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„Život je zmena“ 

O tom vieme asi všetci svoje. Sotva však niekto z nás 
tušil, koľko zmien sa dotkne našej obce za posledné 
obdobie. Ešte v roku 2012 odstúpili z obecných postov 
dvaja poslanci, neskôr sa vzdal svojho mandátu bývalý 
starosta obce, zmena nastala aj na pozícii hlavného kon-
trolóra... Z uvedených dôvodov sa najvýraznejšou samo-
správnou udalosťou tohto roku stali dňa 29. júna 2013 
voľby do orgánov samosprávy, kedy sme si zvolili nového 
starostu obce Lehota - pána Milana Chmelára. 

Zmeny sa však netýkali len obecného úradu, nastali 
aj vo vedení farského úradu. Dlhoročné pôsobenie pána 
farára Mareka Šenkárika v našej obci bolo ukončené 
a na jeho miesto nastúpil dôstojný pán Róbert Horka.

O jemnú zmenu sme sa postarali aj my v redakčnej 
rade, keď sme sa z titulu 710. výročia obce rozhodli 
vynechať letné číslo časopisu Lehota a vydali sme bro-
žúru Lehota - sprievodca našou obcou. Veríme, že nám 
to nemáte za zlé a aj práve preto vám teraz prinášame 
aktuality nielen posledného obdobia.

redakčná rada  

Lehota

Zachytené obj ektívom



Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som po 100 dňoch „sta-

rostovania“ v tejto obci aspoň trochu vyjad-
ril svoje postrehy, pocity a informoval Vás 
o mojich plánoch a predstavách v tejto obci 
v ďalšom období.

Hneď na začiatku Vás môžem ubezpečiť, 
že sa podarilo zachrániť bývalú odbočku 
z diaľnice cez most do Lehoty. Máme súhlas 
s napojením z R1 od policajného prezídia 
a p. minister dopravy Počiatek dal tiež sú-
hlas na pripojenie Lehoty. Toto pokladám 
za veľký úspech a musím verejne poďakovať 
NSK p. Belicovi a primátorovi mesta Nitry p. 
Dvončovi, ktorí sa veľmi pričinili o to, aby 
Lehota bola napojená. Ešte nás čaká veľa 
práce a jednaní, ale verím tomu, že v lete by 
sme sa už mali dostať z Nitry po R1 cez most 
do Lehoty.

V tomto období sa ukončili protihlukové 
bariéry na moste nad obcou. Myslím, že to 
veľmi pomohlo odhlučniť našu obec.

Podarilo sa nám vybaviť asi 420 m³ brú-
seného asfaltu z diaľnice, ktoré sa použili na 
cesty Za Parkanom, do vinohradov, na poľov-
nícku chatu, nad ihriskom a v obci.

Pracujeme na čistení potokov, verejných 
priestranstiev a od budúceho roku chceme 
nabehnúť na separovaný zber odpadov v rám-
ci ponitrianskeho združenia 63 obcí. Teraz 
prebieha rozvoz smetných nádob občanom. 
Postupne do konca roka dostane každý ro-
dinný dom 3 farebne rozlíšené nádoby. Ak 
by niekto mal nejaký problém, treba sa infor-
movať na obecnom úrade. Chcem upozorniť 
občanov, aby nedávali do zberných nádob 
to, čo tam nepatrí. Hlavne stavebný odpad 
a biologický odpad, ktorý si každý môže 
skompostovať. Ak bude mať niekto problém 
s týmto odpadom, nech sa informuje na 
obecnom úrade alebo priamo u mňa. Ako ma 
upozornil Envi-Geos, naša obec patrí medzi 3 
obce s najväčším množstvom TKO na 1 obča-
na. Obec produkuje na jeden vývoz (každých 
14 dní) okolo 27 ton odpadu a dopláca ročne 
okolo 4. 000 Eur z obecného rozpočtu. Ak ne-
chceme, aby sa smetné zvyšovalo, musíme sa 
aj sami o to pričiniť, lebo za pár rokov nebude 
kde vyvážať a hádam sa nechceme zasypať 
odpadkami. Preto Vás žiadam, aby ste tieto 
informácie brali vážne a s pochopením prešli 
na separáciu odpadu.

Ďalej by som chcel v tejto nadväznosti po-
ukázať, že k tomuto „úspechu“ nám pomohli 
občania, ktorí si prestavujú a pristavujú 
príbytky a takto sa ľahko zbavujú stavebné-
ho odpadu, ale v konečnom dôsledku na to 
doplácajú všetci. Preto vás všetkých žiadam, 
aby každý, kto chce stavať, robil stavbu rad-
šej legálne. Tí, čo majú stavby bez povolenia, 
nech prídu radšej za mnou na úrad, aby sme 
to „dali do poriadku“, lebo už niektorí zisti-
li, že sú s tým problémy, hlavne pri predaji, 
zápise do katastra, vybavovaní úveru a pod. 
Navyše, ak prejde zákon o čiernych stavbách, 
tak potom to už bude drahšie. Poprosím Vás 
pekne, vyhnite sa vy a vaše deti problémom, 
ktoré vás v budúcnosti čakajú.

Všetci by ste chceli vedieť, ako je to s ka-
nalizáciou. Verte mi, pracujem aj na tom, ale 
za 100 dní Vám môžem povedať iba to, že 
technicky je napojenie možné aj na Nitru, aj 
na V. Zálužie. Všetko je len otázkou fi nan-
cií. Momentálne sa nachádzame v období, 
v ktorom sa pridelené fi nančné prostriedky 
míňajú. Žiadosti na nové fi nančné prostried-
ky sa budú podávať asi v druhej polovici roku 
2014. Výstavbu by som chcel rozdeliť na 4 
etapy, aby sa nám v budúcnosti nestalo to, 
že po vybudovaní kanalizácie sa nenapojí 
75% obyvateľov a potom bude musieť obec 
do určitého obdobia tieto fi nancie vrátiť. Pre 
informáciu, vybudovanie kanalizácie v našej 
obci je investíciou v sume asi 4 milióny Eur 
(120 miliónov Sk).

Z tohto dôvodu treba zvážiť všetky mož-
nosti, vybrať tú najlepšiu a obec zbytočne 
nezaťažiť úvermi, aby táto obec mohla ďalej 
rásť a občania žijúci v nej boli spokojní.

Ďakujem.

Milan Chmelár
starosta

Slovo starostu4

Uznesenie z riadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa 
konalo dňa 17. apríla 2013 o 17.30 
hod. v zasadacej miestnosti Obecného 
úradu v Lehote

Uznesenie č.8/2013
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í
s uzatvorením zmluvy o vypracovaní doku-
mentu s RRA v Nitre a odovzdaním doku-
mentu PHSR do 20. decembra 2013.

Uznesenie č.9/2013
Obecné zastupiteľstvo
1. b e r i e   n a   v e d o m i e
prezentáciu obnovy vybraných priestorov 
obce Lehota areálu OŠK,
2. s ú h l a s í
 s uzatvorením zmluvy s SPU o poskytnutí 
diplomovej práce za sumu 500 eur.
 
Uznesenie č.10/2013
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
návrh dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku 
OZ Lehota.
  
Uznesenie č.11/2013
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í
s návrhom dodatku č. 1 k VZN č. 4/2010 
o verejnom poriadku na území obce Lehota 
s úpravou, v čl. I v bode 3 sa na konci vety 
vypúšťa slovo a pod.
 
Uznesenie č.12/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
3-izbový byt v 15 Bj manželom Dubeňovým.

Uznesenie č.13/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
pokračovanie v geodetickom zameraní ulice 
Škôlková a ulice Hliník, identifi kovať parcely 
a ich vlastníkov, vytýčenie hraníc ulice.
Zodpovedná: stavebná komisia.

Uznesenie č.14/2013
Obecné zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e
otváracie hodiny pohostinstva nasledovne:
 Po - Št + nedeľa od 8.00 hod. do 22.00 hod.
 Pia - So od 8.00 hod.  do 23.30 hod.

Uznesenie č.15/2013
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
Žiadosť p. Lenčéša, ul. Hlboká 1082/79, Nit-
ra, o povolenie letnej terasy.

Uznesenie č.16/2013
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie žiadosť p. Bajerleovej,
b/ odporúča stavebnej komisii vypracovať 
adekvátne riešenie a vykonať opatrenia, 
ktoré budú prijaté, 
c/ zrealizovať opatrenia na odstránenie 
vzniknutého stavu.

Uznesenie č.17/2013
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie žiadosť p. Belka,
b/ odporúča zástupcovi starostu upozorniť 
listom p. Áča na sústavné presakovanie 
žumpy na obecnú komunikáciu, v opačnom 
prípade bude vec postúpená na riešenie na 
Obvodný úrad ŽP v Nitre.

Uznesenie č.18/2013
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie žiadosť pána a pani Sý-
korovej,
b/ ukladá stavebnej komisii byť nápomocný 
pri riešení tohto problému.
Termín : do najbližšieho zastupiteľstva.

Uznesenie č.19/2013
Obecné zastupiteľstvo
 b e r i e   n a   v e d o m i e
 žiadosť p. Mikulovej Kvetoslavy ako podklad 
a doplnenie k smernému územnému plánu 
a PHSR obce Lehota.
      
Uznesenie č.20/2013
Obecné zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie žiadosť manželov Kušní-
rovcov,
b/ odporúča stavebnej komisii, aby bola nápo-
mocná pri riešení tohto problému.
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Uznesenie č.21/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
jednorazovú fi nančnú výpomoc vo výške 
200 eur, ktoré sa vyplatia na 2x pre Veroniku 
Žilinskú, Lehota č. 234.

Uznesenie č.22/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
dotáciu pre fi nancovanie záujmovej činnosti 
detí s trvalým pobytom v obci Lehota v CVČ 
na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 vo 
výške 62,70 eur/dieťa/rok so spôsobom po-
skytovania dotácie mesačnej 1/12 z celkovej 
schválenej ročnej sumy.

Uznesenie č.23/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
schvaľuje možnosť záujmovej činnosti detí 
maximálne v troch CVČ súčasne, pričom 
schválená výška dotácie na jedno dieťa sa 
pomerne prerozdelí pre jednotlivé CVČ. 
V prípade, že dieťa bude zapísané do viac ako 
troch CVČ, na základe výzvy obce rozhodne 
rodič (zákonný zástupca) dieťaťa, ktoré tri 
CVČ bude dieťa navštevovať.

Uznesenie č.24/2013
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra obce na 1. polrok 2013 aj s doplnenými 
pripomienkami.

Uznesenie č.25/2013
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e

a) členov športovej komisie v zložení: Mesá-
roš Pavol a p. Látečková,
b) doplnenie člena sociálnej komisie v zlože-
ní: Bernáthová Alexandra,
c) doplnenie členov kultúrnej a školskej ko-
misie v zložení: Terézia Andrášiková, Mgr. 
Anna Burdová, Štefan Drábik.

Uznesenie
 z mimoriadneho zasadnutia obecné-
ho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 20. mája 2013 o 17.30 hod. v za-
sadacej miestnosti Obecného úradu 
Lehota

Uznesenie č. 26/2013 
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í    
s kúpnou zmluvou medzi predávajúcim Zá-
padoslovenskou vodárenskou spoločnosťou 
a.s. Nitra a kupujúcim Obcou Lehota. 

Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 
20. júna 2013 o 17.30 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 27/2013         
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
stanovisko HK obce k záverečnému účtu 
obce Lehota za rok 2012.       
   
Uznesenie č. 28/2013         
Obecné zastupiteľstvo

a) b e r i e    n a   v e d o m i e 
hospodársky výsledok č. 1. podľa ustano-
venia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov vo výške 44 €,

b) s c h v a ľ u j e
hospodársky výsledok č. 2 podľa ustanovenia 
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vo 
výške 3 608  €,

c) s c h v a ľ u j e
10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia 
na tvorbu rezervného fondu v roku 2013 za 
rok 2012 v sume 360 €,

d) s c h v a ľ u j e 
90 % z prebytku rozpočtového hospodárenia 
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použiť na tvorbu fondu na zveľaďovanie ma-
jetku obce v sume 3 248 €,

e) s c h v a ľ u j e 
na základe zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníc-
tve  HV č. 3 vo výške 87 514 €,

f) v súlade s § 16 ods. 8 cit. zákona obecné 
zastupiteľstvo

vyslovuje súhlas s celoročným
hospodárením

„b e z   v ý h r a d.“

Uznesenie č. 29/2013         
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu nezávislého audítora za rok 2012.

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnu-
tia obecného zastupiteľstva v Lehote, 
konaného dňa 10. júla 2013 o 17.30 
hod. v zasadacej miestnosti Obecného 
úradu Lehota

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovu-
júcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch volieb na staros-
tu obce.
2. Návrh na určenie mesačného platu staros-
tovi obce.

1. Informácia o výsledkoch volieb na starostu 
obce.

Uznesenie č. 30/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
a) b e r i e   n a   v e d o m i e 
1. výsledky volieb na starostu obce,
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce,

b) k o n š t a t u j e, že                    
novozvolený starosta obce Lehota Milan 
Chmelár zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu.

2. Návrh na určenie mesačného platu starostovi 
obce 

Uznesenie č. 31/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
u r č u j e 
plat starostu stanovený zákonom vo výške 
1.594 € s účinnosťou od 10. júla 2013.

Uznesenia z mimoriadneho zasadnu-
tia obecného zastupiteľstva, ktoré sa 
konalo dňa 22. augusta 2013 o 18.00 
hod. v zasadacej miestnosti Obecného 
úradu Lehota 

Uznesenie č. 32/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e 
program rokovania mimoriadneho zastupi-
teľstva podľa predloženého návrhu 

Uznesenie č. 33/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 

1. V o l í 
návrhovú komisiu v zložení: Alexander Gála, 
Dagmar Kubicová, Ing. Ivan Chlebec.

2. B e r i e   n a   v e d o m i e, 
a) že za overovateľov zápisnice starosta ur-
čil poslancov: Slávku Zaujecovú, Radoslava 
Kriváčka,
b) že za zapisovateľku zápisnice starosta ur-
čil zamestnankyňu obce: Helenu Psotovú.

Uznesenie č. 34/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
k o n š t a t u j e, 
že pán Jozef Selický zložil zákonom predpí-
saný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 35/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s ch v a ľ u j e 
za predsedu stavebnej komisie: Ing. Ivana 
Chlebca, poslanca OZ.

Uznesenie č. 36/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 
s c h v a ľ u j e 
úpravu rozpočtu - rozpočtovým opatrením 
č. 01/2013.

Informácie OcÚ



8 Do pozornosti

PHSR 
a pozvánka na verejné prerokovanie

PHSR - Program hospodárskeho a soci-
álneho rozvoja je dokument, ktorý analyzuje 
hospodársky a sociálny rozvoj obce, určuje 
hlavné smery jej vývoja, ustanovuje ciele a pr-
voradé potreby dominantné v rozvoji technic-
kej a sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti 
o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre 
a v ďalších oblastiach. 

Obec Lehota v tomto období pripravuje 
aktualizáciu svojho PHSR. Za týmto účelom 
bol do každej domácnosti doručený dotazník, 
kde každý mohol prejaviť svoj názor v otázke 
rozvoja našej obce. Žiaľ, spätná väzba bola 
alarmujúca, dosiahla necelých 8%. Z tohto 
titulu sa vedenie obce rozhodlo usporiadať 
verejné prerokovanie a dať všetkým opäť šan-
cu vyjadriť sa vo veci priorít našej obce.

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si 
Vás pozvať na verejné prerokovanie do-
kumentu PHSR obce Lehota, ktoré sa bude 
konať dňa 7. novembra 2013 (štvrtok) o 
18.00 hod. v Kultúrnom dome Lehota.

Tribúna – splnený sen športovcov 
i fanúšikov

Jedným z prioritných zámerov športovej 
obce bola realizácia tribúny v areáli OŠK Le-
hota. Túto myšlienku sa rozhodla podporiť aj 
miestna samospráva, keď na objekt tribúny 
vyčlenila v rozpočte fi nančné prostriedky. 

Tribúna bola zostrojená spoločnosťou AL-
LIGO, s.r.o. Bratislava a realizovaná v úzkej 
súčinnosti aktívnych občanov, športovcov a 
zamestnancov obce. Výsledkom je prestreše-
ný objekt, s kapacitou 204 miest na sedenie, 
ktorý je ladený do farieb klubu OŠK Lehota. 
Týmto dielom náš športový areál  získal na 
atraktivite, o čom sa môžete sami presvedčiť.

Obec a podpora aktivačnej činnosti 

S úmyslom podporiť našich občanov, 
ktorí prišli o pracovné miesto a momentálne 
sú evidovaní na Úrade práce sociálnych vecí 
a rodiny Nitra, sa obecná samospráva v spolu-
práci s vyššie uvedenou inštitúciou rozhodla 
využiť možnosť aktivačných činností. Ide 
o vykonávanie aktivačných činností formou 
menších obecných služieb, formou dobrovoľ-
níckej služby a formou príspevku na podporu 
rozvoja miestnej zamestnanosti. Dvadsať 
uchádzačov o zamestnanie si týmto fi nanč-
ne prilepší, zároveň skrášli prostredie našej 
obce, zefektívni chod samosprávy, najmä 
materskej školy a školskej jedálne.

Protihlukové opatrenia

Stavebný ruch spojený s realizáciou stav-
by „Rýchlostná cesta R1 Lehota - protihluko-
vé opatrenia“ sa už ukončil. Po takmer polroč-
ných stavebných úpravách a niekoľkoročnom 
snažení vedenia obce sme sa dočkali zníženia 
hluku, ktorý produkuje diaľničný most.
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Toto opatrenie výrazne zlepšilo prostre-
die a život obyvateľov  najmä zo severnej časti 
obce. Stavba bola ukončená v tomto mesiaci a 
následne odovzdaná do užívania.

Získali sme grant na projekt 
„ABA-Lehota“

Náučný chodník našou obcou je pro-
jekt, ktorým sa zaoberáme už istý čas, no 
až teraz sa nám podarilo získať fi nancie 
na časť jeho realizácie. Nenávratný fi -
nančný príspevok v hodnote 2500 € nám 
bol pridelený prostredníctvom mikrore-
gionálneho partnerstva MAS VITIS z do-
tácie Nitrianskeho samosprávneho kraja 
na podporu implementácie integrovanej 
stratégie miestneho rozvoja. Prvá etapa 
náučného chodníka - osadenie časti infor-
mačných objektov by mala byť zrealizova-
ná v poslednom kvartáli tohto roku.

Nakoľko náučný chodník „ABA-Lehota“ 
bude mať historicko-agrárne poslanie, 
dovoľujeme si Vás, vážení občania, osloviť 
a požiadať o staré fotografi e viažuce sa 
k histórii našej obce a k poľnohospodár-
skym prácam na poli, vo vinohradoch, na 
dvoroch...

Nové šatne pre žiakov

Keďže dominantnou činnosťou na vypl-
nenie voľného času u mladých ľudí je šport, 
obec a obecný športový klub sa snaží tieto 
aktivity podporovať. V tomto roku sme mali 
možnosť podať žiadosť o grant cez Nadačný 
fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis. 

S projektovým zámerom „Žiacke šatne - do-
budovanie“ sme boli úspešní a získali sme 
dotáciu v hodnote 2 999,25 €. Niekoľkoroč-
ná hrubá stavba v areáli OŠK Lehota týmto 
nadobudne okrem nového vzhľadu aj novú 
funkciu, nakoľko nevyužité priestory príze-
mia sa zmenia na chýbajúce žiacke šatne.

Stomatologická ambulancia 
opäť v prevádzke

Od 1. októbra 2013 má v obci Lehota opäť 
svoju prevádzku stomatologická ambulancia.

Zubný lekár, MDDr. Peter Závacký, u nás 
ordinuje každý utorok a štvrtok v čase od    
08:00 hod. – 14:00 hod. V ostatných pra-
covných dňoch sú pacienti ošetrení v objekte 
zubnej polikliniky na Párovciach v Nitre. Ob-
jednávky prijíma osobne v budove miestneho 
zdravotného strediska alebo telefonicky na 
čísle telefónu: 037/6 505 205.

Spracovala:

Ing. Petra Petríková
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Dňa 29. júna 2013 sa v našej obci usku-
točnili voľby do orgánov samosprávy obce 
- doplňujúce voľby po odstúpení starostu. 
Novým starostom obce sa stal nezávislý kan-
didát  s  podporou   strany   Smer - SD Milan 
Chmelár. Získal 321 platných hlasov.

O post starostu Lehoty sa uchádzali aj 
traja nezávislí kandidáti. JUDr. Jozefovi 
Burdovi sa podarilo získať 289 hlasov, PhDr. 
Kvetoslave Mikulovej 159 hlasov a Mgr. Da-
rine Lahučkej 100 hlasov. Nominant strany 
Nová väčšina Ing. Jozef Mesároš získal vo 
voľbách 45 hlasov.

Nový starosta nastúpil do funkcie dňa 
10. 7. 2013 zložením sľubu.

Zvolením nového starostu nastala zme-
na aj medzi poslancami, namiesto p. Chme-
lára do obecného zastupiteľstva postúpil p. 
Jozef Selický.

Pre našu redakciu je to príležitosť, aby sme 
položili pár otázok novému starostovi obce:

Pán starosta, v obci Lehota ste pôsobili 
niekoľko rokov ako komunálny politik, 
poslanec obecného zastupiteľstva. Ako 
vnímate post starostu po dvoch mesia-
coch Vášho pôsobenia v tejto funkcii? 
Tu, z postu starostu môžem zrealizovať 
všetky moje plány a túžby občanov oveľa 
rýchlejšie ako z postu poslanca. Ale vyžaduje 
si to veľké úsilie, veľa času a nervov. Toto nie 
je práca na 8 hodín denne a 5 dní v týždni.
Čo plánujete riešiť alebo čo už riešite 
ako prvé vo funkcii starostu?
Zjazd a napojenie obce Lehota na rýchlostnú 
cestu R1.
Čo považujete za priority obce Lehota?
Je ich viac. Ale prvoradé je napojenie na R1, 
nové cesty, kanalizácia,...
V čom vidíte potenciál našej obce v rám-
ci jej rozvoja?
Blízkosť krajského mesta, napojenie na diaľ-
nicu, pekná poloha.
Myslíte, že ľudia v obci majú záujem 
o kultúru? Často sa stretávame s nezá-

ujmom o mnohé kultúrne akcie a nedo-
statočnú účasť obyvateľov na akciách. 
Čím to je?
Čo sa týka kultúry, veľmi málo ľudí, ktorí 
si postavili nové domy v obci, sa zaujíma 
o život v obci. Často pracujú ďalej od Nit-
ry, česť výnimkám, mladí ľudia majú iné 
záujmy a myslím si, že je to aj tým, že obec 
je iba na skok od krajského mesta, tak veľa 
ľudí odchádza za kultúrou tam. Čo sa týka 
strednej generácie, tak na toto zatiaľ neviem 
nájsť odpoveď. Veľmi ma to mrzí, keď obec 
v spolupráci s miestnymi organizáciami 
usporiada peknú akciu, vloží tam fi nančné 
prostriedky a úsilie usporiadateľov nie je 
docenené zo strany občanov. Bol by som rád, 
keby sme dostali nejakú odozvu od občanov 
obce, aby sme vedeli nájsť zlatú strednú 
cestu.
Je podľa vás zdravotnícka starostlivosť 
dostatočne pokrytá v našej obci?
Myslím, že áno, máme tu fundovaných leká-
rov. OD 1.10 je tu opäť 2x do týždňa aj zubný 
lekár. V minulosti tu bola zriadená gyne-
kologická ambulancia, ale pre malý záujem 
pacientov bola zrušená.
Aký je váš názor ústretovosti obecné-
ho úradu voči podnikateľom a snahám 
o podnikanie v obci?
Čo sa týka mňa ako zástupcu obce, som a bu-
dem nápomocný všetkým, ktorí to myslia 
seriózne. Len znovu tu niekedy narážame na 
problém nezáujmu občanov, hlavne o služby, 
ktoré podnikatelia poskytujú.
Myslíte si, že by sme vedeli zaujať nie-
čím turistov a rozvíjať v našej obci ces-
tovný ruch?
Áno, toto je cesta, ktorú budujeme. Naprí-
klad je to cykloturistika, krásna príroda, 
pamiatky, tým sa obec môže zviditeľniť.
Máte pocit, že starostlivosť o životné 
prostredie je dostatočne pokrytá záuj-
mom zo strany obce?
Myslím si, že až nadštandardne, ale niektorí 
ľudia si to nevážia a zakladaním čiernych 
skládok a vypúšťaním žúmp do potoka de-
honestujú naše úsilie.

Voľby 2013

„Budem nápomocný všetkým, ktorí to myslia seriózne.“
Individuálna bytová výstavba a staveb-
ný rozvoj v obci - aký máte na to názor?
Nakoľko naša obec sa nachádza blízko Nitry, 
stáva sa veľmi lukratívna. Mrzí ma ale to, že 
v minulosti sa urobilo niekoľko chýb v ob-
lasti vytvárania nových ulíc. Stavalo sa bez 
koncepcie a niektoré stavby sa povolili tak, 
že nezohľadňujú aj záujmy a potreby ostat-
ných občanov žijúcich v našej obci. Myslím, 
že toto skončilo. V prvom rade musíme 
vytvoriť nové ulice s kompletnými inžinier-
skymi sieťami a potom bude radosť stavať.
Keď ste už zorientovaný so situáciou 
na obecnom úrade, viete koľko vecí 
sa Vám podarí zrealizovať z vášho 
volebného programu?
Myslím, že dosť. Veď mám pred sebou 
ešte celý rok a idem na plný plyn. Som 
nový a nech mi občania „prepáčia“, že 
niektoré veci budem robiť veľmi rýchlo. 
Ale ja som v skrátenom volebnom období 
len na 17 mesiacov.
Veríte v dobrú spoluprácu s poslanca-
mi v obecnom zastupiteľstve?
Áno, pevne verím. A som spokojný.
Keby ste mali rozprávkovú čarovnú 
paličku a mohli čokoľvek v obci zme-
niť, čo by to bolo? 
Slepé ulice medzi Prostrednými honmi, 
zokruhovať a rozšíriť „Šimonovu“ uličku 
a samozrejme napojenie na R1.
Aký je váš názor na otázky, ktoré sa 
opakovane už roky vyskytujú v deba-
tách medzi občanmi – napr. kanalizá-
cia, či telocvičňa? 
Telocvičňa? Už sme prespali dobu. 
A kanalizácia? Toto je na dlhšiu debatu 
– vyjadrím sa neskôr, keď budem mať 
konkrétne informácie. Ale tú kanalizáciu 
obec potrebuje oveľa viac ako telocvičňu. 
Kde ale zohnať 4 milióny Eur?
Ktoré obecné akcie máte najradšej?
Všetky. Každá má svoje čaro, ale ak by sa 
nikto nenahneval, tak je to určite miku-
lášska akcia koncom roka a Degustácia 
vín.
Čo by v budúcnosti mohlo najviac zvi-
diteľniť našu obec?
Myslím si, že stretnutie Lehôt a Lhot, kto-
ré je naplánované v roku 2015 a už spomí-
naná cykloturistika s krásnou prírodou.

A už len posledná zvedavá otázka – 
predpokladáte, že aj v riadnych voľbách 
na budúci rok Vás obyvatelia zvolia?
V Lehote je všetko možné, aj nemožné. Ešte 
mám pred sebou rok tvrdej práce a potom 
uvidíme ako občania rozhodnú.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspe-
chov vo zvolenej funkcii. 

redakcia časopisu
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Starosta - Milan Chmelár má 56 rokov a naro-
dil sa v Nitre. Má 2 deti, syna a dcéru s ročným 
vnúčikom. Vyštudoval SPŠ Stavebnú v Nitre. 

Po skončení štúdia pra-
coval v Stavoprojekte v Nitre 
u zememeračov. Potom ab-
solvoval 2-ročnú základnú 
vojenskú službu, po ktorej sa 
vrátil do Stavoprojektu ako 
projektant. Neskôr prešiel do 
výroby, pracoval ako majster 
výroby, urobil skúšky na 
stavbyvedúceho a stavebný 
dozor. 

Po Nežnej revolúcii v roku 1992 začal pod-
nikať v oblasti stavebníctva, obnovil si skúšky 
odbornej spôsobilosti na stavbyvedúceho a sta-
vebný dozor s odborným zameraním pozemné 
stavby. Počas 21-ročného podnikania v oblasti 
stavebníctva sa venoval hlavne výstavbe rodin-
ných domov a prevádzok. V posledných troch 
rokoch pracoval na výstavbe rýchlostnej cesty 
R 1 ako technický dozor pre Granviu Construc-
tion na III. úseku Beladice – Tekovské Nemce. 
Pred zvolením za starostu obce pracoval ako 
stavbyvedúci na výstavbe 3.-4. bloku Jadrovej 
elektrárne Mochovce.

„Celý život sa venujem stavebníctvu a inži-
nierskej činnosti, čo mi momentálne pri nástupe 
na post starostu obce veľmi uľahčuje moju prácu 
a rôzne rokovania, či už ohľadom výstavby v obci, 
stavebných povolení alebo vybavovaní napájačov 
R1 z a do Lehoty, ktoré absolvujem ako fundovaný 
človek s ľuďmi, s ktorými som v minulosti spolu-
pracoval.“
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V mesiaci júl sa pod záštitou Michala 
Hippa a Ľubomíra Moravčíka uskutočnil za 
účasti žiackych futbalových mužstiev OŠK 
Lehota, ŠK Veľké Zálužie, FK Jarok, ŠK Báb 
a FK Lužianky turnaj. Myšlienka usporia-
dania turnaja vznikla niekedy začiatkom 
tohto roka. Vtedy ešte s trénerom Slovenskej 
futbalovej reprezentácie, Michalom Hippom, 
sme našli spoločnú reč v tom, že by bolo dob-
ré urobiť pre začínajúcich futbalistov z nášho 
mikroregiónu žiacke futbalové podujatie. 
Motívom celého nášho zámeru bolo odpútať 
deti od počítačov a televízie a prilákať ich na 
futbalový trávnik. Ako inak, ako cez rodičov 
a starých rodičov?

Tak vznikla myšlienka osloviť osobnosti 
slovenského i československého futbalu. Pre 
tých skôr narodených mená ako Michal Hipp, 
Ľubomír Moravčík, Peter Palúch a Dušan 
Borko by mali byť dostatočným lákadlom 
priviesť svoje ratolesti na zelený trávnik. 
Na všetkých týchto štyroch bývalých hrá-
čov československej a slovenskej futbalovej 
reprezentácie a bývalých hráčov Plastiky 

Nitra platí to známe príslovie ,,Hviezdy bez 
hviezdnych manierov“ a to v plnej miere. 
I napriek svojmu nabitému programu si do-
kázali nájsť čas a zosúladiť si svoje osobné 
voľno a prísť podporiť budúcich i terajších 
nádejných futbalistov nášho mikroregiónu. 

Na tomto mieste treba vyzdvihnúť aj osobnú 
zaangažovanosť všetkých štyroch futbalo-
vých osobností v podobe osobného prispenia 
cenami pre ocenených futbalistov, ale aj tré-
nerov a rozhodcov. Po futbalovej stránke mal 
turnaj vynikajúcu úroveň, čo ocenili aj vyššie 
menovaní. Nielen z ich iniciatívy, ale aj z na-
šich radov, vyšla výzva, aby sa tento turnaj 

FUTBALOVÉ HVIEZDY MLADÝM 
FUTBALISTOM
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stal tradíciou a preto ho chceme organizovať 
aj v budúcnosti. 

Veľká vďaka za organizáciu turnaja patrí 
všetkým sponzorom, na čele s Obecným úra-
dom v Lehote. Poďakovanie patrí aj celému 
organizačnému štábu, ktorý sa podieľal na 
príprave turnaja, ako aj počas jeho priebehu. 
Myslíme si, že toto podujatie splnilo svoj 
cieľ a aj podľa vyjadrení zúčastnených z jed-
notlivých mužstiev bol tento turnaj pre nich 
výborným spestrením prípravy na futbalovú 
súťaž. 

Výsledky turnaja:
1 miesto: OŠK Lehota
2. miesto: FK Jarok
3. miesto: ŠK Veľké Zálužie
4. miesto: ŠK Báb
5. miesto: FK Lužianky

Najlepší brankár turnaja:
Filip Garaj - OŠK Lehota
Najlepší strelec turnaja:
Lukáš Kaščák - OŠK Lehota
Najlepší hráč turnaja:
Andrea Bédiová - ŠK Veľké Zálužie

Špeciálnu cenu odovzdal Michal Hipp hrá-
čovi OŠK Lehota Matúšovi Hrnčiarovi, ktorou 
bola futbalová lopta s logom FC Barcelona. 

Ľubomír Držík
 a organizačný výbor turnaja
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Ďakujeme, 
pán farár 
Šenkárik

 
S veľkou vďa-

kou a úctou sme 
sa v nedeľu 30. 
6. 2013 svätou 
omšou rozlúčili s našim 
pánom farárom Mare-
kom Šenkárikom, ktorý 
po deviatich rokoch 
pastoračnej služby u nás 

v Lehote odišiel na nové pôsobisko do farnos-
ti Šišov. 

Pán farár Marek prišiel k nám 
ako mladý kňaz v roku 2004 do 
svojej prvej farnosti. Predtým 
pôsobil ako kaplán v Bratislave 
a v Leviciach. Svojej úlohy farské-
ho administrátora sa ujal veľmi 
rýchlo. Pastorácia veriacich bola 
preňho veľmi dôležitá a to tým, 
že zaviedol pravidelné sväté 
omše, vysluhovanie sviatostí, či 
modlitbové stretnutia. Okrem iného sa zvlášť 
a intenzívne venoval deťom a mládeže. Neza-
budnuteľné boli jeho miništrantské a neskôr 
farské výlety, či už v lete alebo v zime. Azda 
najkrajšie pre nás môže byť, že sa mu podarilo 
opraviť interiér nášho farského kostola. Bolo 
to veľmi náročné, ale zvládli sme to. 

Je veľmi ťažké povedať, čo všetko za de-
väť rokov pre nás urobil, ale všetci veríme, že 
pán farár Marek sa určite stane nezabudnu-
teľným kňazom v našej farnosti, ktorý tu za-
nechal kúsok svojho života a svojej činnosti, 
na ktorú budeme vždy s úsmevom a s rados-
ťou spomínať. 

Pre veriacich, ktorí sa nemohli zúčast-
niť na rozlúčkovej svätej omši, prinášame 
prepis ďakovného príhovoru:

Drahý dôstojný pán farár,
v mene všetkých farníkov obce Lehota 

Vám chceme z celého srdca poďakovať za 
Vaše pôsobenie u nás. Za všetky modlitby, 
za mnoho sv. omší, ktoré ste pre nás odslú-
žili, za obetavosť, ochotu, pomoc, vypočutie, 
rady a povzbudzujúce slová pri sv. spovedi, 
za obrovskú pomoc pri oprave nášho kostola. 

Bez Vás by to išlo sku-
točne ťažko. Ďakujeme 
za všetky myšlienky, s 
ktorými ste sa s nami 
vždy s láskou podelili a 
za každý prejav rados-
ti, ktorý ste nám počas 
celých deväť rokov roz-
dávali.  

Ďakujeme za všet-
ky deti, ktoré ste pokrstili, za všetky deti, 
ktoré prijali skrze vás prvé sväté prijímanie, 
za našu mládež, ktorú ste viedli pri sviatosti 
birmovania, sviatosti manželstva. Za pomoc 
starším pri vysluhovaní sviatostí. 

Chceme sa poďakovať aj v mene všetkých 
chlapcov- miništrantov, pretože ako kňaz ste 
boli pre nás skutočným duchovným otcom 
a dobrým kamarátom. Ste človek, z ktorého 
vyžaruje pokora, pokoj a radosť a vždy ste 
vedeli pochopiť každého človeka. 

Na novom pôsobisku v obci Šišov Vám 
prajeme pevné zdravie, veľa Božieho požeh-
nania, darov ducha svätého, veľa síl, dobrých 
spolupracovníkov a ochranu panny Márie. 
Nech je vaše srdce aj naďalej naplnené ra-
dosťou, ktorá podnecuje druhých. 

Za vďačných veriacich

Ing. Jozef Mesároš
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Vitajte,
pán farár Horka

„Vďačím za to svätej Anne.“

Drahí farníci, milí 
Lehoťania! Iste vašej 
pozornosti neuniklo, 
že v lete sa okrem 
zmeny na poste sta-
rostu našej obce zme-
nila ešte jedna osoba 
v úrade. Tentoraz nie 
obecnom, ale farskom. 
Po deväťročnom pôso-
bení duchovného otca 
Mareka Šenkárika 
som z poverenia otca 
biskupa Viliama Judá-
ka jeho miesto na le-

hotskej fare zaujal ja. Ale z toho, že som to ja, 
sa veľa nedozviete. Dovoľte mi preto, aby som 
sa vám aj touto cestou kratúčko predstavil.

Volám sa Róbert Horka a pochádzam zo 
Zlatých Moraviec. Teológiu som vyštudoval 
ako spolužiak vášho predošlého duchovného 
pastiera, otca Marka, v Kňazskom seminári 
v Bratislave. Od svojej kňazskej vysviacky 
v roku 2002, som pôsobil v pastoračnej služ-
be ako kaplán v Nových Zámkoch, Šamoríne, 

Malackách a Skalici, a napokon ako farár 
v Palárikove do roku 2012. V minulom roku 
sa pán biskup rozhodol zameniť moju pasto-
račnú službu inou úlohou. Poveril ma vyučo-
vaním latinského jazyka v kňazských semi-
nároch v Bratislave a v Nitre. Toto poslanie 
mi zostáva aj naďalej. Aby som však do Nitry 
a Bratislavy nemusel dochádzať zo Zlatých 
Moraviec, zveril mi otec biskup starostlivosť 

o vašu, teraz už vlastne našu farnosť svätej 
Anny v Lehote.

Keď mi toto svoje rozhodnutie oznámil, 
uvedomil som si, že práve svätá Anna ma 
počas uplynulého roka často sprevádzala. 
V Zlatých Moravciach som predsedal jubi-
lejnej 130. púti ku svätej Anne. Aj kaplnka 
v Malých Vozokanoch, kde som počas roka 
často vypomáhal, nesie jej meno. Preto sa mi 
zdá, že do Lehoty ma neposlal iba pán biskup, 

ale tak trochu to zorganizo-
vala aj patrónka našej obce. 
S jej materským požehnaním 
som teda tu, aby som všetkým 
farníkom a každému, kto o 
to bude stáť, pomohol hľadať 
cestu tam, kde na všetkých 
Lehoťanov už netrpezlivo 
čaká naša svätá ochrankyňa 
a orodovníčka.

Pod jej starostlivú ochra-
nu teda zverujem seba a celú 
našu obec a teším sa na každý 
nový deň, prežitý s vami v na-
šej obci.

Mgr. Róbert Horka,  PhD.
lehotský farár



V tomto roku sme si pripomenuli 710. 
výročie prvej písomnej zmienky o Lehote 
a zároveň 85. výročie založenia Obecného 
športového klubu. 

Nie náhodou sme organizovali oslavy 
práve v termíne hodového trojdnia, ktorého 
sa snažia zúčastniť nielen všetci obyvatelia 
Lehoty, ale aj rodáci, ktorí sem prichádzajú 
v omnoho väčšom počte. Pestrý kultúrny 
program ako vystúpenie speváckeho sú-
boru MO MS, súboru Lehoťana, Dychovej 
hudby Šintavanka, ale aj profesionálne 
koncerty jazzovej kapely Bossa a skupiny 
Fresh out the bus z Nitry naplnili očakáva-
nie pekného priebehu osláv.  

Práve pre túto chvíľu bola pripravená 
aj publikácia, ktorú sme uviedli ofi ciálne 
do života. Je to knižočka, ktorá tu chýbala. 
Patrí nám všetkým, 
aby nás zviditeľnila 
pri rôznych príle-
žitostiach, ktorých 
je počas roka veľa. 
Poznať aspoň zá-
klady histórie obce, 
v ktorej žijeme a jej 
podmienky, by mala 
byť jedna z vecí, 
ktoré by sme mali 
ovládať. Táto bro-
žúrka nám priniesla 
všetky základné 
údaje priamo do 
našich domácnosti. 
Na príprave grafi ckej 

i textovej časti publikácie sa podieľali nasle-
dovní členovia rady: Ing. Petra Petríková, 
PaedDr. Vladimíra Chobotová, Mgr. Anna 
Burdová a za športovú sekciu ďakujeme p. 
Alexandrovi Gálovi.

Radoslav Kriváček
zástupca starostu obce
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Lehoťania, Lehoťanky, rodáci!
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Dňa 22. júna 2013 sa na ihrisku konal pod záštitou OŠK Lehota v spolu-
práci s MŠ 4. ročník Lehotského guláš-festu.

Do súťaže sa zapojilo 17 súťažných skupín. Nás ako organizátorov veľmi 
teší, že súťaže sa zúčastňujú nielen tí skôr narodení, ale aj naša mladšia ge-
nerácia. Pri príjemnej hudbe, rôznych súťažiach a atrakciách pre deti sa nám 
podarilo vytvoriť príjemné popoludnie, pri ktorom sa zabavili nielen rodiny, 
ale aj spolky, organizácie a fi rmy.

Prvú cenu za chutný guláš si v tomto ročníku odniesli učitelia zo Základ-
nej školy v Lehote. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podie-
ľali na zorganizovaní príjemného popoludnia a už sa tešíme na budúci rok.

organizačný výbor Guláš - festu, foto: Tomáš Varga

Guláš - fest

Vatra na počesť ústavy
Deň Ústavy, náš štátny sviatok, 

sme si v Lehote pripomenuli v posled-
nú augustovú sobotu na obecnom pod-
ujatí, ktoré zahájil pán Milan Chmelár, 
starosta obce a svojim príhovorom po-
ukázal na historické udalosti viažuce 
sa k predmetnému sviatku. Upozornil 
na deklaráciu zvrchovanosti SR, ako aj 
na samotnú Ústavu SR, ktorá položila 
pevné základy suverénnemu Sloven-
skému štátu.

Neskôr slovo nahradila pieseň v podaní zboru 
Miestneho odboru Matice slovenskej a speváckej skupi-
ny Lehoťanka, ktorí obohatili program národnými a ľu-
dovými tónmi. Umenie v hru na gajdy a na fujaru zase 
predviedli pán Ondrej Práznovský a pán Milan Balla.

Vrcholom programu bol akt zapálenia vatry, ktorým 
však večer nekončil. Prítomní pokračovali voľnou deba-
tou a zábavou pri hudbe a speve.

Ing. Petra Petríková
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Zraz Lehôt a Lhot 
vo Veľkej Lehote

Tak ako sa už stalo zvykom, každý rok 
vám odovzdávame informácie a postrehy zo 
stretnutia Lhot a Lehôt, ktoré sa organizujú 
v období 4. - 7. júla. Tento rok sa podujatie 
konalo vo Veľkej Lehote, na Slovensku. Bol to 
už 33. ročník. Toto číslo samo o sebe nasved-
čuje, že stretnutia sú obľúbené a že za tých 
tridsaťtri rokov sa na zrazoch vystriedali už 
viaceré generácie. 

A ako každý rok, ani na tomto ročníku 
nemohli chýbať zástupcovia z našej Lehoty. 
Pochodu Veľkou Lehotou sa ich zúčastnilo 
okolo šesťdesiat.

Zo všetkých strán bolo cítiť priateľskú at-
mosféru, ktorá panovala medzi slovenskými 
a českými Lehoťanmi. Je potešujúce, že na 
„Lehotách“ sa zúčastňuje veľa mladých ľudí 
a že pri tej zábave a „vyhodení si z kopýtka“ 
sme neboli svedkami žiadnych neprístojnos-
tí. Ešte sa nám nestalo, že by tam vznikli ne-
miestne výstupy alebo výtržnosti. Dúfame, 
že to bude platiť aj u nás v Lehote. 

Pri úžasnej atmosfére sa vo Veľkej Lehote 
odovzdávala putovná zástava organizáto-

rom 34. ročníku stretnutia Lhot a Lehôt do 
Kostelnej Lhoty. Prajeme im množstvo spo-
kojných návštevníkov, veľa síl pre vytvorenie 
úspešného podujatia v roku 2014.

Foto: www.velkalehota.ocu.sk
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Zraz Lehôt a Lhot
v našej obci

Milí naši spoluobčania,
už sa nám kráti čas, kedy budeme orga-

nizovať stretnutie Lhot a Lehôt v našej obci 
Lehota (začiatok júla 2015). Niekto si môže 
myslieť, že čo už s tým strašíme, avšak tí, 
ktorí chodia na tieto podujatia, vedia, že to 
nie je také jednoduché. Preto by sme vám 
chceli predložiť našu víziu, ako by to malo 
vyzerať, keď nastane aktuálny čas.

V prvom rade bude na nás - všetkých 
obyvateľoch Lehoty, aby sme toto poduja-
tie neignorovali a snažili sa priložiť ruku 
k „dielu.“ Touto akciou sa dostaneme do 
povedomia širokému okruhu ľudí, aj ďaleko 
za našimi hranicami... Bude to naša vizitka! 
Po návšteve viacerých zrazov Lehôt môžeme 
skonštatovať, že určite máme toľko skvelých 
ľudí, ktorí budú vedieť pomôcť a poradiť pri 
organizovaní a riadení tejto akcie.

Stretnutie vo Veľkej Lehote malo asi naj-
menšiu účasť zástupcov Lehôt za posledné 
roky. Čomu pripísať tento fakt? Určite to bolo 
zapríčinené aj ponukou programu zo strany 
obce. Už tu vidíme, aké je dôležité zaujať 
ľudí, ktorí by mohli mať záujem k nám prísť. 
Ďalšou záležitosťou je napríklad zabezpečiť 
dostatočnú čistotu udržiavaných WC a iných 
hygienických zariadení. A to najpodstatnej-
šie je poskytovanie stravovacích služieb. A 
práve takéto postrehy z ostatných zrazov 
nám môžu pomôcť urobiť dobrý dojem. Aj 
keď sa hovorí, že kto sa chce zabaviť, tak sa 
zabaví aj bez luxusu. No zabaviť sa a byť spo-
kojný so sprievodnými službami a progra-
mom, tak to sa už určite zapíše do pamäte 
všetkých zúčastnených. 

Miesta, kde predpokladáme kultúrne 
a iné vyžitia:

Účastníkov nášho zrazu plánujeme na-
smerovať na lokalitu „Hliník“, kde predpo-
kladáme urobiť stanové mestečko. Tu by 
sa mohol vyberať účastnícky poplatok. So 
stanovým mestečkom sú spojené hygienické 
zariadenia ako suché WC a sprchy (uvítali by 
sme pomoc a poradenstvo aj v tomto bode).

Hlavné centrum diania sa plánuje v are-
ály OŠK – futbalové ihrisko. Tu predpokladá-

me tribúnu pre hlavný program (hudobné 
skupiny - môžete sa zapojiť pri typoch na 
program, súťaže), prekrytie veľkoplošnými 
stanmi s občerstvením, pivom, atď. 

Kultúrny dom – tu by sa pripravilo se-
denie s občerstvením pre všetkých zástupcov 
zúčastnených obcí, za účasti predstaviteľov 
obce a rôznych hodnostárov.

Neskôr by sa to premenilo na centrum 
ľudových hudieb s možnosťou tanca a spe-
vu. Na vonkajšom priestranstve by sa mohli 
prezentovať všetci nadaní občania z našej 
obce so svojimi výrobkami a dielami, ktoré 
by mohli ponúknuť na predaj. Rovnako bude 
potrebné, aby sa angažovali ľudia v obci 
s poskytovaním rôznych druhov občerstve-
nia. Pretože sýty návštevník je aj spokojný 
návštevník.

Poľovnícka chata – tu predpokladáme 
spoluprácu s miestnym poľovníckym zdru-
žením, ktorý by mohol v priestoroch chaty 
usporiadať nejaké „country“ s občerstvením.

Niekto podnikavý by mohol napríklad 
zabezpečovať za poplatok dopravu k poľov-
níckej chate (návrh). A takýchto príležitostí 
na poskytovanie rôznych služieb a možnosť 
ubytovania, bude potrebné oznámiť orga-
nizátorom, aby sa to mohlo zverejniť na 
stránke, ktorá sa pre tento účel zriadi na 
internete. 

Toto je len hrubý náčrt toho, čo nás bude 
čakať. Je za tým veľa a veľa práce množstva 
ľudí, ktorí budú chcieť pomáhať, aby sa naši 
hostia cítilo príjemne a aby od nás odchádza-
li spokojní. Ako sme už spomenuli, v našej 
dedine je veľa schopných ľudí, ktorým záleží 
na pozitívnom prezentovaní obce nielen na 
Slovensku, ale i v Čechách.

A práve z titulu dobrej reprezentácie 
Lehoty chceme vyzvať všetkých, ktorí by 
mali dobré nápady a rady, vedeli pomôcť pri 
zháňaní sponzorov, nech sa neboja zapojiť a 
pomôcť pri organizovaní 35.ročníka zrazu 
Lehôt v našej obci. 

Kontaktujte obecný úrad, kde sa vaše 
rady a pomoc budú evidovať a ďalej zúžitko-
vávať.

Ďakujeme.

Dvojstranu pripravili:

Terézia Andrášiková
Beata Chlebcová

Avízo



Zájazd do Bratislavy 
a na Devín

Pri príležitosti 
1150. výročia príchodu 
Cyrila a Metoda a 150. 
výročia založenia Ma-
tice slovenskej MO MS 
v zmysle plánu činnosti 
na rok 2013, v spoluprá-
ci s DV COOP Jednota, 
zorganizoval dňa 27. 
04. 2013 pre svojich 
členov zájazd do Bratislavy, na Devín a do 
Limbachu.

V Bratislave si účastníci zájazdu prehliad-
li Bratislavský hrad a osobitne sa pristavili pri 
soche kráľa Svätopluka, kde si jeho zásluhy 
pre Slovensko pripomenuli krátkym prího-
vorom Mgr. Jeronýma Bednára a položením 
kytice kvetov. Potom nasledovala prehliadka 
najnovšej časti Bratislavy – nová budova SND, 
Eurovea, Hviezdoslavovo námestie a presun 
do Devína. Priamo v obci sa mohli lehotskí 

matičiari zúčastniť na vystúpení folklórnych 
súborov z celého Slovenska a po absolvovaní 
pochodu na hrad Devín sa stali účastníkmi 

národných slávností na Devíne 2013. Na 
spiatočnej ceste v spolupráci s vinohrad-
níckym spolkom v Lehote navštívili vinár-
stvo p. Sadloňa v Limbachu. Po odbornom 
výklade o činnosti a výsledkoch vinárstva 
nasledovala degustácia veľmi kvalitných 
vín, z ktorých viaceré získali významné 
ocenenia v rámci Slovenska i v zahraničí.

Zájazd do Krakova 
a Wieliczky
V zmysle plánu činnosti na rok 2013 MO 

MS Lehota zorganizoval v spolupráci s DV 
COOP Jednota v dňoch 17. – 18.08.2013 
kultúrno–poznávací zájazd do Poľska. Prvý 
deň navštívili takmer 800-tisícové kráľovské 
hlavné mesto Krakov, ktoré bolo v 9. storočí 
súčasťou Veľkej Moravy. Účastníci zájazdu 
sa mali možnosť veľmi dôkladne oboznámiť 
so starým mestom, ktoré je charakteristické 
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mnohými historickými stavbami, je to kom-
plex stredovekých a renesančných budov. Na 
Wawelskom návrší upútali najmä katedrála 
a kráľovský hrad. Po Kráľovskej ulici sa lehot-
skí matičiari dostali až na hlavný krakovský 
rínek, kde ich upútali mariánsky kostol, 
kostol svätého Vojtecha, tržnica Súkienice, 
radničná veža, pomník Adama Mickiewicza 
a mnohé ďalšie pamiatky. Z veží Marianské-
ho kostola sa každú hodinu ozve trúbenie 
trubača, ktorý podľa dávnej legendy varoval 
obyvateľov pred tatárskym národom. V Kra-
kove, podľa sprievodkyne, sa hovorí, že kto 
nepočul toto trúbenie, nebol v Krakove. 
Lehotskí matičiari teda v Krakove boli, lebo 
trúbenie počuli až dvakrát.

Po dobrom odpočinku, na druhý deň, 
nasledovala návšteva soľnej bane Wieliczka, 
ktorá patrí medzi najstaršie na svete. Ťažba 

soli tu prebiehala od 13. storočia až do roku 
2007. Dnes je veľmi navštevovanou turistic-
kou atrakciou, kde možno vidieť množstvo 
sôch, galérie, kaplnku, veľkú sieň, podzem-
né jazero – všetko zo soli. Napriek tomu, že 
účastníci zájazdu museli absolvovať viac ako 

1000 schodov do podzemia, čo nebolo 
pre mnohých vôbec jednoduché, návšte-
va tohto unikátneho skvostu zanechala 
v nich nezabudnuteľné spomienky a zá-
žitky.

Celý zájazd bol veľmi dobre zorgani-
zovaný aj za pomoci poľských priateľov 
a všetci účastníci sa vracali domov síce 
unavení na tele, ale výrazne obohatení 
na duchu. A už teraz sa tešia na ďalšie 
matičné aktivity.

Mgr. Simona Špitálska

Matičné zájazdy



Milí čitatelia časopisu Lehota,
v čísle 4 z roku 2012 sme predstavili občian-
ske združenie pri Materskej škole v Lehote 
s názvom „Rodičovské združenie pri MŠ 
v Lehote“. V tomto čísle by sme Vám chceli 
prezentovať výsledky našej činnosti, ktoré 
prispeli ku skrášleniu a obnoveniu priestoru 
v záhrade materskej školy v obci Lehota.

V minulom roku predseda občianskeho 
združenia napísal dva projekty pod názvom 
„Vymaľuj si svoju škôlku“ a „Deň detí, deň 
hier v škôlke“. Tieto projekty boli fi nančne 
podporené z prostriedkov NSK vo výške 
500 €, spolu pre oba projekty. Členovia ob-
čianskeho združenia /rodičia detí predpri-
márneho vzdelávania/ vyzbierali svojimi 
príspevkami sumu 600 €. Obec Lehota pod 
vedením pána zastupujúceho starostu Rado-
slava Kriváčka prispela sumou približne 500 
€. Tieto fi nančné prostriedky boli následne 
použité pre spomínané skrášlenie dvora ma-
terskej školy, vysadenie stromu predškolákov 
a počas organizácie MDD.

Rodičia detí materskej školy a predpo-
kladám, že takisto obyvatelia obce, poznajú 
problém našej materskej školy. Je to najmä 
kapacitný defi cit pre umiestnenie potrebné-
ho počtu detí do procesu predprimárneho 
vzdelávania /prístavba a prestavba našej 
MŠ/, ktorý sa každým rokov zvyšuje a nie 
príliš vyhovujúci stav dvora MŠ. Realizácia 
prístavby a prestavby MŠ je úloha vyžadujúca 
vyššie fi nančné prostriedky, preto sa občian-
ske združenie rozhodlo pomôcť pri zvela-
ďovaní a ozelenení vonkajšieho prostredia 
MŠ. Konkrétne išlo o rekonštrukciu /oprava 
a maľovanie/ pôvodných a vyhotovenie 
nových hracích prvkov detského ihriska, 
výsadbu živého plota a  výsadbu vzrastlých 
drevín /stromov/.

Zo spomínaných fi nančných prostried-
kov bolo nakúpené rezivo, maliarsky ma-
teriál, farby, štetce, brúsne papiere, klince, 
strešná krytina, 2ks šmykľaviek a rastlinný 
materiál. Odborníkmi v stolárskom odbore 
bol posúdený stav hracích prvkov a ich vhod-

nosť a postup pri následnej oprave. 
Nezištné brigádnické dni sa uskutočnili 

v júny a všetci zúčastnení počas dvoch piat-
kov dobrovoľne záhradu našej škôlky spolu 
s deťmi pomohli skrášliť, zatraktívniť a aj 
vytvoriť bezpečnejšie prostredie škôlky. Veľa 
z nás sa touto cestou aj bližšie zoznámilo a to 
nielen pri práci, ale aj pri chutnom ugrilova-
nom jedle našim zastupujúcim starostom. 
Stromy si zasadili sami otcovia za pomoci 
detí. Mamičky, ale aj oteckovia, zase vytvori-
li úžasné farebné kombinácie herných prvkov 
detského ihriska. 

Zasadenie stromu predškolákov sa 
udialo posledný týždeň v júny. Výsadbu si 
samozrejme deti riadili sami, avšak za vý-
raznej pomoci pána Juraja Švejdu a učiteľky 
Simonky. Tento strom im takúto významnú 
udalosť bude určite pripomínať. Na strom 
bola umiestnená informačná tabuľka s ich 
menami a menom ich triednej učiteľky.

Úspech takejto výsadby sa samozrejme 
nezaobíde bez zabezpečenia prísunu vody 
pre všetky stromy a kríky. Tejto úlohy sa ujala 
pani Mária Lačná, ktorá ju vykonávala veľmi 
zodpovedne, čo môžeme vidieť pri vysokej 
úspešnosti ujatia vysadených drevín, najmä 
počas tohtoročného suchého leta.

MDD sa konalo v sobotu 1. júna a celý 
bol pod záštitou MŠ. Deti absolvovali rôzne 
športové aktivity formou hier ako napríklad 
premečuj sa lesom, skákanie vo vreci a ďalšie. 
Najedli sa skvelého detského gulášu a zatan-
covali si na detskej diskotéke.

Chceli by sme touto cestou poďakovať 
obecnému úradu v Lehote, fi rme BIKI rezivo, 
Mariánovi Benďákovi, Jánovi Zabákovi, ria-
diteľke Beate Chlebcovej, Ivanovi Chlebcovi, 
učiteľke Simonke Špitálskej, učiteľke Márii 
Trúchlej, p. Márii Lačnej a všetkým zúčast-
neným rodinám, ktoré pri prácach /a nebolo 
ich málo/ v našej MŠ pomáhali. 

Ing. Roman Flóriš, PhD.
 predseda občianskeho združenia
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Rozlúčka 
predškolákov

Dovidenia, milá škôlka,
my už nie sme malí. 
Preč sú chvíle, 
keď sme všetci po obede spali. 
Nesmiete sa na nás hnevať, 
nás už čaká škola.
Utekajme, veď nás leto volá.

....tieto slová zneli v posledný deň škol-
ského roka celým kultúrnym domom. Ko-
nalo sa tu slávnostné ukončenie školského 
roka, na ktorom bolo našim predškolákom 
slávnostne odovzdané osved-
čenie o absolvovaní predpri-
márneho vzdelávania. Práve 
vtedy sme si intenzívnejšie 
ako zvyčajne uvedomovali tú 
smutnú chvíľu, ktorá nadišla. 
Museli sme sa rozlúčiť so 14 
našimi kamarátmi, ktorých 
už od septembra čaká veľká 
škola, spolu s ňou nová pani 
učiteľka, ale i množstvo no-
vých povinností. Nejednej 
pani učiteľke, či mamičke, 
sa z očí vykotúľalo niekoľko 
slzičiek. Boli to slzy radosti, 
dojatia, ale i hrdosti. Nadišiel 
čas, kedy odložia svoje hrač-
ky a budú sa prispôsobovať 
dôležitejším každodenným 
povinnostiam. 

Aby však s radosťou spomínali na „svoju 
škôlku“, pripravili sme pre nich slávnostnú 
rozlúčku. Nechýbal skvelý program, dobré 
jedlo, šampanské, hudba, tanec, zábava 
a samozrejme, tortička pre každého pred-
školáka.

Hoci organizácia celej 
akcie nás stála mnoho 
úsilia, pevne verím, že sa 
hlboko vryje do pamäte 
nielen deťom, ale i rodi-
čom a príbuzným, ktorí 
sa na nej zúčastnili. 

A na záver mi neostá-
va nič iné, ako zaželať 
„mojim Veveričkám“, aby 
v škole zažili veľa-veľa 
úspechov, našli si množ-
stvo kamarátov a nikdy 
nezabudli na svoju ma-
terskú školu.

Mgr. Simona Špitálska
triedna učiteľka
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Materské centrum v Lehote sa chce touto 
cestou poďakovať Nitrianskemu samospráv-
nemu kraju za podporu nášho projektu „Prvé 
krôčiky k plávaniu“.

Cieľom projektu bolo zorganizovať 
spoločné plávanie rodičov a detí, pokúsiť sa 
hravou formou vytvoriť pozitívny vzťah detí 
k vode a odstrániť strach, čo je skvelým zákla-
dom pre budúce plávanie. Plávanie sa usku-
točnilo v Detskom centre Hviezdica v Nitre. 
Tu mali rodičia a deti výborné podmienky 
pre trávenie spoločných chvíľ vo vode. Bazén 

má optimálnu teplotu 32°C a je naplnený 
podnetnými hračkami. Vodné prostredie je 
dieťatku veľmi blízke, podobá sa prostrediu 
jeho prenatálneho života. Dieťatku sa v teplej 
vode páči, má z pobytu vo vode v blízkosti 
svojho rodiča radosť. Deti si zároveň zvykajú 
na prostredie rovesníkov, lepšie spia, jedia, 
sú pohybovo zdatnejšie, netrpia bolesťami 
bruška a vytvárajú si kladný a radostný vzťah 
k vode.

Lehotským detičkám sa projekt veľmi 
páčil, prežívali obrovskú radosť z pobytu vo 
vode. Deti sa osmelili, niektoré sa dokonca 
odhodlali ponárať pod vodu. Deti si odniesli 
veľa príjemných zážitkov a radosti z plávania. 
Viac informácií o projekte dostanete v mater-
skom centre.

Materské centrum Obláčik je otvorené 
každý pondelok 10.00-12.00 hod. a každý 
utorok 16.00-18.00 hod. Tešíme sa na Vás.

Mgr. Zuzana Zabáková

Materské centrumMaterské centrum
Obláčik si zaplávaloObláčik si zaplávalo
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„Hýb sa a dýchaj“
alebo 

život  v pohybe
Keď sa chcel človek v minulosti najesť, 

tak musel vyvinúť určitú fyzickú aktivitu na 
to, aby sa zasýtil. To znamená, že usilovne 
chodil, hľadal, bežal, zbieral, trhal, atď. 
Postupom času sa hľadanie potravy začalo 
pohybovo obmedzovať. Vznikli kuchárske a 
čašnícke remeslá, výroby potravín, obchody 
a prijímanie jedla sa u niektorých jedincov 
obmedzilo na sedenie a otváranie úst, ba 
dokonca bývajú lenivý i na žuvanie.  

Vo veľmi dávnej minulosti múdri ľudia 
zistili, že chôdza, beh, rôzne polohy a pohyby 
tela, dýchanie, majú pozitívny vplyv na zdra-
vie človeka, dokonca chorí ľudia sa dokážu 
pomocou nich uzdraviť. Do boja sa prísnymi 
cvičeniami pripravovali silní bojovníci, v 
starovekej Ázii vznikli jogové cvičenia na 
udržanie pružnosti tela, v Grécku vznikla 
známa kalokagatia ako ideál fyzicky, dušev-
ne a mravne kultivovanej osobnosti. V ne-
dávnej minulosti, i v dnešnej dobe, môžeme 
sledovať život slávnych osobností z rôznych 
odvetví i zo showbiznisu a zisťujeme,  že 
veľká väčšina z nich na sebe dennodenne 
pracuje pomocou rôznych cvičení a stravy. 
Veľká dávka sebadisciplíny im pomáha pre-
konávať prekážky a vyzerať skvele do veľmi 
vysokého veku. 

„Zakloň sa, predkloň sa, ukloň sa, rotuj 
(otoč sa) a opakuj.“

Význam a účinok
 pohybových smerov 

Na udržanie fyzického a psychického 
zdravia, pre krásu i pohodu, musíme vy-
užívať všetky smery, ktorými sa dá pohy-
bovať. Každý z nich má sériu účinkov na 
organizmus. Môžeme ich robiť v stoji, v sede, 
kľačmo, v ľahu na chrbte, či na bruchu. Ne-
zabudnime, že medzi všetkými smermi musí 

byť rovnováha - po záklone musí nasledovať 
predklon, po úklone vpravo - úklon vľavo.... 

Predklony - sú tíšivé, upokojujúce, na-
ťahujú chrbticu, uvoľňujú, podporujú pre-
krvenie hlavy a šije, naťahujú zadnú stranu 
stehien, posilňujú priamy brušný sval. Do 
predklonu vchádzame s výdychom. Cvičenia 
s predklonmi sú preferované najmä do večer-
ných hodín.

Záklony - zväčšujú ohybnosť chrbtice, 
otváranie hrudníka (srdce, pľúca), ramien, 
trávenie, dych, pomáhajú zbavovať sa depre-
sií, pôsobia povzbudzujúco (ranné cviky). Do 
záklonu prechádzame s nádychom.

Úklony - napr. pomáhajú proti skolióze, 
posilňujú a naťahujú svaly po stranách bru-
cha a chrbta, pozitívne vplývajú na orgány 
v brušnej dutine (žalúdok, pankreas, pečeň, 
črevá), trávenie, vylučovanie, obličky, stuh-
nutosť chrbtice a nôh. Do úklonu prechádza-
me s výdychom.

Rotácie - napr. točenie hlavou má za 
následok uvoľnenie krčnej chrbtice, rotácie 
v sede uvoľnenie spodnej časti chrbtice. Do 
rotácie prechádzame s výdychom. 

Dýchanie 
Dych je základom nášho života. Bez neho 

vydržíme len zopár minút. Človiečik prichá-
dza na svet s nádychom a život človeka končí 
výdychom. Nesprávne dýchanie býva príči-
nou celého radu ochorení (vôbec si toho ne-
musíme byť vedomí). Správne dýchanie nám 
umožní zvládať i tie najťažšie situácie (stres, 
napätie, skúšky, pôrod) i zbaviť sa ochorení 
bez použitia iných prostriedkov. 

Ako správne dýchať? Hlboké dýchanie 
dáva človeku životnú energiu. Rôzne emócie 
ako napr. radosť, smútok, hnev, sú okrem 
iného sprevádzané rôznymi druhmi dychu. 
V situáciách, keď ľudia pociťujú strach, 
väčšinou zadržujú dych. Takisto pri bolesti 
nie sú svaly dostatočne zásobené kyslíkom 
– svalové napätie zosilňuje, strach a bolesť 
narastá. Preto je dôležité bolesť vedome 
rozdýchať, uvoľniť sa – kyslík sa dostatočne 
dostane do tela a telo zásobí energiou. To, že 
dýchame, je nevedomá činnosť, ale môžeme 
sa ju naučiť vedome ovládať.

Prvá časť dýchania je tzv. dýchanie 
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do brucha, zamerané na spodnú časť tela. 
Sústredíme sa na oblasť pupku (ruky si mô-
žeme položiť na pupok). Pri nádychu brucho 
nafukujeme ako balón a pri výdychu jemne 
vťahujeme smerom ku chrbtici. 

Druhá časť dýchania je dýchanie do 
hrudníka, kde sa sústredíme na oblasť pŕs 
(ruky položíme pod prsia). Dýchame smerom 
k rukám a pocítime ako sa hrudný kôš pri ná-
dychu rozširuje a pri výdychu znova sťahuje. 

Tretia časť dýchania je dýchanie do 
ramien/ kľúčnych kostí, pričom ruky sú po-
ložené nad prsiami. Ruky vnímajú pohyby 
pri dýchaní.

Úplný dych - uvedené tri časti dýchania 
spojíme v jeden veľký úplný dych – nádych, 
od pupku cez hrudník až po kľúčne kosti 
(nádych nafukujeme, výdych vťahujeme 
smerom ku chrbtici). Dýchanie aplikujeme 
do bežného života i do cvičení.

Kedy, kde a koľko cvičiť? 
Každému z nás vyhovuje cvičiť v určitú 

dobu a z rôznych dôvodov. Uvedieme si zopár 
príkladov prospešnosti cvičení v určitý čas a 
koľko (časovo) je vhodné cvičiť. 

Ranné cvičenia - začať deň cvičením 
zahŕňa v sebe obrovskú dávku sebazapre-
nia, premáhania a disciplíny. Avšak pocit a 
výsledok nedá na seba dlho čakať. Na ráno sú 
vhodné naťahovacie cvičenia ako napr. joga, 
5 Tibeťanov alebo aeróbne cvičenie ako napr. 
rýchla chôdza, beh, plávanie (podľa chuti, 

možnosti, sezóny). 
Veľkými výhodami 
ranných cvičení je, že 
v organizme je nízka 
hladina cukru a preto 
dochádza k rýchlej-
šiemu spaľovaniu 
tukov v organizme. 
Telo a mozog naberie 
energiu do celého dňa 
a koniec koncov,  ráno 
je vzduch relatívne 
vyčistený a zvlhčený 
kvapkami rosy. Ak 
chceme spaľovať tuky 
+ aby bolo cvičenie 
efektívne, vždy cvi-
číme minimálne 25 

minút (k spaľovaniu tukov dochádza po 
20-25 min). 

Samozrejme to, kedy budeme cvičiť v 
značnej miere ovplyvňuje aj fakt, keď si 
musíme hodinu prispôsobiť pracovným ale-
bo iným povinnostiam. Cvičenie na večer 
by sme mali ukončiť cca 2-3 hodiny pred 
spánkom. 

Najlepšie je, ak jednotlivé druhy cvičení 
obmieňame. Napr. jogové cvičenie kombi-
nujeme s behom, tancom, plávaním (posil-
ňovacie cvičenia kombinujeme a aeróbnymi 
- beh, plávanie, bicykel a naopak). Vždy sa 
dá nájsť kúsok času pre seba. Začiatky sú 
relatívne ťažké, ale ak to začnete brať ako 
zmenu vášho života a nie námahu, tak všet-
ko prekonáte. Keď máte nižšie sebavedomie, 
nie ste spokojný so sebou a chcete prevrátiť 
úplne všetko naruby, zmeniť sa nielen telom, 
ale i myslením a duchom, odporúča sa cvičiť 
po dobu 2 mesiacov (6 – 8 týždňov) 5x týž-
denne a dočkáte sa vytúžených výsledkov. 
Samozrejme najlepšie urobíte, ak budete 
cvičiť pod dohľadom školených odborníkov, 
ktorí vás budú nielen motivovať, ale hlavne 
profesionálne poradia a opravia chybičky. 

Najslávnejší lekár všetkých čias, Hippo-
krates, vyhlásil, že nie vďaka čarom, ale vďa-
ka prírode ľudia vyzdravejú (pohyb, strava, 
psyché - zmena psychiky a prostredia).

Teším sa na Vás v budúcom čísle. 

Mgr. Marcela Dulajová 
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Kynologický klub v Lehote si 30. výro-
čie svojej existencie pripomenul v tomto 
roku 2. ročníkom Kynologického preteku 
o pohár starostu obce Lehota v areáli 
OŠK Lehota. Tento pretek sa konal dňa 
29.6.2013 za účasti účastníkov z Kynolo-
gických klubov okolia Nitry a to domáceho 
Kynologického klubu Lehota, Alekšince, 
Zbehy, Čakajovce, Prašice (okres Topoľ-
čany).

Domáci Lehotský klub 
reprezentovali pán Milan 
Šooš a Milan Duchoň. Cel-
kovo sa pretekov zúčastnilo 
11 psovodov so svojimi 
psami. Pretek otvoril vedú-
ci klubu pán Štefan Pavel 
a zastupujúci starosta obce 
pán Radoslav Kriváček. Prí-
tomných privítali a popriali 
zdarný pretek.

Súťažilo sa v dvoch dis-
ciplínach a to prvá disciplí-
na bola podľa SW1 a druhá 
disciplína bola podľa SW2. 
V disciplíne SW1 súťažilo 
7 pretekárov, v druhej dis-
ciplíne SW2 súťažili 4 prete-
kári. Súťažilo sa za prísneho 
dohľadu kvalifi kovaného 
rozhodcu pána Jána Šaligu. 

Každá disciplína bola 
hodnotená osobitne a záro-
veň boli vyhlásení aj celkoví 
víťazi disciplín.

Víťazi jednotlivých disciplín 
SW1:
Poslušnosť psa – Bruchatá Ľubica, pes Alma 
– počet bodov 96
Práca psa pri obrane – Bruchatá Ľubica, pes 
Alma – počet bodov: 91

Celkové poradie:
1. miesto: Bruchatá Ľubica, pes Alma – počet 
bodov: 187, Prašice

2. miesto: Gabašová, pes Trah – počet bodov: 
169, Čakajovce
3. miesto: Čapek Emil, pes Argo – počet bo-
dov: 168, Zbehy 
Disciplína SW2:
Poslušnosť psa – Milan Šooš, pes Nambo – po-
čet bodov: 93, Lehota
Práca psa pri obrane – Milan Šooš, pes Nambo 
– počet bodov: 99, Lehota

Celkové poradie :
1. miesto: Milan Šooš, pes 
Nambo K.K. Lehota - počet 
bodov: 192
2. miesto: Bruchatá Ľubica, 
pes Rendy K.K. Prašice – počet 
bodov: 179
3. miesto: Dedko Peter, pes Kity 
K.K. Prašise – počet bodov: 153

Víťazi obdržali z rúk zastu-
pujúceho starostu p. Kriváčeka 
diplomy a vecné ceny. Túto 
akciu bolo možné zorganizovať 
za výraznej podpory Obecného 
úradu Lehota ako hlavného 
sponzora a za podpory via-
cerých sponzorov z obce a oko-
lia, ktorí sa postarali o občer-
stvenie pre súťažiacich a vecné 
ceny pre víťazov.

Aj napriek nepriaznivému 
počasiu pri sledovaní práce 
psovodov a výkonov ich psov 
po skončení súťaže všetci od-
chádzali spokojní s pocitom 
dobre vykonanej práce. Záve-
rom vedúci klubu a zastupujúci 

starosta poďakovali súťažiacim za ich výkon 
a sponzorom za podporu tejto akcie. Orga-
nizátori sú odhodlaní v nastúpenom trende 
pokračovať a treba len dúfať, že sa ho zúčast-
ní ešte väčší počet pretekárov a väčší záujem 
divákov, hlavne mládeže, ktorí môžu sledovať 
prácu psovodov a ich miláčikov. 

Štefan Pavel
vedúci Kynologického Klubu v Lehote

Kynologický pretek
o pohár starostu obce Lehota
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Dňa 3. augusta 2013 sa v našej obci 
uskutočnil už 5. ročník Turnaja v plážo-
vom volejbale.

Atmosféra bola perfektná. Kým minulý 
rok nám proti prechladnutiu nepomohli ani 
ponožky, tentoraz sme si zmenou termínu 
skoro spôsobili úpal, pretože slnko nesku-
točne pražilo a sťažovalo nám podmienky 
pri hre. Ale aj tak sa nedá nič uprieť heslu 
„najlepší zvíťazí.“

Ďakujeme všetkým organizátorom tur-
naja za prípravu, OŠK Lehota a OcÚ Lehota 
za podporu pri organizácii a sponzorom za 
krásne dary.

Víťazi kategórie - muži:
1. Marcel Kovalčik – Michal Lichtner
2. Mário Antoni – Roman Bíro
3. Richard Zabák – Ľuboš Červeň

Víťazi kategórie - ženy:
1. Katarína Kovalčik – Kristína Burdová
2. Norika Červeňová– Monika Zabáková
3. Kristína Baková – Vladimíra Chobotová

Víťazi kategórie - zmiešané páry:
1. Norika Červeňová - Ľuboš Červeň
2. Katarína Kovalčik – Marcel Kovalčik
3. Kristína Baková – Mário Antoni

PaedDr. Vladimíra Chobotová

Turnaj v plážovom Turnaj v plážovom 
volejbalevolejbale
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Koryčany 
v Lehote

Dňa 13.7.2013 sme na našom 
lehotskom ihrisku privítali náv-
števu z Koryčán.

Ako sa už po obnovení pria-
teľských stretnutí po viac ako 
tridsiatich rokoch stáva tradíciou, 
začali sme si oplácať návštevy me-
dzi našimi obcami.

Podľa množstva zúčastnených je možné 
usúdiť, že naši moravskí priatelia sa v Lehote 
cítia ako doma. Samozrejme, návšteva sa 
nezaobíde bez športového zápolenia. Hoci to 
športové zápolenie je iba vo futbale, s malou 

„škodoradosťou“ môžeme tvrdiť, že sme 
mali doposiaľ nad našimi priateľmi na-
vrch. Ako to v priateľských zápasoch býva, 
na konci bol do našej brány nasadený náš 
najlepší brankár „Sandokan“, ktorý skóre 
hostí zaručene vždy vylepšil. Veď v koneč-
nom dôsledku išlo o zábavu, ktorá je medzi 
priateľmi podstatná, takže výsledok niko-
ho netrápil.

Koryčanci si potom pochutnali na 
kapustnici a dobrej večery. Príjemné za-
končenie dňa plynulo v tanečnej zábave. 
Samozrejme, lúčenie bolo znovu ťažké. 

V niektorých prípadoch aj vďaka alkoholu. 
No nikto si nesťažoval a tešíme sa na ďalšie 
stretnutie, tentoraz o rok v Koryčanoch. 

Terézia Andrášiková

Lehota Open 2013
Tenisový turnaj 
o pohár starostu obce 

V letných mesiacoch sa s podporou Obecné-
ho úradu v Lehote uskutočnil 2. ročník teniso-
vého turnaja „Lehota Open 2013“.

Do turnaja sa prihlásilo 16 hráčov, ktorí 
boli vylosovaní a nasadení do hracieho pavúka. 
K videniu bolo množstvo zaujímavých a pek-
ných zápasov. Do fi nále sa nakoniec prebojovala presne tá istá dvojica hráčov ako minulý rok 
– Lukáš Mesároš a Peter Zabák. Finále bolo dôstojným vyvrcholením celého turnaja. Lukáš 
Mesároš sa stal znovu celkovým víťazom, kde svojho súpera zdolal 6-3, 6-3.

Peter Zabák

Príprava futbalového 
oddielu OŠK na jesennú 
časť súťaže

Ako každý rok, súťažný ročník 2013/
2014 sa začína v strede dovolenkového 
obdobia a preto aj naše A-mužstvo absolvo-
valo prípravu na tento ročník nie v úplnom 
zložení, ako by sme si všetci predstavovali. 
V mesiaci júl sme odohrali prípravné stret-
nutia, v ktorých sme podali priemerné výko-
ny, ktoré boli spôsobené aj nekompletným 
kádrom.

Mužstvo vstupuje do súťaže s menšími 
zmenami, nakoľko odišli dvaja hráči a do 
mužstva sa vrátil po zranení Michal Senéši. 
Pretože naše mužstvo patrí v tejto súťaži v 
priemere medzi vekovo staršie, prispôsobil 
tomu tréner taktiku na súperov, ktorá sa 
nacvičuje na tréningoch.

Naďalej pokračujú v súťaži naši 
žiaci, ale ako každoročne, tréneri 
bojujú s malým záujmom žiakov 
hrať futbal.

Samozrejmosťou je naďalej aj 
mužstvo Internacionálov, ktoré 
hneď v prvom zápase prekvapilo 
vysokým víťazstvom nad favori-
zovaným mužstvom z Chrenovej 
(1:13).

V prvých šiestich zápasoch sa 

nášmu mužstvu viac darí v zápasoch na 
ihriskách súpera, z ktorých zatiaľ priniesli 
plný bodový zisk. V domácich zápasoch sme 
utrpeli jednu prehru s nováčikom z Nitrian-
skych Hrnčiaroviec (1:0), ale v tomto zápase 
aj keby naše mužstvo hralo aj 120 minút, 
nebolo im súdené streliť gól. Aj také bývajú 
zápasy. Ale nepoložilo ich to na kolená, pre-
hru hodili za hlavu a potvrdili to víťazstvom 
vonku. Ďalším zaujímavým zápasom bolo 
už tradičné derby so susedným mužstvom 
z Veľkého Zálužia, kde sa šance striedali 
na obidvoch stranách a nakoniec sa zápas 
skončil spravodlivou remízou. Domáci fa-
núšik sa dočkal prvého domáceho víťazstva, 
ktoré sa zrodilo v nedeľu 15.9. s mužstvom 
Čechynce. 

Týmto Vás pozývame na všetky domáce 
zápasy na štadión OŠK Lehota. 

Juraj Pavel 
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32 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 nestránkový deň

Piatok: 07:30 - 13:00

Telefónne číslo: 0911 220 861

Zvozový kalendár na rok 2013
Zber TKO deň Zber PET fl iaš deň

30.10 streda 25.10 piatok

13.11 streda 29.11 piatok

27.11 streda 18.12 streda

11.12 streda Zber papiera piatok

27.12 piatok 11.10 piatok

Zber skla streda 6.12 piatok

5.12 štvrtok

Pondelok 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

Utorok 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

Streda 07:00 - 11:00 14:00 - 17:00

Štvrtok 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

Piatok 07:00 - 12:00 12:30 - 14:30

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľnosti, poplatok 
za vývoz TKO a faktúry za vodu, aby tak urýchlene urobili. V opačnom prípade bu-
deme postupovať v zmysle aktuálnych právnych predpisov SR.  

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

Pošta - tel.: 037/ 6 553 141

pondelok - piatok od 15:00 - do 21:00 (po telefonickom dohovore 0904 249 956)

Vstupné: zamestnaní  a dospelí                                     nezamestnaní a deti

             3,50 EUR                                                          1,50 EUR

Zodpovedný vedúci: Ing. Daniel Dubeň

Posilňovňa - Kultúrny dom Lehota

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.: 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

Materské 

centrum

Obláčik

 je otvorené:

Pondelok:
10.00 - 12.00 hod

Utorok:
16.00 - 18.00 hod

Kultúrny dom Lehota
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Deň Ordinačné hodiny Ordinácia

Pondelok 08:00 - 14:00 Zubná poliklinika Párovce

Utorok 08:00 - 14:00 Lehota

Streda 08:00 - 14:00 Lehota

Štvrtok 08:00 - 14:00 Zubná poliklinika Párovce

Piatok 08:00 - 14:00 Zubná poliklinika Párovce

Zubná ambulancia – MDDr. Peter Závacký, tel.:  037/6505205
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