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Vianoce ...

Vždy, keď sa vo výkladoch objavia prvé vianočné ozdoby a v reklamách začnú znieť vianočné melódie , zdá sa mi, že Vianoce prišli
opäť neuveriteľne rýchlo.
Veď rok sa len „pred chvíľou“ začal a už sa chýli ku svojmu koncu
... Ale určite väčšina z nás sa na Vianočný čas teší.
Vianoce sú sviatky naozaj výnimočné. Veď spomienky na ne si
nesieme celým našim životom. Snažíme sa nezabudnúť , aké to bolo
u nás doma, dodržať tradíciu či vyčariť tú neopakovateľnú atmosféru.
Na žiadne iné sviatky nemáme také silné spomienky.
Vianoce sú ale výnimočné aj tým, ako veľmi si želáme byť všetci
spolu doma. Okolo jedného stola.
Vďačnosť osudu za to, že máme rodinu, v nás prebúdza tie najlepšie vlastnosti.
Práve počas vianočných sviatkov dokážeme viac ako inokedy
myslieť aj na druhých, pomáhať, podeliť sa.
V tomto predvianočnom čase často myslíme na tých, ktorí nemôžu prežiť Vianoce so svojou rodinou, alebo zostanú počas sviatkov
sami. Ale aj na tých, ktorí z rozličných dôvodov svoj domov stratili.
Som hrdá na to, že naša obec dokázala vybudovať takú sociálnu
sieť, že sa o ľudí v núdzi vie postarať. A to nielen počas Vianoc.
Milí spoluobčania,
prajem Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, pohodu, lásku
a porozumenie v kruhu svojej rodiny. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu
krajším. Človek by sa mal vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom a
dokázať, že je naozaj človekom.
Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry a potešenia z najbližších
a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Prajem Vám nádherné Vianoce a úspešný Nový rok 2012.
Starostka obce

Vianočný vinš

Nech vločky snehu ticho padajú na Lehotu
a prinesú pokoj a pohodu do našich rodín.
Nech sú svetielka sviečok spomienkou na tých,
čo už nie sú medzi nami , a hviezdičky
na oblohe prísľubom šťastnejšieho roka.
Krásne prežitie Vianoc a šťastné vykročenie
do Nového roku 2012 želajú
starostka obce, poslanci obecného
zastupiteľstva a pracovníci obce.

Z OBSAHU...
• Investičné akcie v roku 2011
• poplatky v obci v roku 2012
• akcie počas adventu a vianočných sviatkov

Mikuláš

Aj do našej obce prišiel Mikuláš a rozžiaril tak srdcia našich detičiek. Aj keď k dokonalosti celého večera chýbal už
len čerstvo napadaný sneh, neubralo to slávnostnosti takejto
chvíle. Celý večer sa začal o to slávnostnejšie, že Mikuláš
so svojimi pomocníkmi priniesol do našej obce radostné svetielko v podobe rozsvietenia vianočného stromčeka a ozdôb v
celej našej obci. Najmenší s radosťou chodili k Mikulášovi a
za básničku alebo pesničku dostali sladkú odmenu .
Zaduj ,víchor! Vločky splaš!
Nech už je tu Mikuláš!
Ľavá nôžka ,pravá nôžka ,
nakuknem mu do batôžka
a pomôžem vybaliť .
Zaplníme celý byt !
Bola krása dívať sa do ich očiek a pozorovať v nich plamienky radosti. A aj my dospeli sme sa na chvíľu preniesli do našich
mladých čias a radovali sme sa s našimi najmenšími.
-r-

Pozvánka na novoročný ohňostroj
Starostka obce a poslanci obecného
zastupiteľstva srdečne pozývajú všetkých
občanov obce na slávnostný novoročný ohňostroj, ktorý sa uskutoční 1. januára 2012.
Podávať sa bude aj novoročný punč a nezabudne sa ani na novoročný príhovor pani
starostky (príhovor bude aj na stránke obce
www.janovalehota.sk). Stretnutie sa uskutoční o 17,00 hod. pred Obecným úradom.
Tešíme sa na stretnutie s Vami v Novom Roku 2012.
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VYBERÁME Z PRIJATÝCH UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Uznesenie číslo 208/2011
Herinekovi Róbertovi a Herinekovej Ivane, Janova Lehota
198, predaj:
- rodinný dom s. č. 198 – podiel 1/2, vedený na LV č.
1047
- pozemok parc. č. 25/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 362 m2 – podiel 1/2, vedený na LV č. 1047
- pozemok parc. č. 24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2 vedený na LV 430
Všeobecná hodnota nehnuteľností vo vlastníctve Obce
Janova Lehota podľa znaleckého posudku č. 64/2011, vypracovaným znalcom Ing. Štefanom Sviržovským, je stanovená vo
výške 12 363,04 €. Cena za vypracovanie znaleckého posudku
je 150,00 €, t. j. celková cena spolu je vo výške: 12 513,04 €.
Prevod pozemku sa uskutočňuje priamym predajom ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Zámer odpredať nehnuteľnosť bol zverejnený na internetovej stránke Obce Janova Lehota a na úradnej tabuli Obce Janova Lehota dňa 04. 10. 2011.
Kupujúci nie sú fyzickou osobou uvedenou v § 9a ods.6
zákona 138/1991 o majetku obcí.
Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia vlastnia rodinný dom s. č. 198 a pozemok parc. č. 25/2
v podiele 1/2. Na pozemku parc. č. 24 je postavený rodinný
dom vo vlastníctve žiadateľov v podiele 1/2.
O prevode majetku rozhodlo obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie číslo 214/2011
sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií od 01. 12. 2011.
Uznesenie číslo 223/2011
predĺženie nájomnej zmluvy na budovu „Cukráreň“ pre p.
Ludvigovú Boženu, JL 183. Nájomná zmluva sa predlžuje do
30. 11. 2012.
Uznesenie číslo 224/2011
zakúpenie podlahovej krytiny do budovy „Cukráreň“ maximálne do sumy 300 €.
Uznesenie číslo 233/2011
Zmluvu o prenájme nebytových priestorov zo 16. novembra
2011 pre Občianske združenie Nádej Seniorom – Chránená
dielňa „BOKO“.
Uznesenie číslo 234/2011
Finančnú spoluúčasť na výstavbu ergoterapeutického
priestoru v DSS a DD Nádej vo výške rozdielu medzi dotáciou
z MPSVaR a vytendrovanou sumou.
Dodatočne schvaľuje
Uznesenie číslo 228/2011
výstavbu náraďovne pri telocvični v zmysle stanoviska výberovej komisie.
Súhlasí
Uznesenie číslo 222/2011
s predĺžením nájomnej zmluvy pre Vlčeka Petra, JL 120.
Nájom sa predlžuje do 31. 12. 2012.

Znižuje
Uznesenie číslo 223/2011
nájomné na 100 €/mesiac na budovu „Cukráreň“ pre p.
Ludvigovú Boženu, JL 183.
Berie na vedomie
Uznesenie číslo 225/2011
oznámenie p. Mullera Jozefa Ing. k správe dočasnej komisie pre preverenie obsahu anonymnej sťažnosti na starostku
z roku 2008 – správu nenapísal ani nepodpísal.
Žiada
Uznesenie číslo 225/2011
starostku obce o preverenie skutočností v zmysle oznámenia.

Rekapitulácia rozpočtu
na roky 2012 - 2014
Bežné príjmy :
Obec
Základná škola
SPOLU :

Schválený rozpočet
2 012
2 013
2 014
928 935
2 300
931 235

928 935
1 651
930 586

898 935
999
899 934

Kapitálové príjmy :
Obec
Základná škola
SPOLU :

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Finančné operácie :
Obec
Základná škola
SPOLU :

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Príjmy spolu :

931 235

930 586

899 934

Bežné výdavky :
Obec
Základná škola
SPOLU :

683 595
205 000
888 595

663 095
204 027
867 122

650 795
191 797
842 592

Kapitálové výdavky :
Obec
Základná škola
SPOLU :

20 000
4 979
24 979

0
4 679
4 679

0
4 200
4 200

Finančné operácie :
Obec
Základná škola
SPOLU :

15 900
0
15 900

15 900
0
15 900

15 900
0
15 900

Výdavky spolu :

929 474

887 701

862 692

Dôležitý oznam pre občanov !!!

Všetky dôležité informácie z obecného úradu a obecného zastupiteľstva si môžete prečítať na web stránke: www.janovalehota.sk
Od januára 2011 sú na tejto stránke zverejňované : zmluvy , ktoré obec podpísala v minulosti, ako aj tie, ktoré budú podpisované v priebehu nasledujúceho volebného obdobia.
-r-
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Plánované investičné akcie
budú realizované

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rekonštrukcia Obecného úradu - strecha, sociálne zariadenia, fasáda
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice - strecha
Postupná výmena okien na Základnej škole
Výstavba autobusových čakárni
Výstavba detského ihriska – obecný park
Oprava miestnych komunikácii
Výstavba tribúny – futbalový štadión
Výstavba 2 bytových domov – 40 bytov
Postupná rekonštrukcia brehov potoka – Povodie Hrona
Podpora separácie a zhodnocovania BRO v obci Janova Lehota
- 5% spolúčasť obce minimálne : 5 231,09 Eur 95% zo zdrojov Envirofondu:
104 360,16 Eur
Celková výška rozpočtu projektu spolu : 109 852,80 Eur
Plánované investičné akcie budú realizované :
z finančných prostriedkov, ktoré obec získa z prenájmu Múzea národností t.j.
30 000 EUR /rok
z rozpočtu obce ( podielové dane, miestne poplatky ...)
z dotácií , ktoré obec získa z projektov
- r-

Cenník Obecného úradu
Použitie traktora
Janova Lehota
Janova Lehota
Janova Lehota
Prenájom rebrík
Použitie lešenia
Použitie píly
Použitie kosačky
Použitie
sobáška
sála
vestibul OcÚ
Vyhlásenie MR
Vyhlásenie
Poplatok za miesto
Občania JL
sála
Použitie miešačky

Janova Lehota
Kosorín
Slaská

6,50 €/1 prevoz
13,00 €/1 prevoz
16,50 €/1 prevoz
6,50 €/deň
1,50 €/deň
16,50 €/deň + benzín + olej
6,00 €/1 hod.
13,50 €/1 hod.
16,50 €/1 hod.
6,50 €/1 hod.
3,30 €
3,30 €
16,50 €/1 deň
3,30 € / 1 deň

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA - NEZABUDNITE :

Ak si chcete uplatniť zníženie alebo oslobodenie od dane alebo poplatku,
tak sa treba riadiť nasledovne:
Poplatok za daň z nehnuteľnosti :
Daň z nehnuteľnosti pre rok 2012 bola zvýšená o 10% schválením VZN
1/2012 na riadnom zasadnutí OZ dňa 14.12.2011 uznesením č. 250/ 2011
Možnosť zníženia dane z pozemkov 30 % z daňovej povinnosti na
pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
a) 30 % z daňovej povinnosti za stavby alebo byty, ktorých využitie je
obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie,
b) 30 % z daňovej povinnosti za stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve
občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na
ich trvalé bývanie,
c) 30 % z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Poplatok za komunálne odpady:
Poplatok za komunálne odpady na rok 2012 bol zvýšený zo sumy 11,20
/osoba/rok na sumu 14 eur/osoba/ rok a zároveň oznamujeme, že cena lístku
Najväčší vianočný stromček majú opäť
v talianskom stredovekom meste Gubbio. Občania
mesta prišli pred tridsiatimi rokmi s nápadom
svetelnej kreácie, ktorá pokrýva celé úbočie hory
Igino. Na vrchole tejto hory sa nachádza aj bazilika
sv. Ubalda, ktorý je patrónom mesta. V roku 1991
si Strom z Gubbia vyslúžil aj zápis do Guinessovej
knihy rekordov. Nejedná sa pritom o žiaden strom,
ktorý by vyrástol zo zeme. Nie je to jedlička,
borovica, ani smrek.
Obrys vianočného stromčeka je vykreslený
vyše tristo svetelnými bodmi a ďalších štyristo
obrovských žiaroviek tvoria ozdoby. Kométu na
samotnom vrcholci svahu vykresľuje 250 svetiel.
Celkové rozmery elektrického stromčeka, ktorý
je napájaný z obnoviteľných zdrojov, sú 750 x
450 metrov. O svetelný skvost mesta Gubbio
sa každoročne stará 50 dobrovoľníkov, ktorí už
niekoľko mesiacov pred Vianocami pripravia na

nad základný poplatok zostane v hodnote 2,80 jeden vývoz.
Oslobodenie od poplatku je možné priznať za osoby trvalo prihlásené
k pobytu v Janovej Lehote, ktoré sú prechodne prihlásené a trvalo bývajúce
v inej obci, ktorej platia poplatok za odpady.
Osoby ktoré sa nezdržiavajú na území obce majú zľavu ak :
a) predložia príslušné potvrdenie (väzba, výkon trestu, pobyt v ústave
a pod.),
b) predložia doklad o návšteve školy mimo trvalého bydliska, bývajúceho
v mieste sídla školy vo výške 50%/ obdobie štúdia na žiaka resp.
študenta,
c) predložia kópiu pracovnej zmluvy,
d) predložia čestné prehlásenie (študijný a pracovný pobyt v zahraničí, pobyt
u blízkej osoby mimo trvalého bydliska)
Daň za psa :
Oslobodenie od dane za psa občanom s preukazom ZŤP - s trvalým
pobytom v Obci Janova Lehota. Ale len na jedného psa.
Žiadosť a doklady preukazujúce dôvody pre zníženie uvedených poplatkov a daní predloží daňovník najneskôr do 31. januára bežného zdaňovacieho
obdobia.
V prípade nejasností sa môžete obrátiť na racovníkov obecného úradu,
ktorý Vám ochotne pomôžu.

Strom z Gubbia
kopci sedem a pol kilometra elektrického vedenia.
O to väčšiu radosť majú všetci občania mesta
a jeho návštevníci, keď sa strom rozžiari. V tomto
roku (7. decembra) tak prvýkrát v dejinách urobil
pápež, ktorý prostredníctvom dotykového displeja
tabletu PC z Apoštolského paláca vo Vatikáne
uviedol do prevádzky rozvodovú dosku vianočného
stromu. Udalosť v priamom prenose vysielala
talianska štátna televízia.
Krátky príhovor mali miestny biskup, starosta
mesta a predseda výboru pre stavbu vianočného
stromčeka Pavillio Ramacci. Benedikt XVI. vyslovil
krátke posolstvo, v ktorom vyslovil trojité prianie.
Prvým prianím je, aby sa náš pohľad aj naša
myseľ a srdce nezastavili iba na obzore nášho
materiálneho sveta, ale aby – podobne ako tento
strom – dokázali smerovať do výšky, obracať sa k
Bohu. On na nás nezabúda, avšak žiada, aby sme
ani my nezabúdali na Neho.
Svetlo tohto veľkého stromu ožiari temnotu
noci, podobne ako sa rozžiarila Pánova sláva okolo
pastierov, ktorí strážili svoje stáda, pokračoval Svätý
otec.
Druhým prianím je, aby nám tento strom
pripomínal, že aj my potrebujeme svetlo, ktoré by
ožiarilo cestu nášho života a dodalo nám nádej,
zvlášť v tejto dobe, kedy nás ťažia ťažkosti, starosti

a utrpenie a kedy si pripadáme zahalení temným
závojom.
Stálou a istou nádejou do našich sŕdc nám
môže dodať práve ono Dieťa, o ktorom rozjímame
vo Svätej noci narodenia, povedal pápež. Pán
prichádza ku každému z nás a žiada, aby sme ho
znovu prijali do svojich životov; žiada, aby sme ho
milovali, dôverovali mu a vnímali jeho prítomnosť,
sprevádzanie, pomoc a podporu.
Posledným prianím je, aby každý z nás dokázal
priniesť trochu tohto svetla do prostredia, v ktorom
žije, aby vystúpil zo svojho egoizmu a venoval
druhému človeku trochu pozornosti a lásky.
Každý nepatrný úkon dobra je ako svetlo tohto
veľkého stromu – spoločne s ďalšími svetlami
dokáže rozžiariť temnotu aj tej najčernejšej noci,
zakončil Svätý otec a rozsvietil vianočný strom
v talianskom Gubbiu.
Drahí spoluobčania, i v našej obci budú počas
Vianoc svietiť mnohé krásne vianočné stromčeky.
Asi ich nikto nezapíše do Guinessovej knihy
rekordov a ani ich nepríde zapáliť nejaká svetovo
známa osobnosť, ale kiež by v nás náš osvietený
vianočný stromček rozpálil dar lásky, ktorý Kristus
priniesol a prináša k nám z neba.
V mene celej našej farnosti vám zo srdca
želám pokojné a požehnané Vianoce a šťastný
štart do roku 2012, ktorý nech je pre každého z nás
naplnený hojnými darmi Božej dobrotivosti.
Ľudovít Frindt
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Kultúrne a športové akcie
v obci počas adventu,
vianočných sviatkov
a Nového roku 2011- 2012.
22. december 2011 - štvrtok
„Tradičné vianočné trhy“
Začiatok : 14,00 hod.
Miesto : Obecný park
26.december 2011 – pondelok
„Štefanský volejbalový turnaj rodín“
Začiatok : 10,00 hod.
Miesto : Telocvičňa ZŠ
Zodpovedný : Ing. Peter Hlaváč
1. január 2012 - nedeľa
„ Novoročný ohňostroj a novoročný
punč“
Začiatok : 17,00 hod.
Miesto : Priestranstvo pred obecným
úradom
6. január 2012 – piatok
„ Trojkráľový nohejbalový turnaj“
Začiatok : 9,00 hod.
Miesto : Telocvičňa ZŠ
Zodpovedný : Ing. Ján Kováč
7. január 2012 - sobota
„ Futbalový turnaj“
Začiatok : 9,00 hod.
Miesto : Telocvičňa ZŠ
Zodpovedný : Ing. Ján Fedeš
Tešíme sa na stretnutie
s Vami na všetkých akciách.

Čaro Vianoc

Z tvorby našich žiakov

Keď chceš aj trávu počuť rásť,
keď nechceš počuť vôkol žiaden hlas,
keď oddych potrebuje tvoje jedno i druhé ucho,
Nájdeš ho v lese – prenádherné TICHO
(pali muller)

šla po meste istá dáma.
Popri nej skákal jej psík malý,
odhryzol mu jazyk celý.
Pochytila ho veľká zlosť,
ukradol mu jeho kosť. (kolektív 7. triedy)

Ticho
Keď si večer do postele ľahnem,
paplón k tvári vytiahnem,
ticho v izbe rozhostí sa
a sen mojich viečok zmocní sa.
(vika pavlovová)

Konečne aj niečo pozitívne od darebných
deviatakov. Chceli ukázať, že preberanie ódy,
čiže oslavnej básne, nezostalo bez odozvy
v ich „poetických“ dušiach. A tak stvorili vlastnú ódu. Ako ináč, ospievali školu. (A vraj 9-aci
majú vždy ku škole negatívny vzťah J.)

Ticho!
To slovo nemám rada.
Snažím sa ho nevnímať.
Značí, že som doma sama
A to strašne neznášam.
Keď zas bude u nás plný dom,
Som rada, že ticho nie je v ňom.
Telka, hudba zovšadiaľ znie,
Konečne tu nie je ticho
NA ZBLÁZNENIE
(lujza pilniková)

Škola 4-ever (pre neznalých:
Škola navždy)
Ó, óch, jáj, Bože!
Nik z nás s tebou nie je na nože.
oceňujeme všetky tvoje kvality
a neľutujeme žiaden tu strávený čas,
ktorý je pre iných zabitý.
Stačí len pohľad letmý na tvoje obrysy,
cítim, že môj život od teba závisí..
Ó, tá tvoja skvostne chutná jedáleň, sladká
ako „Božkina cukráreň“.
Si pre mňa všetko,
si pre mňa viac než svetlo!
Rozvíjaš všetky stránky nášho tela,
pod tvojím vplyvom duch náš sa stále na
širšie rozprestiera.
Budú z nás vedci, umelci, elita,
ktorá každým dňom prekvitá.

Poďme na inú tému.
Ako vidia detektívne témy 7-aci?
Bol raz jeden páchateľ,
ktorý stále mlel.
Každý detektív by z neho z kože vyletel,
lebo tárať dve na tri prestať nevedel.
jedného dňa takto zrána

V tomto predvianočnom čase sa žiaci ZŠ Janova Lehota rozhodli zorganizovať
vianočný program pre občanov našej obce. Usilovne nacvičovali v jesennom
období, vo svojom voľnom čase aby sa tento vianočný program páčil všetkým.
Preto sa v nedeľu 18.12.2011 v sále kultúrneho domu uskutočnilo vystúpenie
s názvom „Čaro Vianoc“, ktorým nám pripomenuli, že Vianoce sú predo dvermi
a že blíži čas kedy sa aj v tomto hektickom období stretne rodina za jedným
stolom a nachvíľu sa zastaví čas. Čas kedy do našich domovov stúpi sviatočný
pokoj ,láska a porozumenie. Čas kedy zabudneme na všetky krivdy.
Sme preto radi, že nás deti svojou usilovnou prácou každý rok potešia niečím
novým. Za to ich čakal sladká odmena a teplý čajík. A zároveň sa chceme
aj poďakovať aj pedagógom ZŠ, že s trpezlivosťou pripravovali naše deti.
Už dnes sa tešíme na ich budúcoročné vystúpenie.

Mikuláš v materskej škole
Vitaj ,vitaj ,Mikuláš ,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký ?

Celý rok sme poslúchali ,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru ,
na kolene nemal dieru .

Tak ako sme sľúbili ,
všetci sme sa ľúbili .
Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece ,
nikto z nás uč čakať nechce .

Takouto básničkou privítali
deti materskej školy Mikuláša,
anjela a čerta. Spoločne prežili
krásne chvíle plné básní, piesní.
Dobrý ujo Mikuláš im rozdal sladké darčeky.

Lehotský zvon
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Lehotský kalendár kultúrno - spoločenských podujatí 2012
13.5.2012

Deň matiek

sála KD

telocvičňa ZŠ

2.6. 2012

MDD

obecný park

Obecný futbalový turnaj

telocvičňa ZŠ

6-8. 7. 2012 Dni Obce Janova Lehota

Obec

31.1.2012

Zdravotná prednáška

zasadačka OÚ

7.7. 2012

Lehotské hody

sála KD

10.2.2012

Detský maškarný ples 2.ročník

KD

3.7. 2012

Deň rodiny DSS a DD Nádej

DSS a DD

11.2.2012

Obecná zabíjačka 3.ročník

KD

29.8.2012

Lampiónový sprievod, stavanie vatry

Obec

18.2.2012

Obecný fašiang

Obec

16.9. 2012

Púť Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka

18.2.2012

Obecný fašiangový ples 4. ročník

KD

30.9.2012

Uvítanie detí

zasadačka KD

21.2.2012

Fašiangový ples seniorov 2.ročník

KD

21.10.2012 Mesiac úcty k starším

sála KD

28.3.2012

Deň učiteľov

KD

1.11.2012

Pietna spomienka

cintorín

29.4.2012

Uvítanie nových občanov obce

zasadačka KD

7.12.2012

Mikulášsky večierok

sála KD

30.4.2012

Stavanie mája, posedenie pod májom obecný park, KD

1.1. 2012

Novoročný ohňostroj, novoročný punč

6.1.2012

Trojkráľový nohejbalový turnaj

7.1.2012

KD

22. 12.2012 Vianočné trhy

obecný park

Vianocne recepty
Zemiaková roláda

Suroviny:
120 g uvarených zemiakov, 120 g masla alebo margarínu Helia, 120 g polohrubej výberovej múky, 1/2 lyžičky karí korenia, na natieranie
1 žĺtok, plnka: 150 g šunky, 30 g masla, 1 vajíčko
Postup:
Šunku najemno zomelieme a zmiešame s mäkkým
maslom a vajíčkom. Zemiaky uvaríme v slanej vode, pretrieme cez sitko, pridáme ostatné prísady a vypracujeme
hladké cesto. Vyvaľkáme ho na hrúbku 10 mm, potrieme
šunkou a stočíme. Vrch potrieme žĺtkom, položíme na vymastený plech a pečieme pri teplote 200 °C. Podávame
teplé.

Medové ježe

Suroviny:
2,5 dl mlieka, 300 g práškového cukru, 60 g tuku
Helia, 4 lyžice medu, 2 vajcia, 500 g hrubej múky, 1/2
balíčka prášku do pečiva B. M.
Kávoviny
Punč a posýpka:
500 g kryštálového cukru, trocha vody, 200 g tuku Helia, 100 g
kakaa, 2 dl rumu, na obaľovanie
500 g kokosu
Postup:
V mlieku rozpustíme cukor, tuk a
med. Vylejeme do múky s práškom
do pečiva a vymiešame cesto.
Dáme na vymastený a múkou vy-

sypaný plech a upečieme.Z prísad na punč (okrem rumu)
uvaríme sirup, potom pridáme rum. Vychladnutý koláč
pokrájame na obdĺžničky, ktoré postupne namáčame v
punči a obaľujeme v kokose. Kokos použijeme po častiach, aby sa pri obaľovaní celý nezafarbil punčom.
Jogurtovo-šľahačkové rezy
Upečieme piškótový korpus.
Náplň I:
2 tégliky šľahačky, 2 vanilínové cukry B. M. Kávoviny,
1 vrecúško granulovanej želatíny, 4 dl vody, 2 lyžice cukru, 2 lyžice kakaa
Postup I:
Želatínu rozmiešame v 4 dl vody a necháme
20 minút napučať. Potom pridáme cukor, zohrejeme na 50 °C a pridáme kakao. Pomaly a zľahka
vmiešame do šľahačky vopred vymiešanej s vanilínovým cukrom. Nalejeme na vychladnutý korpus.
Náplň II:
Použijeme rovnaké prísady
ako v náplni 1, iba namiesto kakaa
pridáme 2 lyžice pomletých lieskových orieškov
Postup II:
Náplň vylejeme na kakaovú
želatínu a odložíme do chladničky
stuhnúť.
Pokrájame na kocky a ozdobíme šľahačkou a strúhanou čokoládou.
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Relikvia Sv. Cyrila
V rámci príprav na jubilejný 1150.
rok príchodu svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
(863) putuje relikvia sv. Cyrila, ktorú

uchováva od roku 1964 katedrálny
chrám sv. Emeráma v Nitre na hrade, farnosťami našej krásnej krajiny.
V utorok, 8.11.2011, bola relikvia sv.
Cyrila vystavená v Rímskokatolíckom
kostole v našej obci. Následnou omšou sme si uctili pamiatku tohto svätca.
Po slávnostnej sv. omši boli pozostatky
odvezené do ďalších farností a zúčastnení veriaci sa zastavili na príjemnom
pohostení v našom farskom kostole
kde nechýbala milá a dobrá nálada.

POZVÁNKY NA VIANOČNÉ TRHY
A ŠPORTOVÉ TURNAJE
Aj tento rok sa v obecnom parku uskutočnia tradičné vianočné trhy
a to dňa 22. decembra 2011 (štvrtok).
Predajné stánky budú otvorené v čase od 14,00 – 19,00 hod.
Stánky s občerstvením budú otvorené v čase od 15,00 – 21,00 hod.
Tešíme sa na stretnutie s vami v tomto predvianočnom čase.

Obecný úrad v spolupráci
s volejbalovým oddielom a členmi
komisie športu OZ Vás srdečne
pozývajú na

Obecný úrad v spolupráci s členmi
komisie športu OZ Vás srdečne
pozývajú na

Obecný úrad v spolupráci
so Športovým klubom
Vás srdečne pozývajú na

Štefanský volejbalový
turnaj rodín,

Trojkráľový
nohejbalový turnaj,

Futbalový turnaj,

ktorý sa uskutoční
dňa 26. decembra 2011
v telocvični Základnej školy.
Registrácia družstiev sa uskutoční v
čase od 9,00 – 10,00 hod.
Otvorenie turnaja o 10,00 hod.

ktorý sa uskutoční dňa
6. januára 2012
v telocvični Základnej školy.
Registrácia hráčov sa uskutoční v čase
od 8,30 – 9,00 hod.

Občerstvenie a ceny pre účastníkov
turnaja sú zabezpečené.
Zodpovedný – Ing. Peter Hlaváč

Otvorenie turnaja o 9,00 hod.
Občerstvenie a ceny pre víťazov a
účastníkov turnaja sú zabezpečené.
Zodpovedný – Ing. Ján Kováč

ktorý sa uskutoční
dňa 7. januára 2012
v telocvični Základnej školy.
Registrácia hráčov sa uskutoční v čase
od 8,30 – 9,00 hod.
Otvorenie turnaja o 9,00 hod.
Občerstvenie a ceny pre víťazov
a účastníkov turnaja sú zabezpečené.
Zodpovedný – Ing. Ján Fedeš

Prajeme Vám príjemné športové zážitky.

Lehotský zvon
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Oprava obecných garáží

Ako sa každá domácnosť snaží opraviť svoje príbytky, tak sa aj
Obecný úrad rozhodol vykonať
opravu a revitalizáciu obecného majetku. Jednalo sa o obecné garáže,
ktoré si už nutne vyžadovali rekonštrukciu. Preto sa v novembrových
dňoch rozbehli práce na ich obnovu.
Následnou opravou sa docielilo
zlepšenie kondície daných garáži a taktiež aj zlepšenie estetického pohľadu
na danú lokalitu v našej obci.
-r-

Otvorenie náraďovne
k športovému areálu
Dňa 12.11.2011 sa na športovom ihrisku za Základnou školou v našej obci
uskutočnil futbalový zápas medzi staršími pánmi
Janova Lehota a Žiar nad Hronom. Daný zápas
sa uskutočnil pri príležitosti otvorenia prístavby
k športovému ihrisku tzv. „Náraďovne“. Pani starostka slávnostne odovzdala danú prístavbu do
užívania a všetci v obci dúfajú, že sa týmto činom
zlepšia podmienky starostlivosti o športový areál za
základnou školou v našej obci.
-r-

Výmena okien na budove
obecného úradu
V roku 2011
sa vedenie obce
s podporou poslancov obecného zastupiteľstva
rozhodlo postupne
realizovať
rekonštrukcie budov , ktoré sú vo
vlastníctve Obce
Janova Lehota.
Počas jesenných
mesiacov bola ukončená rekonštrukcia Domu smútku
a prvý decembrový týždeň bola ukončená výmena
okien a dverí na budove obecného úradu.
Táto výmena okien a dverí prinesie obci výrazné šetrenie finančných prostriedkov vynakladaných na kúrenie priestorov KD. S výmenou okien
mohla obec začať aj vďaka získaným finančným
prostriedkom z prenájmu nevyužívaného Múzea
národností. Od 15. Augusta 2011 do 31. decembra 2011 získala Obec z tohto prenájmu 11 250,-€.
Vďaka tak výhodnému prenájmu bude naša obec
aj v roku 2012 pokračovať v obnove chátrajúcich
obecných budov.
-r-

Pietna spomienka za zosnulých dňa 1.11.2011
Pôvod tohto sviatku siaha do predkresťanských čias. Súvisí s
pradávnou mystickou tradíciou indoeurópskych národov, keď sa medzi
nás mali vracať duše zosnulých. Rozšírený bol najmä medzi obyvateľstvom keltského pôvodu, keď sa v noci z 31. októbra na 1. novembra
druidi lúčili s letom patriacim bohyni života a vítali vládu kniežaťa smrti
Samhaina (zo slova „Sam-fuin“ - koniec leta), ktorý vládol zime..... Kelti
verili, že v túto noc, keď život (leto) odovzdáva žezlo vlády smrti (zime),
prichádzajú mŕtvi na zem, aby si vybrali na jeden rok telo, v ktorom sa
usadia. Zo strachu, že si vyberú práve ich vlastné, im prinášali rôzne
obety. Verili tiež, že stena medzi svetom živých a mŕtvych je túto noc
taká tenká, že sa dá medzi nimi ľahko nadviazať kontakt. Aby si Kelti
naklonili mŕtve duše, ale zároveň odohnali zlých duchov a démonov,
nachystali im všelijaké dobroty a dary.
Podobné sviatky poznali aj Germáni a Slovania. Medzi kresťanmi
sa tento sviatok rozšíril na začiatku 7. storočia, keď pápež Bonifác IV.
v roku 610 premenil pôvodne antickú svätyňu Panteón v Ríme na
kresťanský chrám. Zasvätil ho úcte Panne Márii a všetkých svätých
mučeníkov.
V roku 837 vyhlásil pápež Gregor IV., že pohanský sviatok Samhain (koniec leta) bude patriť aj v kresťanskej cirkvi mŕtvym. Tak sa
z 1. novembra stal sviatok Všetkých svätých a nasledujúci deň bol
vyhlásený za Deň všetkých duší. Neskôr, v 10. a 11. storočí, sa z tohto

sviatku vyvinula aj Pamiatka zosnulých - Dušičky, ktorá pripadá na 2.
novembra.
Protestantská cirkev pod menom All Hallowed Evening zaviedla v
16. storočí tento sviatok s názvom Halloween.
Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v
dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes.
Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením
sviečok či kahancov a položením kytíc a vencov k hrobom spomínali
na svojich zosnulých.
Táto úcta aj na Slovensku vychádza z pradávnej
slovanskej tradície jesenných pohanských sviatkov.
Príchod duší zosnulých
súvisel aj s blížiacou sa zimou. V európskej tradícii sa
aj na Slovensku preniesol
do kresťanského kalendára.
Tento sviatok by mal byť
našou spomienkou na blízkych, ktorí odišli z našich radov. Spomienkou
na nich im vzdávame úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a
zároveň zostávajú v našom srdci žiť naďalej.
-r-

Rekonštrukcia osvetlenia

Každý občan našej obce je spokojný a nadšený, keď si môže pozrieť
osvetlenie našej obce. Snažíme sa
a vždy sa budeme snažiť docieliť stav,
aby bola obec aj v noci osvetlená a
bezpečná.
Treba však brať ohľad aj na finančnú stránku, nakoľko verejné osvetlenie v obci sa musí zaplatiť. Preto
sme sa rozhodli vymeniť energeticky
náročné osvetlenie za nové – ktoré

prinesie nielen úsporu elektrickej
energie, ale hlavne úsporu finančných
prostriedkov. Výmena bola plánovaná
už skôr, no čakalo sa na ukončenie
kontroly projektu.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci by mala byť ukončená v januári 2012 a všetci dúfame, že nové
osvetlenie bude prospešne slúžiť
všetkým občanom našej obce.
-r-
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Spoločenská rubrika
od 1.11.2011

Zber odpadov

Odvoz komunálneho odpadu do konca roka 2011:
20.12.2011

Odvoz komunálneho odpadu na január - február 2012:
3.1.2012 - platí ešte lístok z roku 2011!!
17.1.2012, 31.1.2012
14.2.2012, 28.2.2012
Narodili sa:
Nela Gocníková
Vitaj nám! A nech ti rastie
každým dníčkom ľudské šťastie..
Počet obyvateľov
s trvalým pobytom v našej obci
k 15. decembru 2011 bol 925.

Ďalší harmonogram bude vyvesený na úradnej tabuli a vo vitrínach OÚ
Technické služby Žiar nad Hronom - informovanie
obyvateľov o nevyhnutnosti dodržiavania času vykladania
zberných nádob
V praxi sa vodičom zberových vozidiel často stáva, že v
stanovený deň zberu odpadu si niektorí obyvatelia buď zabudnú
vyložiť zberné /smetné/ nádoby, alebo si ich vykladajú neskoro
a následne reklamujú, že im odpad nebol vyvezený. Na nakladanie s komunálnym odpadom sú občania /objednávatelia/ povinní v stanovený deň odvozu komunálneho odpadu zabezpečiť
prístup k nádobám v čase od 6:00 do 20:00 hod. tak, aby mohol
zhotoviteľ vykonávať zber a odvoz odpadu.
V prípade otázok sa obráťte na telefónne čísla:
Zelená linka - 0800 500 800
Technické služby Žiar nad Hronom - pevná linka - 045/678080

Opustili nás:
Kajabová Alžbeta
Katreniak Ján
Lackovičová Anna
Petrík Ľuboš
Kúdelová Jozefína
Opustili nás, no nie naše srdcia ...

OZNAM PRE OBČANOV
Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude
v pracovných dňoch 27.12. do 30.12. 2011
otvorený od 7:00 do 11:00 hod.
Ďalej oznamujeme, že dňa 23.12. 2011 t.j. piatok
bude obecný úrad zatvorený.

POZOR – Kurz ANGLICKÉHO JAZYKA
v Janovej Lehote
Dňa 5.januára 2012 o 17.00 hod. sa bude na Obecnom úrade
v Janovej Lehote konať stretnutie záujemcov o kurz anglického jazyka.
Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú naučiť po anglicky, prípadne
sa v angličtine zdokonaliť.
Kontakt pre bližšie informácie: Ivana Urblíková, tel.č. 0903 691 562.
Lehotský zvon – občasník občanov Obce Janova Lehota
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