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POZVÁNKY

LETO A JESEŇ V PODUJATIACH
Spracovanie hrozna a výroba vína - prednáška
16. august 2019 (piatok)
Kultúrny dom Lehota
Organizuje: Vinohradnícky spolok Lehota
75. výročie SNP
29. august 2019 (štvrtok)
Areál OŠK Lehota
Organizuje: Miestny odbor Matice slovenskej
Lehota, obec Lehota
Cesta rozprávkovou dedinou
08. september 2019 (nedeľa)
Verejné priestranstvá obce Lehota s ukončením v
kultúrnom dome
Organizuje: MC Obláčik
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Výstava ovocia, zeleniny a ľudových výrobkov
12. september – 14. september 2019
(štvrtok- sobota)
Kultúrny dom Lehota
Organizuje: ZO Slovenského zväzu záhradkárov
Lehota
Vinobranie v Lehote
14. september 2019 (sobota)
Kultúrny dom Lehota
Organizuje: Vinohradnícky spolok Lehota,
obec Lehota
Úcta k starším
18. október 2019 (piatok)
Kultúrny dom Lehota
Organizuje: obec Lehota, MŠ Lehota, ZŠ Lehota
Sprievod strašidiel
25. október 2019 (piatok)
Verejné priestranstvá obce Lehota s ukončením
v kultúrnom dome
Organizuje: MC Obláčik
Poznámka:
Zmena termínov vyhradená. Bližšie informácie budú
poskytnuté miestnym rozhlasom
a na webovej stránke obce.
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Slovo starostu
covanie. Budem sledovať, akým spôsobom
bude ZMOS v tejto otázke ďalej konať.
V areáli OŠK presunul kynologický klub
pôsobenie do zadnej časti. Svojpomocne si
kynológovia upravili časť areálu tak, aby čo
najviac vyhovoval nielen im, ale aj ostatným
športom združeným v OŠK. Zároveň prebieha rekonštrukcia podláh vo veľkej sále OŠK
tak, aby bola vhodná na ligu stolného tenisu,
ale aby sála zostala aj „multifunkčná“.

Vážení spoluobčania, milí Lehoťania,
prichádza čas dovoleniek, čas, kedy sa
aj pracovné tempo spomalí. Nás však čaká
rekonštrukcia kuchyne v areáli MŠ, ako
aj jedálne pre ZŠ v priestoroch kultúrneho domu. Vyžiadala si to zmena zákona a
„obedy zadarmo“ pre MŠ a ZŠ, ale aj nevyhovujúci stav. Po rokoch bude vybudovaná
aj nová žumpa len pre materskú školu a
bude oddelená od bytovky. Tieto zmeny si
vyžiadajú neplánovaných približne 80.000
€. Celá rekonštrukcia musí byť zvládnutá do
20.8.2019.
Obec separuje odpad a darí sa jej to vcelku dobre. Podiel separácie je viac ako 40%.
Máme však povinnosť zo zákona postupne
zvyšovať podiel separácie. Bohužiaľ, v budúcnosti bude rásť cena za TKO, nakoľko
sa postupne uzatvárajú skládky a nové
už nie je možné otvárať. Preto platí – čím
viac vyseparujeme, tým menej budeme
navyšovať cenu – viac sa dozviete v článku
od Ing. Petríkovej. Chcel by som požiadať
všetkých, najmä však obyvateľov bytovky,
aby nemiešali triedené odpady. Je nutné
poučiť aj deti, pokiaľ ich posielate vynášať
smeti. Informácie nájdete na našej webovej
stránke: https://www.lehota.sk/odpadovehospodarstvo.html. V prípade, že sa budú
opakovať problémy a v kontajneroch bude
iný odpad, ako je určené, PZO nám kontajnery nevyvezie a budú tam, kým si ich obyvatelia nevytriedia. A to asi nik nechce.
Ako delegát som sa zúčastnil na 30. jubilejnom sneme ZMOS v Bratislave. Okrem
voľby nového predsedu som ako jeden z
dvanástich diskutujúcich (z cca 1300 starostov a prednostov) predniesol diskusný
príspevok na tému kanalizácia a jej fi nan4

Ukázalo sa, že počet miest v škôlke je
nedostatočný - hygiena nepovolí elokovanú triedu (umiestnenie v inej budove), ale
po určitých úpravách máme povolenie na
navýšenie o plus sedem detí – teda na 71.
Je však možné prihlásiť deti i do škôlky vo
Veľkom Záluží. Verím, že nakoniec budú
všetky deti umiestnené, aj keď to nie je ideálny stav.
V strede dediny sme upravili spevnenú
plochu, aby centrum bolo lepšie a krajšie.
Vzniklo miesto pre cca 18 áut. Chcel by
som poprosiť obyvateľov, aby pri parkovaní v centre (akcie v KD, v kostole, v škole
a pod.) využívali prednostne túto plochu
a neparkovali všade inde, pokiaľ je plocha
prázdna.
Dňa 5.6.2019 sa konalo ďalšie obecné
zastupiteľstvo. Mrzí ma, že si obyvatelia nenájdu 4x do roka čas dozvedieť sa, čo sa rieši,
akým spôsobom sa bude uberať ich obec. V
bode „rôzne“ som okrem iného informoval
(v plnom znení nájdete v zápisnici z rokovania zverejnenej na www.lehota.sk):
• bola vypracovaná štúdia na telocvičňu,
• vymenili sa dvere vzadu v KD, vybúrala sa
priečka a urobilo sa nové schodisko,
• protipožiarna hliadka bola kontrolovať
komíny,
• zrealizovalo sa nové ozvučenie cintorína,
• prišla žiadosť o presunutie zberu bioodpadu na iné miesto,
• o osadení značiek pri moste na Kaplnskú
ulicu a osadenie zrkadla pri COOP Jednota,
• voda pri kaplnke nie je vhodná na pitie,
• boli vybudované spevnené plochy za OcÚ
a pri kultúrnom dome,
• presunuli sme posilňovňu do priestorov
starého obecného úradu a sponzorsky bol
zakúpený nový posilňovací stroj,
• prebehlo označenie a obnovenie vodovod-

ných šupákov v celej obci,
• opravili sme cca 200 m2 výtlkov – prvá časť
opráv,
• obnovili sme činnosť Dobrovoľného hasičského zboru,
• postupne upravujeme okolie multifunkčného ihriska, ako sponzorský dar sme
dostali dve unimobunky v hodnote 1800 €,
ktoré budú slúžiť ako šatne - sponzorsky bol
tiež zakúpený plechový sklad na odkladanie
náradia a náčinia,
• zlikvidovali sme sklad CO, ktorého obsah – masky, fi ltre a pod. boli z roku 1968
a priestor využijeme ako archív, ktorý sme
povinní mať podľa zákona,
• bol vykonaný záchranný rez pagaštana pri
kríži...
Podali sme viacero žiadostí o dotácie:
• v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov na zakúpenie traktorovej kosačky – z dotácie VITIS a NSK,
• v spolupráci s vinohradníckym spolkom
– dotácia z VITIS a NSK na kúpu chladiacej
vitríny,
• žiadosť na protipovodňový vozík a vozidlo
a dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbroj-

nice (garáž smer OŠK),
• žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového systému v obci,
• žiadosť na zateplenie škôlky z EF.
Stále sledujeme všetky dotácie, ktoré sú
vyhlásené a uchádzame sa o tie vhodné pre
našu obec.
Aj cestou časopisu by som chcel poďakovať:
Športovej komisii - za zorganizovanie
Behu pre zdravie, kultúrnej komisii za
prípravu majálesu a púti ku kaplnke, MC
Obláčik – za prípravu a zorganizovanie dňa
detí v areáli OŠK, vinohradníckemu spolku
za zorganizovanie požehnania viníc a polí,
ZŠ za prípravu dňa matiek a MŠ za zorganizovanie dňa rodiny.
Zároveň chcem poďakovať matičiarom
za stavanie mája, ako aj pomoc a podporu
pri výročiach a oslavách obce a Lehoťanke za perfektnú reprezentáciu obce počas
folklórnych slávností v Lužiankach.
Poďakovanie patrí aj všetkým spolkom
a združeniam za rady a pomoc obecnému
úradu, ako aj všetkým obecným zamestnancom za pomoc pri prípravách na akcie
organizované u nás v Lehote.
Nesmiem vynechať ani našich občanov, ktorí sa starajú o vonkajšie plochy,
trávu, jarky a miesta v obci bez nároku na
odmenu a tým aj konajú v súlade so zákonom 369/1990 Zb. § 3 ods. 3, ktorý hovorí o
tom, že obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji
a zveľaďovaní obce, je povinný ochraňovať
majetok obce, vykonávať menšie obecné
služby organizované obcou, ktoré sú určené
na zlepšenie života, životného prostredia,
ekonomických podmienok a sociálnych
podmienok obyvateľov obce, podieľať sa
na ochrane a na zveľaďovaní životného
prostredia v obci a napomáhať udržiavať
poriadok v obci. Jediná odmena pre týchto
občanov je krajšie okolie, okolie ich susedov,
všetkých Lehoťanov. Práve preto im patrí
poďakovanie.
Keďže toto číslo už možno čítate počas
letného odpočinku, chcel by som všetkým
popriať pekné dni dovolenky naplnené oddychom, relaxom, super počasím a deťom
pekné prázdniny.

Radoslav Kriváček
starosta obce Lehota
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Uznesenia
zo zasadnutia OZ v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 05. 06. 2019 o 16.30 hod.
v malej sále KD v Lehote
Uznesenie č. 25 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie správu HK obce Lehota
za r. 2018 o fi nančnej kontrole, kontrole
nájomných zmlúv, kontrole inventarizácie
obecného majetku, kontrole evidencie a vymáhania daňových pohľadávok, kontrole
dodržiavania zákona 395/2002 o archívoch
a registratúre, ako i kontrole vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov.
Uznesenie č. 26 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
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 + 38 083,21 €,
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
+ 43 768, 00 €,
a)schvaľuje tvorbu 10 % do rezervného fondu za rok 2018 v celkovej sume 4 376,80 € a
tvorbu peňažného fondu za rok 2018v celkovej sume 39 392,20 €,
b) schvaľuje
použitie peňažného fondu za rok 2018 na kapitálové výdavky vo výške 39 392,20 €,
c) berie na vedomie
HV č.3 na základe zákona č. 431/2002 Z. z. vo
výške - 59 638,91 €,
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. 27 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
prerokovalo dôvodovú správu a návrh VZN
Obce Lehota č. 01/2019 o určení výšky prí6

spevku na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených
so stravovaním v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Lehota,
neschvaľuje VZN Obce Lehota č. 01/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Lehota, s účinnosťou od
01.09.2019.
Uznesenie č. 28 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo zámer prenájmu parcely č. 600/
133 odčlenenú z parcely 600/115 zapísanú na
LV č. 1076 vyčlenenú geometrickým plánom
č. 129/201 fi rme Steel Color k. ú. Lehota s výmerou 800 m2,
schvaľuje zámer prenájmu parcely 600/133
odčlenenú z parcely 600/115 fi rmou Steel
Color k. ú. Lehota, zapísaný v LV č. 1076 vo
výmere 800 m2 vyčlenenú geometrickým
plánom 129/2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 29 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia s fi nančnými prostriedkami a majetkom
obce, § 17 ods. 4, písm. b)
schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 01/2019, tak ako bolo
predložené na rokovanie OZ.
Uznesenie č. 30 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo Návrh dodatku č. 01 k VZN č.
02/2019 o umiestňovaní volebných plagátov
na verejných priestranstvách a zverejňovaní
volebnej propagácie prostredníctvom iných
médií v čase volebnej kampane na území
obce Lehota,
schvaľuje Dodatok č. 1 VZN č. 02/2019
o umiestňovaní volebných plagátov na
verejných priestranstvách a zverejňovaní
volebnej propagácie prostredníctvom iných
médií v čase volebnej kampane na území
obce Lehota.
Uznesenie č. 31 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo návrh VZN č. 02/2019 obce Lehota o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
v období krízovej situácie,

schvaľuje VZN č. 02 /2019 obce Lehota o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období
krízovej situácie.
Uznesenie č. 32 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo žiadosť p. Lucii Talianovej
Šedovej, bytom Lehota č. 48 o odkúpenie
parcely č. 176/3 k.ú. Lehota o výmere 46 m2
odčlenenú z parcely 176/1 zapísanú na LV
č. 1076,
schvaľuje zámer predaja novovzniknutej
parcely 176/3 k. ú. Lehota odčlenenú z parcely 176/1 zapísanú na LV č. 1076 podľa
geometrického plánu č. 2657/2018 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 33 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo žiadosť o odkúpenie parcely
332/65 k.ú. Lehota, zapísanej na LV č. 1076
o výmere 115 m2,
schválilo zámer predaja parcely 332/65 k.ú.
Lehota zapísanú na LV č. 1076 o výmere 115
m2 z dôvodu osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 34 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo danú žiadosť spoločnosti Farm
s.r.o. o odpredaj alebo prenájom parcely 600/
5 zapísanej na LV č. 2436 o výmere 1145 m2
vrátane manipulačnej plochy,
schvaľuje zámer prenajať parcelu č. 600/5
zapísanej na LV č. 2436 s výmerou 1145 m2
vrátane manipulačnej plochy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 35 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo žiadosť o odkúpenie parcely č.
332/72 k.ú. Lehota, zapísanú na LV č. 1079 s
výmerou 34 m2,
schválilo zámer odpredaja parcely č. 332/72
k.ú. Lehota, zapísanú na LV č. 1079 s výmerou
34 m2 z dôvodu hodného osobitého zreteľa.
Uznesenie č. 36 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo žiadosť o odkúpenie parcely
č. 333/73 k.ú. Lehota odčlenenú z parcely č.
333/48 k.ú. Lehota, s výmerou 8,65 m2 zapísanú na LV č. 1076,
schválilo žiadosť o odkúpenie parcely č. 333/
73 k.ú. Lehota odčlenenú z parcely č. 333/48
k.ú. Lehota, s výmerou 8,65 m2 zapísanú na

LV č. 1076 z dôvodu osobitným zreteľom.
Uznesenie č. 37 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo žiadosť o odkúpenie parcely č.
333/48 k.ú. Lehota s výmerou 339 m2 zapísanú na LV č. 1076,
neschvaľuje zámer predaja parcely č. 333/48
k.ú. Lehota s výmerou 339 m2 na LV č. 1076.
Uznesenie č. 38 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo nájomnú zmluvu o prenájme
parcely č. 600/133 odčlenenú z parcely 600/
115 vyčlenenú geometrickým plánom č. 129/
2019 fi rmou Steel Color k.ú. Lehota, zapísanou na LV č. 1076 s výmerou 800 m2,
schvaľuje nájomnú zmluvu prenájmu parcely 600/133 odčlenenú z parcely 600/115 vyčlenenú geometrickým plánom č. 129/2019
fi rmou Steel Color k.ú. Lehota, zapísanou
na LV č. 1076 s výmerou 800 m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Keďže fi rma
sa nachádza v tesnej blízkosti prenajímanej
parcely a nájomca uviedol, že parcelu upraví, vráti v pôvodnom stave a nebude žiadať
fi nančnú náhradu za úpravu prenajatej plochy, osobitný zreteľ je uplatnený.
Uznesenie č. 39 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prerokovalo
Prevádzkový poriadok verejného detského
ihriska,
schvaľuje Prevádzkový poriadok verejného
detského ihriska.
Uznesenie č. 40 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti
HK obce na II. polrok 2019,
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HK obce
na II. polrok 2019 bez pripomienok.
Uznesenie č. 41 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje odmenu HK za I. polrok 2019 vo
výške 15 % z mesač. platu HK obce Lehota.
Uznesenie č. 42 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie rozhodnutie o zriadení
Krízového štábu a Štatút krízového štábu
obce Lehota.
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Udialo sa v obci

Uctili sme si padlých
vojakov a deň
oslobodenia našej
obce

Podľa nariadenie vlády SR si za odpad doplatíme...

Len spoločným úsilím, len dôsledným triedením,
sa nám podarí zastabilizovať miestny poplatok!

8

Najdôležitejšie je uvedomiť si fakt, že
platíme za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu (to je ten, ktorý nám vyvážajú každé 2 týždne). Snažme sa práve tento
odpad znižovať v čo najväčšej možnej miere.
Preto ak máme poloprázdny kontajner na
zmesový komunálny odpad a zajtra je vývoz odpadu, nedopĺňajme tento kontajner
zelinou, konármi..., len aby bol plný. Uvedomme si, že práve za tento odpad platíme
najviac a tú zelinu vhoďme radšej do hnedej
nádoby, alebo do kompostu v záhrade.

Podobne to máme aj s plastmi, papierom, sklom, ktoré sa mnohokrát objavujú
na skládkach odpadov a môžeme ich krásne
vytriediť. Za vytriedený papier v modrom
kontajneri, za vytriedené plasty v žltom
kontajneri, za vytriedené sklo vo zvonových nádobách neplatíme ani cent. Ak však
plasty, papier, sklo, zbytky jedla... hádžeme
v kuchyni do jedného koša a potom do kontajnera na zmesový komunálny odpad, hneď
„cvakáme“, pretože to všetko končí na skládke odpadov a práve tento odpad sa odzrkadlí
vo výške nášho miestneho poplatku.
Takže ak chceme všetci ušetriť, vyhraďme
si v kuchyni priestor aj na triedenie odpadu.
Nemusíme si hneď kupovať koše na triedenie
odpadu, postačia kartónové škatule a nový
prístup.
V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, návrhov vo veci odpadov, ako i v prípade nevyvezených kontajnerov ma neváhajte
kontaktovať: 0911 953 858, petra.petrikova@lehota.sk

V krásny a slnečný piatok, dňa 29.3.2019,
sme si v našej obci pripomenuli deň oslobodenia Lehoty a zároveň sme položili veniec
k tabuli padlých ruských vojakov, ktorí pri
oslobodzovaní našej obce položili svoje životy. Je smutné, že pri oslobodzovaní obce
prišli o život aj nevinní občania Lehoty.

Ing. Petra Petríková

O triedení odpadu sa hovorí, píše, diskutuje... dlho a všade. Dostávame sa však do
momentu, kedy si za naše triedenie-netriedenie budeme adekvátne priplácať.
Z nariadenia vlády Slovenskej republiky
z októbra minulého roku totiž vyplýva, že
výška miestneho poplatku za odpad sa bude
odvíjať od úrovne vytriedenia (separovania)
komunálneho odpadu. Čím viac obec vytriedi, tým nižšia bude sadzba za uloženie odpadu na skládku a tým nižší bude miestny
poplatok za odpad.
Aktuálne obec Lehota dosahuje 42,5%
úrovne vytriedenia komunálneho odpadu.
Za rok 2018 sme z celkového vyprodukovaného objemu odpadu 931t vytriedili 396t
(Percentuálny výsledok minulého roka je
pomerne uspokojivý, ale je potrebné podotknúť, že do vytriedeného odpadu sa zahŕňa
aj zber biologicky rozložiteľného odpadu,
ktorého hodnota tvorí až 70% z vytriedeného
odpadu. Plasty, sklo a papier tvoria len necelých 30% z vytriedeného odpadu.).
V nasledovných úvahách si pomôžem tabuľkou zo spomínaného nariadenia, z ktorej
vyplýva, že obec Lehota dosahuje piaty riadok a sadzba za uloženie odpadu na skládku
odpadov sa bude navyšovať. Kým v predchádzajúcich rokoch bola sadzba za uloženie
odpadu 5 eur za jednu tonu uloženého odpadu na skládku, v roku 2019 to bude 7 eur a v
roku 2021 to bude 18 eur. V reáli to znamená,
že ak sa znova nezamyslíme nad triedením,
miestny poplatok vzrastie a v roku 2021
môžeme očakávať minimálne trojeurové
navýšenie miestneho poplatku na osobu.
V prípade, ak sa úroveň vytriedenia zníži
a my sa presunieme do štvrtého riadku tabuľky, pohoršíme si ešte viac.
Podmienky na triedenie odpadu máme
vytvorené. Obec Lehota je súčasťou Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi, ktoré za svoju činnosť získalo v roku 2018 mimoriadne
ocenenie „Zlatý mravec“ za najlepší projekt
v oblasti odpadového hospodárstva SR.
Združenie zastrešuje 57 obcí, pričom naša
obec sa nachádza na 40. mieste v oblasti
triedenia. Mnohé obce združenia triedia na
úrovni 55%. Poďme sa k nim priblížiť:

Po zaspievaní
slovenskej hymny
sa prítomným občanom a žiakom
vyšších tried základnej školy prihovoril pán starosta
Radoslav Kriváček a
taktiež pán Ing. Daniel Pavel, ktorí vo
svojich príhovoroch
priblížili
históriu
bojov a oslobodzovania Nitry a našej
obce.
Po básni, ktorú predniesol žiak základnej školy Martin Mesároš a po príbehoch,
tak ako boli zapamätané v spomienkach
žijúcich ľudí z obdobia oslobodzovania,
ktoré prečítali žiačky našej základnej školy,
pristúpili sme k aktu kladenia vencov.
Tohto aktu sa zúčastnili prítomní pán
starosta R. Kriváček, pán D. Pavel za MO
Matice Slovenskej, pán J. Burda predseda
SNS v Lehote a hostia - vedúci odboru kultúry a športu NSK pán Ľ. Kleštinec, vedúci
Odboru strategických činností NSK pán J.

Veterán, riaditeľka domu MS v Nitre pani
V. Bilicová a krajský predseda SNS pán M.
Horka.
Celým podujatím nás sprevádzali tematické piesne, ktoré spievali členovia Miestneho odboru MS v Lehote.

Deň víťazstva
nad fašizmom
V podvečer 8. mája
sme si v Lehote pri
Pomníku padlých v I.
a II. svetovej vojne pripomenuli
ukončenie
druhej svetovej vojny.
Zišli sa tu zástupcovia
obce, miestnych spoločenských i politických
organizácií, ako i zástupcovia z radov mládeže, aby po hymne
Slovenskej republiky a príhovore starostu
pána Kriváčeka a predsedu miestnej organizácie SNS, pána Burdu, položili vence k
pomníku padlých.

Program podporili speváci skupiny
Lehoťanka a Martin Mesároš, ktorý predniesol báseň s vojenskou tematikou.
Pán starosta vo svojom príhovore povedal, že sedemdesiate štvrté výročie konca
najväčšej vojny v dejinách ľudstva musí aj
dnes upozorňovať súčasné generácie, aké
hrôzy a zverstvá sa páchali na nevinných
ľudských životoch a aké veľké hospodárske
a ekonomické straty so sebou vojna prináša. Mnohí svetoví politici sa však nepoučili
a stále počúvame o konfl iktoch a hrozbách,
ktoré nás môžu uvrhnúť do ďalšieho rinčania zbraní, náletov, bombardovania a zúfalstva matiek, ktoré sa budú báť o svoje
deti. Práve pre tieto hrôzy si musíme pri
pomníkoch vojen pripomínať, že ľudstvo
už nikdy viac nechce toto všetko prežívať
nanovo.

Terézia Andrášiková
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Beh pre zdravie obcou Lehota

Ako sa už v Lehote stalo tradíciou, aj
tento rok začiatok mája patril Behu pre
zdravie obcou Lehota. Každý rok sa pred
kultúrnym domom, kde je štart, stretnú
všetci športovo naladení Lehoťania, ale
aj iní súťažiaci z blízkeho okolia. Tento
rok sme mali túto akciu naplánovanú na
5. mája, ale keďže nám počasie neprialo,
museli sme po dohode organizačného
výboru a starostu obce beh presunúť na
8. mája. Bolo to veľmi dobré rozhodnutie,
počasie bolo výborné a počet účastníkov
pri prezentácii začal prekračovať doterajšie maximá.
Ako prví sa postavili na štart naši najmenší súťažiaci - škôlkari, ktorých si na štart
pripravil štartér pán Uhrík. Po príchode do
cieľa boli odmenení všetci účastníci sladkou
medailou. Potom sa postupne pripravovali
na štart žiaci a žiačky ZŠ, ktorí boli rozdelení podľa ročníkov do troch kategórií.
Pretek ďalej pokračoval kategóriami mužov
a žien do 40 a nad 40 rokov. Ako zlatý klinec
programu bol hlavný pretek. V tejto kategórii bolo prihlásených 13 pretekárov. Pretek
bol kvalitne obsadený a víťazom sa stal už
po tretíkrát Miroslav Grull z Nitry s časom
11:05, na druhom mieste bol domáci pretekár Jakub Rusnák s časom11:38 a na treťom
mieste sa umiestnil Milan Staňo s časom
11:45. Po hlavnom preteku nasledoval spo10

ločný beh pre zdravie (300 m), v ktorom
sa zúčastnilo približne 200 účastníkov
- predtým divákov.
Na záver nasledovalo vyhodnotenie
preteku, kde prví traja v každej kategórii
obdržali diplom, medailu a vecnú cenu.
V hlavnom preteku bol udelený putovný
pohár starostu obce Lehota. Najstaršími
účastníkmi boli vyhodnotení Terézia
Chlebcová a Štefan Zaujec z Lehoty, ktorí
taktiež obdržali cenu za účasť. Celkovo sa
tohto podujatia zúčastnilo 174 účastníkov
v 14 kategóriách.
Organizátori
podujatia
ďakujú
všetkým sponzorom, miestnym podnikateľom, organizáciám a spolkom v Lehote,
obci Lehota a osobitne úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Juraj Pavel
predseda organizačného výboru
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Matičný
krojový ples
V sobotu, dňa 27. apríla 2019, vo večerných hodinách zo všetkých kútov obce Lehota prichádzali k miestnemu kultúrnemu
domu mladí i starší v ľudových krojoch.
Schádzali sa účastníci Matičného krojového plesu, ktorý bol už po deviatykrát
organizovaný miestnym odborom Matice
slovenskej Lehota.

V tomto roku sa v krásne vyzdobenej sále
v ľudovom štýle zišlo 122 krojovaných účastníkov z Lehoty a z okolitých obcí, dokonca
aj z Českej republiky a Rakúska. Všetkých,
po zvukoch slávnostnej znelky MS, privítal
predseda MO MS Lehota Ing. Daniel Pavel.
Osobitne privítal čestných hostí a to predsedu KR MS v Nitre Mgr. Ľubomíra Kleštinca
a starostu obce p. Radoslava Kriváčeka, s
ktorým zároveň otvorili ples slávnostným
prípitkom.
12

Od začiatku sa o dobrú náladu starali
hudobníci Emil Lahučký a Martin Bidelnica
a v kultúrnom programe vystúpili tanečníci z folklórneho súboru Zobor z Nitry. Po
výdatnej a veľmi chutnej večeri z Gastro
Kuchyne Nitra začala pravá nefalšovaná
zábava. Hudbu a tanec pravidelne striedal
spoločný spev krásnych ľudových piesní,
s hudobným sprievodom harmonikárov
Antona Nováčeka, Petra Kečkéša, Mareka
Moravčíka a Miloša Ďurku s ozembuchom.
Do výbornej nálady účastníkov plesu
vhodne zapadol aj ťah tomboly, do ktorej
okrem obce Lehota prispeli aj mnohí sponzori z radov podnikateľov z obce i okolia,
ako aj členov a sympatizantov Matice slovenskej.

Na niekoľkokrát odďaľovaný záver plesu
odchádzali jeho účastníci v dobrej nálade
s predsavzatím, že na ten budúci, jubilejný,
prídu určite opäť. Lúčili sa piesňou „Dobrú
nôcku tomu domu“.

Bc. Milan Balla
Foto: Matúš Lisy

Majáles s Čibukom
V dnešnej dobe už málokto vie, že slovo majáles pochádza z latinského slova „maialis“, čo znamená vykastrovaný brav. Vykastrovaného brava starí Rimania obetovali
na hlavnej oslave Maii-bohyni jari a plodnosti. Neskôr tieto oslavy prešli ku zábavám,
ktoré iskrili ľudovou tvorivosťou, študentskou recesiou a nastavovali krivé zrkadlo spoločenským neduhom. Autoritatívne režimy ich za to dokonca zakazovali.
Z niekdajších majálesov a karnevalov nezostalo už takmer nič, no v poslednej dobe sa
vnímanie našich národných krás čoraz viac
vracia do povedomia mladých ľudí. Folklór a
ľudová tematika ožíva a stáva sa pre nás našou
hrdosťou. Preto sme sa rozhodli, že tak ako
sme sa Slovákmi narodili, tak sa i ako Slováci
zabavíme! Na pomoc sme si prizvali v našej
obci obľúbenú art-rockovú skupinu Čibuk,
ktorá nám zahrala nielen na ľudovú nôtu.
Naše nohy zvládli všetky tanečné kreácie až
do skorého rána. Najkrajší pohľad sa nám naskytol na tanečnom parkete plnom usmiatych
a veselých ľudí, ktorí sa točili v ľudových sukniach, tancovali v ľudových tričkách alebo si
len užívali hudobné tóny tanečnej hudby.
Nakoniec by som sa chcela poďakovať všetkým zúčastnením, zabávajúcim sa hosťom a
organizátorom, že všetko dobre dopadlo a veríme, že sa o rok i s vami vidíme.

Mgr. Dominika Gerhátová
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Stavanie mája
V posledných rokoch sa stalo v Lehote
už tradíciou, že na prvého mája miestny odbor Matice slovenskej, v spolupráci s obcou
Lehota, stavia obecný máj.

Jeho postaveniu však predchádzala
dlhšia príprava. Už týždeň dopredu si boli
mládenci pod vedením Milana Ballu ml.
obzrieť a vybrať vhodný strom. Niekoľko
dní pred stavaním ho zoťali a na vlastných
pleciach preniesli na miesto určenia. Tam
strom, použitím obojručných nožov (porízov), ošúpali z kôry, aby do aktu stavania
stihol vyschnúť.

priniesli krásne vyzdobený veniec, ktorý
mládenci zavesili pod vrcholec stromu, pričom nezabudli zavesiť aj symbolickú fľašku.
Počas príprav Jana Ballová vo svojom príhovore pripomenula účastníkom pôvod a históriu stavania májov na Slovensku a Matúš
Lisy spríjemňoval sviatočnú prvomájovú
atmosféru krásnymi piesňami.
Nastal očakávaný moment stavania.
Mládenci, s odbornou podporou starších,
použitím nového špeciálneho podstavca,
podpier a lán, ľahko a rýchlo máj postavili, čomu sa prizeralo do 200 prítomných
občanov, medzi ktorými bolo aj veľa detí
a mládeže. Je potešiteľné, že do stavania a
prípravy sa zapojilo viac ako 30 mladých
ľudí, z toho viacerí v lehotských ľudových
krojoch. Pod vztýčeným májom sa so svojim
programom predstavili malí škôlkari, ktorí
si na záver, spolu aj so staršími, zasúťažili v
rôznych súťažiach pripravených materským
centrom Obláčik.
Možno konštatovať, že aj tohtoročné
stavanie obecného mája bolo vítaným
kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré
napomáha zachovávať ľudové tradície a šíriť
ľudovú kultúru v obci.

Ing. Daniel Pavel

Deň pred stavaním rozbehli svoje aktivity aj dievčatá a Michaela Novotná s Adrianou Civáňovou pripravili veniec a výzdobu
na máj.
V podvečer 1. mája došlo nakoniec k
stavaniu mája. Mládenci očistený strom
vyniesli na priestranstvo pred kultúrnym
domom, dievčence v ľudových krojoch
14
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Deň matiek

Deň rodiny

Pri príležitosti sviatku Dňa matiek naša
základná škola zorganizovala kultúrny
program, ktorý si lehotské mamy a ostatní
hostia mohli pozrieť dňa 10.5.2019 v kultúrnom dome.

,,Rodina je miestom lásky a života.
Miestom, kde láska rodí život.“

Po prajnom príhovore pána starostu
podujatie odštartovala dvojica moderátorov
Viki a Robo, ktorá zároveň sprevádzala celé
podujatie. Mamičkám sa o zábavu postarali
žiaci s až jedenástimi vystúpeniami. Na začiatok publikum roztancovali roztomilí prváčikovia, následne zahrali inštrumentálny
duet na flaute a klavíri sestry Evka a Ninka
Zaujecové, potom sa na klavíri predviedla aj
Tamarka Pršanová. K tancu sme sa na striedačku vrátili vďaka dvojici Ninka Hatinová a
Viki Hrnčiarová, ktorá ukázala moderný typ
tanca a vďaka štvorici (Giulia, Ninka, Lucka
a Emmka) so zábavnou futbalovou choreografiou na dynamickú skladbu Shakiry.
Spevácko-recitačno-tanečno-dramatické
pásmo plné vtipu prezentovali naši šikovní
druháci. Recitačno-spevácke vystúpenie si
pripravila aj skupina štvrtákov. Podujatie
ďalej spestrili Riško Pršan bluesovým sólom
na gitare, Ninka Chlebcová recitáciou básne
o matke a gymnastické trio siedmačiek (Sárka, Karin a Anetka). Na záver sa predviedli
ôsmačky (Veronika, Hanka, Lucka a Viki)
so speváckym tandemom známych slovenských a anglických piesní. Aby zábavy
nebolo málo, štvorica tanečníčok musela
svoje číslo zopakovať, tentokrát za sprievodu tancujúcich detí pod pódiom.
Veríme, že oslávenkyne si prišli na svoje
a podujatie im príjemne spestrilo piatkové
popoludnie. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, technikom, učiteľom, ktorí s deťmi
program nacvičili a špeciálne pani učiteľke
Bakovej, ktorá celú akciu organizačne zastrešila.

Mgr. Peter Naščák, PhD.
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V duchu tohto pravdivého citátu sa niesol
Deň rodiny v podaní
našich
škôlkarov.
V piatok 17. mája sme
sa spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi
a súrodencami stretli v
kultúrnom dome v Lehote. Náš bohatý kultúrny program otvorili
uvítacie slová pána starostu a pani riaditeľky. To už za oponou boli nachystaní naši
malí-veľkí angličtinári so šťastnou piesňou
The Singing Walrus.

Naši najmenší škôlkari nám predniesli
básničku, uviazali piesňou kytičku pre
ocka i mamičku a nakoniec to odpálili
s Michaelou na pesničku So mnou nikdy
nezostarneš. Stredné detičky predniesli
básničky o rodine, domove a piesňou nám
nezabudli pripomenúť, čo im treba ku
šťastiu. Záver vystúpenia ukončili mixom
ľudových piesní v krojoch od Mafia Corner.
Najstarší škôlkari nám priblížili význam
role otca a matky v citátoch. Dievčatá nám
predviedli tanec so stuhami na pesničku
Ockove zlato, chlapci predviedli moderný
tanec na pieseň Adiss-MAMA. Záverom
predškolského vystúpenia bola básnička o
tom, ako prišli na svet. Nakoniec sa na rad
dostali i naši tanečníci, ktorí sa zavrteli na
Jabĺčko od Kristíny.
Deň rodiny v podaní škôlkarov sa vydaril. Dôkazom toho boli úsmevy na tvárach
všetkých zúčastnených, ale aj obdarovaných mamičiek a ockov.

Mgr. Dominika Gerhátová
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Putujeme po Európe

alebo Ako sa rodil deň detí
Keď sa nad tým zamyslím, tak ani neviem, kto prišiel s tým nápadom. Ale celé
to vzniklo v Materskom centre Obláčik.
Raz, počas jedného jesenného poobedia, pri
prekrikujúcich sa deťoch, sme dostali nápad
urobiť nejakú akciu pre deti v Lehote. Keďže v Nitre pôsobím v informačnom centre
Europe Direct, ktorého úlohou je sprostredkovať informácie medzi EÚ a jej občanmi v
regiónoch a aktívne podporovať diskusiu
na miestnej a regionálnej úrovni, tak prečo
nie. A tak to začalo úplne nevinným rozhovorom.

Prvou úlohou bolo dať náš nápad schváliť Zastúpeniu Európskej komisie, potom
nás čakala séria návštev. Najprv sme zabehli
na Obecný úrad v Lehote za pánom starostom. Tomu sa myšlienka páčila a tak sme po
dvoch súhlasoch mohli začať. Vymyslieť
tému a následne začať prípravy.

Keďže sme chceli dostať EÚ do Lehoty,
tak poďme putovať. A tak vznikol názov Putujeme po Európe. Tu prišiel na pomoc „ujo
google“, ktorý nám vyhľadal, čo je typické
pre ktoré krajiny Európskej únie. Postupne
vzniklo: Taliansko – pizza, Nemecko – fut18

bal, Maďarsko - guláš, Holandsko – tulipány
a bicykel (odrážadlo),... Už len malý detail
- akosi nás je málo na počet krajín. Tento
problém nám pomohol vyriešiť Milan Balla
a veľmi aktívni mladí ľudia v Klube mladých
pri Matici slovenskej v Lehote. Jednotlivé
stanoviská si rozchytali medzi sebou a my
sme mohli tvoriť.

Aké by to bolo super, keby naozaj môžeme piecť pizzu. To áno, ale logistika vecí
nás nepustila. Tak sme museli nájsť pizzu
na internete, nalepiť na kartón a vystrihnúť.
Podobne to bolo aj s prísadami na ňu. Na
mnohých stanovištiach nám pomohol internet a jeho voľne dostupné obrázky, kartón a
lepidlá. Ani sme si to neuvedomili, ale práve
začalo obdobie nášho poobedňajšieho tvorenia v Obláčiku. Popri hrajúcich sa deťoch
(občas i plačúcich).
Len ak bude dobré počasie, tak bude
treba aj nejaké občerstvenie. A začalo obtelefonovávanie a vybavovanie. A samostatná kapitola bol guláš. Uvariť guláš doma v
malom to zvládneme, ale dva kotly... fúúúú.
Tak sme poprosili p. Stanislava Chlebca a
jeho kuchárske umenie ste mohli ochutnať.
Mňam. Už len spísať ingrediencie a najmä
množstvá.
Určite už viete, že obec Lehota sa snaží o
ekologický prístup. Preto aj misky na guláš
boli kompostovateľné. Paráda.
Čože nám to ešte zostalo vybaviť? To najdôležitejšie. Počasie. Asi ani nemusím písať,
ako sme tŕpli, keďže počasie počas celého
mája bolo také jesenné. Našťastie, predpovede boli pre nás priaznivé (a aj vyšli, čo
dokazujú naše spálené časti tiel). Ešte sme
skontrolovali veci, podovážali ich na ihrisko

(za čo patrí vďaka obci a jej zamestnancom)
a môže to vypuknúť. Hneď v sobotu ráno
sme nabehli na ihrisko a začali chystať.
Najprv veci na guláš. Očistiť 40 kg zemiakov
nie je až také ťažké ako sa zdá, ale nakrájať
to množstvo mäsa, vďaka Sebastiánovi
Turányimu, jeho profi nožom a radám sme
to zvládli. A to sme si naivne mysleli, že sa
stihneme pred akciou prezliecť, osprchovať
a hádam aj namaľovať. No bolo treba chystať stanovištia, dokončovať guláš, rozkladať
stoly a milión iných drobností (ako napr.
WC papier).

Všetko sme si pripravili a čakali, či
prídete. Za to vám všetkým patrí obrovské
„ďakujem“. Aj napriek tomu, že deň detí bol
úplne všade naokolo, prišli ste a podporili
nás. Vždy poteší, keď námaha nevyjde nazmar. Počasie bolo výborné, ľudia usmiati a
deti bláznivé a veselé.
Čo dodať, hádam len poďakovať
všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli,
pánovi starostovi a prednostovi obecného
úradu za ich pomoc a podporu. Janke Ballovej a Kamile Halásovej za tvorivé poobedia a
organizáciu a samozrejme Lucke Psotovej,
Zuzke Zabákovej, Ľudke Urcikánovej, Klubu
mladých pri Matici slovenskej v Lehote, DJ-ovi Matúšovi Lisymu, ktorý sa staral o Ibiza
párty, Andrejovi Krchňavému zo Zastúpenia EK na Slovensku, že prijal pozvanie a
prišiel medzi nás, p. Stanislavovi Chlebcovi
za výborný guláš, Dominike Gerhátovej a
Eve Farrugi za nádherné výtvory na tvárach
našich detí, obecným zamestnancom za
postavenie stanu a dovezenie vecí, obchodu
KRAVLA za nákupy a donášku, p. Pavlovi
Mesárošovi za pomoc na ihrisku a mojej kolegyni Táni Kobidovej za pomoc a podporu.
Ešte raz, obrovské ďakujem všetkým, ktorí
pomohli a všetkým, ktorí prišli a zabavili sa.

Ing. Vladimíra Ašverusová
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Slovo kňaza

Znak daru
Ducha Svätého
Náš Farský kostol svätej Anny v Lehote
má na svojich stenách namaľované iba tri
obrazy. Ich výpovedná hodnota je však
veľká.

Keď doň vojdete hlavným vchodom,
na pravej strane je okrúhly obrázok svätých Andreja Svorada a Benedikta. Obaja
sú spojení s nitrianskym benediktínskym
Kláštorom svätého Hipolyta na vrchu Zobor
a sú patrónmi našej nitrianskej diecézy. To
zakotvuje našu príslušnosť k miestnej nitrianskej cirkvi. Po ľavej ruke je zrkadlovo
umiestnený obraz našich slovanských vierozvestov, svätých Cyrila a Metoda. To našu
farnosť pričleňuje k slovenskej cirkevnej
provincii. A napokon, ak zdvihnete hlavu,
uvidíte presne uprostred stropu veľký obraz
Zoslania Ducha Svätého. Sú na ňom apoštoli
s Máriou, Ježišovou matkou, v momente,
keď zostúpil Duch Svätý v podobe ohnivých jazykov a oni začali hovoriť všetkými
jazykmi vtedy známeho sveta. To je naša
príslušnosť k celej Katolíckej cirkvi, ktorá
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je podľa Kristovho proroctva rozšírená po
celom svete a hovorí všetkými jeho jazykmi.
Obrazy teda nie sú náhodné, majú svoju
presnú logiku a rozprávajú príbeh o identite
a sebaurčení našej farnosti.
Ten posledný z opísaných obrazov, teda
Zoslanie Ducha Svätého, sa 2. júna v našom
kostole jedinečným spôsobom aktualizoval,
keď z poverenia nášho diecézneho biskupa,
otca Viliama Judáka, zavítal do našej farnosti pán kanonik Mons. Marián Šuráb, aby
tu dvadsiatim šiestim mladým farníkom
vyslúžil sviatosť birmovania. O čo ide v tejto
sviatosti? Nuž presne o to, čo hovoria slová,
ktorými sa vysluhuje:
„Prijmi znak daru Ducha Svätého.“ Lebo
podiel na Duchu Svätom dostáva každý kresťan už pri krste. Ako píše apoštol Pavol svojmu mladému spolupracovníkovi Títovi: „Boh
nás spasil kúpeľom znovuzrodenia a obnovy
v Duchu Svätom.“ (Tit 3, 5)

Každý teda od svojho krstu žije alebo
aspoň dostal možnosť žiť v Duchu Svätom.
Teraz však naši birmovanci dostali zvláštny
dar, ktorý získali tak, že ich pán kanonik na
čele pomazal posvätným voňavým olejom
– krizmou – ktorý znázorňuje moc Svätého
Ducha.

A práve od tohto oleja – krizmy, dostal
svoje meno aj tento zvláštny dar – charizma. Slovo charizma sa používa v slovenčine
na označenie niečoho výnimočného, neobyčajného, čím jeden človek vyniká nad
všetkých ostatných. Práve taký jedinečný,
doslova personalizovaný dar, udelil Duch
Svätý pri tomto posvätnom pomazaní aj
každému nášmu birmovancovi. Ale nie
všetkým rovnaký a nie každému rovnako.
Že to je nespravodlivé? Vonkoncom nie,
ak porozumieme, prečo je to tak. Pretože
zmyslom takejto nerovnomernosti v obdarovaní je láska. Charizmu, jedinečný dar,
totiž nezískava kresťan sám pre seba, aby
ho ostatní obdivovali, ale preto, aby ho rozdával všetkým členom spoločenstva. A to
celkom zadarmo, jednoducho preto, že ich
má rád. Ako to kedysi, keď som bol mladý,

spievali Janet Jackson a Luther Vandross:
„Tie najlepšie veci v živote sú zadarmo.“ Dať
k dispozícii seba bez nároku na odmenu
je totiž dokonalý prejav lásky. Duch teda
dáva svoje dary nerovnako, aby ich všetky
prostredníctvom lásky vlastnili všetci členovia spoločenstva. Aby jedinečné dary
v pýche ľudí nerozdeľovali, ale spájali ich
v láske tým, že ich budú navzájom zdieľať.
Z toho, že na tento článok som bol nútený
použiť slová ako: aktualizácia, personalizácia, charizma, zdieľanie a láska, je jasné, že
birmovka nie je žiaden prežitok, ale naopak,
veľmi moderná záležitosť.
Preto už len poprajme naším pobirmovaným, aby Boží dar Ducha v sebe rozvíjali,
aby s ním spolupracovali, aby sa tak naše
farské spoločenstvo, ale aj celá naša obec
mohla obohatiť dvadsiatimi šiestimi novými charizmami, ktoré ju posunú k zlepšeniu medziľudských vzťahov, posilneniu
vzájomnej blízkosti a priateľstva a vytvoreniu komunity, kde jednému na druhom
vzájomne záleží. Pretože toto je vlastný
zmysel birmovky. Na záver teda všetkým
pobirmovaným vrelo odporúčam: „Prijal si
znak, prijmi aj sám dar Ducha Svätého pre
teba!“

Mgr. Róbert Horka, PhD.
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Udialo sa v obci

PÚŤ K MATKE
BOŽEJ
Mária, matka nádeje,
kráčaj s nami!
Bedli nad našim národom:
celý ho prežiar evanjeliom,
nech je skutočným miestom
spoločenstva,
nech žije svojím poslaním
ohlasovať a oslavovať
evanjelium nádeje
a slúžiť mu v záujme pokoja
a radosti všetkých.

V deň výročia zjavenia Panny Márie
v Lehote sme si aj tento rok pripomenuli túto
výnimočnú udalosť slávnostnou sv. omšou v
našom farskom kostole za účasti veriacich a
nielen z Lehoty, ale aj z okolia.

Požehnanie viníc
a polí v Lehote
na Sv. Urbana
V nedeľu, 26. mája 2019, sa lehotskí vinohradníci a vinári stretli vo vinohradoch
pri kaplnke sv. Urbana. Týmto si spoločne
uctili prácu všetkých tých, čo pestujú vinič a
dorábajú vína v Lehote a získali požehnanie
miestneho pána farára Róberta Horku.
Počasie sa vskutku vydarilo, aj účasť bola
lepšia než v minulé roky. Na úvod zaspievala
spevácka skupina Lehoťanka, ktorá ľudovými pesničkami o víne, a nielen o ňom,
rozveselila všetkých prítomných. Potom sa
už slova ujal dôstojný pán farár, aby pri sv.
Urbanovi požehnal vinice. Zároveň ocenil

neľahkú prácu vinárov, výsledkom ktorej je
ten krásny nápoj - víno.
Veríme, že jeho modlitby budú aj v tomto
roku vyslyšané a úroda hrozna sa vydarí
a bude možno ešte lepšia než minulý rok.
Predseda spolku Štefan Petrík poďakoval
pánovi farárovi za jeho modlitby i povzbudivé slová a potom znova zaznela Lehoťanka,
aby spríjemnila náladu prítomným hosťom.
Tí už veselo koštovali dobré vína členov Vinohradníckeho spolku Lehota i občerstvenie, ktoré pripravili miestne gazdiné. Chlapi
v družnej debate sa rozprávali najmä o víne,
ženy väčšinou preberali iné témy.
V príjemnej atmosfére strávili prítomní toto pekné popoludnie a len pomaly sa
začali rozchádzať domov. Všetci pozitívne
naladení a s dobrým pocitom, že úroda 2019
sa isto vydarí.

Ing. Milan Burda

Svätú omšu celebroval náš lehotský pán
farár, ktorý vo svojej homílii pripomenul
dôležitosť tohto sviatku pre nás všetkých.
Po svätej omši, aj keď nám počasie neprialo,
sme putovali v sprievode ku kaplnke, kde
nasledovala mariánska pobožnosť. Spolu
so speváckym súborom Lehoťanka sme si
zaspievali mariánske piesne, ktorými sme
túto slávnosť ukončili.

Ing. Jozef Mesároš
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Naše spolky

Poľovníctvo
v období dovoleniek
Prvý polrok tohto roka ubehol ako voda
a máme tu opäť obdobie letných prázdnin
a dovoleniek. Od prvých mesiacov roka
sme v našom revíri urobili kusisko práce. Organizovali sme spolu 6 spoločných
brigád zameraných na čistenie, kosenie
a hrabanie pastevných plôch pre zver,
ošetrovanie nami vysadených plodonosných stromov, opravu kŕmnych zariadení
a solísk.
Mesiace máj a najmä jún sú už tradične
venované zvýšenej osvetovej činnosti v oblasti poľovníctva a ochrany prírody a inak
tomu nebolo ani tento rok. Dňa 11. mája sa
naše združenie už po šiestykrát zúčastnilo
podujatia „Deň poľovníkov a priateľov prírody“ organizovaného Okresnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu v
spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou Nitra. Podujatie sa konalo v priestoroch
Slovenského poľnohospodárskeho múzea,
Agrokomplex Nitra. Najväčšia pozornosť
v rámci tohto podujatia bola sústredená
na deti a mládež, pre ktoré boli pripravené
súťažné aktivity so zameraním na prírodu a poľovníctvo: poznávanie plemien
poľovníckych psov, sokoliarstvo, vábenie
zveri, súťaž v streľbe zo vzduchovky, stopy a
znaky zveri, zoológia a mnohé ďalšie. Počas
dňa prebiehala aj súťaž vo varení gulášu
„O poľovnícky kotlík“, ktorej sa zúčastnilo
spolu 11 družstiev, medzi ktorými už tradične nechýbalo ani družstvo PZ Lehota v
zložení: p. F. Zabák, Viliam Holčík, J. Lisý
a S. Chlebec. Naše družstvo ani tento rok
nezostalo bez ocenenia a za štvrté miesto
získalo „cenu kuchára“, za čo mu aj touto
cestou gratulujeme.
Po tejto okresnej akcii sa už naša pozornosť sústreďovala na prípravu nášho
tradičného podujatia organizovaného pri
príležitosti „Jún mesiac poľovníctva“ na
poľovníckej chate v Lehote. Už dva týždne
pred akciou sme postupne upravovali okolie
chaty, uskutočnili sme údržbu vonkajších
stolov a lavíc, aby sme pre vás opäť pripravili
prostredie, v ktorom by ste sa cítili čo najpríjemnejšie. Na zabezpečenie väčšej kapacity
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stolovania nám OcÚ zapožičal stany, stoly a
lavice, začo aj touto cestou ďakujeme. Posedenie pri poľovníckom guláši sa uskutočnilo
15. júna na poľovníckej chate v Lehote. Srnčí
guláš, príjemné prostredie uprostred prírody a vydarené počasie prilákalo na chatu PZ
podľa našich odhadov rekordný počet návštevníkov. Veľmi nás potešila účasť mladých
rodín s deťmi, nakoľko aj takýmito akciami
sa buduje vzťah najmladšej generácie k prírode, životnému prostrediu a k aktivitám s
tým spojených.
Zdalo by sa, že v tomto dovolenkovom
období prichádza aj pre zvieratá v našom
revíri a tým aj pre poľovníkov obdobie pokoja. Väčšina zvierat už priviedla na svet
svoje mláďatá, ktoré postupne odrastajú,
potravy je zdá sa všade dostatok, navonok
hotová idylka, avšak opak je pravdou. Letné obdobie je v posledných rokoch práve
tou časťou roka, kedy voľne žijúce zvieratá
v našich podmienkach čakajú týždne až
mesiace boja o prežitie z dôvodu nedostatku vody v revíri. Od konca apríla sa preto aj
pre poľovníkov začalo obdobie intenzívnej

starostlivosti a ochrany zveri, spojené najmä s vývozmi vody do napájadiel v rôznych
častiach revíru. Práve vývozy vody sú ešte
dôležitejšou aktivitou akou je prikrmovanie zveri v zimnom období. Napájadlá sa v
suchom období stávajú jediným zdrojom
vody pre poľovnú zver a veľké množstvo
drobného vtáctva a prístup k pitnej vode
je limitujúcim faktorom prežitia nového
potomstva. S rovnakým problémom často
zápasia aj drobné spevavce žijúce v našich
záhradách, ktorým môžeme pomôcť aj my
všetci zhotovením malých napájadiel s
pitnou vodou. Takéto nádobky by mali byť
plytké (napr. keramická miska), aby sa z
nich vtáctvo mohlo bezpečne napiť, okúpať
sa a zároveň, aby boli pre neho bezpečné a
nedošlo k utopeniu. Vtáky si na takéto napájadlá veľmi rýchlo navyknú a pripravia pre
vás zaujímavé okamihy pri ich pozorovaní
počas horúcich letných dní.
Lesu a lovu zdar!

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
Poľovnícke združenie Lehota
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Základná škola

Spolupráca záhradkárov a detí prináša
svoje ovocie v tvorbe i vedomostiach
OV a RV SZZ okrem toho, že zabezpečuje akcie pre ZO, vytvára prostredníctvom ZO rôzne možnosti práce s mládežou. V týchto dňoch prebiehali dve súťaže
pre deti MŠ a ZŠ, na ktorých sa zúčastnili
aj žiaci z našej obce, kde získali opäť pekné výsledky. Jednou bola výtvarná súťaž
a druhou vedomostná súťaž:

Súťaž pozostávala z 2 kôl. V prvom kole
žiačky riešili vedomostný test o rastlinách
a ich pestovaní a druhé kolo pozostávalo z

Krásy našej záhrady
S blížiacim sa časom jarných záhradkárskych prác vyvrcholil 12. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Krásy našej záhrady,
ktorú organizoval Slovenský zväz záhradkárov. Naša škola neváhala a zapojila sa do nej
hneď niekoľkými prácami žiakov 2., 3., 4. a
8. ročníka. Sme radi, že máme medzi sebou
toľko talentovaných detí.
Odborná komisia pod vedením
Mgr. Art. M. Cipára
vyberala spomedzi 1
294 výtvarných prác
zo 171 škôl z celého
Slovenska. Z našej
školy bola v kategórii B (7 – 10 rokov)
vybraná a ocenená
Petra
Móciková,
žiačka 2. ročníka,
ktorú pripravila pani
učiteľka Jančurová.
V kategórii starších
žiakov v rámci okresu Nitra získala ocenenie
práca Hanky Zaujecovej, žiačky 8. ročníka,
ktorú pripravil pán učiteľ Naščák. OV SZZ
Nitra odmenil ešte prácu Damiana Holečku
z MŠ Lehota.

Mgr. Anna Burdová

Mladý záhradkár
Dňa 28.5.2019 sa uskutočnil v Rišňovciach 2. ročník okresného kola súťaže Mladý
záhradkár. V tomto školskom roku sa ho
zúčastnili žiačky K. Zaujecová (5. roč.), T.
Halásová a S. Petríková (6. roč.).
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Story
Dňa 20.3.2019 sa
v CVČ Nitra uskutočnilo obvodné kolo v
prednese poézie a
prózy v anglickom
jazyku pod názvom
„STORY“. Aj tento
rok sa ho zúčastnili
žiačky našej školy. V
II. kategórii súťažila
žiačka 6. ročníka
Viktória Hrnčiarová a v III. kategórii
žiačka 8. ročníka
Veronika Zaujecová, ktorá sa umiestnila na
krásnom 3. mieste. GRATULUJEME!

kom. Deti na jej rozprávanie rýchlo reagovali mnohými (často aj vtipnými) otázkami,
a čo je veľmi milé, prejavili sa ako skúsení
čitatelia jej kníh. Dôkazom toho bola úspešná autogramiáda prinesených kníh, ale aj
tých, ktoré si mohli od autorky zakúpiť.
Sme veľmi radi, že si na nás úspešná pani
spisovateľka našla čas a príjemne spestrila
školský čas. Veríme tiež, že deti inšpirovala
k ďalšiemu čítaniu.

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Máme víťaza v scrabble!

Mgr. Miriam Malecká

Beseda so spisovateľkou
Gabrielou Futovou
poznávania a určovania 20 druhov rastlín
a semien. Naše žiačky v súťaži obstáli veľmi dobre a obsadili v I. vekovej kategórii 2.
miesto - S. Petríková a 3. miesto - K. Zaujecová. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

PaedDr. Iveta Šlosárová
Okrem toho naši členovia prijali pozvanie aj priamo do materskej školy. K
prípravám na Veľkú noc patrí aj zdobenie
veľkonočných kraslíc a pletenie korbáčov.
Tieto tradície rôznych techník zdobenia:
háčkovanie, voskovanie, olepovanie, alebo
falošný patchwork boli dňa 16.04.2019 v
škôlke priblížiť p. Valéria Vašíčková (členka
zväzu zdravotne postihnutých) a p. Alena
Lahučká, členka ZO SZZ. Krásne korbáče
s pestrými stuhami uplietol p. František
Zabák, taktiež člen ZO SZZ v Lehote. Na
záver šikovné rúčky detí vytvorili niekoľko
kraslíc, ktorými skrášlili svoju škôlku.
Sme nielen hrdí na naše deti, ktoré reprezentujú Lehotu, ale zároveň sa tešíme,
ako si rôzne generácie nachádzajú spoločnú
reč.

Vojtech Pavel
ZO SZZ LEHOTA

Vieme, že deti je potrebné viesť ku kultúre, knihám a čítaniu. Na našej škole sme
sa preto v tejto súvislosti pokúsili deti pozitívne motivovať prostredníctvom priameho
kontaktu so známou spisovateľkou. Pozvanie na besedu (na našu veľkú radosť) prijala
azda najznámejšia a najčítanejšia slovenská
autorka kníh pre deti a mládež Gabriela Futová z Prešova, ktorej sa deti veľmi potešili.

Deň 16. apríl 2019 bol pre našich žiakov
mimoriadne úspešný. Po usilovných tréningoch v škole si zmerali svoje vedomosti
s ostatnými žiakmi v okresnom kole vedomostnej súťaže v scrabble. Výsledkom bolo
1. miesto Jozefa Bartku, 2. miesto Vanessy
Zabákovej, 4. miesto Victorie Flórišovej.
Za najhodnotnejšie slovo si medailu za 1.
miesto odniesla Vanessa Zabáková. Škola
získala 18 bodov a 1. miesto v okrese. Úspešne nás reprezentovali aj Giulia De Nadai,
Viktória Bernáthová, Tomáš Halás, Denis
Kozla, Hana Zaujecová, Samuel Štefanka a
Veronika Zaujecová. Blahoželáme!

PaedDr. Dagmar Jančurová
Dňa 10.4.2019 sme pani spisovateľku,
ktorá má na konte neuveriteľných 19 kníh
pre deti, prekvapili recitáciou úryvku z jej
knihy Poškoláci v podaní Hanky Zaujecovej z 8. triedy. Následne sa už ujala slova
očakávaná Gabriela Futová. Porozprávala
nám o svojich spisovateľských začiatkoch, o
knižkách, ktoré rada čítala, inšpirovali ju, aj
o tých, ktoré napísala, o svojej rodine a najmä o zvieratách, ktorých má doma neúre-

Školský scrabble turnaj
Dňa 2.5.2019 sa konala scrabble súťaž,
ktorej sa zúčastnili žiaci zo všetkých tried.
Teší nás, že medzi súťažiacimi boli aj dvaja
prváci, Nelka Zabáková a Miško Trličík. Súťaž spočívala v tom, že žiaci museli v časovom limite vymyslieť čo najviac slov. Všetky
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Základná škola
slová však museli obsahovať konkrétne písmenko. Pre žiakov dolného stupňa to bolo
písmeno ľ a pre žiakov horného stupňa to
bolo písmeno ô.

Sme radi, že prvý ročník scrabble turnaja bol úspešný. Súťažiaci si zdokonalili
a rozšírili svoju slovnú zásobu a zároveň sa
zabavili a strávili spoločné chvíle v príjemnej atmosfére. Na prvom mieste sa umiestnila Vanesska Zabáková zo 4. triedy a Hanka
Zaujecová z 8. triedy.

získali čo najmenej trestných bodov. Technická zručnosť bola treťou disciplínou.
Úlohou súťažiacich dvojíc bolo určiť súčasti
z povinného vybavenia bicykla. V praktickej
úlohe dvaja zástupcovia každého družstva
(chlapec + dievča) riešili modelové situácie
v doprave podľa pravidiel cestnej premávky.
Druhú časť tvorila úloha na zistenie postrehu a vizuálnej pamäte žiakov.
Naši žiaci sa na súťaž opäť výborne
pripravili a družstvo v zložení Alex Zaujec,
Markus Urcikán, Stela Kriváčková a Giulia
De Nadai sa umiestnilo na krásnom treťom
mieste a iba 4 trestné body nás delili od
miesta druhého.
Blahoželáme!

Mgr. Marcel Šromovský

Zálužská paleta 2019

Na bicykli bezpečne

Dopravnej súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov - 10 družstiev; deväť z okresu Nitra,
jedno z okresu Zlaté Moravce. Dopravná
súťaž pozostávala zo štyroch disciplín. Test
z pravidiel cestnej premávky mal 25 otázok.
Jazda zručnosti pozostávala z 8 prekážok,
ktoré súťažiaci museli absolvovať tak, aby
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Mgr. Peter Naščák, PhD.

Deň plný zábavy
Dňa 31. máj 2019 (piatok) bol výnimočný
deň. Pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí sa žiaci neučili, ale všetci spoločne sa
zabávali a hrali.

Viktória Bernáthová, žiačka 8. ročníka

Okresné kolo detskej dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne“ sa uskutočnilo dňa
2.5.2019 na Golianovom gymnáziu v Nitre.
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky. Cieľom súťaže je podporiť záujem
detí o dopravnú výchovu, rozšíriť vedomosti
z pravidiel cestnej premávky, a tým obmedziť nehodovosť detí.

od 11 do 15 rokov sa
umiestnili až dvaja
naši žiaci pod vedením p. uč. Naščáka
– Emka Bédiová (8.
roč.) s pointilistickým obrazom Bodka k bodke získala
výborné 3. miesto
a Liana Halásová
(9. roč.) s úžasným
op-artovým dielom
Čiary sa stala víťazkou kategórie!
Ocenený m
úprimne blahoželáme a veľmi sa z nich
tešíme.

Dňa 29.5.2019
sa uskutočnila vernisáž 10. ročníka
súťaže ZÁLUŽSKÁ
PALETA 2019, ktorej porotcami boli
významní nitrianski umelci na čele
s predsedom poroty akademickým
maliarom Karolom
Felixom.
Keďže
máme na škole
mnoho talentov,
z prvého stupňa
nás reprezentovalo až 20 výtvarných prác,
z druhého stupňa sme vybrali do súťaže 17
výtvorov od 15 žiakov 5. až 9. ročníka.
V kategórii najmladších umelcov ZŠ získal za emotívny ekologický obraz výborné 3.
miesto druhák Matej Bédi, ktorého pripravovala pani uč. Jančurová. V kategórii deti

V areáli školy bol pre nich pripravený
bohatý program. V rôznych zaujímavých
súťažiach si mohli žiaci preveriť svoju šikovnosť, vytrvalosť, rýchlosť, ale aj silu a
odvahu. Odmenou pre nich bola možnosť
vymeniť nazbierané pečiatky v jednotlivých súťažiach za drobný darček a sladkosť.
Pre žiakov však boli pripravené aj iné zábavné aktivity. Mladší žiaci si užívali skákanie
na trampolíne a starší žiaci vyjadrili svoju
radosť tancom. Okrem toho si mnohí vyskúšali maľovanie prstovými farbami, maľovanie na tvár, ale aj bublifukové kreácie. Pri
ich tvorbe žiaci dokázali, že predstavivosti
sa medze nekladú. Vyvrcholením akcie
bola tombola, v ktorej takmer každý žiak
vyhral milú cenu. Dôkazom toho, že tento

deň bol pre žiakov výnimočný, zábavný
a zaujímavý, boli nadšené výrazy na ich
detských tvárach.

PhDr. Kristína Baková
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List od škôlk árov
výcvik. Naše plavecké schopnosti sme začali
aktívne používať v mestskom kúpeli v Nitre,
kde sme chodili celý mesiac.
Dňa 22. apríla sme si uctili našu planétu
a oslávili tak Deň Zeme. Z otlačkov našich
rúk sme vytvorili korunu stromu, ktorý
znázorňoval ochranu a environmentálnu
stránku nášho vzdelávania.

Máj
My sme malí Lehoťania, tu bývame a
tu radi navštevujeme kultúrne akcie našej
obce. Tento rok sme s našou pani učiteľkou
Jankou obohatili sprievodný program pri
stavaní mája. Kultúrny program prišiel aj za
nami do škôlky, keď sme s divadielkom Na
traky hľadali dúhu a jej farby. A celý mesiac
sme kultúrny program cvičili i my. Nakoniec
sme Vám ho predviedli v kultúrnom dome.
Koniec mája patril nám, detičkám. Celá
škôlka sme sa vybrali na výlet do Bojnej.
Na Ranči pod Babicou sme videli mnoho
zvieratiek, ktoré sa nám ukázali, i keď na
nich nesvietilo slniečko. Ale svietili sme na
nich my svojimi radostnými úsmevmi. Výlet
sa nám veľmi páčil. A na záver výletu sme
si užili preliezky a šmýkačky vo vonkajšom
domčeku.
Ale nemyslite si, že sa len hráme. My sa
aj radi učíme a vyrábame. Tentoraz sme sa
posnažili a našu snahu ocenili. V Zálužskej
palete sme získali päť umiestnení. Všetkým
našim kamarátom gratulujeme!

Ako isto všetci
viete, marec je
mesiacom knihy.
Určite si pamätáte
aj na našu návštevu obecnej knižnice, o ktorej sme
Vám písali naposledy. To však nie
je všetko, odvtedy
sme toho veľmi
veľa s našimi pani učiteľkami zažili. V marci
sme ako predškoláci navštívili prvákov, ktorí nás radi privítali na hodine matematiky.
Ukázali nám, ako to v škole vyzerá a na čo
všetko sa môžeme tešiť a my sme sa veru aj
tešili, pretože pred nami stála skúška našich
škôlkarských vedomostí...

Apríl
... a všetko dobre dopadlo. Na zápise
sa nás zúčastnilo 23 a úspešne sa nás
zapísalo 19 budúcich prvákov. V období
veľkonočných sviatkov sme si urobili výlet
do prírody a spoznali veľkonočné zvyky
na Ranči na Striebornom jazere. Tu sme sa
zúčastnili hrania divadielka, ako aj hádzania Moreny do rieky, no a napokon sme si
prírodu navôkol užili v konskom sedle. Vo
víre veľkonočných sviatkov sme v našej
škôlke privítali miestnych ľudových tvor30

cov, ktorí nám priblížili výrobu korbáčov a
aj zdobenie veľkonočných vajíčok. V apríli
sme taktiež začali navštevovať plavecký

Spracovala: Mgr. Dominika Gerhátová

Marec

I. miesto: Oliver Daniš ,,Voľná téma“
I. miesto: Nela Krejčíková ,,Ochrana prírody“
III. miesto: Matúš Mada ,,Ochrana prírody“
II. miesto: Zara Dulajová ,,Dobývanie
vesmíru“
III. miesto: David Maštalír ,,Dobývanie
vesmíru“

Jún

Už ste zažili Deň detí u nás? Nie že by
nám nestačil výlet medzi zvieratká, ale my
sme sa i bavili a tancovali. S pomaľovanými
tvárami a rukami sme si pochutnávali na
dobrotách, ktoré pre nás pripravili pani učiteľky. Zabávali sme sa i na divadielku Danka
a Janka, ktoré bolo plné smiechu a radosti.
Detský smiech sa ozýval aj na ihrisku vo
Veľkom Záluží, kde sme sa zúčastnili detskej
olympiády pod záštitou organizácie VITIS.
Tento rok sme vybojovali pre našu obec
5 medailí. Naši kamaráti súťažili v troch
disciplínach, ktoré zvládli na výbornú a vyzeralo to takto:
I. miesto: Vanessa Urcikánová ,,Hod kriketovou loptičkou“
II. miesto: Oliver Daniš ,, Skok do diaľky“
III. miesto: Damián Holečka ,,Skok do diaľky“
III. miesto: Oliver Daniš ,,Hod kriketovou
loptičkou“
III. miesto: Oliver Daniš ,,Beh na 20m“
A už je tu koniec júna. Už to cítiť vo
vzduchu, prázdniny! Všetko sa na chvíľu
končí, no my prídeme zas. No kto už nezavíta do našej škôlky, sú naši predškoláci,
ktorým želáme veľa sily v novej etape ich
života. Ahojte, kamaráti!

Vaši škôlkari
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Turnaj v hre scrabble
O pohár starostu obce

ve, či Košiciach sa nám podarilo turnaj zorganizovať práve v Lehote. Mnohí z hráčov
označili priestor, organizáciu, spoluprácu
so starostom obce a deťmi zo ZŠ za najlepšiu
na Slovensku. Ďakujeme!

PaedDr. Dagmar Jančurová
Foto: organizátori

Kúpele Brusno
– relaxačný pobyt

Zlatí lehotskí seniori
Dve prvé miesta - dve zlaté medaily z celookresných športových hier seniorov, ktoré
sa konali dňa 14. júna 2019 vo Vrábľoch, to
je pekná bilancia pre lehotských dôchodcov,
na ktorých sme aj patrične hrdí. Áno, zúčastnili sme sa aj tento rok na celookresných
športových hrách a prvé miesta v streľbe zo
vzduchovky získali Michal Sabo v kategórii
K1 do 70 rokov a Peter Jančovič v kategórii
K3 nad 80 rokov.

V dňoch 24. – 29. apríla 2019 zorganizoval Zväz zdravotne postihnutých NK 6-dňový pobyt v kúpeľoch Brusno. Zúčastnilo sa
ho 74 účastníkov, z toho 8 členov zo základnej organizácie Lehota.

Dňa 15. júna 2019 sa v našej obci konal
kvalifi kačný turnaj na XXI. Majstrovstvá
Slovenska v scrabble. Turnaj bol organizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a obce Lehota.
Kvalitné víno poslal pán Petrík, termixy
zas firma Agrotami, peknými taškami
obdarovala súťažiacich firma KF ENERGY, Slovakia s.r.o. V kultúrnom dome
sa stretlo 37 hráčov z Bratislavy, Košíc,
Prešova, Humenného, Martina a z ďalších
miest. Prišli hráči zďaleka (z Belgicka)
i zblízka (z Lehoty), aby si zmerali sily v
spoločenskej hre, ktorá prevetrala ich
znalosti slovenského jazyka, ale aj schopnosti kombinovať písmená, rýchlo počítať
a sústrediť sa.

Súťažiaci z našej obce súperili súčasne aj
O pohár starostu obce. Počítač vyberal súperov neúprosne a tak sa niektorí z nich stretli
32

i s najlepšími hráčmi Slovenska. V silnej
konkurencii vyhrala Vladimíra Chobotová,
z druhej priečky sa tešila Zdenka Dulajová
a tretie miesto obsadil Denis Kozla. Štvrté
miesto získal Tibor Zabák. Všetci súťažiaci
dostali hodnotné ceny. Blahoželáme!

Organizáciu turnaja mala na starosti
Dagmar Jančurová za výdatnej pomoci starostu obce Radoslava Kriváčka. Zo ZŠ prišla
dobrovoľná posila – Samuel Štefanka, Stelka
Kriváčková, Šimon Lahučký a Viktória Bernáthová. Pomáhali, neustále doplňovali na
stôl pagáče, koláče, zákusky, syrové korbáčiky, čokoládky, obložené misy, ale aj chlebíčky, nápoje, roznášali obedy a usmievali sa
na všetkých. Boli skvelí!
A na záver: 10 kvalifi kačných turnajov v
roku sa hrá vždy v inom meste. Po Bratisla-

Kúpele Brusno sa nachádzajú v srdci
stredného Slovenska, v údolí Slovenského
Rudohoria na úpätí severných svahov Vepra
a v ústi doliny Peklo. Ležia obklopené vôňou ihličnatých lesov, niekoľko kilometrov
od Banskej Bystrice. Ponúkajú nerušené
ticho, čistý vzduch a prekrásnu prírodu.
Základom liečby sú pitné kúry prírodnej
liečivej vody a vaňové kúpele. Liečivé vody
sú vhodné na liečbu obehového a tráviaceho ústrojenstva, pohybového aparátu a
cukrovky. Okrem pitnej kúry a vaňových
kúpeľov naši členovia využívali oxygenoterapiu, podkožnú aplikáciu oxidu uhličitého
vo forme plynových injekcií, suchý uhličitý
kúpeľ, bazény na plávanie, sauny, elektroliečbu, parafínové zábaly, vírivý kúpeľ.
Strava bola výborná, diétna a plná zeleniny.
Počasie nám prialo.
Ďakujeme Dáške Bačinskej za krásny
6-dňový liečebný pobyt v kúpeľoch Brusno.

Naše členky Margita Holčíková v hode
granátom a Oľga Kinclová v hode guľou si
vybojovali čestné štvrté miesta.

Čo poviete, lehotskí dôchodcovia, zo
150 zúčastnených je to nádherná bilancia
pre našu organizáciu, však? Pripojte sa aj vy
ostatní, aby sme raz mohli aj Vám srdečne
poblahoželať, poďakovať a popriať: „Len
tak ďalej.“

Text a foto:

Olívia Chlebcová

Ing. Oľga Mesárošová

predsedkyňa ZO Jednoty dôchodcov Lehota
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Vyhralo bojové srdce a poctivosť
Hokejbal v Lehote v sezóne 2018/2019
Lehotskí hokejbalisti ukončili svoju
prvú sezónu pod Zoborom pod organizáciou NiHBO (Nitrianska hokejbalová
organizácia) vo formáte 5+1 konečným 6.
miestom z celkovo 8 mužstiev, rovnaké
umiestnenie patrilo klubu aj po základnej
časti súťaže.
Ciele pre prvú sezónu na roky 2017/2018
neboli vysoké, prioritou bolo osvojenie si nového herného formátu, nového štýlu, ako aj
rozmerov ihriska, preto umiestnenie nebolo
rozhodujúce, tesná prehra v 1. kole playoff
(štvrťfi nále) však naznačila, že mužstvo má
potenciál, o tom už ale bolo písané v minuloročných vydaniach časopisu obce Lehota.
Nedávno uplynulá 2. sezóna 2018/2019
však už bola o niečom inom, mužstvo bolo
skúsenejšie, očakávania pochopiteľne väčšie, veď kvalitný hokejbal sa u nás hral od
nepamäti. Káder sa postupne stabilizoval,
rovnako tak aj jednotlivé útočné, či obranné
formácie, mužstvo z rôznych dôvodov, či
už výkonnostných alebo osobných, opustili
viacerí hráči, iní zase do klubu prišli a treba
hneď na začiatku povedať, že išlo o správne
kroky, ktoré klub posilnili. Veľkou posilou
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sa ukázal byť príchod skúsenej dvojice Paľa
Brata a Peťa Martišku, ktorí vystužili obranné rady a hlavne neobľúbený post centra v
útoku. V prvom rade však bolo nutné vyriešiť brankársky post, t.j. boľačku, ktorá trápi
každé mužstvo. Mať dvoch gólmanov je
veľká vzácnosť, no nutnosť zároveň. Do klubu prišiel Filip Tirpák z Nitry a Andrejovi
Petríkovi, ktorý je dlhodobou brankárskou
jednotkou, tak vytvoril dôstojnú dvojku.
Priebeh sezóny však ukázal, že tento problém bude ozaj pálčivý, pretože Filip musel za
štúdiom odcestovať do USA, kde strávil celú
jarnú časť sezóny a mužstvo tak oslabil.
Problém bol nečakane vyriešený, keď sa do
bránky postavil na viacero zápasov jarnej
časti hráč z poľa - Samuel Varga a vychytal
viacero dôležitých víťazstiev. Hlavne to proti majstrovi, mužstvu Denver, v pomere 7:
6 bolo pre viacerých šokujúce! V playoff už
potom svätyňu chránili Andy Petrík a hlavne výkon Toma Dubeňa vo štvrťfi nále playoff bol excelentný najmä preto, že v bránke
z pracovných a osobných dôvodov nestál
takmer jeden rok.
Konečné 5. miesto po základnej časti a
35 získaných bodov teda Lehote prisúdilo za

súpera mužstvo Orange Stars, t.j. súpera, v
radoch ktorého nastúpili profesionálni hokejisti HK Nitra Juraj Štefanka ml. a Samuel
Rácz, ako aj dlhoroční hráči extraligových
Nitrianskych Rytierov bratia Tóthezerovci,
kým na súpiske Lehoty by ste hráča z extraligového hokejbalu, či nitrianskeho ľadu
hľadali márne, rečou súpisky preto mali
naši borci jednoducho prehrať... Potvrdilo
sa však, že súpiska góly nedáva a ani ich
nechytá a playoff je iná súťaž. Lehoťania vyhrali oba štvrťfi nálové zápasy (4:2 a 8:5) po
už spomínanom brankárskom comebacku
Toma Dubeňa, osobnej štatistiky Mariána
Tvrdoňa z druhého zápasu (4+1), výkonov
„legionárov“ z Cabaja a okolia Nitry v útoku. V defenzíve nadštandardne zahralo lehotské jadro. Jednoducho vyhralo bojovné
srdce a poctivosť.

Cez prvé kolo sa teda prešlo a išlo sa
bojovať o medaily, čím bol predsezónny cieľ
splnený, v kútiku duše však nejeden hráč
videl kovový lesk. Semifi nálovým súperom
našich bol dvojnásobný majster, mužstvo
Denver. Mužstvo, ktoré základnú časť s prehľadom vyhralo s 20-bodovým rozdielom
oproti nášmu a len s dvoma porážkami,
mužstvo, kde hrá minimálne 5 súčasných,
či bývalých extraligových hokejbalových
hráčov, či dokonca reprezentantov (Titka,
Čičo, Ecker, Daniška, Káčer...) a pre playoff
ho posilnil ďalší profík z HK Nitra – Marek
Slovák, mužstvo, ktoré sme však v pamätnom zápase základnej časti už dokázali
zdolať. Dve hladké prehry (4:8 a 3:9) ale
ukázali ofenzívnu silu súpera v plnej paráde, kožu však Lehota lacno nedala a súpera
trápila. V zápase o 3. miesto bolo súperom
Lehoty mužstvo Devils, mužstvo, s ktorým
má Lehota dlhodobo najhoršie vzájomné
zápasy, mužstvo, ktoré tvoria opäť prevažne

hráči extraligových Rytierov a reprezentanti
SR (Baláška, König, Bajtala, bratia Gajdošoví...), súpiska opäť hovorila jasnou rečou...
Lehoťania nenechali nič na náhodu, súpisky
sa znova nezľakli a hladní po bronzových
medailách prišli na zápasy o 3. miesto v
takmer plnej sile. Prvý zápas síce prehrali
tesne 2:4, no odvetu jasne ovládli a výhrou
9:2 poslali dvojzápas do predĺženia, ktoré
šlo po remíze 1:1 do nájazdovej lotérie. Tú
rozhodli Marián Tvrdoň ,,ruským blafákom,, a backhandová sťahovačka Adama
Snováka bude v pamäti ešte dlho! Znova sa
nám potvrdilo, že súpiska a mená na papieri
nemusia nič znamenať, rozhodol poctivý
prístup k zápasu, disciplína a samozrejme
aj naša kvalita. Krásny pohár za 3. miesto
v sezóne 2018/2019 tak rozšíril už beztak
preplnenú lehotskú vitrínu.
Pozitívom uplynulej sezóny bol poctivý
prístup k tréningom, či už išlo o zimnú prestávku, ako aj samotnú sezónu. Na každý
zápas naše mužstvo nastupovalo s tromi
formáciami, čo bol základ úspechu. Výrazné
zlepšenie nastalo v ofenzíve, ktorá bola počtom gólov 3. najlepšia v celej súťaži, vysoko
postavený v osobných štatistikách produktivity súťaže boli hlavne Marián Tvrdoň a
cabajská ekipa Lukáš Mrázik, Adam Snovák,
Samuel Dičér a Michal Cintula. Zlepšiť však
treba defenzívu, ktorá bola len priemerná.
Konečné umiestenie je výsledkom výkonov
celého mužstva, podpory fanúšikov, ako aj
dobrého zázemia a pochvala preto patrí aj
OŠK Lehota a obci Lehota za podporu hokejbalu.
Bronzový káder 2018/2019, ktorý bude
rovnaký aj do nasledujúcej sezóny tvorili:
Daniel Dubeň, Tomáš Dubeň, Igor Nemeš,
Andrej Petrík, Branislav Tkáčik, Samuel
Varga, Ján Varga, Andrej Pavel, Roman Sabo,
Martin Vajda, Jaroslav Pekar, Marián Tvrdoň, Lukáš Mrázik, Michal Cintula, Adam
Snovák, Samuel Dičér, Peter Martiška,
Pavol Brat, Miloš Segéň, Filip Zelenaj, Jozef
Toman, Filip Tirpák. Ciele do ďalšej sezóny
sú hlavne zlepšenie defenzívy a potvrdenie
bronzovej priečky, hoci každý športovec vie,
aká ťažká obhajoba býva. Výsledky zápasov
si môže každý fanúšik pozrieť na stránkach
www.nihbo.sk, ako aj na fcb skupine priatelia hokejbalu, či Warriors Lehota. Už teraz
pozývame fanúšikov na novú sezónu!

Ing. Daniel Dubeň
vedúci mužstva
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