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Milí čitatelia,

dostáva sa Vám do rúk ďalšie číslo časopisu Leho-
ta. Dúfame, že Vám prináša všetko, čo Vás zaujíma zo 
života obce a jej obyvateľov. Dozviete sa, čo je nové 
v obci priamo od starostu, prečítate si uznesenia, slovo 
od kňaza, lekára i obecného ekológa. 

Svoju činnosť zhrnú spolky obce ako vinohradníci, 
kynológovia, jednota dôchodcov, Matica Slovenská.

Materská škôlka, základná škola i Materské cen-
trum Obláčik nás potešia fotografi ami našim ratolestí. 
A nebude chýbať ani športová časť nášho OŠK.

Určite Vás zaujme rozhovor s našim mladým 
a úspešným spoluobčanom a nebudú chýbať ani zvyšné 
pravidelné rubriky.

Zdá sa Vám editoriál stručný? 
Roztvorte časopis a začítajte sa...

Leto je už v plnom prúde a tak vám prajeme pís-
menká posypané peľom kvetov popri deke a pofŕkané 
vodou z bazénov a jazier. Krásne dovolenky a prežitie 
slnečným dní praje

Redakčná rada

Lehota

ŽIACKY FUTBALOVÝ TURNAJŽIACKY FUTBALOVÝ TURNAJ



Mnohí občania sa často pýtajú, kedy 
začne v našej obci fungovať separo-

vaný zber. Tak, milí občania, začíname tento 
mesiac. V tomto čísle časopisu máte uverej-
nený nový zvozový kalendár pre separovaný 
zber na druhý polrok 2014. Najskôr by som 
chcel požiadať tých, ktorí nemajú letáčik, 
čo do ktorého smetiaka majú dávať, aby sa 
pozreli do nádob, čo dostali v decembri, tam 
to iste nájdu. Tí, čo budú mať problémy s ná-
dobami, nech sa obrátia na obecný úrad, tu sa 
problémy doriešia. 

Tento zvozový kalendár môže byť v prie-
behu polroka 2014 aj upravený podľa požia-
daviek občanov. Preto budem rád, keď na za-
čiatočné nedostatky upozorníte na obecnom 
úrade starostu alebo pracovníkov. Mnohí sa 
pýtajú, čo z toho budú mať, že budú triediť? 
Stabilné ceny za vývoz odpadu v budúcnosti. 
Vo všetkých vyspelých krajinách je úplne nor-
málne, že každý separuje. Veď kto chce stále 
nové smetiská? Každý sa tomu bráni, ale od-
padky produkujeme z roka na rok viac a viac. 
Naša obec vyprodukovala za rok 2013 až 660 
ton odpadu. Stále patríme medzi najväčších 
producentov TKO na obyvateľa. Preto vás 
opätovne žiadam, zamyslite sa nad budúc-
nosťou nás všetkých, čo s odpadom? V prie-
mernej domácnosti (4-5 ľudí), ktorá separuje, 
musí 120 l nádoba na TKO vydržať 2 týždne. 
Všetko, čo sa dá roztriediť, treba triediť. Kto 
nebude mať roztriedený tuhý komunálny 
odpad, môže sa stať, že mu nebude vyvezený. 
Je to podľa zákona a podľa prijatého projektu 
odpadového hospodárstva Ponitrianskeho 
združenia obcí pre separovaný zber a na-
kladanie s odpadmi, ktorý bol schválený 
obecným zastupiteľstvom v Lehote. Pokiaľ sa 
vám plasty alebo papier nezmestí do nádob, 
môžete ho dať i v igelitovom vreci pri prí-
slušný kontajner a bude vám odobratý. Obaly 
z tetrapakov môžete dať do nádob na papier 
(modré) alebo odovzdať žiakom do základ-
nej školy, kde sa tento zber realizuje, taktiež 
malé elektrospotrebiče (kulmy, fény, mixéry 
a pod.) a batérie (z mobilov, tužkové a pod.). 
Odpad z polystyrénu treba dávať do plastov. 
Treba sa pýtať starostu a pracovníkov OcÚ, tí 
vám vo všetkom poradia.

Obec začína z vlastných zdrojov budovať 
zberný dvor (žiadosť o pridelenie fi nančných 

prostriedkov z fondov nebola úspešná), preto 
do nádob na bio-odpad (hnedé) možno dávať 
v menšom množstve aj pokosenú trávu, lístie 
a kúsky okrasných kríkov (tuje a pod.). Zber 
drevnej hmoty a konárov zo stromov a kríkov 
sa bude realizovať podobne ako v minulosti 
v jesennom období. Po vybudovaní zberného 
dvora bude možné 1-2 x týždenne vyviesť ten-
to bio-odpad, stavebný odpad, autobatérie, 
kovový šrot, objemový odpad, pneumatiky, 
autosklá na tento zberný dvor. Preto žiadam 
občanov, aby sa tohto odpadu voľne nezbavo-
vali, radšej treba zavolať starostovi, s ktorým 
to spoločne vyriešia k spokojnosti oboch 
strán alebo spoločne nájdeme riešenie.

Upozorňujem občanov, ktorí robia rekon-
štrukcie a prestavby RD, výmenu krytín, títo 
sú povinní zabezpečiť si na vlastné náklady 
vývoz a likvidáciu tohto stavebného odpadu. 
Tí, ktorí sa chcú zbaviť veľkoobjemového 
odpadu (skrine, postele, gauče a pod.), toto 
je možné vyviesť po dohovore so starostom 
tu v obci.

Pokiaľ nebude mať obec vybudovaný 
oplotený zberný dvor, nie je možný pravi-
delný odber niektorých druhov odpadov. 
Chcem pomôcť občanom pri likvidácii týchto 
odpadov a preto Vás žiadam o spoluprácu pri 
tomto odbere.

V ďalšom by som Vás chcel upozorniť, že 
podomoví predavači, výkupcovia druhotných 
surovín, zástupcovia elektrárenských a ply-
nárenských fi riem, ktorí sa pohybujú v obci, 
musia byť nahlásení na obecnom úrade, mu-
sia mať povolenie podpísané starostom obce 
na predaj a ich činnosť v obci bude oznámená 
občanom v miestnom rozhlase. Ak sa stretne-
te s tými, čo to nemajú, zavolajte starostovi 
obce alebo priamo políciu na tel. č. 158. Tým-
to chcem chrániť všetkých občanov, hlavne 
starých, osamelých a ležiacich voči podvod-
níkom a kriminálnikom. Preto hláste pohyb 
všetkých neznámych a podozrivých v obci. 
Chcem, aby táto obec bola bezpečná.

Záverom mi dovoľte zaželať všetkým 
krásne a slnečné dovolenky a tým, čo zostanú 
doma pekné hody, dobrých hodárov, veľa pek-
ných zážitkov a šťastné návraty domov.

Milan Chmelár
starosta obce
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Ži 
a nec haj
žiť!

Keď zomrie človek, je to smutné. Keď 
zomrie niekto blízky, roníme slzy. Ale kto 
zaplače za stromom, ktorý zomrie rukou 
vandala, pretože si nevážil život? Stromy 
zomierajú tíško a postojačky. Nikoho neža-
lujú a nikomu sa nesťažujú. Ale je to spra-
vodlivé?

Nikomu neubližujú, ba naopak, pomáha-
jú nám. Sú tu už tisícročia, teda dlhšie než 
človek. Ale budú tu aj zajtra? Ak sa budeme 
k nim správať tak, ako dnešná mládež, tak 
asi nie. Príde čas, kedy ráno otvoríme okno, 
aby sme sa nadýchli čerstvého vzduchu plné-
ho kyslíka, ale nebude čoho sa nadýchnuť. 
Nebude nám mať kto ten kyslík vyrobiť. A to 
už nehovoríme o iných výhodách stromov 
ako: tieň, ktorý poskytujú, keď slnečnou 
páľavou unavení hľadáme osvieženie, peľ, 
ktorý dávajú ich kvety včielkam, aby z neho 
vyrobili med, či len domov pre mnohé zvie-

ratká, ktoré by inak 
nemali kde žiť.

Aj v našej bci ne-
dávno vysadili nové 
stromčeky. Vlastne až 
153 nových krásnych 
stromčekov – ovocné i 
okrasné. Je to záslužný 
čin, veď nie každá obec 
sa venuje skrášľovaniu 
životného prostredia 
tak, ako tá naša. Ale 
našli sa ľudia, vlastne 
ešte len človiečikovia, 
ktorým asi nedošlo, 
že to bolo pre nich. 
Až z nich budú „veľkí 
ľudia”, určite by si radi 
so svojimi potomkami 
spríjemnili život hrou 
pod košatými stroma-
mi alebo prechádzkou 
stromovou alejou. No 
nebude akou. Budú 
v nej chýbať tie stromy, 
ktoré zničili vlastnými 
rukami. Naberú odva-
hu priznať to svojím 
deťom, či vnúčatám? 
Asi nie. Ale keď strom-
čekom ubližovali, vte-
dy boli odvážni dosť. 
Možno si dokazovali, 
kto z nich je väčší hr-
dina. 

My ostatní, malí 
či veľkí, však tento 
čin odsudzujeme 
a nesúhlasíme s ním. 
Sľubujeme, že zničené 
stromčeky nahradíme 
novými. Vysadíme ich 
vlastnými rukami, aby 
sme si ich potom viac 
vážili.

PaedDr. 
Iveta Šlosárová, 
učiteľka ZŠ v Lehote
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Stretnutie
Lehôt a Lhot 
v Kostelní Lhote

Tento rok sme na stretnutie Lehôt 
cestovali asi najďalej. Bolo to cez šty-
risto kilometrov. Ale ak by sme sa opý-
tali niekoho z účastníkov, či to stálo 
zato, tak povie, že áno, pretože uspo-
riadatelia sa veľmi snažili, aby sme 
boli spokojní. Všetci boli milí a ústre-
toví. Najmä starosta obce, ktorý nás 
prijal ako svojich Lehoťanov. 

Na stretnutí sa zúčastnilo 75 Lehôt, čo je 
veľmi pekné číslo. Boli sme milo prekvapení 
aj tým, že nám bol predstavený človek, ktorý 
to všetko začal, pán Jiří Kalousek a to v roku 
1981, kedy to bolo stretnutie Čiech a Mora-
vy. Prvýkrát na Slovensku sa toto stretnutie 
konalo v roku 1989 a to v Dolnej Lehote.

Dňa 5.7.2014 sme ofi ciálne prevzali šta-
fetu Zrazu Lhot a Lehôt, ktorú tvoria šerpy 
s označením dediny a rokom konania stret-
nutia. Veľkým sklamaním pre nás bolo, že sa 
na budúce obdobia nikto z Čiech a Moravy 
neprihlásil ako usporiadateľ ďalšieho roč-
níku. Na margo tohto sklamania vystúpila 
starostka obce Řešetova Lhota, ktorá pove-
dala, že tieto zrazy sa začali skromne a mali 
by tak aj pokračovať, nepredháňať sa v tom, 

kto dá na program najvychytenejšiu kapelu 
alebo akýkoľvek iný komfort. Stretnutia 
sú o tom, aby sa Lehoťania poznávali ako 
ľudia a videli, kde a v akom prostredí títo 
ľudia žijú a preto je potrebné, aby sa dediny 
zbytočne fi nančne nezaťažovali a pri organi-
zovaní si pomáhali. Bolo to dojemné a prav-

divé vyjadrenie a všetci zúčastnení s ním 
súhlasili potleskom. Pred odchodom domov 
nás starosta usporiadajúcej Kostelnej Lhoty 
ubezpečil, že koncom roka zvolá zimný zraz 
českých Lhot, kde by sa defi nitívne dohodlo, 
kto od nás zo Slovenska preberie štafetu na 
usporiadanie XXXVI. Zrazu Lehôt a Lhot.  

Sprievod dedinou bol dlhý, lebo bolo 
zastúpených 75 Lehôt, ale každý sa pri tom 
bavil, spieval a nechýbalo pohostenie zo 
strany domácich vo forme koláčikov a nie-
čoho tuhého.

Program bol fajn, zlatým klincom bol 
nádherný ohňostroj. Všade sršala srdečnosť 
a súdržnosť. Dúfame, že sa to nestratí ani 
u nás na budúci rok.

Terézia Andrášiková
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AVÍZO!
Zraz Lehôt 

a Lhot 

v roku 2015

u nás!

Milí spoluobčania, už sa nám Zraz Lehôt 
a Lhot tak priblížil, že je nutné, aby sme sa 
všetci začali o túto akciu zaujímať a rozmys-
leli si, čím by sme vedeli a chceli pomôcť 
a prispieť k úspešnosti tohto podujatia 
a tým sa zviditeľniť v čo najlepšom svetle 
v celom bývalom Československu. V dnešnej 
dobe techniky je obzvlášť dôležité, aby sme 
nemali na rôznych sieťach negatívne recen-
zie. Aj keď to u nás nehýri históriou, aj tak 
jej máme akurát a musíme byť hrdí a hlavne 
poukázať na súčasné veci, ktoré sme v obci 
dosiahli. Hlavne si všímať, aby to, čo sa uro-
bí, nezničili nejakí vandali.

Chceme poprosiť všetkých, čo majú 
nejaké dobré kontakty, známych, priateľov, 
ktorí by nám vedeli vypomôcť za čo najmen-
šie náklady, sponzorsky alebo iba z dobrého 
pocitu odvedenia nejakej práce, pri posky-
tovaní hygieny, stravy a hlavne kultúrnych 
programov, aby neváhali a navštívili alebo 
telefonicky sa skontaktovali s obecným úra-

dom a následne potom s ľuďmi, ktorí budú 
v organizačnom výbore.

Toto podujatie nesmie byť vecou iba úz-
keho okruhu ľudí. 

Tu sa budú môcť prezentovať všetci, 
ktorí majú nejaké koníčky, aktivity, záľuby, 
remeslá, tí čo vedia dobre variť, piecť, robiť 
dobrú zábavu, ktorí vedia poskytnúť prepra-
vu v menšom rozsahu napr. na poľovnícku 
chatu, takí ktorí budú udržiavať čistou v obci 
a v areáloch stanového mestečka, ihriska...

 
Oslovíme miestne spolky, aby sa zapojili 

a pomohli prácou a nápadmi v našom kul-
túrnom dome. Tu sa budú môcť prezentovať 
všetci, čo budú mať chuť spolupracovať na 
príprave i priebehu Zrazu. 

Pani Mária Juhásová bude v kultúrnom 
dome robiť inštaláciu našich krojov, výši-
viek, starých historických predmetov z Le-
hoty. Preto už teraz začnite vymetať povaly 
na starších domoch alebo aj v iných kútoch 
domácností a prepožičajte nám nájdené 
predmety k vyhotoveniu prezentácie našich 
tradícii (kolovrátok, cepy, drevené vidly, 
truhlica, obrusy, súčasti starých lehotských 
oblečení,...). Určite tým zaujmeme všetkých, 
čo prídu, pretože nie každá obec, do ktorej 
sme prišli ako zástupcovia Lehoty, sa mohla 
pochváliť krojom zo svojho regiónu. Takže 
určite toto bude jednou z prezentácií, na 
ktorú chceme byť pyšní.  

Kto má dobré vzťahy alebo kontakty na 
zástupcov mesta Nitra, Vyššieho územného 
celku, nech zájde na náš obecný úrad a podá 
pomocnú ruku pri jednaniach so zástupcami 
týchto orgánov. Pretože keď chodievame na 
zrazy Lehôt a Lhot do Čiech a na Moravu, 
vidíme, akú silnú podporu majú tieto obce 
od krajských a mestských úradov. My sa 
už roky prezentujeme ako Lehota pri Nitre 
a všade rozprávame o našom okresnom 
meste. Preto by sme mali osloviť zástupcov 
a požiadať o fi nančnú alebo inú pomoc pri 
organizovaní stretnutia v roku 2015 našou 
Lehotou. 

Terézia Andrášiková
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Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Lehote, 
ktoré sa konalo dňa 23. apríla 2014 

Uznesenie č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e
upravený program mimoriadneho zastupi-
teľstva.
Uznesenie č. 9/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v o l í  
návrhovú  komisiu v zložení:  Dagmar Kubi-
cová, Ing. Ivan Chlebec, Jozef Selický,
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že za overovateľov zápisnice starosta určil 
poslancov Ing. Jozefa Mesároša a Alexandra 
Gálu a za zapisovateľku zápisnice starosta 
určil  zamestnankyňu obce Gabrielu Zabá-
kovú. 
 Uznesenie č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s ú h l a s í  
aby p. Milan Belko a PaedDr. Vladimíra Cho-
botová  nastúpili na miesta poslancov OZ.
Uznesenie č. 11/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
b e r i e   n a   v e d o m i e 
vzdanie sa mandátu poslancov OZ p. Rado-
slava Kriváčka a p. Juraja Pavela. Mandát 
poslancov OZ zanikol doručením ich písom-
ných žiadostí na obecný úrad v súlade s § 25 
ods. 2 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení,
k o n š t a t u j e,             
že p. Milan Belko zložil zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e    
jednorazovú fi nančnú výpomoc p. Helene 
Bednárovej, bytom Lehota č. 311, vo výške 
50 €.
Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e    
žiadosť p. Vladimíra Krajinčáka, Lehota 
č. 487 o prenájom obecného pozemku pod 
obchodom Potraviny Kravla  o výmere 8,5 m 
x 2,5 m, spolu 21,25 m2 podľa predloženého 
nákresu.

Uznesenie č. 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e    
letné otváracie hodiny v prevádzke piváreň 
KD Lehota nasledovne: pondelok až štvrtok 
od 14.00 hod. do 22.30. hod., piatok od 14.00 
hod. do 24.00. hod, sobota od 10.00 hod. do 
24.00 hod., nedeľa od 10.00  hod. do 22.30 
hod. 
Uznesenie č. 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e    
žiadosť p. Zdenky Adamcovej, bytom Murá-
niho 5, Nitra o prenájom vonkajších priesto-
rov, časť parc. 333/10 o výmere 220 m² v are-
áli KD Lehota, za účelom prevádzkovania 
pivárne.
Uznesenie č. 16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
n e s c h v a ľ u j e    
žiadosť p. Zdenky Adamcovej, bytom Murá-
niho 5, Nitra o zníženie nájomného vonkaj-
ších priestorov, časť parc. 333/10 o výmere 
220 m2 v areáli KD Lehota, za účelom pre-
vádzkovania pivárne.

Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e    
p. Milana Chmelára za člena do výkonnej 
rady VITIS za obec Lehota.

Uznesenie č. 18/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
u r č u j e  
v súlade s ods. 6, § 18a) zákona SNR č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov úväzok hlavného kontrolóra 
20 %.

Uznesenie č. 19/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v y h l a s u j e 
v súlade s ods. 2, § 18a) zákona SNR č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov voľbu hlavného kontrolóra na 
deň 04.06.2014,
ž i a d a 
podľa § 18a), ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
prepisov, starostu obce Lehota zverejniť 
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vyhlásenie dňa konania voľby hlavného 
kontrolóra vyvesením oznámenia na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke obce Lehota. 
Uznesenie č. 20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote    
p r e r o k o v a l o 
dôvodovú správu a návrh Dodatku č. 1 
– Zásad odmeňovania poslancov Obecného 
zastupiteľstva v Lehota,
s c h v a ľ u j e              
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 11, ods. 4, písm. k)  Dodatok č. 1 – Zásady 
odmeňovania poslancov OZ Lehota.
Uznesenie č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e   
schvaľuje štatút časopisu obce Lehota.
Uznesenie č. 22/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote  
s c h v a ľ u j e 
dotáciu pre fi nancovanie záujmovej činností 
detí s trvalým pobytom v obci Lehota v CVČ 
na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 vo 
výške 50 €/dieťa/rok so spôsobom poskyto-
vania dotácie jednorazovo podľa počtu detí 
na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnu-
tej dotácie CVČ,
s c h v a ľ u j e
možnosť záujmovej činnosti detí maximálne 
v troch CVČ súčasne, pričom schválená výška 
dotácie na jedno dieťa sa pomerne preroz-
delí 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. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu ústrednej inventarizačnej komisie za 
rok 2013, viď príloha.
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote    
p r e r o k o v a l o 
dôvodovú správu a návrh VZN č. 01/2014 
O nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Lehota,
s c h v a ľ u j e              
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 6, ods. 1, VZN č. 01/2014 O nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Lehota.
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e    
doplnenie do „Sadzobníka poplatkov obce 
Lehota“  v bode 3, nový prenájom verejné-
ho priestranstva – celoročné parkovanie 
súkromného osobného motorového vozidla 
rok/20 €.
Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote   
k o n š t a t u j e           
že priemerná mzda zamestnanca v národ-
nom hospodárstve SR v roku 2013 bola 
v sume 824 €,
k o n š t a t u j e,   
že na základe uznesenia č. 74/2013, zo dňa 
12.12.2013, bol plat starostu doposiaľ stano-
vený rozhodnutím OZ podľa § 4 odst. 2 zá-
kona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomerov starostov obcí a primá-
torov miest v znení neskorších predpisov, so 
zvýšením o 10 % , čo po uplatnení priemer-
nej mzdy zamestnanca v národnom hospo-
dárstve za rok 2013 znamená – na základe § 
3 ods. 1 citovaného zákona – od 01.01.2014 
sumu 1 795 €,
s c h v a ľ u j e 
podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona s účin-
nosťou od 01.04.2014 plat starostu v sume, 
ktorá sa rovná zvýšenie minimálneho platu 
o 30 %, t.j. na sumu 2 121 €.

Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
b e r i e   n a   v e d o m i e
že p. starosta  v zmysle § 13b), ods. 1 zákona 
SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., 
v znení neskorších právnych predpisov, po-
veruje p. Dagmar Kubicovú  zastupovaním 
starostu obce Lehota,
b e r i e   n a   v e d o m i e,
že p. Dagmar Kubicová prijala funkciu zá-
stupcu starostu obce Lehota,
s c h v a ľ u j e    
člena do obecnej rady Ing. Ivana Chlebca za 
p. Radoslava Kriváčka.
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia OZ v Lehote, 

ktoré sa konalo dňa 21. mája 2014

Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e
program mimoriadneho zastupiteľstva.
Uznesenie č. 29/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v o l í  
návrhovú  komisiu v zložení:  Alexander 
Gála, Slávka Zaujecová, Ing. Jozef Mesároš,
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že za overovateľov zápisnice starosta určil 
poslancov Dagmar Kubicovú a Jozefa Selic-
kého, zapisovateľku zápisnice starosta určil  
zamestnankyňu obce Gabrielu Zabákovú.
Uznesenie č. 30/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
k o n š t a t u j e ,
 že PaedDr. Vladimíra Chobotová zložila 
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e    
za člena Rady školy pri ZŠ Lehota za zriaďo-
vateľa PaedDr. Vladimíru Chobotovú.  
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e    
za predsedu športovej komisie poslanca p. 
Milana Belku.

Uznesenia
z riadneho zasadnutia OZ v Lehote,

 ktoré sa konalo dňa 4. júna 2014 

Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e
upravený program mimoriadneho zastupi-
teľstva.
Uznesenie č. 34/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v o l í  
návrhovú  komisiu v zložení:  Dagmar Kubi-
cová, PaedDr. Vladimíra Chobotová,          
v o l í 
mandátovú komisiu v zložení:  Ing. Ivan 

Chlebec, Milan Belko, Alexander Gála,
b e r i e   n a   v e d o m i e 
že za overovateľov zápisnice starosta určil 
poslancov: Slávka Zaujecová a Ing. Jozef 
Mesároš a za zapisovateľku zápisnice sta-
rosta určil  zamestnankyňu obce Gabrielu 
Zabákovú. 
Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e  
voľbu hlavného kontrolóra formou verejného 
hlasovania. 
Uznesenie č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) b e r i e    n a    v e d o m i e    informáciu, že: 
1) na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili 
dvaja kandidáti,
2) podmienky v zmysle zákona o obecnom 
zriadení splnili dvaja kandidáti,
b) v o l í
do funkcie hlavného kontrolóra Ing. Vieru 
Bendovú,
c) s ú h l a s í
s dňom nástupu do práce 1. júla 2014,
s c h v a ľ u j e 
plat hlavného kontrolóra v sume 254 € me-
sačne.
Uznesenie č. 37/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e    
jednorazovú fi nančnú výpomoc p. Márii Sza-
bovej a Vladimírovi Szabovi, bytom Lehota č. 
246, vo výške 150 €.  
Uznesenie č. 38/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
b e r i e   n a   v e d o m i e 
podnet p. Ľuboslavy Janegovej, Lehota č.276.
Uznesenie č. 39/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
b e r i e   n a   v e d o m i e 
žiadosť Ing. Jozefa Mesároša, Lehota č. 220, 
o umiestnenie spomaľovacieho retardéra na 
ul. Šenkovská. Treba doložiť kladné súhlasy 
s dotknutými susedmi, min. dvoch z každej 
strany a následne bude spomaľovací retardér 
objednaný a osadený.
Uznesenie č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
b e r i e   n a   v e d o m i e 
žiadosť p. Vladimíra Belúcha, Lehota č. 587. 
Dopravno-bezpečnostná situácia v obci si 
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nevyžaduje dopravné značenie alebo osade-
nie zrkadla.
Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
b e r i e   n a   v e d o m i e 
žiadosť Zuzany Lichtnerovej, Lehota č. 91 
o odkúpenie časti obecného pozemku  parc. 
č. 175/3 o výmere 5 m2, č. 175/4 o výmere 17 
m2, č. 175 o výmere 22 m2, č. 338/301 o vý-
mere 6 m2, č. 175/1 o výmere 20 m2, č. 175/6 
o výmere 15 m2, č. 338/101 o výmere 14m2, 
spolu celková výmera 99 m2.
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, vedených na GP č.           
Obce Lehota, parcela č. parc. č. 175/3 orná 
pôda o výmere 5 m2, č. 175/4 orná pôda o  
výmere 17 m2, č. 175 ostatná plocha o výme-
re 22 m2, č. 338/301 o výmere 6 m2, č. 175/1 
orná pôda o výmere 20 m2, č. 175/6 orná 
pôda o výmere 15 m2, č. 338/101 ostatná 
plocha o výmere 14m2, spolu celková výmera 
99 m2  k.ú. Lehota, v cene 17 € eur za 1 m2  
Zuzane Lichtnerovej, rodená Mesárošová, 
dátum narodenia: 08.10.1983, bytom 951 
36  Lehota č. 91, v spoluvlastníckom podiele 
1/1. Uvedený predávaný majetok obce v prí-
rode dlhé roky tvorí súčasť nehnuteľností 
t.č. užívanej kupujúcou. Kupujúci uhradí 
kúpnu cenu 1 683 eur (slovom jedentisícšesť-
stoosemdesiattri eur) na účet Obce Lehota 
č. 0800933001/5600 alebo v hotovosti do 
pokladne Obecného úradu.
Uznesenie č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e    
pridelenie uvoľneného bytu v 15Bj od 15. júla 
2014 p. Anne Bartovej.
Uznesenie č. 43/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s c h v a ľ u j e 
v § 5 bod 3) zmenu z troch rokov na jeden 
rok,
s c h v a ľ u j e  
doplnenie v 5 ods. 4) „Za kvalifi kovane 
upravený obsah žumpy sa považuje ak bola 
vykonaná minimálne  nitrifi kácia obsahu 
nitrifi kačnými baktériami podľa možnosti v 
aeračnom prostredí – prevzdušňovanie“,

p r e r o k o v a l o 
návrh  VZN č. 02/2014 o spôsobe náhrad-
ného zásobovania vodou a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp na území obce Lehota,
s c h v a ľ u j e 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 6, ods. 1, VZN č. 02/2014 o spôsobe ná-
hradného zásobovania vodou a o zneškodňo-
vaní obsahu žúmp na území obce Lehota.   
Uznesenie č. 44/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote    
b e r i e   n a   v e d o m i e
HV č. 1. podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a),b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpoč-
tových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vo výške 
2 643,64 €,
s c h v a ľ u j e
HV č. 2 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprávy  o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vo výške 9 150 €,
s c h v a ľ u j e 
10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia 
na tvorbu rezervného fondu za rok 2013 
v sume 915 €,
s c h v a ľ u j e
90 % z prebytku rozpočtového hospodárenia 
použiť na tvorbu fondu na zveľaďovanie 
majetku obce v sume 8 235 €,
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  - 55 185,46,
v súlade s § 16 ods. 8 cit. zákona 
v y s l o v u j e   s ú h l a s  s  celoročným 
hospodárením  „ b e z  v ý h r a d.“ 
Uznesenie č. 45/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
b e r i e    n a   v e d o m i e 
správu NKÚ SR. 
Uznesenie č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo v Lehote  
s c h v a ľ u j e 
nové znenie  v štatúte redakčnej rady ča-
sopisu Lehota  § 3 ods. 2) „Redakčnú  radu 
zriaďuje, jej šéfredaktora menuje a odvoláva, 
na návrh obecnej rady starosta obce Lehota. 
Členstvo v redakčnej rade je dobrovoľné“.
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Ešte raz 
o vode našej 
lehotskej

Téma je naliehavá, životne dôležitá, 
preto ju ešte raz zopakujem a veľmi kon-
krétne. V našej obci máme vodovod pitnej 
vody pochádzajúcej z Jelky, kde je hlboký 
vrt, z ktorého sa dodáva voda do naozaj 
širokého okolia.

 Tento zdroj je pre mnohých obyvateľov 
jediným zdrojom pitnej vody. Azda budete so 
mnou súhlasiť, že pre pokoj človeka je lepšie, 
aby sme mali všetky zdroje diverzifi kované, 
aby ich bolo viac. Tak ako sa hľadá alterna-
tíva dodávky plynu, aby sme neboli závislí 
na jedinom zdroji, je to podobné aj s vodou.  
Mnoho domácností má svoje studne. Lenže 
tie studne sú nepoužiteľné pre pitné účely, 
pretože podzemná voda pod Lehotou je pre-
sýtená dusičnanmi, dusitanmi, ale aj fosfo-
rom a ďalšími biogénnymi prvkami. Odkiaľ, 
to viete rovnako ako ja. Je až nápadné, ako 
zriedkavo, aj to len zopár domácností, dáva 
vyčerpávať žumpy. Jeden ju má zámerne 
prerazenú, aby voda z nej vsakovala do pôdy, 
druhý ju vyčerpáva do tajného trativodu, 
tretí obsah žumpy vyčerpáva na koniec 
svojej záhrady, 
iný tvrdí, že ju 
čerpá na hno-
jisko a máme si 
myslieť, že takto 
je to v poriadku. 
Viem, že sú 
dokonca aj takí, 
ktorí ju vyčer-
pávajú rovno do 
potoka alebo do 
rigolu vedľa ces-
ty, viď Poštová 
ulica za zdravot-
ným strediskom. 
A toto je už nao-

zaj stredovek! Takto sa tu v Lehote spoloč-
nou ľahostajnosťou posúvame k epidémiám 
žltačky typu B, týfusu, cholere, či iným už aj 
zabudnutým chorobám. Vedome, so samoo-
spravedlnením si špiníme pod seba ako na 
Luníku IX. Myslíte, že preháňam? Nie. Urči-
te nie! Len si predstavte, že nedajbože dôjde 
ku konfl iktu v štáte. Viď Ukrajina. Aj tam by 
pred rokom nepredpokladali, že vypukne 
občianska vojna. A vojna výrazne obmedzuje 
zdroje. Azda teraz so mnou súhlasíte! A po-
tom si spomenieme, že máme studne. LEN-
ŽE! Studne, do ktorých sme si všetci spolu 
našpinili! Sami sebe si robíme zle a tvárime 
sa, že takto je to O.K. Bývam na Šenkovskej 
ulici. Na najdlhšej a najprehľadnejšej ulici 
v dedine sa objaví fekálne vozidlo tak možno 
5x mesačne. Nie je to podozrivé? Súhlasím, 
obsah septika, pokiaľ je v ňom len biologicky 
rozložiteľné znečistenie, je v podstate škoda 
vyvážať preč, keď si ho viem premeniť na 
hnojivo. Nie pridávaním enzýmov. To sú jed-
norázovky, ktoré sú v podstate najdrahším 
riešením. Najlepšie riešenie je pridávanie 
baktérií, ktoré enzýmy produkujú a tie sa 
postarajú o nitrifi káciu. Najlepšie baktérie 
na trhu sú v súčasnosti poľské Ekol biopold 
30f. Dodávateľa poradím osobne alebo si 
ho nájdite na internete. Samozrejme, že je 
potrebné obsah žumpy aspoň minimálne 
prevzdušňovať. Čím? No predsa tým istým 
čerpadlom, ktoré nám žumpu vyčerpáva. 
Keď je už žumpa takmer plná a dávkoval 
som baktérie, postupne celú kúpenú dávku, 
zapnem čerpadlo 2 x denne a premiešavam 
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jej obsah čerpadlom a rozstrekujem pomo-
cou požiarnej hadice nad hladinu žumpy. Pri 
vonkajšej teplote 10 – 20 stupňov Celzia je 
obsah 10m3 žumpy nitrifi kovaný za 14 - 20 
dní, aj skôr. Kým sa tak stane, používame su-
chý záchod. Ale kto ho nemá, užíva naďalej 
žumpu... Koniec nitrifi kácie poznáme tak, 
že voda je slabo zakalená, vôbec nesmrdí, je 
homogénna, všetko sa stekutilo. Natiahnem 
hadicu na najvzdialenejšie miesto, kde mám 
trávnik, stromy, tuje a pod. a rozlievam 
vodu tak, aby vytieklo len toľko vody, kto-
rá vsiakne max. 30 cm. To znamená, že na 
vyčerpanie 10 m3 obsahu potrebujem cca 2 
áre plochy. Fakt je, že na to, aby som takto 
pohnojil trávnik, stromy, kríky a tuje mi je 
10 m3 málo. Za toto závlahové hnojenie sú 
rastliny mimoriadne vďačné a všetko rastli-
ny využijú pre svoj život. Jednoznačne je to 
na nich vidieť. Takto to môžem opakovať 3 
– 4 krát za rok. Len si spomeňme, my starší, 
čo robili naši predkovia s obsahom suchých 
záchodov! Končilo to na poliach a hlavne na 
lúkach, ktoré prekvitali životom. A pritom 
v potokoch bola tak čistá voda, že sa mohol 
človek z potoka napiť a žili tam raky – naj-
prísnejšie indikátory čistoty vody. Postu-
pom, ktorý som vám tu naznačil, sa môžeme 
postupne k tomuto stavu opäť priblížiť. Aj 
s exkrementmi sa dá nakladať rozumne tak, 
aby sme nikomu neublížili a pomohli príro-
de i sebe. Je na vás, či si takto zlepšíme čisto-
tu vôd pod našou dedinou, aby nám nebolo 
veľmi ťažko v prípade, že vodovod náhle 
nefunguje. Súhlasím, zákon o vodách tento 
spôsob nepovažuje za správny. Ale to, čo sa 
deje v Lehote dnes, je neprípustné, škodlivé 
pre všetkých a spadá to do kategórie nepri-
jateľného stavu. Alebo si fakt napriek tomu, 
čo som vám tu s najlepším úmyslom napísal, 
myslíte, že tak, ako to mnohí robia dodnes, 
je správne a vyhovuje vám to??? Je vám 
naozaj jedno, čo budete piť v prípade núdze, 
čo bude piť váš syn, dcéra, či vnúčik? Áno, 
dá sa aj z nevyhovujúcej vody urobiť pitná 
voda. Nie však zdravá voda! Napr. reverznou 
osmózou, ktorú si málokto môže dovoliť. 
Myslím, že toto nie je tá správna cesta. Ale 
aj tá vaša dnešná cesta je cesta do pekla – pre 
nás všetkých! 

Už sa ma traja občania spýtali, či sa 
nebojím takto skúšať meniť tunajšie zvyky. 
Bojím. Samozrejme, že sú ľudia, ktorým 
moje postoje vadia. No môj strach z toho, 
čo sa tu trvale so splaškami deje, je omno-
ho väčší a tento strach je predsa aj vašim 
strachom z budúcnosti. Či sa mýlim? Azda 
predsa len nie! 

Rád by som vás ubezpečil, že vyvážanie 
žúmp za poľnohospodárske družstvo alebo 
nad diaľničný most prestalo. Ak náhodou by 
sa stalo, že by ste videli nad obcou vypúšťať 
vodu z fekálneho vozidla, prosím, aby ste mi 
to okamžite oznámili na tel. 0911 953 858. 
Majitelia fekálnych áut totiž veľmi dobre ve-
dia, ako majú nakladať s obsahom žúmp. Ak 
porušujú tieto regule, je to vedomé porušo-
vanie zákona o vodách.  Spolieham na našu 
dohodu o tom, ako to budú robiť, kým bude 
zrealizovaná kanalizácia.

Riešením je teda vybudovanie kanalizá-
cie a čistiarne splaškových vôd. Verte tomu, 
že na tom obecný úrad úprimne pracuje. 
Je to hlavne otázka peňazí. Nie je možné 
dohnať dlhé roky nečinnosti vo vodnom 
hospodárstve za rok, či dva. A to ešte v ča-
se recesie. Existuje veľa ľudí medzi vami, 
ktorí tvrdia, že kanalizáciu nepotrebujú. 
Vyhovuje im súčasný stav. Ak zoženieme 
na tieto projekty peniaze, bude to akcia 
pre obec povinná, pretože táto direktíva je 
štátna a trvá na tomto trende aj okolitý svet. 
Nezáleží na tom, kto bude starostom, pri-
pojenie sa na kanalizáciu bude povinné pre 
každú domácnosť. Nech vás slovo „povinné“ 
nerozčúli. Dnes dávate peniaze na čerpanie, 
vyčerpávanie, baktérie a pod. Preto prijmite 
tieto projekty ako našu spoločnú nevyhnut-
nosť a konečné riešenie problému. Ale kým 
sa tak stane, zmeňte, prosím, svoje návyky 
a šetrite si čistotu vody pre seba a svojich 
potomkov. Veď nie sme Luník IX!

Myslím, že o tejto problematike už písať 
nebudem. Komu nestačí takéto priame vy-
svetlenie, už sú zbytočné akékoľvek slová. 
Ale následky nesprávneho konania ponesie-
me všetci spoločne! 

Alan Dolog
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Prvé sväté 
prijímanie

Sobota a nedeľa, 24. a 25. mája, boli 
pre mnohých tretiakov z našej základnej 
školy veľkými dňami. Pokračovali totiž vo 
svojom kresťanskom zasvätení prijatím 
dvoch sviatostí. To, čo sa v ich duši začalo 
pri svätom krste, malo teraz svoje tajomné 
pokračovanie.

Najskôr v sobotu, v doobedňajších hodi-
nách, vyznali pred kňazom ako zástupcom 
Cirkvi svoje hriechy. Kňaz potom v mene Je-
žiša Krista, s mocou, ktorá mu bola zverená, 
vyhlásil ich hriechy za odpustené. Odvtedy 
už deti neťažil žiaden hriech a celý zvyšný čas 
do svätého prijímania si na seba dávali veľký 
pozor, aby už žiaden nový hriech nespáchali. 
Povedomie o vlastnom konaní a schopnosť 
ohodnotiť a rozlíšiť dobro a zlo vlastných 
skutkov je teda prvou podmienkou, ktorú 
musí človek, aj malý človek, spĺňať na to, aby 
mohol s účinkom a osohom prijať sviatosť 
zmierenia.

Ďalšie dôležité poznanie sa už týkalo 
Eucharistie, ktorú osemnásť lehotských 
detičiek prijalo na druhý deň, teda v nedeľu. 
Ide o schopnosť rozoznať obyčajný chlieb od 

toho, ktorý my, kresťania, voláme Kristovým 
telom. Toto rozlíšenie, ako vedia všetky 
prvoprijímajúce deti, sa totiž nedá urobiť 
zmyslami, ale iba vierou. Bez tejto viery sa 
Eucharistia prijať nedá, lebo ak nevieme koho 
prijímame, tak ho neprijmeme vôbec.

Preto deti, okrem návštevy hodín nábo-
ženskej výchovy v škole, ktorá komplexne 
preberá a rozoberá obsah ich kresťanskej 
viery, navštevovali od septembra do mája 
aj hodiny farskej katechézy, ktoré boli za-
merané na to, aby mali jasno v týchto dvoch 
podstatných veciach: čo je hriech a čo je cnosť 
a tiež, aký je rozdiel medzi obyčajným chle-
bom a Eucharistiou, prečo ju prijímame a čo 
v nás spôsobuje. Išlo teda o bezprostrednú 
prípravu na prijatie sviatostí.

A naše detičky, spôsobom pre nich pri-
meraným, toto všetko zvládli. Preto sa v ne-
deľu, 25. mája, zaradili všetky medzi tých, 
ktorí majú plnú účasť na svätej omši. V mene 
všetkých lehotských farníkov im prajem, aby 
hojne využívali možnosť prijímať Eucharis-
tiu. Lebo tak v nich stále bude vzrastať blíz-
kosť a priateľstvo s Ježišom Kristom, čo je 
neomylná cesta k tomu, ako sa stať dobrými, 
šľachetnými a krásnymi ľuďmi, alebo, ako to 
nazývame my, kresťania, jedoducho svätými. 
Lebo každý kresťan je od momentu svojho 
krstu povolaný práve k tomu jedinému. Aby 
sa stal svätým.

Mgr. Róbert Horka, PhD.

Duchovné slovo

Obnova veže 
farského kostola

Situácia bola vážna, nie však zúfalá. Pril-
bica veže nášho Farského kostola svätej Anny 
v Lehote súrne potrebovala ďalšiu opravu. 
Už mnohokrát sa tento havarijný stav riešil 
nejakým „zalepením“. Tentoraz sa však vdp. 
Marek Šenkárik, po porade s farníkmi, roz-
hodol pre radikálnu obnovu 
celej vežovej prilbice. Toto 
rozhodnutie však nestihol aj 
realizovať a tak som do celej 
veci 1. júla 2013 vstúpil ja. Aj 
ja som usúdil, že ide o dobré 
dielo a tak som pokračoval 
v tom, čo iný začal. Pred-
bežný rozpočet predložili do 
konca roka 2013 dvaja uchá-
dzači o túto prácu a z nich 
sme vysúťažili fi rmu Medop 
strechy s. r. o., ktorá stavbu 
aj realizovala.

Avšak nešlo už iba o me-
denú vežovú prilbicu. Leše-
nie je totiž dosť zásadnou 
nákladovou položkou celej 
stavby. A tak, keď už tam 
stojí, treba urobiť všetko, 
čo sa dá, aby sa nemuselo 
fi nancovať ešte raz. Preto sme k oprave ople-
chovania vežovej prilbice pridali aj obnovu 
fasády celej veže. Všetko sa dobre pripravilo 
a mohlo sa začať.

Deň „D“ bol stanovený na utorok po 
Veľkej Noci. Chlapi začali stavať lešenie 
a o týždeň už bola celá veža zabalená v oce-
ľovej perinke. Potom sa celá omietka vyu-
mývala vodou, ktorá zmietla všetko, čo na 
fasáde pevne nedržalo a vyčistila dlhoročné 
nánosy prachu a špiny z každej škárky brizo-
litu. Nasledovala hĺbková penetrácia, ktorá 
spevnila a pripravila pôvodnú omietku na 
novú vrstvu. Tá sa tentoraz nanášala tak, 
že na upevnenú plastovú sieťku sa naniesla 
podkladová vrstva lepidla, ktorú prekryla 
vrstva silikátovej farebnej omietky. Farby 
sme si tiež nevybrali len tak. Dali sme si zho-

toviť odbornú štúdiu, za ktorú touto cestou 
ďakujem Dr. Petrovi Hudákovi. On celý náš 
kostolík zameral, zakreslil a navrhol neikoľ-
ko možností jeho rekonštrukcie. Z nich sme 
potom za pomoci niekoľkých farníkov vybra-
li to, čo sa nám páčilo najviac. Dúfame, že sa 
náš výber zapáči aj ostatným.

Ďalším tvrdým orieškom bola strecha 
veže. Bola naozaj v hroznom stave. Dokonca 
z cibuľky, ktorá trónila ako podstavec kríža, 
zývala na klampiarov diera. Tá napokon po-
skytla aj príbytok pre vtáky lietavé. Všetko 

bolo teda potrebné zho-
toviť odznova a dobre. 
Tak isto bleskozvod 
po umiestnení takého 
množstva medeného 
plechu už nevyhovoval 
normám, preto bolo 
potrebné zhotoviť nový. 
Začalo to projektom, 
ten sa potom zhotovil 
a zakončila ho revízna 
správa. Napokon, cez 
všetku nepriazeň poča-
sia i niektorých ďalších 
okolností, sa oprava 
veže ukončila s posled-
ným dňom mesiaca máj.

Vďaka za toto 
dobré dielo patrí pre-
dovšetkým Pánu Bohu, 
ktorý od nás odvrátil 
každú živelnú pohromu 

a požehnal nás všetkým, čo sme k jeho ukon-
čeniu potrebovali. Potom všetkým štedrým 
darcom, medzi ktorými vyniká Nitrianske 
biskupstvo. Nielenže nám na opravu poskytli 
dar vo výške 7 500 Eur, ale keď sme už nemali 
na dokončenie ďalšie fi nancie, dali nám aj pô-
žičku 20 000 Eur, ktorú budeme v budúcnosti 
postupne splácať. Takisto patrí naša vďaka 
každému, kto či už fi nančným darom alebo 
modlitbou, či inou formou pomoci alebo pod-
pory, pomohol k zavŕšeniu tohto významné-
ho diela. Za všetkých doborodincov odslúžim 
svätú omšu na hody, 27. júla tohto roku.

Ešte raz, vďaka všetkým, celej Lehote.

Mgr. Róbert Horka, PhD.
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V nedeľu 25.5.2014 sa stretli v lehot-
ských viniciach vinohradníci a vinári z Le-
hoty na požehnaní viníc a polí na počesť 
k svätému Urbanovi, patrónovi vinohrad-
níkov. Už tradične, aj keď toho roku možno 
v trochu menšom počte než po iné roky,  
prišli do vinohradov, aby si pri soche sv. 
Urbana získali jeho podporu a modlitbami 
si vyprosili u neho priazeň a predovšetkým 
ochranu úrody vo viniciach. 

Organizačne túto akciu zabezpečil vino-
hradnícky spolok v spolupráci s Farským úra-
dom v Lehote. Na úvod zaspievala niekoľko 
pesničiek o víne miestna folklórna skupina 
Lehoťanka, aby naladila všetkých na svia-
točnú nôtu.

Akt požehnania viníc a polí vykonal náš 
p. farár Horka. Vinohradníkom dobre padlo 
jeho povzbudenie, ktoré v zelenej 
prírode malo svoje čaro. Obsahom 
svojho príhovoru i výrečnosťou 
nadchol mnohých prítomných, 
ktorí pred záverom zaspievali pie-
seň: Svätý Urban, pros za nás…

Na záver nám znova zaspievali 
folkloristi veselé piesne o víne 
a všetci si potom pripili na zdravie 
bielym vínkom.

Stoly boli už nachystané sla-
ným pečivom, najviac chutili slané 
kôprové zákusky od Terky An-
drášikovej. Samozrejmosťou boli 
ďalšie vynikajúce vínka. Pilo sa 

s mierou tak, aby vínko nikomu neuškodilo. 
A ako vraví pranostika: „Ak prší na svätého 

Urbana, znamená to ujmu na víne, ak príde pek-
ný čas, víno bude dobré“. Tento rok bolo počasie 
na sv. Urbana slnečné (aj keď veterné) a teplé, 
takže očakávame peknú a zdravú úrodu.

Ing. Milan Burda

16 Udialo sa v našej obci

Požehnanie viníc a polí 

v Lehote na Sv. Urbana
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Slovami klasika Martina Kukučína pri-
vítala 30. apríla pri príležitosti zjavenia 
Panny Márie v Lehote predsedkyňa ZO JD 
v Lehote všetkých zúčastnených pútnikov, 
ktorí putovali k pútnickému miestu- ku 
kaplnke Panny Márie nad Lehotou, ktorá 
je na miestach, kde sa pred viac ako 
100 rokmi zjavila chudobnému Jozefo-
vi Dobrovoľnému Panna Mária. V roku 
2008 sme so súhlasom, významnou 
podporou a veľkým povzbudením vte-
dy v Lehote pôsobiaceho dôstojného 
pána Mareka Šenkárika a v tom čase 
úradujúceho starostu obce Mgr. Pavla 
Zaujeca, akoby obnovili, oživili po 
dlhých rokoch krásne púťové slávnosti 
s dôstojnosťou, ktorá tomu sviatku 
prináleží.

Akáže by to bola púťová slávnosť 
bez svätej omše? Aj tohto roku bola slávená 
v lehotskom kostole Sv. Anny a jej hlavným 
celebrantom bol vdp. dekan František Ba-
čík z farnosti Sv. Štefana-uhorského kráľa 
z Piešťan. Pozvanie prijal a púťovej slávnosti 
sa zúčastnil aj vdp. farár Marián Uváček 
z farnosti Báb.

Po prvý raz tohto roku slávil s nami sláv-
nosť zjavenia Panny Márie aj správca našej 
lehotskej farnosti vdp. farár Róbert Horka, 
ktorý okrem iného zdôraznil, aby sme si ctili 

a vážili sviatok zjavenia Panny Márie, lebo 
nie každej obci, či farnosti je daná taká veľká 
pocta, aby sa tam zjavila Panna Mária. Vdp. 
dekan sa s pútnikmi pri kaplnke pomodlil 
litánie k Panne Márii a udelil mariánske po-
žehnanie.

Putovanie ku kaplnke zavŕšili pozdrav-
nými piesňami spevácke skupiny z Bábu, 
Jarku a domáca spevácka skupina. Veľko-
lepú slávnosť ukončilo príjemné posedenie 
v kultúrnom dome, kde pri občerstvení, ktoré 
pútnikom ponúkol starosta obce, Jednota 
dôchodcov a spevácka skupina „Lehoťanka“. 
Pozvané spevácke skupiny a domáca spevác-
ka skupina pozdravili pútnikov a prítomných 
spoluobčanov folklórnymi piesňami.

Olívia Chlebcová

„Pútnik sa musí unaviť, ak má dôjsť k svojmu cieľu“ 



18

Už po štvrtýkrát zorganizoval MO MS 
dňa 26. apríla 2014 matičný krojový ples 
v Lehote. Jeho cieľom bolo, aby sa účastní-
ci dobre zabavili, mali dobrú náladu a po-
hodu a pri tom, aby sa v ňom skĺbili ľudové 
tradície a zvyky vo forme ľudových krojov, 
tancov a spevov. Viac ako 110 účastníkov 
sa každý svojim spôsobom pričinilo o to, že 
sa tento cieľ podarilo naplniť.

Po úvodnej znelke Matice slovenskej 
a otváracích príhovoroch predsedu MO 
MS Daniela Pavela a starostu obce Mila-
na Chmelára do tanca všetkých vyzvala 
hudobná skupina MENFIS.

V kultúrnej časti programu vystúpili 
členovia spolku MRCHANE z Bánova, 
ktorí prítomným zaspievali zmes krás-
nych regionálnych ľudových piesní i na 
melódie častušiek upravených úsmev-
ných textov z vlastnej tvorby na námety 
zo súčasného života.

Potom už nasledovala ozajstná, nefalšo-
vaná ľudová veselica, kde sa veľmi dobre bavi-
li tak domáci Lehoťania, ako aj hostia z Dra-
žoviec, Jarku, V. Zálužia, Hriňovej a Šintavy, 
ktorí výrazne oživili svojimi krojmi, prevlá-
dajúce lehotské kroje. Prestávky v tanci boli 
vyplnené spevom krásnych ľudových piesní 
z Lehoty i blízkeho a širšieho okolia.

Do tejto dobrej nálady vhodne zapadlo aj 
losovanie výhercov cien z bohatej tomboly, 
ktorú organizátori pripravili aj vďaka záuj-
mu a podpory mnohých sponzorov z radov 
podnikateľov z obce i z blízkeho okolia, ako 
i samotných členov MO MS. Osobitne treba 
vyzdvihnúť príspevok obce na kultúrny 
program, ako aj na hlavnú cenu do tomboly.

Výhercovia sa však nemali možnosť z vý-
hier dlho kochať, lebo hudba pokračovala 
v pôvodnom trende a zábava pokračovala až 
do skorých ranných hodín, kedy sa účastní-
ci rozchádzali v dobrej nálade, síce trochu 
unavení, ale s predsavzatím, že na budúci rok 
prídu znovu.

Daniel Pavel

4.  matičný krojový ples v Lehote

Zaznamenali sme 19

Matičiari 

v Maďarsku

Miestny odbor Matice slovenskej 
v zmysle svojho plánu činnosti zorganizo-
val v spolupráci s DV COOP Jednota dňa 
7.6.2014 pre svojich členov poznávací zá-
jazd do Štúrova a Maďarska.

Prvá zastávka bola v Štúrove, kde si 47 
účastníkov najskôr prezrelo zmodernizova-
ný areál štúrovského kúpaliska, pešiu zónu 
a nábrežie Štúrova. V rámci matičných akti-
vít účastníkov zájazdu srdečne privítali v ob-
lastnom pracovisku Matice slovenskej, kde si 
obojstranne vymenili skúsenosti zo svojej 
činnosti. Pre lehotských matičiarov bolo 
poučné, možno až prekvapujúce, zoznámiť sa 
s problémami a ťažkosťami pri presadzovaní 
matičných a vôbec slovenských záležitostí na 
území, síce slovenskom, ale len s 30% počtom 
obyvateľov slovenskej národnosti. V závere 
stretnutia boli naznačené možnosti ďalšej 
spolupráce a lehotskí matičiari sa rozlúčili 
spevom niekoľkých krásnych lehotských 
ľudových piesní. 

Potom sa už účastníci zájazdu prepravili 

cez most Márie Valérie na maďarskú stranu, 
kde najskôr navštívili hrad Višegrád, s bo-
hatou, aj pre Slovensko, historickou minu-
losťou, týčiacim sa nad prekrásnym údolím 
Dunaja. V roku 1335 sa tu stretli český kráľ 
Ján Luxemburský, uhorský kráľ Karol Robert 
a poľský kráľ Kazimír III. Veľký a uzavreli 
protihabsburské spojenectvo. V roku 1991 
sa tu symbolicky stretli zástupcovia ČSFR, 
Maďarska a Poľska, dohodli sa na spolupráci 
pri vstupe do EÚ a vznikla tak v súčasnosti 
známa višegrádska skupina pri EÚ.

Na záver lehotskí matičiari navštívili 
starobilé mesto Ostrihom, kde bol v roku 
1000 korunovaný prvý uhorský kráľ Štefan. 
Prehliadli si ostrihomskú klasicistickú bazi-
liku sv. Panny Márie, ktorú začali stavať na 
podnet slovenského arcibiskupa Alexandra 
Rudnaya v roku 1822 a vysvätená bola v ro-
ku 1856. Nečakaným, no vítaným, spestre-
ním návštevy baziliky bol svadobný obrad 
„naživo“. Po prekrásnej vyhliadke na Dunaj 
a mesto Štúrovo z ostrihomskej strany sa 
lehotskí matičiari vracali domov. Nezabudli 
poďakovať manželom Urbanovím, ktorí im 
robili sprievodcov v Štúrove i na Maďarskej 
strane a mnohí naznačili, že sa do Štúrova 
ešte vrátia.

Daniel Pavel

Lehota 2/2014
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Členovia Vinohradníckeho spolku 
Lehota podnikli dňa 21. júna výlet do ma-
lebnej Skalice a cestou domov absolvovali 
ochutnávku vín vo Vinárstve VPS- Pavelka 
a syn v Pezinku. 

Cesta z Nitry do Skalice trvala necelé 
dve hodiny a mohla sa začať prehliadka 
mesta, ktorému 6. októbra 1372 uhorský 
kráľ Ľudoví I. udelil výsady slobodného 
kráľovského mesta. Sprievodcom bol pán 
farár Mgr. Róbert Horka z Lehoty, ktorý 
pôsobil pred pár rokmi ako kaplán práve 
v Skalici. Prehliadka sa začala na Kalvárii 
s nádherným výhľadom na celé mesto, 
odkiaľ sa všetci presunuli ku hradbám, 
aby si pozreli Rotundu sv. Juraja pri 
hradnom múre i malý židovský cintorín 
pred hradbami. Prehliadka pokračovala 
bývalým Jezuitským kostolom sv. Františka 
Xaverského, nasledoval Františkánsky kostol 
Sedembolestnej panny Márie na Kráľovskej 
ulici (toho času neprístupný) s kláštorom 
s otvorenou vinotékou a ponukou trdélnikov 
- tradičnej to skalickej gurmánskej špeciali-
ty. Zaujal kostol Najsvätejšej Trojice s tromi 
oltármi, ale aj trochu schátralý bývalý Kos-
tol sv. Pavla Pustovníka. Zaujímavou bola 
prehliadka Farského kostola sv. Michala na 
hlavnom námestí, zdatnejší absolvovali vý-
stup peši na vežu, tí menej zdatní sa usadili 
v neďalekej cukrárni. Všetkým účastníkom 
zájazdu sa páčil pestrofarebný Dom kultúry, 
ktorý navrhol známy slovenský architekt Jur-

kovič, a tiež komorný, ale útulný Evanjelický 
a.v. kostol. Na záver sme už nestihli návštevu 
Mlyna bratov Pilárikovcov v prevádzke a to 
je dôvod, aby sme navštívili znova niekedy 
v budúcnosti starobylú Skalicu.

Potom sme odštartovali do Pezinka, kde 
nás čakala ochutnávka vín fi rmy Pavelka a 
syn, s.r.o. Dnes víno so značkou PAVELKA, 
ktorá je od roku 1997 registrovaná ako 
ochranná známka, patrí medzi najvyššie 
hodnotené vína v Slovenskej republike. Ku 
koštovke pripravili Pavelkovci otec a syn 
vynikajúce biele, rosse a červené vína, na kto-
rých si účastníci zájazdu skvelo pochutnali. 
Ochutnávke nechýbala ani živá diskusia s Pa-
velkovcami o pestovaní a spracovaní vína. 

O pol ôsmej večer sme sa s rodinou Pavel-
kovcov rozlúčili a  ostalo nám v pamäti motto 
rodiny Pavelkovcov: „Život je príliš krátky na 
to, aby sme pili zlé víno! ”

Ing. Milan Burda

Zájazd do Skalice a ochutnávka vínZájazd do Skalice a ochutnávka vín
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Významné 
ocenenie členov 
Kynologického 
klubu v Lehote

Kynologický klub v Lehote 10. mája 
usporiadal ďalší už 3. ročník kynolo-
gického preteku o pohár starostu obce 
Lehota. Kynologického preteku sa zúčast-
nili okrem domácich pretekárov p. Milana 
Šooša a p. Milana Duchoňa aj kynológovia 
z okolia a to z Alekšiniec, Zbehov, Čakajo-
viec a Vinodolu. 

Preteku sa zúčastnilo 7 pretekárov so 
svojimi miláčikmi. Súťažilo sa v 2 kategóri-
ách a to stopa, poslušnosť a obrana, čiže vy-
hľadávanie páchateľa. Ako už tradične tieto 
preteky vyhral s náskokom p. Milan Šooš, 
druhý skončil p. Roman Čulík z Vinodolu 
a tretí Ľubomír Faltus z Alekšiniec. Ceny ví-
ťazom odovzdal pán starosta Milan Chmelár 
a predseda klubu. 

Kynologický klub v Lehote chce týmto 
poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa 
podieľali na tomto podujatí a to fi rme Z Poli-
tanu, HSH Veľké Zálužie, Agrol SRO Lehota, 

Krčma u Joža, Vinohradnícky spolok v Le-
hote a samozrejme p. starostovi Chmelárovi 
a celému Obecnému úradu Lehota.

Kynologický klub v Lehote zažil veľkú 
udalosť. Nášmu členovi Milanovi Šoošovi 
bola dňa 8.6.2014 udelená STRIEBORNÁ 
medaila Slovenskou kynologickou jednotou 
za rozvoj Slovenskej kynológie a dňa 12. júna 
2014 mu Prezídium Policajného zboru odbor 
kynológie a hipológie udelil ZLATÚ plaketu 
za zásluhy a rozvoj služobnej kynológie. 

Kynologický klub v Lehote gratuluje p. 
Šoošovi k dosiahnutiu úspechov a dobrú 
reprezentáciu obce a do ďalšej činnosti mu 
prajeme veľa úspechov.

Štefan Pavel
Predseda KK v Lehote
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Ľubomír sa narodil v roku 1979. Po ukončení 
ZŠ v Lehote pokračoval na gymnáziu v Nitre a je-
ho alma mater sa stala Slovenská poľnohospo-
dárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie 
a potravinových zdrojov, odbor zootechnický 
(manažment živočíšnej výroby) v rokoch 1998 
- 2003. Popri štúdiu na SPU v Nitre na Fakulte 
ekonomiky a manažmentu absolvoval aj doplňu-
júce pedagogické štúdium s pedagogicko-psycho-
logickým vzdelaním pre učiteľov. V roku 2009 
na SPU v Nitre úspešne obhájil dizertačnú prácu 
v doktorandskom štúdiu a bol mu udelený titul 
philosophiae doctor - PhD.

Pri predbežnom rozhovore ma zaujala 
myšlienka: od malička som sa chcel ve-
novať zvieratám. To by malo motivovať 
každého mladého človeka - ešte v detstve 
si vybrať svoje poslanie a naplno sa tejto 
myšlienke venovať. 
To je úplná pravda, už ako malého chlapca ma 
fascinovala príroda a všetko okolo nej. Rád 
som sa potuloval po chotári a pozoroval zver, 
najmä vtáky, neviem prečo, asi pre ich nespú-
tanosť a voľnosť. Jeden z mojich najväčších 
zážitkov bol, keď ma otec, tiež náruživý po-
ľovník, ako 6-ročného chlapca zobral na môj 
prvý odchyt zajacov. Dodnes si pamätám na 
tú veľkú oráčinu a blato, z ktorého som ledva 
vyťahoval čižmy na nohách, ale vydržal som. 
O mojej záľube by vedela veľa rozprávať aj 
moja mama, keď sa u nás na dvore zrazu obja-
vilo kurča, inokedy zasa morča a takto by som 
mohol vymenovať celý rad domácich zvierat, 
ktoré sa u nás vystriedali.

Táto záľuba mi zostala dodnes, či už v súk-
romnom živote - som poľovník, kynológ, člen 
Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLi-
fe Slovensko, ale aj v profesijnom živote, na-
koľko od skončenia univerzity pracujem ako 
vedecký pracovník vo Výskumnom ústave 
živočíšnej výroby Nitra.

Stali ste sa špecialistom európskeho vý-
znamu. Zaujíma nás, čomu sa konkrétne 
profesionálne venujete.
Na VÚŽV Nitra pracujem ako vedecký pracov-
ník v oblasti genetiky a výživy malých hospo-
dárskych zvierat. Moja vedecko-výskumná 
činnosť je najmä v posledných rokoch zame-
raná na problematiku molekulárnej genetiky 
hospodárskych a voľne žijúcich zvierat, v tej-
to problematike rieši náš tím viacero projek-
tov aj s medzinárodnou spoluprácou. Popri 
tejto činnosti vykonávam na VÚŽV funkciu 
zástupcu vedúceho Ústavu malých hospodár-
skych zvierat. Zároveň som aj vedúci experi-
mentálneho zariadenia zameraného na kom-
plexný výskum genetiky, výživy a reproduk-
cie králikov domácich. V roku 2008 som bol 
Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky menovaný za člena národnej od-
bornej vedeckej skupiny pre Aditívne látky 
v krmivách, ktorej hlavnou úlohou je odborná 
poradenská činnosť v rámci spolupráce medzi 
členskými štátmi EÚ a Európskym úradom 
pre bezpečnosť potravín (EFSA). Ďalej som aj 
členom Odboru živočíšnej výroby Slovenskej 
akadémie pôdohospodárskych vied a členom 
rady Okresnej organizácie SPZ Nitra.
Keďže úlohou vedca je svoje výsledky výsku-
mu publikovať a prezentovať na vedeckých 
konferenciách, týmto sa musím riadiť aj ja. 
Doteraz som autorom a spoluautorom 168 
publikácií vo vedeckých a odborných časo-
pisoch a na vedeckých konferenciách, ako aj 
spoluautorom knižnej publikácie. Z týchto 
publikácií si najviac cením 36 z nich, ktoré 
boli publikované vo významných vedeckých 
časopisoch v zahraničí. 
To, čo ma naučili moji rodičia, že byť aktívny 

Rozhovor

O splnenom sne
Znovu o jednom z nás - o Lehoťanovi Ing. Ľubomírovi Ondruškovi, PhD. 
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a snažiť sa robiť svoju prácu naplno a dobre 
sa oplatí, sa potvrdilo vlani aj mne, kedy som 
si spolu s ďalšími šiestimi mladými vedcami 
zo Slovenska z rúk ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR prevzal Pamätný list 
ministra pre mladých pracovníkov výskumu 
a vývoja do 35 rokov, za výskum v oblasti ge-
netiky, šľachtenia a hodnotenia genetickej bi-
odiverzity malých hospodárskych zvierat, čo 
považujem dodnes za môj najväčší pracovný 
úspech. Rok predtým som bol spolu s mojimi 
kolegami súčasťou tímu oceneného minis-
trom školstva za vedu a techniku v kategórii 
„Vedecko-technický tím roka“.  
Okrem vedeckej práce od roku 2007 vyko-
návam aj pedagogickú činnosť na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre na 
Fakulte biotechnológie a potravinárstva, Ka-
tedre fyziológie živočíchov.

Ale ja som sa dozvedel, že o vás vedia aj 
za hranicami nielen našej vlasti, ale aj 
zámorie.
(úsmev) Nechcel som, aby tento rozhovor 
vyzeral ako chválenkárstvo. Áno, dlhoroč-
ne spolupracujem s viacerými inštitúciami 
v zahraničí (Taliansko, India, Egypt, Saudská 
Arábia, ČR,..), napr.: University of Molise 
Campobasso, Italy; King Saud University, Riy-
adh, Saudi Arabia; Assam University, Silchar, 
India; Suez Canal University, Ismailia, Egypt; 
Česká zemědělská univerzita v Prahe, ČR.

Tak to ste toho stihli za svoj mladý ži-
vot celkom dosť! Fascinovala ma vaša 
výpoveď o tom, že dokážete z krvi na 
montérkach pytliaka presne zistiť, kedy, 
kde a akú zver zastrelil. Občas pre políciu 
robíte aj takéto šetrenia. Aj takúto tvár 
má živočíšna genetika.
Posledné tri roky náš tím spolupracuje aj 

s políciou SR v objasňovaní trestného činu 
pytliactva, kde zo zaistených biologických 
stôp, napr. aj zakrvavených šiat izolujeme 
DNA a pomocou najmodernejších molekulár-
no-genetických metód zisťujeme, či sa jedná 
o biologickú vzorku zveri. Ak áno, o aký druh 
zveri sa jedná, prípadne jej pohlavie a počet 
jedincov, z ktorých vzorky pochádzajú.

Ostali ste bývať v Lehote. Ste lokálpat-
riot?
Myslím si, že áno. Pri mojej práci mám mož-
nosť pomerne často cestovať do zahraničia 
a spoznávať inú kultúru. V Európe je veľmi 
veľa pekných miest, ale Slovensko sa nemá 
prečo hanbiť, aj keď podľa mňa ešte stále 
naplno nevyužíva svoj potenciál, najmä čo sa 
týka turistického ruchu. Samozrejme, najlep-
šie sa cítim vždy, keď prídem domov do Leho-
ty. Neviem, možno je to práve tým vzťahom 
k prírode a k rodnému chotáru.

Odfotil som vás v slušivej poľovníckej 
rovnošate.  Milovník zvery s puškou?
Áno, od malička som bol mojim otcom vedený 
k poľovníctvu, ktorý ma naučil, že poľovník 
je iba vtedy správny poľovník, ak dokonale 
pozná biológiu zveri a jej správanie sa v priro-
dzenom prostredí. Tomuto pravidlu som zo-
stal verný dodnes a preto najčastejšie „lovím“ 
zver fotoaparátom alebo kamerou.
V súčasnosti to však my poľovníci nemáme 
jednoduché. Verejná mienka je v dnešnej dobe 
veľmi ľahko ovplyvniteľná najmä médiami, 
ktoré sú často motivované rôznymi záujmo-
vými skupinami, ktoré sa snažia vykresliť 
poľovníctvo ako prežitok z minulosti a po-
ľovníkov ako „vrahov“ zvierat, ktorým nejde 
o nič iné ako o lov zveri a trofeje. Samozrej-
me, medzi „tiež poľovníkmi“ sa nájdu takí, 
ktorí na vyvrátenie takýchto tvrdení svojim 
konaním veľa nepomáhajú, ale tí sú našťastie 
v menšine. Možno to vyznie už ako klišé, ale 
v súčasnosti pri dnešnej aktivite človeka spo-
jenej s úplnou zmenou pôvodného biotopu 
zveri, s intenzívnym poľnohospodárstvom, 
rozvinutým priemyslom a veľkými zmenami 
klímy je poľovníctvo viac o manažmente 
zveri, teda o jej ochrane a starostlivosti o ňu. 
A až potom, ak je manažment správny, dochá-
dza k jej lovu.
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Veľmi ma zamrzí, keď v televízii vidím repor-
táž, v ktorej sú individuálne zlyhania jednot-
livcov z radov poľovníkov prezentované ako 
niečo, čo je v poľovníctve a medzi poľovníkmi 
bežné. Avšak málokedy sa verej-
nosti dostanú informácie o tom, 
akým spôsobom sa my poľov-
níci snažíme o to, aby ešte také 
druhy zvierat ako napr. jarabica 
alebo zajac, ktoré boli v minulos-
ti na Slovensku bežné, sa vôbec 
zachovali pre ďalšie generácie, 
aby sa aj naše deti a vnúčatá 
mohli potešiť z toho, keď ich uvi-
dia vo voľnej prírode a nie iba na 
obrázku. Poľovníctvo je aj o hľa-
daní rovnováhy medzi zdravou 
populáciou a úživnosťou rajónu 
tak, aby nevznikali škody.

Ľudia sa v Lehote s poľovník-
mi a poľovníctvom stretnú na 
tradičných poľovníckych gu-
lášoch na vašej poľovníckej 
chate. Tohoročný bol výni-
močne dobrý. Krásna akcia!
Ďakujeme (úsmev). Posedenie pri 
poľovníckom guláši organizuje 
naše združenie pri príležitosti „Jún - mesiac 
poľovníctva“ už dlhé roky a všetci poľovníci 
sa na túto akciu vždy veľmi tešíme. Máme 
radosť z toho, že sa v príjemnom prostredí 
opäť stretneme s každoročnými návštevník-
mi a ešte viac nás poteší, keď sa medzi nimi 
objavia nové tváre. Najväčším úspechom pre 
nás je, keď ľudia odchádzajú domou spokojní. 
To, že naši chlapci vedia uvariť veľmi dobrý 
poľovnícky guláš, potvrdzuje aj ich 1. miesto 
na tohtoročnej súťaži vo varení gulášu na Dni 
poľovníkov a priateľov prírody, ktoré organi-
zovala OkO SPZ Nitra v Cabaji a na ktorej sa 
zúčastnilo 16 družstiev z okresných poľov-
níckych združení. 

Ľudí zvykne upútať zaujímavý príbeh 
z poľovníctva. Dáte jeden?
Samozrejme, tých zážitkov v prírode je veľmi 
veľa. Veľmi rád si spomínam na moje prvé 
stretnutie s medvedicou s mláďatami u ka-
maráta pri Žiline, bolo naozaj veľmi vzrušu-
júce pozorovať túto našu najväčšiu šelmu v jej 

prirodzenom prostredí.
Vôbec najkrajšie sú pozorovania mláďat zveri. 
Veľmi pekný zážitok som v našom lehotskom 
chotári zažil vlani v júni, kedy som asi 3 

týždne pozoroval jednu srnku, 
ktorá sa pravidelne chodila pásť 
na políčko s ďatelinou a miešan-
kou, ktoré sme tam s kamarátmi 
poľovníkmi na jar vysiali. Zakaž-
dým, keď som prišiel na posed 
a posadil som sa, srnka vyšla 
z neďalekej remízky takmer na 
minútu presne a začala sa pásť. 
Mal som pocit, že o mne aj vie, 
ale vôbec jej to neprekážalo. Ale 
jeden večer neprišla, veľmi ma 
to znepokojilo a nervózny som 
čakal do ďalšieho dňa. Večer som 
už znova sedel na posede. Zrazu 
po chvíľke sa objavila moja srna, 
bola trochu nepokojná a opatr-
nejšia ako inokedy, za pár minút 
som zistil prečo. Z vysokej trávy 
ku nej ešte tak trochu neobrat-
ne priskákalo malé bodkované 
srnčiatko a za ním druhé. Veľmi 
mi odľahlo, že srna je v poriadku 
a už aj so svojim potomstvom. 

Toto sú práve tie chvíle, keď si človek povie, 
že tie hodiny strávené na poľovníckych bri-
gádach, pri ktorých sa snažíme zlepšiť pod-
mienky pre zver, majú svoj význam.

Tak toto je až dojímavé. V našom regióne, 
kde chýbajú prirodzené lúky vy „vyrobíte“ 
pastvičku pre jednu srnku, ktorá je na nej 
šťastná so svojimi mladými! Toto by mali 
čítať všetci, ktorí prírode akýmkoľvek 
spôsobom ubližujú! Vaše poľovníctvo je 
o pokore, láske a úcte.  Za všetkých čita-
teľov vám želám mnoho zdravia a šťastia, 
aby ste veľmi dlho pôsobili v našej obci i 
v našej republike! Azda mnohí mladí ľudia 
nájdu v tomto rozhovore silný impulz byť  
niekým, kto nám poskytuje istotu, oporu 
a dobrý pocit, že život je hlavne o tom: 
dokázať byť veľmi užitočným! Kto si dá 
vysoké ciele, ten dosiahne viac, ako ten, 
komu stačí pivo a rum ☺ !
Ďakujem za rozhovor!

Alan Dolog
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Stretnutie 
záhradkárov 
s prof. 
Hričovským

Základná organizácia SZZ 
v Lehote pri Nitre v spolupráci s Vi-
nohradníckym spolkom v Lehote 
zorganizovali 13.6.2014 praktické ukáž-
ky letného rezu a tvarovania ovocných 
stromov a drevín. Už po niekoľkýkrát sa 
miestom predvádzania stala miestna zá-
hradkárska osada na Starej Hore. Tento-
raz prišlo až 30 pestovateľov.

Odborný výklad a praktické ukážky 
tvarovania predniesol prof. Ing. Ivan Hri-
čovský DrSc. Mnohí poznajú jeho osobnosť 
z rozhlasového vysielania, ale aj z televíznej 
obrazovky a tak si niektorí naši členovia a 
spoluobčania nenechali ujsť príležitosť stret-
núť sa s ním osobne. Znovu sa potvrdilo, že 
problematika tvarovania drevín je stále aktu-
álna a že naďalej zaznamenáva určité vývojo-
vé trendy. Bohaté skúsenosti v tejto oblasti 
prof. Hričovský veľmi rád odovzdáva a jeho 
charakteristický priateľský výklad bol pre 
zúčastnených nezabudnuteľným zážitkom. 
Svojimi dobre mienenými radami obšírne 
vysvetlil podstatu správneho rezu broskýň 
a marhúľ, ktorý sa u malopestovateľov javí 
ako dosť problematický. V reze a tvarovaní 
jadrovín sú skúsenosti záhradkárov bohatšie 
a tak boli otázky viac smerované na per-
spektívne odrody jabloní a hrušiek. Keď dal 
v závere stretnutia priestor účastníkom na 
otázky, akoby sa s nimi roztrhlo vrece. Ešte 
si nestihli uložiť do pamäte ako v letnom ob-
dobí správne tvarovať stromy či kríky, už mal 
pripravené informácie, kde sa dajú kúpiť nové 
kultivary vrúbľovaných orechov, ktoré rodia 
už po troch rokoch a aké druhy višní a čerešní 
s nízkymi korunami sú do malých záhrad 
najvhodnejšie. Tiež vysvetlil, ako si najlepšie 
vybrať v ponuke sliviek jednak z pohľadu vzá-
jomného opeľovania a dosahovania vyšších 
úrod a jednak ako zabezpečiť ich ochranu 

časovo správne cieleným chemickým ošetre-
ním proti červivosti a ktoré z nich sú nakoľko 
odolné proti šarke sliviek. 

Toto stretnutie s Prof. Hričovským však 
nebolo ojedinelé. Od roku 2007 mu najprv 
predchádzali prednášky jeden až dvakrát 
ročne na Obecnom Úrade v Lehote a následne 
podobné stretnutia v záhradkárskej osade, 
zamerané na teoretické aj praktické poznatky 
v správnom pestovaní kôstkovín, jadrovín 
a drobného ovocia v našich záhradách. Vždy 
ale nezabudol informovať aj o aktivitách SZZ 
na Slovensku. Chceli by sme v budúcnosti po-
kračovať v takýchto stretnutiach aj naďalej, 
pretože je stále o ne pomerne veľký záujem zo 
strany záhradkárov a pestovateľov a aj prof. 
Hričovský prisľúbil ďalšiu spoluprácu. 

Peter Šášik,
ZO 11-12 SZZ v Lehote
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Cestujeme históriou
Žiaci 8. ročníka sa aj tento školský rok 

pod vedením pani učiteľky L. Kutakovej 
zapojili do dejepisnej súťaže „Cestujeme his-
tóriou“, ktorej hlavnou témou bola osobnosť 
M. R. Štefánika. V priestoroch CVČ Domino 
v Nitre si zmerali svoje sily v historických 
vedomostiach. Našu školu reprezentovalo 
trojčlenné družstvo zložené zo žiakov ôsme-
ho ročníka: Ján Držík, Patrícia Vargová 
a Erik Mesároš.  

V súťaži okrem vedomostného testu, 
ktorý preveril ich vedomosti, sa predstavili 
aj prezentáciou o živote a historickom odkaze 
M. R. Štefánika. Prezentáciu vytvorenú v MS 
PowerPointe obohatili o vlastný komentár. 
V silnej konkurencii škôl celého nitrian-
skeho okresu sa umiestnili na krásnom  
3. mieste.

Mgr. A. Burdová

Poďakovanie za účasť 
v zbierke ku Dňu narcisov

11. apríla 2014, v Deň narcisov, sme 
v spolupráci s pobočkou Ligy proti rakovine 
v Nitre zorganizovali v obci Lehota jednodňo-
vú fi nančnú zbierku na podporu programov a 
projektov určených onkologickým pacien-
tom. S mnohými z Vás sme sa stretli v uli-
ciach Lehoty osobne a spolu sme prispeli na 
dobrú vec.

Za zorganizovanie zbierky dostala škola 
poďakovanie od vedúcej pobočky Ligy proti 
rakovine v Nitre. Spolu s obyvateľmi obce 
Lehota sme v tento deň prispeli na konto 
Ligy proti rakovine peknou sumou vo výške 
202,80 EUR.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí fi nanč-

ne pomohli onkologickým pacientom v boji so 
zákernou chorobou. Ďakujeme.

Mgr. Anna Burdová

Technické minimum
CVČ Domino v Nitre zorganizovalo 24. 

apríla 2014 okresnú súťaž Technické mini-
mum. Súťaž pozostávala z dvoch častí – doma 
zhotoveného darčeka z odpadového materiá-
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lu pre kamaráta alebo kamarátku a zhotove-
nie výrobku priamo na súťaži podľa pokynov 
organizátorov.

Z našich žiakov sa súťaže zúčastnili 
tretiačky – E. Bédiová, H. Zaujecová, V. Ber-
náthová a N. Zabáková. Vyrobili zaujímavé 
darčeky, využili rôzny odpadový materiál 
a zhostili sa aj praktickej časti, v ktorej vyrá-
bali z papierového vrecka taštičku. 

Najviac sa darilo V. Bernáthovej, ktorej 
porota udelila 1. miesto a E. Bédiovej, ktorá sa 
umiestnila na 3. mieste. K peknému úspechu 
obom blahoželáme!

Mgr. V. Hanulíková

Deň matiek
Pod slovíčkom „mama“ si každý predstaví 

tú najčistejšiu a najláskavejšiu bytosť, ktorá 
nás vedie celý život k splneniu našich snov. 

Našu lásku, úctu, obdiv a oddanosť sme 
našim drahým mamám prejavili zorganizo-
vaním kultúrneho programu ku Dňu matiek 
dňa 9. mája 2014 v kultúrnom dome. Pri tejto 
príležitosti sme ich obdarovali darčekmi, 
ktoré sme zhotovili na výtvarnom krúžku. 
Kultúrny program otvoril pán starosta Milan 

Chmelár, ktorý uvítal mamičky krátkym prí-
hovorom. Ako prví sa predstavili žiaci z MŠ, 
ktorí si pripravili krátke básničky,  pesničky i 
tance. Po nich sme sa so svojím programom 
predstavili aj my, žiaci zo ZŠ. Vystúpenie mo-
derovali Natália Burianová z 5.ročníka a Erik 
Mesároš z 8. ročníka. V závere programu sa 
predstavili členovia novinárskeho krúžku 
krátkou scénkou „Matkin sen“. Slávnostný 
program ukončil pán starosta poďakovaním 
mamičkám i deťom.

Andrea Mikulová
členka novinárskeho krúžku

Návšteva Slovenského 

poľnohospodárskeho 

múzea v Nitre

Žiaci 5. a 8. ročníka ZŠ Lehota sa v piatok 
13. júna 2014 vybrali na exkurziu do SPM na 
Chrenovej v Nitre. V sprievode pani učiteliek 
L. Nagyovej, L. Kutakovej a Ľ. Volfovej si 
prezreli pavilón s práškovacími lietadlami. 
Potom sa usadili v školskej triede z predvoj-
nového obdobia, kde obdivovali vtedajšie 
lavice, kalamáre, pomôcky a zahrali sa rôzne 
hlavolamy. Prezreli si aj výstavku učebných 
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pomôcok, učebníc a zošitov.
Nasledovala prehliadka vojenskej tech-

niky z 2. svetovej vojny. Tu si prišli na svoje 
hlavne chlapci, keď si mohli vziať zbrane do 
rúk a skúsiť si manipuláciu s nimi. Nakoniec 
si ešte posedeli vo vojenských autách a spo-
kojní sa vrátili päť do Lehoty.

Mgr. L. Nagyová

Škola v prírode
- Štiavnické Bane

Za účelom spoznávania krás Slovenska sa 
21 detí prvého, tretieho a štvrtého ročníka 
spolu s pani učiteľkami Kauff manovou a Sol-

nicovou zúčastnili 6-dňového pobytu v škole 
v prírode v Štiavnických 
Baniach. Učenie tak spojili 
s aktívnym pohybom, ale 
aj oddychom v prírode. 

Chata Assisi, kde boli 
žiaci ubytovaní, leží v ma-
lebnom prostredí Štiav-
nických vrchov. Miestne 
tajchy (v minulosti umelo 
vybudované prírodné 
jazerá) boli pre deti zaují-
mavosťou a lákadlom na 
každodenné prechádzky. 
Vystúpenie sokoliarov, 
návšteva banského múzea, 
Nového zámku a centra 
Banskej Štiavnice zane-
chali v deťoch nezabudnu-
teľné zážitky. 

Mgr. T. Solnicová
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Materské centrum 
Obláčik

A sú tu prázdniny. Deti z materského 
centra majú za sebou kopec zážitkov. Azda 
najväčšou udalosťou bol Beh pre zdravie 
obcou Lehota, na ktorom sa mohli zúčastniť 
aj naši najmenší.  Pripravili sme pre nich ka-
tegóriu „pretek lezúňov“, ktorá bola zlatým 

klincom celej súťaže. 
Touto cestou sa chceme poďakovať Nit-

rianskemu samosprávnemu kraju (NSK) za 
podporu preteku lezúňov. Vďaka NSK si deti 
odniesli krásne ceny a diplomy. Ďakujeme 
za pomoc taktiež Obecnému úradu Lehota, 
ktorý celú akciu organizoval a koordinoval. 
Za úžasný Deň detí ďakujeme kolektívu 
Materskej školy v Lehote. Deti boli nadšené 
a odniesli si okrem cien aj prekrásne zážitky. 
Ďakujeme!

Na jeseň plánujeme zorganizovať 
kurz plávania, ktorý bude realizovaný 
opäť vďaka podpore NSK a do hernič-
ky materského centra pribudne kniž-
ný kútik. Rozhodne je na čo sa tešiť.

Všetkým našim drobcom, ktorí 
odchádzajú do škôlky, želáme veľa 
radosti, kamarátov a mnoho krásnych 
zážitkov. A už sa tešíme na ďalšie 
detičky, ktoré sa k nám prídu pohrať. 
Želáme prekrásne leto a tešíme sa na 
Vás v septembri.

Mgr. Zuzana Zabáková

Lehota 2/2014
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Divadlá v MŠ

Naše detičky si mohli pozrieť niekoľko 
divadelných predstavení priamo v škôlke (8. 
apríla, 19. mája, 20. júna).

Jarné tvorivé dielne

V mesiaci apríl sme v MŠ mali spolu 
s rodičmi jarné tvorivé dielne, kde sme sa 
navzájom učili rôzne techniky vyzdobovania 
vajíčok a jarných dekorácií. Veľmi zaujímavú 
techniku pletenie z novinového papiera nás 
naučila Alexova mamička pani Civáňová.

Tropicarium
Oceanárium 
v Budapešti

Zúčastnili sme sa zaujímavého 
výletu do Budapešti, kde sa nachádza 
najväčšie stredoeurópske morské ak-
várium. Deti so svojimi rodičmi mali 
možnosť vidieť exotické zvieratá v ich 
prirodzenom prostredí a zblízka pozo-
rovať pestrofarebný podmorský svet.

Vydarený MDD

Deťom sme pripravili oslavu ich sviatku 
na školskom dvore v materskej škole. Po 
názvom „Rozprávková krajina“ mali deti 
možnosť v jednotlivých stanovištiach plniť 
úlohy, za ktoré im rozprávkové bytosti dá-
vali body a odmenu. Aby detská oslava bola 
dokonalá, deti sa mohli povoziť na kolotoči 
a využiť všetky atrakcie, ktoré mali v škôlke. 
Po okolí deti a všetkých, ktorí mali záujem, 
povozil nitriansky modrý vláčik. Akcia bola 
vydarená, deti sa tešili a u rodičov mala klad-
né hodnotenie. 

Za seba ako riaditeľku MŠ môžem napísať 
iba jedno, že bez všetkých ľudí, ktorí nám po-
máhajú organizovať takéto krásne a vydarené 
akcie (mnohí už niekoľko rokov), bez dobrého 
pedagogického a pracovného kolektívu by 
akcie neboli také dokonalé. 

Všetkým patrí od detí a osobne od riadi-
teľky MŠ veľké ĎAKUJEME!

Fotoreportáž  - viď zadná strana obálky časopisu 
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Rozlúčka 
predškolákov

V miestnom kultúrnom dome sa uskutoč-
nila slávnosť pri príležitosti odovzdávania 
absolventských osvedčení pre deti predpri-
márneho vzdelávania, ktorú organizujeme 
už niekoľko rokov. Na túto pozvanie prijal 
aj minister školstva, ktorý osobne odovzdal 
24 škôlkarom osvedčenie. Ocenil spôsob, 
akým sa lúčia v MŠ s deťmi a zdôraznil, že je 
to pre deti nezabudnuteľný zážitok, ako budú 
neskôr maturity či promócie.

My ako ich učiteľky im želáme, aby do pr-
vej triedy vykročili šťastné, plné očakávania 
po nových vedomostiach a aby sa im podobne 
tak, ako v MŠ darilo aj v škole.

Digitálny set v MŠ

Naša materská škola sa zapojila do pro-
jektu Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva. S potešením sme pri-
jali, že sme boli vybraní a v súčasnosti naša 
materská škola bola vybavená digitálnym 
setom – interaktívnou tabuľou, notebookom 
a farebnou tlačiarňou. Už v útlom veku chce-
me u detí prebudiť záujem o informačno–ko-
munikačné technológie. V súčasnosti pôsobí 
na našej materskej škole päť pedagogických 
pracovníkov, ktorí sa v čo najväčšej miere 
snažia do edukačného procesu zakompono-
vať digitálnu techniku. Vďaka tejto technike 
dokážeme efektívnejšie podporiť inovácie vo 
výchovnovzdelávacom procese.

Bc. Beáta Chlebcová

Poďakovanie
„Dňa 31. júla 2014 nám odchá-

dza do dôchodku naša milá vedúca 
školskej jedálne pani Terka Dubeňo-
vá. Preto jej chceme poďakovať za jej 
dlhoročnú a obetavú prácu pre naše 
deti. Celý kolektív zamestnancov 
obce a Materskej školy jej želá veľa 
zdravia, šťastia a rodinnej pohody v 
kruhu svojich blízkych.“
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Beh pre 
zdravie 
obcou 
Lehota

V Lehote sa už stalo tradí-
ciou, že druhá nedeľa mesiaca 
máj patrí v našej obci športu 
a to konkrétne behu. Každý 
rok sa pred kultúrnym do-
mom stretnú všetci športovo 
založení Lehoťania a súťažia 
v jednotlivých kategóriách. 
Inak tomu nebolo ani tento rok 
dňa 11.5.2014, kedy sa konal 
už v poradí 8. ročník v Behu pre 
zdravie obcou Lehota. Nakoľko 
v predvečer podujatia sa nad 
Lehotou prehnala búrka, všetci 
organizátori netrpezlivo čakali 
do rána, či sa počasie umúdri. 
Nakoniec bolo pre beh veľmi 
dobré počasie bez dažďa a s prí-
jemnou teplotou. 

Po krátkom príhovore a otvorení preteku 
starostom obce Milanom Chmelárom prišiel 
na rad štartér pán Uhrík, ktorý ako prvých 
odštartoval našich malých súťažiacich 
– škôlkarov.

Potom postupne sa na štart pripravovali 
žiaci a žiačky základnej školy, ktorí boli 
rozdelení do troch kategórií podľa ročníkov. 
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Po krátkej prestávke nasledovali kategórie 
dorastenci, dorastenky, kde sa už tradične 
stretávame s veľmi nízkou účasťou (čo sa 
potvrdilo aj tento rok). Pretek pokračoval ka-
tegóriou mužov a žien do 40 a nad 40 rokov. 
Ako zlatý klinec preteku bol hlavný pretek. 
V tomto preteku veľkú pozornosť pútal 
pretekár Daniel Matis, ktorý je každoročne 
veľmi dobre pripravený a je dvojnásobným 
víťazom našich pretekov. Kto čakal, že zví-
ťazí aj tento rok, sa mýlil. Tento pretek bol 
dosť kvalitne obsadený a víťazom sa stal 
domáci pretekár Mário Antoni s časom 10:
50 a na druhom mieste bol taktiež domáci 
pretekár Ilízi Ľuboš s časom 10:50:37. O ví-

ťazovi v hlavnom preteku sa rozhodlo 
až v úplnom závere. Po tomto hlavnom 
preteku nasledoval spoločný beh pre 
zdravie (300 m), v ktorom sa zúčast-
nilo 139 účastníkov (predtým aj len 
divákov).

V tomto ročníku organizátori 
pripravili pre našich najmenších „pre-
tek lezúňov“. Dĺžka trate bola cca 5 
metrov. V tomto preteku vôbec nešlo 
o víťaza, ale aby sa zabavili aj naši naj-
menší a preto všetky zúčastnené deti 
boli odmenené zaujímavými cenami. 
Suverénnym víťazom sa stal vnuk 
pána starostu Damianko Ligač. A úpl-
ne nakoniec nasledovalo vyhodnoco-
vanie preteku, kde prví traja v každej 
kategórii obdržali diplom, medailu 
a vecnú cenu. Najstaršími účastníkmi 
boli vyhodnotené Emília Lukáčová 
a Anna Petríková, ktoré taktiež obdr-

žali ceny za účasť. Celkovo sa tohto podujatia 
zúčastnilo 119 účastníkov v 14 kategóriách.

Prinášame vám mini - rozhovor s víťazom hlav-
ného preteku Máriom Antonim:

Ako vnímate dnešné víťazstvo?
Dnešné víťazstvo nebolo pre mňa vôbec 
jednoduché, pretože som sa stále pohyboval 
na druhom – treťom mieste. V poslednom 
kole, keď som zbadal, že sa blížim k prvému 
v priebežnom poradí, začal som tomu veriť, 
že môžem aj vyhrať. O tom, že som vyhral, 
som bol informovaný až od hlavného rozhod-

cu v cieli, lebo to bolo tesné.

Aký máte recept na to, aby ste 
vyhrávali?
Poctivo trénujem celý rok ako aktívny 
futbalista. 

Organizátori podujatia ďakujú 
všetkým sponzorom, miestnym 
podnikateľom, organizáciám a spol-
kom v lehote, obci Lehota a osobitne 
úradu nitrianskeho samosprávneho 
kraja.

Juraj Pavel
Predseda organizačného výboru
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Futbalové 

hviezdy 

deťom

Na štadióne OŠK Lehota sa 28.6 uskutoč-
nil 2. ročník žiackeho futbalového turnaja 
za účasti piatich celkov - Lužianok, Lehoty, 
Lukáčoviec, Bábu a Dolných Krškán. 

Záštitu nad podujatím opätovne prevzali 
bývalý tréner Slovenskej futbalovej reprezen-
tácie a dnes už tréner FC Nitra Michal Hipp 
a bývalý československý a slovenský futbalo-
vý reprezentant Ľubomír Moravčík. Podujatie 

moderoval redaktor športového spravo-
dajstva Stanislav Ščepán, ktorý privítal aj 
ďalšie bývalé futbalové osobnosti - Zoltána 
Molnára, Róberta Ježa, Jána Ilavského, Petra 
Palúcha a Mariána Bochnoviča. Z pracovných 
dôvodov moderátor ospravedlnil Michala 
Hippa. Taktiež za búrlivého potlesku prítom-
ných moderátor privítal ikonu lehotského 
futbalu pána Alojza Dubeňa. Zápasy medzi 
jednotlivými tímami mali vynikajúcu úro-
veň, čo svojimi postrehmi potvrdili aj bývalé 
futbalové osobnosti.

Zoltán Molnár: „Som príjemne prekvapený 
toľkými talentami futbalu, aké sa tu zišli, len ich 
treba ďalej rozvíjať.“
Ľubomír Moravčík: „Nádherné podujatie pre 

mladých futbalistov, kiežby takých 
bolo čo najviac.“

Perličkou podujatia bola 
účasť viceprezidenta Policajné-
ho zboru Slovenskej republiky 
plk. JUDr. Ľubomíra Ábela. 
V rámci bezpečnosti v cestnej 
premávke rozdal mladým fut-
balistovým talentom refl exné 
bezpečnostné prvky aj z dôvodu 
začínajúcich prázdnin. Celko-
vým víťazom turnaja sa stali 
futbalisti Lužianok, na druhom 
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OŠK Lehota
- informuje o ukončení úspešného 
športového ročníka futbalových sú-
ťaží 2013/2014

Hodnotenie jarnej časti futbalových 
súťaží by som začal tým, že jarnú časť ukon-
čili všetky tri súťažné mužstvá, ktoré sa do 
súťaže prihlásili. Mužstvo Internacionálov 
pokračovalo v súťaži s kolísavými výkonmi, 
ktoré sa nakoniec odzrkadlili aj v konečnom 
hodnotení. V konečnej tabuľke sa mužstvo 
Lehoty zaradilo zhruba v strede tabuľky, 
čo zodpovedá aj jej výkonom. Ďalším muž-
stvom, ktoré hralo súťažne, boli naši žiaci 
pod vedením trénerskej dvojice Viliama 
Hrnčiara a Mária Antoniho. Našim tréne-
rom sa podarilo poskladať mužstvo z domá-
cich hráčov, ktoré sa postupne skonsolidova-
lo a v ťažkej konkurencii iných mužstiev sa 
síce pohybovalo v spodnej časti tabuľky, ale 
oproti iným rokom bolo vidieť vzostup. 

Hodnotenie mužstva dospelých spočíva 
v tom, že každoročne Lehotu trápilo, ako 
sa zachrániť v súťaži. V tomto ročníku sa 
podarilo realizačnému tímu a trénerovi po-

skladať mužstvo, pred ktorým mali rešpekt 
aj tí najlepší. Výsledkom toho bolo, že počas 
celej súťaže sa naše mužstvo pohybovalo na 
druhom až treťom mieste. Jarnú časť malo 
mužstvo veľmi vydarenú, nakoľko v do-
mácom prostredí prehralo len jeden zápas 
a z ihrísk súperov prinášalo body. Najväčším 
sklamaním pre futbalového fanúšika a hrá-
čov bol posledný domáci zápas s mužstvom 
Lapáša. V tomto zápase Lehota už v desiatej 
minúte vyhrávala krásnymi gólmi 2:0. Na-
koľko Lapáš bol už jasným víťazom našej 
skupiny, keď z nepochopiteľných príčin 
zobral zápas do vlastných rúk rozhodca, 
ktorý zariadil, že tento zápas vyhralo muž-
stvo Lapáša 3:2. Mužstvo Lehoty ukončilo 
túto sezónu na konečnom piatom mieste. 
Nakoľko v tomto ročníku bola reorganizácia 
súťaže, naše mužstvo malo šancu postúpiť 
do vyššej súťaže - V. liga. Nakoniec po roz-
hodnutí a zvážení vedenia klubu a obecného 
úradu Lehota zostáva naďalej v súťaži maj-
strovstiev okresu. 

Teraz nastalo pre hráčov dovolenkové 
obdobie, ktoré nepotrvá dlho a už prvú 
augustovú nedeľu pozývajú všetkých fa-
núšikov na ďalší kolotoč zápasov nového 
ročníka.

Juraj Pavel
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mieste sa umiestnili futbalisti Dolných 
Krškán, na treťom mieste skončili futba-
listi z Bábu, štvrtí boli domáci futbalisti 
z Lehoty a na piatom mieste Lukáčovce.

V individuálnych oceneniach sa umiestnili:
Najlepší hráč turnaja:
Kristián Pilo (D. Krškany)
Najlepší strelec turnaja
Matúš Bíro (Lužianky)
Najlepší brankár turnaja
Jozef Pavlis (Lužianky)

Spestrením podujatia bola aj tombola 
a jej žrebovanie potešilo 18 výhercov. V mene 
organizačného výboru turnaja mi dovoľte, vá-
žení športoví priatelia, poďakovať všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k to-
muto vydarenému športovému popoludniu. 
Zvlášť sponzorom, ktorých nebolo opäť 
málo a bez ktorých by sa toto podujatie sotva 

uskutočnilo. Tiež mám potrebu poďakovať sa 
osobnostiam, ktoré prijali naše pozvanie. Už 
len fakt, že Peter Palúch k nám meral cestu 
so zranenou nohou (roztrhnutý sval), svedčí 
o veľkosti týchto hviezd, ako sa hovorí, bez 
hviezdnych manierov. S konštatovaním, že 
sme niečo hodnotné usporiadali pre naše 
mladé futbalové talenty, mi dovoľte, aby som 
Vás srdečne pozval aj na 3. ročník tohto tur-
naja, ktorí sa uskutoční na budúci rok.

Ľubomír Držík 
Fotoreportáž  - viď vnútorná strana obálky časopisu 
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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

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

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

Deň Ordinačné hodiny Ordinácia

Pondelok 08:00 - 14:00 Zubná poliklinika Párovce

Utorok 08:00 - 14:00 Lehota

Streda 08:00 - 14:00 Zubná poliklinika Párovce

Štvrtok 08:00 - 14:00 Lehota

Piatok 08:00 - 14:00 Zubná poliklinika Párovce

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

Lekáreň AVE MÁRIA, 
tel.: 037/655 3200

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

Obecná knižnica

Výpožičná doba:
každy piatok 

od 15:00 do 17:00 hod

RADY A POMOC PRE OBČANOV Cestovný poriadok 37Lehota 2/2014
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