Vašich príbytkov...

Vyžadovalo to však prípravu a organizáciu, aby nás nakoniec na priedomí sedliackeho domu 
v Lehote privítali krojované ženičky s vajíčkami, libačkami, sviecami.

Keď spoza kozákov vykukli nedočkavé deťúrence, nasledovali sme ich veselý džavot a pre-
sunuli sa do domu. Nevstúpili sme však iba do príbytku, my sme vkročili do minulosti 

a preniesli sa o niekoľko desaťročí späť. Spomenuli sme si na Kukučínovu Rysavú jalovicu, či 
na Hečkove Červené víno...
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AKO SA AKO SA 
V LEHOTEV LEHOTE
KRAŠLICE KRAŠLICE 
MAĽOVALIMAĽOVALI

DEDIČSTVO PREDKOV

V prednej izbe dominoval veľký stôl, popri stenách boli zastlané kanapy, veľké kasne, malé 
obloky... Plamene sviečok osvetľovali kyticu vyzdobených barišiek, pripravené slepačie 

vajíčka, farby, nastrihané konáriky, libačky a pre inšpiráciu i vymaľované krašlice. Skrátka 
všetko potrebné k maľovaniu veľkonočných vajíčok.

Skôr ako ich začali ženičky zdobiť, vysvetlili nám, ako sa zhotoví libačka - nástroj na vypiso-
vanie vajíčok. - Že treba mať pripravený konárik zo stromu -  taký akurát do ruky, na jednom konci 

ho narezať a do zárezu vsunúť tenký pliešok, a že oni používali zakončenia šnúrok do topánok – no také 
teraz už nie je dostať, ale že môžeme použiť aj ploché hroty špendlíkov a že nakoniec je potrebné všetko 
stiahnuť motúzikom, aby to pokope držalo. -

Keď boli libačky hotové, zasadli všetci za stôl a začali vypisovať. Kovový hrot libačky najskôr 
poriadne nahriali nad plameňom sviečky, následne ho vložili do vosku a naniesli na škru-

pinu vajíčka. Tento postup opakovali, pokým neboli na celej krašlici rôzne ornamenty, kvietky, 
rastlinné motívy. Vznikajúce ľudové výtvory boli tak podnetné, že ani detváky neodolali a už 
sa načahovali po bielych vajíčkach...
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Nasledovalo farbenie vajíčok, kde ženičky 
použili bežne dostupné farby na vajíčka. 

- Spomenuli však, že za ich čias farbili len z to-
ho, čo sa v dome našlo, že žltú dostali z odvaru 
z cibuľových šupiek, zelenú zo žihľavy, červenú 
z cvikly a že onakvejšia modrá vzišla, keď vajíčka  
povarili v čučoriedkovej šťave. A že nech farbíme 
akokoľvek, vyfúknuté, alebo uvarené vajíčka, 
musia byť rad - radom odmastené. - 

Keď sa teda vajíčka vykúpali vo farebných 
odvaroch, nechali sa preschnúť. Výsledok 

bol priam dokonalý, až na nanesený vosk, 
ktorý už splnil svoju úlohu a teraz ho bolo 
potrebné nožíkom zoškrabať. Takto upravené 
vajíčko sa na záver pretrelo masťou, či kožkou 
zo slaninky - aby sa lesklo. 

Keď sme sa dovtípili, že ide o posledný 
úkon a že krašlice sú už pre oblievačov v 

ošítke pripravené, bolo nám ľúto, že sa musí-
me rozlúčiť a vrátiť do súčasnosti. Veď si len 
predstavte dobový príbytok, našich veľkých 
i malých v ľudových odevoch, staré príbehy, 
spev piesní, zvuk libačiek, vôňu sviečok, vôňu 
jari, zrod nového života... Cítili sme históriu, 
úžasnú náladu, očakávanie a radosť z blížia-
cej sa Veľkej noci.   

Túto náladu prajeme zo srdce aj vám. 
Vytvorte si ju u vás doma. Pokúste sa vy-
maľovať veľkonočné vajíčko a keď popustíte 
uzdu predstavivosti, istotne sa aj vy presu-
niete v čase.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na tejto reportáži.
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Pán Ježiš pred 
apoštolmi

Veľká Noc sú sviatky radosti, ktoré 
chcú ľuďom priniesť svetlo a radosť do 
všedných dní. A predsa poznáme skôr 
krížovú cestu než cestu vzkriesenia. Pán 
Ježiš svojím vzkriesením uskutočnil dielo 
ľudského vykúpenia a dokonalého osláve-
nia Boha. Svojou smrťou zničil našu smrť 
a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám 
život.

O zmŕtvychvstalom Ježišovi, ktorý sa 
zjavil apoštolom píše aj evanjelista Lukáš 
toto: „On sám zastal uprostred nich a povedal 
im: Pokoj vám. Zmätení a naľakaní si mysleli, 
že vidia ducha. On im povedal: Čo sa ľakáte a 
prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 
Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! 
Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch 
nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám. Ako to 
povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu 
stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa 
divili, povedal im: Máte tu niečo na jedenie? 
Oni mu podali kú-
sok pečenej ryby. I 
vzal si a jedol pred 
nimi.“ Evanjelium 
podľa Lukáša: 24, 
36 – 43.

Apoštoli sa zo 
strachu domnieva-
li, že vidia ducha. 
Prečo majú ľudia vo 
všeobecnosti strach 
z duchov? A to aj 
keby išlo o ducha 
osoby, ktorú sme 
poznali a ktorú sme 
mali radi. Odpoveď 
nie je ťažká. Niekto 
medzi nami žil, pat-
ril k nášmu životu, 
ale už odišiel. Už tu 

nie je a nepatrí medzi nás. To, čomu sa hovorí 
jeho duch, už nie je skutočnosť z tohto sveta. 
V našich predstavách, no i v predstavách 
mnohých národov sa duchovia pohybujú v 
lesoch, v močiaroch alebo na opustených zrú-
caninách hradov a v zámkoch. A všetkým sa 
pripisuje zlá vôľa zmocniť sa a uniesť živého 
do sveta smrti. 

Ježiš Kristus, ktorý po troch dňoch vsta-
ne z mŕtvych chce, aby sa ho dotýkali a niečo 
pred apoštolmi zje. Čudujeme sa, že by takéto 
Ježišovo oslávené telo malo hlad? Ale o to tu 
nejde. 

Pán Ježiš považuje za nutné presvedčiť 
apoštolov, že jeho vzkriesené telo je skutoč-
ný nový návrat do života. Návrat do vzťa-
hov, ktoré boli smrťou pretrhnuté. Neláka 
apoštolov do ríše mŕtvych, ale presvedčivo 
ukazuje, že Božie kráľovstvo, ktoré hlásal, 
premohlo kráľovstvo smrti. Apoštoli sú toho 
očitými svedkami. Ich svedectvo a hlásané 
evanjelium preniká všetkými storočiami až 
podnes.

Ježiš Kristus naozaj vstal z mŕtvych! 
Radujme sa a konajme zodpovedne! O život, 
ktorý zodpovedá tejto nádeji sa spolu s Vami 
usiluje a o milosť veľkonočnej viery prosí 
Marek Šenkárik.



Text: PaedDr. Vladimíra Chobotová
Foto: archív

Arménske príslovie hovorí: „Keď 
vchádza víno, odchádzajú tajomstvá...“ 
A tak sme sa šli 2. marca 2012 pozrieť na ta-
jomstvá, ktoré ukrývajú fľašky vína na 11. 
ročníku Výstavy vín v Lehote. V kultúrnom 
dome privítalo hostí 313 vzoriek vín, z toho 
227 bielych, 71 červených a 15 ružových. 
Samozrejme, že nešlo len o lehotské vína, 
ale vzorkami sa prišli popýšiť vinári z blíz-
kych i vzdialenejších obcí. Podľa členov 
organizačného výboru patril vinohradnícky 
rok 2011 k jedným z najlepších ročníkov.

Samuel Johnson povedal: „Jedna z nevýhod 
vína je, že núti človeka zamieňať myšlien-
ky za slová.“ 

Svoje myš-
lienky zhmot-
nil do prího-
voru predseda 
v inohradníc-
keho spolku 
Ing. Štefan 
Petrík, ktorý 
privítal hostí, 
zhrnul rok 
očami vinárov 
a podotkol, 
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Myšlienky slávnych sa nap ali 
na Výstave vín v Lehote

že vinohradnícky rok 2011 patril k jedným 
z najlepších ročníkov, pričom príroda po-
mohla vínu v podobe krásneho slnečného po-
časia na jeseň a minime hubovitých chorôb.

Nasledoval príhovor starostu obce Leho-
ta Mgr. Pavla Zaujeca, ktorý poďakoval hlav-
ne organizátorom výstavy, ako aj každému, 
kto prišiel odprezentovať svoje víno. Ocenil 
hodnotu práce vincúra a vinára a neskôr aj 
odovzdal Cenu starostu obce.

Francis Bacon vyhlásil: „Na kúrenie je naj-
lepšie staré drevo, na pitie staré víno, na 
dôverné rozhovory starí priatelia a na 
čítanie starí autori.“

Napriek múdrej myšlienke víťazmi tejto 
výstavy boli mladé ročníky. Titul šampión 
získal v kategórii bielych vín víno Pesecká 

leánka, ročník 2011, od vystavovateľa Vi-
liama Ružičku z Dolných Krškán a v ka-
tegórii červených vín to bolo víno Neronet, 
ročník 2009, od vystavovateľa Michala 
Sadloňa z Limbachu.

Cenu starostu obce za najlepšie biele 
víno z obce Lehota získalo víno Veltlínske 
zelené, ročník 2011 od vystavovateľa Ing. 
Štefana Petríka, Lehota 104 a za najlep-
šie červené víno z obce Lehota získalo víno 
Alibernet, ročník 2011 od vystavovateľa 
Rudolfa Chlebca, Lehota 516.

A čo dodať? Atmosféra na výstave bola 
vynikajúca, ľudia sa bavili a nesklamal ani 
kultúrny program v podobe ľudových spe-
vov a tancov členov Matice Slovenskej.  A na 
záver už len myšlienka Plutarchosa: „Víno je 
medzi nápojmi najušľachtilejšie, medzi 
liekmi najchutnejšie a medzi pokrmami 
najpríjemnejšie!“

O rok na zdravie!

Lehota 1/2012 19Udialo sa v našej obci
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MO MS Lehota zorganizoval dňa 21.ja-
nuára už 2. Matičný krojový ples v Lehote, 
na ktorom sa výborne bavilo 130 Lehoťanov 
oblečených v ľudových krojoch i zástupcov 
obcí z blízkeho okolia. O dobrú náladu sa 
starala až do skorého rána hudobná skupina 

MENFIS z Lehoty. Popri dobrej nálade bola 
pre účastníkov pripravená bohatá tombola 
a pekný kultúrny program, vyvrcholením 
ktorého bolo vystúpenie sólistu opery SND 
v Bratislave p. Ivana Ožváta.

Udialo sa v našej obci

2. Matičný krojový ples2. Matičný krojový ples

V tanečnom kole mali všetci V tanečnom kole mali všetci 
dobrú náladudobrú náladu

Účastníci plesu vo víre tancaÚčastníci plesu vo víre tanca

Do kultúrneho programu prispeli Do kultúrneho programu prispeli 
aj členovia MO MS Anton Nováček aj členovia MO MS Anton Nováček 

a Elemír Zabák hrou na fujarua Elemír Zabák hrou na fujaru

Vyvrcholenie Vyvrcholenie 
kultúrneho kultúrneho 

programu - p. Ožvátprogramu - p. Ožvát

Bohatá tombola držala v napätí Bohatá tombola držala v napätí 
všetkých účastníkov plesuvšetkých účastníkov plesu

Text: Bc. Simona 
Špitálska
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MO MS Lehota v spolupráci so ZZP v Le-
hote zorganizoval v posledný fašiangový deň, 
t.j. 21. februára 2012, pre verejnosť predsta-
venie fašiangových zvykov – pochovávanie 
basy. Potom nasledovala prvá, nefalšovaná 

fašiangová veselica, ktorú si členovia Zväzu 
zdravotne postihnutých a miestneho odboru 
Matice slovenskej náležite užili. V dobrej ná-
lade sa rozchádzali presne o polnoci s vedo-
mím, že nasleduje 40-dňové pôstne obdobie.

Pochovávanie basyPochovávanie basy

50 členný súbor ochotníkov z MO MS počas predstavenia50 členný súbor ochotníkov z MO MS počas predstavenia

Smútočný obrad žartovným a úsmevným 
spôsobom zvládli p. Peter Jančovič 

– farár, p. Elemír Zabák – organista, p. 
Daniel Chlebec – kostolník

V úlohe hrobára sa úplne V úlohe hrobára sa úplne 
našiel p. Michal Zaujecnašiel p. Michal Zaujec

Spevom smútočných piesní Spevom smútočných piesní 
v žartovnom štýle sa prezentoval v žartovnom štýle sa prezentoval 
spevácky súbor MO MS Lehota, spevácky súbor MO MS Lehota, 
ktorý na harmonike doprevádzalktorý na harmonike doprevádzal
 p. Ing. Anton Nováček p. Ing. Anton Nováček

Viac ako 120 prítomných divákov z Lehoty 
i blízkeho okolia si so záujmom pozrelo 
ukážku fašiangových zvykov, čo ocenilo 

potleskom a slovami uznania
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V januári 2012 oslávil Alojz ,,Lojzko“ 
Dubeň prekrásne životné jubileum – 75. 
narodeniny. Všetci ho poznáme ako člo-
veka, ktorý zasvätil celý svoj život svojej 
veľkej láske – futbalu. Nakoľko išlo vždy 
o lehotský futbal, je namieste venovať mu 
pozornosť. V nasledujúcich riadkoch sa 
Vám ho pokúsime priblížiť.

Narodil sa dňa 16. januára 1937 a vyrastal 
v rodine spolu so svojimi súrodencami. Vojnu 
si odslúžil v rokoch 1957-59 vo Vimperku 
a pracoval prevažnú časť svojho pracovného 
života v ACZ Mlynárce a ako autolakýrnik 
v Nitre. 

K svojej láske - futbalu sa dostal ako 
dorastenec (mládežnícky futbal sa v tej dobe 
nehral súťažne a žiaci nefungovali vôbec) 
a hrával na poste záložníka aj spolu s jeho 
dvojičkou na ihrisku p. Ladislavom Holčí-
kom. V ,,Áčku“ odohral málo zápasov a prečo 
tomu bolo tak, nám vysvetlil nasledovne:

„V tej dobe boli registračné preukazy 
futbalistov trojstranové a každý rok v nich 
musela byť od lekára potvrdená spôsobi-
losť hráča hrať futbal. Čakal som v ACZ od 
rána v čakárni a práve vtedy tam bolo ne-
uveriteľne veľa ľudí. Presne predo mnou, 
keď som mal prísť na rad, však lekár zakri-
čal z dverí, že dnes už končí a máme prísť 
zajtra. To som si veru od hnevu povedal, 
že mňa sem ďalší deň nedostanú a bez po-
trebného lekárskeho potvrdenia skončila 
moja futbalová kariéra ako hráča.“

V Lojzkovej ére hrali v mužstve takí páni 
futbalisti ako: Jaroslav Ďurka, Tomáš Keč-
kéš, Ján Lukáč, Vojtech Burda, Emil Boroth, 
Štefan Vlček (brankár) a mnoho ďalších. 

K jeho najkrajším zážitkom patria všetky 
postupy v lehotskom futbale a samozrejme 
medzi najhoršie - pády a zostupy. 

Pamätný zápas, ktorý prežil v klube, bol 
zápas s Trsticami. A dôvod? Lojzko vraví:

Najväčšia Lojzkova láska
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„Pred týmto zápasom v piatok som 
s pánom trénerom Rajtarom šiel do Bra-
tislavy po nové dresy. Mali však iba zelené 
- tak sme vzali aj tie. V nedeľu na zápase 
mi jeden z fanúšikov (p. Ondrej Stieran-
ka) vraví, že ale nás tí zelení maďari tla-
čia a drvia. A to boli vtedy naši, tí zelení 
v nových dresoch. Tak som mu povedal, že 
to nie hostia, ale my sme zelení... zápas 
Lehota vtedy vyhrala vysoko 7-1.“

A jeho najhorší zápas? „Medzi môj naj-
horší zápas vo futbale sa radí jednoznačne 
zápas zo súčasnosti, keď sme pred pár 
mesiacmi, na jeseň, prehrali doma zahan-
bujúco s Klasovom 0-8!“

Ďalej rozpráva: „V histórii sme hrávali 
aj s takými mužstvami ako sú Gabčíkovo, 
Šamorín, Nové mesto nad Váhom, Topoľ-
čany, či Šaľa. S mestami sme sa zväčša 
stretli v pohároch a dokázali sme i zví-
ťaziť! K funkcii hospodára som sa dostal 
náhodou. Robil som vedúceho mužstva 
pri dospelých. V tej dobe bol hospodárom 
p. Štefan Chlebec, ktorý sa práve nemohol 
dostatočne venovať svojej funkcii. Na to 
mi raz povedal, že aby som to vzal za neho, 

lebo že aj tak som na ihrisku stále a že to 
len oprať dresy treba po zápase a olaj-
novať ihrisko. Tak som prikývol a to mi 
potom už na dlhé roky zostalo. To sa stalo 
už na terajšom novom ihrisku.“ 

Väčšina futbalistov pozná už Váš jedi-
nečný recept na strelenie gólu. Prezradíte ho 
aj ostatným? „Recept je stopercentný. Keď 
unikne hráč obrane a uteká sám na bránu, 
tak stačí iba pred brankárom postáť, po-
škriabať sa po zadku a povedať - kamarát, 
nerastú ti zuby? Kým sa brankár spamätá, 
tak stačí iba kopnúť do lopty a je zaručený 
gól ...“

V deň Lojzkových narodenín mu výbor 
OŠK pripravil dve milé prekvapenia: oslavu 
a príchod gratulantov v podobe bývalých pia-
toligových hráčov nášho klubu pod vedením 
p. Juraja Urbana.

Všetci v klube mu prajeme ešte veľa zdra-
via, šťastia, aby bol stále taký veselý ako ho 
všetci poznáme aj do ďalších rokov a nech mu 
ten lehotský futbal prináša ešte veľa radosti! 

Zhováral sa: Peter Lukáč
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Mgr. Ľubica Volfová

Fašiangové obdobie patrí aj karne-
valu a na to nezabúdajú pani riadi-

teľky MŠ p. Chlebcová ani ZŠ p. Burdová, 
ktoré každoročne zorganizujú pre deti túto 
skvelú zábavu.

Piatok 17. februára 2012 bol kultúrny 
dom vyzdobený žiackymi prácami, vytvore-
nými pod dohľadom p. uč. Bottovej na hodi-
nách výtvarnej výchovy a o 1500 hod. zaznela 
hudba, ktorá prilákala množstvo rozličných 

masiek. Od tých najmenších detí a 
žiačikov z MŠ až po najstarších žiakov 
ZŠ sa tu prezentovali princezničky, 
zvieratká, víly, čarodejnice, šašo-
via a veľa iných zaujímavých masiek. 
Program spestril svojím vystúpením 
aj kúzelník , ktorý zaujal najmä staršie 
deti kúzlami so špagátom, kruhmi a 
kartami, vytváraním rôznych „balóni-
kových zvieratiek“ a bublinovou šou. 
Najviac všetkých chytila „zumba“ pod 
profesionálnym vedením cvičiteľky 
p. Dulajovej, ktorá dostala do pohybu 
takmer všetky masky.

KKAARRNNEVEVAALL

Zo života ZŠ a MŠ

V závere karnevalu sa losovala 
tombola, ktorá bola zakúpená z fi nanč-
ných prostriedkov venovaných OcÚ v 
Lehote, ako aj z príspevkov rodičov RZ 
pri MŠ a ZŠ v Lehote. Nechýbalo ani ob-
čerstvenie, ktoré bolo poskytnuté spon-
zorsky od TESCO STORES SR, a. s. Týmto 
zároveň srdečne ďakujeme všetkým 
za fi nančnú podporu .

 Počas celého karnevalu bola skvelá 
nálada a dobrá hudba, o ktorú sa posta-
rali chlapci zo ZŠ - Ľuboš Pavel, Leo Mesá-
roš, Filip Moravčík a Jakub Žáčik. Chlapci 

to zvládli veľmi dobre, za čo im tiež patrí naše 
veľké poďakovanie . Ďakujeme aj našim 
dievčatám asistentkám, ktoré pomáhali pri 
označovaní masiek číslami, poskytovaní pit-
ného režimu  a tiež pri losovaní tomboly. 

Deti odchádzali spokojné a už sa tešia na 
budúci  rok na ďalší karneval.

25Lehota 1/2012
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Hviezdoslavov Kubín

Dňa 15. 2. 2012 sa uskutočnilo školské 
kolo Hviezdoslavovho Kubína, ktorého sa 
zúčastnilo 27 žiakov. Prihlásených bolo 34, 
ale zo zdravotných dôvodov sa niektorí súťa-
že nezúčastnili. Nesúťažne vystúpila žiačka 
1. ročníka Jazmínka Kutaková, z ktorej urči-
te vyrastie výborná recitátorka.

Umiestnenia žiakov je nasledovné:

I. kategória:
Poézia:
1. miesto: Jessica Zámečníková, 3. ročník
2. miesto: Barbora Pavelová, 2. ročník
3. miesto: Marek Horka, 4. ročník
Próza:
1. miesto: Diana Gálová, 3. ročník
2. miesto: Natália Burianová, 3. ročník
3. miesto: Martin Mesároš, 2. ročník
Porotu tvorili p. učiteľky:  Ľ. Volfová, V. Bot-
tová, A. Kaufmanová.
II. kategória:
Poézia:
1. miesto: Stanislava Omelinová, 7. ročník
2. miesto: Patrícia Vargová, 6. ročník
3. miesto: Paulína Zabáková, 6. ročník
Próza:
1. miesto: Ján Držík, 6. ročník
2. miesto: Lucia Korpášová, 5. ročník
3. miesto: Kristína Bednárová, 5. ročník
III. kategória:
Poézia:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Kamila Zuščáková, 8. ročník
3. miesto: Bibiána Pavelová, 9. ročník
Próza:
1. miesto: Dušan Hoc, 8. ročník
2. miesto: Veronika Držíková, 8. ročník
3. miesto: Michaela Chlebcová, 8. ročník
V porote boli p. učiteľky: V. Hanulíková, Ľ. 
Ševčíková a M. Kontur.
Odmeny do súťaže boli zakúpené z príspev-
kov RZ a zaobstarali ich p. učiteľky Bottová a 
Volfová. Ako hostia boli prítomní: p. riaditeľ-
ka Burdová a p. Bednár.
Všetky prednesy boli krásne a odniesli sme si 
pekný estetický zážitok. Je potešiteľné, že je 
stále dosť žiakov ochotných venovať sa tejto 
súťaži.

Ďakujem všetkým kolegyniam, ktoré sa re-
citátorom venovali a pripravili ich na takej 
peknej úrovni.

Mgr. Ľubica Volfová
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Striebro aj bronz

Dňa 2. 3. 2012 sa v KOS v Nitre uskutoč-
nilo obvodné kolo HK , do ktorého z našej 
ZŠ postúpili 5 žiaci.

 Z 3. ročníka Diana Gálová a Jessica 
Zámečníková, zo 6. ročníka Ján Držík, 7. 
ročník reprezentovala Stanislava Omelinová 
a 8.ročník Dušan Hoc. V konkurencii 18-tich 
ZŠ ale i gymnázií sa veľmi dobre darilo obi-
dvom chlapcom. Ján Držík obsadil krásne 
3. miesto v II. kategórii v prednese prózy a v 
III. kategórii tiež v prednese prózy obsadil 
Dušan Hoc skvelé 2. miesto. Z tejto akcie 
si odniesli diplomy i drobné darčeky a pevne 
verím, že aj krásny pocit z dobre vykonanej 
práce. 

Obom srdečne blahoželáme a tešíme sa 
s nimi.

Mgr. Ľubica Volfová

Zápis detí do 1. ročníka pre 
školský rok 2012/2013

Svoj veľký deň prežívali 1. februára  deti 
z MŠ, ktoré dovŕšili alebo v blízkom období 
dovŕšia 6 rokov. Brány ZŠ sa pre ne pootvorili 
zatiaľ len na jedno popoludnie. Na slávnost-
ný zápis prišlo 18 detí v sprievode svojich 
rodičov. Privítala ich vyzdobená trieda, 
krátky kultúrny program a milé darčeky. 
V rozžiarených očkách bolo vidieť vzrušenie, 
zvedavosť, chuť pustiť sa hneď do práce, ale 
zároveň aj obavy. Zvládnu všetko, čo sa od 
nich očakáva?

Pani učiteľky z 1. stupňa zisťovali škol-
skú spôsobilosť detí, to znamená primeranú 
psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť. Pri 
rozhovore, kresbe a rôznych činnostiach pre-

javí dieťa najlepšie svoje schopnosti. Pedagóg 
sleduje jeho pozornosť, pamäť a sústredenosť 
na určitú činnosť a schopnosť komunikovať. 
Pani učiteľky skonštatovali, že sa deti bez 
problémov prispôsobujú novému prostre-
diu, pomerne rýchlo nadväzujú kontakt 
s neznámou osobou, majú dobrú, na svoj vek 
primeranú slovnú zásobu, vedia pomenovať 
geometrické tvary, vyjadriť počet v číselnom 
rade do 10 a poznajú základné farby. Zlepšila 
sa aj jazyková zrelosť detí, len trom predško-
lákom bola odporučená návšteva logopéda, 
ostatní mali čistú výslovnosť. Na žiadosť 
rodiča bude mať jedno dieťa odklad povinnej 
školskej dochádzky o jeden rok.

Pani riaditeľka sa počas práce s deťmi 
venovala rodičom. Ponúkla im aktuálne in-
formácie, vymenovala možnosti a úspechy 
žiakov, absolvovala s nimi aj prehliadku 
priestorov budovy a rodičia mohli nahliad-
nuť do kroniky školy.

Prechod do školského sveta plného 
povinností nie je vždy ľahký a jednoduchý. 
Zápisom sme sa snažili vštepiť deťom pozi-
tívny vzťah ku škole, aby sa im neskôr ľahšie 
prekonávali prekážky a na vstup do školy sa 
už odteraz len tešili.

Mgr. Viera Hanulíková
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Divadlo v materskej škole

Dňa 18.01.2012 sme v priestoroch ma-
terskej školy privítali divadlo „Na doske“ z 
Prievidze s hrou Veveričiak Veve.

Veveričiak Veve spolu so svojou kamarát-
kou oboznámil deti s tým, ako sa pečú per-
níky a ako si musia všetci pomáhať, nielen 
pri hre, ale aj pri práci. Všetky deti sa počas 
predstavenia do hry aktívne zapájali, tanco-
vali, spievali a pomáhali „piecť“ perníky. Ve-
veričiak Veve deťom sľúbil, že našu materskú 
školu spolu so svojou kamarátkou určite ešte 
navštívi.

Prednáška v MŠ na tému 
„Školská zrelosť“

Vstup do školy je pre dieťa novou vývino-
vou úlohou. Jeho život sa radikálne zmení od 
obdobia bezprostredných hier k prvým váž-

nym povinnostiam. Preto je veľmi dôležitá 
spolupráca s rodičom a učiteľkou, nakoľko 
predčasný vstup do školy môže nepriaznivo 
ovplyvniť celú školskú dochádzku dieťaťa.

Naša materská škola spolupracuje s Cen-
trom pedagogicko–psychologického pora-
denstva a prevencie v Nitre a preto ako riadi-
teľka som požiadala odborníka o prednášku 
na tému školská zrelosť. Mgr. Sonlajtnerová s 
CPPP veľmi zaujímavo rozprávala o znakoch 
školskej zrelosti a kedy je potrebný odklad 
školskej dochádzky. O danú prednášku mali 
rodičia záujem o čom nás presvedčili aj klade-
né otázky od rodičov. Rodičom bol zo strany 
CPPP poskytnutý kontakt na prípadné osob-
né stretnutie.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch som 
sa ako riaditeľka spolu s kolegyňami pre-
svedčila, že rodičia majú záujem o podobné 
prednášky s odborníkmi v oblasti výchovy 
a vzdelávania svojich detí. Do budúcna sa 
budeme snažiť diskutovať a nachádzať vo 
svojom okolí rozmanité témy a odborníkov, 
ktorí by boli nápomocní rodičom, ale aj uči-
teľom pri ich dôležitej životnej úlohe, akou 
je výchova a vzdelávanie detí. Zároveň by 
som chcela poďakovať za spoluprácu Centru 
pedagogicko–psychologického poradenstva a 
prevencie v Nitre za veľmi dobrú a ústretovú 
spoluprácu s našou materskou školou.

Riaditeľka materskej školy 

Bc. Beata Chlebcová
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Denne stretávame ľudí, známych- ne-
známych, odpovieme na pozdrav, usme-
jeme sa, prehodíme zopár viet. Pritom si 
však vôbec neuvedomujeme, aké rôzne 
životné osudy sú za každým z nás. Že každý 
z nás tlačí svoj Sizyfov balvan a že každý 
z nás píše svoj príbeh...  

Príbehy seniorov a ich 
významné činy pre spoloč-
nosť, obec, rodinu každoročne 
oceňuje združenie Fórum pre 
pomoc starším – Národná sieť. 

Udelením titulu „Senior 
roka“ sa vzdáva poklona mi-
moriadnym ľuďom za ich prá-
cu, obetavosť, pomoc. 

Na ostatnom odovzdávaní 
tohto významného ocenenia pod záštitou 
predsedníčky vlády boli ocenení i manželia 
Anna a Anton Kasanoví z Lehoty, ktorí sa 
stali striebornými Seniormi roka 2011. 

Dôvodom nominácie je ich postoj voči 
rodine, pre ktorú obetovali svoju prácu i 
kariéru. Doopatrovali najprv manželkiných 
dlhodobo a nevyliečiteľne chorých rodičov. 
Následne 12 rokov opatrovali aj manželových 
ťažko chorých a nevládnych rodičov, ktorým 
keď sa priťažilo natoľko, že boli vo všetkom 
odkázaní na cudziu pomoc, poskytla im ju 
rodina. Manželia Kasanoví sa vzdali za-
mestnania a venovali sa im až do roku 2011, 
kedy ich rodičia po dôstojnom dožití opustili. 
Kasanovci vždy tvrdili, že žiadna kariéra, nič 
v živote nie je tak dôležité, ako spokojnosť 
a dôstojný život ich rodičov. 

Cieľom združenia Fórum pre pomoc star-
ším je oceňovať aktívnych seniorov, o ktorých 
činoch verejnosť mnohokrát nevie.

O tom, že sú manželia Kasanoví sku-
točne aktívni, svedčí i profesia PhDr. Anny 
Kasanovej, PhD., ktorá bola zakladateľkou 
a riaditeľkou jedného z prvých slovenských 
Azylových domov pre bezdomovcov v Nitre 
a 13 rokov s nimi denne pracovala. Stála aj 
pri založení organizácie Správa zariadení 

sociálnych služieb v Nitre - budovala a riadi-
la služby pre starších občanov odkázaných 
na pomoc a opatrovanie, vrátane krízového 
bývania pre ľudí bez domova, pre osamelých 
rodičov s deťmi... V súčasnosti svoje bohaté 
skúsenosti odovzdáva študentom Fakulty so-

ciálnych vied a zdra-
votníctva Univerzity 
Konštantína Filozofa 
v Nitre. Popri tom 
vedie spolu s ďalší-
mi dobrovoľníkmi 
občianske združenie 
Faros, zamerané na 
pomoc chudobným 
a sociálne odká-
zaným občanom a 
aktívne zastupuje 

oprávnené záujmy starších občanov vo Výbo-
re pre seniorov pri Úrade vlády SR.  

Pán Ing. Anton Kasana sa zase celoži-
votne venuje bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a požiarnej ochrane. Je dlhodobo 
považovaný za odborníka na Slovensku 
i v zahraničí, kde sa dodnes prostredníc-
tvom Európskej komisie podieľa na tvorbe 
a realizácii rôznych projektov zameraných 
na implementáciu systému ochrany zamest-
nancov, vrátane osobitných kategórií (najmä 
mladiství, telesne postihnutí, tehotné ženy, 
seniori). 

Obaja manželia pomáhajú bez nároku 
na honorár aj v miestnej samospráve. Či sú 
to odborné posudky pani Kasanovej o soci-
álnej odkázanosti našich občanov žiadajúcich 
o sociálnu službu alebo umiestnenie v poby-
tových zariadeniach, alebo celkový záujem 
a pomoc pána Kasanu pri riešení obecných 
záležitostí.

Treba uznať, že životná fi lozofi a pomáhať 
iným, ako aj ušľachtilý počin voči rodine, je 
v dnešnej dobe vzácnosťou a preto je hodný 
povšimnutia, ocenenia a našej úcty. Srdečne 
manželom Kasanovým blahoželáme a do 
ďalšej práce i osobného života želáme veľa 
zdravia, šťastia a úspechov...

Manželia z Lehoty sú striebornými 
Seniormi roka 2011

Spracovala: Ing. Petra Petríková
Zdroj: www.forumseniorov.sk

Lehota 1/2012 ZAZNAMENALI SME
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Zver z nášho revíru

Bažant poľovný 
V jednotlivých číslach obecného ča-

sopisu by sme chceli čitateľom postupne 
bližšie predstaviť hlavné druhy poľovnej 
zveri nášho revíru, s ktorými sa môžeme 
bežne stretnúť pri našich prechádzkach 
revírom. Prvým a jedným z najznámej-
ších druhov je bažant poľovný (Phasianus 
colchicus).  

Opis: Bažant (kohút) 
patrí medzi našu najkrajšiu 
pernatú zver a v našom 
revíri je zároveň aj najpočet-
nejšou zverou. Je to stredne 
veľký vták s hmotnosťou 
1300 – 1800g (sliepka je 
o niečo menšia) s veľkým 
rozdielom v sfarbení samca a samice. Samce 
(kohúty) sa vyznačujú výrazným červeno-
hnedým sfarbením, naopak sfarbenie sami-
ce je svetlohnedé. Toto nenápadné sfarbenie 
sliepok má veľký ochranný význam pred 
predátormi najmä počas hniezdenia a od-
chovu mláďat.

Rozšírenie a biotop: Pôvodnou vlasťou 
bažanta je južná Ázia. Do Európy sa dostal 
vďaka Rimanom už v staroveku a dnes sa 
bažanty vyskytujú prakticky v celej Európe. 
Bažant pre svoj život a hniezdenie potrebuje 
stanovištia s množstvom úkrytov s prístu-
pom k vode, poľné lesíky prestúpené lúkami 
či poľami, remízky, zatrávnené sady, ale aj 
trsťové a vŕbami zarastené okraje potokov 
a mokradí. V našom revíri táto zver nachá-
dza tieto vhodné podmienky pre život para-
doxne najmä v blízkosti intravilánu. Z tohto 
dôvodu sa bažant stáva veľmi zraniteľnou 
zverou zo strany nielen jeho prirodzených 
divých predátorov, ale často krát aj domá-
cich psov a mačiek, ktoré nechávajú nezod-
povední majitelia voľne pobehovať v revíri. 
K veľmi negatívnym zásahom človeka patrí 
aj zakázané, ale napriek tomu stále časté 
vypaľovanie trávnatých plôch.

Spôsob života a rozmnožovanie: Bažant 
žije polygamne, tzn. že kohút oplodňuje via-

cero sliepok. Kohúty začínajú tokať koncom 
marca až začiatkom apríla, kedy sa ozývajú 
typickým kokorókaním, pričom trepocú 
krídlami, vyskakujú a veľmi intenzívne si 
bránia svoje teritórium pred susednými 
kohútmi. Hniezdenie bažantov prebieha na 
zemi, kde si sliepka vyhrabáva plytkú hniez-
dnu jamku, ktorú len veľmi slabo vystiela 
kúskami rastlín. Znáška obvykle prebieha 
v priebehu apríla až mája, kedy sliepka 
postupne znesie 7 – 18 vajec, na ktorých 
sedí 23-24 dní. Na úspešnosť hniezdenia 
má okrem predátorov významný vplyv aj 

počasie. V prípade daždivého 
a chladného počasia dochádza 
k podchladeniu vajec, prípadne 
prechladnutiu malých kuriatok 
a ich úhynu.

Význam pre poľovníctvo: 
Bažant je na Slovensku v sú-
časnosti najpočetnejšou love-
nou malou zverou, avšak aj zá-
sluhou jeho umelého odchovu 

vo farmových chovoch. Patrí medzi poľovnú 
zver s presne určeným časom lovu. Ten je vo 
voľnej prírode od 1.11. do 15.1., pričom sa 
lovia iba kohúty, sliepky sú vo voľnej prírode 
celoročne chránené. V našom revíri sme naj-
vyššie počty tejto zveri dosahovali v 60-tych 
až 70-tych rokoch minulého storočia, kedy 
sa priemerný kmeňový počet pohyboval na 
úrovni okolo 200-300 ks. Od tohto obdobia 
najmä kvôli viacerým negatívnym zásahom 
v našom revíri v čase veľkej intenzifi kácie 
poľnohospodárskej výroby došlo k postup-
nému znižovaniu jeho stavov až o 50%. 
V posledných rokoch sa zásluhou tvrdej 
práce členov PZ Lehota zameranej najmä na 
zlepšovanie životných podmienok bažanta 
podarilo tento klesajúci trend zastaviť.

Verím, že aj tento príspevok pomôže 
všetkým milovníkom a návštevníkom prí-
rody k tomu, aby počas svojich prechádzok 
v revíri spoznávali a viac si všímali zver vo 
svojom okolí. A aby sa voči nej správali ohľa-
duplne a zbytočne ju nevyrušovali najmä 
počas jej hniezdenia a odchovu mláďat.

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
PZ Lehota

V CHOTÁRI

OŠK Lehota
informuje

Vážení športoví priatelia, 
vážení čitatelia,

radi by sme vám priblížili dianie 
počas zimy v našom športovom klube 
a akcie, ktoré sme zorganizovali. 

Začal by som výročnou schôdzou, 
ktorá sa konala 15. januára 2012 o 15:
30 v priestoroch športového areálu. Na 
tejto schôdzi sa prevažne hodnotil rok 
2011, hlavne po športovej stránke a vy-
hodnotili sa dosiahnuté výsledky vo 
všetkých oddieloch športového klubu. 

Hlavným bodom schôdze bolo skon-
solidovanie A-mužstva v prebiehajúcom 
ročníku 2011/2012 v jarnej časti a následné 
potvrdenie trénera Jána Ilavského o ďalšej 
spolupráci v našom klube. Následne sa o slo-
vo prihlásil tréner J. Ilavský, ktorý požiadal 
vedenie klubu o doplnenie minimálne dvoch 
hráčov do základnej zostavy. Nakoľko jeden 
je trvalo zranený a druhý nám odchádza do 
vyššej súťaže na hosťovanie. 

Ďalším bodom programu bolo vyhodno-
tenie žiackeho mužstva, ktoré je našou dru-
hou prioritou klubu. Prišlo k zmene trénera, 
nakoľko páni Cyril Zaujec a Benedikt Šedovič 
budú v jarnom období pripravovať dorast do 
súťaže. Mužstvo žiakov v jarnom ročníku 
povedie Viliam Hrnčiar, ktorý bude zároveň 
aj šéf-tréner mládeže.  

Ďalším bodom programu bola zmena 
výboru OŠK nasledovne: na poste manažéra 
došlo k výmene Petra Lukáča za Viliama Hrn-
čiara a Peter Lukáč sa stal členom výboru. Po 
schválení výboru všetkými prítomnými po-
ďakoval prezident OŠK Petrovi Lukáčovi za 
doterajšiu odvedenú prácu v klube. 

Zimné futbalové obdobie
Tohtoročná zimná príprava mužstva do-

spelých začala dňa 13. januára 2012 prvým 
tréningom. Po dohode s trénerom a hráčmi 
bolo skonštatované, že sa odohrá 6 príprav-
ných zápasov a mužstvo sa zúčastní sústre-

denia v mesiaci február (ktoré sa aj uskutoč-
nilo) v rekreačnom zariadení v Bojniciach. 
Sústredenie trvalo 4 dni a na ceste domov bol 

naplánovaný zápas s Dolnými Obdokovcami, 
ktorý bol napokon zrušený kvôli nepriazni-
vému počasiu. V príprave bolo vidieť, že muž-
stvo sa stále zohráva a tým boli vyvodené aj 
výsledky, v ktorých sme 2x vyhrali a 4x pre-
hrali. Z mužstva odišli Jaroslav Psota – hos-
ťovanie Tešedíkovo, Branislav Pätnický – ko-
niec hosťovania. Dlhodobo zranený je Marek 
Psota. Do mužstva prišli Roman Zaujec ml., 
Peter Bernáth – návrat k aktívnej činnosti, 
Michal Seneši – hosťovanie, Vladimír Žabka 
– hosťovanie.  Na záver nám zostáva iba veriť, 
že chalani dajú v jarných bojoch zo seba ma-
ximum a svojou hrou a víťazstvami pritiahnu 
na lehotský štadión náročného diváka, ktorý 
bude odchádzať spokojný.

Mužstvo dospelých sa v dňoch 26. – 28. 
12. 2011 zúčastnilo už tradičného zimného 
halového turnaja – 20. ročník o pohár MY 
Nitrianske noviny. Naše mužstvo muselo 
nastúpiť už v kvalifi kácii, z ktorej nakoniec 
nepostúpilo do hlavnej fázy turnaja a tým sa 
pre nich účinkovanie na turnaji skončilo.

Už sa stalo tradíciou, že na konci kalen-
dárneho roku sa v našej klubovni areálu OŠK 
Lehota stretnú členovia Veterán klubu. Inak 
nebolo ani teraz a na stretnutie prišla väčši-
na pozvaných. Všetci boli radi, že sa takto 
môžu stretnúť aspoň raz v roku a a odovzdať 
medzi sebou športové skúsenosti z ich čias, 
keď reprezentovali našu obec. 

Prezident OŠK Juraj Pavel
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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.

RADY A POMOC PRE OBČANOV

OZNAM
NOVÝ ZUBNÝ LEKÁR

 V LEHOTE

Váš nový obvodný zubný lekár 
MDDr. Peter Závacký Vás pozýva 
na preventívnu prehliadku/
ošetrenie do zubnej polikliniky na 
Párovciach.

Adresa:
Koceľova 29, 949 01 Nitra; 
telefón: 037/6505205; 

ordinačné hodiny:
po - pia   8:00 - 14:00.

Ordinácia v Lehote bude v 
prevádzke až po zrekonštruovaní 
priestorov a vybavení ambulancie 
v budove miestneho zdravotného 
strediska.

Vstupné vyšetrenie + odborná 
konzultácia ZDARMA!

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

Lekáreň AVE MÁRIA TEL.: 
Tel.: 037/655 3200

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

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
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Zvozový kalendár na rok 2012
Zber TKO deň Zber PET fl iaš deň

04.04. streda 20.07. piatok

18.04. streda 17.08. piatok

02.05. streda

16.05. streda Zber Papier

30.05. streda 22.05 utorok

13.06. streda 17.07. utorok

27.06. streda

11.07. streda Zber skla

25.07. streda 21.05. pondelok

08.08. streda 16.07. pondelok

22.08. streda

Jubilanti
70- te 

narodeniny
František Chmelár
Henrich Mesároš
Štefan Mesároš

Jozefína Látečková
Štefan Broškovič
Michal Chmelár

Filoména Frťalová
Vincent Chlebec

Ján Jaroslav 
Mesároš

Marta Ondrušková

75- te 
narodeniny

Jozefína Zabáková
Jozefína Dubeňová
Magda Dubeňová

Jozef Fúska
Ferdinand 
Omelina

Helena Ďurková
Vilma Mikulová
Mária Zaujecová
František Kečkéš
Jozefína Pánisová

Milan Bako

80- te 
narodeniny
Emil Dubeň

Emília Alföldiová
Ľudovít Kapusta

Viktória Kutaková
Jaroslav Držík

Magdaléna 
Kečkéšová

Maximilián Petrík
Anastázia 

Domčeková
Matilda Zaujecová

 
85- te 

narodeniny
Jozefína Dubeňová

Bernardína 
Bobeková

90- te 
narodeniny

Mária Držíková
Mária 

Štefanovičová

SRDEČNE 
BLAHOŽELÁME 

K VÁŠMU SVIATKU

Jarný zber 
organického odpadu

Občania, ktorí majú organický odpad z jarné-
ho ošetrenia stromov a krov  (konáre, vinič, 

burina, lístie), môžu tento odpad vyložiť pred 
svoj dom ku komunikácii nasledovne:

Dňa 16. apríla 2012 (pondelok):
HLAVNÁ ULICA

Dňa 17. apríla 2012 (utorok):
JUŽNÁ ČASŤ OBCE

(ZA PARKANOM, PÁROVSKÁ UL., 
KAPLONSKÁ UL., MLÁDEŽNÍCKA UL., 

ZA CINTORÍNOM)

Dňa 19. apríla 2012 (štvrtok):
SEVERNÁ ČASŤ OBCE

(NAD HLINÍKOM, POŠTOVÁ UL., ŠKOLSKÁ 
UL., K IHRISKU, ŠENKOVSKÁ UL., 

PROSTREDNÉ HONY).

Dôrazne Vás upozorňujeme, aby ste 
nevykladali iný odpad ako organický, nakoľko 

tento odvezený nebude. Žiadame Vás, aby 
bol organický odpad pripravený na odvoz 

podľa termínu. Odpad vyložený po termíne 
odvezený nebude. Konáre a viničné prúty 

skrátiť na max. 1.5 m a ukladať zviazané vo 
zväzkoch. Trávu, lístie a iný organický odpad 

je potrebné uložiť do vriec.
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29.04. * Stavanie „Mája“ * MO Matice Sloven-
skej * areál kultúrneho domu
30.04. * Púť ku kaplnke pri príležitosti zjave-
nia sa Panny Márie * ZO Jednoty dôchodcov 
Lehota, Lehoťanka, farský úrad a obecný 
úrad * kaplnka Panny Márie a kultúrny dom 
04.05. * Deň matiek- kultúrno-spoločenská 
akcia pre všetky matky * ZŠ + MŠ + OcÚ Le-
hota* kultúrny dom
13.05. * Beh pre zdravie obcou Lehota * OcÚ 
Lehota * areál kultúrneho domu
26.05. * Váľanie „Mája“ a Deň matiek * ZO 
Zväz zdravotne postihnutých Lehota, MO 
Matice Slovenskej, Dozorný výbor Jednoty 
Coop Lehota, * kultúrny dom a areál kultúr-
neho domu
27.05. * Požehnanie viníc a polí- podujatie 
spojené s pobožnosťou a posedením pri soche 
sv. Urbana * Vinohradnícky spolok * Vino-
hradnícka osada
Jún * Od Gabčíkova po Čuňovo  na bicykli 
a na korčuliach * Obecný športový klub * 
Gabčíkovo, Čuňovo
jún * Posedenie pri guláši * Poľovnícke zdru-
ženie * poľovnícka chata
jún - júl * So spevom a humorom (pásmo 
spevov a žartov) * ZO Jednoty dôchodcov 
Lehota + Lehoťanka + spevácke skupiny zo 
susedných obcí * kultúrny dom 
júl * Družobná návšteva z Koryčán * Obecný 
športový klub + OcÚ Lehota
29.07 * Púť ku kaplnke ku sviatku titulu 
kostola sv. Anna- svätá omša na pútnickom 
mieste pri kaplnke * farnosť Lehota
27.07 - 28.07 * Hodové zábavy * Obecný 
športový klub * areál OŠK Lehota
august * Ples kvetov spojený s výstavou 
kvetov, ovocia a ručných prác * ZO Zväz zdra-
votne postihnutých Lehota, Dozorný výbor 
Jednoty Coop Lehota * kultúrny dom
august * 8. ročník Memoriálu Albína Baka 
v stolnom tenise * obecný športový klub * 
Kultúrny dom
august * 3. ročník Turnaja v plážovom vo-
lejbale * Obecný športový klub * areál OŠK 
Lehota
14.07. * Matičný športový deň v Lehote; 
Vatra zvrchovanosti * MO Matice Slovenskej 

* areál OŠK Lehota
 01.09. * Deň ústavy SR * MO Matice Sloven-
skej * areál kultúrneho domu
07.09. * Spracovanie hrozna a výroba vína 
(odborná prednáška; Ing. Ľubomír Rybárik) 
* Vinohradnícky spolok * malá zasadačka 
kultúrneho domu
August * Kapusnice Cup, tenisový turnaj 
*  Obecný športový klub * multifunkčné 
ihrisko 
14.10. * Vinobranie * Vinohradnícky spolok 
Lehota  * kultúrny dom
Október * Mesiac úcty k starším- kultúrno- 
spoločenský program * ZO Zväz zdravotne 
postihnutých Lehota* kultúrny dom
24.10. * Október- mesiac úcty k starším (kul-
túrno-spoločenský program) * MŠ + ZŠ + OcÚ 
+ ZO Jednota dôchodcov Lehota+ Lehoťanka 
* kultúrny dom
november * Lehotská hokejbalová liga- za-
čiatok * Obecný športový klub * multifunkč-
né ihrisko  
24.11. * Katarínska disco-zábava pre mla-
dých * MO Matice Slovenskej * kultúrny dom 
06.12. * Mikuláš a Mikulášsky pohár varené-
ho vína * OcÚ Lehota + Vinohradnícky spolok 
* areál obecného úradu 
08.12. *Ochutnávka mladých vín z Lehoty * 
Vinohradnícky spolok * malá sála KD
12.12. * Vinšujem Vám tieto slávne sviatky... 
- predvianočné posedenie s názorným pred-
vedením tradičných obradov počas vianočnej 
večere * ZO Jednoty dôchodcov Lehota + Le-
hoťanka * kultúrny dom
14.12. * Predvianočné posedenie * MO Mati-
ce Slovenskej + ZO Zväz zdravotne postihnu-
tých Lehota * kultúrny dom
27.12. * Vianočné požehnanie mladých vín 
(9. ročník) * Vinohradnícky spolok * kultúrny 
dom
30.12. * Silvester 2011 * ZO Zväz zdravotne 
postihnutých Lehota a Dozorný výbor Jedno-
ty Coop Lehota * 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
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INFOLINKA: 0905 554 888INFOLINKA:  0905 554 888

Vítame do klubuVítame do klubu
vodi ov už ajvodi ov už aj 
1616-nás ro ných-nás ro ných
žiadate ov !žiadate ov !

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

Ve kono náVe kono ná
Z AVA Z AVA

Do kurzu naDo kurzu na
sk. B sa môžete sk. B sa môžete 

nahlási nanahlási  na 
obecnom úradeobecnom úrade 
alebo na ísle:alebo na  ísle:

Prihláste sa môžete osobne na mieste prebiehajúceho kurzu:
Golianova 83 Nitra - Čermáň (budova Autoškoly PANTER),

mailom: marketing@panter-pmd.sk 
alebo telefonicky 0905 259 609. Cena kurzu 35 EUR.

Poradenstvo
v poisťovníctve

Rázusova 52,
 Nitra

Kontakt
037/7720207

mail:
fan.manager@orangemail.skwww.thermaldiakovce.sk

Maliar, tapetár, 
stierkovanie, proti-
pož. nátery, XYPEX, 
náter proti tlaku 
spodným vodám, 
všetkých rop. látok 
a kyselinám, oprava 
verej. osvetlenia, 
práce s plošinou.

Firma REBRO,
 Novomeského 63, 
949 11 Nitra, Tel.:

0905 323 969

Chcete poznať tajomstvo rukopisu? Chcete poznať osobnostné 
vlastnosti pisateľa? Len na základe rukopisu sa dozviete, 

aký človek v skutočnosti je a nie čo prestiera.

Jozef
Štefanka

Petra
Móciková

Alexandra
Slováková

Dávid
Berki

Denis
Zaujec

Dávid
Svitek

Dominika
Lichtnerová

Laura
Vajdová

Natália
Fúsková

Timea
Brunovská

Ema
Vargačková

Linda
Richtáriková

Oliver
Bosák

Timotej
Zaujec

Filip
Bryndza

Matej
Bédi

Patrik
Štěrba

Samuel
Košťál

Filip
Komárňanský

Karolína
Brunovská

Juraj
Masárč

Mariana
Nemečková

Sofi a
Kaščáková

Nela
Zabáková

Tomáš
Dubeň

Sofi a
Blaškovičová

Alex
Adámek
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