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Pozvánky na pripr avované podujatia

Halloween v Obláčiku
Materské centrum Obláčik pozýva našich najmenších a škôlkarov na halloweenské popoludnie do miestneho kultúrneho domu, kde sa dňa 02.11.2018
(piatok) bude konať detská halloweenská párty. Tešíme sa na vás!
Organizuje: MC Obláčik

Deň zdravia
V novembri Vás pozývame na prednášku do veľkej sály kultúrneho domu na tému ochorenia hrubého čreva. Dozviete sa viac o príčinách vzniku, prevencii a samotnej liečbe.
Organizuje: ZO Zväzu zdravotne postihnutých v Lehote

Mikuláš a Mikulášsky pohár vína
Dňa 07.12.2018 (piatok) Vás pozývame do KD, kde bude pripravený kultúrno-spoločenský program, ktorý vyvrcholí rozsvietením vianočného stromčeka. Deti sa môžu tešiť na
Mikuláša, maškrty a detský punč, dospelí na varené vínko a dospelácky punč.
Organizuje: OcÚ Lehota, MŠ Lehota a Vinohradnícky spolok Lehota

Od Lucie do Vianoc
V sobotu, dňa 08.12.2018 o 14:00 hod., sa pre tých skôr narodených chystá
vianočné posedenie „Od Lucie do Vianoc“.
Zabavíme sa, porozprávame a naladíme na adventné obdobie.
Organizuje: ZO Jednoty dôchodcov v Lehote

Lehotská hokejbalová liga
Počas novembrových a decembrových víkendov bude na miestnom multifunkčnom
ihrisku prebiehať turnaj Lehotskej hokejbalovej ligy. Jednotlivé mužstvá si zmerajú svoje
sily, aby sa dve najlepšie stretli koncom roka vo veľkom fi nále.
Príďte fandiť tomu Vášmu tímu!
Organizuje: OŠK Lehota

31. ročník vianočného stolnotenisového
turnaja o Pohár starostu obce
Počas vianočných sviatkov, dňa 26. decembra 2018 (streda), pozývame všetkých nadšencov stolného tenisu do priestorov Kultúrneho domu Lehota, kde sa bude konať 31.
ročník vianočného stolnotenisového turnaja o Pohár starostu obce.
Organizuje: OŠK Lehota

Vianočné požehnanie mladých vín
Dňa 27. decembra 2018 (štvrtok) pozývame vinárov a priateľov vína
na 15. ročník tohto podujatia do miestneho kultúrneho domu.
Vzdáme tak hold tohtoročnej úrode vo viniciach.
Organizuje: Vinohradnícky spolok Lehota
Poznámka:
Nakoľko v čase uzávierky neboli pri niektorých podujatiach stanovené presné termíny,
budeme Vás informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu
a web stránky obce.
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Editoriál

Milí čitatelia ,
už niekoľko rokov sa Vám prihováram ako šéfredaktorka tohto
časopisu. V tomto periodiku som
strávila veľa času ako korektorka,
redaktorka, editorka a nakoniec
i šéfredaktorka. Práca na časopise
ma bavila a bola to moja srdcová
záležitosť.
Za najväčší úspech považujem, že sa počas
môjho vedenia stal časopis celofarebný a tak máme
možnosť vidieť všetky akcie vo farebných fotografiách. Keďže odchádzam po 11 rokoch z postu
šéfredaktorky i z redakčnej rady, prajem tomuto už
pomaly „pubertiakovi“, aby sa mu naďalej darilo a
ľudom prinášal radosť.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkých členom redakčnej rady, aktuálnym i predchádzajúcim, s ktorými som za celý ten čas spolupracovala,
členom spolkov i prispievateľom, vďaka ktorým sa
zapĺňali stránky časopisu, našej pani fotografke za
krásne fotografie a v neposlednom rade pánovi grafikovi za skvelú prácu, ktorú robí so srdcom.
Naša obec stojí pred veľkým rozhodovaním a čakajú ju voľby. Snažili sme sa Vám priblížiť fotografie
ľudí, ktorí chcú niečo urobiť pre našu malebnú dedinku a sú ochotní zo svojho voľného času a času,
ktorý by venovali svojim rodinám, venovať vyšším
cieľom pre blaho nás všetkých. Znie Vám to pateticky? Nemyslím... Každý, kto to skúsil, vie, koľko
času treba tráviť nad každým organizovaním akcie,
zháňaním prostriedkov, prípravou, čítaním zákonov, uznesení, stretávaním v spolkoch, v radách,
v organizáciách... dňa 10.11.2018 v čase od 7,00
– 22,00 hod. v Kultúrnom dome v Lehote môžete
rozhodnúť, kam bude smerovať naša obec.
Číslo vychádza v období, kedy spomíname na
svojich blízkych, ktorí nás navždy opustili. Postojme
chvíľu a zamyslime sa nad tým, či ten uponáhľaný
spôsob života a tá ne-dobroprajnosť, ktorá začala
vládnuť medzi ľuďmi, nás neposúva rýchlejšie tam,
kam nechceme smerovať. Skúsme spolu so zapálením sviečky zohriať aj v našich srdciach trochu láskavosti a ohľaduplnosti medzi ľuďmi, aby sme boli
vzormi pre svojich potomkov.
PaedDr. Vladimíra Chobotová
šéfredatorka obecného časopisu LEHOTA
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Slovo starostu
Vážení spoluobčania,

leto je už nenávratne preč, slniečko je
„zubaté“ a rána sa schladili. Dni sa skracujú
a to je jasný znak toho, že sa priblížila jeseň.
S príchodom jesene, sa približuje aj sviatok
zosnulých. V tomto období upratujeme hroby našich príbuzných a preto Vás chceme
touto cestou požiadať, aby ste nepotrebné
veci z hrobov ukladali do kontajnerov, ktoré
sú umiestnené na cintoríne a nie pod plot
alebo za hroby. Modrý kontajner je na bio odpad, čo znamená, že tam treba hádzať lístie,
trávu, kvety. V mesiaci október začal aj zber
konárov, vínnej révy, trávy, kukuričného
„kórová“ a drobného rastlinného odpadu.
Skládka je dočasná a to na „otoči“ autobusu,
pri bývalom JRD. Chcem touto cestou požiadať občanov, aby dodržiavali pokyny obecných zamestnancov a na skládku nevyvážali
korene stromov, ktoré pri drvení spôsobujú
škody na drviacom páse.
Každú sobotu (okrem sviatkov) je tiež
otvorený zberný dvor, kde je možné vyviesť
veľkoobjemový zostatkový odpad (skrine,
postele, matrace), drobný stavebný odpad,
papier-kartóny, fólie, dosky, drevo. Zberný
dvor je otvorený v sobotu od 9,00 hod – 12,00
hod a od 13,00 hod – 15,00 hod.
Keďže nepotrvá dlho a prídu aj mrazivé
dni, chcel by som upozorniť občanov, aby
si zakryli vodomerné šachty, aby neprišlo
k zamrznutiu vodomeru. Taktiež chcem
požiadať, aby si občania odpratali skládky
4

Zhodnotenie volebného obdobia
sypkých materiálov z obecných komunikácií a uľahčili tým zimnú údržbu miestnych
komunikácií.
K jeseni patrí aj skoré zvečerievanie
a aby si občania užitočne skrátili čas pred
spánkom, chcem im dať do pozornosti rôzne
možnosti vyžitia v kultúrnom dome. Môžete
tu navštíviť posilňovňu, aerobik pre mladé
ženy, dievčatá, ale i pánov a to pod odborným vedením cvičiteľky, ďalej jogu, ale i
cvičenie pre staršie dámy i pánov.
Pre mamičky s malými deťmi je otvorené
materské centrum Obláčik.
K dispozícii je i multifunkčné ihrisko s
umelým osvetlením. Prevádzkové hodiny si
môžete zistiť na stránke obce Lehota.
Veľa možností kultúrneho a spoločenského vyžitia v obci poskytujú aj miestne
spoločenské organizácie, ako je Matica Slovenská, Jednota dôchodcov, Zväz zdravotne
postihnutých, Obecný športový klub - ktorý
združuje futbalistov, hokejbalistov, stolných
tenistov. Obec má aj hokejové mužstvo, ktoré hrá amatérsku hokejovú ligu. Spomínam
to preto, že by ich veľmi potešilo, keby ich
počas zápasov povzbudzovali aj občania
obce. Ďalej nemožno nespomenúť veľmi
aktívny Kynologický klub, ktorý pomocou
odborných cvičiteľov pravidelne v nedeľu
dopoludnia v areáli OŠK pomáha pri cvičení psíkov všetkým, ktorí si chcú vychovávať
svojich miláčikov.
Záverom by som chcel poďakovať
všetkým ľuďom, ktorí počas roka pomáhali
pri organizovaní pekných kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných pre všetkých
občanov našej dediny.
Poďakovať chcem aj všetkým členom
spomenutých spolkov, ktorí svojimi aktivitami reprezentovali našu obec v rámci kraja
a Slovenska.

Milí občania,
blíži sa koniec volebného obdobia a
preto je vhodné, aby som Vám predložil
zúčtovanie tohto obdobia. Niektorí ste už
iste aj zabudli, čo sa za toto obdobie v obci
urobilo a zmenilo a často to už beriete ako
samozrejmé.

V roku 2015 sme zorganizovali veľkú
akciu Stretnutie Lehôt a Lhot, na ktorej sa
zúčastnilo okrem našich domácich aj okolo 4 tis. návštevníkov z Čiech a Moravy a
Slovenska. Pri tejto príležitosti sa podarilo
urobiť aj 400 bm oplotenia okolo športového areálu, vybudovať osvetlenie športového
areálu aj s ulicou nad hliníkom, vybudovať
spevnenú cestu až po športový areál, táto
cesta sa využívala ako vonkajší okruh počas
stretnutia a teraz slúži ako príjazd a odjazd
pri športových podujatiach. Verejné osvetlenie sa taktiež dobudovalo aj na ceste Za
parkanom a na uličke k záhradkárskej osade. Taktiež sa vybudovala spevnená cesta
pod ihriskom, ktorá sa spája so Šenkovskou
cestou.

No a úplne na záver by som Vás chcel
pozvať na komunálne voľby, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018 od 7,00 – 22,00 hod. v Kultúrnom dome v Lehote.

Milan Chmelár
starosta obce

Myslím si, že najväčšou prioritou obce
bola prístavba a nadstavba materskej
školy, čo sa podarilo uskutočniť ešte v roku
2016. Na budovu boli vďaka ZSE a.s. osadné
4 slnečné kolektory, ktoré poskytnú dostatok teplej vody pre potreby školskej kuchyne
a materskej školy.

Stavbou storočia môžem nazvať napojenie obce z R1 a z Nitry do Lehoty a z Lehoty
na R1 smer Zvolen, B. Bystrica s výjazdom
na Katruši smer Nové Zámky a Komárno.
Po dobudovaní rýchlostnej cesty, až do Komárna sa naši občania po diaľnici pohodlne
a bezpečne dostanú z Lehoty až k moru ku
Jadranu. Verím tomu, že toto napojenie ocenia všetci občania, hlavne mladá generácia
a podnikatelia.
Zdravotné stredisko tiež prešlo kompletnou rekonštrukciou. Zateplila sa strecha
aj fasáda, nová izolácia strechy s odkvapovým systémom, nová fasáda, nová el. prípojka vo vnútri, vymenili sa všetky rozvody
vody, ústredného kúrenia s radiátormi, nové
rozvody elektriky s LED svietidlami, urobili
sa nové záchody, obklady, dlažby.

Kultúrny dom sa prerobil tak, aby slúžil
iba na kultúrno-spoločenské akcie a pre
spoločenské organizácie, pre ich aktivity a
stretávania sa. Miesto tu má pre svoje aktivity aj Materské centrum Obláčik. Taktiež
je tu vybudované aj nové detské ihrisko
vo vonkajších priestoroch bývalej pivárne,
kde sa počas letných horúčav stretávajú
mamičky s malými detičkami. Na objekte
kultúrneho domu prišlo k celkovej výme5

Zhodnotenie volebného obdobia
ne okien a dverí a urobila sa nová fasáda,
nové vonkajšie rozvody elektriky, okolo
kultúrneho domu s rozvádzačom. Vo vnútri
KD sa uskutočnila komplexná prestavba,
zväčšila sa veľká VIP miestnosť, urobila sa
malá VIP miestnosť, nové zasúvacie steny,
nová kuchynka na južnej strane KD, staré
WC prešlo taktiež kompletnou výmenou a
obnovou, nové dvere so zárubňami, nové
kazetové stropy s LED svetlami, nové el.
rozvody (okrem hlavnej sály) s výmenou
el. rozvádzačov, nové rozvody ústredného
kúrenia sa uložili do podláh, urobili sa nové
rozvody vody a kanalizácie s napojením do
žumpy v juhovýchodnej časti KD, zväčšil
sa vestibul vybúraním priečky, urobili sa
nové dlažby a čistiace rohože a veľa ďalších
drobností. Pred budovou kultúrneho domu
sa vybudovala bezplatná WIFI sieť pre
všetkých občanov obce.
V dome smútku sa vybudovalo nové
splachovacie WC, žumpa, nová prípojka
vodovodu a kanalizácie. Toto WC bude
otvorené počas pohrebov a sviatku všetkých
svätých iba do 21.00 hod. Taktiež rodina
pozostalých dostane kľúčik od WC spolu
s kľúčom od domu smútku. Cintorín sa
sprehľadnil, odstránili sa choré a náletové
dreviny.
V objekte starého obecného úradu sme
museli urobiť tiež drobné stavebné práce,
nakoľko tu sídli pošta a lekáreň. V týcho
prevádzkach sa menili radiátory, okná,
robili sa opravy omietok, rozvodov vody,
ústredného kúrenia a maľovky.
Na šiestykrát sa podarilo vybaviť súhlas
na napojenie obce na kanalizačnú sieť do
Nitry. Je vydané aktuálne územné rozhodnutie. Problém je v obci. Nakoľko sa v minulosti nedodržal územný plán obce, nové
ulice, ktoré boli plánované, sa v minulosti
„zaštupľovali“ a teraz nie je možné urobiť
projektovú dokumentáciu na kanalizáciu
v obci. Aktuálne prebieha proces zmien
a dodatkov k ÚP obce. Keď sa tieto zmeny
dohodnú s občanmi a kompetentnými
inštitúciami pri rešpektovaní všetkých
zákonov a vyhlášok, bude možné urobiť
projektovú dokumentáciu na obecnú kanalizáciu a uchádzať sa o získanie fi nančných
prostriedkov na jej vybudovanie. V obci
vzniknú nové ulice s novými pozemkami.
Obec dokúpila aj pozemok v centre obce,
ktorý momentálne slúži na parkovanie v
centrálnej zóne.
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Informácie obecného úr adu

Na hlavnej ceste prebieha výmena
starých svietidiel za nové úsporné LED
svietidlá.
Na všetkých obecných objektoch sa
vymenili všetky hlavné ističe podľa požadovanej kapacity a tým sa podstatne znížili
poplatky za elektrickú energiu.
Urobilo sa nové vonkajšie ozvučenie na
ihrisku, pri kaplnke a pri kultúrnom dome.
Prebehla kompletná obnova kaplnky
nad obcou. V tejto lokalite sa vysadili nové
stromy, čerešne, višne, marhule, hruška,
jedlé gaštany. Plody bolo možné prvýkrát
ochutnať už tento rok.
Okolo krypty nad Lehotou sa urobili
terénne úpravy, vysadili sa 4 lipy a prebieha
výskum hrobky.
Po rokoch sa podarilo zapísať poľovnícku chatu do katastra na list vlastníctva.
Spevnila sa prístupová cesta ku chate.
V areáli bývalého družstva sa vysporiadal obecný pozemok, kde sa postupne vybudoval zberný dvor so spevnenými plochami
a oplotením. Zakúpili sa kontajnery na separovaný zber a nová digitálna váha. V obci
sa umiestnili malé 40l nádoby na drobný
odpad. V obci funguje separovaný zber odpadov, zberný dvor je otvorený každú sobou
(okrem sviatkov).
V obci sa vybudovali nové prechody pre
chodcov a kamerový systém v obci má už
19 kamier.
Pred školou a pri vstupe do obce boli
umiestnené merače rýchlosti, ktoré upozorňujú vodičov na prekročenú rýchlosť.
Na neprehľadných výjazdoch na hlavnú
cestu a na kritických križovatkách v obci
bolo umiestnených 5 zrkadiel. Toto sú prvky, ktoré chránia životy a majetok všetkých
občanov a odhaľujú kriminalitu, ktorá sa v
obci spácha.
Na väčšinu projektov sa nám podarilo
získať dotácie, či už z fondov EÚ alebo od
štátu. Bez tejto pomoci by nebolo možné
zrealizovať tieto fi nančne náročné projekty.
Myslím si, že v tomto volebnom období
sa naozaj podarilo urobiť veľké veci v obci,
ktoré obec už dávno potrebovala.
Chcel by som poďakovať všetkým poslancom a zamestnancom obce, bez pomoci
ktorých by tento náročný volebný program
nebol naplnený takmer na 95 %, čo si myslím, že je veľký úspech.

Milan Chmelár
starosta obce

Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 27.06.2018 o 17.00 hod. v malej sále
Kultúrneho domu v Lehote
Uznesenie č. 258/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
beri e na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Lehota na II. polrok 2018.
Uznesenie č. 259/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce Lehota k
záverečnému účtu obce za rok 2017.
Uznesenie č. 260/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) berie na vedomie HV č. 1. podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona
č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške - 17 881,66 €,
b) schvaľuje HV č. 2 podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške
- 76 007,50 €,
c) berie na vedomie HV č.3 na základe zákona č. 431/2002 Z.z. vo výške + 1 637,84 €
d) v súlade s § 16 ods.10 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný
účet obce Lehota a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
Uznesenie č. 261/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) schvaľ uje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa § 11, ods. 3, písm. d), bude v novom
volebnom období 2018 – 2022 počet poslancov deväť,
b) schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 11, ods. 4, písm. i), výkon funkcie starostu obce Lehota v novom volebnom období
2018 -2022 bude na plný úväzok,
c) schvaľuje
v zmysle Volebného kódexu zákona č. 180/
2014 Z.z. o podmienkach výkon volebného

práva v znení nesk. predpisov, podľa § 166,
odst.2, v obci v ktorej sa zvolí 12 alebo menej
poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže
utvoriť jeden volebný obvod pre komunálne voľby 2018-2022 a tým miestom budú
priestory kultúrneho domu v Lehote.
Uznesenie č. 262/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo
dôvodovú správu a návrh „Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v
Lehote“,
b) schvaľuje
v zmysle zákona č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa
§ 11, ods. 4 pís. k) „Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Lehote.“
Uznesenie č. 263/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
HK obce za I. polrok 2018,
schvaľuje
v súlade § 11, ods.4, písm.j) a § 18 c, ods.5
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, odmenu hlavnej
kontrolórke obce Lehota za I. polrok 2018 vo
výške 30 % z mesačného platu HK.
Uznesenie č.264 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) schvaľuje
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
zástupkyni starostu za I.Q 2018,
b) schvaľuje
v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ, čl. 8, ods.6, odmenu zástupkyni starostu za I. Q 2018 vo výške 100 % z mesačnej
odmeny.
Uznesenie č. 265/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo
návrh dodatku č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lehota,
b) schvaľuje
Dodatok č.1 k VZN č.1/2017 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lehota.
Uznesenie č. 266/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) prerokovalo
predložený návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lehota na roky 20182022,
b) schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Le7
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Informácie obecného úr adu
hota na roky 2018-2022.
Uznesenie č. 267/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
prevádzkové hodiny pred
Chester Burger v Lehote 93
Po – Št od 14.00 – 20.30 hod
Pi – So od 14.00 – 22.00 hod
Ne
od 14.00 – 20.30 hod
Uznesenie č. 268/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
žiadosť o príspevok 1800 € na knižnú publikáciu „Lehota v 20. storočí“ z rozpočtu obce
Lehota.
Uznesenie č. 269/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v zmysle VZN č.1/2012 Zásady hospodárenia s fi nančnými prostriedkami a majetkom obce v súlade s §17, ods. 4, písm. c)
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým
opatrením č. 01/2018:
a) Bežné výdavky, program 1. Plánovanie,
manažment a kontrola, podprogram 1.1
Manažment, oddiel 01.1.1, položka 637003
Propagácia, reklama a inzercia z 5 000 € na
6 800 €, program 2. Služba občanom, podprogram 2.10 Kultúra KD, oddiel 08.2.0,
položka 642 002 Kultúrno-spoločenské akcie
z 13 500 € na 11 700 €,
b) Kapitálové výdavky, program 1. Plánova-

nie, manažment a kontrola, podprogram 1.1
Manažment, oddiel 01.1.1, položka 717 001
Výstavba nového OcU, úprava rozpočtu zo
150 000 € na 134 000 €, program 1. Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram 1.1
Manažment, oddiel 01.1.1, položka 717 001
Prenosné pevné pódium 10x5m, úprava rozpočtu zo 0 € na 16 000 €.
Uznesenie č. 270/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
zápis spracovaných podkladov do kroniky
obce Lehota.
Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 14. 09. 2018 o 17.30 hod. v malej sále
Kultúrneho domu v Lehote
Uznesenie č. 273/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
odstupuje
žiadosť pána Bernátha a pani Bernáthovej
komisii pre Výstavbu a životné prostredie na
riešenie s termínom do jedného mesiaca.
Uznesenie č. 274/2018
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
odstupuje
žiadosť pani Marcely Chlebcovej komisii
pre Výstavbu a životné prostredie, na riešenie s termínom do jedného mesiaca.

Kandidáti na poslancov do obecného zastupiteľstva

1. Vladimíra
Ašverusová, Ing.,
36 r.,
vedúca oddelenia
IT, SMER-SD

3.
Jozef Burda,
JUDr., 63 r.,
dôchodca,
SNS

2.
Milan Balla, Bc.,
32 r., referent
odbytu,
SMER-SD

7.
Michaela
Chmelárová, Mgr.,
37 r., nezamestnaná,
nezávislý kandidát

5.
Marcela Dulajová,
Mgr.,
42 r., trénerka,
SMER-SD

6.
Alexander Gála,
54 r., živnostník,
SMER-SD

9.
Jana Latečková,
Ing., 55 r., vedúca
odboru SoŽP,
SMER-SD

10.
Jozef Mesároš,
Ing.,31 r., špecialista
v banke, nezávislý
kandidát

13.
Ľuboš Rusnák,
47 r., konateľ
spoločnosti,
nezávislý kandidát

14.
Marek Šumichrast,
Ing., 38 r.,
autorizovaný architekt,
nezávislý kandidát

4. Marcela
Domčeková, Ing.,
44r., ved. odb.
inšpek., ochr. vôd,
SMER-SD

8.
Radoslav Kriváček,
42 r., konateľ
spoločnosti,
nezávislý kandidát
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Kandidáti na post starostu obce

1.
Milan Chmelár,
61 r., starosta,
SMER-SD
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2.
Vladimír
Krajinčák,
57 r., podnikateľ,
nezávislý kandidát

3.
Radoslav
Kriváček,
42 r., konateľ
spoločnosti,
nezávislý kandidát

4.
Ľuboš Rusnák,
47 r., konateľ
spoločnosti,
nezávislý kandidát

11. Kvetoslava
Mikulová, PhDr.,
51 r., štátna školská
inšpektorka,
SMER-SD

15.
Juraj Varga,
58 r., robotník,
SNS

12.
Juraj Pavel,
50 r., štátny
zamestnanec,
SMER-SD

16.
Tomáš Zaujec,
29 r., podnikateľ,
nezávislý kandidát
9
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IV. ročník prehliadky
folklórnych súborov
mikroregionálneho
OZ VITIS
Občianske združenie Vitis usporiadalo dňa 1. septembra 2018 v našej obci IV.
ročník prehliadky folklórnych súborov,
ktoré pôsobia v obciach tohto občianskeho združenia.

Na tejto akcii sa zúčastnili súbory Lehoťanka, Bábčanka, Ujlačanka, Íreckí seniori,
Lužiančanka, Kepežďanka z Hájskeho, Močenskí speváci, Rišňovanka, Čerdavanka z
Rumanovej a Lúč z Lužianok. Prezentáciu
nacvičených piesní uzatvoril spevácky súbor Matice Slovenskej z Lehoty. Všetky súbory sa prezentovali v krojoch svojej obce,
čo je okrem piesní hlavnou myšlienkou
týchto stretnutí.
Prehliadku prišli podporiť aj starostovia
spomínaných obci a na záver bol našim
starostom p. Milanom Chmelárom každej
speváckej skupine odovzdaný ďakovný list.
Podujatie prebehlo v družnej atmosfére,
počuli sme ľudový spev, obdivovali krásu
ľudového odevu. To posledné sa nám pre
Vás podarilo zachytiť objektívom...

Terézia Andrášiková
10
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Výstava ovocia, zeleniny a ľudových
výrobkov
Motto:

Kto chce byť šťastný jeden deň,
nech sa napije vína.
Kto chce byť šťastný celý život,
nech sa stane záhradkárom.
Miestny odbor SZZ v spolupráci s organizáciou SZZP a s prispením Obecného
úradu v Lehote usporiadal v dňoch 28.-29.
septembra 2018 tretí ročník výstavy ovocia, zeleniny a ľudových výrobkov.
Táto akcia sa stretla s veľkým záujmom
medzi obyvateľmi obce, čoho dôkazom je aj
56 vystavovateľov. Tí predstavili 118 exponátov. Medzi tradičnými jabĺčkami, hruškami a hroznom boli vystavené aj tropické
rastliny, ako sú čínske ďatle, kustovnica
čínska, citrónovníky, avokádo, hurmikaki
a mnohé iné. Medzi zaujímavé výrobky patrili tiež špeciálne liehové extrakty, výluhy a
tinktúry, ktoré vystavovala pani Angelika
Bernátová.
Veľmi peknou prehliadkou bola časť výstavy, ktorú pripravili žiaci našej materskej
a základnej školy. Pod vedením svojich učiteľov vytvorili z tekvíc, gaštanov, lístia a kvetov zaujímavé a veselé dielka, ktoré potešili
všetkých návštevníkov. Ukázali nám, že pri
troche fantázie a šikovnosti sa dajú vytvoriť
pekné a zaujímavé veci.
Výstavu si prišlo pozrieť 430 návštevníkov z Lehoty, ale aj z blízkeho okolia. Na
slávnostnom otvorení boli prítomní aj predseda SZZ pán Ing. Jakubek, tajomník SZZ
pán Korček, predseda OV SZZ pán Farkaš
12
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Vinobranie 2018
Dňa 29.9.2018 zorganizoval Vinohradnícky spolok Lehota s obcou Lehota za
podpory VÚC sprievodné podujatie - 2.
ročník Lehotského vinobrania. Počasie bolo
priaznivé, napriek prechodnému ochladeniu koncom septembra. Pod jesennými
poobedňajšími lúčmi slnka pozdravil prítomných predseda VS Lehota Štefan Petrík,
a tiež Marián Kéry - podpredseda NSK, ktorý
pripomenul významné dejinné udalosti Slovenska v septembri.

a riaditeľka botanickej záhrady pri VŠP v
Nitre, pani Ing. Mňahončáková PhD.
Po vyhodnotení exponátov boli odovzdané ceny vystavovateľom v troch kategóriách: ovocie, zelenina a najkrajší rodinný
stôl.

V kategórii ovocie získal prvé miesto
pán Emil Bernát za jablko Rubinola. Druhé
miesto obsadil pán Vojtech Pavel za hroznový košík a na treťom mieste sa umiestnil pán
Michal Sabo za jablko Mutsu.
V kategórii zelenina obsadil prvé miesto
pán farár Róbert Horka za patizóny, druhé
miesto pán Matej Držik za fazuľu a tretie
miesto obsadil pán Peter Moravčík za repu.
V kategórii najkrajší rodinný stôl obsadil
prvé miesto pán Michal Sabo.
Vystavovatelia a aj návštevníci sa zhodli,
že výstava splnila svoj cieľ, teda predstaviť
a pochváliť sa svojou prácou a ukázať, čo
všetko sa dá u nás pestovať. Veríme, že i v
budúcom roku sa zase všetci a vo väčšom
počte znovu stretneme.

Srdečný pozdrav priniesla starostka
obce Lipová, Tatiana Ölvecká, ktorá nás
navštívila na pozvanie predsedu Spolku
záhradkárov Lehoty, Vojtecha Pavela. Predseda VS odovzdal M. Chmelárovi, starostovi
obce, slávnostný hroznový veniec a zábava
sa mohla začať. O dobrú náladu sa starala
miestna spevácka skupina Lehoťanka a
hosťovská folklórna skupina z obce Lipová.
To už boli v plnej zbroji pripravení členovia vinohradníckeho spolku, aby hosťom
ponúkli chutný burčiak a pre deti mušt.

Neskôr sa rozprúdila dobrá zábava v malej
zasadačke KD, kde veselý spev nekončil ani
o ôsmej večer. To svedčí o tom, že návštevníci vinobrania sa cítili príjemne, burčiak
chutil a osúchy so strúhaným syrom a
cesnakovou omáčkou zožali veľký úspech.
Škoda len, že mladých obyvateľov obce bolo
akosi poskromne.
A čo si z tejto krásnej akcie zobrať pre
budúci rok? Asi len to, že okrem burčiaku
by verejnosť rada ochutnala aj hotové vínka
z predchádzajúceho ročníka. Podujatie sa
vydarilo, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí sa
na ňom organizačne podieľali.

Ing. Milan Burda
VS Lehota

Vojtech Pavel SZZ
Valika Vašíčková ZZP
14
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Majstri remeselníci
Vydanie monografie
obce Lehota nás v redakčnej rade primälo k myšlienke opäť raz zachytiť
kúsok zo života starej
Lehoty. Nejdeme však do
archívu, ideme za vami,
za tými, ktorí si spomínate na svojich dedov, za
tými, ktorých dedov neživilo zaužívané poľnohospodárstvo, lež mimoriadne - remeslo.
Pekár, stolár, kolár, tesár, kováč, obchodník,
krčmár, krajčír, či pôrodná babica. Chceme
si ich pripomenúť a cez spomienky ich detí
sa na chvíľku presunúť v čase. Ako prvú
navštívime pani Gabrielu Bédiovú, dcéru
pána Jozefa Ráca (na snímke hore), ktorý pre
miestnych piekol chlieb.

Jozef Rác, pekár majster
26.07.1910 – 02.05.1994

Pri pestovaní priesad
vo fóliovníku
Milá pani Bédiová, v prvom rade sme nesmierne radi, že sa s nami chcete podeliť
o spomienky na Vášho otca a na dobu,
kedy sa u vás piekol chlieb. Priblížte nám,
kde v obci sa nachádzala vaša pekáreň.
16

Pekáreň sa nachádzala v centre dediny,
oproti dnešnému kultúrnemu domu - vtedy tam bolo futbalové ihrisko. Vedľa našej
pekárne bola krčma u Filipa a od Hradskej
mala zase obchod Juliška Váriová, zvaná
Pánková. Na ulici od školy bývala pôrodná
babica a obuvník Jozef Cverna, zvyšok tvorili obytné domy a dvory.
Čo viedlo Vášho otca k tomu stať sa pekárom, aké boli jeho začiatky?
Otec pochádzal z Mojmíroviec a do Lehoty
prišiel v 30-tich rokoch už ako vyučený pekár majster. Prišiel sem pracovať k pánovi
Jozefovi Politzerovi, ktorý mal v Lehote obchod a pekáreň. Piekol tam chlieb, žemle a
koláče. Koláče sa piekli tvarohové, orechové, makové, lekvárové a to najmä na Veľkú
Noc a na Vianoce. Otec sa neskôr zoznámil s
mamou, Gizelou Bernátovou, a v roku 1936
sa s ňou oženil. Po svadbe kúpil starý dom
s pozemkom od už spomínaného Jozefu
Cvernu, zo starého domu urobil pekáreň
a vedľa postavil dom na bývanie pre svoju
rodinu.
Takže pekáreň nebola súčasťou obydlia.
Ako si ju pamätáte? Mala viacero miestností? Aké bolo jej základné vybavenie?
Samotná pekáreň sa skladala z dvoch miestností, v prvej miestnosti sa nachádzal stôl,
solička a váha na váženie chlebového cesta.
Po stranách boli regále, na jednej strane s už
upečeným chlebom, na druhej strane chlebové cesto v ošítkach pripravené do pece.
Pece stáli oproti vstupu. Upečený chlieb sa
z pece vyťahoval a druhý chlieb sa do pece
sádzal. Za pecami bola ešte jedna miestnosť, tam bola múka, tam sa miesil chlieb.
Najskôr veľmi pracne - ručne vo veľkých
korytách, po 2. svetovej vojne mechanicky:
chlieb v tzv. „vaničke“ na miesenie cesta
(pre cca. 150 kg múky) a pri výrobe žemlí
pomáhala „sekačka na žemle“ (rozsekla cesto na 25 menších častí, z ktorých sa tvarovali žemle). Otec mal najskôr len jednu pec.
Neskoršie, keď si nasporil a keď bol o jeho

chlieb vyšší záujem, pribudla ďalšia. K objektu pekárne neodmysliteľne patril aj dvor,
kde v jeho strede bola šopa a sem sa nosilo
drevo a uhlie. Handlovské uhlie sa vozilo
na kvantá a vždy nám ho zložili na druhej
strane pozemku - od školy, to boli 30-50 kg
balvany uhlia, ktoré sme museli porozbíjať a
navoziť do šopy.
Ako si spomínate na atmosféru v pekárni,
ako si spomínate na svojho otca?
Práca, práca, práca. Od rána, mnohokrát
i v noci, stále robil, ťažko pracoval, len práci
sa venoval. Nemôžem však povedať, že by
nás - deti, nejako zanedbával. Bolo to také
prirodzené, rástli sme, pomáhali, a tak sme
trávili spolu čas. V pekárni a pri pekárni.
Stále tu bola neskutočná vôňa a tá vôňa
lákala i deťúrence z dediny. A mnohým sa
veru aj kúštik chlebovej kôrky ušiel, otec
súcitil s najbiednejšími.
Viete nám povedať, ako vyzeral deň pekára, ako sa u vás vyrábal chlieb?
Deň pekára bol veľmi dlhý. Začínal sa skoro
ráno, už okolo 3-4 hodiny. Ak chcel hneď
ráno nahodiť prvé chleby, musel priniesť
uhlie, drevo... musel vyčistiť, vyumývať a
správne vykúriť pece. Keby bol veľa vyhrial,

Jozef Rác s manželkou a vnúčatami

chleba spáli, keby málo, chleba by bol surový. Musel to skrátka vedieť. Ľudia z dediny
si sem nosili upiecť pripravené nakysnuté
chlebové cesto v ošítkach. Ak bol s nimi dohodnutý na siedmu hodinu, musel pece do
siedmej pripraviť. Piekol aj do obchodov, to
už musel ale cesto pripraviť sám. Za pecami,
nad korytom preosial múku, urobil kvások,
pridal soľ, vodu, zamiesil, vypracoval a dal
do ošítok nakysnúť. Tam za pecami to dobre
kyslo, pece boli vyhriate, bolo tam teplo. Po
nakysnutí cesto vyklopil z ošítky na lopatu,
potrel vodou a vložil do pece. Chlieb sa piekol pomaly asi 2 hodiny, počas pečenia ho
musel pootáčal, aby bol pravidelne upečený.
A keď upiekol, už mal zamiesený ďalší a už
ho sádzal do pece a zároveň vydával horúce
bochníky miestnym. No a keď sa večer šichta skončila a zdalo sa, že aj práca na dnes
sa skončila, pribehla miestna obchodníčka
Juliška Pánkova: „Jaj, pán Majster, ja nemám na ráno chleba, všetko sa minulo...“.
„Nevadí, Juliška,“ bola otcova odpoveď. A
on znova zamiesil, v noci robil a ráno mali
už v obchode upečený chlieb a žemle.
A potom kedy spal?
Dve hodiny, a ráno nanovo, piekol ho do
nemoty. Učiteľom, obchodníkom... Veľa ráz
nestíhal, pece nestíhali. Tam nebol sviatok- piatok... Velice sa každému ten náš
domáci chleba ľúbil, každý mal oň záujem,
že bol velice dobrý. A aj teraz, keď niekoho
stretnem a keď príde na to reč, spomínajú
na otcov domáci chlieb.
Vravíte, že chlieb dodával obchodníkom
do obchodov. On sám v rámci pekárne
nemal predajňu?
V tých začiatkoch, keď sa oženil, prerobil
pekáreň, postavil pece, on vtedy predával
chleba a žemle. Potom ho oslovili miestni
obchodníci a otec dodával chlieb im. Obchody v tom čase, teda pred prevratom
mali: Júlia Váriová, Ján Šášik, Rafael Lahučký. Títo si od otca objednávali chlieb
a žemle. Koľko potrebovali, toľko otec
piekol. Ako som už spomenula, keď nebol
večer v obchode chleba, otec bol ochotný
celú noc piecť, aby ráno v obchode chlieb
mali.
Chlieb piekol i miestnym, ale z ich zamieseného cesta. Tí mu platili len za upečenie
chleba. Štyri, päť, šesť, sedem až osemkilové chleby to boli. Na deväťkilové chleby
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sa už otec hneval, lebo to nemohol dobre
prevracať na tej lopate. To nebola sranda!
To ľudia kalkulovali, upečenie jedného
chlebu stálo 30 halierov... či už bol 4-kilový,
alebo 8-kilov. Do obchodov piekol trojkilové
chleby.
Vyrábali ste aj iné pekárenské výrobky?
Okrem chlebu a žemlí sa bežne piekli posúchy a 2x do roka keltíš. Posúchy z chlebového cesta sa po upečení namastili masťou,
troška sa kmínom poprášili a cesnakom pretreli. Iné nič. A už aj sa to jedlo. Keltíš –ten sa
robil počas pôstu a celá dedina si ho piekla
u otca. Najskôr sa nechala vyklíčiť pšenica,
ktorá sa počas 2-3 týždňov kropila, nesmela
sa polievať. Potom sa stebielka zostrihli na
určitú výšku a keď zrno bolo mliečie, celé sa
to pomlelo. Vznikla biela masa, ktorá sa musela precediť. Z celého tohto procesu sa použila len scedená šťava, do ktorej sa pridala
hladká múka a dalo sa to piecť v keltíš.
Ešte si spomínam, že ženičky z dediny si
ku nám nosili piecť koláče, väčšinou počas
sviatkov, svadieb... ako potrebovali.
Akú múku používal otec pri pečení? Kto
Vám ju dodával?
Otec používal výlučne hladkú múku a všetko bolo z Nitry, ako súkromník si objednával
hladkú pšeničnú múku z Mlynov. Neskôr,
už ako zamestnancovi Jednoty, mu múku
dodávala Jednota.
Pomáhala mu pri práci rodina?
Isteže sme mu pomáhali, najmä vtedy, keď
sa rozbíjalo uhlie. To makala celá rodina.
Z nás detí mu najviac pomohla najstaršia
sestra Matilda, vyšla zo školy a pomáhala
mu asi 5 rokov až do vydaja v roku 1957. Bola
to práve ona, ktorá ráno o siedmej odomkla,
prinesené ošítky s cestom povážila, lístky
s gramážou na ne podávala a zároveň zapísala ďalšiu objednávku - kedy a aký veľký
chlieb chcú priniesť nabudúce. To všetko
sa evidovalo. Matilda robila aj rozvoz do
miestnych obchodov. Na káru dala debničky s upečeným chlebom, na to prehodila
biele plátno a zaniesla podľa požiadavky.
Potom pokračovali synovia: Ladislav, Jozef,
Miroslav. Rúbali drevo, spracovávali uhlie, z
nitrianskych Mlynov vozili múku. Pamätám
si, že aj my s mladšou sestrou Margitou sme
mu pomáhali - uhlie sme rozbíjali. To vtedy,
keď už bratia boli preč z domu. Postupne
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sme sa všetci išli učiť, postupne sme si zakladali rodiny a odchádzali z rodičovského
hniezda a otec strácal pomocníkov...
To už ale bolo zopár rokov po vojne, súkromné obchody nahrádzali štátne... ako
si spomínate na toto obdobie v otcovej
pekárni?

Na otca zhora až tak netlačili, jeho ešte trošku nechali, veľké pekárne neboli, nemal by
kto piecť chlieb. Ale postupne začali chodiť,
stále ho nabádať až ustúpil. Dobrovoľne-nasilu musel vstúpil pod Jednotu. Bol by pokračoval, možno že by aj chlapci boli zostali,
bolo by sa voľačo rodinné založilo... Potom
na pekáreň dali veľkú tabuľu „Jednota“, napísali Jozef Rác a do kúta tabule dali žemľu,
rožtek a chlieb. Tabuľa tam bola dokonca,
pokým sa pekáreň nezbúrala. A tá sa veru
zbúrať nemohla, predsa bolo po vojne a ak
by nastal takýto stav opäť, nemal by sa kde
piecť chlieb. Tak samotná stavba pekárne
jestvovala až do roku 1980, kedy bola už vo
veľmi zlom stave zbúraná.
Najzásadnejšie zmeny, ktoré potom nastali
súviseli s faktom, že otec sa stal zamestnancom Jednoty, ktorá mu vyplácala mzdu.
Dodávala múku, drevo, uhlie... všetko, čo
potreboval na výrobu pekárenských výrobkov. Pochopiteľne sa všetko evidovalo. Otec
musel každých 10 dní odovzdávať svojmu
zamestnávateľovi vyúčtovanie - koľko lístkov sa minulo, koľko chlebov upiekol pre
ženičky z dediny. Na základe toho dostal
potom peniaze. Do mzdy sa mu zarátavala
aj práca pre Jednotu – piekol chlieb a žemle
do obchodov Jednoty.
Čo sa však vôbec nezmenilo bolo množstvo
práce. Rodina mu pomáhala i naďalej - ako
kto mohol. Pece sa nevychladzovali, až na
nedeľu, všetci jeho chleba chceli, už sa to
nedalo zvládnuť...
Postupne aj tá pekáreň chátrala, aj sily

ubúdali, aj bol starší, z Jednoty mu navrhli
prácu, ktorá už nebola taká náročná. Písal
sa rok 1962. Tým, že vznikali veľké pekárne, malé pomaly - iste dožívali, a starých
dobrých pekárov majstrov tej doby bolo pomenej, otec sa dal na prácu obsluhovať hneď
päť takýchto malých pekární. Každé ráno na
prvý autobus šiel do inej obce, vyčistil a vykúril pece a piekol chlieb. Jeden deň bol vo
Svätoplukove, druhý deň v Pohraniciach, na
ďalší v Jarku a napokon v Lehote. Týmto mal
vyplnený pracovný týždeň. To sa už mohol
viac venovať rodine, síce ráno vstával, no
navečer bol už doma a nemal „nočné“. No a
keď sa otvorila veľkopekáreň v Nitre na stanici, vtedy už defi nitívne skončil s prácou
pekára a ako 65-ročný odišiel do dôchodku.
Zachovala sa nejaká fotografia pekárne,
hoci i z neskoršieho obdobia, nejaký záber,
ktorý by dokumentoval jeho prácu?
Nič, kto by to fotil? Ja som bola preč, sestra
bola preč, prišla som z učenia a išli sme stavať dom. Keď som sa doma pýtala na fotky,
sestra mi povedala: „Na takéto veci nemal
nikto ani pomyslenie, čo bolo roboty, vtedy
nebol na to čas!“ Ošítka a stará valadinka- to
jediné sa zachovalo z našej pekárne. Inventár musel otec nástupom na dôchodok odovzdať.
Pamätáte si nejakú príhodu v súvislosti
s Vašim otcom a pekárstvom?
Spomínam si na príhodu o krivých
žemliach. Brat Ladislav so sestrou Matildou
pripravovali žemle. Mali dobrú náladu,
bláznili sa, rehotali. Do sekačky na žemle
dali ledabolo cesto... a naraz - krivé žemle.
Každá žemľa iná váha. Otec zdúpnel a rýchlo-rýchlo zamiesil cesto na nové žemle. To
nebola sranda, toľko cesta pokaziť ...ej, aj
za ucho dostali od otca. A od vtedy sme to
otcove pečenie všetci začali brať vážne. My
sme si to vtedy neuvedomovali, no on sa
zase naháňal... hmm, ťažký to bol život. Ak
by nebol ten jeho chlieb taký žiadaný, tak by
si možno aj oddýchol.
Vy ste sa nepohrávali s myšlienkou pokračovať v otcovom remesle?
Ja som prácu otca dobre poznala a vnímala som ju ako veľmi ťažkú fyzickú prácu
a časovo náročnú prácu. Preto pekárove
deti, až na jednu výnimku, týmto smerom
nešli. Náš brat, nebohý Lacko, ten sa vyučil

za majstra pekára. Začínal vo veľkopekárni
na stanici, neskôr, keď si popri práci spravil
aj večernú ekonomickú školu ho preradili a
pracoval ako vedúci pre výrobu šatôčok v
Krškanoch.
Teraz jedna špeciálna otázka: Kupujete
chlieb alebo sa u vás doma pravidelne šíri
vôňa domáceho chleba?
Áno, kupujem. Ja už nepečiem chlieb doma
asi desať rokov. Všetci u nás chcú len čierny
a ľanový.
Ale prezradíte nám recept na lehotský
chlieb - na taký, čo piekol Váš otec?
Presný recept na chlieb nie je, cesto musí
človek cítiť - musí byť akurát, to musí byť rutina a prax. Ja som sa ho naučila piecť takto:
na 1kg hladkej múky idú 1 kvasnice, 2 čajové
lyžičky soli, 600-650 ml teplej vody (podľa
potreby) a trochu rasce. Pred vložením do
pece/do rúry je ho treba potrieť vodou, po
upečení sa zase pretrie s vodou. To kvôli
lesku a dobrej kôrke. Rúru je potrebné vyhriať na 250°C a po 5-10 minútach znížiť na
180°C. Po hodine a pol až dvoch hodinách
máte upečený bochník chleba. V neskoršom
období sme do cesta pridávali aj varený zemiak, aby chlieb dlhšie vydržal. Ale to bolo
už u nás doma, nie v pekárni.
Na záver mi nedá sa nespýtať, keďže ľudia
v dedine sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, aj vaša rodina mala políčka
v chotári?
Nie, nie, na polia sme nechodili. Záhradu
sme mali len pri dome, to sa mama tomu
venovala, otec bol stále pri peci. Až v neskoršom období s ústupom pracovných
povinností sa aj otec začal venovať záhrade. Kvety - muškáty - to bol jeho koníček.
Zelenina takisto: kapustu, karfiol... vedel
také dopestovať, že aj to predával. Chlieb
nahradili hlúboviny. Na dôchodku bola jeho
vášňou práve záhrada.
Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, Vaše
spomienky sú osobitým obohatením miestnej
histórie. Želáme vám a celej veľkej rodine,
všetkým potomkom pekára majstra Jozefa
Ráca všetko len to najlepšie.

Ing. Petra Petríková
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Čo je
farnosť?
Milí Lehoťania, mnohí z vás iste vedia,
že začiatkom septembra tohto roka som
bol pánom dekanom nášho lužianskeho
dekanátu uvedený do úradu lehotského
farára, nakoľko doteraz som v mene otca
biskupa lehotskú farnosť iba spravoval.
Doteraz posledným lehotským farárom bol
otec Štefan Sojka pred viac ako tridsiatimi
rokmi. V súvislosti s tým sa akosi nástojčivo
vynára otázka: „Čo je to vlastne farnosť?“
Na prvý pohľad je celkom banálna a vie na
ňu odpovedať skoro každý. Avšak aj v tomto
prípade sa môže stať to, k čomu sa priznal
svätý Augustín, keď si položil otázku: Čo je
čas? Jeho poctivá odpoveď znela: „Keď sa ma
na to nikto nepýta, viem to úplne presne. Ale
ak sa ma na to niekto spýta, odpovedať mu
neviem.“
Aj v našom prípade sa teda môže stať, že
keby nás niekto o ozajstnú odpoveď požiadal, možno by sme začali habkať a nevedeli
by sme vydať zo seba žiadnu uspokojivú
vetu. Tak je to veľmi často s vecami, ktoré
sú nám všetkým až také samozrejmé, že im
nevenujeme žiadnu pozornosť. Preto vás
pozývam pozrieť sa prostredníctvom zväčšovacieho skla historickej gramatiky dvoch
zaniknutých jazykov na slovo farnosť, aby
sme mu lepšie porozumeli a ešte hlbšie
pochopili, čo to pre nás znamená byť príslušníkmi lehotskej farnosti, byť lehotskými
farníkmi.
Slovenské slovo farnosť vzniklo skomolením latinského slova parochia, ktorým
sa označovali farnosti už v stredoveku. Ale
ani v latinčine toto slovo nemá zapustené
hlboké korene. Aj latinčina ho prevzala z
gréckeho jazyka. Jednoducho do latinských
písmen prepísala grécke slovo paroikía, a
tak vytvorila jeho latinskú verziu: parochia.
Podoba slova sa teda v histórii dosť deformovala; dúfajme, že sa pritom nezdeformoval aj
jeho obsah, pretože toto grécke slovo úplne
presne vystihuje vlastnosti, ktoré správna
farnosť musí mať.
Slovo oikos v gréčtine znamená dom. A
par‘-oikos je potom to, čo je postavené vedľa
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tohto domu: čiže susedov dom. Teda farnosť
– paroikía, je súbor domov, ktoré navzájom
susedia. Ale dosť bolo jazykovedy. Teraz
postúpime trochu ďalej a preskúmame,
čo vlastne znamená byť členom farnosti.
To totiž neznamená iba postaviť si dom v
susedstve toho druhého, ale znamená to aj
stať sa mu susedom. A od suseda sa vyžaduje, aby podal pomocnú ruku, keď treba, aby
spolu so svojím susedom žialil, keď on plače,
a veselil sa, keď sa on raduje. Aby sa susedia
spolu vedeli porozprávať i zasmiať, aby sa
vzájomne pozývali na ochutnávku vínka, či
koláčov, čo práve napiekla šikovná susedka.
Aby nikdy neprešli okolo susedovho domu
bez pozdravu, ale aby vždy, keď sa vracajú
z práce, prehodili pár slov so susedom, čo
práve kosí v záhrade trávu. Od susedov sa
skrátka žiada, aby nežili iba vedľa seba, ale
aby žili spolu.
A tak na záver položím znova tú istú
nástojčivú a zároveň neodbytnú otázku,
ktorou som svoju krátku úvahu začal: „Čo
je to farnosť?” Odpoveď znie: „Farnosť je
spoločenstvo ľudí, ktorí žijú ako susedia:
čiže delia sa o dobro, ale zdieľajú spoločne
aj ťažké chvíle. Farnosť je spoločenstvo ľudí,
ktorí si nie sú navzájom ľahostajní, ale cítia
sa jeden za druhého zodpovední. Farnosť, to
sú ľudia, ktorí žijú ako priatelia.“ V dnešnej
dobe je to obzvlášť dôležité, pretože nielen v
mestách, ale už aj po dedinách sa bleskovou
rýchlosťou šíri chladná anonymita, ktorá
bezohľadne požiera medziľudské vzťahy a
každý kúsok ľudského tepla.
Milí Lehoťania, drahí moji farníci, nič
nie je väčšou túžbou farára, ako mať ozajstnú farnosť. Už v Skutkoch apoštolských,
keď sa vytvorila prvá kresťanská komunita
v Jeruzaleme, ľudia vidiac, ako vtedajší jeruzalemskí farníci žijú, vydávali o nich takéto svedectvo: „Každodenne sa zdržiavajú
svorne v chráme, po domoch lámu chlieb a s
veselým duchom a prostým srdcom požívajú
pokrm. Bohu vzdávajú chválu a sú obľúbení
pred všetkým ľudom.“ Sebe i vám prajem,
aby sme sa spoločne stále viac približovali
k tomuto ideálu, čiže aby sme stále viac boli
farníkmi nielen podľa mena, ale aj skutočne. K tomu nech nám svojím orodovaním
pomáha aj svätá Anna, patrónka našej lehotskej farnosti.

Mgr. Róbert Horka , PhD.
lehotský farár

Ukončenie leta
v Koryčanoch
Návšteva v družobných Koryčanoch na
Morave dňa 25.8.2018 sa veľmi vydarila.
Po srdečnom zvítaní sme boli ubytovaní
v chatkách pionierskeho tábora, kde sme
si väčšina z nás mohli pripomenúť našu
mladosť. Potom sme si boli prehliadnuť
zrúcaninu hradu Cimburk, ktorý už roky
opravujú miestni dobrovoľníci, ale i mladí
ľudia z okolitých miest, nadšení historickými objektmi a ich opravou.

Potešilo nás, že po toľkých rokoch, čo
funguje družba, sme na tejto zrúcanine
videli, že práce pokročili. Po prehliadke a
oboznámení sa s históriou a majiteľmi hradu, sme sa presunuli na miestne kúpalisko,
kde sa obyvatelia Koryčán lúčili s tohtoročným letom. Boli tu pripravené rôzne hry
a súťaže pre deti. Dospelí i deti si mohli
vyskúšať akési umelé „nohy“. Samozrejme
si to vyskúšali aj Lehoťania a po absolvovaní
sa vyjadrili, že je to zaujímavé, ale dosť náročné, hlavne ak to robí človek po prvý raz.
Vzhľadom k horšiemu počasiu sa nedalo
kúpať, ale aj tak sa našli odvážlivci, ktorí si
plávanie vyskúšali. Večer sme si posedeli
v pionierskom tábore pri táborovom ohni
a družne sme sa bavili o tom, že už by bolo
na čase, aby sa aj mladšie ročníky začali viac
zaujímať o túto našu družbu. Pani starostka
navrhla, že by to mohlo začať pri tých naj-

menších futbalistoch. Oni ešte nemajú také
zábrany ako už majú tí dospelejší. V mesiaci
október by sme si mohli vychutnať a pobaviť
sa divadelnou hrou, ktorú naštudovali koryčanskí ochotníci. Aj to by mohla byť cesta
zbližovania sa. Kto mal chuť, mohol si ísť zatancovať do areálu kúpaliska, alebo zmorení
únavou si mohli vyskúšať posteľ v priľahlej
chatke. Po rannej rozcvičke a raňajkách sme
sa rozlúčili s našimi hostiteľmi a na spiatočnej ceste sme si išli pozrieť okresné mesto
Kroměříž, ktoré bolo družobným mestom
pre Nitru. Toto mesto má krásne záhrady, ale
pre zlé počasie sme si pozreli iba arcibiskupský palác, ktorý bol tiež veľmi zaujímavý, čo
sa týkalo rôznych historických predmetov
a obrazov. Kúsky už spomenutých záhrad
sme si pozreli z okien paláca.

Terézia Andrášiková
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Stretnutie Lehôt
a Lhot 2018
Tento rok sa konal 38. ročník Zrazu Lehôt a Lhot. Lehoťania zo Slovenska a Čiech
sa stretli v dňoch 5.-8. júla 2018 v malých
českých dedinkách okresu Mladá Boleslav.

Naše spolky
du, že ich nemal kto usporiadať. Tieto podujatia sa organizujú už od roku 1981 a neboli
ešte prerušené. To sa v dnešných, nie veľmi
priaznivých časoch, cení dvojnásobne. Väčšina Lehôt, ktoré sa stretnutí zúčastňujú, ich
usporiadali už minimálne dvakrát. Aj my
sme sa prihlásili na rok 2022, že si zopakujeme usporiadanie Zrazu Lhot a Lehôt. Už
aké-také skúsenosti máme a určite by sme
už teraz čo to vedeli urobiť inak. Takže si pomaličky môžeme pripravovať nejaké zlepšováky, nápady, skupiny a športové podujatia.
Stretnutia v Husí a Dlouhé Lhote sa
zúčastnilo spolu 74 Lehôt a Lhot a po tradičnom sprievode obcou a ich prezentácii
vystúpili na pódium aj zástupcovia Lhoty
pod Horami v Južných Čechách, kde sa bude
konať budúcoročné stretnutie, na ktoré sa
všetci tešíme!
Nezabúdajme, že keď sa týchto zrazov
zúčastňujeme, tak sa navzájom podporujeme a je šanca, že tento pekný zámer stretávania sa ľudí s veľmi blízkou kultúrou a
jazykom bude všetkým iba na prospech.

Terézia Andrášiková
a Terézia Zaujecová
zdroj foto: Internet

Vo svojom názve majú Dlouhá Lhota
a Husí Lhota a toto podujatie usporiadali už
po tretíkrát. Bohatý program plný koncertov
/napr. MIRAI, Věra Martinová, Mňága a
Žďorb, Kabát revival/ a zábavno-súťažných
podujatí pre návštevníkov, napr. „hod válečkem“ alebo „jízdu trakařem“ po doske
cez malé jazierko v Dlouhé Lhoťe, naplnili
účastníkov veľmi dobrými zážitkami. Obe
Lhoty delí od seba frekventovaná cesta, ale
organizátori to vyriešili malým vláčikom,
ktorý fungoval ako kyvadlová doprava. Dlouhá Lhota má 400 občanov žijúcich v 150
domoch a Husí Lhota má 154 duší žijúcich v
61 popisných číslach, ako nás informovali jej
zástupcovia. Sú to skutočne malé dedinky,
ktoré sa spojili usporiadať toto každoročné
stretávanie Lehoťanov. Ich snahu sme ocenili, lebo sa pričinili o to, že každoročné
stretnutia nemuseli byť prerušené z dôvo22

Matičiari na Myjave
Miestny odbor Matice slovenskej každoročne organizuje kultúrno-poznávacie
zájazdy do rôznych častí Slovenska. V tomto
roku svoj zájazdový autobus nasmeroval do
Myjavy. Lehotskí matičiari sa vybrali navštíviť Medzinárodný folklórny festival, ktorý
na Myjave organizovali už 59-ty krát.
Najskôr sa však zastavili v malom
mestečku Vrbové, kde si so záujmom prehliadli slovenskú verziu šikmej veže na
miestnom kostole i kúriu vrbovského rodáka Mórica Beňovského. Po návšteve
múzea M. R. Štefánika
v Košariskách si 46
účastníkov zájazdu
uctilo
pamiatku
tohto
významného
slovenského politika,
spoluzakladateľa Československého štátu,
priamo na mieste jeho
posledného odpočinku na Bradle. Na jeho
počesť si pod mohylou
spoločne zaspievali
niekoľko národných
piesní, ktoré sa ozývali po celom okolí.
Po krátkej, ale
srdečnej
zastávke
v myjavskej pálenici

a malej degustácii miestnych destilátov, sa
už matičiari mohli naplno venovať a užívať
si vystúpenia domácich i zahraničných
folklórnych súborov na myjavskom amfiteátri.
A skutočne, bolo sa na čo pozerať,
častokrát si aj zaspievať a v okolí preplneného amfiteátra si pochutiť na rôznych miestnych špecialitách.
Účastníci zájazdu sa vracali domov neskoro v noci unavení, ale vo veselej nálade
a bohatší o krásne kultúrne zážitky.

Bc. Milan Balla
Autor foto: Matúš Lisy
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Z rozprávky
do rozprávky

minik Penev) a každé dieťa muselo uhádnuť
hádanku a až potom sa ocitlo v rozprávke.
Prvé stanovište patrilo vodníkovi (Andrej Práznovský), u ktorého mali deti za
úlohu zhodiť vežu pomocou loptičky.

Mesiac september patril všetkým deťom. Deti najviac poteší rozprávka a preto
sme si mohli nedeľné poobedia vychutnať
v kultúrnom dome pri pozeraní bábkových divadielok.

Šieste stanovisko sa nachádzalo v altánku pri zdravotnom stredisku a patrilo
včielke (Vladka Ašverusová), deti tu skladali
farebné kvietky.
Číslo sedem bolo v lesíku oproti zdravotnému stredisku a čakal tu indián (Peter
Ašverus) s lukom a šípmi, deti strieľali do
pripraveného terča.
Na poslednom poste bola ježibaba (Jana
Ballová), ktorá učila deti lietať na metle a
mohli tiež ochutnať čarovný lektvar.

Dňa 9. septembra nám divadlo Lienka
zahralo známu rozprávku Kocúr v čižmách.
Príbeh kocúra a jeho pána Tomáša. Kocúr
najskôr zarobil zlato u kráľa, dej rozprávky
pokračoval únosom princeznej, našťastie
kocúr v čižmách a Tomáš ju zachránili a nakoniec bola svadba.

Po prekonaní všetkých súťaží sa deti
presunuli pri kultúrny dom, kde si vyzdvihli
darček a ovocie u Kráľa (Slávo Šlosár) a kráľovnej (Katka Zabáková).
Matúš Lisy sa postaral o bublinkovú
a dymovú diskotéku, kým všetky detičky
absolvovali stanovištia a potom sme sa spoločne presunuli do kultúrneho domu, kde
na nás už čakalo bábkové divadlo Lienka.
Divadlo nám zahralo Čertovskú rozprávku. Príbeh bol o malom čertíkovi Luciusovi,
ktorý sa učil rozpoznať zlého človeka a odniesť ho do pekla.

Dňa 16. septembra sme si pozreli Veselú rozprávku. Hlavnými postavami boli
dve kráľovské deti, ktoré sa nevedeli spolu
hrať. Počas celej rozprávky s tatkom kráľom
hrali hru, ktorá bola plná jazykolamov, úloh
a ponaučení. Do deja tejto rozprávky boli
zapojené aj deti.
Dňa 30. septembra mohli všetky deti
vstúpiť do rozprávky. Brána do rozprávky
sa nachádzala na lúke smerom na futbalové
ihrisku, strážili ju rytieri (Milan Balla a Do24

Na druhom stanovisku bola žabka (Ema
Predanocyova), ktorá deti učila skákať cez
kamene.
Pri treťom stanovisku rak (Štefan Petrík)
učil deti cúvať cez prekážkovú dráhu.
Z lúky sa deti presunuli k bývalej hasičskej stanici, kde na nich čakali princezná
(Zuzka Zabákova), víla (Nelka Zabáková) a
myška (Vaneska Zabáková). Tu museli deti
so zaviazanými očami vyloviť gaštany z
misky plnej fazule. A ďalšia úloha bola vkladanie farebných gombíkov do pripravených
obrázkov.

Po divadielku mali deti dovolené pohrať
sa s bábkami a indián žreboval bohatú tombolu.
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Základná škola
bezpečne“ bola zaradená do aktivít Európskeho týždňa športu.
Žiaci boli z kolobežkovania nadšení a už
teraz sa tešia na podobné športové aktivity!

Tekvičák 2018

Veľké ďakujem patrí všetkým účinkujúcim, Kamile Halásovej a všetkým súťažiacim deťom! Tento projekt bol realizovaný s
fi nančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Bc. Jana Ballová

Základná škola

Popoludní, dňa 27. septembra 2018,
sa žiaci 1. – 4. ročníka spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi zišli na ,,Tekvicovej
párty“, ktorá bola zároveň prvou aktivitou
projektu ,,Za krásami jesene“. Projekt bol
realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Do výroby ,,Tekvičákov“ sa pustili s
veľkou chuťou a nadšením. Využili pri tom
šikovnosť svojich rúk, tvorivosť, fantáziu,
dekoračný a výtvarný materiál a prírodniny, ktoré na jeseň ponúka matka príroda. Z
tekvíc, šišiek, šípok, gaštanov, listov a tráv
vykúzlili jesenné dekorácie, ktoré potešia
oči všetkých.

Na kolobežke
bezpečne
Tohtoročné jesenné Cvičenia v prírode
žiakov 1. – 4. ročníka boli obsahovo zamerané na dopravnú výchovu a pohyb a pobyt
v prírode.
Žiaci si mohli do školy priniesť kolobežky a po teoretickej časti venovanej
pravidlám cestnej premávky si prakticky vyskúšali svoje zručnosti a uplatnili teoretické
vedomosti z dopravnej výchovy pri jazde
na kolobežkách na školskom dvore. Improvizované dopravné ihrisko pre žiakov
zostavil pán učiteľ Šromovský so žiakmi 4.
ročníka. Akcia pod názvom ,,Na kolobežke
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Žiaci sa tento rok na tvorivé dielne tešili
o niečo viac ako po minulé roky. Mali radosť
z toho, že výrobky, ktoré vytvorili, prezentujú pred občanmi obce Lehota na ,,Výstave
ovocia, zeleniny a ľudových výrobkov“ v
kultúrnom dome v Lehote.
Veríme, že sa im páčili! Ak ste výstavu
nestihli navštíviť osobne, pokochajte sa
krásami jesene v podaní našich šikovných
žiakov v galérii.

Mgr. Ľubica Ševčíková
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Matersk á škola

Vítame ťa,
nový školský rok!
Dňa 3. septembra sme otvorili znovu
naše škôlkarské brány spolu so 64 deťmi,
ktoré uvítala naša nová pani riaditeľka Katarína Bekényiová, ktorú aj my touto cestou
u nás vítame!

Plní sily, detskej radosti, ale aj cnením
za letnými prázdninami sme naplnili celú
materskú školu. Rovnako nás v tomto roku
neminie príprava našich 23 predškolákov, s
tými sa rozlúči 21 stredných detí a 20 najmenších detičiek.

oni v robote. V dielničkách sme si mohli
vyrobiť kvetinky z maku a slnečnicových
semienok, pichľavého ježka zo zemiaku, či
šišky, ako aj jesennú korunu z lístia pre kráľovnú Jeseň. Tieto, ale i ďalšie naše výtvory
sme vystavili v KD, ktorý sme navštívili a
vlastnými detskými očami si prezreli rozmanitú Výstavu ovocia a zeleniny.

V utorok dňa 25. septembra sme
v škôlke oslávili Svetový deň mlieka, ktorý
podporuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo. Detičkám sme sa snažili
priblížiť význam mlieka pre naše zdravie a
praktickou ukážkou „dojenia kravičky“, či
ochutnávkou kravského a kozieho mlieka.
Chutilo nám „mňam“!

Bc. Dominika Gerhátová

Prvý mesiac v našej škôlke sme si znovu
zvykali, k tomuto nám dopomohli i tvorivé
jesenné dielne, pri ktorých nám mohli pomôcť aj naše mamičky a tak trošku spoznať
priestory, v ktorých trávime čas, pokým sú
28
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Hokejbal
v Lehote
2018
Rok 2017 bol pre hokejbal v Nitre
smutný a prelomový zároveň, nakoľko
po ťahajúcich sa sporoch s organizátormi
– Cirkevným centrom voľného času Nitra,
zanikla dlhotrvajúca a tradičná Farská
hokejbalová liga tzv. FHBL, ktorá sa hrala
vo formáte 3+1 (t.j. traja hráči v poli a jeden gólman) na hokejbalovej Fara aréne
na Klokočine.
Spomínaný rok sa však v Lehote navždy
zapíše ako najúspešnejší, pretože posledný
ročník FHBL vyhralo práve naše mužstvo
a pekný článok aj s rozsiahlou fotogalériou
k téme už bol v lehotskom časopise pri tejto príležitosti publikovaný. Odpoveďou na
absenciu dostupného hokejbalového stánku
v Nitre bol vznik novučičkého hokejbalového štadióna v areáli ZŠ kráľa Svätopluka

v Nitre pod Zoborom, o čo sa postaralo vedenie Nitrianskej hokejbalovej organizácie,
založenej členmi, ktorí vzišli takpovediac
„z popola FHBL“ a ktorí urobili kus poctivej
roboty s obrovským potenciálom. Vznikli
dve ihriská, menšie pre formát 3+1 – rovnako ako tomu bolo vo FHBL a aj veľké pre
formát 5+1, kde hrávajú svoje zápasy niekoľkonásobní majstri republiky, extraligoví
Nitrianski Rytieri. Pre oba formáty vznikla
aj amatérska regionálna súťaž a Lehoťanom nebolo viac treba, aby okúsili trochu
iný chlebík a prihásili sa do ligy 5+1, ktorá
sa hrá už podľa medzinárodných pravidiel
a ktorá slúži ako liahareň talentov práve pre
extraligu. Súpisku však bolo treba zostaviť
z cca. 20 hráčov a nakoľko naša malá obec
potrebným počtom kvalitných hráčov zatiaľ
nedisponovala, prišlo k zlúčeniu farských
Warriorov a Červených Strikov, pričom bolo
nutné mužstvo doplniť aj o „legionárov“
z Nitry a Cabaja.
Do sezóny 2017/2018 sme preto nešli s
veľkými očami, nová súťaž, nové pravidlá,
nové podmienky a noví súperi si predsa len
žiadali aklimatizáciu, napokon sme však po
smolnom odvetnom štvrťfi nálovom zápase
skončili na konečnom 6. mieste z 8 účastníkov. Určite to nie je pozícia, kam patríme
a v prebiehajúcej sezóne 2018/2019 sa po-

kúsime vylepšiť umiestnenie. Veľké ihrisko
vyhovuje viac behavým ako technickým
teamom, samozrejme je potrebná mladícka
dravosť, preto sa káder snažíme postupne
omladiť, čo však pri súčasnom trende stagnácie pohybových aktivít detí nie je jednoduché, obzvlášť pre obmedzené možnosti
našej malej obce. Prípravu na prebiehajúcu
sezónu sme začali turnajmi formátu 3+1,
pričom 4. augusta sme na starom farskom
ihrisku skončili po tesnej prehre vo fi nále na
2. mieste ŠOK Open 2018, kde sa najlepším
hráčom turnaja stal náš hráč Lukáš Mrázik.
Neskôr 25.-26. augusta sme sa pod Zoborom zúčastnili ďalšieho turnaja, tentoraz
išlo o Nitriansky Hokejbalový Superpohár
2018, ktorý sme suverénne vyhrali a najproduktívnejším hráčom sa stal náš Marián

Tvrdoň. Takto sme potvrdili, že v „malom
hokejbale“ patríme v Nitre stále na vrchol. S
týmto predsavzatím vstupujeme aj do novej
sezóny pre „veľký hokejbal“, kde tiež chceme
obec reprezentovať v najlepšom možnom
svetle a naše umiestnenie z minulej sezóny
sa pokúsime vylepšiť. Týmto by sme chceli
pozvať fanúšikov každú nedeľu na ihrisko
pod Zobor, povzbudiť náš team a zároveň
by sme chceli poďakovať aj OŠK Lehota za
podporu hokejbalu v obci.
Výsledky zápasov, ako aj rozpis, sú k
dispozícii pravidelne na stránkach www.nihbo.sk, ako aj na fcb skupine OŠK Lehota,
resp. Priatelia hokejbalu.

Ing. Daniel Dubeň
vedúci klubu

Naše spolky

Oravice
Päťdesiatdva účastníkov rekondičného
pobytu v Oraviciach, organizovaného KS
Zväzu zdravotne postihnutých NK - pánom
Karolom Martinkom, si užilo krásne slnečné
dni, kúpanie v termálnom kúpalisku, masáže a prechádzky nenahraditeľnou oravskou
prírodou.
Zo ZO ZZP Lehota sa zúčastnilo tohto
pobytu 13 účastníkov v čase od 23. do 29.
júla 2018. Ubytovanie bolo v turistickej
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chate Oravice, v malebnom údolí 18 km od
Zuberca. Bolo jednoduché, ale spĺňalo naše
požiadavky.
Na veselom spoločenskom večierku,
pri hudbe a tanci sme sa zoznámili s účastníkmi z iných ZO ZZP. Jeden večierok bol
venovaný opekačke so spevom krásnych ľudových piesní so sprievodom harmonikára.

Ing. Oľga Mesárošová
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Zoskok padákom
a 71 rokov

Petang po roku
opäť v Lužiankach

V nedeľu dňa 15.7.2018 na letisku Bidovce pri Košiciach absolvoval Anton Nováček
z Lehoty svoj prvý zoskok v živote padákom,
typ M 291 krídlo. Zaradil sa tak do rekordov
ako najstarší amatér parašutista. Získal
certifi kát so zápisom do Knihy slovenských
rekordov.

Už po tretí rok sa naši členovia Jednoty
dôchodcov zúčastnili športových hier v
Petangu.

V roku 2016 to bolo po prvýkrát a vtedy
sme sa viac-menej iba prizerali a učili. Rok
2017: búúm... zlatá medaila pre lehotské
družstvo a zlatý pohár za 1. miesto pre Gitku
Holčíkovú. Našich členov to tak silno inšpirovalo, že v roku 2018 vôbec nezaváhali a tak
22. august bol rozhodujúcim dňom, aby v
Lužiankach našu Lehotu znovu reprezentovali. Pani Oľga Kinclová a Gitka Holčíková,
pán Peter Jančovič a Michal Sabo bojovali
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v silnej konkurencii ako levy a svoje miesta
čestne obhájili. Pani Oľga Kinclová strieborný pohár a ostatní členovia v prvej desiatke.
Nechcem sa opakovať, ale prosím aj
ostatných našich členov a dôchodcov našej
obce, aby neváhali a prišli našu obec zviditeľniť aj na takéto stretnutia ako sú športové
hry. Veď vedomie hodnotne, pekne a tvorivo
prežitého života a spomienka na tieto mnohé dobré činy a skutky je to najpríjemnejšie,
čo si dôchodca môže priať a toto je mementom aj októbra - mesiaca úcty k starším, veď
hovoríme: Neodstrkujte nás ako nepotrebnú
vec, kedysi sme boli pre vás váš celý svet. Ale
priatelia dôchodcovia - neodstrkujme sa ani
my sami.

Olívia Chlebcová

V piatok p. Nováček absolvoval základný parašutistický výcvik s dôrazom na riešenie kritických situácií, ktoré môžu nastať po
zoskoku z lietadla.
V sobotu skoro ráno čakali na lietadlo
AN-2, aby absolvovali praktický zoskok.
Populárna „Anča“ priletela, objavila sa však
nečakaná porucha s tečením olejového čerpadla. Piloti s mechanikom robili, čo mohli,

nakoniec skonštatovali, že potrebujú nové
čerpadlo. V blízkom Poľsku ho večer našli
a do rána bolo lietadlo opravené.
V nedeľu konečne vzlietli a zoskok padákom sa vydaril. Ako nám povedal p. Nováček, bol to pekný zážitok.
Gratulujeme mu k ďalšiemu slovenskému
rekordu a hlavne, obdivujeme jeho odvahu!

Redakčná rada
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14. ročník
memoriálu
Albína Baka
Dňa 22. septembra 2018 usporiadal
stolnotenisový klub v Lehote tradičný memoriál Albína Baka s poradovým číslom
štrnásť. Memoriál sa koná každoročne ako
spomienka na tohto vzácneho človeka, ktorý prispel k zrodu a šíreniu zvučného mena
lehotského stolného tenisu, tiež za propagáciu športu ako celku, ako i prácu s deťmi a
mládežou.
Zostáva pre nás naďalej športovou i
ľudskou legendou, ktorá nás naučila obetavosti, húževnatosti, svedomitosti, čestnosti,
statočnosti, ľudskému prístupu. Bude nám
vždy príkladom a povzbudením.
Samotný memoriál bol tradične rozdelený na registrovaných a neregistrovaných
hráčov a vo štvorhrách bol k registrovanému hráčovi vylosovaný neregistrovaný
spoluhráč. Takto sa turnaj zatraktívnil a
neregistrovaní hráči si privoňali k súťažnému stolnému tenisu. Účasť
bola tradične veľká, zápasy neobyčajne napínavé, rozuzlenie
prekvapivé, divácka podpora
mohutná.

Neregistrovaní jednotlivci:
1. Olejka Marek
2. Bako Marek
3. Bako Milan
Štvorhra:
1. Holka Michal, Bako Robert
2. Holka Martin, Olejka Marek
3. Mesároš Boris, Bako Milan
Záverom by sme sa chceli poďakovať
rodine a všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný
priebeh tohto pekného športového podujatia: OcÚ Lehota, rodine Bankovej, Danielovi
Citenyimu.

Jaroslav Mesároš

Výsledková listina:
Registrovaní jednotlivci:
1. Michal Holka
2. Peter Stieranka
3. Martin Holka
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Foto: Pavol DegloviĀ

Autoškola PANTER
Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96

Jazdíme Bezpečne!

Jazdíme Bezpečne!

Prihlás sa a vyhraj pre seba
a priateĺa let nad Nitrou!

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʊ Infolinka: 0905 554 888

Chcete sa zbaviť
starých kníh, novín,
časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609

