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Deň zdravia zameraný na osteoporózu a cukrovku
V novembri Vás pozývame na prednášku do veľkej sály kultúrneho
domu na tému osteoporóza a cukrovka. Dozviete sa viac o príčinách
vzniku týchto ochorení, o prevencii a samotnej liečbe
(organizuje: ZO Zväzu zdravotne postihnutých v Lehote).

Ondrejovské rozprávanie
Dňa 3. 12. 2016 o 14. 00 hod sa pre tých skôr narodených chystá
predvianočné posadenie venované Sv. Ondrejovi. Naladí Vás na
adventné obdobie a čas Vianoc
(organizuje: ZO Jednoty dôchodcov v Lehote).

Lehotská hokejbalová liga
Počas novembrových a decembrových víkendov zavládne na
multifunkčnom ihrisku hokejbalová nálada, kedy si jednotlivé mužstvá
zmerajú svoje sily a koncom roka sa dozvieme meno víťaza lehotskej
hokejbalovej ligy (organizuje: OŠK Lehota).

Mikuláš a Mikulášsky pohár vína
Dňa 09. decembra 2016 (v piatok) Vás pozývame do kultúrneho domu,
kde bude pripravený kultúrno-spoločenský program, ktorý vyvrcholí
rozsvietením vianočného stromčeka. Detičky sa stretnú s Mikulášom,
dospelí sa môžu ponúknuť vareným vínkom, punčom, čajíkom
(organizuje: OcÚ Lehota a Vinohradnícky spolok Lehota).

Vianočný stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce
Počas vianočných sviatkov pozývame všetkých nadšencov stolného
tenisu do priestorov OŠK Lehota, kde sa budú viesť súboje o putovný
pohár starostu obce Lehota (organizuje: OŠK Lehota).
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Milí čitatelia ,
neustále okolo seba počúvame, ako neskutočne
letí čas, ako nikto nič nestíha a nemá kedy „žiť“. Preletelo nám leto, jeseň je v plnom prúde a my môžeme
opäť bilancovať, čo zažila naša obec, čo sa v nej udialo a o čom sa hovorí.
Pohodlne sa usaďte v kresle, urobte si horúci čajík
s medom a citrónom a prelistujte si náš obecný časopis...a ak sa objavíte na niektorej z fotografií, zaspomínajte si na udalosť, pri ktorej vznikla.
Ponáhľajme sa menej a viac sa usmievajme.
To vám praje
redakčná rada obecného časopisu Lehota

Monografia- spolupráca s občanmi
Prosíme všetkých obyvateľov obce, ktorí majú staré rodinné fotografie alebo fotografie z okolia domov
i obce, aby nám ich poskytli pre pripravovanú monografiu obce Lehota. Fotografie budú profesionálne naskenované a vrátené majiteľom. Ak máte aj rôzne iné
staré dokumenty, vysvedčenia, výučné listy a tlačivá
- poprosíme Vás o ich poskytnutie, pričom po naskenovaní si ich môžete hneď aj odniesť.
ĎAKUJEME

Šéfredaktor:
PaedDr. Vladimíra Chobotová.
Redakčná rada: Mgr. Anna Burdová,
Mgr. Dominika Gerhatová, Juraj
Pavel, Ing. Petra Petríkova.
Jazyková úprava:
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Fotografie: Slávka Zaujecová.

Dňa 27. decembra 2016 (utorok) pozývame vinárov a priateľov vína na
13. ročník tohto podujatia do miestneho kultúrneho domu. Vzdáme tak
hold tohtoročnej úrode vo viniciach
(organizuje: Vinohradnícky spolok Lehota).

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:
06.12.2016.
Expedícia do domácnosti
po 1 výtlačku ZDARMA.

Poznámka:
Nakoľko v čase uzávierky neboli pri niektorých podujatiach stanovené presné termíny,
budeme Vás informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a web stránky obce.

Grafický dizajn,dtp a tlač:
PANTER PMD, s.r.o.,
Golianova 83, Nitra 0905 259 609.
www.panter-pmd.sk © 2016

Vianočné požehnanie mladých vín
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Slovo starostu

Niečo z oblasti
stavebných
povolení
Ako prvé by som
chcel
upozorniť
všetkých žiadateľov
o stavebné povolenie,
že stavebný úrad je
obec Lehota. Všetky
podania musia ísť cez
obecný úrad, kde sa
evidujú.
Obec Lehota patrí
pod spoločný stavebný úrad Nitrianske Hrnčiarovce, ktorý
združuje 28 obcí. Sú tam traja kompetentní zamestnanci, ktorí posúdia a pripravia
oznámenia a stavebné povolenia pre jednotlivé obce a pošlú e-mailom príslušnej
pracovníčke obce, ktorá to skontroluje a
pripraví starostovi obce na schválenie. Starosta to skontroluje, prípadné nedostatky
rieši spolu s kompetentnými pracovníkmi
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a keď je všetko v poriadku, povolenie podpíše, odfotí sa pre všetkých účastníkov konania a expeduje sa na adresy, ktoré uvedie
žiadateľ vo svojej žiadosti. Pokiaľ sa nevráti
posledná doručenka, nie je možné pokračovať v konaní alebo vyznačiť právoplatnosť
stavebného povolenia. Tu by som chcel upozorniť na chyby, ktoré vznikajú a tým predlžujú stavebné konanie. V prvom rade pred
podaním stavebného povolenia je dobré
komunikovať so všetkými účastníkmi konania (vlastníci susedných nehnuteľností),
ktorí by mali byť oboznámení so stavbou,
hlavne s umiestnením na pozemku. Toto
by sa malo robiť spoločne s projektantom,
ktorí tieto požiadavky môže hneď zakresliť
do situácie a predíde sa tým zbytočným odvolaniam a problémom. Najhoršie je, keď
niekto zatají niektorého vlastníka susednej
nehnuteľnosti a ten vstúpi do jednania už
v začatom konaní. Tu robia trochu problémy aj samotní projektanti, ktorí sa snažia
vyhovieť klientom a projektujú často nie
podľa príslušných zákonov a vyhlášok, ale
podľa požiadaviek klientov. Pri sporných
alebo zložitejších veciach je dobré, keď stavebník spolu so stavebným dozorom začnú
komunikovať ešte pred podaním žiadosti o
stavebné povolenie so stavebným úradom.
Stavebný úrad musí akceptovať aj smerný

územný plán obce, aby sa nestalo to, čo v
minulosti, že je problém s výjazdom na novovznikajúcich uliciach, lebo konce ulíc sú
„zaštupľované“. Tu sa musí povýšiť verejný
záujem nad osobným. Napr. momentálne
najväčším problémom v obci je otázka, kadiaľ ťahať potrubie kanalizácie. Ulica môže
byť slepá, ale potrubie pre kanalizáciu nie.
Pri sporných veciach je najlepšie, keď sa
stretnú sporové strany účastníkov stavebného konania, spolu so stavebným úradom
a dohodnú sa na ďalšom postupe, lebo
súdny spor môže trvať aj niekoľko rokov a
neprospeje to nikomu. V poslednom čase
sa rozmáhajú stavby „do záhrad“. Každý
rodinný dom musí mať príjazdovú cestu,
ktorá má spevnenú časť širokú 2,5 m, ale
celkovú šírku 3,0 m. Navyše upozorňujem
všetkých stavebníkov, že po tejto príjazdovej ceste by nemali jazdiť ťažké vozidlá
(hlavne domiešavače), lebo môže prísť k
narušeniu statiky susedného domu. Treba
použiť pumpu na betón a vozidlá s menšou
nosnosťou. Stavebný úrad v obci požaduje,
aby v situácií nových stavieb boli vyznačené 2 parkovacie miesta v objekte stavebníka
(čiže za plotom). Je to v súlade s vyhláškou
č. 532/2002 Z. z. a uznesením OZ v Lehote.
Je to z toho dôvodu, že občania majú väčšinou 2 osobné motorové vozidlá, ktoré často

parkujú na miestnej komunikácií a znemožňujú tým bezpečný pohyb vozidiel a
chodcov po ceste a navyše v zime údržbu a
odhŕňanie snehu.
Drobné stavby sú doplnkové stavby k
hlavným stavbám. Sú to jednoduché stavby
do 25 m2. Pri drobných stavbách postačí, ak
sa k žiadosti pripojí jednoduchý situačný
výkres, doklad o vlastníctve – list vlastníctva a geometrický plán. Všetky informácie
dostanete na obecnom úrade. Drobnou
stavbou je aj oplotenie, ktoré si vyžaduje
ohlásenie stavebnému úradu a hlavne oplotenia od miestnej komunikácie musí byť
vytýčené geodetom.
Vážení stavebníci, je v záujme obce, aby
sme vám v čo najväčšej miere vyhoveli a
urýchlili stavebné konania. Preto sa snažte
dodržiavať tieto usmernenia a od začiatku
treba komunikovať so stavebným úradom v
obci. P. Žitňanská, p. Piršelová a p. Vranka
sú iba zamestnanci spoločného stavebného
úradu, ale príslušný stavebný úrad pre našu
obec je obec Lehota v zastúpení starostom
obce.
Za porozumenie ďakuje
starosta obce

Milan Chmelár
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Zaznamenali sme

Máme novú
prístavbu MŠ
Dňa 2. septembra ráno o deviatej hodine sa otvorili dvere na novej prístavbe v
materskej škôlke. Rodičia a najmä deti sa
už nevedeli dočkať. Každý chcel vidieť novú
prístavbu. Hneď pri vstupe do vestibulu
bolo vidieť úsmevy, obdiv a radosť všetkých
veľkých i malých. Po uvítaní detí a rodičov
pani riaditeľka informovala prítomných o
prevádzke, poplatkoch a systéme fungovania v MŠ. Rodičia mali priestor na vypísanie
dotazníkov a prihlášky, buď na celodenný
alebo poldenný pobyt detí v MŠ, prihlásiť
stravu a pod. Deťom sa v triedach venovali
pani učiteľky. Potom mali všetci malí i veľkí
možnosť pozrieť si celú prístavbu, novú herňu na prízemí, spálňu na poschodí, šatne so
skrinkami, kde malo každé dieťa svoje meno
s obrázkom.
Novú kanceláriu má aj riaditeľka MŠ.
Učiteľky majú novú šatňu s umývadlom
a zrkadlom, z kuchyne sme po rodičoch
„vysťahovali“ sklad potravín do novozrekonštruovanej miestnosti a aj vedúca kuchyne
zdedila samostatnú kanceláriu po riaditeľke
MŠ. Kuchárky dostali nový väčší robot, lebo
počet stravníkov sa stále zvyšuje a starý už
nestíhal. Museli sme zvýšiť aj počet personálu, nakoľko za posledné 3 roky nám vzrástol
počet detí v MŠ z 52 na 80. Nezabudlo sa ani
na novú výbavu, pribudli nové šatňové skrinky, nábytky, hračky, stoly, stoličky, 30 nových
ležadiel s matracmi, paplónmi, vankúšmi a
návlečkami, nové koberce a pohotovostné
WC s umývadlom na poschodí. Takmer v
celom objekte boli vymenené staré rozvody
vody, kanalizácie, v rekonštruovanej časti aj
rozvody elektriky, hlavný rozvádzač. V novej
časti bolo namontované úsporné LED osvet6

lenie vnútorné žalúzie, všetky kľučky na
oknách sú uzamykateľné kvôli bezpečnosti
a pri realizácií fasády budú namontované
vonkajšie elektricky zhrňované žalúzie, aby
zabezpečili bezpečnosť objektu a deti a zároveň zabránili nadmernému prehrievaniu
herne a spálne.

Ešte niečo z histórie MŠ...
Materská škola v Lehote bola postavená v akcii „Z“ pred takmer 40-timi rokmi.
Prvýkrát začala prevádzku dňa 15.12.1997.
Prvou riaditeľkou bola pani Bernátová Angelika. Prvá školníčka pani Cetényiová Bernardína. Prvá kurička Dubeňová Jozefína.
Upozorňujem, že sa kúrilo uhlím. Prvá hlavná kuchárka v MŠ bola Chmelárová Anna.
Mama pani Kvetky Mikulovej – poslankyne
OZ a pomocnú kuchárku robila moja mama
– Chmelárová Mária. Starostom, alebo v tom
čase predsedom MNV, bol Alexander Burda. Druhá riaditeľka MŠ bola pani Maková
Helena, potom Miháliková Zuzka a po nej
až dodnes je riaditeľkou Chlebcová Beáta.
Počet detí pri prvom otvorení MŠ bol takmer
60. Potom sa počet detí znížil na 50 a prudko
začal rásť pred tromi rokmi. Na túto skutočnosť som upozorňoval už ako poslanec pred
9 rokmi. Starosta obce dal urobiť projekt prístavby a nadstavby ešte pred 8-mymi rokmi.
Tento projekt nebol realizovaný z dôvodu nedostatku fi nančných prostriedkov. Po rokoch
bol tento projekt kapacitne nedostatočný
a preto som sa rozhodol vo februári 2015 pre
prepracovanie projektu a zmenu stavby. Vybavilo sa stavebné povolenie a koncom marca 2015 sa začalo s výstavbou a prístavbou
svojpomocne z vlastných zdrojov. Za 3 mesiace sa nám podarilo hrubú stavbu dať pod
strechu, aby nezamokla. Urobili sme stretnutie Lehôt a Lhot a hneď počas prázdnin sme
sa pustili do rekonštrukcie starej časti MŠ.

Aby sme ju mohli prepojiť a pokračovať v
prácach tak, aby nebola narušená prevádzka
a výstavba novej časti. Aby sme to do 1. septembra 2016 stihli, lebo boli avíza, že škôlka
musí otvoriť novú triedu, aby sme kapacitne
uspokojili všetkých obyvateľov obce. Za pomoci sponzorov, zamestnancov obce, VPP
pracovníkov a niektorých občanov z obce
sa nám spoločnými silami podarilo vytvoriť
krásne dielo pre našich najmenších. Musím
spomenúť, že na túto stavbu sme dostali
62,500 Eur z Ministerstva školstva a ostatné
zdroje boli od sponzorov a vlastné zdroje.
Chcel by som týmto poďakovať Ministerstvu
školstva, fi rme Colo Steel, Fukas, Envigeos za
sponzorské dary a fi nančné prostriedky na
výstavbu našej MŠ. Ďalej by som sa chcel poďakovať všetkým obecným zamestnancom,
Ľudkovi, Andelovi, Mgr. Frayovi, riaditeľke
MŠ Beátke Chlebcovej, školníčke pani Lačnej, ktorá tu strávila veľa času po pracovnej
dobe a počas prázdnin, pánovi Dalošovi,
Urcikánovi Martinovi, Mikulovi Jurajovi,
taktiež môjmu synovi Milošovi, ktorý tu odovzdal svoj um, odborné skúsenosti a nápady,
pánovi Mikulovi Štefanovi, Tehlárovi Emanovi, Tonkovi Rybeckému, taktiež poslancom OZ, hlavne pani Kvetke Mikulovej, p.
Látečkovej, p. Savelovi Jurajovi, fi rme Komaz
a Zajkovi Jozefovi, p. Žitňanskej a Vrábelovej
zo spoločného Stavebného úradu, všetkým
pracovníkom na verejnoprospešných prácach z našej obce.
Na záver ďakujem aj tým malým drobcom z MŠ, ktorí boli pre mňa hnacím motorom počas celej doby výstavby.
starosta obce

Milan Chmelár
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Obec informuje

Uznesenia
z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva v
Lehote, ktoré sa konalo
dňa 23. septembra 2016
o 17.30 hod.
v malej sále Kultúrneho domu
v Lehote
Uznesenie č. 126/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
a) v o l í
návrhovú komisiu v zložení Alexander
Gála, Terézia Andrášiková, PaedDr. Vladimíra Chobotová,
b) b e r i e n a v e d o m i e,
že za overovateľov zápisnice starosta určil
poslancov: PhDr. Kvetoslava Mikulová,
Juraj Pavel, zapisovateľku zápisnice starosta určil zamestnankyňu obce Gabrielu
Zabákovú.
Uznesenie č. 127/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
nes chv a ľu je
žiadosť p. Petra Moravčíka, Lehota 668,
o posunutie stenovej priečky v nájomnom
byte 15Bj.
Uznesenie č. 128/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s chvaľuje
schvaľuje prevádzkové hodiny v pohostinskom zariadení Chester Pub, Lehota 16,
pondelok - štvrtok 12.00 hod. do 22.00 hod.,
piatok a sobota od 12.00. hod. do 02.00
hod., nedeľa od 15.00 hod. do 22.00 hod.
Uznesenie č. 129/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
beri e na v edo mi e
žiadosť p. Stanislava Brunovského, Lehota 668, o ukončenie nájomného vzťahu
s obcou Lehota v 2-izbovom byte v 15Bj k
30.09.2016.
Uznesenie č. 130/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
8

a) s c h v a ľ u j e
5 min. prestávku,

Uznesenie č. 132/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote

Uznesenie č. 134/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote

s chv a ľu je
výber pridelenia bytu v 15Bj formou losovania,

prero k o v a lo
žiadosť p. Mariána Petríka a Ivany, 951 36
Lehota č. 222 o odpredaj obecného majetku parcely č. 333/48, k. ú. Lehota,

s chvaľuje
zriadenie spoločného úradu životného
prostredia so sídlom na obecnom úrade
Veľké Zálužie.

nes chv a ľu je
zámer odpredať časť majetku obce, ktorý je
zapísaná na LV č. 1076 ako zastavané plochy a nádvoria.

Uznesenie č. 135/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
v súlade § 11 ods. 4, písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ,

s chv a ľu je
pridelenie 2-izbového nájomného bytu v
15Bj p. Tomášovi a Marianne Štefankovým, bytom Lehota 96, od 01.10.2016.
Uznesenie č. 131/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s chvaľuje
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode
vlastníctva nehnuteľnosti, uzatvorenej
podľa § 588 a nasledujúceho Občianskeho
zákonníka zo dňa 14.01.2015, na základe
rozhodnutia Okresného úradu, Katastrálny
odbor, číslo V2439/16, nasledovne:
Článok I. Predmet zmluvy
Predávajúci vlastní vo výlučnom vlastníctve v spoluvlastníckom podiele 1/1 nehnuteľnosť, zapísanú Správou katastra Nitra na
liste vlastníctva č. 1076, situovanú v okrese
Nitra, v obci Lehota, katastrálne územie
Lehota a to:
– parcelu register CKN č. 327/3 o výmere 20
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie: Lehota (ďalej v
texte aj ako „predmet kúpy).
Predávajúci rozhodol o predaji predmetu
kúpy na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 23.9.2016 v zasadacej miestnosti ObU v Lehote Uznesením č. 131/2016, ktorým schválilo dodatok
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb.. Tento výpis z uznesenia tvorí
neoddeliteľnú prílohu kúpnej zmluvy.
Článok II. Kúpna cena a platobné podmienky
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za
prevod vlastníckeho práva k predmetu
kúpy zaplatí kupujúci predávajúcemu
kúpnu cenu vo výške 17,-EUR/m2, celkom
340,-EUR, (slovom : tristoštyridsať eur).
Cena je stanovená podľa schváleného
VZN Časť XII. Obecný majetok bod 10, zo
dňa 18.12.2012 (príloha tohto dodatku).

Uznesenie č. 133/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
prero k o v a lo
žiadosť fi rmy TERMOPROJEKT s.r.o. o prenájom obecného majetku, parcely č. 333/
15, k. ú. Lehota,
s chv a ľu je
zámer prenajať časť majetku obce, ktorý je
zapísaná na LV č. 1076 ako zastavané plochy a nádvoria.

prero k o v a lo
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o chove, držaní a ochrane psov na území obce
Lehota,
s chv a ľu je
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o chove, držaní a ochrane psov na území obce
Lehota.
Uznesenie č. 136/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s chv a ľu je
výpoveď o nájme nebytových priestorov zo
dňa 21.12.2012 ku dňu 31.12.2016,
po v eru je
starostu na ukončenie zmluvy o prenájme
priestorov pre piváreň p. Adamcovej Zdenky, bytom Murániho 5, Nitra k 31.12.2016.
Uznesenie č. 137/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
s chvaľuje
dve parkovacie miesta alebo dve garážové
stojiská pre novopostavené rodinné domy
na svojom pozemku.
Uznesenie č. 138/2016
Obecné zastupiteľstvo v Lehote
po v eru je
starostu obce v jednaní o odkúpenie nehnuteľnosti pozemok parc. č. 76/2, zastavané plochy a nádvoria a rodinný dom so
súpisným číslom 77.
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Zaznamenali sme

Hodové slávnosti
Hody sa vždy považovali za najväčšiu
udalosť v dedine. Prišli kolotoče, stánky
s rôznymi „serepetičkami“, no hlavne sa
do dediny v tomto čase vracali ľudia, čo sa
rokmi roztratili po svete. Hody ich väčšinou
prilákali na pár dní domov. Zabíjali sa
kačice, husi, piekli sa rôzne koláče. Nezabudnem pripomenúť, že v minulosti sa nám
susedné dediny posmievali, že či sme už
k hodom zarezali tekvice. Ale tešilo nás, že
aspoň vedeli, kedy máme hody.

Keďže sme si všimli, že to kúzlo hodov
začalo nejako upadať, rozhodli sme sa, že
vzhľadom k dobrému hospodáreniu obce,
môžeme cez obecný úrad niečo urobiť pre
občanov a návštevníkov k oživeniu hodov.
A tak vznikol zaujímavý program. Oslovili
sa spevácke i hudobné skupiny, ktoré počas
piatka až nedele zabávali našich občanov
i hostí.
10
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Zaznamenali sme

farnosť

Pole
uprostred polí

K príjemnej pohode patrí i vínko a o to sa
postaral vinársky spolok, ktorý zorganizoval
malú ochutnávku vín.
Môžeme skonštatovať, že ľudia sa bavili,
počasie nám prialo až na nedeľu večer, kedy
sa prihnala nepríjemná smršť a ukončila večernú zábavu.
Nakoľko naša obec je známa i hodovou
púťou ku kaplnke panny Márie, udialo sa
tak i tento rok a účasť bola veľmi uspokojivá.
No a keďže nás tam hore má niekto rád, tak
dažďové kvapky sa držali v mrakoch až do
skončenia púte pri lehotskom kostole.
Keď máme hodnotiť priebeh podujatí, tak
musíme priznať, že trošku nám pokrivkávali
termíny vystúpení, ale človek sa učí celý
život, tak sa do budúcna poučíme i my a ak
bude záujem, tak budúci rok urobíme pre
zábavu našich občanov a hostí ďalší pokus
s kultúrnym programom.
Ďakujeme pri tejto príležitosti všetkým,
ktorí sa podieľali na organizovaní podujatí
a obsluhovaní účinkujúcich.

Terézia Andrášiková
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Lehota je dedina, ktorá je obklopená poľami zo všetkých strán, vlastne zo všetkých,
okrem tej, na ktorej je viadukt s diaľnicou.
Najmä v týchto jesenných časoch sa ľudia
pozerajú na polia s nádejou. Neodvolateľne
k nám prišla jeseň, čo je predovšetkým čas
zberu úrody z polí a sadov. Obilie sa už suší
v silách a sýpkach a čaká, kým sa premení
na tohtoročnú múku, zrelé hrozná tiež
ukončili svoju každoročnú púť vytlačené
v sudoch našich skúsených vinohradníkov
a vinárov. Ešte zostáva zozbierať kukuricu
a potom už budú polia ticho odpočívať v
nádeji, že na jar opäť rozkvitnú a rozzelenajú sa.
Avšak slovné spojenie: „odpočívať v nádeji“ sa spája ešte s jedným poľom v našej
dedine. To však nie je na jej konci, ale priamo
uprostred Lehoty. Azda aj toto umiestnenie
poukazuje na to, aké je pre jej obyvateľov
dôležité. Ide o pole, ktoré nepozná rytmus a
striedanie časov a ročných období. Vždy, keď
niekomu dozrie jeho čas, uloží ho rodina práve do tohto poľa s rovnakou nádejou, s akou
vkladá skúsený hospodár zrno do zeme, aby
v nej odumrelo a prinieslo hojnú úrodu. Už
asi tušíte, že hovorím o našom cintoríne.
Koncom októbra a začiatkom novembra
totiž prichádza čas, keď chodíme na toto
pole častejšie, aby sme ho skropili svojimi
modlitbami a mnohí aj slzami. Je nám totiž
za našimi blízkymi, ktorí už viac nemôžu byť
medzi nami a odpočívajú ukrytí v hlbinách
zeme tohto zvláštneho poľa, smutno a ľúto.
A pre všetkých, ktorí prežívajú taký smútok,
takú ľútosť, najmä v tejto dobe pripomínam,
že oni odpočívajú v nádeji.
Kresťania konajú mnoho pútí na posvätné miesta, ale jedna z nich je jedinečná a
zvláštna. Výlety a púte totiž väčšinou konáme preto, aby sme v ďalekej cudzine niečo
videli: niečo pozoruhodné, krásne, vzácne.
Ide buď o prírodné krásy, diela výnimočného ľudského umu a ducha, miesta opradené
tajomstvom, či nesmiernou svätosťou a milosťou. Rovnako radi putujeme aj na miesta
zázrakov do Fatimy a Lúrd, alebo na miesta,
kde spočívajú telá svätých, ktorí sú nám oso-

bitne blízki, aby sme tam, blízko pri nich,
prosili za svoj, či blízky život. Z tohto pútnického programu sa však celkom vymyká púť
do Jeruzalema, k miestu pochovania nášho
Pána Ježiša Krista, teda k Božiemu hrobu.
Otvorene treba povedať, že všetci, ktorí sa
na takú púť odhodlajú, sa najviac tešia na
to, že v bazilike Božieho hrobu v Jeruzaleme,
na mieste, kde spočívalo telo mŕtveho Pána
Ježiša, neuvidia nič. Je zvláštne, že ľudia sa
idú stovky, ba tisíce kilometrov pozrieť na
to, že tam nie je nič. A keď sa už zahľadia do
záhrobnej temnoty tohto hrobového miesta,
to nič, ktoré tam uvidia, im prináša obrovskú, nesmiernu radosť. V Božom hrobe totiž
chýba podstatná vec: mŕtve Kristovo telo. A o
tomto mŕtvom tele a zvláštnom mieste podal
vo veľkonočnom ráne ženám správu anjel,
ktorý odvalil kameň z tohto hrobu: „Prečo
hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu,
vstal. Hľa, miesto kde ho položili.“
Na týchto niekoľkých vetách spočíva celá
váha kresťanského náboženstva, pretože
apoštol Pavol hovorí: „Tí, čo zomreli s Kristom,
s Kristom budú aj žiť.“ A tak kopeme jamy do
toho nášho lehotského zvláštneho poľa a zverujeme našich zosnulých zemi, nie aby tam
zostali, ale aby raz na spôsob samého Krista
svoj hrob opustili. Každý lehotský hrob sa
totiž môže stať rovnako prázdnym, ako ten
jeruzalemský. Ešte jedna veta z pera svätého
Pavla, ktorá znie opäť veľmi optimisticky a
nádejne: „Tak je to so zmŕtvychvstaním: seje
sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa
potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; seje sa telo živočíšne, vstáva telo
duchovné. A keď si toto porušiteľné oblečie
neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie
nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané:
Smrť pohltilo víťazstvo.“
Preto naše čudesné pole uprostred dediny aj v prvých novembrových dňoch navštevujme s vierou a nádejou, že hoci tí, čo tam
ležia, už ukončili svoje pozemské putovanie,
tá najdôležitejšia a najvýraznejšia zmena k
lepšiemu ich, a raz určite aj nás, ešte len čaká:
porušiteľnosť sa zmení na neporušiteľnosť,
potupa na slávu, slabosť na silu, telesné na
duchovné. Vyprosujme túto jedinečnú premenu sami pre seba dobrým kresťanským
životom a pre našich zosnulých modlitbou
vždy, ale najmä v dňoch, keď sa svojej vlády
nad svetom ujme sychravý november.

Mgr. Robert Horka, PhD.
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Naše spolky

MATIČNÝ DEŇ
V LEHOTE
Výročie oživotvorenia svojej činnosti si
Miestny odbor Matice slovenskej pravidelne
pripomína počas matičných dní v mesiaci
október. Tak tomu bolo aj v tomto roku, keď
v sobotu 8. októbra zorganizoval niekoľko
akcií športového a kultúrno-spoločenského
charakteru.

a Milan Bako. Podujatie malo veľmi dobrú
úroveň, počtom účastníkov výrazne prevýšilo minuloročný 1. ročník a zvýšený záujem
a spokojnosť súťažiacich dáva predpoklad
úspešnosti aj ďaľšieho ročníka.
Foto. Matúš Lisy
V kultúrno-spoločenskej časti programu v miestnom kultúrnom dome, ktorú
otvoril a hostí privítal predseda MO MS
Lehota Ing. Daniel Pavel, sa viac ako 100
účastníkov mohlo započúvať do spevu
krásnych piesní alebo sa zamyslieť, či dokonca zasmiať na satiricky podanom divadelnom predstavení.
Nakoľko lehotskí matičiari privítali medzi sebou vzácnu matičnú návštevu srbských

Na záver môžeme skonštatovať, že
tohtoročný matičný deň v Lehote splnil a vo
viacerých oblastiach aj prekročil očakávania
nielen organizátorov, ale aj priamych účastníkov a určite sa stane impulzom k organizovaniu podobných akcií aj v budúcnosti.

hostí spojeným s občerstvením, počas ktorého si nielenže navzájom vymieňali skúsenosti, nadväzovali kontakty a priateľstvá, ale
si spolu aj zaspievali krásne slovenské ľudové
piesne, ktoré sa stále spievajú aj medzi srbskými Slovákmi.
Sprievodnou akciou tejto časti programu
bola výstava umeleckých diel Williama Caceresa, ktorý pochádza z Ekvádoru a v súčasnosti pôsobí v Nitre a v okolí.

Výstava
obr az ov

Dopoludnia sa uskutočnil v areáli OŠK 2.
ročník matičného stolnotenisového turnaja
s fi nančnou podporou MS, v ktorom sa do
súťaženia zapojilo 40 účastníkov v 8-mych
vekových kategóriách. Potešujúce je, že popri
starších „pingpongistoch“, využili možnosť
zabojovať o hodnotné vecné ceny aj súťažiaci
z radov detí a mládeže. Víťazmi jednotlivých
kategórií sa stali Matúš Hrnčiar, Giulia De
Nadai, Barbora Masarčová, Patrícia Vargová,
Matúš Lisy, Dušan Zabák, Oľga Mesárošová
14

Slovákov, prítomným sa predstavili v spoločnom programe. Na jeho začiatku a tiež na
konci spevácky súbor MO MS Lehota v ľudových krojoch zaspieval niekoľko národných
a ľudových piesní. Medzi týmito speváckymi
vystúpeniami vystúpili srbskí matičiari.
Členovia divadelnej sekcie Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu
sa predstavili s divadelným predstavením
„BOS TAURUS“ (vo voľnom preklade Krava)
na motívy poviedky M. Kukučína „Rysavá
jalovica“. Pútavou a žartovnou formou,
v krásnej čistej slovenčine, sa pokúsili divákom priblížiť život na súčasnej dedine na
srbskom vidieku, prevažne obývanej ľuďmi
so slovenskými koreňmi. Predstavenie sa
stretlo s veľkým úspechom u divákov, ktorí
hercov často odmeňovali potleskom. Medzi
hosťami podujatia bola zástupkyňa Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Art.
Milina Sklabinski, starosta obce Lehota Milan Chmelár, predseda KR MS Nitrianskeho
kraja Mgr. Ľubomír Kleštinec a predsedníčka MO MS Veľké Zálužie Gabriela Pavelová.
Stretnutie sa končilo neformálnym spoločným posedením všetkých účinkujúcich a

Dňa 9.10.2016 sa
v našom kultúrnom
dome, okrem iných kultúrnych podujatí, udiala
aj výstava obrazov p.
Wiliama Cáceresa.
Tento človek pochádza z Ekvádoru a tí, čo
ho nepoznajú, sa pýtajú,
prečo tento človek
chcel vystavovať
svoje obrazy v našej malej dedinke,
keď už vystavuje
obrazy po mnohých krajinách a
galériách.
Vysvetlenie je
nasledovné. Pán
„Wili“ ako ho volali
jeho spoluhráči pri
futbale, má v našej
dedine
rodinné
zázemie. A keďže
má k naším ľudom
a dedine pozitívny vzťah, tak sa
ponúkol, že by

Bc. Milan Balla
Foto: Tivadár Bernáth
predviedol svoju tvorbu v podobe obrazov,
ktoré namaľoval za obdobie roku 2016.
Z rozhovorov, ktoré sa viedli pri jeho obrazoch, plynuli iba pozitívne kritiky. Každý
sa vyjadril, že by nemal problém jeho obraz
zavesiť doma na svojej stene. Je to pravda,
pretože jeho obrazy hýria farbami a ponúkajú pokoj a rozptýlenia častokrát tak
unavenej duši človeka.
Ak by ste o ňom chceli vedieť viac,
mohli by sme s ním sprostredkovať nejakú
besedu a dať Vám viac informácii o tomto
skromnom a vždy usmiatom človeku.

Terézia Andrášiková
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Výstava ovocia, zeleniny
a ľudových výrobkov
Základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v spolupráci so Zväzom zdravotne postihnutých v Lehote uskutočnila
v dňoch 14.-16. októbra 2016 v kultúrnom
dome v Lehote „Výstavu ovocia, zeleniny
a ľudových výrobkov“. 46 vystavovateľov
prinieslo 187 exponátov. Výstavu navštívili
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aj hostia zo Slovenského zväzu záhradkárov v Nitre Ing. Helena Viršíková a z Krajskej správy Zväzu zdravotne postihnutých
v Nitre Ing. Ľudmila Štefanková a Magdaléna
Bakytová.
V piatok 13. októbra 2016 dopoludnia
bola výstava vyhradená pre deti MŠ a žiakov
ZŠ, ktorí ju navštívili spolu s pani
učiteľkami. Pozreli si nielen svoje
práce a zhotovené výrobky, ale
zaujímali sa aj o exponáty. Deťom
sa veľmi páčil strážnik kukurice, hrabačka lístia a samozrejme
krásne tekvicové strašiaky, ktoré
už svietili a deti ich sami vyrobili.
Pán Peter Huba ťahal spolu s deťmi
rozprávkovú repu.
Výstava pre verejnosť bola
otvorená 13.10.2016 od 14,00 hod.
do nedele 16. 10. 2016 do 13,00 hod.
a navštívilo ju 451 návštevníkov.
Okrem bežného ovocia a zeleniny návštevníci výstavy sa mohli
pokochať najmä na ojedinele pestovaných a exotických exponátoch
u nás v Lehote ako boli „Asimina
Triloba“ (banán severu), „Kustovnica čínska“ (Goji), Granátovník,
Pepino, Rakytník rešetliakový,
figovníky a iné.

Vystavované boli aj rôzne semená, sušené plody, výrobky z ovocia, pekne aranžované košíčky s ozdobnými tekvičkami,
umelecké práce ako drevorezby a vlastné
maľby, ľudové výšivky, kvety v črepníkoch,
bylinky a iné. Návštevníci výstavy sa potešili výpestkom vinohradníckych broskýň,
ktoré darovala Zdenka Lukáčová. Najviac
exponátov pre našich návštevníkov priniesli
členovia organizačného výboru, ktorí aj
informovali a oboznamovali návštevníkov
o možnostiach pestovania jednotlivých druhov exponátov.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí prispeli
svojimi výpestkami a exponátmi ku krásnej, zaujímavej a úspešnej výstave, ktorá
sa uskutočnila po dlhých 30-tich rokoch.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí nás potešili
svojou návštevou.

Vojtech Pavel
Oľga Mesárošová
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Rozhovor
niekoľko vysvetlení. Preto ma dráždilo
poznať, ako to bolo „naozaj“. Pretože o
histórii je známe, že je to veda politická.

Z ekológa
amatérsky
historik?

ALAN

DOLOG
Odkiaľ pochádzate?
Z malého baníckeho mestečka Dobšiná s
bohatou minulosťou, z nádherného kraja, v
ktorom sa, žiaľ, stmieva, aj cez deň. Väčšinu
života som prežil v Rožňave blízko Slovenského krasu.
Napriek tomu ste prišiel práve do Lehoty?
Naše deti naliehali, aby sme prišli bližšie
k ich pôsobisku, no som chlapec z hôr a
neviem si predstaviť, že by Slnko pre nás
vychádzalo a zapadalo v kukurici. Potrebujeme na blízku hory, potoky, lúky. Lehotu som si vybral pre výhodnú polohu. Nitra
je výnimočné miesto a mesto v mnohých
ohľadoch. Podstatne lepšie sa tu vie človek
vytešiť v záhradke. Najdôležitejšie je, že
syna s rodinou máme neďaleko a dcérka
keď priletí s rodinou domov, nemusí tiež
cez pol Slovenska za nami. Prišli sme sem
spoznať slovenský „západ“, nájsť si tu zopár
spriaznených duší a s nimi zostarnúť.
Našli ste ich?
Áno. Do dediny sme „vošli“ cez spevokol Matice slovenskej, kde som niečo málo pôsobil,
mám rád ten kolektív. Všade žijú dobrí ľudia.
Máme radi mnohých Lehoťanov. Azda je to
vzájomné.
Aká je vaša profesia?
Teraz dôchodca. Predtým vedúci laboratória,
potom technológ a posledne aj ekológ vo
veľkej fi rme na juhu Slovenska. Tak ste ma
18

mohli spoznať aj v Lehote, kde som chvíľu
pôsobil.
Áno, detičky si vás zapamätali ako vodníka
Suchý vlas, ktorý im hovoril o bublinkovom mobile, čistote vodičky a učil robiť
píšťalky.

Politická?
Áno. Nielenže históriu píšu víťazi, ale aj
ten, kto ju zapisuje mnohokrát to písal
pre vyššie postaveného objednávateľa,
panovníka, alebo cirkevného hodnostára. A ten, kto sa chce dnes zaoberať
historiografiou sa neustále stretáva so
zamlčiavaním faktov, tendenčnými
konštatovaniami. Historiografia sa doteraz stále podávala tak, aby sa dosiahol
nejaký účinok. Je to všeobecne známe,
že deformáciami histórie boli ovplyvňované masy trvale. Myslím, že sa práve týmto dosiahlo, že všeobecne ľudia
nemajú o túto vedu veľký záujem. A to
je škoda. Ubližuje to nášmu národnému
povedomiu, úcte k našej histórii, ktorá
je mimoriadne pre život dôležitá.
Váš záujem o históriu ma k vám doviedol. Venujete sa niečomu konkrétnemu?
Zaujímajú ma predovšetkým obdobia,
ktoré sú zahalené nejakým tajomstvom,
veci neprebádané, zabudnuté, alebo
veci, ktoré sú náročky pred verejnosťou
schované.
Konkrétne?
Hm, neviem, či mám... Sú to informácie,
na ktoré verejnosť nie je celkom pripravená, pretože v školách sa stále učí
niečo iné.

Čo vložíte do duše dieťaťa, to zostane v ňom
po celý život. Detičky boli nadšené, ja s nimi.
Krásny zážitok. Užil som si to aj na Gemeri.
Cez dva roky ste pracoval na našom obecnom úrade, bol ste členom redakčnej rady
nášho časopisu, tam sme sa trochu bližšie
spoznali. Okrem naliehavých článkov z
ekológie čitatelia ocenili aj vaše poučné
pohľady do histórie, odkrýval ste pôvod
tradičných sviatkov.
Históriou sa zaoberám od malička. Chémia
je prísne exaktná veda. Tam máte vždy len
jedno a navyše prísne logické vysvetlenie.
Na histórii ma provokovalo, že k tým istým
udalostiam, zvykom, ustanoveniam existuje

Skúste ma nenapínať.
Chcete to zo mňa vytiahnuť, ale ľudia budú
mať v hlave z toho zmätok.
Viem, že ste bol kvôli štúdiu histórie
dvakrát v Rumunsku.
Tak dobre teda. Áno, raz som bol sám a
druhý krát bol so mnou aj môj priateľ Jožko
Banáš, ktorý chcel na vlastné oči vidieť vraj
neuveriteľné skutočnosti, o ktorých som
mu hovoril. Sedmohradsko je svedkom, že
práve tam boli niekoľké rozhodujúce centrá
Veľkej Moravy. Nielenže tam nájdete min 450
slovenských názvov obcí, ale je tam obrovská pevnosť s názvom Moigrad (Mojmírov
hrad). Ďalšia obrovská pevnosť v Alba Iulii,
ktorá sa ešte nedávno volala Belgrad, ktorú

síce začali stavať Rimania, ale Slovania z nej
ovládali krajinu min 600 rokov. Mojmír teda
Pribinu nevyhnal útočiac z českej Moravy,
ale z Veľkej Moravy na rieke Morava (Mureš)
v Rumunsku. Aj smer útoku to jednoznačne
potvrdzuje. Útok bol totiž dokumentovaný
na Čingove a nakoniec v dnešnej českej
Morave. V Alba Iulii je múzeum, v ktorom
je množstvo vykopávok, ktoré dokumentujú slovanskú prítomnosť v dobe od 3. – 11.
storočia. Bola tam aj rotunda sv. Petra, ktorú
postavili Slovania ako ariáni. Je tam hrad Devín, Kalník, Rodná, Lipová, Krásna, Lupča,
Ostrov... Zaujímavé je, že mnoho obcí na Slovensku má rovnaké pomenovanie, ako obce
dole v Sedmohradsku. Napr. na Turci máme
Horný a Dolný Kalník. Jasná súvzťažnosť
s rumunským Calnic s krásnym zachovalým
hradom s dedinou na juhu Sedmohradska.
Zo Sedmohradska pochádza britská kráľov19

Rozhovor
ská rodina a azda i rodina
Kennedyovcov. Naznačuje
to priezvisko vzniknuté
postupne zo slovanského
Kňaz, Kneze, pomaďarčením Kende, Kendeff y
(britská kráľovná), Kennedy... Princ Charles
chodí do svojhej kolísky
pravidelne.
To sme sa naozaj v škole
neučili. Slovenské názvy
v Rumunsku?
Tak, tak. Nemýlim sa.
Dvojhlásky ia, ie, iu používajú len Slováci (správne – sme Sloveni!).
Napr. dediny Husia, Kozia to dokazujú jednoznačne. A nie sú to dediny, ktoré by vznikli
pred 500 rokmi. Toponýmia sa tvorila oveľa
skôr. Taký kopec „Sloboda“, či „Soviar“ je
tam bežná vec. V Rumunsku som toho našiel
strašne veľa zaujímavého, až šokujúceho.
No, dajte.
Tak napríklad som našiel bazén v žriedle termálnej vody, v ktorej sa kúpaval Attila Hun
so svojim háremom. Našiel som miesto, kde
mal svoj dom, kde bolo vlastne sídlo Hunov.
Čítala som, že sa nevie, kde presne to bolo.
Odkiaľ to viete?
Písal o tom učenec, očitý svedok menom
Priscos. Len vedci si to v texte nevšimli. Ja
to viem s presnosťou 50 m. Viem dokonca
presne, kde a kto Hunov porazil a zdecimoval. Historici to naozaj nevedia, som prvý, kto
to objavil.
Niečo ešte k Veľkej Morave?
Dobre. Zistil som, že Svätopluk sa veľmi
dlho zdržiaval v Arade. Arad je skomolenina
nášho „hrad“, rovnako Oradea je skomoleninou hradu. V Arade na rieke Mureš (Morava)
mal vybudovanú pevnosť, v ktorej bola ona
„velika crkva moravská“, kde bol pochovaný
„na levoj strane za oltarjem sv. bohorodice“
Metod a azda aj sám Svätopluk. Pevnosť bola
zničená Turkami až v 16. storočí. Dnes je to v
širšom centre Aradu. Je tam sídlisko. Navždy
stratené.
Zaujímavé! Máte na to zrejme nejaké dôkazy.
Samozrejme. Na všetko. Od tej pevnosti mám
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dokonca starú mapu z aradského múzea.
Svätopluk rozširoval ríšu. Preto nemohol
sedieť len napr. v Nitre. Postupne budoval
aj pevnosti na dobytých územiach, aby ríšu
udržal.
Publikoval ste to niekde? Mal by ste.
Ponúkol som to niektorým periodikám, neuspel som. Preto som to „zavesil“ na jeden
slovenský portál. O tých Hunoch som napísal štúdiu, ktorá sa prekladá do angličtiny,
ponúknem to niekde vonku.
Pátrate po niečom aj na Slovensku?
Áno. Dolúštil som posledný nápis v rúnovom
písme v Kremnických horách a vypátral som
presného autora nápisov. Najznámejší z nich
je nápis na Velestúre. Autorom bol evanjelický farár Gašpar Pils zo Spiša pravdepodobne
r. 1584.
Ani toto nebolo publikované?
Ponúkol som túto štúdiu predsedovi Matice
Slovenskej, lebo toto by mali zdokumentovať
najmä oni. Moja štúdia nebola prijatá. Bez
vysvetlenia. Ale o rozhovor prejavil záujem
časopis Život. Vyšlo to v čísle 3/2015. Je to aj
na ich portáli.

túto záhadu som vošiel do trinástej komnaty
našej minulosti, o ktorej sa mlčí úplne.

Odvážil som sa ich vystaviť aj v Lehote. Našťastie neprišlo veľa ľudí ☺.

A to je?
Tu sa už urobím tajomným? Bude to dopĺňať
jedno veľké biele miesto našej histórie. Na
portáli www.sloveni.forumsk.com, kde publikujem to bude do konca roka. Portál patrí
jedenému z najlepších súčasných historikov
Slovenska. Azda mi život dovolí čím lepšie
odhaliť toto tajomstvo.

Dejinami Lehoty ste sa nezaoberal?
Čo sa dalo zistiť som napísal do histórie obce
na portáli www.lehota.sk. Azda sa nájde pár
ľudí, ktorých moje snaženie zaujme. Ďakujem, že ste si ma všimli ☺. Srdečne pozdravujem všetkých Lehoťanov, prajem im pevné
zdravie a mnoho šťastia. Kto chce vedieť viac,
nech usporiada besedu, prídem.
Ale aby som tu nebol len za „historika“ predsa len by som využil príležitosť na ekologické okienko,
na jeden dôležitý návrh pre
obec.

Čo na to všetko oficiálna
veda?
Nuž veda zatiaľ ostáva
pri tvrdení, že Slovania
sem prišli v 5. – 6. storočí
a učebnice idú v starých
koľajach. Napr. v tom,
že Cyril a Metod nám
doniesli
kresťanstvo
a písmo. Toto tvrdenie je
pritom dávno prekonané.
Napríklad tým, že sa vie,
že už r. 251 sa pápežskej
synody zúčastnili biskupi
z Briggetia (Komárno),
Jágru (Eger) a zo Subura
(Zobora). Oficiálna veda
s dobrovoľnými historikmi nekomunikuje. Snažil
som sa, odmietajú, alebo
ignorujú.
Zvláštne. Všimla som si
na stenách vášho bytu
vaše olejomaľby.
Hej, kedysi som kazil farby.

Nech sa páči.
Nad Lehotou sa vybudovala
hluková bariéra pri diaľnici. Ale neboli by sme na
Slovensku, keby sa dotiahla
úplne. No a preto, že nedotiahli „púhych“ 100 m nad
„Hliníkom“, v obci počuť
diaľnicu práve cez ten krátky úsek. Uvedomujem si, že
dobudovanie tej steny sa už
neudeje. Ale obec by mohla
vysadiť aspoň v tomto úseku
za plotom zo 50 ks javora, aby
aspoň cez leto stromy tlmili
hluk. Úsek som odfotil.
Ďakujem za rozhovor

PaedDr.
Vladimíra Chobotová
Foto: AD

Čím sa zaoberáte teraz?
V súvislosti s pátraním po najstarších sakrálnych stavbách Slovenov som musel aj do
Maďarska, kde som našiel famózne rotundy
azda z čias kráľa Sama. Navštívil som kláštor Pannonhalma, ktorý bol celkom určite
založený franským mníchom Ammandom
práve v období Samovho panovania (623 658). Samozrejme, že som niečo našiel aj na
Slovensku. Z tohto pátrania sa vykľula veľká
robota, ktorá mi bude ešte chvíľu trvať. Cez
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Zaznamenali sme

Matersk á škola

ŠAR KANIÁDA

Naši noví škôlkari

Dňa 1. októbra sa všetci nadšenci lietajúcich šarkanov a drakov stretli na futbalovom
ihrisku, aby spravili celú oblohu nad Lehotou
krajšou a farebnejšou než samotná dúha.
Síce účasť bola oproti vlaňajšiemu roku
omnoho nižšia, ale slniečko krásne svietilo
a vietor prišiel ako na objednávku, takže šarkany krásne lietali a deti sa nielen zabavili a
ponaháňali, ale zahrali sa v tráve s loptou.
Každé dieťa čakala sladká odmena,
diplom a na záver aj nejaké prekvapenie od
obecného úradu a OŠK.
Ďakujeme, že ste sa zúčastnili a budúci
rok nás čaká už tretí ročník ☺

PaedDr. Vladimíra Chobotová
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Slniečku už zbledli lúče a v našej škôlke
zaštrngali kľúče, ktoré opäť otvorili brány
materskej školy. Nový školský rok 2016/2017
sa začal slávnostným otvorením 2. septembra.
Tento školský rok nám priniesol mnoho
nového. Nielenže sme prijali nové detičky a
novú pani učiteľku, ale sme i narástli. Novou
je i trieda v rozšírených priestoroch materskej školy, ako aj nový vzdelávací program
pre detičky, ktorých je tento rok o niečo viac.
V septembri sme sa s detičkami spoznávali a im pomáhali adaptovať sa na novú
rolu škôlkara. Plač sme vymenili za smiech
a potlesk detí pri divadielkach, ktoré nás
navštívili.
V októbri naše deti navštívil psík Bastian
so svojou canis-inštruktorkou Monikou.
Bastian je pes-canisterapeut. Canisterapia je
nová forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú
a sociálnu pohodu dieťaťa. Nevedome posilňuje imunitu u detí a výrazne zlepšuje ich
náladu. Takýto psík musí prejsť špeciálnym
výcvikom a získať certifi kát, aby mohol túto
činnosť vykonávať. Deti sa učili ako správne
ku psíkovi pristupovať, ako sa s ním zblížiť
pomocou hladkania, prihovárania sa mu...
Fotografie prezrádzajú, s akou láskou sa
deti so psíkom zbližovali.
A nakoniec by sme chceli do nového
školského roku zaželať deťom veľa nových
zážitkov v našej škôlke a rodičom veľa trpezlivosti.

Bc. Lenka Fúskova
a Bc. Dominika Gerhatová
Foto: Slávka Zaujecová
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Základná škola

OŠK Lehota informuje

OŠK Lehota
informuje

Biela pastelka

Počas túry sa kochali krásou zoborských
lesov a lúk a ďalekými výhľadmi na mesto
Nitra a okolie. Pozorne sledovali flóru a
faunu, turistické značky, pomocou buzoly
určovali svetové strany a ďalekohľadom pozorovali vzdialené objekty.

V mesiaci júl sa v poľskom meste Wroclaw konal
prestížny mládežnícky futbalový turnaj za účasti
152 mužstiev zo 16 krajín. Svoje zastúpenie malo aj
Slovensko, ktoré reprezentovalo 5 výberov z Nitry,
pod hlavičkou Obfz. Bol to výber tých najlepších futbalistov od 6. po 4.ligu. V najsledovanejšej kategórii
dorast U19 mala svoje zastúpenie aj Lehota, keď vo
výbere boli naši dvaja hráči Marek Hlavatovič a Martin Garaj.
Trénerom tohto výberu bol tréner nášho úspešného dorastu Peter Zabák. Domov sa vrátili s obrovským úspechom, keď bez zaváhania tento turnaj
vyhrali! Urobili dobré meno nielen Slovensku, ale aj
Lehote. Srdečne gratulujeme a prajeme čo najviac
podobných úspechov.
RR

Turnaj futbalových
nádejí združenia

VITIS
Dňa 23.9.2016 sa naša škola opäť ako
každoročne zapojila do verejno-prospešnej
zbierky pod názvom Biela pastelka. Tento rok
ju organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s podporou Mateja Tótha,
majstra sveta v chôdzi a olympijského víťaza.
Veríme, že zbierkou pomôžeme zlepšiť životy slabozrakých a nevidiacich ľudí na Slovensku. Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili
vyslovujeme srdečné ďakujeme.

Mgr. M. Strapáčová

Cvičenia v prírode
Tohtoročnú jesennú časť Cvičení v prírode prežili žiaci 1. - 4. ročníka v malebnom
prostredí zoborských lesov a lúk. S veľkým
očakávaním absolvovali turistickú vychádzku, ktorej trasa začínala pri Liečebnom ústave Zobor a končila pri Kostole sv. Michala v
Drážovciach.
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Dňa 16. septembra 2016 sa na
futbalovom štadióne v Hornej Kráľovej uskutočnil už tradičný Turnaj
futbalových nádejí Občianskeho
združenia VITIS.
Našu obec reprezentovalo mužstvo zložené z 10 žiakov našej školy.
Účastníkov privítalo pekné počasie a
tak mohli všetkým prítomným napl-

no predviesť svoje futbalové majstrovstvo.
Sily si na turnaji zmeralo 10 tímov, ktoré boli
rozdelené do 2 skupín. Naši chlapci tak na
trávniku nastúpili proti Močenku, Lužiankam, Hájskemu a Rumanovej. Vo veľmi
silnej konkurencii
podali sympatický
výkon a ukázali,
že futbal hrajú s
radosťou.
Už teraz sa
všetci tešíme na
ďalší ročník tejto
vydarenej športovej akcie.

Mgr.
M. Šromovský

Náročný pochod preveril ich fyzickú
zdatnosť. Žiaci si pripomenuli, že v prírode
treba byť potichu a šetrne sa správať k životnému prostrediu - nerozhadzovať odpadky,
neničiť rastliny a živočíchy. Najviac sa však
tešili na národnú kultúrnu pamiatku Kostol sv. Michala v Drážovciach. Po zdolaní
všetkých nástrah turistického pochodu bol
pre žiakov tou najväčšou odmenou.
S prísľubom, že sa do týchto miest ešte
vrátime sme sa unavení a šťastní vrátili naspäť do školy.

Mgr. Ľubica Ševčíková
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Šport

7. ročník v pláž ovom
volejbale

Priam v ideálnom počasí a fantastickej atmosfére sa v areáli OŠK Lehota dňa
13.08.2016 uskutočnil už siedmy ročník
obľúbeného turnaja v plážovom volejbale,
kde sa počas celého dňa odohrávali tuhé
volejbalové boje.

Dvojice mužov boli tiež rozdelené do
dvoch skupín, kde sa dá povedať, že favoriti
zvládli svoju úlohu a postúpili do vyraďovacích bojov. Hneď v prvom semifi nále porazili neskorší víťazi turnaja Mário Antoni a
Miroslav Bľanda Hudáček obhajcov trofeje.
V druhom semifi nále porazila dvojica Ľuboš
Červeň a Pavol Moravčík medzinárodné duo
David Lysek a Tibor Kling, ktorí obsadili konečné tretie miesto.
Medzi divákmi sme radi privítali aj manželov Kovarčíkovcov s čerstvo narodenou
dcérou Katkou, ktorým touto cestou blahoželáme a na budúci ročník čakáme maminu
už aj na ihrisku.
Záver turnaja priniesol prekvapenie, každý účastník obdržal tričko s logom turnaja a
zlatým klincom bol trojitý nízky prelet stíhačiek nad Lehotou. Či to bola náhoda alebo
pripravená akcia, necháme na Vás...

Turnaj bol rozdelený na tri kategórie:
ženy, muži a zmiešané páry, kde ženské
páry hrali systémom každý s každým, muži
a zmiešané páry boli rozdelené do skupín
a následne sa hrali semifi nálové a fi nálové
zápasy.

Rozlosovanie mal na starosti hlavný tréner volejbalistiek UKF Nitra Ľuboš Červeň,
o hudbu sa postaral DJ Michal Lichtner,
Dáša Kubicová s Luciou Civáňovou priniesli
vynikajúce pochúťky, humorné glosy počas
celého dňa zabezpečili Vlado Fúska, Kristína
Baková a pridávali sa aj ostatní. Organizátori
pripravili príjemné občerstvenie, zaujímavé
ceny a mohlo sa začať.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali s prípravou a organizáciou turnaja a
taktiež starostovi Milanovi Chmelárovi a už
dnes sa tešíme na ďalší ročník.

Marcel Kovalčík

Ženská kategória bola maximálne vyrovnaná a rozhodoval doslova každý bod!
Víťazkami sa stala dvojica Norika Červeňová
a Monika Zabáková len o skóre pred Katkou
Kovalčíkovou s Kristínou Burdovou. Tretie
miesto obsadila Kristína Baková s Dášou
Kubicovou. Štvrté miesto ostalo pre Luciu
Civáňovú a Zuzku Hrušovskú.
V zmiešaných dvojiciach to bol boj už v
skupinách, kde súboje mali patričný náboj
a postup do semifi nále bol cieľom pre každého. Po vynikajúcich výkonoch v skupinách
a vyraďovacích zápasoch, získali prvé miesto
Kristína Baková a Michal Lichtner pred Norikou a Ľubošom Červeňovými. Tretie miesto
obsadili Katka a Marcel Kovalčíkovci.
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R ady a pomoc občanom

INFO

Občianske
združenie
VITIS
Občianske združenie
VITIS je verejno-súkromným partnerstvom inštitúcií a občanov obcí Báb,
Jarok, Lehota, Lužianky,
Rumanová, Veľké Zálužie, Rišňovce, Močenok, Hájske, Horná Kráľová a Trnovec nad
Váhom. Členmi OZ VITIS sú okrem zástupcov obcí aj spolky, združenia, športové kluby,
poľovnícke združenia, folklórne súbory,
podnikatelia a občania, ktorí bývajú alebo
vyvíjajú aktivity na území obcí združenia.
Kancelária združenia sídli v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom Záluží (Hlavná ul.
č. 788, Veľké Zálužie).
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Východiskovým dokumentom združenia
je Integrovaná stratégia rozvoja Miestnej
akčnej skupiny (MAS) VITIS. Nakoľko územie združenia patrí medzi vidiecke oblasti,
členovia sa rozhodli rozvíjať aktivity v súlade
s Programom rozvoja vidieka 2014 – 2020
a získať fi nančnú podporu na rozvojové
projekty z európskych fondov a realizovať
konkrétne projekty v prospech občanov
jednotlivých obcí. Základnou víziou združenia je, aby územie MAS VITIS bolo v roku
2020 atraktívnym a konkurencieschopným
územím využívajúcim predovšetkým vlastné ľudské, spoločenské a kultúrne zdroje
v prospech vysokej kvality života v čistom,
zdravom a kultúrnom vidieckom prostredí.
Hlavným zámerom aktivít a stratégie je
zabezpečiť obyvateľom bývanie a život s
kvalitnou infraštruktúrou a komplexnými
sociálnymi službami. Chceme uchovať
a rozvíjať bohatú históriu a ľudové tradície
regiónu a rozvíjať vidiecky cestovný ruch v
prospech tvorby nových pracovných miest
pre miestnych obyvateľov, a prezentovať
a propagovať jednotlivé obce združenia.
Združenie v súčasnosti čaká na rozhodnutie,
či naplánované aktivity budú podporené
z programu rozvoja vidieka na roky 2014
– 2020, kde bola podaná žiadosť o nenávratný fi nančný príspevok. V prípade úspechu
bude možné realizovať viacero rozvojových
projektov obcí, podnikateľov, ako aj tretieho
sektora, ktoré budú smerovať ku skvalitneniu
života občanov.
Aktivity členov však nie sú viazané len na
získanie podpory z eurofondov. Každoročne
sú organizované spoločné podujatia, ktoré
spájajú obyvateľov a členov združenia. Je
potrebné spomenúť predovšetkým prezentáciu vinárov regiónu „Šampión vín MAS
VITIS“, ďalej „Turnaj futbalových nádejí“,
„Prehliadku speváckych a folklórnych súborov OZ VITIS“ a „Športovú olympiádu detí
materských škôl“.
OZ VITIS hľadá možnosti ako podporiť
aktivity v podpore podnikateľov, vidieckom
cestovnom ruchu a zachovaní kultúrneho dedičstva. Budeme radi, ak nás budete
kontaktovať s Vašimi návrhmi a zámermi
na e-mailovej adrese vitis.mas@gmail.com
alebo na telefónnom čísle 0903 790 381.
Bližšie informácie o OZ VITIS, jeho činnosti a kontaktoch môžete nájsť na internetovej stránke www.vitis.estranky.sk.
Marián Cipár, OZ VITIS

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

Ordinačné
hodiny

Ordinácia

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
08.00 - 12. 00
13.00 - 15. 30
Utorok:
08.00 - 12. 00
13.00 - 15. 30
Streda:
08.00 - 12. 00
13.00 - 17. 30
Štvrtok:
Nestránkový deň
Piatok:
08.00- 13. 00
Kontakt:
0911 220 861

Administratíva

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
Štvrtok
Piatok

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

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

Deň

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

KZO
4.11
18.11
2. 12
16.12
30.12

BIO - ODPAD
18.11
23.12
PAPIER
25.11
PLAST
+KOV
11.11
16.12
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CESTOVNÝ PORIADOK

Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?

Jazdíme zodpovedne!

Facebook Autoškola PANTER

„NauĀiř vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.“
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

INFOLINKA: 0905 554 888
Príhlásiř sa môžete telefonicky alebo osobne na adrese :

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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:

fan.manager@orangemail.sk
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www.lehota.sk

