
Zápis do obecnej kroniky za rok 2018 

 

Úvod: Dôležité udalosti na Slovensku v roku 2018 
– 1. január – 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. 

– Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice zmobilizovala tisíce ľudí, ktorí na 

slovenských námestiach pokojne vyjadrili želania žiť v slušnom štáte. Slovenská spoločnosť 

sa otriasla v základoch. 

– 15. marca predsedu vlády Róberta Fica (53) vystriedal Peter Pellegríni (42). 

– SR začiatkom januára mala 5 443 120 obyvateľov, z toho 51,2 % žien. V roku 2017 sa narodilo 

57 969 detí, uzavretých manželstiev bolo 31 309, rozvedených 9 618. 

– Dôchodkový vek sa zvýšil na 62 rokov a 139 dní. 

– Počet nezamestnaných ku koncu roka klesol na 5,04 %. Na Slovensku pracovalo 68 600 

cudzincov. 

 

Zveľaďovanie obce 

 
OcÚ zrealizoval nasledovné projekty obce: 

– Rekonštrukcia chodníkov vo výške 97 759 €, bola prefinancovaná úverom, ktorý bude 

splatený z prostriedkov fondov EÚ. 

– Výstavba 1. etapy cyklochodníka Mokrá Lúka -  Revúcka Lehota v sume 121 584 €. Dotácia 

z Regionálneho príspevku vlády SR bola 120 000 €. 

– Zrekonštruoval sa obecný rozhlas a strecha šatní na ihrisku v sume 5 013 €. Ministerstvo 

financií SR prispelo dotáciou 5 000 €. 

– Vybudovanie betónového plotu na cintoríne v sume 6 587 €. Ministerstvo financií SR prispelo 

sumou 5 400 €. 

– Zhotovili sa tabule vedľa cyklochodníka a cyklomapy v sume 949 €. 

– Opravil sa Pomník padlým v 2. svetovej vojne z roku 1958 v sume 3 432 €. Na opravu prispel 

BBSK sumou 2 300 €. 

– Zhotovili sa dvere do pivnice v KD v sume 768 €. 

– Na svoje náklady Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice dobudovali 

vodovod v lokalite  Za Humnami v hodnote 13 000 € a vymenili hlavné azbestové potrubie z 

vodojemu pri Chyžnom po začiatok obce pri cintoríne. 

– V spolupráci s OZ LEHVAČEN v zastúpení Ing. Ivety Pavlákovej bol zakúpený bežecký pás 

do posilňovne a hojdačky na detské ihrisko. Finančné prostriedky 2 000,- € OZ získalo z 

BBSK a darovaním 2 % z daní FO. 

– Dobre vybavenú posilňovňu pravidelne navštevovalo 6 -7 mladých ľudí, medzi nimi aj ženy. 

Dohľadom nad posilňovňou OcÚ poveril Ing. Jána Repáka.  

 

V rámci dobrovoľníckej služby z radov nezamestnaných pracovali Miroslav Málik, Štefan 

Kovalčík a Eva Topoliová z Chyžného. Starali sa o kvetinovú výzdobu obce, o poriadok na 

cintoríne, ihriskách a iných verejných priestranstvách. 

 

 

Kultúra, spoločenský život a šport 

 
- 24. januára na verejnej schôdzi občanov starosta obce zhodnotil aktivity obce v r. 2017, príjmy 

a výdavky obce. V diskusii občania doplnili o 24 návrhov plán rozvoja obce na rok 2018, 

ktoré následne boli riešené na zasadnutiach OcZ. 

- Náš bývalý spoluobčan Ján Balciar (+92) žil v rokoch 1912 – 2004 v Klenovci a v Revúckej 



Lehote. Počas 2. svetovej vojny po potlačení SNP začali nemecké vojská okupovať Slovensko 

a prenasledovať Židov. V období holokaustu pán Balciar v chalupe na Klenovských vrchoch 

pri veľkom riziku o svoj život a život členov svojej rodiny ukrýval 3 mesiace 6 židovských 

občanov. Za záchranu 2 židovských rodín mu bolo udelené ocenenie štátu Izrael „Spravodliví 

medzi národmi in memoriam“ . Pán Balciar patril medzi 575 Slovákov, ktorí prejavili odvahu 

v tej pravej chvíli. Ocenenie z rúk izraelského veľvyslanca prevzala 31. januára v Bratislave 

dcéra Lýdia Kubincová (78) s bratmi Jánom (77), Milanom (73) a Jaroslavom (64). 

- 3. februára sa uskutočnila Fašiangový zábava s maskami. Začiatok veselice bol spestrený 

hodinovým programom FS Revúška. Nechýbali fašiangové šišky, chlebíčky s rôznymi šalátmi 

a bohatá tombola. O veselú náladu trvajúcu do rána sa pričinili organizátori Mgr. Dušan 

Matúška, Jaroslav Belica, Patrik Stanko a DJ Milan Klimek. 

- 23. – 24. februára OcÚ zorganizoval 23. ročník stolnotenisového turnaja.  

Kategórie a výsledky: 

Žiačky: 1. Ema Stanková, 2. Jana Máliková, 3. Martina Máliková 

Žiaci: 1. Ondrej Králik z Košíc, 2. Marek Beňo, 3. Dávid Chalúpka z RA 

Ženy: 1. Karin Beňová z Poltára, 2. Mgr. Milina Chalúpková z Revúcej, 3. Lívia Vyhnalová z 

Revúcej 

Muži do 50 rokov: 1. Jaroslav Belica, 2. Ondrej Králik, 3. Roman Stanko 

Muži nad 50 rokov: 1. MUDr. Ján Králik z Košíc, 2. Ing. Slavomír Králik z Košíc, 3. Štefan 

Kovalčík. 

Majstrom obce sa stal MUDr. Ján Králik, ktorý vo finále zvíťazil nad Jaroslavom Belicom. 

Dvojdňový turnaj prebehol v príjemnej a kamarátskej atmosfére. Sponzormi boli OcÚ 

a poslanec OcZ Miroslav Balco. 

- 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny si obec pripomenula vatrou na Doline. 

- 2. májovú nedeľu OcÚ pripravil milú oslavu Deň matiek. Po príhovore starostu obce 

v kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŚ z Revúcej a s divadielkom  „Tri stromy“  žiaci ZŠ 

z Lubeníka. Po kultúrnom programe prítomní posedeli pri chutnom občerstvení. Všetky 

mamičky boli obdarené karafiátom a spomienkovým darčekom obce. Bolo to príjemné 

posedenie. 

- 13. mája do stovky rybárov otvorili na Flippri kaprovú rybársku sezónu. Okrem Rybárov 

z okolia prišli aj rybári z Košíc, z Brezna a Zvolena. Lovili sa kapre nad 40 cm, ktoré po 

zmeraní sa púšťali späť do vody. Preteky mali pekný priebeh. 

- 2. júna deti v sprievode svojich rodičov a starých rodičov oslávili na Doline Deň detí. OcÚ 

pre deti pripravil vedomostné a zábavné súťaže. Tí smelší si zajazdili na pekných koňoch. 

Deti boli obdarené darčekmi, na ktoré prispela Prima banka Revúca. Oslavy boli ukončené 

tradičnou opekačkou. 

- 16. júna v rámci Dní mesta Jelšava na 14. ročníku súťaže vo varení gemerských guliek naše 

družstvo v zložení Eva Machavová, Eva Šeševičková a Lucia Benediktyová v hodnotení 

odbornej poroty získali 1. miesto. Tejto súťaže sa naša obec zúčastnila po 14-krát. 

- 30 júna OcÚ zorganizoval 24. ročník športového dňa. V príjemnej atmosfére sa súťažilo vo 

viacerých športových disciplínach pripravených pre deti, ženy aj mužov. Ceny a potrebný 

tovar zabezpečil OcÚ, chutný guláš uvaril poslanec OcZ Miroslav Balco, osviežujúce nápoje 

sponzorsky zabezpečil Jozef Lopušek, hudobnú produkciu Milan Klimek. Všetky súťaže 

športového dňa režíroval zástupca starostu Dušan Stanko. 

- V priebehu letných prázdnin OcÚ 2 x zorganizoval zájazdy na termálne kúpaliská do 

Tizsaujvárosu. 

- 8. decembra deti so svojimi rodičmi a starými rodičmi vo vyzdobenej sále KD privítali 

Mikuláša. Podujatie spestrili divadelným predstavením žiaci ZŠ z Lubeníka. Mikuláš obdaril 

všetky deti sladkosťami. 

- 8. decembra v podvečerných hodinách bol slávnostne rozsvietený obecný vianočný stromček. 

Najprv v sále KD krásnymi ľudovými a vianočnými pesničkami a vinšami potešil spevácky 

súbor LEVENDA z Muráňa. Po programe sa všetci presunuli pred KD a po zaspievaní Tichej 



noci bol vianočný stromček slávnostne rozsvietený. Na záver sa občania osviežili vareným 

vínom, teplým čajom a škvarkovými pagáčikmi. 

- Radoslav Johan (49) aj v tomto roku 2018 sa intenzívne venoval súťažiam s dráhovými 

modelmi automobilov. Modely sú makety skutočných áut, ktoré súťažili, resp. súťažia na 

okruhoch po celom svete. R. Johan patrí medzi najlepších súťažiacich z Českej a Slovenskej 

republiky. Súťažilo sa na vybudovaných autodráhach. Napr. v Revúcej je 43 m dlhá. 

V jednotlivých súťažných kolách a kategóriách získal 1. miesta v Jihlave, 2 x v Českej Lípe 

a 4 x v Revúcej, 2. miesta získal v Olomouci, v Českej Lípe a 2 x v Revúcej. Pre zaujímavosť 

uvádzam jednu súťaž z Revúcej. Vytrvalostnú súťaž v 6 hodinovke súťažili pretekári s ČR, 

a zo SR vo dvojiciach. Za 6 hodín R. Johan so spoluhráčom s modelom JAGUAR najazdili 

2690 kôl t.j. prešli 115 km a 670 m a zvíťazili. 

- Adrian Ottinger (12) súťažil v zimnom a letnom biatlone za ŠK Biatlonu Revúca v kategórii 

12 a 13 ročných žiakov. V 12. kolách v rámci Slovenska sa umiestnil na 8.  až 15. mieste. 

- Lukáš Ottinger (19) súťažiaci za ŠK Biatlon Železiarne Podbrezová na Majstrovstvách 

Slovenska získal 1. miesta v rýchlostných pretekoch a v pretekoch s hromadným štartom. 

V konečnom rebríčku v letnom biatlone a Vissmanov pohár v rámci Slovenska získal 1. 

miesto. Je reprezentantom Slovenska v kategórii juniorov. Skúsenosti získaval aj na pretekoch 

v Estónsku, Poľsku, Rakúsku a vo Francúzsku. 

 

Činnosť ZO JDS 

 
- 21. februára sa konala hodnotiaca členská schôdza ZO JDS. Predsedníčka ZO zhodnotila 

úspešné 3 ročné obdobie. Na ďalšie 4 ročné obdobie boli jednohlasne zvolení do funkcií 

seniori: Mgr. Margita Mladšia – predsedníčka, Elena Balciarová – podpredsedníčka, Lídia 

Gažúrová – tajomníčka, Magdaléna Kučeráková – hospodárka, Dušan Pavlák – člen výboru. 

Viliam Machava – predseda revíznej komisie, Darina Šmídtová a Julianna Barišová – členky 

komisie.  

- 19. apríla Olympijský klub Gemer v Rožňave oceňoval najlepších športovcov Gemera za rok  

2017. Medzi ocenenými bol aj Mgr. Ondrej Mladší, ktorému udelili titul: „Veterán športu 

regiónu Gemer za rok 2017“. Svoju aktívnu športovú činnosť ukončil 10. júna 2017 a to 1 deň 

po dovŕšení veku 80 rokov. Odohral 660 futbalových zápasov, ako rozhodca rozhodoval 482 

stretnutí a vo funkcii delegáta absolvoval 1240 futbalových stretnutí. 

- 25. mája sa v Lubeníku konali 6. Okresné športové dni seniorov za účasti 138 pretekárov zo 

14 ZO. Našu obec reprezentovalo 8 pretekárov, získali 7 medailí. Zlatú získali Mgr. Ondrej 

Belica v stonom tenise a Dušan Pavlák v behu na 60 m. Strieborné Ing. Dušan Stanko v hode 

granátom na cieľ a v streľbe zo vzduchovky. Bronzové Ondrej Belica ml. v streľbe zo 

vzduchovky a Oliver Žiak v stolnom tenise.  

- 21.júna sa 16 seniorov zúčastnilo prechodu Koprášskym tunelom dlhým 2 300 m na 

Slavošovskú dolinu. Tunel bol vybudovaný v rokoch 1941-44. Aj po 74 rokoch vyzeral 

kvalitne, ako keby bol vybudovaný pred 5 rokmi. Výlet sa vydaril po každej stránke. 

- 3. júla sa v Jelšave uskutočnil 18. Okresný turistický zraz seniorov. Medzi 250 účastníkmi 

bolo aj 16 našich členov. Navštívili pamätihodnosti mesta, starý jelšavský hrad a lokalitu Na 

záhradkách. 

- 4. októbra na slávnostnom stretnutí si seniori pripomenuli október – Mesiac úcty k starším. 

Bolo zvýraznené miesto starých mám a starých otcov v našej spoločnosti. 

- 10. októbra krajská organizácia JDS v Banskej Bystrici udelila Lídii Gažúrovej 

„Vyznamenanie II. Stupňa“ za zodpovedný výkon funkcie tajomníčky a kronikárky ZO 

v Revúckej Lehote od založenia v roku 1999. 

- 12. decembra sa členovia JDS stretli na posedení pri vianočnom stromčeku, pri vianočnej 

kapustnici a pečenej klobáske. Každý senior obdržal od OcZ darček a manželia  Eva a Viliam 

Machavovi každému venovali vianočné trubičky. 

- ZO JDS bola jedinou spoločenskou organizáciou, ktorá v obci pôsobila. Pod vedením 



predsedníčky Mgr. Mladšej všetky stretnutia seniorov boli pripravené veľmi zodpovedne. 

Príhovory predsedníčky, tajomníčky a starostu obce boli precízne, dojímavé, odmeňované 

potleskom. Celoročne boli jubilanti pozdravení, odmeňovaní darčekmi, ktoré pripravovala 

Julianna Barišová. Aj o občerstvenie, spev, priateľské humorné rozhovory nebola núdza, lebo 

seniori sa radi stretávali. Účasť vždy bola okolo 90 %-tná. Všetky stretnutia seniorov boli 

vydarené. 

 

PS BPaU Revúcka Lehota 

 
14. apríla sa konalo VZ PSBPaU , na ktorom bola zhodnotená činnosť PS a výsledky práce PS za rok 

2017. Predseda PS Ing. Dušan Stanko okrem iného uviedol: 

- v zoznamoch PS k 31.12.2017 bolo zapísaných 88 členov a 5 nežijúcich členov, zapísaných ako 

vlastníci nevysporiadaných podielov,  

- celkový počet podielov v PS bol 46 256, 

- na VZ sa zúčastnilo 30 členov, ktorým patrilo podľa pomeru účasti 29 436 hlasov, čo predstavovalo 

účasť 63,64 %, 

- z dôvodu nútenej ťažby bolo vyťažené 352 m3 smrekovej guľatiny,  

- tržby za predaj dreva a guľatiny dosiahli sumu 10 460 €, 

- podiely zo zisku za rok 2017 boli vyplatené v sume 4 625,60 €, 

- PS navýšilo Rezervný fond čiastkou 2 000 €, ktorý sa využije v súlade s Projektom pastebnej 

činnosti pre PS v rokoch 2016 – 2024, 

- na záver bol podaný guláš z Penziónu Flipper.  

 

Vzdelanie 

 
V školskom roku 2017/2018 ukončili vzdelanie na školách: 

ZŠ: Adam Benedikty a Dušan Stanko 

SŠ s maturitou: Jozef Smutný a Martin Šmídt – Gymnázium Martina Kukučína  v Revúcej. 

SOŠ s maturitou: Radoslav Badín – SOŠ Košice, odbor Informačné a sieťové technológie. 

 

Komunálne voľby 

 
- 10. novembra sa konali komunálne voľby na starostu obce a poslancov OcZ. 

- Počet voličov, zapísaných v zozname: 264 

- Počet voličov, ktorí boli voliť:              196 t.j. 73,1 % 

 

- Za starostu obce bol zvolený doterajší starosta MVDr. Ján Šeševička. Získal 134 hlasov. 

Dušan Stanko získal 41 a Ján Hlinka 16 hlasov.  

 

- Za poslancov OcZ boli zvolení: 1. Lucia Benediktyová – získala 152 hlasov, 2. Jaroslav Belica 

143 hlasov, 3. Mgr. Dušan Matúška – 143 hlasov, 4. Ing. Ján Repák – 115 hlasov, 5. Ján Hlinka 

– 95 hlasov. 

 

- Za náhradníkov poslancov OzZ boli zvolení: 1. Patrik Stanko – 91 hlasov, 2. Marian Stanko 

– 55 hlasov. 

 

- Do funkcie zástupcu starostu bola menovaná Lucia Benediktyová. OcÚ zriadil 3 komisie. 

(prvý je predseda, a ostatní členovia komisie) 

 

- 1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Lucia 



Benediktyová, Ján Hlinka, Ing. Ján Repák 

 

- 2. Komisia na vybavovanie sťažností, pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia: 

Jaroslav Belica, Mgr, Dušan Matúška, Ing. Ján Repák 

 

- 3. Komisia kultúrno – športová: Mgr. Dušan Matúška, Jaroslav Belica, Lucia Benediktyová, 

Mgr. Margita Mladšia 

 

Počasie 

 
     Január sa vyznačoval teplým počasím s teplotami do 6oC. Napadlo 20 cm snehu, vo februári 26 

cm. Od 24.2. do 5.3. naše okolie zasiahla zima – teploty cez deň nevystúpili nad nulu. Bolo sychravo, 

nepríjemne chladno. Po studenom marci priniesol apríl krásne slnečné počasie s teplotami 20 až 24oC. 

Ovocné stromy pekne zakvitli, sľubovali dobrú úrodu. Podľa počasia zimné obdobie preskočilo jar 

a prešlo do letného obdobia.  

     Prvé 3 májové dni padali historické teplotné rekordy až 31oC. Počasie bolo ustálené, slnečné 

s malou oblačnosťou. Agát začal kvitnúť 3. mája, oproti minulým rokom o 3 týždne skôr. To 

vyhovovalo včelám. Od 1. do 15. júna skoro každý deň pršalo. V priebehu 11. júna 5-krát bola búrka. 

Do konca mesiaca sa ochladilo, bolo oblačno a veterno. Júlové počasie bolo náladové. Teplo 

v priebehu dňa striedali poobedňajšie búrky. Denné teploty vystupovali nad 30oC. August sa tiež 

vyznačoval tropickými teplotami. Najteplejší deň v našej obci bol 9. august, o 16.00 hod. bola teplota 

34,8oC. Letný charakter počasia sme mali od apríla do 21. septembra. Potom sa ochladilo. Príjemne 

teplý bol aj október a prvý novembrový týždeň s dennými teplotami 17 až 22oC. – Babie leto. Od 9. 

novembra sa ochladilo a začala jeseň s dennými teplotami 12 až 15oC, nočné a ranné do -3oC. 

V decembri napadlo len 9 cm snehu. Na sánkovačku a lyžovačku to nestačilo. Vianoce boli pekné, so 

snehom. 28. decembra krátko pršalo. Rok bol nadpriemerne teplý a suchý.  

 

 

Rozpočet obce 

 
Bežné príjmy boli vo výške 86 097,22 €, bežné výdavky vo výške 72 034,59 €. Výsledok 

hospodárenia bežných prostriedkov bol prebytok vo výške 14 062,63 €. Celkové príjmy s dotáciami, 

úverom a finančnými operáciami boli vo výške  315 720,29 € a celkové výdavky vo výške 301 657,66 

€.  

 

Rôzne 

 
Novým obyvateľom obce Otovi Mihalymu s rodinou bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na nový 

dom so súpisným číslom 136. Manželia Mihalyovci vlastnia firmu s názvom MOSS – SK, s.r.o. 

v Revúcej. Zaoberá sa veľkoobchodom s rybárskymi potrebami. Predávali tovar pod vlastnou 

značkou DEZPHIN, ktorá je registrovaná vo všetkých štátoch EÚ. Najväčšia časť sa okrem Slovenska 

exportuje do Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Francúzska, 

Ukrajiny, Ruska, Fínska, Chorvátska a Slovinska. V roku  2018 firma zamestnávala 30 zamestnancov 

a naďalej sa chystá stav pracovníkov rozširovať. 

 

- Ján Benedik (31) kúpil rodinné domy č. 72,73 a 74 od dedičov po Martinovi Čižmárovi 

a  Jánovi Čižmárovi. 

- Mgr. Jana Hrivnáková predala dom č. 26 Jánovi Bodnárovi z Revúcej. Nový majiteľ dom 

zbúral. 

- Ing. Viktor Lukáč z Jelšavskej Teplice začal stavať rodinný dom v záhrade za domom Jána 



Maka č. 36. 

- Peter Fördöš z Revúcej staval rodinný dom na Hrbe. 

- Ing. Juraj Dubecký s manželkou Katarínou rodenou Gajdošovou v záhrade Jána Bendíka č. 

43 začali pripravovať stavebný pozemok na stavbu rodinného domu. 

- Majiteľ pestovateľskej pálenice splynofikoval pálenicu, čím uľahčil proces pálenia. Bola 

nadúroda jabĺk, hrušiek, sliviek. Vypálilo sa 26 849 l destilátu. Za posledných 10 rokov 

v rokoch 2009 – 2018 sa vypálilo 266 654 l destilátu. 

- Zvýšil sa počet včelárov. Po Mgr. Ondrejovi Belicovi s 22 včelstvami, Ing. Jánovi Šmídtovi 

s 30 včelstvami, začali včeláriť Pavol Balko s 8 včelstvami a Ing. Ondrej Majoroš so 6 

včelstvami v záhrade svojich rodičov. 

- Ján Kučerák (37) č.d. 63 zasadil v záhrade 2 mladé mišpule. Sú to veľmi staré odrody 

ovocných stromov, ich ovocie má liečivé účinky. 

- Ing. Martinkovič vyrobil 292 kg kozieho syra a Štefan Kovalčík 123 bochníkov kozieho syra. 

- V septembri z príležitosti Dňa baníkov bolo Alene Stankovej (47) za dlhoročnú a príkladnú 

prácu v SMZ Jelšava udelené vyznamenanie „Vzorný pracovník SMZ“. 

- Každým rokom sa obci zmenšuje počet chovateľov kôz, oviec, ošípaných a hovädzieho 

dobytka. Kozy chovali v 4 domácnostiach, ovce v jednej, ošípané v 6-tich a hovädzí dobytok 

v jednej domácnosti. 

- Milan Oravec, obyvateľ Muránskej Zdychavy je chovateľom dobytka plemena CHAROLAIS 

od r. 2013 na prenajatej pôde pozemkové spoločenstva. Zvieratá v priemere 30 kusov boli 

celoročne vonku. Je to kvalitné mäsové plemeno. Kravy sa nedojili, mlieko spotrebovali teľatá. 

- Na bývalom hospodárskom dvore JRD Beata Fodorová a Štefan Bátori z Revúcej pokračovali 

vo farmárskom živote už 5. rok. Na farme Pod Limbiarom každodenné radosti a starosti boli 

zamerané na kŕmenie, čistenie, záhradkárčenie, dojenie, výrobu syrov a zabezpečovanie 

krmív pre 5 koní, 20 kôz, ovce, vietnamské prasiatka, husi, kačky, sliepky a japonské 

prepeličky. Do práce na farme zapájali aj svoje deti. 

 

Štatistika obce 

 
- K 1. januáru 2018 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 304 občanov, z toho 151 mužov a 153 

žien. 

- V priebehu roka sa odhlásili 4 občania: Marek Beňo st., Mgr. Katarína Sirkovská, Mgr. 

Miroslav Hrivnák, Matúš Varga. 

- K trvalému pobytu sa prihlásili 6 občania: Oto Mihaly, Lucia Mihalyová, Oto Mihaly ml., 

Michal Mihaly, Mgr. Lýdia Nehybová (rod. Tóthová), Marek Nehyba. 

- Narodili sa dve deti: Anna Kročková, Maroš Fabo – matke Ivane Stankovej 

- Zomreli 2 občania: Anna Belicová 101 ročná, Jaroslav Ganaj – 57 ročný. 

- Na cintoríne bol pochovaný Ondrej Stanko – 76 ročný – bol dlhoročným občanom obce. 

- V júli zomrel MUDr. Anton Tokár – 76 ročný. Bol 52 rokov obvodným lekárom obce. 

- K 31. decembru 2018 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 306 občanov, z toho 152 mužov a 154 

žien. V priebehu roka 48 občanov žilo mimo obce, prevažne v zahraničí. 

 

Záver 

 
Rok 2018 občania obce prežili bez rušivých zmien a prírodných katastrof. Vzťahy medzi občanmi 

boli dobré, k čomu prispelo aj vedenie obce. O bývanie v obci bol z okolia záujem kúpou 

neobývaných domov a o stavebné pozemky z radov mladých ľudí.  

O pokojnom živote v obci svedčia aj nasledovné básničky: 

 

 

 



 

Lídia Gažúrová (78) Vyznanie k rodnej obci 

 

Tam na vŕšku dedinka malá, 

a v nej veľká rodina – pracovití ľudia. 

Prekrásna príroda – horami, lúkami, dolinami zdobená. 

Malebné domčeky v slnku sa jagajú, 

pri nich záhradky zdobené kvetinami. 

Stred dediny zdobí kostol evanjelický 

a to je dedinka lehvatská – to je perla naša. 

Tu sme zapustili naše korene, otcovia, matky a deti tu zrodené. 

Pre teba dedinka nám vždy srdce bije, 

a to preto, že sa nám tu dobre žije. 

Máme tu aj dôchodcovskú Jednotu, tá nás inšpiruje, 

zájazd či zábavu super pripravuje. 

Hoc ľudský život zložitý je, 

veľa záhad v sebe skrýva – nevieš, čo ťa čaká, 

ale odvíja sa ten náš život, ako niť nejaká. 

Priateľstvo a láska sa v nás nestráca, 

s obrovským srdcom často rozdávame sa. 

Organizujú sa aj rodácke zábavy, 

každý rodák sa sem rád vracia. 

Hoc mení sa podoba, striebro zdobí vlasy, 

radi spomíname na naše mladé časy. 

Malebná dedinka – vzácny kúsok domoviny. 

 

Alena Stanková (47) Moja dedinka 

 

Revúcka Lehota je pekná dedina, 

tam si každý žije ako jedna rodina. 

V tej našej dedinke dobre sa nám býva, 

lebo v každom láska sa ukrýva. 

V našich srdciach veľa lásky je, 

veď bez nej na svete ťažko sa žije. 

Tá naša dedinka pomaly rozkvitá, 

v každom dvore sa zvieratko ozýva. 

Deti vo dvoroch sa hrajú, 

dospelí im stále niečo dajú. 

Ihrisko pre veľkých i malých sa na nás usmieva, 

pri športových hrách, dobre sa nám behá. 

Od jari do zimy stále sa tu niečo deje, 

či veľkým, či malým, dobre sa tu žije. 

V každom našom srdci, veľa lásky býva, 

láska je najkrajší cit, bez lásky sa nedá žiť. 

Ľudia k ľuďom, keď sú milší, usmiati, 

hneď nám ide robota od ruky. 

V tej našej dedinke šikovní sú ľudia, 

vždy si svoje okolie pekne urobia. 

V živote sa ľahšie kráča dvom, 

nech je láska stále plný dom. 

Nech nás stále láska hreje, 

s ňou na svete vždy dobre je. 



 

     Zápis do kroniky spracoval a napísal kronikár obce Mgr. Ondrej Belica. 

 

Schválené  OcZ dňa  20.02.2019    uznesením č. 5/2019             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


