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Program pri kultúrnom dome od 17:00 hod - 04:00 hod.
» Lehoťanka - spevácka skupina
» Milan Balla - hra na fujare a gajdách
» 20:00 - 04:00 - obecná hodová zábava so skupinou BRILAX

SOBOTA 28.07. 2018
Program pri kultúrnom dome od 16:00 - 21:30 HOD
» Degustácia vín v KD (Vinohradnický spolok Lehota)
» Cimbalovka z Moravy pod vedením Jána Zugaru
» ChiQui PoleDance Studio Nitra
(oneskorený darček ku Dňu otcov)
Program v areáli OŠK Lehota od 21:00 hod
» Hodová zábava - hrá skupina ČIBUK

NEDEĽA 29.07. 2018
» 9:30 hod. - Sprievod pútnikov z kostola sv. Anny
ku Kaplnke Panny Márie kde bude SVÄTÁ OMŠA
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Program pri kultúrnom dome od 16:00 hod - 20:00 hod
» 16:00 hod. - Dychová hudba Zálužanka
» 18:30 hod. - Bavme sa navzájom (rôzne zábavné súťaže)
» 20:00 - 24:00 hod. - obecná tanečná zábava so skupinou BRILAX
Zmena programu vyhradená.
Tento projekt podporila obec Lehota
a Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Milí čitatelia obecného časopisu ,
leto je v plnom prúde, detičky pomaly zabúdajú
na školské trampoty i poučky a dospelí odrátavajú
dni do vytúženej dovolenky.
Prichádza obdobie hodov, na ktoré sa každý
teší - rodiny sa postretávajú, deti sa vybláznia na
kolotočoch, v centre dediny to žije. Aj tento rok obecný úrad v spolupráci so spolkami pripravil bohatý
program, potešia sa malí i veľkí.
V našej dedine sa stále niečo deje a vidieť to aj
na stránkach tohto časopisu. Spolky organizujú
rôzne akcie, deti získavajú množstvo ocenení a čo
je krásne, dokážu sa spojiť dve inštitúcie a dve generácie a spolupracovať. Ako príklad môžeme použiť
stretnutia žiakov našej ZŠ so spolkom záhradkárov,
ktorí deťom pomáhali s prípravou na súťaž, do
ktorej sa naše deti zapojili po prvýkrát a umiestnili sa na krásnom ocenenom mieste! Pretože nie
je nič dôležitejšie ako keď dokážu generácie spolu
komunikovať, učiť sa jedna od druhej a tvoriť niečo
plnohodnotné!
Krásne leto plné zážitkov Vám praje
redakčná rada obecného časopisu LEHOTA

„Mobilná aplikácia“
Oznamujeme občanom, že je možné si nainštalovať aplikáciu pre smart mobilné telefóny (Android,
Iphone). Aplikácia je prepojená s www.lehota.sk a
je možné pomocou nej dostávať aktuálne oznamy a
informácie zverejňované na našej webovej stránke.
Všetky bližšie info nájdete po kliknutí na zelené tlačidlo „MOBILNÁ APLIKÁCIA“ zverejnené na úvodnej
stránke www.lehota.sk. Názov aplikácie: Virtuálne.

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:
17.09.2018.
Expedícia do domácnosti
po 1 výtlačku ZDARMA.

Zdroj: webmaster@lehota.sk

Dni obce Lehota
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Slovo starostu
Milí spoluobčania,
opäť je tu leto a
pre školákov vytúžené
prázdniny.
Slnečné
lúče nás vytiahnu
k vode, aby sme si trochu oddýchli. Je tu čas
dovoleniek a sladkého
leňošenia. Treba si oddýchnuť od všedných
každodenných povinností a načerpať nové
sily. Netreba však zabúdať ani na nástrahy,
ktoré nám leto prináša. Preto opatrnosti nie
je nikdy nazvyš.
Koncom mesiaca máme v našej obci
hody a obec pripravila pre všetkých rôzne
kultúrno-spoločenské akcie a tradičnú
hodovú zábavu pred kultúrnym domom.
Takmer všetci budeme mať hodárov a preto
žiadam všetkých domácich majiteľov áut,
aby si svoje vozidlá zaparkovali do svojich
dvorov. Predídete tým zbytočným problémom, ktoré môžu vzniknúť na uliciach v
obci.
Obec spracováva zmeny a doplnky k
smernému územnému plánu (SÚP) obce.
Do 13. decembra 2017 obec zozbierala všetky požiadavky na zmeny a doplnky k SÚP.
Tieto požiadavky občanov sme zadali autorizovanej architektke, ktorá tieto zapracováva do nového SÚP. Koncom júla bude tento
návrh architektkou spracovaný a občania
sa budú môcť vyjadrovať k týmto novým
skutočnostiam. Taktiež bude zaslaný na 35
miest a inštitúcií, ktoré sa k nášmu novonavrhovanému SÚP budú vyjadrovať. Termín
na vyjadrenie je pre všetkých 1 mesiac.
Potom tieto pripomienky od občanov a inštitúcií bude opäť spracovávať architektka
a odborne spôsobilá osoba, ktorá bude komunikovať s občanmi a inštitúciami. Pozor!
Nie starosta a obecné zastupiteľstvo, ale iba
odborne spôsobilé osoby, lebo starosta a OZ
nie je odborne spôsobilé, aby riešilo zmeny a
doplnky k SÚP. Po vyriešení týchto všetkých
problémov to ide na schválenie na Okresný
úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky.
Až po schválení OÚ OVBP Nitra môže tieto
dodatky schváliť obecné zastupiteľstvo a pre
obec a všetkých občanov sú platné. Časový
horizont záleží od množstva pripomienok,
hlavne od občanov, ktorými sa horeuvedené
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Zaznamenali sme
odborné spôsobilé osoby budú musieť zaoberať. Tento dokument je pre obec a občanov
veľmi dôležitý, lebo nové plánované ulice sú
všetky „zaštupľované“ a ďalším „štupľovaním“ môže vzniknúť medzi dvoma ulicami
iba priestor na záhrady s pestovaním buriny a nie nové stavebné pozemky. Spôsob
výstavby „do záhrad“ môže ešte trvať 2 – 3
roky, ale potom sa to tak „zaštupľuje“, že sa
nebude dať robiť nič. Preto žiadam všetkých
občanov, aby si túto situáciu uvedomovali,
aby boli nápomocní pri riešení tohto problému. Chcem uistiť všetkých, že nikto o nič
nepríde, iba sa vyriešia problémy s vytvorením nových ulíc a budeme môcť urobiť aj
projekty na kanalizáciu. Obec chce pomôcť
občanom, ale bez ich pomoci to nejde. Ak sa
tento problém vyrieši, v obci vznikne na novovytvorených uliciach asi 350 stavebných
pozemkov. Pre občanov to znamená veľký
prínos, ale pre obec aj starosti, či už v oblasti školstva – zväčšenie kapacity v základnej
a materskej škole, údržby ciest, budovania
kanalizácie a veľa ďalších iných problémov,
s ktorými sa obec musí popasovať. Ako
starosta obce som za rozvoj a prosperitu
tejto obce, ale chcem, aby si táto obec zachovala svoj dedinský obraz, ľudové tradície
a všetko to, čo je pre našu obec typické a
pekné. Nie za každú cenu zastavať všetko,
ale nechať aj priestor na zeleň, kde sa ľudia
môžu stretnúť, podebatovať a deti pohrať.
Nechcem, aby developeri skupovali pozemky. Oni totiž nepozerajú na pohodu bývania,
ale iba na biznis a preto sa snažia na malom
priestore nastavať čo najviac domov s úzkou
prístupovou cestou a bez zelene. Iba dom
na dome. Musíme si uvedomiť, že po nás tu
budú bývať naše deti, vnuci a preto urobme
spoločne niečo pre to, aby sme im našu obec
zanechali ako miesto, kde sa budú cítiť dobre, radi sa tu budú vracať a neskôr aj bývať.
Záverom prajem všetkým príjemné dovolenky, školákom pohodové prežitie dvoch
mesiacov prázdnin a všetkým šťastlivý a
bezpečný návrat domov, ku svojim blízkym.

Milan Chmelár
starosta obce
Dňa 10. júla je tomu už 5 rokov, čo
pán starosta zasadol na svoju stoličku
na obecnom úrade - ďakujeme za dosiahnuté úspechy pre obec a držíme
palce v ďalších plánoch!

Do tajov
histórie
Lehoty
Profesná sekcia Miestneho odboru Matice slovenskej, zaoberajúca sa historickými
osobnosťami a udalosťami, sa v súčasnosti
venuje aj výskumom minulosti obce. Vychádzajúc z archívnych poznatkov, súvisiacich
s našou obcou, sa jej členovia teraz zamerali na objasnenie existencie starej teheľne a
tehliarskej pece v extraviláne obce a na potvrdenie existencie rodinnej hrobky zo začiatku 19. storočia na miestnom cintoríne.

movaným archeológom z oboru tehliarstva
a v spolupráci s ním vypracoval projekt
so žiadosťou o povolenie archeologického
výskumu tejto lokality. Krajský pamiatkový úrad Nitra svojím rozhodnutím zo dňa
26.1.2018 odsúhlasil tento archeologický
výskum, ktorý sa uskutoční v nasledujúcich
mesiacoch po dohode s oprávnenou osobou
(SNM-Archeologické múzeum) a vlastníkom dotknutého pozemku.

Stavebné pozostatky tehelne.

Pohľad na čelnú stenu hrobky.
Už v auguste minulého roku sa matičnému kolektívu v zložení Ing. Daniel Pavel,
Bc. Milan Balla ml., Matúš Lisy a Martin
Domček podarilo potvrdiť existenciu starej
teheľne a tehliarskej pece z obdobia 18.19. storočia v katastri obce a lokalizovať jej
polohu. Vychádzajúc zo záznamov v historických mapách, ako aj z označení, uvedených na nájdených tehlách, sa z najväčšou
pravdepodobnosťou jedná o teheľňu, ktorá
bola vlastníctvom bývalého lehotského
zemepána Ignáca Ocskaya. Potvrdením
týchto údajov by sa obec Lehota dostala na
historickú tehliarsku mapu Slovenska a tiež
do výrazného povedomia blízkeho i širšieho okolia.
Na základe uvedených poznatkov sa
Obecný úrad Lehota kontaktoval s reno-

V mesiaci apríl tohto roku vyššie spomenutý matičný kolektív, doplnený o ďalších
členov (Milan Balla st., Marek Lisy), v zmysle súhlasu vydaného OcÚ Lehota vykonal
výskum v okolí miesta pravdepodobného
umiestnenia murovanej hrobky zo začiatku
19. storočia na miestnom cintoríne. Po vykonaní výkopových prác na uvedenom mieste
bola potvrdená existencia starej murovanej
hrobky. Bola odokrytá čelná stena hrobky,
ktorá sa nachádza na okraji cintorína smerom ku hlavnej ceste v hĺbke cca 2 metre pod
úrovňou zeme.
Podľa zistení pri výkope i už skôr zistených poznatkov, je predpokladom, že hrobka bola vybudovaná začiatkom 19. storočia a
vychádzajúc z údajov v matrikách, je predpoklad hraničiaci s istotou, že v hrobke sú
pochovaní traja členovia rodiny bývalého
lehotského zemepána Jozefa Kvassaya. Potvrdením týchto poznatkov by sa toto miesto
stalo pamiatkovým objektom minimálne na
obecnej úrovni.

Ing. Daniel Pavel
Foto:autor
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Udialo sa v obci

GULÁŠCUP & Deň detí
Obec Lehota a obecný športový klub
pripravili pre malých, ale i veľkých obyvateľov obce akciu plnú detskej radosti obohatenú o dobrú chuť rôznorodých gulášov.

Popri všetkých atrakciách sme sa stihli
potiť i pri krájaní cibule a mäsa a tajných
ingrediencií, ktoré mali dopomôcť k vytúženému víťazstvu. Šestnásť súťažných mužstiev varilo i súťažilo v pití piva, či v hádzaní
vodných balónov.
Popri súťažení gulášových tímov a súťažení detičiek sa nám o naše oči, ale i celkovú
pohodu, staral PARTY TOUR, ktorý bol
spestrením celej akcie do skorých ranných
hodín.
Trofej najchutnejšieho gulášu vyhral:

V prvú júnovú sobotu sme sa všetci spolu
stretli na oslave Dňa detí. Na detičky čakalo
množstvo atrakcií v podobe súťaží. Navštívil
nás i detský „reťazák“, héliové balóny a na
vybitie detskej energie prizvaný skákací
hrad. Po vysúťažených odmenách sme si
s deťmi zatancovali a uzavreli ich spoločný
deň. Na samom konci prišlo prekvapenie
nielen v podobe prehánok, ale aj jazdeckej
polície, ktorá za nami prišla až z Bratislavy.
Jazdecké koníky nám predviedli ukážky
z rôznych zásahov i pri nepriazni počasia.
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1. miesto: KEPEZDANI
2. miesto: LANÍK s.r.o
3. miesto: IC Holding
Ďakujeme zúčastneným tímom, organizátorom a každému, kto priložil ruku k
dielu. Čo je naozaj pozitívne, bolo Vás veľmi
veľa.
Špeciálne ďakujem patrí všetkým detičkám, mamičkám, ockom a spokojným návštevníkov tejto akcie.

Bc. Dominika Gerhátová
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Udialo sa v obci - Fotogaléria
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Organizovali sme

Deň matiek
Druhá májová nedeľa sa každoročne
vyhradzuje k oslavám Dňa matiek, ktoré
si aj týmto výnimočným spôsobom máme
príležitosť uctiť.
V Lehote sa
táto oslava zvykne
presunúť na piatok,
a tak sa 11. mája
2018 takmer do
posledného miesta
naplnil
kultúrny
dom
mamičkami
a ďalšími vzácnymi
hosťami, aby sa potešili pestrým programom svojich ratolestí,
žiakov lehotskej MŠ a ZŠ. Tentokrát vskutku
bohatý poldruhahodinový scenár moderovalo až päť žiačok, technicky zabezpečilo
taktiež päť žiakov a zapojilo sa doň niekoľko
desiatok detí prakticky zo všetkých ročníkov MŠ aj ZŠ. Štandardne sa predstavili
so speváckymi, tanečnými a hudobnými
číslami, pričom program ZŠ bol rámcovaný
dvomi scénkami vybraných žiakov z 5. až 7.
ročníka. Príjemné a jedinečné popoludnie
otvoril aj ukončil svojím príhovorom náš
pán starosta.

Veríme, že lehotské mamy si program
adekvátne užili a boli hrdé na svoje šikovné deti. Všetkým organizátorom i zúčastneným deťom ďakujeme a mamičkám
prajeme veľa zdravia a šťastných chvíľ s
rodinou.

Mgr. Peter Naščák, PhD.
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Slovo kňaza

Kto je kňaz?
Zamyslenie nad tým, čo znamená byť
kňazom je nikdy nekončiaci proces. Tak to
videl na sklonku svojho života svätý Augustín, keď sa po takmer štyridsiatich rokoch
kňazstva prihováral na výročie vlastnej vysviacky veriacim: „Bratia, dnešný deň je pre
mňa výzvou, aby som sa hlbšie zamyslel nad
svojimi povinnosťami. O ich náplni by som
síce mal premýšľať dňom i nocou, ale dnešný
výročný deň ich v istom zmysle podsúva do
mojich úvah tak, že sa tomu pri premýšľaní
vonkoncom neviem vyhnúť.“ A keďže väčšina
kňazov si práve v týchto dňoch pripomína
výročie svojho kňazského svätenia a do
služby prichádzajú aj noví služobníci oltára,
nezostáva mi iné, len spolu so svätým biskupom zopakovať, že zamyslenie nad vlastnou
kňazskou službou sa v týchto dňoch podsúva do mojich úvah tak, že sa mu vonkoncom
neviem vyhnúť. Preto by som sa spolu s vami
podelil o zopár myšlienok z Augustínových
kázní, aby ste sa aj vy na chvíľu zamysleli
nad tým, kto je kňaz.
Keď raz Augustín svätil nového kňaza,
otvorene povedal zhromaždeniu: „To, že sa
niekto volá kňazom, ešte neznamená, že je
kňazom.“ Vysviackou sa nič nekončí. Naopak, všetko sa len začína. Byť vysvätený a

volať sa kňazom teda zjavne nestačí. Augustín to vysvetľuje so štipkou irónie a humoru:
„Predstav si, že máš pred sebou bedára, úbohého človeka, ktorý sa volá Šťastný. Povieš
mu: „Šťastný, poď sem! Šťastný, choď preč!
Vstávaj, Šťastný! Sadni si, Šťastný!“ A on je
napriek takému osloveniu nešťastný. Podobne je to s kňazom, ktorý sa síce volá kňazom,
ale ním nie je. Čo, okrem kopy hriechov, môže
takému človeku priniesť titul: kňaz?“ A vzápätí svätý biskup aj ponúka návod, ako sa
kňaz podľa mena môže stať kňazom naozaj:
„Kedy sa kňaz len volá kňazom, ale ním nie
je? Keď ho vlastná hodnosť zaujíma viac,
než zdravie Božieho stáda. Keď viac túži po
pretŕčaní vznešenosti svojho úradu, než po
Ježišovi Kristovi. Taký človek by sa síce volal
kňazom, ale ten titul by mu bol nanič. Aby
sa aj stal tým, kým ho volajú, nech počúva
nie mňa, ale nech počúva so mnou, lebo sme
spolužiakmi v spoločnej škole a máme sa učiť
od spoločného učiteľa, Krista. On má katedru
v nebi, lebo na zemi mal predtým kríž. Učil
cestu pokory; a čím viac sa sklonil, tým vyššie
vystúpil. Zostúpil až k tým, čo boli v pekle,
aby ich odtiaľ vyniesol a urobil svojimi spoludedičmi.“
Kňaz sa teda stáva kňazom vtedy, keď
sa učí od Krista to podstatné: skláňať sa ku
všetkým, ktorí potrebujú Boha. Vtedy stúpa
a spolu s ním stúpajú aj tí, ktorých nesie.
Ukazuje sa to aj v najznámejšom úkone, ktorý ako kňazi konáme, a ktorý s nami budú
konať aj tohtoroční novokňazi: pri svätej

omši. Hĺbka tohto obrazu je priepastná, je to
naozaj tajomstvo viery. Kňaz drží v rukách
Kristovo telo. Zaobchádza s ním opatrne,
priam nežne, s najväčšou úctou. Dbá na to,
aby sa z neho nič nestratilo, aby ani kúsok
nevyšiel nazmar. A už stačí pridať len slová
apoštola Pavla o Cirkvi: „Vy ste Kristovo telo.“
A zrazu majú celkohm nový obsah aj slová,
ktoré biskup hovorí kňazovi pri vysviacke,
keď mu vloží do rúk chlieb, ktorý sa má
v tých jeho rukách premieňať na Kristovo
telo: „Uvedom si, čo budeš konať; pripodobni
sa tomu, čo budeš držať v rukách, a naplň
svoj život tajomstvom Pánovho kríža.“ Teda
to, čo kňaz každý deň drží v rukách, je Kristovo telo, znamenie svätého spoločenstva
Cirkvi. Biskup mu ho zveruje, aby ho držal
v rukách. Ak sa hlbšie zamyslíme nad slovami: „uvedom si, čo budeš konať“, začína sa
črtať obraz toho, kým je, kým má byť, kým
smie byť každý kňaz.
On drží v rukách Kristovo telo. Občas
trošku ostýchavo, občas trošku neobratne a
neohrabane, občas trošku nepozorne a roztržito, ale vždy to musí robiť s úctou a láskou.
Pri slávení svätej omše nech sa každý kňaz
učí ako zaobchádzať s Kristovým telom, s
jeho Cirkvou. Ak sa to učí, a musí sa to učiť
celý život, už sa nielen volá, ale naozaj sa
stáva kňazom.
Stať sa kňazom teda znamená vstúpiť do
veľkej školy lásky Boha k človeku. Znamená
to usilovať sa stvárniť v sebe podobu Krista,

ktorý daruje svoj život, aby sa sklonil až na
dno pekla každej ľudskej biedy fyzickej, morálnej i duchovnej, a dvíhal odtiaľ padnutého človeka. Ja sám ako kňaz cítim, že ma
tieto slová usvedčujú z neschopnosti a hriechu, ale stále túžim pracovať na formovaní
svojej kňazskej identity, lebo je nadovšetko
krásna.
Takto vnímané poslanie kňaza je zjavne
nadľudské. Boh však pomáha ľuďom dvíhať
a niesť aj nadľudské bremená. Preto skončím
nástojčivou prosbou, ktorú svätý Augustín
adresoval svojím veriacim: „Azda nám nebezpečenstvo, ktoré so sebou nesie kňazská
služba, môže vziať radosť z toho, aký je tento
úrad užitočný pre vašu spásu? Radšej vás
požiadam o podporu vašich modlitieb, aby
ste tak niesli aj vy spolu so mnou bremeno,
ktoré som ja niesť neodmietol. Lebo keď sa o
to modlíte, vari sa modlíte iba za nás? Veď čo
je mojím bremenom, o ktorom tu hovorím, ak
nie vy? Preto vy pre mňa vyprosujte silu tak,
ako ja pre vás vyprosujem horlivosť. A zneste
aj to, aký som, aby sme si podľa slov apoštola
Pavla navzájom niesli bremená, čím naplníme Kristov zákon.“
V mene všetkých kňazov vás o to isté,
milí Lehoťania, prosím v týchto dňoch aj ja:
modlite sa za nás, aby sme vás chceli, vedeli
a vládali niesť k Bohu, kde získate spásu. A
ak ju získate vy, tak potom aj my.

Mgr. Róbert Horka, PhD.

1. sväté prijímanie - 13. 05. 2018
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Fotoreportáž - Púť k Matke Božej - Apríl 2018

Zlatí seniori
To, že naši seniori (dôchodci) aj v staršom veku dokážu zmobilizovať svoje sily,
keď sa jedná o reprezentovanie našej obce,
je zjavné.

Aj tento rok na celookresných športových hrách, konaných v Ivánke pri Nitre,
našu obec Lehota nielen nápisom na tričkách, ale aj svojim výkonom nezahanbili
naši členovia ZOJD. P. Oľga Kinclová, p. Gitka Holčíková, p. Peter Jančovič a p. Michal
Sabo čestne obstáli v silnej konkurencii

186 účastníkov z obcí celého nitrianskeho
okresu. Trofej za I. miesto v hode granátom,
ako aj zlatý pohár, si suverénne vybojoval p.
Michal Sabo.

Je to veľká česť pre našu obec. Blahoželáme však nielen p. Michalovi Sabovi, ale
všetkým našim členom JD, ktorí našu obec
zviditeľňujú. Veď je krásne zúčastniť sa iba
tak...

Olívia Chlebcová
ZOJD

Poznávací výlet do Trenčína
Dvanásť členiek Zväzu zdravotne postihnutých pod vedením Magdalény Dologovej
si vybrali krásny deň 27.6.2018 na to, aby navštívili slávny trenčiansky hrad, pod panstvo
ktorého patrilo aj územie našej obce Lehota.
Veselá dámska jazda využila lacné cestovanie vlakom. Prvou zastávkou bol hotel
Elizabeth, v minulosti Tatra, kde na skalnej stene bezprostredne za hotelom postáli pri
najslávnejšom rímskom nápise na Slovensku. Potom sa vydali na hradný vrch a vypočujúc si obsiahlu prednášku o histórii prešli skoro celý hrad. Pokochali sa na vystavených
exponátoch, ešte viac nádherným
výhľadom na Trenčín a okolie
a tak zišli do mesta, kde si na pešej zóne oddýchli pri obede, káve
a zmrzlinke. Komu lepšie, ako
dôchodkyniam na dámskej jazde!
Prečo je o tom článok? Pretože život v dôchodku nekončí, ale môže
byť aj krásny, bezstarostný. Aspoň
na chvíľu. Tú chvíľu si treba nájsť
a užiť si ju. Postoj, chvíľa, si krásna! Chvíľa postála a zase odišla.
Ale príde ďalšia.
Autor fotografie a článku:

Magdalena Dologová
14
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Stavanie mája
V posledných rokoch sa stalo už tradíciou, že na prvého mája miestny odbor Matice slovenskej stavia obecný máj v spolupráci
s obcou Lehota.

niesli krásne vyzdobený veniec, ktorý mládenci zavesili pod vrcholec stromu, pričom
nezabudli zavesiť aj symbolickú fľašku.
Nastal očakávaný moment stavania.
Mládenci s odbornou a fyzickou podporou
starších a použitím rebríkov a lán postavili
máj ľahko a rýchlo, čomu sa prizeralo viac
ako 120 prítomných občanov, medzi ktorými bolo aj veľa detí a mládeže. Je potešiteľné,
že do stavania a prípravy sa zapojilo viac ako
30 mladých ľudí, čo ešte zvýraznila desiatka
mládežníkov v lehotských ľudových krojoch.
Možno konštatovať, že aj tohtoročné
stavanie obecného mája bolo vítaným
kultúrno-spoločenským podujatím, ktoré
napomáha zachovávať ľudové tradície a šíriť
ľudovú kultúru v obci.

Juraj Pavel

Matičný
krojový ples
Matičný krojový ples v Lehote, ktorý už
niekoľko rokov organizuje Miestny odbor
Matice slovenskej, sa stále viac a viac dostáva do povedomia bližšieho či širšieho
okolia, ale i vzdialenejších častí Slovenska.
Je to nielen vďaka pravidelnej účasti zástupcov okolitých obcí na ňom, ale aj výsledkom
snahy organizátorov priblížiť účastníkom
prvky ľudovej kultúry iných regiónov Slovenska.
Na tohtoročnom
plese, už ôsmom
v poradí, ktorý sa
uskutočnil dňa 21.
apríla 2018, sa o náladu starala hudobná
skupina z Martina s
netradičným názvom
„Nemôžem povedať“.
V kultúrnom programe vystúpili členovia
Univerzitného
folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice, ktorí 120-tim účastníkom predviedli
tance čardáš a frišká z Tekova a zábavné
tance z Podpolianskych lazov.
Medzi účastníkmi v ľudových krojoch
sme v priestoroch kultúrneho domu vyzdobených krásnymi ľudovými krojmi,
prvkami a výšivkami, aj tento rok mohli
16

Foto: Matúš Lisy
vidieť, okrem domácich, aj zástupcov z V.
Zálužia, Jarku, Nitry, Podhorian, Piešťan,
Serede, ale aj lehotských rodákov manželov
Jeho postaveniu však predchádzala
dlhšia príprava. Už týždeň dopredu si boli
mládenci, pod vedením Milana Ballu ml.,
obzrieť a vybrať vhodný strom. Niekoľko
dní pred stavaním ho zoťali a na vlastných
pleciach preniesli na miesto určenia. Tam
strom použitím obojručných nožov (porízov) ošúpali z kôry, aby do aktu stavania
stihol vyschnúť.

Benďákových, žijúcich v Sušiciach v Českej
republike. Medzi hosťami plesu boli starosta
obce Lehota Milan Chmelár, starosta obce
Rumanová a predseda o.z. VITIS Jozef Jankovič a predseda Krajskej rady MS v Nitre
Mgr. Ľubomír Kleštinec.
Účastníci sa dobre zabávali pri výbornej
hudbe a prestávky v tanci vypĺňali spevom
krásnych ľudových piesní. Až do polnoci ich
držala v napätí možnosť zaujímavej výhry,
ktorých bolo v pripravenej tombole veľa.
Potom už ďalej pokračovala pravá, nefalšovaná zábava a plesajúci sa rozchádzali
v skorých ranných hodinách s presvedčením, že o rok sa zídu znovu a to je aj cieľom
organizátorov.

Bc. Milan Balla
Foto: Matúš Lisy

Deň pred stavaním rozbehli svoje aktivity aj dievčatá, ktoré pod odborným dohľadom Michaely Novotnej a s výrazným
prispením Matúša Lisyho pripravili veniec
a výzdobu na máj.
V podvečer 1. mája došlo nakoniec k
stavaniu mája. Mládenci očistený strom
vyniesli na priestranstvo pred kultúrnym
domom, dievčence v ľudových krojoch pri17
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Výstava vín
MAS VITIS
Dňa 4. mája 2018 sa v priestoroch kultúrneho domu v obci Hájske konal už 6.
ročník výstavy najlepších vín regiónu MAS
VITIS. Súťaže sa zúčastnilo 42 bielych vín,
4 ružové, 21 červených a v kategórii iné boli
3 vzorky. Odborným garantom súťaže bol
Ing. Pavel Bíro z Veľkého Zálužia. Samotné
hodnotenie vín prebiehalo od 12-tej hodiny
v troch komisiách po 5 hodnotiteľov. Ročník
2017 bol klimaticky priaznivý, čo sa nepochybne prejavilo na kvalite vystavovaných
vín.
Šampiónmi výstavy VITIS 2018 sa stali:
Kategória I.Biele suché + polosuché :
Tramín červený 2017, vystavovateľ Ján
Cocher, Veľké Zálužie.
Kategória II. Rosé:
Cabernet Sauvignon 2017, vystavovateľ Ing.
Filip Bíro, Veľké Zálužíe.
Kategória III. Červené: Alibernet 2017,
vystavovateľ Ing. Vladimír Bako, Jarok.
Kategória IV. Ostatné: Chardonay 2017,
vystavovateľ Ing. Juraj Bíro, Veľké Zálužíe.
Najlepší vinári si prevzali ocenenia v
rámci večera, ktorý sa konal od 18:00 hod.
v Kultúrnom dome obce Hájske za účasti
vinárov, starostov a zástupcov jednotlivých
obcí - členov MAS VITIS. Prítomných pozdravil starosta obce Hájske p. Jozef Matušica, predseda MAS VITIS Mgr. Jozef Jankovič
a tiež predseda VÚC doc. Ing.Milan Belica
PhD. Bohatý kultúrny program i ľudová
18

Úspech zaznamenali aj lehotskí vinári.
hudba príjemne spestrili slávnostný podvečer. Vína z regiónu VITIS zaujali nielen
porotu, ale všetkých prítomných hostí, ktorí
ocenili ich vysokú kvalitu.

Požehnanie
viníc a polí

V nedeľu 27. mája 2018 sa stretli lehotskí
vinohradníci na každoročnom požehnaní
viníc a polí na počesť svätého Urbana. Tento rok nám počasie vinohradníkom prialo.
Ako je už dobrou tradíciou, na úvod nám
zaspievali folkloristi zo súboru Lehoťanka,
aby krásnymi piesňami o víne rozveselili
prítomných. Akt požehnania vykonal dôstojný pán farár Horka a pri kaplnke Sv. Urbana predniesol modlitbu za dobrú úrodu a
následne požehnal vinice a polia.
Veríme, že modlitby budú vyslyšané
a o rok sa tu vo vinohradoch nad Lehotou
znova stretneme.

Ing. Milan Burda

Návšteva
vinárstva
V piatok dňa 18.5.2018 sme navštívili
nášho dávneho priateľa vinára, Ľubomíra
Rybárika - majiteľa fi rmy Alcedo, ktorá
vznikla v roku 1996 v obci Báb. Výrobné
priestory má v starej grófskej pivnici z roku
1826.

Koštovka sa začala v degustačnej miestnosti a skončila v priestoroch grófskej pivnice z časti pôvodne vybudovanej už templármi v 12. storočí a dobudovanej zemepánmi
v 18. a 19. storočí. Ako prvé prišli na rad
svieže suché vína r. 2017 - Sauvignon blanc,

Chardonnay, a tiež Chardonnay polosuché
omšové. Nasledovali aromatické odrody
Devín, Tramín s výrazným buketom, krásny Rizling rýnsky s lipovou vôňou. Zaujali
nás ružové vínka Cabernet franc rosé a tiež
Svätovavrinecké červené rosé s malinovo-jahodovou chuťou. Ľubo Rybárik je špecialista na novošľachtence, ktoré pestuje vo
svojej vinici v Bábe, takže sme samozrejme
neodolali takým odrodám, ako Breslava
s citrusovo-grapefruitovou vôňou.
Koštovali sme i Sauvignon super,
kríženca Sauvignonu a M.Thurgau
s vôňou čerstvo pokosenej trávy
(na Slovensku to nie je zatiaľ uznaná odroda). Skúsili sme Heteru
i slamový Devín. Na záver sme
ochutnali červené vína Rudava,
Hron, Rimava, Torysa a Váh. Všetky nás oslovili nádhernou sýtou
farbou i výraznou chuťou. Medzitým sme víno zajedali chuťovkami
z obložených mís, viedli debaty o
víne, o starostlivosti o vinič a obdivovali priestory tohto malebného
rodinného vinárstva. A čo možno
dodať na záver? Že Ľubo Rybárik
je poctivý slovenský vinár, pracant, ktorý si
zaslúži náš obdiv. Jeho vínka sú len dobré
a ešte lepšie. Tešíme sa, že sa o rok u neho
znova stretneme na priateľskej návšteve.

Ing. Milan Burda
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Jún – mesiac poľovníctva
a ochrany prírody
- ten správny čas na poľovnícku osvetu
Zdalo by sa, že jarné a letné obdobie je
pre poľovníkov pokojnou a oddychovou fázou sezóny, ale je to práve naopak. Zmeny
klimatických pomerov sú pozorované čoraz
častejšie a ich prejavy v našej zemepisnej
šírke (veľmi teplé, suché obdobie prerušované prudkými prívalovými dažďami počas
letných búrok) spôsobujú, že nie zimné, ale
paradoxne letné obdobie, sa stáva pre zver
obdobím núdze a hlavného boja o prežitie.

návšteva týchto napájadiel zverou, o čom
svedčia priame pozorovania našich poľovníkov, ako aj veľa pobytových znakov zveri
(stopy, trus).

poľovnícky kotlík“, na ktorej sa zúčastnilo 17
družstiev z jednotlivých poľovníckych spolkov okresu Nitra. Tento rok sa z Lehoty svojimi výbornými poľovníckymi gulášmi do
súťaže zapojili až dve družstvá. Jedným bolo
už tradične družstvo PZ Lehota v zložení: p.
F. Zabák, Viliam Holčík, J. Lisý a S. Chlebec
a tým druhým boli naši priatelia „Lehotskí
honci“, ktorých zastupovali p. J. Mikula, V.
Fúska, M. Barta, I. Chlebec a B. Tkáčik.

Fotografie z „Posedenia pri
poľovníckom guláši“ vznikla
v spolupráci PZ Lehota a obce Lehota.

Brigáda-oprava poľovníckej chaty

Brigáda- kosenie políčok,
lúk a ošetrovanie stromčekov
V tomto období roka prichádzajú na
svet mláďatá všetkých u nás voľne žijúcich
zvierat, ktorých prežitie je do značnej miery závislé aj od nás - ľudí. V našom revíri
sa pasujeme s problémom nedostatočných
prirodzených zdrojov vody. Významná je aj
absencia trvalej zelene vo forme biopásov,
remízok, vetrolamov, medzí, ktorá pre zver
poskytuje prirodzené podmienky pre život
(potrava, hniezdenie, kryt). Tieto nedostatky sa snažíme svojimi aktivitami kompenzovať my poľovníci. Od skorej jari do júna
sme v revíri uskutočnili spolu 10 spoločných
brigád zameraných na ošetrovanie nami
vysadených stromčekov a políčok pre zver,
čistenie, kosenie a hrabanie pastevných lúk,
opravu a budovanie kŕmnych zariadení a
solísk. Od konca apríla sa intenzívne venujeme individuálnemu vývozu vody do malých
umelých napájadiel (15-20 l), ktorých máme
v revíri osadených približne 30 ks. Túto aktivitu uskutočňujeme už viac ako 15 rokov a
dôkazom toho, že má význam, je pravidelná
20

Okrem poľovníckych aktivít priamo v
poľovnom revíri sa najmä v júni, ktorý je
mesiacom poľovníctva a ochrany prírody,
aktívnejšie venujeme osvetovej činnosti
zameranej na prácu s deťmi, mládežou, na
aktívnu účasť a organizáciu rôznych spoločenských podujatí pre širokú verejnosť. Inak
tomu nebolo ani tento rok a naši členovia sa
už po niekoľkýkrát aktívne zapojili do podujatia organizovaného SPZ Okresnou organizáciou Nitra s názvom Deň poľovníkov a
priateľov prírody. Tento v poradí už 5. ročník
sa uskutočnil dňa 2. júna 2018 na Agrokomplexe v Nitre. Súčasťou tohto podujatia boli
rôzne sprievodné akcie pre deti a mládež,
zamerané na spoznávanie zveri, kynológiu,
sokoliarstvo a iné, na organizovaní ktorých
sa podieľal aj člen nášho PZ. Pre dospelých
bola organizovaná súťaž vo varení gulášu „O

O dva týždne neskôr, dňa 16. júna, naše
PZ organizovalo na poľovníckej chate v Lehote každoročné podujatie „Posedenie pri
poľovníckom guláši“. Srnčí guláš, príjemné
prostredie uprostred prírody a pekné počasie prilákalo na našu chatu opäť veľké
množstvo návštevníkov. Čo nás veľmi teší,
je účasť mladých rodín s deťmi a fakt, že z
roka na rok, k nám popri pravidelných návštevníkoch svoju cestu nachádzajú aj nové
tváre. Považujeme to za veľmi dôležité, nakoľko v dnešnom pretechnizovanom svete
plnom počítačov a iných výdobytkov vedy a
techniky si ľudia čoraz zriedkavejšie nájdu
čas na návštevu prírody a dôsledok absencie takýchto aktivít najmä v detskom veku
je chýbajúci zdravý vzťah ľudí k životnému

prostrediu a ochrane prírody. Z týchto dôvodov sme čoraz častejšie zo strany laickej
verejnosti svedkami veľmi mylných interpretácií toho, ako by taká „správna“ ochrana
prírody, zvierat a rastlín v nej žijúcich mala
prebiehať. Takáto situácia vyhovuje dnes už
nespočetnému množstvu rôznych „ochranárskych združení“, z ktorých značná časť
úmyselne zavádza verejnosť nepotvrdenými
vyjadreniami a iracionálnymi formuláciami, ktoré vyhlasujú za fakty. Faktom však je,
že svojou činnosťou mnohokrát zastupujú
záujmy rôznych lobistických skupín, ktorým o ochranu prírody vôbec nejde. Práve
preto považujeme „Jún - mesiac poľovníctva
a ochrany prírody“ a podujatia organizované počas neho za ten najvhodnejší priestor
pre prezentáciu poľovníctva, jeho aktivít a
upozornenie na dôležitosť tejto záujmovej
aktivity - poslania aj pre budúce generácie.
Lesu a lovu zdar!

Ing. Ľubomír Ondruška, PhD.
Poľovnícke združenie Lehota
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Aktivity
záhradkárov
v Lehote

júnovej prebierky plodov
na ovocných stromčekoch,
s niektorými liečivými
bylinkami aj zeleninovou
vňaťou používanou v našich kuchyniach, s pestovaním papriky, paradajok či
hlúbovín, alebo napríklad
aj maku, ale tiež aj s okrasnými kvetmi. Zaujímavú
vychádzkovú vyučovaciu
hodinu žiaci ukončili celkom atraktívne pri strome
práve dozrievajúcich čerešní.

Slovenský zväz záhradkárov, základná
organizácia v Lehote, organizovala dňa 10.
marca 2018 praktické ukážky výsadby a rezu
ovocných stromčekov a kríkov s možnosťou
zakúpenia alebo objednania rôznych druhov stromčekov, či kríkov. Ukážky sa prezentovali v priestoroch záhradkovej osady
na Starej Hore v Lehote. Odborný výklad a
spôsoby rezu stromčekov predviedol Ing.
Danek z Nitry. Na ukážkach bolo prítomných 34 záhradkárov z Lehoty.

Spracoval:

Peter Šášik ,
ZO SZZ Lehota

Aj v tejto súťaži sa ZŠ z Lehoty odprezentovala na významnom 2. mieste zásluhou
Kataríny Zaujecovej zo 4. triedy. Súťaž ešte
pokračovala dňa 13.6.2018 na celoslovenskej
úrovni v Piešťanoch desiatym kolom, kde sa
ZŠ Lehota zúčastnila po prvýkrát a na ktorom sa umiestnila znovu Katka na 2. mieste
spomedzi 32 súťažiacich. Touto cestou ZO
SZZ v Lehote ďakuje riaditeľke ZŠ v Lehote
a tiež aj učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave detí pre túto súťaž. Veríme, že výchova
mládeže k záhradkárčeniu s pričinením SZZ
bude pokračovať aj na budúci rok.
V apríli sa uskutočnila celoslovenská výtvarná súťaž základných a materských škôl
pod názvom Čaro našej prírody organizovaná republikovým výborom SZZ. Zúčastnilo sa jej celkovo 20 detí z MŠ a cez 30 detí
zo ZŠ a bolo evidovaných 1304 výkresov. Aj
napriek veľkej konkurencii sa žiačka 4. triedy Emka Madová zo ZŠ Lehota umiestnila
na krásnom 3. mieste. K úspechu gratulujeme. Všetky úspešné výkresy si môžete prehliadnuť v auguste na výstave Agrokomplex
v expozícii SZZ.
V máji prebehlo okresné kolo vedomostnej súťaže MLADÝ ZÁHRADKÁR, na
ktorom sa zúčastnili štyri ZŠ z okresu Nitra.
Zúčastnilo sa jej 19 detí, ktoré boli rozdelené
do dvoch kategórií podľa veku a absolvovali
jednak test a jednak praktickú časť súťaže.
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Prácu s deťmi sa ZO SZZ v Lehote snaží
vykonávať aj v priestoroch záhradkovej osady. Nielen vlani, ale aj v tomto roku, dokonca
už dvakrát, sme deťom zo ZŠ predviedli
záhradkárčenie v praxi. Dňa 30.5.2018 a
8.6.2018 sa mohli oboznámiť s podstatou

„Májový kvet“
v Trnave
Raz v roku zakvitne trnavské Trojičné
námestie kvetmi. Ich milovníci a obdivovatelia tak majú príležitosť potešiť svoju dušu
pohľadom na pestrofarebné koberce letničiek, skalničiek, drevín, či liečivých bylín
a tiež i zeleninovej planty.

Túto možnosť využili aj členovia ZZP,
Jednoty dôchodcov a záhradkári, ktorí sa
zúčastnili dňa 9. mája už 9. ročníka výstavy
„Májový kvet“ v Trnave.
Najkrajší pohľad na Trojičné námestie
a kvetenu bol z Mestskej veže, keď niektorí
zdatní návštevníci vystúpili 142 schodov.
Vyšiel nám čas navštíviť aj Katedrálu sv.
Jána Krstiteľa a Baziliku sv. Mikuláša.
Okrem toho, že sme sa pokochali krásnou kvetenou, niektorí si zakúpili aj obľú-

bené muškáty, či zvláštne druhy kvetov,
skalničiek, ľalií alebo iné kvietky.
Počasie nám prialo, bol takmer letný
deň, cez obed sa k nám pridal teplý dáždik
a keď sme sa stihli naobedovať, prípadne
osviežiť zmrzlinou, opäť vyšlo slniečko.
Zájazd organizovala ZO Zväzu zdravotne postihnutých v spolupráci s Obecným
úradom Lehota.

Návšteva kúpaliska
v Poľnom Kesove

Dňa 20. marca 2018 sa 38 účastníkov
potešilo teplej termálnej vode v Poľnom
Kesove. Počas troch hodín pobytu si vyhriali svoje telo a kĺbiky. Zájazd organizoval
Zväz zdravotne postihnutých v spolupráci
s Jednotou dôchodcov a Obecným úradom
Lehota.

Ing. Oľga Mesarošová
23

MC Obláčik

Matersk á škola

Otvorenie
detského ihriska

Materské centrum Obláčik Lehota sa
rozrástlo o vonkajšie priestory. Dňa 14.
júna sme slávnostne otvorili ihrisko, nachádzajúce sa v ohradenej časti kultúrneho
domu. Pán farár nám ihrisko posvätil a deti
vyskúšali všetky atrakcie: šmykľavky, hojdačky, pieskovisko, trampolínu a mnoho
hračiek. Keďže to bol významný deň, boli
pre deti nachystané aj súťaže, sladké odmeny, občerstvenie a dokonca aj malé darčeky.
A prišiel aj špeciálny hosť: Žirafa. Žirafa sa
s deťmi hrala, púšťala im bublifukové bublinky a rozdávala sladkosti. Deti aj rodičia
si otvorenie užili a dúfam, že nám ihrisko
dlho vydrží.
Špeciálne poďakovanie patrí Kamile
Halásovej, Vladke a Petrovi Ašverusovím,
Slávovi Šlosárovi, Romanovi Burdovi, Milanovi Laukovi, Štefanovi Mikulovi, Milanovi
Ballovi, Lucii Podlužanskej a potravinám
KRAVLA, ktorí ochotne pomohli, vyrobili
a zasponzorovali realizáciu tohto projektu.
Ďakujeme!

Jana Ballová

Detská olympiáda
Materské centrum Obláčik usporiadalo
dňa 22. 6. 2018 v KD športovú akciu pre deti.
Boli prichystané súťaže ako zhadzovanie
plechoviek, dve prekážkové dráhy, rybačka,
lovenie loptičiek a cesta odvahy. Cesta odvahy bol špeciálny chodník z debničiek na24

plnených prírodným materiálom ako šišky,
kamienky, piesok, čečina, orechy a jabĺčka.
Deti mali za úlohu vkročiť do každej debničky bosou nohou a zistiť, či materiál vo vnútri
šteklí, pichá, škriabe alebo studení. Keď
športovci vyzbierali šesť pečiatok, dostali
vrtuľový bublifuk a sladkú odmenu.

Pre batoľatá boli prichystané preteky
lezúňov. Po preplazení dráhy dostali detičky
diplom, knižku a kocky.

Vychovali generácie,
teraz sa lúčia...

Každý deň pred nami stáli,
s láskou na nás pozerali.
Čítali nám básničky,
učili nás pesničky.
Kresliť, cvičiť, tancovať,
strihať, lepiť, pracovať.
Aj keď sme im dali vrásky,
učili nás stále z lásky.
Za to všetko, čo už vieme,
s láskou im dnes ĎAKUJEME.

Mária Truchlá

Po súťažiach nasledovala tombola a večer vyvrcholil diskotékou. Na diskotéke deti
zabávali svetielka, bublifukové bublinky,
dym a prišli aj zvieratká. Žirafa, kravičky a
tigrík zabávali deti až do konca diskotéky.
Myslíme, že olympiáda sa vydarila a deti
odchádzali domov s úsmevom, čo bol náš
hlavný zámer. Matúš Lisy sa postaral o hudbu a zábavu, za čo mu ďakujeme!

Jana Ballová

Pani učiteľka Mária Truchlá, mohli by ste
nám opísať začiatky predškolskej výučby
v Lehote?
Do školských služieb som vstúpila v roku
1977. Na mojom prvom pôsobisku som
zotrvala iba pár mesiacov. V decembri v
roku 1977 sa otvárala v našej obci nová budova MŠ, dovtedy som pracovala v tunajšej
škôlke. Do tohto roku chodili v Lehote do
materskej školy hlavne päťročné deti, ktoré
sa v nej pripravovali na vstup do základnej
školy. Bola to vlastne prípravka, preto sme
ju aj nazývali „úvoda“. Detičky boli v škôlke
iba dopoludnia a to bez stravy. Materská
škola pôsobila v provizórnych priestoroch
základnej školy, neskôr v divadelnej šatni
kultúrneho domu.
A aké boli začiatky v novootvorenej materskej škole?
V roku 1977 sme začali pracovať v novootvorenej budove materskej školy. Pre obec
to bola významná udalosť. V dvojtriednej
materskej škole sme poskytovali celodennú
starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov. V triede

sme mali na starosti okolo 32 detí. Prvou riaditeľkou našej škôlky bola p. A. Bernáthová.
Spolu s ňou sme v novej budove začínali D.
Kahalová, A. Virágová a ja, vtedy Mária Hrdinová. O stravovanie sa v tom čase starali
pani kuchárky A. Chmelárová a M. Chmelárová.
Naše začiatky neboli ľahké, škôlka nebola
dostatočne vybavená hračkami, pomôckami, vhodným detským nábytkom, dokonca
i dvor našej materskej školy bol neupravený. Vďaka mnohým ochotným rodičom,
ako aj iniciatívnemu pedagogickému
kolektívu, sme postupne pomocou brigád
upratovali školský dvor od zvyškov stavebných materiálov. Nakoniec sa zasiala tráva
a vybudovali sa pieskoviská.
Je možné porovnať rozdiely na začiatku
fungovania materskej školy a jej priebeh?
Rokmi sa podmienky na prácu s deťmi zlepšovali, ako po materiálnej, tak i po odbornej
stránke. My ako mladé učiteľky sme naberali skúsenosti pod vedením pani riaditeľky
H. Makovej, ktorá pôsobila na riaditeľskom
poste v rokoch 1983-1991. Neskôr ju na riaditeľskom poste, do roku 2001, vystriedala p.
Z. Miháliková.
Od roku 2002, za riaditeľovania p. B. Chlebcovej, prešla naša škôlka veľkými zmenami
a to aj na základe faktu, že materská škola
začala patriť pod správu obce. Uskutočnila
sa výmena kotla na tuhé palivo za plynový
kotol. Drevené okná sa vymenili za plastové
a i nábytok bol vymenený za moderný. Dvor
bol taktiež vzhľadovo zmenený a vybavený
novým zariadením.
V neposlednom rade sa za riaditeľovania B.
Chlebcovej zintenzívnila spolupráca rodičov, spolupráca so školou pri usporadúvaní
rôznych kultúrno-spoločenských akcií. Najväčším problémom, ktorý sa riešil v tomto
období, bola nedostatočná priestorová kapacita našej škôlky. Tento problém sme viac
rokov riešili rozkladaním ležadiel, tým nám
vznikol priestor na umiestnenie ďalších
detí do tretej triedy. Defi nitívnym riešením
bolo otvorenie prístavby materskej školy, na
čom mal veľkú zásluhu pán starosta Milan
Chmelár.
Pani Marika, cítim na vašom hlase, ako ste
za 40 rokov boli úzko spätá s vašou prácou
a prostredím, v ktorom ste sa nachádzali. V
mene kolektívu materskej školy, rodičov a
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detí Vám želáme, aby ste v ostatné roky prežili hlavne v zdraví a na zaslúženom oddychu.

Bc. Beata Chlebcová
Pani riaditeľka Beata Chlebcová, boli sme
veľmi prekvapené, keď sme sa dozvedeli
o vašom rozhodnutí odísť zo škôlky. Prečo
ste sa tak rozhodli?
V materskej škole som odučila 34 rokov,
odchádzam s presvedčením, že: ,,V najlepšom treba odísť.“ Nebola to práca, bol to
koníček, ktorý ma napĺňal. Snažila som sa
vytvoriť prostredie, kde by sme sa všetci
cítili príjemne ako veľká rodina. Dúfam,
že sa mi to podarilo a som presvedčená, že
v materskej škole zanechávam kus svojho
ja a „moje dievčatá“ budú pokračovať v
tom, kde som ja skončila. Po celé roky mi

Nazrime
k najmenším

boli oporou v mojich šťastných chvíľach,
ale aj oporou v tých najťažších životných
situáciách. Želám všetkým zamestnancom
veľa úspechov v práci a v osobnom živote.
Ďakujem aj rodičom a ich deťom, ktorí mi
akokoľvek pomáhali počas tých učiteľských
rokov. Želám im veľa šťastia a pekných chvíľ
so svojimi deťmi.
Pani riaditeľka, v mene celého kolektívu
materskej školy, Vám za všetko ďakujeme,
želáme Vám všetko dobré v novej etape vášho
života a v kútiku duše dúfame, že sa k nám
vrátite...

ĎAKUJEME
Bc. Dominika Gerhátová
sa z požiarnej tyče, ale ani my sme nezaháľali a rozhodli sme sa ukázať čo v nás je na
bežeckej dráhe.

Jarné obdobie, ako aj v prírode - tak i v
našej škôlke, bolo plné štebotu našich detí.
Najviac bolo počuť našich veľkých predškolákov, ktorí sa chystali do školy. Najprv
navštívili v ZŠ svojich kamarátov prvákov,
ktorí im ukázali, na čo všetko sa môžu tešiť
a následne sa s natešenými srdiečkami s
hlávkami plných vedomostí vrhli na zápis
do prvého ročníka.

Po vedomostnej skúške predškolákov
sme zavítali k Hasičskému a záchrannému
zboru v Nitre. Tu sme sa viac dozvedeli o
ich práci a odvahe pri nej. Prezreli sme si
garáž plnú hasičských áut, veľkých, malých,
terénnych. Dokonca sme videli i hasičský
traktor, čln a autobus, ktorý sme si prezreli
aj zvnútra. Šikovní hasiči nám dokonca
predviedli, ako to funguje v praxi a spustili
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ňanská a Lenka Fusková, odprevadili zo
škôlkarského hniezda 23 predškolákov.
Zo svojou láskou za detskú rúčku vyviedli:
Dodka Štefanku, Samka Košťála, Tomáška
Dubeňa, Emku Vargačkovú, Jurka Masárča, Paulínku Kotlárovú, Lauriku Vajdovú,
Sofinku Korgovú, Nelku Zabákovú, Alexka
Adámeka, Timka Ďuriša, Marianku Nemečkovú, Timejku Brunovskú, Matúška
Martinčeka,
Adamka
Práznovského,
Zdenku Vargačkovú, Tobiaska Slováka,
Miška Trličíka, Lucku Švecovú, Riška
Štěrbu, Natálku Bédiovú, Nikolaska Dobrovodského a Vivienku Fehérovú.

loptičkou. Reprezentovalo nás 6 detičiek
– Nelka Zabáková, Natálka Bédiová, Vivien
Fehérová, Riško Štěrba, Timko Ďuriš a Oliverko Daniš.

Bc. Dominika Gerhatová

Športová
olympiáda detí
materských škôl
Dňa 12. júna sa konal 3. ročník športovej
olympiády detí materských škôl obcí OZ
VITIS v spolupráci so ZŠ s MŠ Trnovec nad
Váhom.
Naša škôlka sa zúčastnila olympiády s
ďalšími 8 škôlkami. Súťažilo sa v 3. disciplínach – beh na 20 m, skok do diaľky a hod

Naša škôlka bola tento rok veľmi úspešná
vďaka šikovným deťom. Získali 4 medaily:
1. miesto – hod loptičkou: Timko Ďuriš
2. miesto – skok do diaľky: Timko Ďuriš
2. miesto – beh na 20 m: Natálka Bédiová
3. miesto – beh na 20 m: Riško Štěrba
Okrem medailí sme priniesli aj pohár za
2. miesto v kategórií celkový víťaz. Máme
obrovskú radosť z toho, že v škôlke máme
toľko úžasných športových talentov. Veľká
vďaka patrí všetkým deťom, ktoré reprezentovali nielen našu materskú školu, ale
aj obec.

Bc. Fusková Lenka

Plní sily a detskej radosti sme nacvičovali básničky, pesničky a tančeky pre naše mamičky, ktoré sme aj obdarovali. V júni sme
ale samozrejme nezabudli vyrobiť darček aj
pre našich milovaných ockov.
Popri vyrábaní darčekov sme pilne
pracovali aj v materskej škole na svojich
výtvoroch. Tie sme poslali aj do súťaže v
susednej dedine. V Zálužskej palete naše
šikovné detičky získali krásne miesta spolu
s vecnými cenami.
Takto sme sa umiestnili:
1. miesto – Davidko Maštalír (Voľná téma)
2. miesto – Stelka Velčická (Voľná téma)
1. miesto – Zdenka Vargačková (Piráti a moreplavci)
Tak ako každý rok, i tento rok sme sa
museli lúčiť. Pani učiteľky, Evička Červe-

Za celý kolektív MŠ a rodičov ĎAKUJEME rodičovskému združeniu pri MŠ v Lehote
za zakúpenie exteriérových hračiek a rodičom R. Vargovi a R. Burdovi za opravu
a osadenie drevených hračiek.
27

Základná škola

Vyšívanie a výtvarné
práce v ŠKD
(projekt Ručné práce)
V ŠKD sme sa počas februárových zimných dní venovali vyšívaniu. Prvé vyšívanie
sme precvičovali na papier. Túto prácu vo
voľnom čase si obľúbili hlavne dievčatá, ale
našli sa aj chlapci, ktorí sa k dievčatám pridali a navzájom si pomáhali.

V marci sme sa venovali téme „Marec
mesiac kníh“. Keďže každý správny čitateľ
by mal mať aj peknú záložku, v ŠKD sme
pokračovali vo vyšívaní a záložky z papiera
sme vyšívali. Tentokrát sa zapojili aj všetci
chlapci.
Počas pracovno-technickej tematickej
oblasti sme z papiera vystrihovali prvé jarné
kvietky a to snežienky, ktorými sme skrášlili chodbové priestory školy. K veľkonočným
sviatkom patria nerozlučne veľkonočné vajíčka. My sme ozdobovali vajíčka farebnými
bavlnkami. Triedu sme vyzdobili veľkonočnými ovečkami a barančekmi.

PaedDr. Viera Rácová

Návšteva Krajskej
knižnice Karola
Kmeťka
V rámci aktivít, ktoré naša škola pripravila k príležitosti MARCA - mesiaca knihy,
žiaci 5., 6. a 7. ročníka v stredu 14.3.2018
navštívili Krajskú knižnicu Karola Kmeťka v
Nitre, kde im pracovníčky knižnice pripravili zaujímavú prednášku o cieľoch a poslaní
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tejto inštitúcie, o základných princípoch jej
fungovania. Upozornili deti predovšetkým
na ekonomickú efektivitu požičiavania
kníh oproti ich nákupu za vlastné peniaze.
Náučnú zložku tejto exkurzie sme doplnili
aj o pohybové aktivity a vybraná skupina
žiakov absolvovala aj peší pochod do historickej časti Nitry – na hrad a do parku.

Dňa 21.3.2018 sa tejto akcie zúčastnili aj
žiaci 2., 3. a 4. ročníka.
Veríme, že akcia prehĺbi záujem našich
žiakov o knihy a čítanie a v podobných aktivitách budeme preto naďalej pokračovať.

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Beseda so
spisovateľom
Jánom Uličianskym
Slovensko sa môže pýšiť niekoľkými
výbornými spisovateľmi pre deti a mládež.
Jedným z nich je určite aj prozaik, producent a dramaturg RTVS a režisér v jednej
osobe – Ján Uličiansky. Okrem iného, v roku
2010 zapísaný na prestížnu listinu nominovaných spisovateľov na Cenu H. Ch. Andersena, ktorá je považovaná za najvyššie
ocenenie v literatúre pre deti a mládež
celosvetového významu.
Je nám veľkou cťou, že autor takéhoto
formátu zavítal dňa 27.3.2018 na našu Základnú školu v Lehote. Dokonca neprišiel
sám. Partnerku v besedovaní a predstavovaní svojich knižiek mu veľmi sympaticky
a erudovane zastala pani Magdaléna Fazekašová z Trio Publishing, vydavateľstva
kvalitných knižiek pre deti a mládež (samozrejme aj knižiek Jána Uličianskeho).
Pán Uličiansky s pomocou pani vydavateľky

žiakom postupne predstavil svoje knižky,
ich stručný príbeh, ale aj príbeh ich vzniku, ktorý je nemenej zaujímavý a nepozná
ho každý. A nezostalo iba pri knihách. Ján
Uličiansky je totiž spolutvorcom úspešného
programu pre deti Trpaslíci z dielne RTVS
a tak reč padla aj naň. Žiaci si súčasne mohli
pozrieť jeden videoklip, ktorý mal u nás
divácku premiéru, keďže ho diváci na obrazovkách JEDNOTKY uvidia až v apríli.

Po pútavom rozprávaní kreatívnej dvojice dostali naši žiaci priestor na otázky, ktorý
patrične využili. Keď boli všetky zodpovedané, pristúpilo sa k obľúbenej autogramiáde spojenej s kúpou kníh pána spisovateľa.
Za nevšedné okamihy, trpezlivosť pri
otázkach a veľkú ochotu obom úprimne
ďakujeme!

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Divadelné
predstavenie
Čarodejník
z krajiny OZ
V rámci kulturizácie našich žiakov, ale
aj kvôli propagácii kvalitnej knižnej
tvorby, sa dňa 5.4.2018 zúčastnil
piaty a šiesty ročník divadelného
predstavenia v Starom divadle
Karola Spišáka v Nitre. Išlo o adaptáciu známej rozprávkovej knihy
amerického spisovateľa L. Franka
Bauma Čarodejník z krajiny OZ.
Mladý nitriansky režisér Peter Oravec s kolektívom Starého divadla
pripravili žiakom veľkolepé predstavenie, ktoré malo formu muziká-

lovej rozprávky s veľkou výpravou, nádhernými kulisami a nápaditými kostýmami.
Adaptácia sa pokúšala prostredníctvom
zrozumiteľných symbolov deťom priblížiť
dôležité životné hodnoty dopĺňajúc vážne
situácie humornými replikami, ktoré naši
malí diváci ocenili spontánnym smiechom
a záverečným potleskom. Zhodou okolností práve túto reprízu nakrúcal početný
štáb RTVS, takže s našimi žiakmi si môžu
predstavenie onedlho pozrieť aj ich rodičia
v zázname. Žiaci svoje zážitky písomne
spracujú do kultúrnych denníkov, aby im
zostala krásna pamiatka.

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Deň narcisov 2018
V piatok 13. apríla sa uskutočnil 22. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“ pre
Ligu proti rakovine.
Žiačky 9. triedy zbierali príspevky a rozdávali narcisy, ktoré sú symbolom zbierky.
Do zbierky sa zapojili nielen žiaci a učitelia
základnej školy, ale i občania Lehoty. Vyzbierala sa krásna suma 222,50 €. Za všetky
príspevky veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. Michaela Trličíková
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Spevácke súťaže
MÁJ 2018
Naše šikovné siedmačky každý rok
ukazujú, že majú hudobný sluch, spevácky
talent a trochu zdravého exhibicionizmu,
ktorý je potrebný k verejnému vystupovaniu. Zároveň nie sú lenivé, čo je rovnako
dôležité.

V máji sa v CVČ Domino Nitra uskutočnili hneď dve spevácke súťaže, v ktorých
naše dievčatá nemohli chýbať. V prvej z nich,
prestížnej celoslovenskej súťaži s názvom
SLÁVIK SLOVENSKA 2018 (28. ročník), išlo
o spev dvoch slovenských ľudových piesní.
Konala sa dňa 10. mája a v kategórii najstarších žiakov tu prezentovala svoje spevácke
zručnosti Hanka Zaujecová, ktorú pri
jednej piesni sprevádzal na akordeóne pán
Nováček. Hankin výkon (navyše v krásnom
lehotskom kroji) patril k tým, na ktoré bolo
radosť pozerať a radosť ich počúvať.
Druhá súťaž, SONG 2018, sa uskutočnila
dňa 16. mája. Tu sa bojovalo v speve piesne
v anglickom jazyku v dvoch disciplínach.
Lucka VuDuy spievala krásnu baladu s
názvom KING v kategórii sólový spev najstarších žiakov a v kategórii skupinový spev
najstarších žiakov si zaspievali populárnu
pieseň DEMONS Viki Bernáthová, Hanka
Zaujecová a Lucka VuDuy. Treba zdôrazniť,
že kategória najstarších žiakov oboch súťaží
bola absolútne najpočetnejšia, preto dievčatá čelili veľkej konkurencii. Napriek tomu,
že sa im nepodarilo získať ocenené miesta,
všetky podali veľmi presvedčivý výkon, za
ktorý sme na nich veľmi hrdí.
Veríme, že naši žiaci budú mať záujem o
hudbu a reprezentáciu našej školy aj naďalej
a skôr či neskôr sa im podarí získať vytúžené
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ocenenie. Taktiež ďakujeme pánovi Nováčkovi za ochotu a čas, ktorý venoval našej
žiačke.

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Zálužská paleta 2018

Oceneným gratulujeme a sme na nich
veľmi hrdí. Vyberala totiž renomovaná porota na čele s akad. mal. Karolom Felixom
– výtvarníkom medzinárodného formátu.
Spomenúť však treba aj ďalšie hodnotné práce našich žiakov, ktoré sa v súťaži neumiestnili, no na úrovni reprezentovali našu ZŠ.

Vďaka fi nančnej dotácii Nitrianskeho
samosprávneho kraja na podporu športu na
rok 2018 sme na zábavno-športové podujatie
(realizované dňa 2. júna 2018 v areáli OŠK
v Lehote) zakúpili rôzne športové potreby
a náčinie, ktoré deti v plnej miere využili
počas súťaženia i mimo neho.

Mgr. Peter Naščák
a PaedDr. Dagmar Jančurová

Tati, mami,
cvičte s nami!

Dňa 30.05.2018 sa vo Veľkom Záluží konala slávnostná vernisáž známej výtvarnej
súťaže Zálužská paleta, na ktorej sa zúčastnili aj dvaja naši žiaci. Je nám veľkou cťou, že
práve oni boli spomedzi toľkých zúčastnených vybraní ako najlepší a ocenení diplomom s hodnotnou cenou. Markus Urcikán
zo 4. triedy získal 1. miesto v prvej kategórii
za svoj jedinečný lyrický obraz.
Petra Husáriková z 9. triedy zase kvalitné 3. miesto v tretej kategórii za vydarenú
kópiu (olejomaľbu na plátne) pop-artového
diela.

Zdravý pohyb, rodina, škola – to sú
hlavné spojivá a lákadlá druhého ročníka
športového podujatia, ktorého autorom a
organizátorom je naša základná škola. Tento
ročník bol výnimočný špeciálnym programom, ktorý okrem učiteľov ZŠ zabezpečila
aj „Divadelno-šermiarska kumpánia“.
Deti ako o život súťažili v šípkach, skoku
vo vreci, v pretekaní na kolobežkách, preťahovaní lanom, ale i ďalších zaujímavých
disciplínach. Súčasne zbierali pečiatky, za
ktoré si následne vybrali krásne ceny v pečiatkovom obchode. Na záver dostali aktívni súťažiaci odmenu v bohatej tombole. Sme
radi, že rodičia venovali čas svojim deťom
a nehanbili sa zasúťažiť si s nimi. Aj napriek
tomu, že nám daždivé počasie predčasne
akciu ukončilo, veríme, že si všetci podujatie
dostatočne užili.

Touto cestou sa chceme veľmi pekne
poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu
kraju za fi nančnú podporu nášho podujatia!

Mgr. Peter Naščák, PhD.

Krajské kolo súťaže
Štúrov Zvolen
Aj v tomto roku sa stretli mladí rečníci
z celého Nitrianskeho kraja, aby v súťaži
Štúrov Zvolen predviedli svoje rečnícke
schopnosti. Do 1. kategórie sa prihlásilo 22
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Šport
žiakov z rôznych
základných škôl.
Naša Stelka Kriváčková, žiačka
4. ročníka, obsadila vo veľmi silnej konkurencii
II. miesto.
Blahoželáme!

Dubeňová (4. ročník), Lucia Duchoňová (4.
ročník). Zišli sa, aby si ,,zmerali čitateľské
zručnosti“ v čítaní neznámeho, predtým

PaedDr. Dagmar Jančurová

Umelecké čítanie
- 2. kolo
Do 2. kola čitateľskej súťaže ,,Umelecké
čítanie“ postúpili najlepší dvaja z ročníkov
2. – 4., Michal Talian (2. ročník), Hana Zabáková (2. ročník), Michal Jánošík (3. ročník), Vanessa Zabáková (3. ročník), Tianni

nepripraveného textu, ktorý im vybrali pani
učiteľky slovenského jazyka a literatúry. V
úvode si žiaci potichu prečítali a pripravili
text, ktorý potom nahlas prečítali.
Najlepšie čitateľské zručnosti predviedli:
Michal Talian (2. ročník), Vanessa Zabáková (3. ročník), Tianni Dubeňová (4. ročník).
Víťazom blahoželáme!

Mgr. Ľubica Ševčíková

Beh pre z dr avie
obcou Lehota
Prvá májová nedeľa už tradične v Lehote patrí športu a to konkrétne behu.
Každý rok sa pred kultúrnym domom
stretnú všetci športovo založení Lehoťania
a súťažia v jednotlivých kategóriách. Inak
tomu nebolo ani tento rok dňa 6. mája
2018, kedy sa konal už v poradí 12. ročník
Behu pre zdravie obcou Lehota. Počasie
pre beh bolo ideálne, bez dažďa a s príjemnou teplotou.

MDD
Po krátkom príhovore a otvorení preteku starostom obce Milanom Chmelárom
prišiel na rad štartér pán Uhrík, ktorý ako
prvých odštartoval našich najmenších súťažiacich – škôlkarov. Potom postupne sa
na štart pripravovali žiaci a žiačky základnej
školy, ktorí boli rozdelení do troch kategórií
podľa ročníkov. Nasledovali kategórie žien
do 40 r. a nad 40 r. Novinkou tento rok boli
kategórie – Muži od 30 r. do 50 r. a Muži nad
50 r., ktoré nahradili kategórie dorastenci a
dorastenky, kde sme každoročne bojovali
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s nízkym záujmom. Pretek vyvrcholil kategóriou Muži hlavný pretek. Tento pretek
bol dosť kvalitne obsadený a víťazom sa stal,
rovnako ako minulý rok, Miroslav Grull s
časom 10:51, na druhom mieste bol domáci
pretekár Jakub Rusnák s časom 11:09 a na
treťom mieste sa umiestnil Miloslav Ďuriš s
časom 11:54. Po tomto hlavnom preteku nasledoval spoločný beh pre zdravie (300m), v
ktorom sa zúčastnilo 142 účastníkov (predtým aj len divákov).
Nakoniec nasledovalo vyhodnocovanie
preteku, kde prví traja v každej kategórii
obdržali diplom, medailu a vecnú cenu. V
hlavnom preteku bol udelený aj putovný
pohár starostu obce Lehota, ktorý aj osobne
odovzdal. Najstaršími účastníkmi boli vyhodnotení Adriana Bírová a Štefan Zaujec,
ktorí taktiež obdržali ceny za účasť. Celkovo
sa tohto podujatia zúčastnilo 138 účastníkov
v 13 kategóriách.
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Šport
Foto: Dominika KlaĀanová

Autoškola PANTER
Ako na rýchlosř?
„Spôsob jazdy nieje o tom,
aby som bol všade
prvý a najrýchleší...
Spôsob jazdy je o plynulosti.
Nech sa pohybujem na ceste I. triedy,
po miestnej komunikácii,
rýchlostnej ceste alebo đialnici .
Vždy vás niekto Āaká doma! “

Predseda organizačného výboru

Juraj Pavel

OŠK Lehota
informuje
Do jarnej časti súťaže vstupoval A-tím
na 13. mieste a musíme zdôrazniť, že na
takto nelichotivom mieste Lehota nefigurovala poriadne dlho.
Po zimnej príprave, ktorú viedol ako
hlavný tréner Marcel Kovalčík, sa očakávalo zaujímavou hrou a kvalitnými výsledkami v úvodných kolách ťaženie Á-čka. Hneď
v prvom domácom zápase prišlo zaváhanie
s nebezpečným Klasovom v podobe remízy 2:2 (druhý polčas sme hrali v oslabení
o jedného hráča a stihli vyrovnať), avšak
v ďalšom zápase prišlo víťazstvo nad zachraňujúcim sa Golianovom 5:2. Ďalšie
kolá začali pomaly naznačovať, že forma
ide hore, aj keď to nebolo stále to „pravé
orechové“. Prehra v Kolíňanoch 2:3 (polčas
sme vyhrali 2:0 !!!), ďalšia domáca remíza s
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Horným Ohájom 1:1 a konečne nastal dlho
očakávaný obrat. Tri výhry v rade, z toho
dve vonku: na Chrenovej 3:1, v Žitavanoch
3:2 a doma nad kvalitnou Rumanovou 2:1 a
pohoda bola konečne na svete. Vo Veľkom
Cetíne sme mali “deň otvorených dverí“
a zažili hokejovú prehru 4:6... dúfajme, že
tá bude pre všetkých memento. V nasledujúcich kolách pokračovala vynikajúca
forma celého tímu a aj napriek pribúdajúcim zraneniam. V piatich stretnutiach
sme nenašli premožiteľa a tri výhry a dve
remízy nám priniesli 11 bodov do tabuľky
s impozantným skóre 19:10. V poslednom
domácom zápase sme privítali suveréna
súťaže z Vlčan, ale tento zápas bol už len
sumárom zranení a vytrpeli si prehru 0:
5. V poslednom kole v doslova oklieštenej
zostave, sme zvíťazili na ihrisku Lužianok
4:3 a umiestnili sa na konečnom siedmom
mieste.
Bilancia jarnej časti: 15 zápasov, 8 výhier, 4 remízy, 3 prehry, skóre 45:36.

Prihlás sa a vyhraj
jazdu na jednom
z najrýchlejších áut na svete!

Jazdíme Bezpečne!

12. ročník podporili: Obecný úrad Lehota,

Pavol DegloviĀ
majiteĺ
a inštruktor AŠ PANTER

Foto: www.enjoyzazitky.sk

NSK Nitra odbor športu, Vinohradnícky
spolok Lehota, Lekáreň Ave Mária Lehota,
Rusky s.r.o. - Ľuboš Rusnák, Ing. Jana Látečkova, p. Gerhatová, Milan Bíro, OŠK Lehota.

Jazdíme Bezpečne!

Organizátori podujatia ďakujú všetkým
sponzorom, miestnym podnikateľom, organizáciám a spolkom v Lehote, obci Lehota
a osobitne úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96
Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʊ Infolinka: 0905 554 888

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