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Milí obyvatelia Lehoty,

do rúk sa Vám dostáva ďalšie číslo časopisu adre-
sovaného Vám - Lehoťanom. Rok sa nám kráti a čoraz 
častejšie nás počasie vháňa do domov a večer trávime 
pozeraním televízie, či čítaním.

Naša ponuka zahŕňa nielen zvyčajné informácie 
z obecného stola ako sú uznesenia, či nástup nových po-
slancov do zastupiteľstva. Dočítate sa aj, ako sa podarilo 
zavŕšiť 1. etapu úpravy areálu škôlky a aj to, čo porábajú 
deťúrence v MC Obláčik.

Nosnou témou bude vínko: reportáž z oberačky v le-
hotských vinohradoch, k tomu zaujímavá informácia o 
prednáške k zberu a spracovaniu hrozna. Ako chuťovku 
sme pripravili recepty, v ktorých sa objavuje ako ingre-
diencia práve vínko. Prírodou sa zaoberá aj príspevok od 
našich poľovníkov, či kynologického klubu.

Športu sa venujú príspevky od OŠK a reportáž z tur-
naja v plážovom volejbale.

Veríme, že aj toto číslo Vás zaujme a nájdete tam 
veľa atraktívneho, čo všetko sa udialo v našej obci.

Príjemné čítanie praje redakčná rada 

Lehota

Víťazom našej 

súťaže o fotografi u 

s domácim 

maznáčikom vyhrala 

Dianka Dojčanová 

so zaujímavým 

zvieratkom 

– gekónom a srdečne 

jej blahoželáme 

k darčekom 

v hodnote 

100€  od spoločnosti 

ANI - PET Nitra.

„Môj domáci maznáčik“
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Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, ktoré 
sa konalo dňa 13. júla 2012 o 
16.00 hod. v zasadacej miestnosti 
Obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 18/2012
Obecné zastupiteľstvo
v y h l a s u j e,
že za vzdaného poslanca p. Ľubomíra Držíka, 
ktorý sa vzdal dňom 28.6.2012, nastupuje 
dňom 13.7.2012 JUDr. Jozef Burda a za 
vzdanú poslankyňu p. Teréziu Andrášikovú, 
ktorá sa vzdala k 1.7.2012, nastupuje dňom 
13.7.2012 Ing. Roman Flóriš, PhD.
Uznesenie č. 19/2012
Obecné zastupiteľstvo
s ú h l a s í
s prenájmom obecného pozemku pri kultúr-
nom dome, pri zabezpečení prenajímateľa 
bodu napojenia na vodu, elektrické napoje-
nie a rozvody (žumpa), s účinnosťou zmluvy 
odo dňa spustenia prevádzky, s nájmom 15 
€/m²/rok, na dobu do 31.10.2012.

Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
dňa 12. septembra 2012 o 17.30 
hod. v zasadacej miestnosti 
Obecného úradu Lehota

Uznesenie č. 20/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
jednorazový fi nančný príspevok  p. Gabriele  
Chlebcovej, bytom Lehota č. 14, vo výške 
300 €.
Uznesenie č. 21/2012  
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
p. Bakovi Marekovi zníženie nájmu vonkaj-
ších priestorov kultúrneho domu.
Uznesenie č. 22/2012   
Obecné zastupiteľstvo
o d k l a d á  
žiadosť Ing. Bill Silvii, Lehota č. 118. OZ sa 
s ňou bude zaoberať po doložení nového GP.
Uznesenie č. 23/2012 

Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e  
doplnenie VZN č. 5/2005, dodatok č. 1. bod 
6, písm. e) „priamy predaj nestavebného 
pozemku, o ktorom rozhodne OZ min. 3/5 
väčšinou prítomných poslancov, sa uskutoč-
ní: 
e1) zastavané územie (intravilán) - min. za 
cenu 17 €/m²,min.5 €/m², ak sa jedná o voľne 
využiteľné časti, napr. záhrada a 8 €/m²,  ak 
bude pozemok určený na stavebné účely do 
31.12.2012.
Uznesenie č. 24/2012   
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov priamy 
predaj nehnuteľností, vedených na GP č. 
2/2012, parcela č. 333/69 k.ú. Lehota zasta-
vaná plocha o výmere 32 m² v cene 5 eur za 
1 m²  Ľubošovi Kompanovi, dátum narode-
nia: 25.03.1969 a Miriam Kompanovej, rod. 
Bosáková, dátum narodenia: 22.02.1975, 
bytom 951 36  Lehota č. 142 vo spoluvlast-
níckom podiele 1/1. Uvedený predávaný 
majetok obce v prírode dlhé roky tvorí súčasť 
nehnuteľností t.č. užívaných kupujúcimi, 
ktorí využívajú uvedenú parc. ako predzá-
hradku. Kupujúci uhradia kúpnu cenu 160 
eur na účet obce Lehota  č. 0800933001/
5600 alebo v hotovosti do pokladne obecné-
ho úradu. 
Uznesenie č. 25/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
jednorazovú fi nančnú výpomoc p. Mariáno-
vi Košťálovi, bytom Lehota č. 90 vo výške 
300€.
Uznesenie č. 26/2012 
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
jednorazovú fi nančnú výpomoc p. Helene  
Bednárovej, bytom Lehota č. 311 vo výške 
150 €.
Uznesenie č. 27/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
OZ schvaľuje zriadenie sociálnej, stavebnej, 
fi nančnej, športovej a kultúrno-školskej 
komisie.

Zo zasadnutia poslancov
Uznesenie č. 28/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
zriadenie Obecnej rady.
Uznesenie č. 29/2012         
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e  
zástupcu starostu, aby do najbližšieho OZ 
navrhol dvoch členov rady, po konzultácii so 
všetkými poslancami.
Uznesenie č. 30/2012         
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e  
poslancov, aby do najbližšieho OZ pripravili 
návrh na predsedov komisií.
Uznesenie č. 31/2012         
Obecné zastupiteľstvo
p o v e r u j e  
hlavnú kontrolórku obce Bc. Vajdovú plánom 
činnosti na II. polrok 2012.
Uznesenie č. 32/2012         
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu HK o kontrolnej činnosti za I. polrok 
2012. 
Uznesenie č. 33/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
cenu vodného 1,10 €/m³ na rok 2013.
Uznesenie č. 34/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole 
Lehota nasledovne: Výška príspevku za po-
byt dieťaťa na mesiac v MŠ za jedno dieťa 7 € 
a ak dieťa navštevuje MŠ iba dopoludnia, tak 
5 €, ďalej postupovať podľa platného VZN 
č. 2/2008, časť 3, §7, ktoré presne defi nuje 
kto príspevok za pobyt dieťaťa neuhrádza,  
s účinnosťou od 1. októbra 2012.
Uznesenie č. 35/2012         
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
spojenie ZŠ a MŠ Lehota do jednej právnickej 
osoby.
Uznesenie č. 36/2012         
Obecné zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e 
VZN Zásady hospodárenia s fi nančnými 
prostriedkami obce a odporúča obecnej rade 
pripraviť VZN Zásady hospodárenia s majet-

kom obce, s termínom do 31.12.2012.
Uznesenie č. 37/2012         
Obecné zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu centrálnej inventarizačnej komisie za 
rok 2011.
Uznesenie č. 38/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odmenu za II.Q.2012 zástupcovi starostu vo 
výške 8 %.
Uznesenie č. 39/2012         
Obecné zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e 
odmenu za II.Q. 2011 hlavnej kontrolórke vo 
výške 10 %.
Uznesenie č. 40/2012         
Obecné zastupiteľstvo
u k l a d á 
hlavnej kontrolórke obce Bc. Vajdovej vy-
konať kontrolu dodržiavania VZ č. 1/2008 
o dotáciách  a návratných fi nančných vý-
pomociach, účel a podmienky poskytnutia 
dotácie a zúčtovanie poskytnutej dotácie za 
obdobie rokov 2011 a 2012. Ďalej preskúmať 
čerpanie všetkých dohôd (DoPč, DoVp) a roz-
analyzovať koľko z nich vykonávali poslanci, 
za obdobie spätne 5 rokov.

Zmeny v OZ Lehota

Zmeny prebehli na začiatku prázd-
nin, kedy sa pán poslanec Ľubomír Držík 
a pani poslankyňa Terézia Andrášiková 
vzdali poslaneckých mandátov. Na zákla-
de tejto skutočnosti sa dňa 13.07.2012 
konalo mimoriadne zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva, na ktorom sa svojim 
podpisom a zložením sľubu novými prá-
voplatnými poslancami obecného zastu-
piteľstva v Lehote stali pán JUDr. Jozef 
Burda (s počtom platných hlasov 265) a 
pán Ing. Roman Flóriš, PhD. (s počtom 
platných hlasov 258). 

Bývalým poslancom ďakujeme za 
prácu a čas, ktorý pre našu obec obeto-
vali. Nastupujúcim poslancom želáme 
veľa dobrých nápadov a entuziazmu, ale 
i zodpovednosť a správne rozhodnutia 
pre blaho obce a jej občanov.

Lehota 3/2012
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Dňom 1. januára 2002, s výnimkou vy-
braných ustanovení, nadobudol účinnosť zá-
kon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 
na vyššie územné celky. Podľa ustanovenia § 
2 písm. f) na obce prešli aj pôsobnosti na úse-
ku ochrany prírody. V súvislosti so zákonom 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
ide o výkon štátnej správy vo veciach ochrany 
drevín. Delegovanie povoľovacieho procesu 
výrubu drevín na obce malo za cieľ najmä 
uľahčiť občanom prístup k riešeniu tejto 
problematiky priamo v ich obci. 

Problematika  ochrany drevín však nebola 
pre obce novou kompetenciou. Vykonávali ju 
už v roku 2002, avšak v súvislosti so zákonom 
NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny. 

1. januára 2003 nadobudol účinnosť nový 
zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 
543/2002 Z. z., ktorý priniesol oproti dovte-
dy platnému zákonu niekoľko zmien. Ich 
nedodržiavanie môže vyjsť občana niekedy 
veľmi draho, preto Vás chceme informovať a v 
krátkosti zorientovať v danej problematike vo 
vzťahu občan a ochrana drevín.

Základné legislatívne pravidlá: 

- zákaz poškodzovať a ničiť dreviny - zákon 
zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny (ne-
zvratné poškodenie môže spôsobiť aj neod-
borné ošetrenie stromu),
- povinnosť vlastníka (správcu, nájomcu) sta-
rať sa o drevitú vegetáciu- najmä ju odborne 
ošetrovať a udržiavať,
- ohlasovacia povinnosť občana pri realizova-
nom výrube dreviny v prípade ohrozovania 
majetku, zdravia alebo života človeka (tlačivo 
poskytne obecný úrad),

- ohlasovacia povinnosť občana pri reali-
zovanom výrube dreviny v prípade obnovy 
produkčných drevín (tlačivo poskytne obec-
ný úrad),
- na výrub dreviny rastúcej na súkrom-
nom pozemku sa vyžaduje súhlas Obce 
Lehota a to vždy, ak obvod kmeňa drevi-
ny vo výške 130 cm  nad zemou presiahne 
40 cm a ak výmera krov presiahne 10 
m²; správny poplatok je 10 € pre fyzic-
ké osoby a 100 € pre právnické osoby 
(podrobnejšie informácie poskytne 
obecný úrad), 
- o verejnú vegetáciu (zeleň verejne do-
stupných priestranstiev, zeleň ulíc, cin-
torínov) sa stará výlučne Obec Lehota, 
t.j. bez súhlasu obce ju nemožno nikdy 
opilovať a už vôbec nie rúbať. Vždy je po-
trebné kontaktovať Obec Lehota! 
- ak sa však tak udeje (v súkromných, či 
verejných záhradách dôjde k nepovole-
nému výrubu), je potrebné informovať 
obec Lehota, príp. Obvodný úrad život-
ného prostredia. Závažnejšie prípady je 
možné riešiť aj cez slovenskú inšpekciu 
životného prostredia (www.sizp.sk).

Dôsledky neplnenia 
legislatívnych povinností:

A. V prípade porušenia zákona pri fyzických 
osobách ide o priestupok na úseku ochrany 
drevín, pričom podľa skutkovej podstaty 
priestupku môže OÚŽP Nitra uložiť obvine-
nému sankciu od pokarhania (menej závažné 
prípady) až po pokutu do výšky 9958, 17 € - § 
92 zákona.
B. V prípade porušenia zákona pri právnic-
kých osobách ide o správny delikt na úseku 
ochrany drevín, pričom podľa skutkovej 

podstaty správneho deliktu môže OÚŽP 
Nitra uložiť podnikateľovi alebo právnickej 
osobe pokutu až do výšky 33 193,91 € - § 
90-91 zákona.

V prípadoch rozsiahlejších výrubov 
drevín rastúcich mimo lesa môže ísť aj 
o podozrenie zo spáchania trestného 
činu, ak spoločenská hodnota vyrú-
baných drevín dosahuje sumu 2660 € 
a viac. Ide o porušenie § 305 ods. 1 písm. 
c/ trestného zákona č. 300/2005 Z. z. 
Za nelegálny výrub môže byť uložený aj 
podmienečný trest odňatia slobody až 
na 2 roky. Preto opäť zdôrazňujeme pri 
zamýšľanom výrube kontaktujte Obec 
Lehota!  

Poslanie zákona a prax

Napriek tomu, že ochrana drevín má 
v rámci legislatívy na Slovensku istú tradí-
ciu, z praxe stále badáme nízku stotožne-
nosť občanov s danou problematikou. Ide 
predovšetkým o neprijatie faktu, že dreviny 
na ich vlastnom pozemku podliehajú rozho-
dovaciemu procesu oprávnených orgánov. 
Mnohí z občanov túto skutočnosť odmietajú 
akceptovať- dochádza k ilegálnym výrubom 
a k neobľúbenému ukladaniu pokút. 

Preto je dôležité zdôrazniť, že poslanie 
zákona je ochrana drevín pred ich zbytoč-
ným výrubom a poškodzovaním. A ak dôjde 
k výrubu, hlavná fi lozofi a zákona je nahradiť 
vyrúbanú drevinu novou drevinou a zacho-
vať, príp. zvýšiť množstvo zelene. Práve 
preto vstupuje takmer do každého procesu 
obec a vydáva rozhodnutie v zmysle správ-
neho poriadku a povinne určuje  náhradnú 
výsadbu.

Je potrebné zdôrazniť, že vydané roz-
hodnutie (súhlas na výrub dreviny) nie je 
zbytočné, ale chráni človeka pred podo-
zrením z nelegálne realizovaného výrubu. 
Za 10 € nestojí riskovať problémy s prí-
padným ťahaním sa po úradoch, znášať 
pokuty... Okrem toho je veľa prípadov z 
praxe, keď sa zlé susedské vzťahy a nerie-
šené spory končia anonymným podaním 
na takto vykonaný výrub dreviny alebo na 
jej spôsob orezania koruny.

Súvislosti a odporúčania 

Stále zložitejšia infraštruktúra miest a 
obcí robí často zo stromov väzňov v džungli 
betónu, drôtov, potrubí a asfaltu. Nároky ľudí 
na priestor sa stále zvyšujú. Lenže dospelé 
stromy nemožno jednoducho presťahovať. 
Mnohé z nich rástli na svojom mieste dávno 
pred tým, než sa obec začala rozširovať, než 
sa zaviedol plyn, voda, elektrické rozvody... 

Na to, aby sa mohli v zdraví dožiť ďal-
ších desaťročí a produkovať kyslík aj našim 
deťom, musíme sa naučiť stromy na danom 
mieste akceptovať a konfl ikty s našimi 
stavebnými, príp. inými plánmi riešiť oboj-
stranne výhodným kompromisom. 

Aby sme sa vynútených výrubov nedo-
púšťali, je tiež dôležité zvážiť druh a umiest-
nenie dreviny už pri založení záhrady. Nižšie 
uvedené príklady demonštrujú často opako-
vané chyby pri výsadbe a údržbe drevín. 

1) Vzrastlý strom v tesnej blízkosti domu. 
Okrem možných bezpečnostných rizík (ohro-
zovanie základov, statiky domu koreňovým 
systémom a pod.) je zjavný aj veľkostný ne-
pomer medzi domom a výškou stromu. 
Výber drevín prispôsobme veľkosti záhra-
dy i domu!

2) Mohutný strom v blízkosti domu môže 
spôsobovať pravidelné zanášanie odkvapo-
vých systémov. Toto však nie je dôvod na 
výrub! Preto: a) vyvarujme sa výsadbe v tes-
nej blízkosti domu (najmä vzrastlé listnaté 
stromy); b) odkvapy pravidelne čistime, príp. 
ich opatrime ochrannou mriežkou. Podobné 
zásady platia i pre umiestnenie drevín pri ba-
zénoch alebo zariadeniach vzduchotechniky. 

Za ilegálne výruby pokuty
do závratných výšok

alebo zopár informácii vo vzťahu občan

a ochrana drevín



Približne pred dvomi rokmi sme Vás 
informovali o vypracovanej štúdii „Poď sa 
hrať, Envihrajko!“, ktorej poslaním je pre-
riešenie areálu miestnej materskej školy. 
Dnes Vás chceme oboznámiť so zahájením 
realizácie tohto projektu.

Hlavným impulzom bola dotácia, ktorú 
obec Lehota získala z Programu 
obnovy dediny. Predmetom pod-
pory I. etapy  bola terénna mode-
lácia, ako strategický priestorovo-
tvorný prvok celého areálu.

Trojcípa modelácie prede-
lila priestor tak, aby záhrada 
v zmysle kompletnej revitalizácie 
spĺňala požiadavky pre rozvoj 
detí materských škôl podľa tzv. 
Programu výchovy a vzdelávania 
detí v materských školách. Prvok 
modelácie tak vytvoril priestor 
pre zlepšenie telesnej zdatnosti 
detí, ich hrubej motoriky, priestor pre le-
zenie, podliezanie, kotúľanie, schovávanie, 
hranie... Pre tento cieľ sú súčasťou modelácie 
i herné objekty v podobe schodíkov, tune-
lov, ktoré umožňujú prechod modeláciou. 
Priestor bude dotvárať i maskot škôlky En-
vihrajko-  drevená fi gúrka umiestnená na 
najvyššom bode modelácie.  

Na najvyšších bodoch modelácie by mali 
byť osadené i objekty šmýkal, no fi nančná 

podpora bola zameraná výlučne na zreali-
zovanie diela modelácie. Tá, vzhľadom na 
náročné prevedenie bola riešená dodávateľ-
skou organizáciou AP Slovakia s.r.o.. Herné 
prvky (tunely, schodíky, maskot) boli vo veci 
materiálneho zabezpečenia pokryté spon-
zormi a spoluúčasťou obce a vo veci realizá-
cie zamestnancami obce na úseku údržby a 

pracovníkmi na aktivačných prá-
cach pod vedením pána Ľudovíta 
Lahučkého. 

Na stavebné práce, ktoré pre-
biehali v letnom období, dohlia-
dala autorka projektu pani Ing. 
Anna Dobrucká a stavebný dozor 
pán Dušan Gašparovič.

Všetkým vyššie uvedeným si 
týmto dovoľujeme veľmi pekne 
poďakovať. Naša vďaka patrí 
i  sponzorom, menovite: spo-
ločnosti Sunob Capital, s r.o. a 
spoločnosti Biki, s.r.o. Osobitne 

ďakujeme dotačnému systému Programu 
obnovy dediny, pretože vďaka ich podpore sa 
vôbec rozbehla revitalizácia záhrady. 

Všeobecné nadšenie z výsledku ako 
i fakt, že areál nie je dokončený, nás posúva 
do druhej etapy.  Držte nám palce. A ak Vás 
tento projekt oslovil, prípadne by ste mali 
chuť nám pomôcť s jeho dotvorením, bude 
nám cťou.

Ing. Petra Petríková
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3) Sledujme a regulujme výskyt náletových a 
expanzívnych druhov, najmä v blízkosti sta-
vieb- semená sa často zachytávajú v škárach 
chodníkov, oporných múrikov a pod.

4) Nájdime jednotlivým drevinám vhodné 
miesto pre rozvoj ich typických korún. Vy-
hneme sa tak nutnému orezávaniu alebo 
vykmeňovaniu stromov. Sadovnícky hod-
notný ihličnan (A) má korunu prirodzene 
po zem! To je pre ihličnany typické. Rovnako 
ako pomer výšky kmeňa  a celkovej výšky u 
listnatého stromu. Vykmeňovanie (B) u ih-
ličnanov navyše zvyšuje riziko vývratu alebo 
zlomenia kmeňa, u listnatých stromov rastie 
zase riziko infekcií.

5) Smutne známy „elektrikársky rez“. Dô-
sledok výsadby vzrastlých drevín v blízkosti 
vzdušného elektrického vedenia. Prevádz-
kovateľ siete má zo zákona právo a súčasne 
povinnosť(!) odstraňovať a okliesňovať 
dreviny ohrozujúce bezpečnosť prevádzky 
siete. Orezy tak nie sú prejavom necitlivosti 
prevádzkovateľov sietí, ako sa to často in-
terpretuje, ale následkom nezodpovednosti 
vlastníkov a ignorovanie platnej legislatívy 
pri výsadbe. Rešpektujte zásady pre výsadbu 
drevín v blízkosti ochranných pásiem inži-
nierskych sietí! 

Ochranné pásma:
Dreviny s výškou 
p r e s a h u j ú c o u 
3m je zakázané 
vysádzať a pesto-
vať v ochrannom 
pásme vzdušných 
vedení, vymedze-
nom vzdialenos-
ťou:
- 1m v prípade káblových vedení
- 2m v prípade vedení s jednoduchou izolá-
ciou.
Pri výsadbe stromov a krov v blízkosti pod-
zemných inžinierskych sietí, musia byť dodr-
žiavané ochranné pásma:
- teplovodu a plynovodu v šírke 2m,
- diaľkového kábla 1,5m,
- vodovodu a kanalizácie 1m,
- elektrického kábla pre stromy 2m a pre kry 
1m. 

6) Ihličnatá výsadba má množstvo prívržen-
cov i v Lehote. Stále častejšie sa v záhradách 
objavujú aj pomerne chúlostivé exotické 
dreviny. Avšak aj súkromná záhrada by mala 
rešpektovať ráz krajiny a v značnej miere vy-
užívať potenciál miestne pôvodných druhov 
drevín. V podmienkach obce Lehota sú to 
najmä listnaté dreviny- hrab, dub, lipa, javor, 
listnaté kry a z dôvodu starej kultúrnej tradí-
cie ovocné dreviny.

Ing. Petra Petríková 
v úzkej spolupráci s OÚ ŽP Nitra

Zdroj: 
Konzultácie na Obvodnom úrade životného 
prostredia Nitra (RNDr. Viktor Sidor)
Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/
2002 Z.z.
Dreviny v súkromných záhradách (prospekt 
vydaný mestom Nitra v spolupráci s ELASA 
Slovakia)

I. et apa revitalizácie areálu
materskej školy zrealizovaná
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Radoslav Kriváček

Od jesene do jesene. Koniec a zároveň 
začiatok. Obrať a zužitkovať. Pohnojiť, 
poorať a porýľovať. Prezimovať. Ostri-
hať. Vynosiť révie. Vyviazať. Postriekať. 
Olámať „pankhartov“. Postriekať. Ostri-
hať vrchy. Postriekať. Obrať a zužitko-
vať.

Takto nejako si pamätám starostlivosť 
o vinohrad ako chlapec. Najprv s dedom, 
potom s otcom. Bol to pohľad chlapca, skres-
lený a zjednodušený. 

Práve v čase, keď vychádza toto číslo, 
som zašiel pozrieť na severný okraj našej 
obce, kde na kopcovitej časti z diaľky vidieť 
vinohrady.  Záverečná fáza celoročného úsi-
lia a starostlivosti – zber hrozna, zvoz, zo-
mletie, „vyprešovanie“, dosladenie a čakanie. 
A potom burčiak – ako prvá radosť z úrody, 
ktorá kráti čakanie na úplný záver, úplné 
fi nále  - na vyčistenie vína. 

Počas septembra som zašiel do Lehot-
ských vinohradov a popýtal som sa, o čom 
sa ľudia bavia pri oberačke hrozna. Na čer-
stvom vzduchu, keď sa aj počasie vydarí a je 

Od jesene do jeseneOd jesene do jesene

príjemne teplo...
RK: Dobrý deň. Nezdržím pri robote? Ako 
sa darí?
O: Potichúčku – pomaličky.
RK: Ako to vyzerá, ste spokojný? A vidím, že 
už aj burčák je a ešte sa len oberá.
O: Burčák je, lebo som už doma oberal minulý 
týždeň. Sladu malo dosť, spokojný som a as-
poň sa dobre oberá.
RK: Koľko rokov tu máte vinohrad?
O: Ja som kúpil tuto časť hneď po výsadbe, 
myslím, že to bolo niekedy po roku 1980. Ale 
už pomaly réva odchádza, kto nepodsádza, 
úrody sa už veľa nedočká. Aj tak už asi po-
sledný rok zberám.

RK: Dole som si všimol, že je aj veľa parciel 
zarastených.
O: Je to tak. Nie každý starší už vládze, mla-
dým sa do vinohradníctva nechce a mi čo sme 
starší, už nevládzeme.
RK: Nuž, nech sa vydarí aj táto oberačka. 
 

O kúsok ďalej oberá väčšia partia, tak sa 
pristavujem.
RK: Dobrý deň, môžem vyrušiť na chvíľku? 
Vy nie ste odtiaľto, že?
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O: Nie, sme tu prvýkrát, pomáhame otcovi. 
Ja som z Nitry, sestra z Bratislavy. Prišli sme 
pomôcť. Chodíme sem málokedy, ale oberačka 
je perfektná príležitosť, ako si vyvetrať hlavy, 
stretnúť sa s príbuznými, ktorých sme roky 
nevideli.
RK: Je pred obedom a už za chvíľu končíte. Ide 
Vám to od ruky.
O: Je nás tu dosť, manžel dnes dal na druhú 
koľaj aj futbalový zápas a myslím si, že neľutu-
je. Hrozno je sladučké. Ešte aj deťom sa páči.
RK: Tak nech Vám robota rýchlo ubehne.

Tretí oberač je sám.
RK: Dobrý deň, ako ide robota?
O: Zdravím. Dobre, ja mám ešte mladý vino-
hrad, ale už mi robí radosť.
RK: Aké máte sorty a kedy sa najlepšie oberá?
O: Teraz už budú noci studené, ale dni sa 
ukazujú pekné, takže od rána sa už dá oberať 
s úsmevom. Mám tu chardonay, rizling. Inak 
je dobrý rok, aj rizling sa ukazuje dobrý a ľudia 
aj pýtajú kyslejšie vína, prípadne ružové, tie 
sú veľmi módne. Už sa teším na koštovku vín, 
tento rok by mohli byť naozaj dobré.
RK:  Tak nech sa darí, majte sa.

Oberačov, vinohradníkov a vincúrov je už 
plný vinohrad. Oberá sa postupne, nie všetko 
naraz, podľa odrody, farby hrozna, sladu. 
Pomaly sa plnia „kýble“, vrecia, „škopky“. Je 
čas zvážať domov – do dvorov na ďalšie spra-
covanie. Veď dnes každého oberača ešte čaká 
dlhý deň, nezriedka aj do polnoci. A čo všetko 
treba urobiť s obratým hroznom, je v ďalšej 
fotoreportáži.
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Po troške doťahovaťPo troške doťahovať

A pomaly, pomaličkyA pomaly, pomaličky

 to tečie to tečie

Pred naliatím do sudu Pred naliatím do sudu 
mušt preliať cez sitko   mušt preliať cez sitko   

Terkeľ treba vybrať, môže Terkeľ treba vybrať, môže 
sa ešte hodiť …sa ešte hodiť …

Už je všetko v sude, Už je všetko v sude, 
môže začať kvasiťmôže začať kvasiť

Moderné prípravkyModerné prípravky

Ešte odmerať slad, Ešte odmerať slad, 
možno ani docukriť možno ani docukriť 
nebude trebanebude treba

Na zdravie !Na zdravie !

Vo dvojici to ide lepšieVo dvojici to ide lepšie

Medzitým pripraviť preš Medzitým pripraviť preš 
(lis)(lis)

Mušt treba stále Mušt treba stále 
odoberaťodoberať

Najprv všetko pomlieťNajprv všetko pomlieť
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KATARÍNSKA 
DISCO - ZÁBAVA PRE 

MLADÝCH 
24. november 2012

(sobota)
v kultúrnom dome

akcia pre mladých plná hudby, 
dobrej nálady a tanca 

(MO Matice Slovenskej)

MIKULÁŠ A MIKULÁŠSKY 
POHÁR VARENÉHO VÍNA

6. december 2012
(štvrtok)

kultúrno-spoločenský program 
pri vianočnom stromčeku  pre 

deti a ich rodičov 
 v areáli starého obecného úradu

(OcÚ Lehota
+ Vinohradnícky spolok) 

VIANOČNÝ 
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 
O POHÁR STAROSTU OBCE

I. sviatok vianočný
(utorok) 

pre všetkých nadšencov 
stolného tenisu

v kultúrnom dome
(OŠK Lehota) 

VINŠUJEM VÁM TIETO 
SLÁVNE SVIATKY...
12. december 2012

(streda) 
v kultúrnom dome

pre všetkých členov ZO Jednoty 
dôchodcov 

(ZO Jednoty dôchodcov
+ Lehoťanka)

VIANOČNÉ POŽEHNANIE 
MLADÝCH VÍN

27. december 2012
(štvrtok)

8. ročník v kultúrnom dome pre 
vinárov a priateľov vína

(Vinohradnícky spolok)

Vínové 
sviatočné menu
PaedDr. Vladimíra Chobotová

Nakoľko lehotské domácnosti žijú mo-
mentálne v duchu oberačiek hrozna a vyrába-
nia budúceho vínka, napadlo nás, že by bolo 
zaujímavé vytvoriť si jedno kompletné obedo-
vé menu, kde by sa v každom recepte použilo 
práve VÍNO. Dúfam, že náš výber receptov 
v podobe chutnej polievky, dvoch druhov 
mäsa i dezertu Vás zaujme a najbližšiu nedeľu 
to bude rozvoniavať na vašom stole... 

Pórová polievka
Suroviny: 50g masla, 1ks  cibule, 3 ks pórov 
(biela časť), 1 strúčik cesnaku, 1 dcl vína, 
200g zemiakov, 750 ml kuracieho vývaru 185 
ml smotany, pažítka na dozdobenie
Postup: V hrnci roztopíme maslo. Pridáme 
nadrobno pokrájanú cibuľu, cesnak, na ko-
lieska pokrájaný pór a necháme 8 minút dusiť 
na miernom plameni. Následne podlejeme  
vínom a pokračujeme v dusení, aby sa víno 
jemne vyparilo a zelenina bola mäkká, no nie 
hnedá. Pridáme pokrájané zemiaky a vývar. 
Pomaly varíme 20 minút. Po dovarení poliev-
ku rozmixujeme a primiešame smotanu. Do-
chutíme soľou, korením a jemne prihrejeme. 
Podávame ozdobenú pažítkou.

Hovädzie na červenom víne
Suroviny: 800 g hovädzieho zo stehna, 100 g 
prerastenej slaniny, 2 ks cibule, 1 PL hladkej 
múky, 250 ml vývaru, 100 g šampiónov, 1-2 
strúčiky cesnaku, petržlenová vňať, tymian, 
soľ a čierne korenie podľa chuti
Postup: Mäso umyjeme, osušíme a nakrájame 
na hranolčeky. Slaninu nakrájanú na kocky 
rozškvaríme a vyberieme. Do výpeku vložíme 
mäso s opekáme cca. 10 minút. Pridáme cibu-
ľu nakrájanú na osminky, krátko opražíme, 
posolíme, okoreníme, vmiešame pretlačený 
cesnak, poprášime múkou a opečieme. Potom 
zalejeme vínom, vývarom, prisypeme petržle-
novú vňať a tymian a za občasného miešania 
udusíme domäkka. Nakoniec pridáme po-

krájame šampióni a povaríme. Podávame so 
žemľovou knedľou.

Kura s nivou na bielom víne
Suroviny: 1 kg kuracích stehien, 2 dcl bieleho 
vína, 1 ks obyčajného masla, 1 ks trojuholníka 
syru Niva
Postup: kuracie stehná vykostíme a vložíme 
do nich vymiešanú Nivu s obyčajným mas-
lom. Urobíme jednoduché rolky a povkladá-
me na plech, ktorý potrieme iba obyčajným 
maslom (nepoužívajte ani olej, ani masť). 
Podlejeme bielym vínom a dáme zapiecť do 
rúry. Netreba sa báť toho, že Niva vytečie, 
práve naopak, vytvorí spolu s vínom fantas-
tickú omáčku k mäsu.
Poznámka: ak použijete kuracie prsia - mäso 
je veľmi suché, ak použijete červené víno na-
miesto bieleho- nedá sa to vôbec jesť. 

Vínové rezy
Suroviny: 1 dl červeného vína, 0.5 dl Sirup 
light - malina, 0.5 dl vody, 2 PL malinového 
džemu, 1PL práškového cukru, 100 g masla, 6 
vajec, 200 g hladkej múky, 180 g práškového 
cukru, 1 prášok do pečiva, 100 g čokolády na 
varenie, 50 g stuženého tuku 
Postup: Bielka dobre vyšľaháme. Žĺtky šľahá-
me s cukrom, do peny postupne pridávame 
múku s práškom do pečiva a sneh. Plech 
vyložíme papierom na pečenie, rozotrieme 
cesto a upečieme vo vyhriatej rúre. Vychlad-
nuté cesto rozdelíme na dve polovice po dĺžke. 
Jednu časť pomrvíme do misky pridáme víno, 
džem, sirup s vodou, cukor. Všetko dobre pre-
miešame. Plát potrieme malinovým džemom 
a natrieme rovnomerne hmotu. Rozpustíme 
čokoládu s Cerou a polejeme plát. Necháme na 
chladnom mieste stuhnúť.

Hroznové želé
Suroviny: 400g hrozna (biele a modré), 300 
ml hroznovej šťavy, 150 ml bieleho vína, 8 
plátkov želatíny
Postup: Guľôčky hrozna rozpolíme, zbavíme 
zrniečok a rozdelíme do štyroch sklenených 
misiek. Želatínu namočíme do vody. V hrnci 
zohrejeme šťavu z hrozna, pridáme vyžmýka-
nú želatínu a víno. Zamiešame a želatínu ne-
cháme rozpustiť. Zmes nalejeme do priprave-
ných misiek a necháme stuhnúť v chladničke.



V roku 2012...
sa narodili...

Február:
Vivien Bukovinská, Ema Soh, Matúš 

Martinček, Adam Práznovský, Šimon Ďuga 
Marec: 

Mia Novotná, Zdenka Vargačková, Lívia 
Husárová 

Apríl: 
Marco Čentéš 

Máj:
Tristan Kozár

Jún:
Tobias Slovák, Michal Trličík 

Júl:
Lucia Švecová, Richard Štěrba,

Nikolas Dobrovodský 
August:

Damián Holečka 
September: 

Simon Herda, Damián Ligač,
Vivien Fehérová

manželstvo uzatvorili ...
Máj: 

Peter Novotný a Martina Maková 
August:

Tomáš Štefanka a Marianna Belková, Peter 
Kondé a Jaroslava Ďurková, Ing. Anton 

Líška a Ing. Lucia Šalátová 

opustili nás ...
Január:

Jaroslav Holka (55) 
Február:

Helena Baková, rod. Križanová (74) 
Marec:

Vladimír Moravčík 
Apríl:

Marián Sivák, Bernardína Bernáthová,
rod. Valíčková (90) 

Máj: 
Mária Štefanovičová, rod. Belúchová (90) 

Júl: 
Alfonzia Bernáthová, rod. Chlebcová (86), 

Gizela Štefancová rod. Zabáková (87), 
František Kečkéš (76), Jozefína Košťálová 

rod. Mišudíková (55) 

August:
 Helena Kečkéšová rod. Mesárošová (78) 

September:
Ján Mikula (78), Mária Ďurková, rod. Píšová 

(75)

oslavujú jubileum...

70- te narodeniny
Mária Bajerleová- január

Pavel Klimo- január
Anna Petríková- január

Gabriela Pinterová- február
Gabriel Dubeň- máj
Mária Rácová- máj
Mária Baková- júl

Terézia Chlebcová- júl
Vilma Tkáčová- júl 

Daniel Lukáč- august
Jozef Rác- august

Helena Dubeňová- september
75- te narodeniny

Agneša Áčová- január
Alojz Dubeň- január

Estera Melešová- január
František Chlebec- február
Mária Chmelárová- február

Helena Dudášová- máj 
Mária Šášiková- máj
Mária Ďurková- jún
Anna Chlebcová- júl
Anna Zaujecová- júl

Terézia Lukáčová- august
80- te narodeniny

Bohumil Bernáth- február
Matilda Pavelová- február

Jolana Pavelová- jún
Anna Šášiková- júl

Jozef Teplanský- august
85- te narodeniny

Ondrej Stieranka- marec
Anna Bednárová- máj
Helena Petríková- máj

Anna Bernátová – september

Pri príležitosti významného životného 
jubilea si dovoľujeme J.E. Mons. Milanovi 

Šášikovi CM biskupovi popriať všetko 
najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, 
veľa osobných a pracovných úspechov.
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Pamiatka zosnulých:
 2. november
- Pamätaj na koniec

Novembrové dni, keď vietor šumí v ko-
runách stromov a zožltnuté lístie pokrýva 
chodníky cintorínov, zamyslení kráčame ku 
hrobom našich zosnulých, aby sme im veno-
vali naše spomienky a modlitby.

Mihotavé svetlo voskových sviec, ich po-
stupné zmenšovanie aj nám pripomína našu 
životnú púť. Spomíname na našich zosnu-
lých, ktorí púť života už dokončili a pýtame 
sa v duchu: Ako sa pripraviť na túto poslednú 
chvíľu? Veď ňou sa nielen končí pozemský 
život, ale ňou sa začína život večný, nikdy 
nekončiaci.

Podľa Božieho slova i učenia Cirkvi vieme, 
že po skončení pozemského života nasleduje 
súd. Každý z nás bude súdený pred Božou 
tvárou ako žil. A potom nasleduje odmena 
alebo trest. To bude defi nitívny Boží výrok 

už nemeniteľný a večný. Porovnaj evanjelium 
podľa Matúša 25, 31-46.

V modlitbách Cirkvi nachádzame i takúto 
prosbu: Od náhlej a nekajúcej smrti, vysloboď 
nás Pane. Čo znamená byť pripravený na Pá-
nov príchod? V prvom rade mať nezaťaženú 
dušu ťažkým hriechom. Katechizmus nazýva 
tento stav: posväcujúca milosť. To je svadob-
né rúcho z podobenstva o kráľovskej svadbe, 
ktoré nám vždy treba mať, ak chceme dosiah-
nuť večný život v nebi. Porovnaj evanjelium 
podľa Matúša 22, 1-14.

Druhé, čo nám môže pomôcť k tejto pri-
pravenosti, je myšlienka: Pamätaj na koniec 
a nezhrešíš. Usilujme sa denne, najmä večer 
pred nočným spánkom, krátko premyslieť, 
ako som prežil tento deň. Veď náš spánok i 
noc sa tak veľmi podobajú smrti, kedy už nič 
nemôžem urobiť.

A jeden z večerov bude posledný. Modli-
me sa za seba navzájom, aby sme využili čas 
na pokánie, na obrátenie našich sŕdc k Pánu 
Bohu, aby nás našiel pripravených.

Mgr. Marek Šenkárik



2. Matičný 
športovo - 
spoločenský deň 
v Lehote
 

Už po druhýkrát zorganizoval Miest-
ny odbor Matice slovenskej Lehota 

športovo – spoločenský deň pre svojich 
členov, rodinných príslušníkov, sympati-
zantov a mládež. V sobotu dňa 14.júla 2012 
sa stretlo v areály OŠK do 100 účastníkov 
z radov mládeže i tých skôr narodených. Za 
svoje športové aktivity a výkony účastníci 
z radov mládeže obdržali vecné i sladké 
odmeny a všetci bez rozdielu si pochutili na 
matičnom guláši.

Vo večerných hodinách, v spoločenskej 
časti programu si prítomní pripomenuli 20. 
výročie schválenia Deklarácie o zvrchova-
nosti Slovenskej republiky. Po štátnej hymne 
Mgr. Adriana Kaluzová predniesla báseň od 
Jonáša Záborského „Slováci„ a po nej pred-
seda MO MS Ing. Daniel Pavel vo svojom 
príhovore priblížil prítomným, čo vyhláse-
niu a schváleniu „Deklarácie“ predchádzalo 

a aký má význam pre náš slovenský národ. 
S kultúrnym programom vystúpila spevácka 
skupina „Lehoťanka“.

Na záver si prítomní spoločne zaspievali 
hymnu MS „Kto za pravdu horí„ a strávili 
pekné chvíle pri Vatre zvrchovanosti.

LEHOŤANIA 
V HRUŠOVE

Miestny odbor Matice slovenskej  
zorganizoval zájazd na 17. ročník 

folklórneho festivalu „Hontianska pará-
da 2012“, ktorý sa uskutočnil v Hrušove. 
V sobotu 18. augusta 2012 si 45 lehotských 
matičiarov a sympatizantov opäť priblížilo 
už skoro zabudnuté roľnícke práce a rôz-
ne remeslá a mali možnosť vidieť mnohé 
folklórne vystúpenia a samozrejme ochutnať 
množstvo miestnych špecialít. 

Členovia speváckej skupiny MO MS  po-
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čas prehliadky a návštevy jednotlivých dvo-
rov sa prezentovali krásnym krojom a hlavne 
peknými lehotskými ľudovými piesňami, 
čím pútali pozornosť ostatných účastníkov 
podujatia a hlavne fotografov. 

Všetci sa na záver, nasýtení dobrou 
náladou a ťažko opakovateľnou atmosférou 
z celého programu, zúčastnili folklórnych 
vystúpení v miestnom amfi teátri.  Dobrá 
nálada sa medzi účastníkmi zájazdu udržala 
aj počas spiatočnej cesty, ktorú si krátili spe-
vom a pripomínaním si zážitkov z celoden-
ného podujatia. A mnohí sa strojili, že o rok 
prídu do Hrušova opäť. 

Matičný 
kultúrno - spoločenský 
več er v Lehot e  

Miestny odbor Matice slovenskej zor-
ganizoval dňa 29. augusta 2012, 

pri príležitosti 68. výročia SNP a 20. výročia 
schválenia Ústavy SR, matičný kultúrno-
-spoločenský večer. Viac ako 100 matičiarov, 
sympatizantov i ostatných občanov obce si 
v rámci programu pripomenuli význam uve-
dených udalostí a ich reálny dopad na vznik 
samostatnej Slovenskej republiky. V ďalšej 
časti si na videoprezentácii priblížili matičné 
aktivity v letných mesiacoch a vyvrcholením 
bol krst nového spevníka „Staršie svadobné 
a ľudové piesne z Lehoty a blízkeho okolia“, 
ktorý MO MS Lehota vydal aj s fi nančnou 
podporou Matice slovenskej Martin. Počas 
celého programu si účastníci mohli pre-
hliadnuť výstavu z oblasti fotografi ckej 
a zberateľskej činnosti členov miestneho 
odboru. Zaujali hlavne umelecké fotografi e 
p. Petra Jančoviča a p. Teodora Bernátha, ale 
aj zbierky mincí, poštových známok, odzna-
kov, servítkov, starých fotografi í a rôznych 
suvenírov.

V neformálnej časti si prítomní podisku-
tovali a hlavne zaspievali piesne, a to nielen 
z nového spevníka, za harmonikového do-
provodu Ing. Antona Nováčka.
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Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
PZ Lehota

Srnec lesný (Capreolus capreolus) patrí 
medzi našu najbežnejšiu a zároveň najmenšiu 
raticovú zver, ktorú môžete bežne stretnúť 
pri prechádzke našim chotárom. Pomeno-
vanie raticová zver vychádza z ich dobre 
vyvinutého tretieho a štvrtého prsta na kon-
čatinách, tzv. ratíc. Srnčia zver sa najčastejšie 
vyskytuje v listnatých, zmie-
šaných lesoch a rozsiahlych 
poľnohospodárskych komple-
xoch, dosahuje živú hmotnosť 
v priemere od 13 – 25 kg (srn-
ce sú väčšie ako srny), vyzna-
čuje sa rozdielnym sfarbením 
v lete a v zime. Letné sfarbe-
nie je červenohnedé a zimné 
sivohnedé. 

V porovnaní napr. s jele-
ňou zverou nie je taká spolo-
čenská a srnce sú počas väčšej 
časti roka silne teritoriálne 
- vo svojom okolí neznesú 
iného samca. Výnimkou je iba 
zimné obdobie, kedy môžeme 
na poliach a popri cestách 
pozorovať väčšie čriedy tejto 
zveri, často krát pospájané aj z viacerých 
okolitých revírov. 

Pre srnce (samce) je typické parožie, 
v dospelosti najčastejšie v tvare šestoráka (tri 
vetvy na každom parožku), ktoré každý rok 
zhadzujú (október až december). Po zhode 
starého parožia im prakticky okamžite začína 
vyrastať nové. Toto nové parožie je v priebehu 
rastu pokryté kožou a je bohato prekrvené 
(vyživované) cievami, táto koža sa nazýva 
lyko. Rast parožia a s ním spojené zbavovanie 
sa lyka (vytĺkanie) je ukončené v marci až 
máji, v závislosti od veku. Staršie srnce vytĺ-
kajú parožky skôr, mladšie neskôr. 

Srnčia ruja prebieha približne od polo-
vice júla do polovice augusta. Toto obdobie 
je sprevádzané typickými naháňačkami 

srnca a srny, ako aj častými súbojmi srncov. 
Mladé srnčatá prichádzajú na svet v máji až 
júni, teda po približne 40. – 41. týždňovej 
gravidite. U srnčej zveri sa vyskytuje latent-
né štádium vývinu plodu tzn., že zárodky sa 
spočiatku nevyvíjajú, ale ich vývoj sa začne 
až koncom roka, resp. v januári. Srna rodí 
najčastejšie 1 – 2 mláďatá, ktoré po narodení 
až do dvoch týždňoch veku zostávajú ukryté 
(odložené) vo vysokej tráve a matku začnú 

nasledovať až po tomto období. Práve tu sa 
my poľovníci často stretávame s problémom 
omylom odobratých srnčiat, kedy bežní 
návštevníci prírody v domnienke, že našli 
opustené mláďa sa snažia o jeho „záchranu“ 
a prinesú ho domov, resp. poľovníkom. Je to 
veľmi nesprávne, nakoľko sa v tomto prípade 
nielenže jedná o trestný čin pytliactva, ale 
takto odobraté srnčatá veľakrát hynú neod-
bornou manipuláciou. Preto ak pri svojich 
prechádzkach prírodou náhodou natrafíte 
na malé srnčiatko ukryté v tráve alebo v le-
se, určite sa ho nedotýkajte a maximálne po 
jeho odfotografovaní sa rýchlo a v tichosti 
vzdiaľte. Vedzte, že jeho matka o vás vie a zo 
vzdialenosti vás so strachom pozoruje. 

Ďalším a čoraz častejším problémom, ako 
sme písali už v minulých číslach, nielen vo 
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Zver z nášho revíru 
III - srnec lesný 

vzťahu k srnčej, ale aj inej zveri, je ich veľ-
mi časté vyrušovanie najmä v spomínanom 
období kladenia mláďat a hniezdenia. Zver 
je veľmi citlivá najmä na vyrušovanie voľne 
pobehujúcimi psami, ktoré nielenže zver 
vyrušujú, ale najmä väčšie plemená nemajú 
problém uštvať a strhnúť aj mladé srnčatá 
a gravidné srny, o čom svedčí aj niekoľko 
prípadov priamo z nášho revíru. 

Často sa stretáme aj s veľakrát veľmi 
arogantnými vodičmi motocyklov, štvor-
koliek a áut, ktorí tým, že vôbec vstúpia do 
revíru, porušujú hneď dva zákony platné na 
Slovensku (Zákon o poľovníctve č. 274/2009 
a Zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, 
z čoho si zjavne ťažkú hlavu nerobia a na 
ktorých je aj naša poľovná stráž prikrátka, 
keďže evidenčné číslo na ich vozidlách by ste 
darmo hľadali.

Na záver ešte zopár slov o  populácii 
srnčej zveri v našom revíre. U nás žijúca 
populácia sa v priebehu väčšej časti roka 
zdržuje prevažne na poliach s poľnohospo-
dárskymi plodinami, kde nachádza úkryt a 
obživu. Starostlivosť nás poľovníkov si však 
vyžaduje počas celého roka. V letnom období 

je starostlivosť o ňu spojená s pravidelným 
vynášaním vody do umelých napájadiel 
v revíri, s výsevom a starostlivosťou o po-
líčka so špeciálnymi miešankami pre srnčiu 
zver, s kosbou a prípravou sena na zimu. 
V zime je to zase pravidelné prikrmovanie do 
vybudovaných kŕmidiel a vývoz minerálnych 
lizov do soľníkov.

Čo sa týka početnosti tejto zveri v našom 
revíri, je to jeden z mála druhov úžitkovej 
zveri, ktorej počty sú posledné roky pomerne 
stabilné. V našom revíri dosahujeme kme-
ňové stavy na úrovni 23 ks. Ročne prídeme 
o 2 – 3 ks srnčej zveri, ktoré skončia pod 
kolesami áut na frekventovanej ceste R1 pre-
chádzajúcej naším revírom. Takto, ale aj inak 
usmrtená a uhynutá zver sa podľa zákona 
považuje za lov, ktorý u nás v prípade srnčej 
zverí predstavuje v priemere 9-10 ks za rok.

Verím, že tento príspevok prispeje k lep-
šiemu poznaniu zveri v našom okolí a tým aj 
k ohľaduplnejšiemu prístupu nás k nej, a ona 
nám za to dovolí nazrieť do svojho utajeného 
života vo voľnej prírode, v ktorej je jej neod-
mysliteľnou súčasťou.

Odborná prednáška pred zberom hrozna
Pred jesennou oberačkou Vinohradnícky spolok Lehota zorganizoval prednášku na tému 

„Zber a spracovanie hrozna,“ ktorej cieľom bolo oboznámiť vinohradníkov a vinárov s nový-
mi poznatkami a zákonitosťami pri zbere a spracovaní hrozna. 

Naslovovzatý odborník - profesionálny vino-
hradník a vinár Ing. Ľubomír Rybárik účastníkov 
oboznámil so základnými pravidlami a novinkami 
zberu hrozna - stanovenie termínu zberu hrozna, 
cukornatosti, obsahu kyselín, dodržanie technolo-
gických postupov výroby bielych a červených vín 
– správna macerácia a termín lisovania červených 
vín, nevyhnutnosť odkalenia a následné nakvá-
šanie za pomoci čistej kultúry vínnych kvasiniek 
bielych vín, ochrana pred oxidáciou, stabilizácia 
vína, stanovenie termínu stáčania vín... 

Veríme, že táto prednáška obohatí poznanie 
lehotských vinohradníkov a vinárov a oni všetky etapy výroby vín dobre zvládnu a následne 
vyrobia pekné vína, s ktorými sa budú môcť prezentovať nielen vo svojich rodinách, ale aj 
na ďalších pripravovaných podujatiach organizovaných Vinohradníckym spolkom v Lehote 
– Požehnanie mladých vín (27.12.2012) a 12.ročník výstavy vín v Lehote (1.3.2013).

Ing. Štefan Petrík
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Milé mamičky,

príďte sa so svojimi detičkami zahrať 
do Materského centra Obláčik, ktoré sa na-
chádza v kultúrnom dome (vchod zo zadnej 
strany). 

Materské centrum je otvorené: každý 
pondelok doobeda od 10:00 do 12:00 hod a 
každý utorok poobede od 16:00 do 18:00 hod. 
V prípade záujmu môže byť otvorené aj v iné 
dni.

Pripravené sú rôzne aktivity pre deti, ba-
zénik s guľočkami a veľa hračiek. Vaše detič-
ky si určite nájdu nových kamarátov a strávia 
s nimi príjemný čas. Viac informácií nájdete 
aj na facebooku: MC Obláčik Lehota.

Už sa na vás tešíme.

Mgr. Zuzana Zabáková

V tomto roku si Kynologický klub v Le-
hote pripomína 30. výročie svojej existen-
cie. Jeho zakladajúcimi členmi boli Ján 
Vrtich, Ján Minarčík, Jozef Šooš, Jozef 
Chlebec, Peter Chlebec a ďalší, ktorí si 
predsavzali pritiahnuť nových záujemcov 
o kynológiu a to: Milan Šooš, Štefan Pa-
vel, Peter Moravčík, Miroslav Parma, Ján 
Halveland z Veľkého Zálužia a ďalší. A 
cieľom je získať mladých záujemcov o ten-
to šport.

Ich nasledovníci pokračovali v nastúpe-
nej ceste, častokrát aj tŕnistej, ale dokázali 
s väčším, či menším úspechom udržať tieto 
aktivity v obci. Svedčí o tom aj to, že práve 
pri príležitosti tohto výročia po prvýkrát 
zorganizovali dňa 1.9.2012 v obci kynolo-
gické preteky, zatiaľ len najnižšej úrovne, 
podľa súťažnej disciplíny „Skúška všestran-
ného výcviku“. Preteky sa uskutočnili pod 
záštitou starostu obce a zúčastnilo sa ich 8 
pretekárov so svojimi psami a to z Lehoty, 
ale aj z Nitry, Alekšiniec a Prašíc z okresu 
Topoľčany. Lehotu reprezentovali Milan 
Šooš, Milan Duchoň. Akciu bolo možné 
zorganizovať len za výraznej podpory via-
cerých sponzorov a obce, ktorí sa postarali 
o občerstvenie pre súťažiacich a vecné ceny 
pre víťazov.

Súťažilo sa v 3 disciplínach za prísneho 
dohľadu kvalifi kovaných rozhodcov. Dis-
ciplína „Stopovanie v teréne“ sa uskutočnila 
na poliach pri Barackej ceste a súťaž v posluš-
nosti psa a práce psa pri obrane prebehli na 
futbalovom ihrisku v areáli OŠK Lehota. 

Každá disciplína bola hodnotená osobit-
ne a zároveň bol vyhlásený aj celkový víťaz 
súťaže.

Víťazi jednotlivých disciplín: 
Stopovanie v teréne - Milan Šooš so psom 
Nambo - KK Lehota
Poslušnosť psa - Ľubica Bruchatá so psom 

Rendy - KK Prašice
Práca psa pri obrane - Milan Šooš so psom 
Nambo – KK Lehota
Celkové poradie:
1. miesto Milan Šooš
so psom Nambo – KK Lehota
2. miesto Jaroslav Čačík 
so psom Ambra – KK Prašice
3. miesto Karol Korytár
so psom Kvatro – KK Alekšince

Víťazi obdržali diplomy a aj vecné ceny.
Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré 

súťažiacim komplikovalo precízne plnenie 
stanovených kritérií a divákom kazilo dobrú 
pohodu pri sledovaní práce psovodov a vý-
konov ich psov, po skončení súťaže všetci 
odchádzali spokojní s pocitom dobre vyko-
nanej práce.

A po dohode so starostom obce sú or-
ganizátori odhodlaní v nastúpenom trende 
pokračovať a od budúceho roka sú pripravení 
organizovať túto súťaž ako „Súťaž o putovný 
pohár starostu obce“. Je treba len dúfať, že 
sa ho zúčastní ešte väčší počet pretekárov 
a počasie umožní aj divákom krásne zážitky 
pri sledovaní práce psovodov a ich miláčikov. 

Štefan Pavel
vedúci  Kynologického  klubu  v Lehote

KYNOLOGICKÝ KLUB V LEHOTE SI PRIPOMENUL
30. VÝROČIE SVOJHO ZALOŽENIA 

PRVÝM KYNOLOGICKÝM PRETEKOM

Zaznamenali sme
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OŠK Lehota
informuje 

Juraj Pavel 

Ani sme sa nenazdali a kolotoč fut-
balových častí ročníka 2012/2013 je už 
v plnom prúde. Ako si už všimla väčšia časť 
športovej verejnosti, Lehota prihlásila 
do súťaže opäť štyri mužstvá, ktoré budú 
hrať majstrovské zápasy. Žiacke mužstvo, 
pod vedením Viliama Hrnčiara, je zložené 
výlučne väčšinou zo žiakov z Lehoty. Išlo o 
dosť veľký problém, ale nakoniec sa nám to 
podarilo.

Opätovne sa do súťaže prihlásilo muž-
stvo dorastu, ktoré je po ročnej prestávke, 
pod vedením Petra Zabáka, zložené prevažne 
z chlapcov z Lehoty a taktiež kamarátov a ro-
dákov z Lehoty. Chlapci sa vlastne dali do-
kopy sami a po prejavení záujmu hrať futbal 
súťažne, sa zapojil aj výbor OŠK do hľadania 
talentov. Dúfame, že sa nám podarilo zložiť 
dobrú partiu a nech to chlapcom vydrží čo 
najdlhšie.

Tou hlavnou kategóriou je mužstvo 
dospelých, ktoré do súťaže vstupovalo v ne-
zmenenej zostave pod vedením trénera Jána 
Ilavského. Hneď od prvého kola sme zistili, že 
máme problém na poste brankára, ktorý bolo 
treba okamžite riešiť. Po oslovení rôznych 
klubov sa vo štvrtom kole do brány postavil 
Dominik Gaža, ktorý je v OŠK na hosťovaní 
z ČFK Nitra. Vylosovanie súťaže nám bolo cel-
kom prajné, nakoľko derby zápasy s Bábom, s 
Veľkým Zálužím sme odohrali vcelku dobre. 

Ak sa jedná o zápas s Bábom, Lehota vyhrala 
6:3 a práve tam bolo vidieť silu kolektívu, ale 
aj nedostatky obrannej činnosti. Sme veľmi 

radi, že prišlo veľa divákov a hlavne domáci 
odchádzali zo štadióna spokojní. Čo sa týka 
zápasu s Veľkým Zálužím, to už bol zápas 
veľmi taktický, nakoľko mohlo hociktoré 
mužstvo vyhrať, aj prehrať. Nakoniec sa zá-
pas skončil spravodlivou remízou 3:3. 

A tou poslednou kategóriou je liga Inter-
nacionálov – starí páni, ktorí už pravidelne 
hrajú v tejto súťaži, sa tiež veľmi dobre roz-
behli a momentálne sú v popredí tabuľky.

Vybudovanie 
závlahy 
s podporou ZSE

Aj v tomto roku podporila Západoslo-
venská energetika, a.s. vo svojom regióne 
futbalové aktivity pre celú rodinu. Keďže 
grand bol určený pre obce a školy, prihlási-
la sa do tohto projektu i naša obec a spoloč-
ne s Obecným športovým klubom vypraco-
vala projekt na závlahu hracej plochy.

Tretí ročník populárneho projektu Ro-
dinný futbal priniesla ZSE pri príležitosti 
90. výročia založenia podniku presne do 90 
obcí. Nie veľmi ľahké podmienky nakoniec 
splnilo len 36 obcí. Novinkou tohto roční-
ka bola aj možnosť zapojiť sa do rodinno-
-futbalového turnaja, kde víťazné rodiny v 
obciach západoslovenského regiónu mohli 
získať dodávku plynu od ZSE Energia na 90 
dní úplne zadarmo. Podmienkou uchádzania 
sa o grantovú dotáciu v rozpätí 500 – 2500 
eur bola súčinnosť s darcom (ZSE), kde sa 
požadovala spolupráca pri organizácii rodin-

no-futbalového podujatia a spoluúčasť pri 
fi nancovaní vo výške 20%. Keďže sme načas 
splnili všetky podmienky, stali sme sa tiež 
realizátormi projektu Rodinný futbal v našej 
obci, ktorý sa uskutočnil počas akcie Guláš 
fest  2012. Keďže i túto časť sme zvládli k spo-
kojnosti pracovníkov ZSE, mohli sme podať 
projekt, ktorý bol zameraný na vybudovanie 
automatickej závlahy hracej plochy v areáli 
OŠK Lehota. Po rozhodnutí komisie nám 
bola schválená maximálna fi nančná podpora 
2500 €. Aj takouto pomocou sa nám darí plniť 
myšlienku budovania bezpečného športovo-
-oddychového komplexu.

Samotné práce prebiehali v dvoch eta-
pách. V prvej bolo dôležité rozložiť závlahu 
do viacerých vetiev cez plochu, napojiť a od-
skúšať rovnomerné pokrytie. Druhá časť prác 
obsahovala zakopanie do plochy a nastavenie 
spúšťacích intervalov na jednotlivé sekcie. 
Zavlažovanie je nastavené na noc. Počas 7 
hodín sa v kratších intervaloch vystriedajú 
jednotlivé vetvy viackrát. Kvalita hracej plo-
chy sa v krátkom čase viditeľne zlepšila.

Úspešnosť projektu bola podmienená 
ústretovosťou obyvateľov obce a účasťou na 
rodinnom turnaji. Preto chcem poďakovať 
všetkým rodinným tímom, ktoré sa ochotne 
zapojili do tohto vydareného podujatia a 
takto podporili náš športový klub. Mám tým 
na mysli nielen tých 32, ktoré sa mohli aktív-
ne zapojiť do súťaže, ale aj ostatných, ktorí 
boli pripravení doplniť chýbajúcich. Poďako-
vanie patrí aj ZSE za fi nančnú dotáciu a tiež 
fi rme Laník s.r.o., ktorá závlahu vybudovala 
a sponzorsky pomohla pri realizácii projektu. 
Zároveň všetkých obyvateľov pozývam na 
návštevu areálu s cieľom stretnúť sa, pozho-
várať, oddýchnuť si, či zašportovať.

Alexander Gála
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I. ročník
LEHOTA OPEN 2012
V mesiacoch jún a júl sa konal 1. ročník tenisového turnaja pod 

názvom „Lehota Open 2012“. Turnaja sa zúčastnilo 16 hráčov, kto-
rí boli vylosovaní a nasadení do turnajového pavúka. Počas troch 
týždňov bolo k videniu množstvo zaujímavých a dramatických te-
nisových zápasov. Do fi nále sa prebojovali Lukáš Mesároš a Peter 
Zabák. Vo fi nálovom zápase, ktorý bol určite najlepším zápasom 
turnaja a bol tým pravým vyvrcholením, sa z víťazstva tešil Lukáš 
Mesároš, ktorý svojho fi nálového súpera zdolal 3-6,6-2,6-3.               

Peter Zabák

PaedDr. Vladimíra Chobotová

V sobotu 15. septembra 2012 členovia 
OŠK a sympatizanti plážového volejbalu zor-
ganizovali  už 4. ročník turnaja v plážovom 
volejbale.

Hoci súťažiaci mali v pláne prísť oblečení 
už podľa samotného názvu športu, počasie 
im neprialo a plavky zostali doma. Časť 
turnaja sa hrala vo vetre, že boli obavy, či 
neodfúkne loptu, z času na čas vykuklo sln-
ko, ktoré akurát pokazilo smeč hráčovi bez 
slnečných okuliarov a už to vyzeralo aj tak, 
že na nás spŕchne...

Čo však pokazí počasie, to nemusí pokaziť 
dobrá nálada samotných aktérov. Zozbieral 
sa hojný počet súťažiacich a tak sa kategória 
Muži a kategória Zmiešané páry rozdelila do 
dvoch skupín, aby sme turnaj nemuseli pre-
dĺžiť o ďalších 24 hodín . V kategórii Ženy sa 
hralo systémom „každý s každým.“

Niektoré zápasy boli „5-minutovky“, ale 
aspoň pozdvihli sebavedomie protihráčom, 
zato niektoré zápasy, a hlavne ten fi nálny 
v kategórii Muži, si potlesk a záverečný 
aplauz veru zaslúžili. 

Turnaj trval skoro 12 hodín, na záver už 

4. ročník turnaja v plážovom volejbale

bolo vidieť únavu na hráčoch, ale myslím, 
že tento športový deň dopadol vynikajúco, 
pričom vďaka patrí organizátorom a OcÚ Le-
hota a veľká gratulácia víťazom... A čo dodať? 
Porazení musia viac trénovať a víťazi nesmú 
zaspať na vavrínoch.

A na záver to najdôležitejšie- výsledky tur-
naja a mená víťazov:

Kategória „Muži“
1. Antoni - Antoni
2. Bíro – Orel
3. Lichtner – Hrnčiar

Kategória „Ženy“:
1. Zaujecová – Baková
2. Pekárová – Kubicová
3. Kovalčík - Burdová

Kategória „Zmiešané páry“:
1. Antoni - Kubicová
2. Lichtner – Zaujecová
3. Kovalčík – Kovalčík

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

14.11. streda 30.11 piatok

28.11. streda 21.12 piatok

12.12. streda Zber papiera

28.12. streda 13.11. utorok

Zber skla

12.11. pondelok

RADY A POMOC PRE OBČANOV

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

Pošta (otváracia doba)
037/ 6 553 141

V záujme podporiť separovaný zber, boli 
do obce Lehota umiestnené tri špeciálne kon-
tajnery určené pre obnosené šatstvo, textil, 
obuv a hračky. 

Tento spôsob nám umožní vyselektovať 
zo zmesového komunálneho odpadu uvedené 
separovateľné zložky - znížiť jeho celkový 
objem - znížiť náklady na skládkovanie, pri-
čom podporíme ľudí v núdzi. 

Šatstvo, obuv a hračky idú na charitatív-
ne účely, preto sa vhadzujú do kontajnerov 
vyčistené. Do kontajnerov sa môžu vhadzo-
vať i polámané hračky, zničená obuv, nepo-
užiteľné textílie. Takýto druh odpadu bude 
recyklovaný. 

Kontajnery sa nachádzajú pri zberných 
nádobách na sklo a budú pravidelne vyprázd-
ňované.

KONTAJNERY NA ŠATSTVO, OBUV, HRAČKY

Oznam pre občanov

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

Cvičenie

Kultúrny dom LEHOTA

ZUMBA :

Utorok, Štvrtok: 19:00 - 20:00

Vstupné: 2 EUR

cvičiteľka: Mgr. Marcela Dulajová

Stránkové hodiny Obecného úradu Lehota:

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

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

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

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 07:30 - 13:00

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

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

Detský lekár - MUDr. Eva Krčmáriková 
Tel.:037/6518936

Deň: Ordinačné hodiny:

Pondelok V. Zálužie              07:30 - 12:00

Utorok V. Zálužie               07:30 - 12:00

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

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

Piatok V. Zálužie              07:30 - 12:00

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

Utorok 8:00 - 13:40

Streda 8:00 - 12:30

Piatok 8:00 - 13:40

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

Deň: Ordinačné hodiny: Administratíva:

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

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

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

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

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

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

Posilovňa

Kultúrny dom
Lehota

Pondelok - Nedeľa

od 15:00 do 21:00
po tel. dohovore 
0904 249 956

Vstupné:

Zamestnaní a dospelí
3,50 EUR/mesiac

Nezamestnaní a deti:
1,50 EUR/mesiac

Zodpovedný vedúci:
Ing. Daniel Dubeň
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