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ani sme sa nenazdali a náš obecný časopis slávi už
svoje deviate narodeniny. A kto oslávi v Lehote svoje
prvé narodeniny v roku 2016, sa dozviete z fotiek, kde
sa na nás usmievajú bábätká roku 2015.
Chceli by sme sa poďakovať
odchádzajúcej
pani Terke Andrášikovej za
množstvo článkov, príspevok a námetov, ktoré oživili
tento časopis, keďže bola
už od založenia v našej
redakčnej rade. V našich
radoch sme privítali Dominiku Gerhátovú, ktorej prajeme šikovné pero v ruke
a množstvo inšpirácií.
Dostali sme veľkú pochvalu a to nie od kohokoľvek, ale priamo od slovenského spisovateľa a politika
Jozefa Banáša, inak otca
známej Adelky Banášovej.
Prezrel si náš časopis a vysoko ocenil jeho úroveň. Zároveň nám napísal venovanie,
tešíme sa a ďakujeme.
Máme radosť, že pozvanie porozprávať pri čajíku
o svojom živote prijala pani Olivka Chlebcová, ktorú
pozná určite každý náš obyvateľ.
V našej obci sa tento rok plesalo a to hneď dvakrát.
Fotky z Prvého reprezentačného obecného plesu a Plesu OŠK vám priblížia ich atmosféru.
Ostatné články vás určite tiež zaujmú, rubriky
patriace MŠ, ZŠ, športu a spolkom.
Vaša redakčná rada

Redakčná rada si vyhradzuje
právo krátiť a upravovať príspevky.
Ďalej oznamuje všetkým svojim
prispievateľom, že príspevky prijíma
na akomkoľvek pamäťovom médiu
ako je CD alebo USB pamäťový kľúč a
taktiež e-mailovou poštou na adrese:
casopis@lehota.sk.
Neuverejnené a nevyžiadané
príspevky nevraciame.
Uzávierka ďalšieho čísla bude:
16.06.2016.
Expedícia do domácnosti
po 1 výtlačku ZDARMA.
Grafický dizajn,dtp a tlač:
PANTER PMD, s.r.o.,
Golianova 83, Nitra 0905 259 609.
www.panter-pmd.sk © 2016
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Slovo starostu
Milí spoluobčania,
ako vidíme a cítime,
zima sa pomaly končí.
Príroda sa rozzelenela, všetko sa prebúdza
k novému životu. Nastáva jarné upratovanie.
Obec vám chce byť
v tomto nápomocná, ale
je potrebné, aby ste aj vy
všetci boli nápomocní
a disciplinovaní.
Opäť vás chcem požiadať, aby ste odpady separovali a vyhli sa tým zbytočným
problémom a fi nančným postihom. V obci
sú umiestnené kamery, ktoré všetko zaznamenávajú. Ich počet sa v krátkom čase zvýši
trojnásobne.
Nechápem, prečo niektorí občania dávajú vínnu révu a konáre do veľkoobjemového kontajnera, keď je vyhlásené, že toto
do kontajnera nepatrí. Na sklo máme už 11
kontajnerov v obci. Ak je niektorý kontajner
plný, tak treba použiť ďalší a nie klásť fľašky a sklo v igelitkách pri kontajner. Taktiež
ošatenie patrí do príslušného kontajnera
a nie vedľa neho. Vyhlásil sa v obci zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu, ktorý
sa mal priviesť na určené miesto. Dopadlo
to tak, že odpad bol dovážaný okolo starého
obecného úradu ešte aj v nedeľu, hoci bolo
hlásené, že zber končí v sobotu o 8.00 hod.
ráno, kedy bude odpad odvezený. Niektorí
občania majú pred domom uložený elektroodpad (chladničky a pod.) ešte aj dnes, toto
sa stalo aj pri zbere vínnej révy a konárov aj
v minulom roku. Preto ešte raz všetkých upozorňujem, že odpad je povinný každý občan
odviesť na určené miesto, ktoré sa oznamuje
obecným rozhlasom a na obecnej stránke.
Vínna réva a konáre sa budú zberať hneď
po Veľkej noci. Ak niekto má veľký problém
s týmto odpadom, nech sa skontaktuje so
starostom obce. Čo sa týka odpadu, dokážeme, ako obec, vyriešiť každý problém k
spokojnosti všetkých občanov.
Tak ako minulý rok, aj tento rok bude do
obce dovezený kompost, ktorý si občania
môžu bezplatne zobrať v neobmedzenom
množstve.
Znovu upozorňujem na parkovanie áut
na verejných priestranstvách a uliciach,
ktoré znemožňujú bezpečný prejazd nám
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Obec informuje
všetkým a hlavne hasičských vozidlám. Tým
porušujú VZN obce a budú podľa tohto VZN
obce aj sankciovaní.
Viem, že noci bývajú chladné, preto žiadam chlapcov, ktorí idú v noci z baru, aby
močili na WC v bare, kde je teplo a nie do
dverí pošty. Je to neľudské, aby naše poštárky
museli ráno čistiť ľudské výkaly po lehotských mládencoch.
Ako starosta obce mám za sebou prvý
rok zo štvorročného obdobia, na ktoré som
dostal od vás mandát. Ubezpečujem vás,
že táto obec funguje a volebný program na
toto obdobie sa úspešne plní vďaka pomoci
všetkých poslancov a zamestnancov obce.
Robia sa veľké veci v obci, o ktorých sa
v minulosti iba hovorilo. Po roku máme vybudovanú nadstavbu a prístavbu materskej
školy – hrubú stavbu. Realizujú sa PSV práce,
rozvody elektriky, vody, ÚK, aby sme mohli
1. septembra prijať všetky detičky do našej
materskej školy.
Napojenie obce z R1 na R1 Zvolen, B.
Bystricu, smer Krškany je pred zahájením
výstavby. Obec „doťahuje“ majetkovo-právne vysporiadanie pod stavbou križovatky
a špeciálny stavebný úrad pracuje na vydaní
stavebného povolenia. Územné rozhodnutie
robila obec Lehota a 03.03.2016 nadobudlo
právoplatnosť.
Pracujeme na odkanalizovaní našej obce
do Nitry výtlačným potrubím. Sme v štádiu
riešenia územného rozhodnutia výtlačného
potrubia do Nitry v dĺžke 5 642 m. V obci musíme vyriešiť zmeny, ktoré vznikli výstavbou
hlavne na nových uliciach pri MŠ. Taktiež je
problém s majetkovým vysporiadaním na
týchto uliciach.
Keď sa obec s občanmi nedohodne, na
tieto ulice nebude vydané stavebné povolenie, lebo na výstavbu kanalizácie nebude
možné čerpať fi nančné zdroje z EÚ. Preto
žiadam tých, ktorí tento problém spôsobujú, aby si to čím skôr uvedomili, lebo svojim
postojom ublížia nielen sebe, ale aj svojim
susedom a spoluobčanom. Kanalizácia sa
bude budovať len na existujúcich a nových
vysporiadaných uliciach. Predbežné náklady na výtlačné potrubie do Nitry v dĺžke 5
642 m a rozvody kanalizácie v obci v dĺžke
cca 12 km vrátane prečerpávacích staníc sa
odhadujú na 7 mil. Eur. Toto obec nedokáže

vybudovať z vlastných fi nančných prostriedkov a preto musí požiada z mimorozpočtových zdrojov, kde sú určité podmienky na ich
pridelenie, ktoré musí obec splniť.
Záverom by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní
obecnej zabíjačky a fašiangového sprievodu
v obci, matičiarom, vinohradníckemu spolku, ktorí zorganizoval ochutnávku vín na
vysokej úrovni a všetkých ostatným, ktorí

vedia priložiť ruku k dielu v prospech nás
všetkých.

Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 9. decembra 2015 o 17.30 hod.
v malej sále Kultúrneho domu v Lehote

„Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec,
SO 102 Križovatka Lehota“.

Uznesenie č. 73/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
v súlade § b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
verejné zhromaždenie obyvateľov obce Lehota, na deň 17.12.2015 o 17.30 hod. v kultúrnom dome v Lehote.
Uznesenie č. 74/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
žiadosť p. Andreja Práznovského, Lehota
č. 786, na poskytnutie priestorov v MC Obláčik v KD pre skúšanie kapely, na skúšku
bezplatne.
Uznesenie č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
žiadosť p. Zuzany Jašíkovej, Lehota č. 18 a OZ
upovedomí p. Krajinčákovú, aby si kontajner
v zmysle VZN č. 05/2015 o odpadoch dala na
svoj dvor a nie na verejné priestranstvo.
Uznesenie č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
žiadosť p. Zdenky Adamcovej, bytom Murániho 5, Nitra a odsúva žiadosť na najbližšie
OZ, s podmienkou, že poškodené WC budú
sprevádzkované do najbližšieho OZ.
Uznesenie č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
dáva
súhlasné záväzné stanovisko pre územné
a stavebné rozhodnutie k novému napojeniu

Veľkú noc máme predo dvermi. Všetkým
prajem príjemné, veselé a šťastné prežitie
týchto sviatkov a mládencom peknú šibačku
a polievačku našich krásnych žien a dievčat.

Milan Chmelár
starosta obce

Uznesenie č. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie
majetku obce Lehota k 31.12.2015.
Uznesenie č. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) p r e r o k o v a l o
návrh VZN Obce Lehota č. 03/2015 o dani
z nehnuteľnosti na rok 2016,
b) s c h v a ľ u j e
VZN Obce Lehota č. 03/2015 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016, s navrhovanou zmenou,
s účinnosťou od 01.01.2016.
Uznesenie č. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) p r e r o k o v a l o
dôvodovú správu a návrh VZN č. 04/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Lehota na kalendárny
rok 2016,
b) s c h v a ľ u j e
VZN obce Lehota č. 04/2015 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Lehota na kalendárny rok 2016,
s navrhovanou zmenou, s účinnosťou od
01.01.2016.
Uznesenie č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990
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Obec informuje
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
c) p r e r o k o v a l o
dôvodovú správu a návrh VZN č. 05/2015
o nakladaní komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Lehota a prevádzkový poriadok zberového
miesta (len Prevádzkový poriadok),
d) s c h v a ľ u j e
VZN obce Lehota č. 05/2015 o nakladaní
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lehota
a prevádzkový poriadok zberového miesta
(len Prevádzkový poriadok).

občanom, podprogram 2.10 Kultúra - KD,
od. 08.2.0, rozpočtová klasifi kácia 642 002
Kynologický klub z 2 000 € na 1 000 €.
3. Bežné výdavky, rok 2016 program 1 Plánovanie, manažment a kontrola, podprogram
1.1 Manažment, od. 01.1.1, rozpočtová klasifi kácia 637 005 Majetkoprávne vysporiadanie zo 71 099 € na 72 299 €,
c) s c h v a ľ u j e
programový rozpočet obce Lehota na rok
2016, ako záväzný,
d) b e r i e n a v e d o m i e
programový rozpočet obce Lehota na roky
2017 a 2018, ako orientačný.

Uznesenie č. 91/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
žiadosť p. Zdenky Adamcovej, bytom Murániho 5, Nitra, prenájom priestorov pivárne
v kultúrnom dome v Lehote formou dodatku k zmluve na obdobie jedného roka od
01.01.2016 do 31.12.2016.

Uznesenie č. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) p r e r o k o v a l o
návrh nového sadzobníka úhrad za služby
obce Lehota na rok 2016,
b) s c h v a ľ u j e
zmenu v sadzobníku úhrad za služby v bode
2. a), b) Poplatky spojené s užívaním KD
a malej sály KD v pondelok až nedeľa od
06.00 hod. do 22.00 hod. tak ako je uvedené v sadzobníku úhrad za služby a v čase
od 22.00 hod. do 06.00 hod. v pondelok až
nedeľa poplatok 20 € za užívanie KD a malej
sály KD.
c) s c h v a ľ u j e
sadzobník úhrad za služby obce Lehota na
rok 2016, v rámci schválenej zmeny.

Uznesenie č. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
správu nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2014, ku konsolidovanej
závierke za rok 2014 a overenie súladu
konsolidovanej výročnej správy za rok 2014
a účtovnou závierkou k 31.12.2014.

Uznesenie č. 92/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
žiadosť – oznámenie o uskutočnení verejného zhromaždenia dňa 2.1.2016, SNS
miestnej pobočky Lehota, s tým, aby boli
dodržané požiarno-bezpečnostné predpisy
pri pálení vatry.

Uznesenie č. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) b e r i e n a v e d o m i e
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I.
polrok 2016,
b) s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok
2016, podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 93/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť p. Petra Baka, Lehota č. 333 o úhradu
škody na motorovom vozidle,
b) p o v e r u j e
starostu obce zabezpečiť vyjadrenie polície
k škodovej udalosti.

Uznesenie č. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k navrhovanému rozpočtu na rok 2016 -2018.

Uznesenie č. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
HK obce za II. polrok 2015,
b) s c h v a ľ u j e
v súlade §, ods. 4, písm. j) a § 18c, ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, odmenu
hlavnej kontrolórke obce za I. polrok 2015 vo
výške 40 % z mesačného platu HK.

Uznesenie č. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) b e r i e n a v e d o m i e
predložený návrh viacročného rozpočtu
obce Lehota na roky 2016 – 2018,
b) s c h v a ľ u j e
zmeny v návrhu rozpočtu na rok 2016 nasledovne:
1. Bežné výdavky, rok 2016 program 2 Služba
občanom, podprogram 2.10 Kultúra - KD,
od. 08.2.0, rozpočtová klasifi kácia 642 002
Spevácky súbor Lehoťanka z 800 € na 600 €.
2. Bežné výdavky, rok 2016 program 2 Služba
6

Uznesenie č. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) s c h v a ľ u j e
verejné hlasovanie na schválenie odmeny
zástupkyni starostu za II. polrok 2015,
b) s c h v a ľ u j e
v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ, čl. 8, ods. 6,
odmenu zástupkyni starostu za II. polrok
2015 vo výške 50 %.

Uznesenia
z riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Lehote, ktoré sa konalo
dňa 28. decembra 2015 o 17.00 hod.
v malej sále Kultúrneho domu v Lehote

Uznesenie č. 94/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s §11, ods. 4, písm. b) ákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2015 rozpočtovým
opatrením č. 02/2015.
Uznesenie č. 95/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade s §11, ods. 4, písm. i) ákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
určuje
p. Milanovi Chmelárovi, starostovi obce
mesačný plat vypočítaný podľa § 3 a § 4,
v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov zvýšený o 40 %. Takto určený plat
predstavuje sumu 2 379,00 Eur, s účinnosťou
od 01.01.2016.
Uznesenie č. 96/2015
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
schvaľuje
odmeny komisiám nasledovne: Komisia
výstavby a životného prostredia 450 €, športová komisia 600 €, kultúrna komisia 600 €,
fi nančná komisia 100 €, sociálna a bytová
komisia 50 €, školská komisia 170 €, v celkovej sume 1 970 €.

Výsledky parlamentných volieb v obci Lehota
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Ostatné strany dostali menej ako 5% voličských hlasov a nepostúpili tak do NR SR
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Ekológia

Ešte raz
sa prihovorím
Najbližším dôkazom toho, že naša civilizácia nie je na tejto Zemi prvá, sú najväčšie a najstaršie pyramídy sveta v Bosne pri
mestečku Visoko. Zánik predošlej civilizácie
popisuje Mojžiš v zbierke nazvanej „Starý
zákon“ v povesti o Lótovej žene. Dôvod prečo
zanikla bolo rozhodnutie „vyššej moci“ zničiť nevydarenú civilizáciu nielen v spomínaných mestách Sodoma a Gomora, ale v celom
pásme Sahary až po Čínu. V Pakistane stihol
totiž podobný osud veľké mesto Mohenjo
Daro. O tom Mojžiš nevedel.
Začal som od veci? Nie. Aj my v Lehote
patríme do súčasnej civilizácie. Je táto civilizácia dobrá? V Lehote žijú ľudia dobrí,
aj zlí, ako všade vo svete. Z pohľadu Zeme
je zlý každý, kto nejakým spôsobom škodí.
Napríklad znečisťuje vodu pod sebou, ktorú
naši predkovia pili. Zlé je celé ľudstvo, lebo
ničí ovzdušie a ničí ozón. Spaľujeme fosílne
palivá, používame spaľovacie motory áut.
Toto považujeme za normálne. My áno. Ale
čo na to naša Zem? Niektorí dokonca spaľujú
v kachliach umelé hmoty, gumu a podobné
materiály, pri horení ktorých vznikajú super
jedovaté látky. Komín a smrad hriešnikov
prezrádza. Na umelé hmoty sú predsa určené kontajnery! V Lehote sú mnohí proti vysádzaniu stromov a kríkov. Napr. vlani obec
vysadila okrem ôsmych ďalších stromov 15
výnimočných kríkov. Pre vaše potešenie a
zdravie. Ostali 2 ks. Zatiaľ. Väčšinou boli
skosené, vytrhané alebo vyschli. V záhradách máte mnoho stromov zjavne chorých,
starých a dokonca aj vyschnutých. Mnohí sa
nestarajú ani o svoju zeleň, jabĺčka si kupujú
v obchode. V Lehote sú stromy, na ktorých
plody visia ešte v januári. Mladí ľudia hľadajú čím menšie stavebné pozemky, aby nemali
„starosti“ so zeleňou. O pestovaní zeleniny
a ovocia nechcú ani počuť. Odpútavame sa
od prírody, od potravinovej sebestačnosti
ako dedina, ako štát. Pritom práve dedina
bola v zlých i dobrých časoch oporou mesta
v potravinách. Odpútava nás od prírody náš
spôsob života. Degenerovali nás počítače,
mobily. Aj mňa! Priberáme. Aj ja! Tragické je,
že priberajú najmä deti, ktorým chýba zdravý a hravý pohyb. Už im chýba nielen pohyb,
ale aj kontakt s rodičom. Mamičky idú s dieťaťom, dajme tomu v kočíku a telefonujú.
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Naša farnosť
Namiesto toho, aby sa rozprávali s dieťaťom.
Nevymýšľam si, pozorujem to veľmi často.
Prídu domov a aby stíhali niečo urobiť, zapnú dieťaťu televízor alebo staršiemu strčia
do ruky tablet. Vyrastajú nám „samorasty“,
ktoré žijú konzumným životom. Môžete mi
oponovať, na nás, starších nemali rodičia tiež
čas. Lenže my sme boli vonku s rovesníkmi,
žili sme v komunite, kde sme sa priúčali všeličo od starších, venovali sa rôznym tradíciám, museli sme privykať životu v spoločnosti
a manuálnej práci. A práve tá s ekológiou
súvisí. Práca v záhrade, hrabanie lístia,
pestovanie plodín, či polievanie i obecnej
zelene, venovanie sa všeobecne životnému
prostrediu bolo súčasťou života.
V Lehote sme nahradili cca 120 vyrúbaných chorých, či suchých stromov cca 180
novými stromami. Niektoré nám občania
vytrhali ihneď po vysadení, niektoré takmer
vyschli cez horúce leto, pretože sme nestíhali polievať. Takmer nikde sa nestalo, že
občan, ktorý mal k stromčeku najbližšie, by
ho polial sám od seba. „Lebo to je obecný
strom“. Nuž je zaťažko si uvedomiť, že obecné je NAŠE. Je zaťažko si uvedomiť, že od
zelene ZÁLEŽÍ naša budúcnosť. Udržiavať
zeleň v dobrom stave, rozmnožovať ju, je pre
nás bytostne dôležité.
Aspoň že separácia odpadov sa pomaly
dostáva na želanú úroveň. Dosť výrazne sa
to odzrkadlilo na zložení odpadov, na množstve komunálneho odpadu, ktorý končí na
skládke. Ostatné odpady sa rôzne recyklujú,
využívajú. Veríme, že to bude ešte na vyššej
úrovni, keď sa dobuduje zberný dvor na
odpady. Tu vás ale poprosíme, aby ste nijako
nepodporovali potulných zberačov odpadov s autami a ampliónmi. Nemajú oprávnenie na nakladanie s odpadmi a ich činnosť
je nezákonná, so zlým dopadom na naše
životné prostredie. Práve preto obec doposiaľ nevystavila pre nich ani jedno povolenie
vstupu do obce za účelom zberu odpadov.
Naša civilizácia ešte nedávno žila sloganom: „Trvale udržateľný rozvoj.“ Trvalé
nie je vo vesmíre NIČ. Udržateľné už nie sú
ani hranice štátov. Či to, čo žijeme, je rozvoj,
nám dáva signály naša Zem, voči ktorej sme
málo zhovievaví. Sme asi druhou civilizáciou
na tejto Zemi. Skúsme už aj v Lehote konať
tak, aby sme neboli poslednou civilizáciou.
Pretože Zem neodpúšťa. „Božie“ mlyny melú
celkom isto a pomaly.

Alan Dolog

Prečo sa
Veľká Noc volá
Veľkou Nocou?
Je zaujímavé a zaiste netradičné, ak
významný deň dostane svoje meno podľa noci. Už starý rímsky klasik Marcus
Portius Cato vo svojej Gramatike odvodzuje meno: „noc“ od latinského slovesa:
„nocere“, čo v preklade znamená škodiť.
Podľa jeho výkladu noc svojou absenciou
svetla umožňuje nielen malým deťom báť
sa bubáka, ale aj dospelým páchať krádeže,
vraždy a všetky ďalšie nekalé a škodlivé skutky. Tí, čo také veci páchajú, totiž rozhodne
nechcú svedkov, a preto ich robia v noci.
No aj napriek tomuto neblahému dedičstvu,
ktoré si pomenovanie: „noc“ prinieslo z latinčiny, sa dve najradostnejšie a najkrajšie
udalosti kresťanstva spájajú práve s nocou.
Len nedávno sme pri polnočnej omši spievali: „Tichá noc, svätá noc…“ a už je pred nami
najvýznamnejší sviatok celého kresťanského
roka – Veľká Noc.
Prvoplánovo by sme toto pomenovanie
mohli vysvetliť tak, že ide o akúsi noc s veľkým „N“. Noc, ktorá si jediná právom zaslúži
nazývať sa nocou a ostatné noci sa jej už len
snažia podobať. Bude to teda akiste nejaká
supernočná noc. Ale je tu možný aj iný výklad: rovnako prijateľný. Táto noc nie je veľká
preto, že by to bola najnocovitejšia noc zo
všetkých nocí, ale preto, že sa v nej odohráva
niečo naozaj veľké – jednoducho Veľká Noc.
Tak, ako sa volal najvýznamnejší z Alexandrov Alexander Veľký. A nám už len zostáva
zistiť, čo také úžasné sa v tejto noci udeje.
Opäť by sme mohli ihneď povedať, že
v nej vstal z mŕtvych Kristus. To je predsa
najväčšia udalosť ľudských dejín a kvôli nej
by si táto noc iste zaslúžila označenie „veľká“.
V istom zmysle by to bola pravda, ale nie tak,
ako sme to mysleli. Lebo Kristus v oslávenom
tele vlastne neopúšťa hrob v noci, ale až s
brieždením nového dňa – na Veľkonočnú
nedeľu. Ako prvé lúče Slnka nenávratne roztrhajú závoj tmy, tak Kristus vo veľkonočnom
ráne neodvolateľne láme moc temnoty smrti
a zažiari svojím vzkriesením. Potom by však
išlo o Veľké Ráno, nie o Veľkú Noc. Preto

musíme pátrať ďalej. Už som prezradil, že
napokon predsa v istom zmysle pôjde o Kristovo zmŕtvychvstanie. Aby sa noví kresťania
mohli spolu s Kristom v toto posvätné ráno
stať dedičmi nepominuteľného večného života, vstupovali v túto noc pred veľkonočnou
nedeľou do krstnej vody predstavujúcej Kristov hrob, aby v nej zomreli ako hriešnici a s
Kristom vstali ako nové stvorenie. Od prvých
storočí Cirkvi bola práve táto výnimočná noc
jediným časom, kedy dospelí i deti prijímali
krst. A keďže väčšinou prijímalo krst i niekoľko stovák veriacich, musel biskup naozaj
krstiť celú noc.
Je to teda skutočne Veľká Noc. Noc, kedy
sa deje čosi veľké. Z človeka smrteľného a
hriešneho sa stáva človek svätý a nesmrteľný, z Božieho nepriateľa a diablovho otroka
sa zmení na Božie dieťa a dediča nebeského
kráľovstva. A hoci iné európske národy si
pre tento sviatok ponechali jeho pôvodný
židovský názov: „Pesach – Pascha – Pasqua
– Paque“, alebo ho odvodili od Kristovho
zmŕtvychvstania na úsvite, čiže: „Austro
– Ostern – Easter“, pre Slovanov bola udalosť
ich krstu taká jedinečná, že práve od nej
dodnes odvodzujú aj názov celých sviatkov:
„Veľká Noc“. Z toho vidieť, ako si naši predkovia vážili svoj krst a my ochotne v tejto ich
zbožnosti pokračujme. Prajem preto sebe i
vám, milí Lehoťania, aby nám oblievačka,
šibačka, vajíčka a zajačiky na tohtoročné
veľkonočné sviatky nezatienili a neprekryli
to, od čoho Veľká Noc dostala svoje pomenovanie. Nech je radostným sviatkom nielen
zrodu života v prírode, ale predovšetkým
oslavou zrodu nadprirodzeného, nového a
večného života každého, kto prijal krstnú
milosť. Prajem všetkým požehnanú a naozaj
veľkú Veľkú Noc.

Mgr. Róbert Horka, PhD.
Foto: pd Galéria PMD
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Tr adície Slovanov

Veľkonočné sviatky
- o čom sú?
Dobre hádate, opäť sa trocha vrátime
1500 – 2000 a viac rokov dozadu, aby sme
si spomenuli, akú majú dnešné sviatky
podstatu. Nebudem len o tom, čo poznáte. Myslím verziu Veľkej noci s Ježišovým
ukrižovaním. To ste dostávali od kolísky.
Napíšem najmä o tom, čím sme žili pred
kresťanstvom. V podstate by som si mohol
vystačiť dvoma slovami: vítaním jari.
Intenzívny boj medzi smrťou = zimou
a jarou = životom sa odohráva každý rok.
Ale my už vo vykúrených domovoch dávno nevnímame túto jarnú rovnodennosť.
Tá našim dávnym predkom po vysokých
závejoch a po krutých mrazoch doniesla
nový začiatok vegetácie, nový život. To nemohli prejsť bez povšimnutia, slávností a
bez radosti. Naši predkovia žili v totálnom
spojení s prírodou v komplikovanej spleti
povier a čarov, ktorými riadili svoj život.
Niektoré pretrvali dodnes. Po dlhej, krutej
a vyčerpávajúcej zime boli zásoby viac-menej vyčerpané a teda ľudia jedli striedmo,
aby im ešte vystačili zásoby. Na Popolcovú
stredu obradne spálili ratolesť z minulého
roka a nasledovalo šetrenie s jedlom, pôst.
Potom nadišiel čas blížiacej sa jari. Zo židovského kalendára prevzali, že pôst má
trvať 40 dní pred Veľkou nocou, kým budú
k dispozícii nové potraviny, minimálne
nové jahňatá a kozľatá. Preto pred Popolcovou stredou ešte pojedli zvyšky z vlaňajších
zabíjačiek a zaradili do svojho jedálnička
len kapustu, strukoviny, proso, jednoduchú
stravu bez mäsa. Netešili sa na toto obdobie,
preto si nazvali Popolcovú stredu aj Škaredou. Druhou udalosťou tohto obdobia bolo
vynášanie Moreny, Marmurieny. Dialo sa to
na Smrtnú nedeľu (predposledná pred Veľkou nocou). Vynášali Mor - enu (mor=smrť).
Z toho: „Marec, poberaj sa starec“. Morena,
Morana bol aj názov pre sever, chlad. No
práve v tom čase prichádzali na svet jahňatá a kozliatka. Jasný signál príchodu jari.
Nasledovalo obetovanie novonarodených
baránkov. Bol to zvyk od nepamäti. Obetovali, čiže zarezali tie najkrajšie kusy, aby si
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naklonili boha stád Velesa. Neskôr chytrí
gazdovia obetovali slabšie vyvinuté jedince,
čím zabezpečili dobrý genofond čriedy. Na

tento obrad slúžili obetné kamene s ryhou
na zvedenie krvi do nádob, z ktorých potom
krv obradne nechávali vsakovať do polí pre
lepšiu úrodu.
V tomto období sa už objavovali prvé
rastliny, ktoré odpozorujúc od zvierat,
konzumovali. Zbierali výhonky žihľavy,
púpavy, šťaveľ a iné prvé bylinky. Obradne
ich konzumovali na Zelený štvrtok. Vedome prijímali v potrave nový prísľub úrody,
čerstvé vitamíny. Špeciálnym pokrmom
bol múčnik, ktorý sa piekol ešte nedávno aj
v Lehote. Je to pokrm pochádzajúci z Požitavia - Kelltýš, či Kalkýš. Vyklíčený jačmeň,
niekde používajú aj zmes raže a pšenice, sa
pomlel, zahustil sa múkou a v rúre sa upiekol do zlatohneda. Skúšal som to. Mňam!

Bola to zdravá lahôdka chudobných. Dôležité je, aby sa na klíčenie vybrali len zdravé

zrná, pretože tie poškodené by v mase
zahnívali a smrdelo by to. Zdravé klíčenie
je voňavé.
Symboly Veľkonočných sviatkov sú
najmä vajíčka ako zárodok života, z toho
vznikla tradícia kraslíc. Ďalej sú to: naklíčené obilie - nádej dobrej úrody, jahniatka,
zajace – pokora, skromnosť a čistota, bahniatka - baburiatka, kuriatka - atribúty nového života. Veľký piatok a Biela sobota sú
novodobé sviatky s kresťanským základom.
Ale Veľkonočná nedeľa je dňom, ktorý síce
novodobo súvisí s mŕtvych vstaním Ježišovým, ale tento sviatok má základ v najväčšom židovskom sviatku pesach (grécky
„pascha“). Pesach, čiže prechod. Prechod
Židov pod vedením Mojžiša z Egypta do zasľúbenej zeme – Palestíny za vlády Ramsesa
II (okolo roku 1200 pred Kristom). Odchod
Židov sa udial po noci, v ktorej veľká časť
egyptských novorodencov záhadne umrela. Smrť obišla príbytky Židov, ktorí si
na pokyn Boha pomazali krvou baránka
dvere príbytkov. Preto názov Veľká noc.
Paradoxné je, že napriek tomu, že kresťania
zazlievajúc Židom, že ukrižovali Ježiša,
si nazvali tento sviatok práve podľa tejto
noci, ktorá sa týka len Židov a Egypťanov.
Preto obetný baránok má byť symbolom
spasiteľa (hebrejsky - mesiáša). Ešte i dnes
na Slovensku pečieme okrúhly koláč, ktorý
voláme „paska“. Koláč je od slova kolo, koleso, teda ak je pečivo okrúhle, malo by sa
volať stále koláč. Koláč symbolizuje slnko,
vďaka ktorému ten koláč mohol vzniknúť.
Oblievačka a šibačka súvisí výhradne
s našimi predkresťanskými obyčajami.
Je to jednoznačne praslovanský relikt
zvykov. Obidva úkony súvisia s duševnou
a telesnou očistou, vyháňaním nečistých
síl. Keď si uvedomíme, že ľudia sa umývali
veľmi zriedka, a ak, tak studenou vodou
z potoka, túto činnosť odkladali na jar.
Preto to ostalo dodnes vo forme jarného
obradu. V neskorom stredoveku postupne
túto činnosť hlavne šľachta zmenila – aby
tak netrpeli pri umývaní , vodu vymenili za
voňavku. Chudoba sa utierala mokrými ľanovými plachtami ohriatymi v chatrči. Tu
si spomeňme na to, prečo ženy nosili hneď
niekoľko spodníc a sukní, ktoré sa právali
na potoku až rozmrzol.
A prečo sa praktizuje oblievačka vo
Veľkonočný pondelok? Pretože najväčší
sviatok - nedeľu - si prebralo kresťanstvo.
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Tr adície Slovanov
V minulosti bola tradícia, že po veľkom
sviatku sa nasledujúci deň nepracovalo, aby
si mohli ľudia odpočinúť, vyspať sa, vytriezvieť...napríklad to bolo tak aj s Vianocami
(prvý a druhý deň vianočný), Turicami,
Letnicami, Dožinkami... naši predkovia
radi dlho oslavovali. Nuž a keď si teda cirkev
vymedzila nedeľu pre seba, tzv. pohanské
(BOHANSKÉ) zvyky prešli na pondelok.
A takto ľudia prišli o deň určený na odpočinok. Tieto sviatky sa stali príchodom
kresťanstva náročné pre tých, čo sa nezdržali hýrenia pri oblievačke. Asi vám došlo, že
zavedenie – prekrytie kresťanských sviatkov
s tradičnými pohanskými nebolo dobrovoľné. Na nápad, že „pohania“ budú ochotnejšie prijímať kresťanstvo, ak sa im ponechajú
pohanské sviatky a kresťanské udalosti sa
im prispôsobia, prišiel pápež Gregor I. (590604), keď v liste sv. Melitovi túto myšlienku
spomína. Nuž aj napriek tomu niektoré pohanské zvyky poznáme a tradujeme dodnes.
Preto vám môže vŕtať v hlave, čo má spoločné ukrižovanie Ježiša a jeho zmŕtvychvstanie s našim veselením sa a hodovaním. To
nám Katechizmus neurčuje.
Niekedy veľmi dávno naši predkovia
delili rok nie mesiacmi, ale odpočítavaním
päťdesiatych dní. Každé obdobie bolo v znamení niečoho významného. Rok sa počítal
od Slnovratu, nie od 1.1. Uvediem príklad
pomenovania týchto období: Hromnice,
Fašiangy, Veľká noc, Turice (od Tura), ktoré
tiež nazývali Letnicami. Dožinky, Dušičky,
Lucie, Vianoce. Na tieto starodávne sviatky
kresťanská verchuška naviazala podľa Gregora I. sviatky svoje, čím takmer vymazala
pôvodné sviatky slovanské. Veľká noc sa
oslavovala vždy v prvú nedeľu po prvom
jarnom splne, čiže po treťom splne po novodobom počítaní roka.
Dodám pár viet k Ježišovi. Predsa by
bolo nesprávne nespomenúť jeho príbeh.
Ježiš svojou fi lozofiou nadchol hlavne
chudobných a jednoduchých ľudí. Najmä
svojim vyhlásením k mladému snaživcovi,
ktorému povedal (v skratke): „Rozdaj svoj
majetok a nasleduj ma“ a ešte: „Skôr prejde ťava uchom ihly, ako boháč vstúpi do
kráľovstva nebeského“. Tieto a podobné
vyhlásenia natoľko rozzúrili židovských
rabínov a boháčov, že sa im podarilo donútiť
pontského Piláta k súhlasu k strašnej krivde
- jeho potupeniu a ukrižovaniu. Porozmýšľajme nad týmito slovami, v ktorých je príči12

na jeho ukrižovania práve vo Veľký piatok,
keď si túto smutnú udalosť pripomíname. Či
tieto Ježišove slová nemôžeme parafrázovať
aj takto: kto žije hlavne preto, aby sa obklopoval majetkami a zlatom, týmto svojim
počínaním ignoruje učenie jedného z najlepších učencov, akého ľudstvo malo? Nie
pozemné statky, zlato a majetky. Ale bohatstvo ducha a pokora je potrebná na to,
aby ľudstvo mohlo prežiť. Pápež František
tieto veci spomína čoraz častejšie a naliehavejšie a to aj do vlastných radov.
Dnešné veľkonočné sviatky sú dnes
iné, ako v dávnej, či nedávnej minulosti.
Jedni chodia do kostolov na pamiatku ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša, iní len
v tichosti relaxujú, alebo naopak venujú sa
stavbe domu, či reparujú chalupu. Podvedome sa tešíme, že zima odchádza, no lyžiari
tieto dni využívajú práve opačne: tešia sa,
že si môžu vybehnúť na umelo zasnežované
svahy. Vítanie jari sa teda deje veľmi rôznorodo a úplne inak, ako prebiehalo pred storočiami. Jar k nám prichádza akosi v pozadí
nášho života ako cyklický dej. Nuž, užite
si tieto dni podľa vašich potrieb v pokoji,
radosti zo silnejúceho Slniečka, choďte do
prírody pozorovať, ako sa prebúdza vegetácia. Alebo do záhrady a vinohradu, pripraviť
kríky a stromy na vegetáciu. A ak budete
tieto dni prežívať ako vítanie jari obradným
oblievaním a šibaním, nech vám korbáčik
šibe na správnych miestach, voda nech je
studená tak akurát a voňavka nech vám vystačí na všetky navštívené miesta.
Na záver vám našepkám, čo sa môže odriekať pri oblievačke, šibačke?

Trošku vody za golier,
pár vajíčok na tanier,
pár šibnutí po zadku,
veľa zdravia ku sviatku.
K rade ďalších vinšovníkov,
aj ja podľa dobrých zvykov,
pripojiť chcem, keď nie inšie,
aspoň svoje milé vinše.
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.
Alan Dolog

Fašiangy
v Lehote
Jednou z najväčších kultúrno-spoločenských akcií v obci sa už tradične stávajú
fašiangové oslavy. Aj v tomto roku dňa 6.
februára zorganizovali OcÚ Lehota a MO
MS Lehota spoločne akciu „FAŠIANGY
V LEHOTE“, ktorej cieľom je obnovovať
a zachovávať ľudové tradície, ktoré toto
ročné obdobie sprevádzali v minulosti.

Celý priebeh priamo koordinovali starosta obce Milan Chmelár a predseda MO MS
Daniel Pavel a na zabezpečení jednotlivých
častí programu sa podieľali členovia MO MS,
pracovníci OcÚ i poslanci OZ.
Už v piatok podvečer a od skorého sobotného rána pracovala 20-členná skupina
matičiarov a pracovníkov OcÚ, pod vedením
Antona Mesároša, Emanuela Tehlára a Terézie Andrášikovej, na príprave a výrobe zabíjačkových špecialít. Výsledkom ich snaženia
boli chutné klobásky, hurky, pečené mäso
i tradičná žobračia kaša.
Poobede sa už začali pred kultúrnym domom schádzať účastníci fašiangového sprievodu z radov detí, mládeže, strednej i staršej
generácie. Medzi maskami bolo vidieť mnoho typických fašiangových (smrtky, cigánov,
ježibabu, vodníka, baču, psa, opicu,..), ale
aj masky rôznych iných druhov. Nechýbali
ťahači malého dreveného vozíka s basou,
ako aj hudobníci s harmonikou, bubnom
a ozembuchom.
Po druhej hodine popoludní viac ako
60-členný fašiangový sprievod vyprevadil
na cestu osobne starosta obce s jasnými pokynmi, ako sa majú masky chovať a správať,
aby občanom po uliciach len dobrú náladu

privodili. Sprievod postupne prešiel od kultúrneho domu po Dolnom konci, Kaplonskej
ulici až na Starú horu. Potom prešiel ulicou
Pod vinohrady, cez Párovce, po ulici Nad
hliníkom a vracal sa po Hornom konci, cez
Šišov, so zastávkou u Rapana a svoju púť
ukončil podvečer pred šiestou hodinou priamo v kultúrnom dome.

Celú cestu účastníci sprievodu absolvovali vo veselej a družnej nálade, spevom
krásnych ľudových a fašiangových piesní
pri hudobnom sprievode Tomáša Lahučkého
a Petra Kečkéša. Po trase sa sprievod stretal
s množstvom občanov, ktorí sa pripájali
nielen do spevu a tanca, ale aj postupne
do sprievodu. O záujme občanov svedčí aj
pohostinnosť, nakoľko po celej trase vítali
účastníkov sprievodu pohostením a občerstvením a to bezmála na dvadsiatich
miestach, pričom viacerí prispeli aj do sprievodného vozíka.
V priestoroch kultúrneho domu medzitým začala ochutnávka zabíjačkových
špecialít s občerstvením ako pre priamych
aktérov zabíjačky a fašiangového sprievodu,
tak aj pre širokú verejnosť. Celá ochutnávka
bola v réžii poslancov OZ a pracovníkov OcÚ,
ktorí vydali viac ako 350 porcií chutných zabíjačkových výrobkov. Po jedle až do polnoci
pokračovala verejná fašiangová veselica. Do
tanca i na počúvanie hrala hudobná skupina
ManFis.

Mgr. Simona Hlinková
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Obecný reprezentačný ples 2016
Rok 2015 bol pre obec náročný a plný aktivít. Denno-denne sa pracuje na zveľaďovaní
obce, pričom mnohokrát podajú pomocnú ruku aj ľudia z vlastnej iniciatívy a dobrovoľníci.
Dňa 23. januára obecný úrad zorganizoval svoj prvý reprezentačný ples, kde pozval domácich, ale i hostí, aby sa im poďakoval za ich aktivitu vo veciach obecných.
Už pri vstupe sa starosta obce poďakoval dámam v krásnych róbach ružou a s pánmi si
pripil úvodným kalíštekom. Plesový večer moderoval vtipný Martin Záruba a v programe
sme si pozreli nielen krásne spoločenské tance, ale i počuli nádherný operný spev absolventov VŠMU.
Hudba rozhýbala celú sálu a okrem chutných jedál a dobrého vínka sa plesajúci mohli
potešiť pekným cenám v tombole, do ktorej prispela väčšina pozvaných hostí.
Ples nemožno nazvať inak ako úspešným a všetkým pozvaným hosťom, ktorý sa zúčastnili, ďakujeme a zároveň poďakovanie patrí aj tým, ktorí pracovali na zorganizovaní tohto
krásneho podujatia.

PaedDr. Vladimíra Chobotová

Ples OŠK Lehota
Dňa 30. januára sa v našej obci
konal ples Obecného športového
klubu. Nultý ročník tohto plesu
privítal vyše 100 plesajúcich futbalistov, hokejbalistov, pingpongistov, priaznivcov športu a ich
partnerky.
Celý večer sa niesol v duchu
výbornej zábavy, ktorú vytvárala
rocková kapela Čibuk z Paty. Samozrejme nechýbal ani bohatý kultúrny program v podaní študentov
Súkromného konzervatória v Nitre,
ktorý nám priblížili ladné pohyby
baletu, ľudový rytmus tanca Pošudrak, ale aj vznešenosť Labutieho
jazera. O obohatenie sluchových
zmyslov sa postarala spevavá Lehoťanka Kristína Kušnírová a o vizuálnu stránku zasa Lehoťanky s
hip-hopovým srdcom, Lucka Duchoňová a Viki Hrnčiarová.
Na tejto udalosti nechýbala ani
bohatá a rôznorodá tombola vďaka
hlavnému sponzorovi BAUMANN
Nitra s.r.o, ktorý venoval nielen
prvú cenu. A ako to už býva, koniec
dobrý, všetko dobré. Pri vyhlasovaní majiteľa prvej ceny sa zdvihol
lehotský tím futbalistov, ktorí burácal a tlieskal. Túto cenu vyhral
aktuálny tréner našich futbalistov
Ján Ilavský, ktorému máme začo
ďakovať.

Dominika Gerhatová
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Naše spolky

Výstava vín
Vinohradnícky spolok Lehota zorganizoval v sobotu dňa 27.2.2016 tradičnú
odbornú degustáciu vín. Do súťaže bolo
prihlásených 354 vzoriek vín. Prítomní
degustátori zhodnotili výsledky práce
vinárov a vinohradníkov, ktorí predstavili
svoje vínka v Lehote. Ročník 2015 sa ukázal ako jeden z najlepších za ostatných desať
rokov a to vďaka krásnemu suchému letu.
Objem úrody hrozna síce nebol veľký, cukornatosť ale dosiahla dobrú úroveň. A to sa isto
odrazilo na kvalite vín. Ako povedal jeden
nemenovaný vinár vo Farmárskej revue, rok
2015 sa zapíše do vinárskej histórie veľkými
písmenami. S tým sa dá len súhlasiť.

V odbornej degustácii vín dňa 27.2.2016
v Lehote postúpilo do rozstrelu 5 najlepších
bielych a 4 červené vína. Odbornej degustácie sa zúčastnili aj absolventky SPU Nitra.
Nasledovala verejná degustácia dňa
4.3.2016. V katalógu sa Vinohradnícky spolok prezentoval článkom z dielne kronikára
M. Burdu a trochou úvah:
Je vo víne pravda? Je, prinajmenej vo vi-

nárovi, ktorý ho vyrobil. Víno je aj zrkadlom
roka, v ktorom sa narodilo a je aj obrazom
úrovne spoločnosti. Víno je náš svedok, vo fľaši ešte nemý, ale v pohári a ústach výrečný.
Víno je predsa božský, či presnejšie boží
nápoj. V biblii sa spomína často. A nie náhodou, pretože vo víne sa stretajú všetky živly.
Oheň aj voda, vzduch aj zem. Ťažko hovoriť
o víne inak ako o božom nápoji. Boh ho dal
ľuďom a našli sa zdatní ľudia, ktorí štafetu
dobrého vína prenášajú z pokolenia na pokolenie. Takí sme my, vinári.
A na záver pár údajov z 15. ročníka výstavy vín:
Z 353 prihlásených vzoriek vín bolo 251
bielych, 76 červených a 28 ružových. Šam-

piónom bielych vín sa stal Sauvignon blanc,
suché, r.2015 od vystavovateľa FieroWine,
Kmeťovo, v kategórii červených sa šampiónom stalo Svätovavrinecké č., NZ, r.2013 z
Vinárstva Michal Sadloň z Limbachu a ružových vín titul šampión získalo víno Cabenet
sauvignov NZ, r. 2015 od vystavovateľa Vínna
pivnica - Ing. Milan Chudý z Vinohradov nad
Váhom. Najlepším biely vínom z Lehoty sa

stalo biele víno Rizling vlašský, NZ, r. 2015 od
vinára Mgr. Františka Ondrušku a najlepším
červeným vínom z Lehoty sa stal Merlot, r.
2015 od Jozefa Koprdu.

Ako to rýchlo preletelo
nad tvojou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,
strieborný sniežik krášli tváre.

nová, Milan Lahučký, Emil Látečka, Albín
Lukáč, Karol Lukáč, Stanislav Mesároš, Ján
Uhrík, Lukáš Petrík, Michal Chlebec, František Klačman, Stanislav Šášik a z Kyneku:
Pavol Mihálik, Pavol Skovaj, Ivan Zrubec,
Jozef Varga.
Za nás všetkých - živých i mŕtvych sedemdesiatnikov odslúžil svätú omšu náš
pán farár Mgr. Róbert Horka PhD., na ktorej
sme sa aj my zúčastnili. Aj touto cestou mu
ďakujeme za jeho milé a povzbudivé slová.
Presunuli sme sa do kultúrneho domu,
kde v družnej debate sme pokračovali v spomienkach na chvíle strávené v školských
laviciach.
Myseľ nám zaletela aj k našim bývalým
učiteľom ako vďaka za ich úsilie a námahu
pri formovaní našich mladých životov. A veru bolo na čo spomínať...

Pred pár mesiacmi uplynulo neuveriteľných 70 rokov, čo nás naše mamy vo vojnovom čase priviedli na svet. Neskôr sme osem
rokov spoločne prežili v našej Osemročnej
strednej škole v Lehote.
Spomienky na roky bezstarostného detstva sme si spolu priblížili zatiaľ štyrikrát,
a to v roku 1975, 2005, 2010 a 2015. Naposledy sme sa stretli 14. novembra 2015.
Pri tejto príležitosti sme navštívili našu
„alma mater“, kde sme si našli svoje triedy
a spomínali sme...
Na miestnom cintoríne kyticou kvetou
a zapálenou sviečkou sme si uctili pamiatku
zosnulých spolužiakov z Lehoty: Ján Bako,
Gizela Baková, Emil Burda, Štefan Ďuran,
Ján Fúska, Albert Koženný, Jozefína Križa-
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15. ročník sa tešil vysokej návštevnosti.
Ceny víťazom odovzdal Ing. Štefan Petrík a
starosta obce Milan Chmelár.

Ing. Milan Burda

Jozefína Bednárová,
Mária Gergelová,
Štefan Pavel
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Rozhovor

Naša pani

Olivka

„Kto si zachová
krásu duše,
nikdy sa nebude cítiť
nešťastným“.
M.R. Štefánik
Aj v našej obci žijú
vzácni ľudia, ktorí kus svojho života venovali
zveľaďovaniu kultúry a skvalitneniu medziľudských vzťahov medzi našimi občanmi.
Ušľachtilej činnosti - práci so seniormi - sa už
18 rokov venuje pani Olivka Chlebcová (71
rokov), predsedníčka Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov v Lehote, ktorá zároveň
spieva v našej speváckej skupine Lehoťanka.
Pani Olivka, môžete nám na úvod krátko
povedať niečo o sebe?
Som rodená Lehoťanka. Mám veľmi rada
svoju dedinku – je pre mňa celým vesmírom. Mám rada prácu v záhradke, klasickú
slovenskú literatúru a ľudí s dobrou mysľou.
Milujem svoje dve dcéry a syna a ich rodiny.
Ako si spomínate na svoje detstvo a rodičov?
Na svojich rodičov si spomínam s veľkou
láskou a úctou. Boli to jednoduchí ľudia, ale
s hlbokou životnou múdrosťou. Svoj život budovali doslova holými rukami. To my sme už
boli tá šťastnejšia generácia, ktorej sa ľahšie
žilo. Aj keď môj život nebol až taký jednoduchý, pretože v ranej mladosti mi zomrel manžel a zostala som sama na výchovu troch
detí. Mamička bola dobrá duša, starostlivá
gazdinka, otecko mal až vyhranený cit pre
spravodlivosť. Mal nádherný hlas, v mladosti
krásne spieval a vždy nás viedol k spevu. Ešte
aj teraz, keď v kostole privriem oči, začujem
jeho spev. Preto spev zostal mojou srdcovou
záležitosťou. Po večeroch v zime sme často
sedávali pri sporáku s otvorenými dvierkami
a nôtili si. Otecko mal aj vynikajúci zmysel
pre humor a neraz mi „špásovne“ povedal:
„Olivka, pieseň sa nebľačí, netreba zvyšovať
hlas. A vážne dodal: „Pieseň sa musí precítiť.
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Pieseň ži!“ Aj teraz sa mi stane, že ráno, keď
sa zobudím, mi prídu na um krásne piesne
o Lehote, napr. Vo Filipovom šenku, muzika
hrá... alebo Keď ešte na Kajsi mašina pískala..., ktoré som nepočula spievať už aspoň
tridsať rokov. To táto generácia ani nevie - na
Kajsu (bývalá Ferenitka) sa chodilo k vlaku
a keď chlapci rukovali, vyspevovali piesne.
Utekám k listu papiera a zapíšem ich, i básne,
hoci aj pre budúce generácie.
V mladosti som aj divadlo hrávala, tiež ma
to bavilo. V dospelosti s tromi deťmi už na
to nebol čas.
Pamätáte si na nejakú príhodu spätú s Lehotou?
Starí ľudia hovorili, že raz chceli vyniesť lehotskú Panenku Máriu z kostola z našej obce
do Veľkého Zálužia, kde bola vtedy farnosť.
Na konci Lehoty stála obrovská planá hruška
a práve pri nej sa kone spätili a nechceli ťahať
ďalej napriek tomu, že ich kočiš šľahal bičom.
Nepohli sa. Ale ako ich otočil späť do Lehoty,
poslušne cválali. Miestni ľudia v tom videli
znamenie, že socha musí zostať v lehotskom
kostolíku. Utkvelo mi to v pamäti, pretože pri
tej spomínanej hruške som vyrastala a moja
mamička túto príhodu často spomínala.

Kde ste pracovali a akej práci ste sa venovali?
Vyštudovala som ako prvá
absolventka SPTŠ veterinárnu a nastúpila som do
novozaloženého
Ústavu
štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
v Nitre. A pracovala som
tam celých 36 rokov, až do
odchodu do dôchodku. Boli
sme výborný kolektív a mám
pekné spomienky na svoju
prácu i kolegov. Bola to dôležitá a zodpovedná výskumná
práca, robili sme so zvieratami i liečivami. Ešte na škole
som sa napríklad naučila
aj podávať injekcie a veru
veľakrát sa mi to zišlo, keď
ma v dedine poprosili, aby
som im prišla podať injekciu.
Neraz som sa zasmiala, že tých injekcií, ktoré
som mala za celý život v ruke, by bolo na niekoľko vagónov.
Už 18 rokov ako predsedníčka ZO JD zapájate do kultúrno-spoločenského diania

v obci staršiu generáciu - seniorov. Čo vás
posúva vpred v tejto činnosti?
Tým, že mám rada svoju dedinku, mám rada
aj ľudí, ktorí tu žijú. S láskou sa s nimi stretávam v kostole, aj na rôznych podujatiach,
ktoré pre nich s výborom ZO JD a speváckou
skupinou „Lehoťanka“ pripravujeme.
Pred päťdesiatimi rokmi sme v Lehote organizovali Prvú ľudovú svadbu a bola som rada,
keď za mnou prišli teraz z Matice slovenskej a
opäť som mohla pomôcť, tentoraz aj svojimi
spomienkami. Mamičku som počas svojho
dôchodku 13 rokov denne
navštevovala, a tak sme sa
veľa rozprávali a spomínali.
A keď mi niečo napadlo a
nebola som si istá, mamička
mi povedala: „Dievča moje,
ja ti to od koráby sveta vysvetlím...“
Pani Olivka, aká je vaša
životná fi lozofia, ktorou sa
riadite?
Mať úctu k životu a k druhým ľuďom.
Keby ste mohli niečo v živote zmeniť, čo by to bolo?
V prvom rade vzťahy medzi
ľuďmi, jedného voči druhému, ale aby zmenili aj prístup k prostrediu, v ktorom
žijú.
Z čoho ste mali v poslednom období najväčšiu radosť?
Vždy ma tešia čo i len najmenšie úspechy
a zdravie mojich detí, zaťov, vnúčat, ako aj
môjho brata a jeho najbližších.
Čo by ste odkázali mladej generácii?
Odporúčam im prečítať
si knihu Odviate vetrom.
Jej hlavnou myšlienkou
je nikdy sa nevzdávať
a vážiť si zem, na ktorej
vyrastali a pôdu, ktorá
ich živí.

Zhovárala sa
Vladimíra Chobotová
Foto:
archív O. Chlebcovej
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Zima v škole
Dňa 22. 12. 2015 navštívili, už tradične,
našu školu členovia speváckeho súboru
Lehoťanka, ktorí si pre žiakov 1. – 4. ročníka pripravili spevácko-literárne pásmo
venované vianočným tradíciám v Lehote
a blízkom okolí. Pútavým rozprávaním pani
Olívie Chlebcovej a ostatných členov speváckeho zboru a spevom vianočných kolied
priblížili žiakom regionálne tradície obce
Lehota spojené s predvianočným obdobím
a Vianocami.

a aktivitami naplnený deň pre žiakov 5.-9.
ročníka ZŠ v Lehote. Dňa 22.12.2015 prišli
žiaci do školy bez učebníc a zošitov a začal sa
deň plný zábavy.
Členovia Žiackeho parlamentu z niekoľkých návrhov svojich spolužiakov vybrali tri
aktivity:
1. z druhotných surovín, ktoré v škole zbierajú, navrhnúť a vytvoriť model šiat pre dvojicu
ľudí na silvestrovskú zábavu
2. z tetrapakových obalov zhotoviť rybu
v tvare 3D

Zo života MŠ
Touto formou Vám chceme priblížiť niektoré aktivity detí v našej
škôlke, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou edukácie.
Využívanie interaktívnej tabule si deti rozširujú poznanie v oblasti digitálnych a informačných
kompetencií v predprimárnom
vzdelávaní.
Výtvarnými aktivitami sa snažíme u detí rozvíjať elementárne
výtvarné schopnosti a prebúdzať
pozitívny vzťah k výtvarnému
umeniu.
V rámci základných matematických predstáv sa deti oboznamujú s geometrickými tvarmi,
farbami, s číselným radom 1 – 10,
priraďujú, triedia, usporadúvajú
predmety...
Toto je len malá časť toho, čo sa
deti v škôlke učia a rozvíjajú.
Február sa tradične nesie
v znamení karnevalov a plesov. Tak
tomu bolo aj v našej škôlke. Škôlka
sa premenila na rozprávkový svet,
kde boli princezné, víly, akční hrdinovia, rôzne zvieratká a iné.
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Vo vianočnej nálade pokračovali žiaci
aj vo svojich triedach, kde sa pri počúvaní
a spievaní vianočných kolied venovali rôznym vianočným a zimným aktivitám. Prváci
spoločne vyrábali veľký vianočný stromček, ktorý ozdobili krásnymi papierovými
vločkami, druháci vyrobili veľký adventný
veniec v tvare vianočného stromčeka s obálkami, tretiaci zostavili koláž zo zimných
obrázkov a štvrtáci maľovali na tabuľu zimnú krajinku, ktorú doplnili vlastnoručne
postaveným iglu.
Deti aspoň na chvíľu mohli byť tým, čím snívajú
byť. Týmto sa chceme poďakovať rodičom, ktorí svojim cukrárskym umením prispeli k vydarenému priebehu karnevalu.
Bc. Lenka Fúsková

Mgr. Ľubica Ševčíková
Vítanie Vianoc - pod týmto názvom sa
skrýva zaujímavý, pestrými činnosťami

3. podľa obrázku vymyslieť príbeh – rozprávku
Žiaci sa s vervou pustili do súťaženia a
výsledok prvých dvoch aktivít si môžete pozrieť vo fotoalbume. Po vyhodnotení dostali
žiaci, ktorí vytvorili víťazné práce, pekné
odmeny.
Ďalšie „darčeky“ získali žiaci 1. - 9.
ročníka pri spoločnom vyhodnotení súťaží: jesenný zber papiera, zber tetrapakov,
strelecká súťaž Memoriál Alexandra Kincla, atď.
Spokojní so svojimi výtvormi i s darčekmi, ale hlavne s pocitom, že odchádzajú na
vianočné prázdniny sa všetci šťastní rozišli
do svojich domovov.

Mgr. Ľubica Volfová
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Karneval
Dňa 5.2. 2016 sa vo fašiangovom
období uskutočnil karneval. Všetky
deti zo ZŠ Lehota sa už o 15:00 hodine
zišli v maskách v Kultúrnom dome
v Lehote.
Hneď pri vchode žiakov privítali milé deviatačky, ktoré každému
odovzdali tombolový lístok a zábava
sa mohla začať. Väčšinu času žiaci
strávili tancovaním, no popritom si aj
zasúťažili. Napríklad lovom rybičiek
sa žiaci mohli zahrať na rybárov, fúkaním balónov si precvičili kondíciu.
Medzitým im technici púšťali skvelú
hudbu, na ktorú si mohli zatancovať.
Deviatačky otvorili bufet, takže každý
sa mohol občerstviť. Nakoniec prišla
dlho očakávaná tombola, na ktorú sa
určite všetky masky veľmi tešili. Bola
rozdelená na 1. stupeň, 2. stupeň a aj
pre tých najmenších boli pripravené
ceny. Pani riaditeľka ich zakúpila
z fi nancií obecného úradu. Väčšina
žiakov si odniesla hodnotné ceny.
Karneval sa určite všetkým veľmi páčil a preto sa končil až o 17:30
hod. Ďakujeme obecnému úradu
a rodičom za fi nančný príspevok na
toto vydarené kultúrno-spoločenské
podujatie. Zároveň ďakujeme pani
učiteľkám za zaujímavé hry a súťaže,
ktorými nám spestrili karnevalovú
zábavu.

Jazmína Kutaková, 5.ročník
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Lyž iar sky
výcvik
My, žiaci 7. ročníka, sme sa pod vedením
p. učiteľa Šromovského a p. riaditeľky Burdovej vybrali na lyžiarsky výcvik. Konal sa
v dňoch 8.-12.2.2016. Možnosť zalyžovať si,
resp. naučiť sa lyžovať, nám poskytlo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom fi nančnej dotácie. Sme za to veľmi vďační.

Ubytovaní sme boli v hoteli František, z
ktorého sme nemali ďaleko do lyžiarskeho
strediska SKI Čertov - Lazy pod Makytou.
Na začiatku výcviku nás pán učiteľ rozdelil
do dvoch skupín: lyžiari a nelyžiari. Na konci
výcviku sme už všetci ovládali lyžovanie.
Celý pobyt nám spríjemňoval milý a
starostlivý personál hotela spolu s našim
zdravotníkom Lukášom. Pravidelná strava
nám všetkým chutila. Pán učiteľ aj s pani
riaditeľkou nám vypĺňali čas v hoteli hrami

a súťažami. Dokonca sme si mohli aj zaplávať
v bazéne, priamo v našom hoteli Aj napriek
tomu, že prvé dni nám menej snehu a dážď
robili starosti, nakoniec sa počasie umúdrilo.
Intenzívne sneženie vylepšilo našu náladu
a najmä snehové podmienky na lyžovanie.
Všetkým sa tento pobyt páčil a určite by sme
si ho ešte raz zopakovali.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili
zúčastniť sa takejto skvelej akcie.

N. Burianová, V. Horková a E. Krišková,
7. ročník
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OŠK Lehota informuje

Aj vy ste ho videli
v televíznych
novinách?
V dňoch 6. a 7.2.2016 prebehla v tlači
a v troch televíznych novinách (JOJ, Markíza
a TA) správa o tom, že dňa 5.2.2016 na umelom snehu v neďalekom Drozdove bola veľká
sláva. 68-ročný občan Lehoty, p. Ing. Anton
Nováček, bol zapísaný do slovenskej knihy
rekordov ako najstarší aktívny snowboardista na Slovensku.

Keď som ťa videl na svahu, povedal som si:
ako chlapča! A toto chlapča má 68 rokov!
Chcem sa dožiť 99, čiže som ešte mladý.
Máš polročného vnuka v Nitre. Ako ťa poznám, čaká ho tréning a harmonika, či tvoj
klavír...?
Ešte stihnem aj jedno, aj druhé. Mám ešte
dve vnučky a tie sa už pokúšam priviesť
k folklóru.
Manželka pre novinárov nezabudla podotknúť, že sa o teba nebojí, lebo máš dobrú
poistku. Čo ty na to?
Budem sa snažiť, aby sme nezbohatli.

Kto je Ing. Anton Nováček?
Pochádza zo Smižian pri Spišskej
Novej Vsi. Ako strojný inžinier pôsobil v Hriňovej skoro celý plodný
život. Okrem toho bol ako organizátor montáží 5 rokov v Líbyi a 5 rokov
v Monaku ako správca objektu. Aby
bol s manželkou bližšie ku svojej
dcére, postavil si domček v Lehote. Okrem toho, že sa vzorne stará
o tento domček a záhradku, pôsobí
už 5 rokov ako harmonikár v spevokole Matice slovenskej v Lehote.
Tým sa stal v Lehote známy a preto
ste ho aj mohli poznať v správach.
Napriek tomu vás správy z médií mohli
prekvapiť. Iste potešili aj chirurga, ktorý p.
Nováčkovi pred 3 rokmi vymenil jeho kolenný kĺb za kovový - titanový. Ako sme videli,
pán Nováček na tento kĺb spolieha a užíva si
snowboard ako mládenec.

Bol si aktívnym športovcom. Zavítal si aj na západné Slovensko?
Bolo to v kvalifi kácii o postup do
hokejovej ligy. Ako hráč Spišskej
Novej Vsi. Bohužiaľ, neuspeli sme
práve v Nitre. Pre veľký záujem
fanúšikov bol do Nitry vypravený
motorový vlak. Nepomohlo.
Šport a hudba. Náročná kombinácia. Zvládal si to?
Vyrastali sme inak, ako deti
dnes. V pohybe. Mladý človek
zvláda veci ľahko. Pre študenta
to ešte šlo ako-tak. Večnú dilemu
vyriešila až moja žienka. Kapela šla bokom,
hokej a futbal som stihol striedať v Hriňovej
popri rodine a práci. Tam sme mali ideálne
podmienky. Hriňová má svoje lyžiarske
stredisko.

Tonko, povedz nám, čím to mažeš, aby sa
to šmýkalo?
Myslíš ten kĺb alebo snowboard? Kĺb je samomazný, doska sa maže ako lyže.

Bol si pomerne dlho v Líbyi. Skúšal si aj
lyžovanie po pieskových dunách?
Letná sezóna pri mori je tam od mája do
novembra. Skoro každý deň som surfoval na
mori a to bola dobrá kondičná príprava na
môj snowboard. Duny som neskúsil.

Kedy si si potykal s tou „snežnou doskou“?
No, najprv sme si vykali, ale nie dlho. Ja si už
nemôžem dovoliť pády.

Vďaka za bleskový rozhovor

Alan Dolog
Foto: PhDr. Kristína Nováčková
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Po zimnej prestávke sa nám rozbieha
jarná časť futbalových súťaží mužov a dorastu. Chcel by som poinformovať o tom,
čo sa počas zimnej prestávky v našom klube
udialo.
A-mužstvo: Po nie veľmi vydarenej prvej polovici súťaže sme pristúpili k výmene
trénera, kde Patrika Andrášika vystriedal
Ján Ilavský. Podstatné zmeny sa udiali aj
v hráčskom kádri, keď odišlo 5 hráčov: Cicák, Andrášik, Maga, Penzeš, Szombat. Naopak, posilnili sme sa o brankára Bániyho
z Čechyniec, ďalej prišiel Róbert Augustín
z Horných Salíb a Tomáš Štourač z ligového
dorastu Šale.
Mužstvo trénovalo 2x do týždňa. Vo
februári absolvovalo 4-dňové kondičné sústredenie v Bojniciach.
Odohrali sme 4 prípravné zápasy s bilanciou 3-1-0. Prípravné zápasy ukázali, že
máme na čom stavať a pred jarnou časťou
veríme, že v tabuľke sa budeme posúvať
smerom hore.
Dorastenecké mužstvo trénovalo počas
zimy taktiež 2x do týždňa. Zúčastnili sme sa
troch halových turnajov. Jeden turnaj sme
vyhrali, na jednom sme obsadili 2.miesto,

keď sme vo fi nále prehrali na 11-ky. Na
poslednom turnaji sme takisto vypadli
v semifi nále na 11-ky. Do súťaže vstupujeme
z prvého miesta s náskokom troch bodov
na druhé Alekšince, ktoré privítame doma
hneď v prvom kole. Tak ako na jeseň, aj teraz
by sme chceli baviť divákov pekným futbalom a pokúsiť sa 5 ligu vyhrať.
Všetkých našich fanúšikov pozývame na
naše zápasy.

Peter Zabák
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Vyhodnotenie LHL 2015
Koniec roka v obci Lehota sa v okolí
multifunkčného ihriska v Kapustniciach
niesol už tradične v znamení ďalšieho
ročníka Lehotskej hokejbalovej ligy (ďalej
iba LHL). Rok 2015 znamenal už 11. pokračovanie tejto obľúbenej zimnej zábavy. Zaslúženým a suverénnym víťazom sa tohto
roku stalo mužstvo Warriors. Ide o víťazstvo o to zaujímavejšie, že tím okolo chlapcov z 1.FHBL z OŠK Warriors Lehota, Červených Strikov a Lehota Oilers z ASHL
Nitra vznikol takpovediac ,,pri pive“ a na
poslednú chvíľu, doslova pár minút pred
konečným termínom odovzdania súpisiek.
Napokon sa potvrdilo, že práve tento projekt bol pre ligu to pravé orechové.
Z dôvodu časovej tiesne sa tento rok hrali
iba dva vzájomné zápasy, opäť sa však hralo
každú nedeľu od 22.11.2015 a proti sebe stálo 5 tímov. Z tímov ,,zabolela“ oficiálna neúčasť jedného z najtradičnejších tímov Červených Strikov, ktorých hráči sa rozptýlili do
ostatných klubov, napokon tvrdé jadro tímu
odohralo celkovo najúspešnejší rok pod hlavičkou Warriors, kde tvorili základ mužstva.
Ďalšími tradičnými účastníkmi bolo mužstvo Chatárov, ktoré prestupovou bombou
získalo dlhodobo najlepšieho hráča súťaže
Lukáša Mesároša, čím asi najjasnejšie deklarovalo svoje tohtoročné ambície. Vysoké
nároky malo aj mužstvo Vikings, zložené
z bývalých majstrov z Bukake a Tryskáčov
a samozrejme aj mužstvo obhajcov, tentoraz
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pod názvom Slovensko, ktoré po víťazstvách
z predošlých dvoch ročníkoch 2013 a 2014
túžilo po majstrovskom hattricku, ktorý sa
naposledy podaril práve legendárnemu a už
neexistujúcemu mužstvu Bukake. Podceniť
nechcel nikto ani z roka na rok sa zlepšujúcich Levov, ktorí minulý rok získali ocenenie
za vzorný prístup, tzv. cenu za Výdrž.
Samotná súťaž napokon priniesla zaujímavé výsledky a nečakané rozuzlenie, keď
nepopulárny Čierny Peter tentoraz zostal
prekvapujúco, no zaslúžene, v rukách obhajcov zo Slovenska. Hlavným dôvodom
bola okrem nepresvedčivých výsledkov
a absencie zraneného Petra Bíra (meniskus) aj zlá dochádzka, ktorá pominulé roky
trápila iné kluby. O postup sa však bojovalo
do posledného kola, kde v priamom zápase
zo Slovákmi Vikings zvíťazili 3:2 a v ňom
sa rozhodlo, že práve mužstvo Vikings si
zabezpečí 4. priečku a istotu playoff. Suverénom základnej časti sa stalo mužstvo Warriors, ktoré spoznalo svojho premožiteľa až
v poslednom kole, keď boli nad ich sily chlapi z Chatárov, ťahaní netradične-tradične
Lukášom Mesárošom a postupovali do playoff z 3. pozície. Asi najväčším prekvapením
boli výkony mužstva Levy, ktorí pripravili
o body takmer každého a preto historicky
postúpili do playoff z parádneho druhého
miesta. Nad vodou ich držali hlavne výkony
brankára Ľuboša Rusnáka, ktorý základnú
časť ukončil s priemerom 1 inkasovaného
gólu na zápas.

Playoff začala 20.12.2015 za jarného
počasia, kde sa proti sebe postavili víťaz
základnej časti Warriors a na poslednú
chvíľu postúpivší Vikings, ďalšiu dvojicu
tvorili prekvapenie Levy proti ambicióznym
Chatárom. Kým v prípade prvej dvojice po
dvoch víťazstvách Warriorov (4:2,1:0) išlo
herne o vyrovnané zápasy a výsledok bol
napokon očakávaný a jednoznačný, v prípade druhej semifi nálovej dvojice Levy – Chatári išlo o semifi nále vyrovnané po každej
stránke, obe mužstvá si víťazstvá podelili (1:
3,1:0) a preto prišlo na samostatné nájazdy.
Kým Chatári mali na svojej strane najlepšieho strelca Lukáša Mesároša, Levy mali
v bráne výborného Ľuboša Rusnáka a preto
bolo všetko otvorené. Toto sa aj potvrdilo
a rozhodlo sa až v 8. sérii nájazdov, ktorú
rozhodol nikto iný ako Lukáš Mesároš. Ten
bol úspešný aj prvej základnej sérii piatich
nájazdov, keď odpovedal na úspešnú koncovku Filipa Klenka z Levov. Priebeh semifi nále bol napokon takýto:
Už tradične vo Vianočnej nálade nastúpili dňa 25.12.2015 mužstvá na fi nálové
boje. Najprv o 10:00 hod. v súboji o 3. miesto
vo veľmi kvalitnom a vyrovnanom zápase
zvíťazili Vikings nad Levmi 2:0. Levy však
po celý čas nepríjemne hrýzli, vypracovali
si viacero vyložených šancí a doplatili na
ich nepremieňanie. Prejavila sa neskúsenosť s playoff zápasmi. Vikingov potiahli
ich tradiční špílmachri Maťo Ščasný a Paťo
Durdiak.
Následné fi nále prinieslo ambíciami
nabitý stret, hral sa rýchly, tvrdý, no aj na
pohľad pekný, kombinačný hokejbal. Každý klub mal individualít na jednotlivých
postoch na rozdávanie, čo potvrdili aj hráčske štatistiky, pretože individuálne tabuľky
patrili jednoznačne týmto dvom klubom.
Napokon sa miska váh priklonila na stranu
Warriorov, ktorých podržal v bráne výborný
Andrej Petrík a v poli hlavne špílmacher
Viktor Vikup a zo spolupráce s ním ťažiaci
Tomáš Selický.
O 12:00 hod. potom došlo k vyhlasovaniu
výsledkov turnaja. Ako už bolo povedané,
individuálne ocenenia ovládli hráči Warriorov a Chatárov. Najlepším brankárom
turnaja sa napokon stal Andrej Petrík (Warriors), ktorý o svojom víťazstve rozhodol až
fi nálových výkonom, jeho celové čísla 6 shotoutov, ani nie gól na zápas v 10 zápasoch sú
obdivuhodné, najlepším strelcom a zároveň

najproduktívnejším hráčom sa stal tradične
Lukáš Mesároš (Chatári – 13+3/9 zápasov)
a za najlepšieho hráča turnaja si hráči zvolili Viktora Viskupa (Warriors), ktorý skončil
v individuálnych štatistikách celkovo druhý
(7+3/9 zápasov). Následne bola vyhlásená
All-star turnaja podľa hlasovania hráčov
kam sa výkonmi prepracovali Ľuboš Rusnák (Levy) v bránke a v poli Viktor Viskup
(Warriors), Daniel Dubeň (Slovensko), Lukáš Mesároš (Chatári) a Patrik Brunovský
(Levy).
Konečné poradie tímov:
1.) Warriors
2.) Chatári
3.) Vikings
4.) Levy
5.) Slovensko

Celá edícia pre rok 2015 bola zakončená spoločnou zábavou pri guláši a iných
dobrotách v areáli miestneho OŠK Lehota.
Na záver treba vyjadriť vďaku OcÚ Lehota, ako aj OŠK Lehota, prostredníctvom
ktorých boli pre túto sezónu zabezpečené
fi nančné prostriedky na nákup a zhotovenie dlhoočakávaných zmontovateľných
mantinelov v priestoroch futbalových brán,
čím sa ihrisko stalo ešte vhodnejším na
väčšiu porciu športových aktivít ako doteraz. Poďakovať treba taktiež organizátorom
turnaja, výsledky turnaja ako aj minulé turnaje si je možné pozrieť na stránkach http://
www.osklehota.sk/lhl.html, ako aj na Facebooku v skupine Lehotská hokejbalová liga,
kde sa nachádzajú aj zaujímavé fotografie.
Už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovania
tejto tradičnej súťaže.

Ing. Daniel Dubeň
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R ADY A POMOC OBČANOM

Lekárska starostlivosť
Obvodný lekár – MUDr. Erika Fuxhofferová
TEL: 037/6553138

27. ročník Vianočného
stolnotenisového turnaja
Umiestnenie súťažiacich vo štvorhrách:
Stolnotenisový oddiel OŠK Lehota už
tradične na „Štefana“ zorganizoval „Via- 1. Šimúnek Marek - Kokavcová Lucia, 2.
nočný turnaj o putovný pohár starostu obce Fúska Vladimír - Stieranka Peter, 3. Holka
Lehota“. Turnaj otvoril starosta obce p. Michal - Mesároš Jaroslav.
Víťazom boli odovzdané vecné ceny
Milan Chmelár.
Po zahájení si účastníci turnaja uctili a upomienkové poháre.
Sponzorom turnaja bol OcÚ Lehota, zaminutou ticha zosnulého p. Machálika (†
9.11.2015), ktorý na 26. ročníku obsadil tretie stúpený starostom p. Chmelárom Milanom.
miesto v hlavnej kategórii.
Súťažilo sa v dvoch základných kategóriJánoška Pavel
ách: registrovaní hráči (31 zaregistrovaných) a neregistrovaní hráči
– amatéri (8 zaregistrovaných).
Turnaj prebiehal vo svižnej športovej atmosfére. Viaceré zápasy
boli zaujímavé, ocenené bohatým
potleskom divákov. Turnaj končil
v neskorých popoludňajších hodinách. Po posledných zápasoch boli
vyhlásené výsledky jednotlivých
kategórii.
Umiestnenie neregistrovaných
hráčov:
1. Peter Bako, 2. Robert Bako
a 3. Štefan Zaujec.
Umiestnenie registrovaných
hráčov: na 1. mieste sa umiestnil
Marek Šimúnek (1. miesto na 26.
Víťazi hlavnej kategorie: zľava doprava
ročníku), 2. priečku obsadila Lu- Lucia Kokavcová ,(2.) Marek Šimúnek (1.),
cia Kokavcová 3. miesto Michal
Michal Holka (3.)
Holka.
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Deň

Ordinačné
hodiny

Ordinácia

Administratíva

Pondelok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Utorok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Streda - nepárny

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

párny týždeň

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Štvrtok

7:30-13:00

Báb

13:30-15:30

Piatok

7:30-13:00

Lehota

13:30-15:30

Stránkové hodiny
OcÚ Lehota
Pondelok
07.30 - 12. 00
12.30 - 15. 30
Utorok:
07.30 - 12. 00
12.30 - 15. 30
Streda:
07.30 - 12. 00
12.30 - 17. 30
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
07.30 - 13. 00
Kontakt:
0911 220 861

Detský lekár – MUDr. Eva Krčmáriková
TEL: 037/6518936
Deň

Ordinačné hodiny

Ordinácia

Pondelok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Utorok

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Streda

7:30-10:00

Lehota

10:30-13:00

Veľké Zálužie

7:30-10:30

Veľké Zálužie

11:00-12:00

Lehota

7:30-12:00

Veľké Zálužie

Štvrtok
Piatok

Pošta
Pondelok
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Utorok:
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Streda:
07.00 - 11. 00
14.00 - 17. 00
Štvrtok:
07.00 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Piatok:
07.0 - 12. 00
12.30 - 14. 30
Kontakt:
037/ 6 553 141

Lekáreň AVE MÁRIA - TEL: 037/6553200
Deň

Otváracia doba

Utorok

8:00 - 13.40

Streda

8:00 - 12:30

Piatok

8:00 - 13.40
Zubná ambulancia – MDDr. Peter Závacký
TEL: 037/6505205

KZO

BIO ODPAD

Ordinačné hodiny

Zubná poliklinika

Pondelok

8:00-14:00

Párovce

Utorok

8:00-14:00

Lehota

Streda

8:00-14:00

Párovce

Štvrtok

8:00-14:00

Lehota

Piatok

8:00-14:00

Párovce

6.4
20.4
4.5
18.5
1.6
15.6
29.6
13.7
27.7

8.4
22.4
6.5
20.5
3.6
17.6
1.7
15.7
29.7

Deň

PAPIER
7.4
12.5
20.6
25.7
PLAST
+KOV
14.4
11.5
7.6
29.7
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CESTOVNÝ PORIADOK

Autoškola
PANTER

Facebook:

Autoškola PANTER

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

INFOLINKA: 0905 554 888

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

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:
30

fan.manager@orangemail.sk

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľ ká noc.
Zdravie, šťastie,
úsmev v tvári,
želáme vám k sviatku jari.

www.lehota.sk

